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 رمان از گرو گان گیری تا عشق

. 

. 

. 

 خالصھ

  

 این رمان برگرفتھ از زندگی دختر شادو شنگولی ھستش کھ تو یھ خونواده ی سھ نفری زندگی میکنھ فرزند

.اول و آخر خانوادشھ و دختر یکی یدونھ ی مامان باباش     

یھ نفری متنفر میشھ و عاشق یھ نفر دیگھ میشھتوی این رمان بنا بھ دالیلی کھ بعدا خودتون می فھمید از   

  ولی ازھیچ کدوم ھیچ خیری نمیبینھ ومیفھمھ عاشق کسی ھستش کھ زندگیش روتغیرداده.

 اسم این دختر شیطون قصھ رھاست ،کھ تو ھر شرایطی شاد و خنده از صورتش محو نمیشھ اگر چھ توی

دلش غم ھایی ھم ھست ولی اون خیلی تو دار و ھمھ ی    

.هزو و ناراحتی ھا رو تو خودش میریمشکالت  

 خوب دوستای گلم امیدوارم ازرمانم خوشتون بیادمن اولین رمانیھ کھ دارم مینویسم پس اگھ اشکالی توش

دیدیدبھ بزرگیھ خودتون ببخشید.ممنون    
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  مامان ،مامانی ، مامـــــــــــان ،مامان ھــــــــــوی. کجایی پس تو، مامان...-

  اه پس چرا جواب نمیده. از اتاقم اومدم بیرون و از پلھ ھا اومدم پایین.حتما توآشپز خونھ داره غذا 

  میپزه دیگھ.قبل اینکھ برم تو آشپز خونھ گفتم بزار بترسونمش یھ قدم رفتم عقب و پشت دیوار قرار

  گرفتم  ھمین کھ میخواستم بپرم 

  تو آشپزخونھ یھ دفعھ قیافھ خودمو تو آینھ دیدم ،یواشکی بدون اینکھ مامانم بفھم خندیدم خدایی خنده 

  ھم داشت موھای بلندم ھمھ چسبیده بود بھ ھم و بھ طور خیلی بی تربیتی پخش شده بود روکلم،چتری  

  فتھ بود تقریبا شده ھامم بھ طور فجیھی ریختھ بود رو پیشونیم ابروھام ھم برعکس مسیرشون قرار گر

  بودم یکی شبیھ خواھر جنی .خخخ

  ھیچی دیگھ داشتم میگفتم ، یھ قدم رفتم عقب یھو پریدم تو آشپز خونھ 

  پــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ-

ِخُ  ُپن ویھ (َملق/َملغ ) حسابی زدم . احساس کردم کاسھ سرم داره ولی ب   شکی شانس پام گیر کرد لبھ ی ا

  شھ،بعلھ موھام گیر کرده بود زیر پام نمیتونستم ُجم بخورم.کنده می

  آخ آخ مامان ،مامان تو روخدا بیا درم بیار .مامان جون عمھ ی خدا بیامرز بابام با نجاتم بده االن -

  دُردانھ دخترت تلف میشھ ھا .(اوھوع دُردانھ دختر چ خودمم تحویل میگیرما )

  بیا دیگھ،مامان...مامان چیز خوردم دیگھ نمیترسونمت -

  نھ ظاھرا نمیاد کمک فک کنم االن دست بھ کمر ایستاده یھ کفگیر ھم دستشھ داره بھ ریش 

  نداشتھ من میخنده. خالصھ بھ ھر بدبختی بود خودمو از اون فالکت در آوردم ،وایستادم تابھ مامانم 

  ھ  نیست . وا مامانم کو ؟!بگم چرا بھ دادم نرسید ولی تاسر باالکردم دیدم اصال کسی تو آشپز خون

  مامان کوشی پ، مامان کجـــــــــایی؟ وای خاک بر سرم شد نکنھ مامانم حالش بد شده باشھ .-

  سریع از آشپز خونھ زدم بیرون و پلھ ھا رو دو تایکی رفتم باال.در اتاقشونویھو بازکردم 
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  این چھ وضعیھ چرا این شکلی خوابیدن ؟ آخـــــــــــــــــــی نیگا چ شکلی خوابیدن .ھــــــــین

  بودن) ١٨(تقریبا تو حالت ھای بی تربیت مثبت 

  غل  بابام خواب بودتازه یھ لباسی ھم پوشیده بود کھ اگھ نمیپوشید سنگین تر بود .لمامانم توب

  وتاه پاش بابام ھم وااااااااااااااای ،بابامو نگو اصال بلیز تنش نبود تازه بھ جای شلوارم یھ شلوارک ک

  بود . بی تربیتا خجالت ھم نمیکشن،خو نمیگن یھ دختر مجرِد سر بھ راه و سر بھ زیر(الکی مثال من 

  خعیلی بچھ مثبتم) تو خونھ ھست کھ میان اینجوری میخوابن ،حاال این ھیچی این لباساشونو از کجا 

  آوردن کھ من تا حاال ندیده بودمشون ھـــــان؟؟؟ 

  اَی آدم زرنگ پس اون روزایی کھ منو دک میکردین بھ یھ بھانھ ای میرفتین بیرون میرفتین از این 

  لباس بی تربیتی ھا میخریدین آآآآآآآآرره ؟

  تو این افکار بودم وداشتم تودلم حسابی از خجالتشون در میومدم کھ دست بابام کھ توی موھای مامانم 

  بیرون .ایش واقعا کھ خجالت ھم نمی کشن تو خونھ کارایبود تکون خوردھیچی دیگھ سریع زدم 

  مثبت ھیژدھی میکنن.اونوقت دوروز دیگھ میشینن بھ ھم میگن دختر فالنی رو دیدی دھنش بو شیر 

  میده رفتھ شوھر کرده ،خویکی ھم نی بھشون بگھ آخھ مادر من حتما اون دختر کھ دھنش بو شیر

  باباش دیده دیگھ واال خوب. خجالتم خوب چیزیھ واقعااااکھ...ازننھ  ١٨میده حتما چارتا کار مثبت  

  خوچیھ من فوضول نیستما فقط یکم کنجکاوم فقط یکمااااا.

  دیده بودم دو روزی میگذره . ١٨حالت ھای مثبت از اون روزی کھ مامانو بابامو تو 

  ون و داشتم میخندیدم رفتم نمیدونین کھ بزار براتون تعریف کنم بخندینا. بعد این کھ از اتاق اومدم بیر

  سماور رو دادم باال تازود جوش بیاد خوب باالخره مامانم باید تقویت بشھ دیگھ کم کاری نکرد کھ 

  دوباره خندیدم . ،تادیر وقت سرش شلوغ بوده خو

  رو میز مربا رو ھم بھ  مرفتم سمت یخچال تا میزو بچینم ، کره رو گذاشتم توی یھ بشقاب گذاشت

  وردم ریختم توی یھ کاسھ .پنیر رو ھم درآوردم یھ خورده گذاشتم تو بشقاب و گذاشتم در آ ھمراه عسل
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  روی میز چشمم خورد بھ گردو کھ مغز شده و آماده تو قفسھ بود اونو ھم گذاشتم تو  کاسھ وگذاشتم 

  و و شکرو قند رو ھم گذاشتم و باالخره بعد از مدت ھا رو میز .چنتا  قاشق مربا خوری،چاق

  تالش و تکاپو چند قدم رفتم عقب تاببینم میز چیزی کم و کسر داره یا نھ ...

  ده یا رخوب باالخره باید انرژی از دست رفتھ ننھ بابام برگ،واااااااااااااااااااو خدای من ببین چھ کردم 

  گھ...خوبھ حاال تا مامان بابام بیان آشپز خونھ پس بیافتن خوب تاحاال از بچشون ندیدن دی نھ؟؟؟؟

  پشتم بھ در ورودی آشپز خونھ بود می خواستم برم مامانم اینا رو بیدار کنم فکر خودشون نیستن فکر

  من کھ باید باشن. 

  ھمین کھ برگشتم دیدم مامان بابام پشت سرم دارن ھی فرت و فرت یھ نگا بھ من میکنن یھ نگا بھ میز

  گفتم بیان تو آشپز خونھ تلف میشنا. ،آخی بچھ ھام

  م صب بخیر چ عجب باالخره از ھم دل کندین یادتون افتاد یھ بچھ ھم دارین بابا خوب خستھسال-

  نشدین از دیشب تاحاالتو بغ...بغ ..آخ گفتم بغبغو یاد یاکریم تو حیات افتادم جدیدا لونھ گذاشتھ باالی 

  بزنم بھش ببینم در چ حالھ . یسر درخت برم یھ 

  تا اون موقع مامان بابام داشتن بھ حالت مشکوک و تعجب نیگام میکردم خواستم جو عوض بشھ تا گند 

  من ھم یھ خورده بخوابھ خواستم از وسط مامان بابام رد شم تا برم بھ اون یاکریم الکی توحیاط سر 

  بھ مامانم گفت:ببینم  بازوم رو گرفت و روغل بابام رد شدم سریع لبزنم ببینم مرده یا زنده ولی تا از ب

  زھرا خانم ماتو حیاط یاکریم داریم ؟!

  اوه اوه فک کنم حسابی گند زدم .

  مامانم گفت:نمیدونم واال محمد آقا من کھ تاحاال یاکریم ندیدم.

  ایــــش حاال ببین چ خانم آقایی ام راه انداختنا توذھنم ھردوتاابروھامو دادم باال وبا حالت شیطونی گفتم 

  ھر کی ندونھ من یکی خوب میدونم شما دیشب تو چھ اوضاعی بودینا.خوبھ 

  خوب حتما شما ندیدین بابا تازه اومده اینجا خودم دیروز بھش نون دادم اصال بیاین خودم نشونتون -

  بدم...

  ھیـــــــن خاک بر سر یاکریم الکیم کنن دوباره سوتی دادم تو دلم خداخدا میکردن قبول نکنن واال خدا

  یدونھ یاکریم از کجام باید در بیارم نشونشون بدم...وااای اینا چراھیچی نمیگن نکنھ بخوان راستی م 
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  راستی بیان .خودم دوباره دست بکار شدم البتھ ناگفتھ نمونھ دعا دعا میکردم دوباره سوتی ندم.

  من برم بھ این  آخ مامان جون فک کنم سماور االن میترکھ خیلی وقتھ روشنھ لطفا یھ چایی دم کن تا-

  کبوتر زیبای اسکل بدبخت بیچاره یھ سری بزنم نمیره یھ وخ من حوصلھ مانع داری ندارماااا.

  وای خدا بیشتر دارم گند میزنم پاشدم از آشپز خونھ زدم بیرون، بیچاره مامانم اینا حتما دارن پیش 

  خودشون میگن یھ بچھ داشتیم اونم بھ انجمن تیمارستانی ھا پیوست.

  تیکھ نونی کھ تو دستم بود و قراربود بدم بھ یاکریم الکیم نگا کردم ،اصال کوفت بخوره درد بخوره  بھ

  این یاکریمھ کھ ھر چی میکشم از دست اینھ خودم با غیض داشتم نون رو میخوردم .بعد اینکھ نونو 

  .خوردم رفتم تو خونھ پیش بابام نشستم 

  اسکل بدبخت بیچاره ات چ طوره زندس ایشاال مانع دار نشدیم  بابام: (باخنده) ببینم حال این یا کریم

  کھ؟

  ا نھ بابامتاسفانھ یاکریممان بھ دیار باقی پیوست ھعــــــــــــی روزگار...وفانکردی بش.-

  تااینو گفتم لقمھ پرید تو گلوی بابام چند بار زدم پشتش،حالش کھ کامل خوب شد باحالت بلند وتا 

ُ حدودی داد و ھمین طو    مــــــــــــررررررررررد؟؟نھ شوخی میکنی ،بعدر مقداری تاسف گف :مـ

  ؟!بعدم یھ آه دوباره گفت:ینی جدی جدی مـرد  ھمین طور کھ داشت بالقمھ ی توی دستش بازی میکرد

    جانسوز کشید.

  بابا  اِ اِ اِ  آخــــــی بابام چ احساسی بوده نمیدونستما بعدم برا اینکھ ازاون حالو ھوا درش بیارم گفتم :

  گفتم بھ دیار باقی پیوست نگفتم کھ مرد اون از اینجا رفتھ،ھمین.

  تا اینو گفتم مامانم یھ دونھ یواش زد پس کلم وگفت: پدرسوختھ حاال دیگھ مارو مسخره میکنی؟

  با...بھ اینجا کھ رسیدم ال دیگھ شَ او او مامان جان من رو بابام حساسما نبینم دیگھ بھش فوش بدیا واِ -

  ھیچی نگفتم خاک بر سرم شد دوباره.

  یھ دفعھ مامانم با بابام جفتشون با ھم گفتن:شبا چــــی ؟؟؟؟

  ن شبا،شبا ...تلفن زنگ زد ،آخ خدا جون عاشقتم تا حاال اینقدر از زنگ تلفن خوشحال نشده اھــــــــ

  .یھ دفعھ عین میخ وایسادم سر جام با انگشت رم ادیسون کھ تلفونو اختراع کردی..بودم،وای دمت گ

  اشارم کلمو خاروندم بھ خودم گفتم ینی گونی گونی خاک رس توسرت نھ ینی گونــــی گــونی خاک 
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  پاک اسکل شدی آخھ ادیسون تلفونو اختراع کرد رھا؟ باصدای مامانم بھ خودم اومدم رس تو سرت 

  گــــــھ(کلمھ آخرو باجیغ گفت جیغ نھ ھا تلفن خودکشی کرد از دست تو رھا جواب بده دی

  جیـــــــــــــغ)

  م .یدآره دوستان گلم اون روز کلی خند

********  

  فک کنم دقیقا داشتم خواب پادشاه ده دوازدھم رو میدیدم کھ داش با اون تاج و اون شیکم گندش میومد

  سمت من کھ یھو حس کردم یکی داره تکونم میده .

  لنگ ظھر بلند شودیگھ. رھا رھا پاشوبابا-

  وای بابایی تورو جون رھا بزار یکم دیگھ بخوابم دیگھ.-

  مرم پانشی یھ جور دیگھ صدات میکنما(چند لحظھ مکث)شببین تا سھ می:بابام

٢...١...۵/٧...٢۵/٣...٢  

  حس کردم رو ھوام بعلھ رفتھ بودم رو شونھ بابام برعکس شده بودم طوری کھ سرم پشت کمرش بود.

  جیــــــــــــــــــــــغ (دوباره)جیـــــــــــــــغ ،بابا توروخدا بزارم پایین جون عمت کھ بھ خارج از-من

  دنیا پیوست بزارم پاییین . 

غل منو گرفتھ بودبعلھ لپایین البتھ از کمرش ولی روھوابودم چون با دوتا دستاش زیرب دوربابام منو آ
  یھ 

  ھمچین بابای شنگولی داریم ما.

  (باخنده) ببینم پدرسوختھ مگھ من صد بار نگفتم با عمھ ی خدا بیامرز من کاری نداشتھ باش؟ -بابا

  ببینم مگھ منم صد بار نگفتم من رو بابام حساسم نباید بھش فوش بدین. -من

  رو یھ ماچ گنده کردم. ال شدم گونھ شبعدم دُ 

  ذاشتم زمین وباخنده داشت صورتشو پاک ھــــــــــــوی اول صبحی تف خالیمون کردی بابا.(گ -بابا

  میکرد).

  ا مگھ شما نگفتین لنگ ظھره چی شد یھ دفعھ شد اول صبحی ھــــــان؟ -من

  من کھ از پس زبون شما بر نمیام .-بابا
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  ؟ اون بخوابیصدای مامان از پایین اومد :محمدتورفتی اونو بیدار کنی یا خودتم ور دل 

  د فک کنم دیشب بی ھیچ دقدقھ ای خوابیدن خخخخخخخخ.اوھوع چی شد .محمد آقا شد محم

  اوه میگم رھایی بدو بریم پایین وگرنھ مامانت بھمون صبونھ نمیده ،من ه (بایھ حالت خاص) او-بابا

  ا.بھ دنبال این حرف از اتاق رفت بیرون.یمیرم تو ھم زود ب

  ھش میکنم ھمیشھ حفظشون کن.آخی خدایا من چ خونواده گلی دارم خواداشتم بھ رفتنش نگاه میکردم 

  از اتاق رفتم بیرون بعد اینکھ از دسشویی اومدم بیرون رفتم تو آشپز خونھ دیدم بابام بھ من نیگا کرد 

  و یھ اشاره کرد بھ مامانم.

  بھ مامانم نگاه کردم ، اوه اوه اوضاع قاراشمیشھ رفتم نزدیک ترخودمو انداختم رو شونھ مامانم ویھ

  م باصدای بلند گفتم صبح بخیر مامان گلم.ماچ از صورتش کرد

  مامانم در حالی کھ داشت صورتشو پاک میکرد گفت خیلی خب بابا اول صبحی تف خالیم کردی.اه اه

  ی بلند کرد. بھ دنبال حرفش بابام یھ خنده

  لدر عجبم با این ھمھ ھماھنگی.ایو-من

ِ -مامانم   ھماھنگیی ؟ چ

  تورو من بھش زدم.آخھ چند دقیقھ پیشم عین حرف -بابام

  خالصھ صبحونھ رو در کنار خانواده ی گلم وبا کلی شوخی و خنده خوردیم.

                                          * * * * * * *  

  بھ ساعت نگاه کردم یک ونیم بعد از ظھر رو نشون میداد،نیم ساعت دیگھ کالس ھنرم شروع میشد.

  آینھ نگاه کردم خودم و برانداز کردم ،پوست گندمی تقریبا بدون جوش ورفتم تو اتاق تا آماده بشم بھ 

  لک ،ابروھای ھشتی کھ پر نبود کم پشت بود اما قشنگ بود.چشمای قھوه ای تقریبا تیره درشت نبود  

  ولی کوچولوھم نبود معمولی بود مژه ھامم تقریبا پر و بلند کھ جذابیت چشامو بیشتر میکرد،دماغم 

  قشنگھ عروسکی نبوداولی بھ صورتم خیلی میومد .ھمھ میگفتن 

  لبامم قلوه ای بود درکل خوشگل بودم ھمھ چیز صورتم بھ ھم میومدند.(البتھ تعریف از خود نباشھ 

  ھا). بھ میز آرایشم نگاه کردم وسیلھ آرایش داشتم ولی زیاد اھلش نبودم.یھ برق لب کالباسی زدم کھ 

  مژه ھام خوشگل تر بشھ .یکمم ریملزدم تا بھ صورتم میومد



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ١٢ of ٣۴۵ 
 

  بھ ساعت نگاه کردم ده دقیقھ بھ دو بود ،االناس کھ مریم بیاد تا با ھم بریم کالس.

  مریم دختر عمومھ ھم سنیم و خونھ ھامون چار پنج تا کوچھ فرقشھ.چون سنمون مثل ھمھ و از بچگی 

  ھ ایم و ھمھ چیز ھمو درکل خیلی بھ ھم وابست دیم عین دوتا خواھر میمونیم با ھمبا ھمھ بزرگ ش

  میدونیم کال چیزی رو نداریم کھ از ھم مخفی کنیم.

  صدای زنگ در بلند شد فھمیدم کھ مامان رفت تا درو باز کنھ چند لحظھ بعدم صدای شیطون مریم و 

  شنیدم .

ُک اذیتش کھ نمیکنی؟   مریم: سالم زن عمو جون چ طوری ،عموم چ طوره کل

   میخواد زن عموش باشھ یا یکی دیگھ البتھ ناگفتھ نمونھ منم با مامانش کال این بشر با ھمھ راحتھ حاال

  یا بھتر بگم ھمھ ھمین جوریم.

  مامان:سالم عزیزم قربونت برم عموت منو اذیت نکنھ من کاری بھ کارش ندارم.

  از اتاق زدم بیرون مریم خواست جواب مامانو بده کھ من یواشکی رفتم از پلھ ھا پایین و پریدم رو 

  کوِلش .

  خیار دریایی.سالم مریمی چ طوری دلم برات تنگ شده بود -

  .ھلھ ی داغ بیا گمشو پایین تاحالیت کنم کی خیار دریاییومریم:سالمو گ

  غلش و میگفتم: َخرم شوو َخرم شووووو.لباشیطنت سفت چسبیدمش پاھامم ھی میزدم بھ ب

  و رفتم پشت مبال وایسادم مریمم اومد دنبالم  تا اینو گفتم مریمی قاطی کرد یھو از پشتش پریدم پایین

  ھیچی دیگھ من بدو مریم بدو من بدو مریم بدو .اونقدر دوییدیم کھ جفتمون خستھ شدیم ناچارا تسلیم 

   کنترلھ پشتم بود نتونست خودشوباال تا بگم چیز خوردم ولی مریم کشدم برگشتم عقب ودستامو گرفتم 

  کنھ افتاد روم .

  مامانم کھ تااون موقع داشت ھی میگفت بس کنید و یواش میخندید بھ اینجا کھ رسید قھقھھ زدو رو 

  زمین نشست دلشو چسبیده بودو ھی میخندید.

  آخ مریمی چیز خوردم غلط کردم بیا پایین جون عمھ خدابیامرز بابات بیا پایین .-

ُمد گیر دادم بھ عمھ ی بدبخت    بابام .خخخخخخ من دوباره کارم درا

  مریم:خیِل خوب اگھ میخوای بیام پایین یاال سھ بار بگو من خرم من خرم .
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  کردم بھ گفتن. عمثل اینکھ چاره ای نیست باشھ بابا ما تسلیم شرو

  من خرم. من خرم ، من خرم،-

  مریم در حالی کھ داشت از شکمم میومد پایین گفت:آھان بھ کارت ادامھ بده .

  کنید دیگھ دلم درد گرفت از بس خندیدم ولی فک کنم کالستون دیر شدا. یویو ھای عزیز بسمامانم:

سریع پاشدیم بدون اینکھ خداحافظی کنیم از خونھ زدیم  یھ ھین کش دار گفتیم و تا اینو گفت من ومریم
  بیرون .

  مریم در حالی کھ داشت میدویید و ساعتشو نگاه میکرد گفت:وای رھا بدبخت شدیم ساعت دوعھ .

  ھمش تقصیر توعھ دیگھ اگھ ھمون اول َخَرم شده بودی االن داشتیم کاریکاتور اِسمال گامبو رو -

  میکشیدیم .

  با این حرفم کلی خندیدیم اینم بگم این اسمال گامبو یکی از بچھ ھای کالسمونھ خدایی گامبوعھ ھا 

  سیدیم بھ ساختمونی کھ .خدارو شکر کالس نزدیک بود با ماشین ده دقیقھ بودو پیاده پنج دقیقھ.ر

  کالسمون تو اون تشکیل میشد . سریع از پلھ ھا رفتیم باال بھ در کھ رسیدیم دستگیره رو کشیدم چون 

غل ھم بودیم جفتمون پریدیم تو کھ متاسفانھ دوتامون الی چارچوب در گیر کردیم چون میخواستیم لب
  دو 

  تایی بیایم توکالس.

  بو ھا بابا یھ ذره ُشل کن بزار رد شم .اووووووووی مریم شدی اسمال گام-

  اصال خودت شل کن بابا.  شدیسعید خیکی کھ عین مریم:من اسمال گامبو ام یاتو

  یھ دفعھ کالس رف رو ھوا اصال ھیچ کدوممون حواصمون نبود.یھ نگاه بھ ھم کردیم بعدم دوتایی بھ 

  ن دارن بھ ما میخندن حاال این سرعت نور سرمونو باال گرفتیم دیدیم بعلھ آقا ھمھ پخش زمین شد

  غل ھم نشستھ بودن داشتن بھ ما میخندیدن .لھیچی اسمال گابوبا سعید خیکی ھم کھ ب

  خخخخخ اسمال گامبورو نیگا ھمچین کھ میخنده شیکمش داره میره باال پایین .

  خخخخخ سعید خیکی یو اونم ھمچین میخنده کھ دوتا سینھ ھاش ھی عین ژلھ داره میلرزه .آخ آخ 

  تصور کنید اینا باھم برن عروسی بعد پاشن برقصن اونم چی اسمال بندری بره سعیدم جلوپاش زانو 

  بزنھ عربی برقصھ .خخخخخخخخ خخخخخخخخ خ خ خ خ خیلی باحال میشد خدایی.

  ودمون اومدیم (این تنھا کسی بود تو کالس کھ منو مریم روش اسم نذاشتیم ).باصدای استاد بھ خ
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  استاددرحالی کھ داشت خنده شوقورت میداد البتھ بھ زورگفت:خیِل خوب بسھ دیگھ دیر اومدین تازه 

  وقت کالسم دارین تلف میکنین برید سریع بشینید ببینم.

  یم کھ مبادا شما مارو از کالس پرت نکنین بیرون.وای دمت گرم استاد ماروباش کھ تا اینجارو دویید-

  استاد:البتھ تا االنم ھمین تصمیم رو داشتم و در حالی کھ داشت اخم میکرد خیلی جدی گفت حاال ھم 

  برید بشینید تا پشیمون نشدم.

  اگرچھ اخم و جدیتش کامال ساختگی بود ولی منو مریم رفتیم سریع نشستیم.

  پاشید .استاد :خیل خوب ،ھمتون 

  ماھم ھمھ پاشدیم .

  استاد :دخترا صندلی ھاشونو ببرن سمت راست و بچسبونن بھ دیوار وبشینن. پسرا شما ھم صندلی

  تونو ببرین سمت چپ و بچسبونیدبھ دیوارو طوری بشینید کھ رو بھ روی دخترا قرار بگیرین . 

  خیکی نشستھ بودن و داشتن با یھ از شانس گند ماھم رو بھ روی من و مریم دقیقا اسمال گامبوو سعید 

  لبخند مزخرف بھ ما نگاه میکردن ماھم اھمیتی ندادیم و رو مونو کردیم سمت استاد .

  حاال ھم ازتون میخوام ھر نقاشی کھ دوست استاد:ببینید بچھ ھا ما االن چند ماھھ داریم کار میکنیم 

  نا.فقط نیم ساعت وقت دارید.دارید بکشید میخوام بعد اینھمھ کار کردن ھنرتونو نشون بدی

ِ خِ  رم حاال بھ منو مریم لبخند میزنیدھھ وای خدا دمت گ   ال حالیتون میکنم .روموکردم سمت مریم یھ پ

  نگاه بھش کردم ھمزمان باھم دیگھ بدون اینکھ کسی بفھمھ اشاره کردیم بھ روبرومون . 

  د.بھ ھمین فکر میکر ونم ھماھنگی مثل اینکھ اونم داشتجوووووووو

  ھیچی دیگھ شروع کردیم قراربود من اسمال گامبورو بکشم اونو سعیدخیکی چون اون دوتا  

  شکل کشیدم وروبرومون بودن.اول از کلھ شروع کردم یھ کلھ ی گنده کشیدم براش موھاشو خدایی خ 

  فَِشن بود خداییش بھشم میومدا .جشماشو طوری کشیدم کھ انگار داره میزنھ بیرون دماغشو چاغ

  لباشم جوری کشیدم کھ انگار داره لبخند میزنھ دورلبشم کثیف کردم چون بعدا براش نقشھ کشیدم  

  کردم اونم سریع نگام  کم و کسر داره یانھ ولی تا نگاش داشتم .بھ قیافش نگاه کردم تاببینم چیزی

  ھ خر کیف شدکرد برا اینکھ سھ نشھ سرمو کج کردمو یھ لبخندُشل و ول بھش کردم ولی اون مثل اینک

  رونداده بودم اونم یھ لبخند زد ایییششششششششش سنگ قبرتو بشورم با مریم خب تاحاال من بھش  
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  الھی.سرمو برگردوندم سمت بوم نقاشیم کھ خال کنار دماغشو بکشم خالش گوشتی نبود بھ خاطر 

  ھم کشیدم ھمین زیاد مشخص نبود بعد خالش رفتم سراغ صندوغچھ گامبوش(شیکمشو میگم).اون رو

  یدم یکیش رو گذاشتم رو شیکمش اون یکی رو ھم بالیی شاوه اوه خدایی خودمم کف کردم .دستاشو ک

  کشیدم یھ بستنی قیفی ھم کشیدم تو دستش .خخخخخ بابا دََمم جیز چی شد.

  ھمزمان استاد باھام گفت ده دقیقھ دیگھ وقت دارید .خوبھ رفتم سراغ رنگ بھ ساعت نگاه کردم 

  پیرھنش رو قرمز کشیدم شلوارش ھم مشکی کردم ھم رنگ لباسای امروزش. بستنی ش رو  .آمیزی

  ھم صورتی کردم دو ر لباشم کھ کثیف بود و بھ خاطر بستنی بود صورتی یکم روشن تر کردم.آھان 

  یھ چیز دیگھ یادم اومد سریع رو بستنیش یھ مگس کشیدمو مشمیش کردم باالشم طوسی کردم.

  مو تاریخ زدم اسمم بھ انگلیسی نوشتم.پایینش امضاکرد

  یھ نگاه دیگھ بھش کردم تا ببینم چیزی کم و کسر نداره ،وووواااااااای خوانندگان گرامی برای اینکھ 

  بعد از دیدن این نقاشی این دوتاخپل تو کمانرن صلوات بفرستین خواھش میکنم .

  خخخخخخخخ خدایی چھ کردی رھا ایول دمت گرم.

  مھ .استاد:وقت تمو

  بعدم رفت سمت اولین دختر تا نقاشیشو ببینھ. آخ آخ فک کنم بھ ماکھ برسھ از خنده بترکھ.

  و بیشترکنی ولی درکل خوبھ .)بھتر بود اینجارو سایھ روشنش ر استاد:(نفر اول)خوبھ،(نفر دوم

  ی خواستم رو چسبونده بودم بھ خودم تا کسی نبینھ م نقاشیسھ چار نفر دیگھ رو ھم دید رسید بھ من .

  ببینم استاد چی کار میکنھ .

  ھمین کھ نقاشیو دید یھ نگاه بھم کرد بعدم زد زیر خنده اونقد خندید کھ از چشماش اشک میومد یھ نگاه 

  دیگھ بھ نقاشیم کرد دوباره زد زیرخنده خودمم زدم زیر خنده این استاد ما چھ باحال میخنده تا حاال 

  اینجوری ندیده بودم بخنده .

  اد:این خیــلـــی باحالھ آفرین .است

  ،غل من بود خیلی دوس داشتم ببینم اون چھ جوری کشیده لاشکاشو پاک کردو رفت سمت مریم کھ ب

  استاد تا نقاشی مریم رو دید دوباره زد زیر خنده ولی ایندفعھ چسبید بھ دیواری کھ بین من و مریم بود 

  دستشو مشن کرده بود چسبونده بود بھ دیوار حاال ھی داره میخنده چند لحظھ صدای خندش نیومد وای 
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  فکر کنم از دست ما نفس کم آورد غش کرد ولی یھ دفعھ دوباره خندید ُمنتاھا بم صداش کم بود فکر 

  خخخخ.کنم باقی مونده ی خنده ی قبلیش بود وااای االن دیگھ میمیره آخراشھ فکر کنم خخخخ

  ببین مادوتا چیکار کردیم کھ این بدبخت بھ این روز افتاده.یھ نگاه بھ بچھ ھا کردم کھ ھمھ نگاھشون 

  باتعجب داشت بین منو استادومریم میچرخید.بیچاره ھا ُکپ کردن.

  استاد:خیلی باحالین واای خدا تاحاال اینقدر نخندیده بودم.

  حالی کھ داشت لپاشو میمالید (فکر کنم از بس خندیده بود لپاش رگ بھ رگ شده بود)داشت میرفت در

  سمت بچھ ھای دیگھ میخواستم عکس العملش رو موقع دیدن نقاشی ھای دیگھ ببینم تا ببینم آیا بچھ 

  بھ استاد نگاه ھای دیگھ ام بھ اندازه ی من و مریم قشنگ کشیدن یا نھ .بھ مریم نگاه کردم اونم داشت 

  میکرد فک کنم اونم ھمون فکری رو میکرد کھ من میکردم.

  دوباره بھ استاد نگاه کردم این دفعھ باال سرسعید خیکی بود وقتی نگاھش کرد لباشو کج کردو سرشو 

  بھ نشونھ ی تاسف چند بار اینور اونور کرد بھش گفت :خوبھ.

  ردو یھ لبخند زد.وا این چرا ھمچین کرد یھ نگاه بھ بعدم یھ نگاه بھ من کرفت باال سر اسمال گامبو 

  باحالت ھای ابروم ازش پرسیدم چی شده اونم با ابرو ولبش گفت کھ نمیدونھ. ممریم انداخت

  استادرفت باال و کنار میزش قرار گرفت.

  استاد:خیِل خوب بچھ ھا اسم ھرکیو کھ صدا میکنم بیاد باال نقاشیش رو نشون بده.

  بھ بچھ ھا نگاه کردو گفت:زھرا محمدی و امیر احمدی بیاین باال.کمی مکث کرد و

  رفتن باال واستاد بھشون گفت اول نقاشی رو بھ نفر روبھ رویی نشونبدن بعد بگیرن رو بھ ما تا ما ھم 

  رو عمل کرده) یھ  دماغش ببینیم.اوناھم ھمین کارکردن. زھرا دماغ (اسمیھ کھ ماروش گذاشتیم چون

  شیده بود،احمد گوجھ ھم (اینم چون موقع یھ عصبانیت رنگش قرمزمیشھ بھش میگیم منظره طبیعت ک

  احمد گوجھ)یھ گل کشیده بود کھ یھ زنبور داشت میرفت سمتش قشنگ بودن.

  بعد ازاون فاطی کماندو با مسعودزرافھ رفتن باال،بعد از اونام مرجان کلیبس با حسن خال رفتن.

  من و اسمال گامبورو صدازد.آخ کھ دوست داشتم قیافش روببینم .دوتاگروه دیگھ ام رفتن کھ استاد

  ھیچی دیگھ رفتیم باالروبھ روی ھم وایستادیم ،تودلم تا سھ شمردم ونقاشی رو گرفتم اونور اونم 

  ھمزمان با من نقاشی رو گرفت سمت من.
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  فقط صورتم بود کھ تو حالھ ایواااااااااااااااااااووو نـــــــــھ این فوق العاده اس نقاشیھ منوکشیده بود 

  ازسایھ کھ دورتادور صورتم بودقرار داشت .یعنی بھ معنی واقعیھ کلمھ کف کردم نیشم تابناگوشم باز  

  حو بزنھ برعکسبیچاره فقط تونستھ بود یھ لبخند منگاه کردم. داشت بھ نقاشیم نگاه میکرد  شبود بھ

  احساس کردم حالت چشاش عوض شده انگار ناراحت بود ،یشم تا بنا گوشم بازبود.بدبختنمن کھ  

  .پس بیخودنبوداستاد این جوری بھم نگاه میکرد.یھ لحظھ دلم براش سوخت. 

  نقاشی رو ھمزمان گرفتیم سمت بچھ ھا یھو نصف کالس رفتن روھوا نصف دیگھ ام کھ بعد از دیدن  

  برعکس بچھ ھای دیگھ کھ سریع میومدن کیدن از خنده تر نقاشیھ اسمال جون بھ نقاشیھ من نگاه کردن

  پایین مادوتا یھ ربع باال بودیم .وقتی کھ بچھ ھا آروم شدن دیگھ ھم نخندیدن استاد گفت بشینیم خیلی 

  دوس داشتم ببینم مریم چی کشیده.

  استاد مریم و سعیدخیکی رو صدا کرد اونام رفتن باالنمیتونستم ببینم چی کشیدن ولی قیافھ ی مریم رو 

  یدیدم کھ دھنش باز مونده بود.وای نکنھ کھ سعید خیکیم آره؟؟؟!!!!م

  تو این افکار بودم کھ برگشتن سمت ما دوست داشتم اول نقاشیھ خیکی رو ببینم کھ بھ خاطرش مریم 

  این قدر تعجب کرده بود.

  ھ کشیده بودن. وتا نقشدرا ھمچین شدن یعنی اینام واسھ ماووووووووواااااااااییییییی خداجون این دوتا چ

  موھاش رو جوری خیکی یھ نقاشیی کشیده بود کھ نگو چھره ی مریم بود خیلی قشنگ نقاشی شده بود 

  کشیده بودکھ دور تا دورش رو گرفتھ بود رویھ تختھ سنگ نشستھ بود و داشت بھ یھ جای نامعلوم 

  نگاه میکرد.خیـــــــلی خوشکل بود.

  کھ بعد از دیدن نقاشیھ مریم مطمئن شدم کھ بھ خاطر نقاشیھ مریم تو این مدت بچھ ھا داشتن میخندیدن 

  بوده .

  واااااای خدایی خنده دار بود مریم سعید خیکی رو جوری کشیده بود کھ داشت میدویید سمت یھ جایی 

  کھ کلی ساندویج و چیبس و پفک و این چیزا بود سعید تو نقاشی خوشحال و ھیجان زده بود اما وقتی 

  نم مثل اسمال جون فقط یھ لبخند محو داشت و ناراحت بود.دیدمش او

  استاد بعد حدودا یھ ربع بھشون گفت بشینن ویکی یکی بچھ ھای دیگھ رو صدازد.

  وقتی مریم نشست کنارم رومو کردم سمت و بھش گفتم
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  وای مریم بیچاره ھارو دیدی دلم براشون کباب شد خدایی خیلی نامردی کردیم.-

  بچھ ھام شیش کیلو آب کردن.مریم:آره نگاه 

  بھشون نگاه کردم انگارکشتی ھاشون قرق شده بود ھمچین ناراحت بودن کھ نگوونپرس.

  با صدای استاد بھ خودم اومدم اصال نفھمیدم بچھ ھای دیگھ چی کشیدن.

  ولی دوتاگروه استاد:خوب بچھ ھا میخوام بھترین گروه ھارو معرفی کنم،ببینید ھمتون خوب بودین 

  تو کالس برتر شدن .اونا گروه اسماعیل و سعید و ھمین طور گروه رھا و مریم اند.خواھش میکنم 

  بیاید باالو نقاشی ھاتونو یھ بار دیگھ نشون بدید.

  ھر چھار تامون رفتیم باال ونقاشی ھامون رو دوباره نشون دادیم بچھ ھا ھمشون دوباره از نقاشیھ من 

  ن .و مریم خندیدندو تشویقمون کرد

  استاد:ممنون خواھش میکنم کھ بفرمایید.

  من ومریمم یھ تعظیم کوچولو بھ بچھ ھا کردیم و رفتیم نشستیم.

  مریم دلم براشون میسوزه بھ نظرت زیاده روی نکردیم؟-

  مریم:نھ عزیزم زیاد سخت نگیر.

  استاد:خستھ نباشید بچھ ھا .

  ی بعد دیرنکنید چون بخششی در کار نیست .بعدم بھ من و مریم نگاه کردوگفت :فقط امید وارم جلسھ 

  منو مریمم بھش یھ لبخند بھ نشونھ ی تشکر زدیم و اونم از کالس رفت بیرون.

  داشتیم وسایلمون رو جمع میکردیم ھمھ ی بچھ ھا رفتھ بودن بھ جز اسمال گامبوو سعید خیکی.

  ھمھ رفتن بھ جز این دوتا ؟ھیـــــــــــــــــــــن چـــــــــی؟

  بھ مریم نگاه کردم اونم نگران بود یھ چشم غره بھش رفتم کھ یعنی بدو جیم شیم .ولی تا خواستیم بریم 

  دیدیم اون دوتا زود تر از ما رفتن .

  آخیــــــــــش داشتم َزھره ترک میشدما.بدو بریم تا پشیمون نشدن بیان از ما انتقام بگیرن.-

  رون .بھ دنبال این حرف با مریم سریع رفتیم بی

  وقت کھ داریم با بریم یھ دوری بزنیم ،موافقی؟ ۴میگما مریم تازه ساعت -

  مریم ظاھرا تو فکربودھمین طور کھ داشت فکر میکرد گفت: نـــــــــــــــــــــھ
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ُفتاد؟-   چی چیو نھ من میخوام برم تو ھم باید بیای باھام ا

  مکث)وااااای خاک بر سر شدیم آبرو مون تو فامیل میره .مریم:ھیـــــــــن رھا نکنھ کھ این دوتا(کمی 

  وا این چش شده یھ دفعھ ای؟

  برومون تو فامیل بره آخھ؟ورد چی داری صحبت میکنی واسھ چی آمریم حالت خوبھ در م-

  م دوتایی خاک بریزیم رو سرمون .بیابیایم تو این کافی شاپھ تابھت بگمریم:بیا بر

   یھ دختر عمو داشتیم اونم مثل من بھ انجمن تیمارستانی ھا پیوست.ھیچی دیگھ بھ خودم گفتم کال

  میز کھ تقریبا وسط کافی شاپ بود نشستیم. پشت یھرفتیم تو رو 

  خوب بنال ببینم چھ مرگت شده ؟-

  مریم:ببین این اسمال گامبوبا سعید خیکی بھ نظرت عجیب نبودن؟

  وا این ھنوز تو فاز اون دو تاخپلھ کھ...

  ببین اون دو تا میتونستن یھ نقاشیھ دیگھ بکشن چرا اومدن ما رو کشیدن؟ مریم:خوب

  اه بر خرمگس معرکھ لعنت،این گارسونھ رومیگم.

  گارسون:خیلی خوش اومدین چی میل دارین؟

  سریع گفتم:دوتابستنی لطفا.

  .اونم رفت

  ببین مریم جون چرا حاشیھ میری مثل آدم بگو چی میخوای بگی؟-

  کھ اونا... مریم:میخوام بگم

  اه بابا .خوب نمیشد دو دیقھ دیگھ بیای .اه لعنتی ایشاال پات سر بخوره بخوری زمین یھ ذره بخندیم 

  گارسون ومیگم دیگھ .بستنی ھارو گذاشت رو میزوگفت :امر دیگھ ای ندارین؟

  نھ خیــــــــــر.-

  اون بدبختم رفت .

  خوب داشتی میگفتی؟-

  م کھ اونا عاشقمون شدن.مریم:آره دیگھ بابا میخوام بگ

  چــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟؟-
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  مریم: زھرمارچرا داد میزنی بھ دوروبرت نگاه کن.

  نگاه کردم،اوف ملت چقدر فوضولن خجالت نمیکشن .ِا ھنوزم دارن نگاه میکنن.یھ اخم بھ ھمشون 

  کردم و برگشتم سمت مریم.

  یا چ ربطی داره آخھ ؟اگھ بھ خاطر نقاشی ھاشون میگی خوب ما ھم اونا رو کشیدیم ونھ خل شدی ید-

  شونیم ھــــــــــان؟ شقِ باید بگیم عا

  مریم:آخھ االغ تو نقاشیھ مارو میزاری پای نقاشیھ اونا ،ندیدی چھ شکلی قیافا ھامون رو کشیده بودن؟

  تنی رو بخور آب شد.ھم فضایی میزنی یھ وقتایی ھا بیخی بابا بستوھم، تَو-

  مریم:نمیدونم شایدم حق باتو باشھ.

  وقتی داشتم قاشق دوم رو میخوردم بھ خودم  شروع کرد بھ خوردن بستنیش منم قاشق اول روخوردم

  گفتم:این مریمم بد نمیگھ ھا خوب اوال میتونستن یھ نقاشیھ دیگھ بکشن دوما اگرھم مارو کشیدن یھ 

  دیگھ میکشیدن.جور 

  میگم نکنھ حق باتو باشھ حاال کھ فکر میکنم میبینم توراست میگی .مریم -

    چــــــــــــــــــــی ؟؟؟؟؟مریم:

  زھرمار چرا داد میزنی یھ نگاه بھ دوروبرت کن .-

  اونم نگاه کرد بعدم بھ ھمشون اخم کرد برگشت سمت من  (خخخ دقیقا کاری کھ من کردم ،من میگم 

  ی این دفعھ دیگھ حرف نزد داشت بستنیش رو میخورد .ما میگین نھ)ولشملت فوضولن 

  خخخخخخخخخخ مریمی تصور کن ما با اونا ازدواج کنیم ھھھ شب عروسیمون اونا با کت شلوار ما -

  غلشونیم  اونم ھھھ در حالی کھ بازوشون رو گرفتیم واااااااای چی میشھ؟؟؟لھم با لباس عروس ب

  ون قدر خندیدیم کھ حد نداره .سرمونو از رومیز برداشتیم ولی تا با این حرفم دوتایی افتادیم رو میز ا

  نگاھمون بھ ھم افتاد دوباره زدیم زیر خنده حاال کاش مثل آدم میخندیدیم اونقدربلند خندیده بودیم کھ 

  ھمھ داشتن نگامون میکردم .اصال بھشون اھمیتی ندادم.

  مریم:دیونھ ببین چ جوری دارن بھمون نگاه میکنن ؟!

ِش رو بگو.وااااااااای خدا .-   اینا رو ول کن حاالعروسی ھیچی َشب

  دوباره افتادیم رو میز تا میتونستیم خندیدیم.
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  فکر کن اینا ... بیافتن خخخ رو ھھھھھھ ما.وقتی کھ اینو گفتم من(ھمون طور کھ داشتم بلند میخندیدم):

  اونقدر بلند خندیدیم کھ یعنی تصورشم نمیکنین.

  ):ھمون شب قبل از عملیات میریم بیمارستان حاال فک کن دکتره بھشون بگھ مشکلشون مریم (باخنده

ُفتادیم روشون غش کردن.خخخخخخخخخخخخ بعدم یکیمون بره تو کما یکی دیگمونم    چیھ ؟اونام بگن ا

  مراقبت ھای ویژه.خخخخخخخخخخخ. بره توبخش

  ضالت لپم گرفت.عدیدم وااااااااااای خدایا این شادیا رو از ما نگیر.اونقدر خن-

  مریم:مگھ لپم عضولھ داره؟؟؟!!!

  دوباره خندیدیم.

  کھ خودشون مارو بندازن بیرون.نبریم قبل از ای مریم :پاشم برم حساب کنم

خالصھ ھمون طور کھ داشتیم میخندیدیم از بین جمعیت فوضول کافی شاپ رد شدیم و اومدیم بیرون 
.  

                                                    ********  

  نھ امکان نداره شما نمیتونین منو بکشین.-

  اما ھیشکی صدامو نمی شنوید.،ھمین طور داشتم جیغ میزدم و کمک میخواستم 

  توروخداکمکم کنید .،کمــــــــــــک -

  ھا داشت نگام میکرد.یکیشون داشت میومد سمتم دستم و گرفت و عین این حیض 

  ولم کن آشغال بھ من دست نزن گمشووووو.-

  اون داشت ھر لحظھ بھ من نزدیک تر میشد.

  جیــــــــــــــــــــغ،نـــــــــــــــــــــھ.-

  یھ دفعھ عین برق گرفتھ ھا بلند شدم. بھ دوروبرم نگاه کردن مامانم داشت گریھ میکردبابامم اشک تو 

   صورتم خیس بود از اشک.چشاش جمع شده بود 

  بابا:حالت خوبھ بابایی ؟

  غلش تا تونستم اشک ریختم.لپریدم ب

  بابااونامیخواستن منو بکشن ھیشکی بھم کمک نکرد ،گریـــــــــــــــــھ-
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  بابام درحالی کھ داشت موھامو نوازش میکرد گفت:آروم باش دخترم .غلط کرده کسی کھ بخواد بھ 

  ط خواب دیدی باباھیچی نیست من ومامانت پیشتیم .دخترمن دست بزنھ .توفق

گریھ نکن مامان جون دورت بگردم یکم آب دستم میداد گفت: مامانم درحالی کھ داشت یھ لیوان آب
  بخور تا آروم شی.

  یکم آب بھ کمک باباخوردم. بابامنو آروم خوابوند روی تخت .

  بابا:بخواب دخترم ھیچی نیست.

  ترسم،گریــــــــــــــھبابا ازپیشم نرید من می-

  مامان:گریھ نکن عزیزم نگران نباش تاتونخوابی ما از پیشت نمیریم.

  بابااشکام رو پاک کرد.منم آروم چشمامو بستم و خوابیدم.

  آخیـــــــــــــــــــــش.-

  عجب بیدارشدی.ھ بابا:چ

  زدن. سریع چشمامو وا کردم و روتخت نشستم.وا اینا چرا عین گربھ شرک بھ من زل

  شما اینجا چیکار میکنید خوب نمیگین آدم سنگ کوب میکنھ وقتی اینجوری بھ آدم زل میزنید.-

  مامان :بجای تشکرتھ ازدیشب تا حاالباال سرت بودیم کھ مبادا مادمازل خواب بد ببینن.

  وا خواب بد؟؟؟-

  ھیــــــــــــــــــن بھ خدا میخواستن منو بوکوشن.-

  فقط یھ خواب بود.حاال ھم بلند شو بریم پایین کھ ُمردم از گشنگی .غلط کردن اون بابا:

  بعدم دست مامانو گرفت و رفت بیرون.

  پیچوندن رفتن مایـــــــــــــــش حاال یھ دیشب باھم تنھا نبودنا.البتھ از کجا معلوم شاید وقتی من خوابید-

  تواتاق خودشون. 

  درحالی کھ داشتم میخندیدم رفتم سمت آینھ تا مو ھامو شونھ کنم .چشمام یکم پف داشت اونم بھ خاطر 

  گریھ دیشب .دوباره یاد خوابم افتادم قیافھ ی اون آدمارویادم نیست اما ھمھ ی خوابم یادمھ .یھ لحظھ 

  ن داشتم اومدم بیروسشویی اینکھ ازداون اتفاق بیافتھ .سعی کردم آروم باشم .بعد  ترسیدم نکنھ واقعا

  کھ متوجھ شدم ھیچ صدایی از آشپز خونھ نمیاد. یواشکی سرمو بردم توآشپز میرفتم تو آشپز خونھ 
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  خونھ تا ببینم آیاواقعا کسی نیست.

  ھیـــــــــــــــن واااای مامان .تا حاال اینقدراز نزدیک رابطھ ی عشقوالنھ ی بابام اینا رو ندیده بودم -

  من میگم اینا جنبھ ندارن میگین نھ . خدامیدونھ ،ز اون روزی کھ خواب بودن.واااای قلبم البتھ بج

  چقدر بھشون سخت گذشتھ از دیشب تا حاال کھ دارن اینجوری میکنن.بابام روصندلی نشستھ بود

  ن مامانمم روپاش بود .دستشم انداختھ بود دور گردن بابام .بابامم سرشو فرو برده بود تو گودی گرد 

  مامانم .

  یعنی یا اینا دیگھ چقدر چیزن از ھر فرصتی استفاده میکنن. دمشون گرم کاش منم وقتی ازدواج کردم 

  اینقدر عاشق شوھرم باشم البتھ اونم ھمین طور یکی باشیم عین مامانم اینا .منم چقدر پرواما میترسم 

  ازننھ باباش میبینھ  ١٨بت بشم یکی مثل اون دختری کھ دھنش بوشیرمیده ولی چون چارتا کارمث

  ومیره زود شوھر میکنھ.خخخخخخخخ

  تواین فکرای بیتربیتی بودم و داشتم عین این حیض ھا نگاشون میکردم کھ بابام یھو سرش روبلند 

  یھ دیقھ بعدم اومدم بیرون در دسشویی روھم محکم بستم تا اونا اگھ ھنوز کرد.سریع پریدم تو دسشویی 

  تی ان تمومش کنن. بعلھ من یھ ھمچین آدم خجالتی ای ام.خخخخمشغول کارای بی تربی

  رفتم تو آشپز خونھ واااااای دمشون گرم .اینا دیگھ چقد حرفھ ای ان.داشتن صبونھ میخوردن اصال ھم 

  بھ رو خودشون نمی آوردن.

  خوش گذشت؟؟؟سلــــــــــام صبحتون بخیر.-

  کندین.جفتشون با ھم :علیک سالم چ عجب از دسشویی دل 

  عجبا یکی نیس بگھ من خیلی وقتھ از دسشویی دل کندم شما نمیخواید از ھم دل بکنید.ملت رودارنا.

  تازه تیکھ ی دوم حرفمم مثال نفھمیدن.

  ببخشید. بعدم برای اینکھ جو رو عوض کنم گفتم: مامان اون شکررومیدی.-

    ھھ من کھ باالخره حالتون رومیگیرم بچھ پروھا.

  شکر رو داد بھم ولی ھمین کھ خم شد موھاش از شونھ ھاش سر خوردو گردنش پیدا  مامان دُالشدو

  شد.جونم گردن مامانم کبود بود حاال بھترین موقع برای حال گیریھ.درحالی کھ خیلی داشتم سعی

  میکردم تا نخندم گفتم :واااااا مامان چرا گردنت کبود شده ؟
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  لوش .پاشدم رفتم زدم پشت بابام وقتی حالش جا اومد سرمامانم خیلی حول شد بابامم لقمھ پرید تو گ

  جام نشستم .ولی من کھ دست بردار نیستـــــــــــم بعدم تو دلم یھ زبون درازی بھشون کردم .خخخخ  

  مامان نگفتینا چرا گردنتون کبوده ؟؟؟-

  مامانم بھ تتھ پتھ افتاده بود :ھی...ھیچی مامان چیزی نیست.

  جوری نمیشھ.وا خب الکی کھ این-

  مامانم داشت فکر میکرد و ھی بھ بابام چشم غره میرفت .بابا اومد کمکش.

  بابا:میگم رھا از کالست چ خبر؟؟؟

  خخخخخخخخ عجب آدمایی ان خواستم دوباره اذیتشون کنم ولی گفتم سھ میشھ دیگھ ھیچی نگفتم.

  ستاد رو بگو اونقدر از دست منو عالیھ جلسھ ی قبل ایقدر خندیدیم کھ خدا میدونھ .حاال اون ھیچی ا-

  مریم خندید کھ اشک از چشماش میومد.

  مامان:چھ طورمگھ؟

  تا خواستم جواب بدم تلفن زنگ زد.

  من میرم .-

  پاشدم از آشپز خونھ اومدم بیرون فکر کنم االن دارن باھم دعوا میکنن بھ خاطر دستھ گلی کھ بابام بھ 

  آب داده .خخخخخخخ

  بلھ؟-

  زن عمو بود.

  زن عمو:سالم عزیزم خوبی رھا جان ؟ مامان اینا خوبن؟

  اِسالم زن عمو شمایید ؟ممنون من خوبم اونام خوبن. عمو خوبھ خودتون خوبید؟-

  شام میایم اونجا..زنگ زدم بگم اگھ شب خونھ اید ماما ھم خوبیم زن عمو:قربونت برم ،

  .خواھش میکنم بفرمایید ما خونھ ایم خوشحال میشیم -

    عمو:باشھ عزیزم پس ما میایم خدافظ.زن 

  منتظریم خدافظ.-

  رفتم دوباره تو آپز خونھ .خخخخخ دیدی گفتم االن دعوا میکنن .مامانم یھ اخمی کرده بود کھ نگو 



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٢۵ of ٣۴۵ 
 

  بابامم داشت ھی خامھ رو ھم میزد.آخی نازی.

  بابا:کی بود ؟

  زن عموسمیھ .گفت شام میان اینجا.-

  ن.بعدم از آشپز خونھ رفتم بیرو

  شون خوب اند ولی چی بپوشم.در کمدم رو باز کردم ھمروتختم نشستم .داشتم فکر میکردم کھ شب 

  صورتیم .رنگش کم رنگ  شلواربھتره این کت سورمھ ای رو بپوشم .ھمون موقع چشمم خوردبھ کت 

  مان کاری بودخیلی دوسش داشتم گفتم ھمین رو میپوشم.چند دقیقھ گذشت داشتم میرفتم پایین تا ببینم ما

  داره انجام بدم یا نھ .ولی تا رفتم تو آشپز خونھ دیدیم ھیشکی نیست.

  خخخخخخخخخ فکرکنم مامان قھر کرده رفتھ تو اتاق بابامم رفتھ از دلش در بیاره.-

  وااااااااای من عاشق کارگاه بازیم االن میرم ببینم چ شکلی بابام داره از دلش در میاره.

  چیھ من فضول نیستما فقط یکم کنجکاوم .درضمن برای آیندمم خوبھ خوب.بعلھ ھــــــــــــــان خوب 

  من یھ ھمچین آدم آینده نگری ام.

  رفتم تو اتاقم چھارپایھ بلندروآوردم بیرون .خیلی یواش از اتاق اومدم بیرون اول رفتم پشت در گوشمم 

  اونا دورن و چھ جایی بھتر ازگذاشتم روش تاببینم دورن یانزدیک.دیدم صدا ضعیفھ و این یعنی 

  تخت.خخخخخخخخ بھ خودم گفتم :ای پدرسوختھ. 

  کردم در باز نشھ خوب ریسک زیادیھ .پایھ رو گذاشتم پشت در .دعا دعا میچھار

  آروم بدون ایجاد سروصدا رفتم باال.خدارو شکر باالی در اتاقشون یھ شیشھ بود کھ میشد از اون داخل 

  رودید.

  یدم باال .آھان حاال راحت میتونم ببینم.شکامل رفتم باال،یھ کم خودم رو ک آروم وبامالحظھ ی

  و:واااااااااااای دارم چی میبینم؟؟؟!!بھ قول تتل

  واااااای دارم چی میبینم؟؟؟؟نــــــــــھ دیدین گفتم بابام اومده از دلش در بیاره .نھ دیدین فقط حس-

  .شیشم رو حال کنیدخوب حاال بزارید شرح بدم  

  مامانم رو تخت نشستھ بود پشتش بھ در بود البتھ بھ حالت قھر،بابامم پشتش بود و داشت آروم پشت -

  کمر مامانم رو ماساژمیداد.
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  چــــــــــــــــــــی داشت چیکار میکرد؟؟؟!!! اوه اوه بابام داره میره جلومامانم ھم مدام دستش رو -

  اشون وایستادن ،بابام میره جلو مامانم میره عقب خالصھتکون میده و میره عقب .واااااای حاال دوت

  ار .عقب جلو کھ مامانم میخوره بھ دیو اونقدر میرن 

  خونھ بھ این گندگی داره میاد رو دماغ من ایــــــش آخھ  تِ حاَه این مگس چی میگھ اِ لعنتی جای ق

  اسکل خرمگسمگس اینقدر خـــــــــر.

  .اَه شیطونھ میگھ بزنم این مگَس رو ھا.نکبت،م از مامانم فاصلھ داره داشتم میگفتم بابام فقط سھ قد-

  .واااااااااای این مگسھ چی میگھ گمشوووووو دیگھ گاو.فقط دو قدم دیگھوااااای 

  حاال دیگھ بابام کامال جلوی مامانم بود ،مامانمم بازوی بابامو گرفتھ بابامم سرش  فقط یک قدم دیگھ.

  نھ این مگسھ آدم بشو نیس تا االن رو دماغم بود االن جلوی دیدمو گرفتھ جلو.رو خم کرده داره میره 

  .اعصابم 

  .ھیـــــــــــن خاک برسرت رھا یعنی گونی گونی (یعنی رو مگسھ)خورد شد محکم زدم بھ شیشھ 

  خاک رس توسرت .

  الفرار.

  پریدم پایین چھار پایھ رو برداشتم سریع رفتم تو اتاق .چارپایھ روانداختم توکمد خودمم سریع افتادم 

  روتخت پتورو ھم کشیدم روم ولی بھ طور ناقص.یھ جوری ھم خوابیدم کھ اگھ کسی منومیدیدمیگفت 

  یھـــــــــو در اتاق واشد.دو ساعت خوابھ .ھیچی دیگھ ما ھمین طوری داشتیم از ترس میلرزیدیم کھ 

  داشتم میلرزیدم بھ خودم ،یکی اومد باال سرم آروم پتو روزدکنارنمیدونم کی بود بعدم ھمون طور پتو 

  روکشید روم دوباره و رفت.

  یواش خودم رو تکون دادم والی چشمامو باز کردم تامطمئن بشم کسی تو اتاق نیست نھ مثل اینکھ 

  و جام یاد چند دقیقھ پیش افتادم خخخخخخ فقط یھ ذره مونده بود تاکاررویھ رفتن .آروم پاشدم نشستم ت

  سره کنن خخخخخخ خدایی چ بد زدم تو بُورَجکشون.قیافھ بابام رو آوردم توذھنم فک کنم االن 

  با اون رژقرمزی کھ مامانم زده بود ھرکسی بود عصبانی خعیــــــــــلی عصبانیھ خوب حقم داره 

  یی فک کنم اگھ اون مگسھ نبود من دیگھ خودم رسما میگشتم دنبال شوھر.خخخخمیشود.ولی خدا

َه اَه اَه االن مگسھ فک کنم ھمھ چیزش ھھھ    زده بیرون یھ لحظھ قیافش رو تصور کردم قیافم جمع شدا
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  کامال میزد بیرون.خخخخخ اصال حقشھ کم زده بیرون باید

                                                     ********  

  االن مھمونا میانا .باباعروسی کھ نمیخوای بری.بیا پایین دیگھ ؟رھا مامان کجایی -

  صدای مامانم بود.

  االن میام مامان .-

  یھ کم ریمل زدم ،رژمم تجدید کردم رفتم پایین. ھمون موقع صدای زنگ در بلند شد .مامانم از آشپز 

  شستھ بود داشت میرفت سمت در.داشتم از پلھ ھا میرفتم پایین خونھ اومد بیرون بابامم کھ رومبل ن

  گفتم:من باز میکنم.

  بعدم دوتاپلھ باقی مونده روپریدم پایین و درو باز کردم اول زن عمو اومد تو.

  سالم زن عموجون خوبین خیلی خوش اومدین.-

  غلش کنم.لمریمی بود کھ بغلم کردو بعد احوال پرسی رفت سمت مامان و بابام.حاال نوبت لزن عمو ب

  م خیار دریایی خودم چ طوره.؟؟؟ــــــــــــــاسلـ-

  غلم کرده بود یھ دونھ زد پشتم گفت:مـــــــــــــگ چلغوز پرو .لمریم در حالی کھ ب

  بعدم ازم جداش و رفت سمت بابام.عمو ھم کھ داشت ماشین رو پارک میکرد باالخره اومد:سلــــــــام

  رھا خانم خودم چ طوره. 

  غلش.لدستاشو باز کرد کھ پریدم ب

  قربونت برم شما خوبی دلم براتون تنگ شده بود.سالم عمو جون -

  عمو:منم ھمین طور عمویی.

  رفت سمت بابام .بعد کلی حال و احوال پرسی وتعارف رفتیم نشستیم.

  وز رھا رو میبینھ ھا ولی ھی زن عمو:ببخشید زھرا جون اگھ مزاحم شدیم.این مریم ورپریده ھر ر

  میگھ بریم بریم.

  مامان:اختیاردارید مگھ اینکھ مریم بیاردتون اینجا شما کھ نمیایید.

  بابا:مریم جان خوبی عمو بازم جای شکرش باقیھ تو ھستی واِال اینا کھ نمیان.

  مریم:قربونت برم ولی عمو کیھ کھ قدر منو بدونھ.
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  ــــــــــوبابا من کھ میدونم تو جایی نمیخوابی کھ آب زیرت بره.یھ دونھ زدم پس کلش و گفتم:گمشـ

  بعدم ھمھ خندیدن .مریم آروم سرش روآور در گوشم و گفت:آره تو راس میگی امشبم نقشھ بود کھ 

  اومدیم اینجا.

  ھان چی میگی؟؟؟؟!!! چ نقشھ ای آخھ نقشھ واسھ چی؟؟؟-

  ا بگم بھت.مریم:توفعالمنو بھ یھ بھونھ ای ببر تو اتاقت ت

  دیگھ داشتم میمردم از فضولی ،پاشدم وایستادم دست مریمم گرفتم گفتم:راستی مریم پاشو بریم کارت 

  دارم میترسم یادم بره بیا بریم تا بھت بگم.

  بعدم مریم و بلندش کردم .ھنوز قدم اول رو برنداشتھ بودیم کھ بابا گفت:من نمیدونم شما کھ ھی دَم بھ 

  میبینین دیگھ چ حرفی دارین.دیقھ دارین ھمو 

  عمو:ولشون کن داداش چ بھتر دوتا دیونھ کمتر.

  یھ دفعھ منو مریم دوتامون گفتیم: اِعمو،اِبابا؟؟؟!!!

  عموھم بھ حالت تسلیم دستاش رو گرفت باالو گفت :آقا من تسلیم .

  رو سریع بستم.مریمو  ھمھ خندیدیم من و مریمم رفتیم باال.در اتاق رو باز کردم بعد اینکھ اومدیم تو د

  .نشوندم روتخت و خودمم نشستم کنارش

  خوب بنال ببینم االن از فوضولی میری تو کما.-

  مریم:چیو بگم.

  اِ ببین بخدا زر زده باشی لھت میکنما .-

  اِ خوب چیو بگم بابا؟؟-

  نذار یھ کاری کنم بری پیش عمھ ی بابات ھا.-

  نوچ تو ھیچ کاری نمیکنی.-

  خواستی.باش پس خودت -

  بعدم بھ سمتش خوز برداشتم کھ یکم خودشو کنار کشیدوگفت: خیلی خب بابا میگم.(باخنده)

  پس بنال.-

  چقدر تو بی ادب شدی .(باخنده)-
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  مــــــــــریـــــــــــــــم.-

  دوباره خندیدو گفت :ھیچی بابا حوصلم سررفتھ بود گفتم بیام اینجا یکم شاد شیم.

  سیم آخر.نشستم رو شیکمش و گفتماین دفعھ دیگھ زدم بھ 

  تو کھ منو خوب میشناسی ا نفھمم ولت نمیکنمبعدم دُال شدم روش البتھ دُالکھ نھ خوابیدم روش و -

  بازوشو یھ گاز محکم گرفتم.

  مریم:آخ آخ غلط کردم میگم بخدا میگـــــــــــــــــــم ایـــــــــــی.بابا بچھ ت رو خورد آیــــــــــی میگم

  م بھ خدا .میگ

  بگو تا نگی از روت پانمیشم.-

  بعدم نشستم رو شیکمش .

  مریم:بھ جون خودم میگم بیا پایین نفسم باال نمیاد تورو خدا.

  از روش رفتم کنار.

  فقط دوس دارم چرت بگی.-

  پاشد نشست یھ نگاھی بھ دستش کردو در حالی کھ داشت فحشم میداد گفت:تو سعیده خانم رو

  میشناسی؟ 

  کھ ھمسایتونھ؟ھمون -

  آره دیگھ .-

  خوب کھ چی؟!-

  ھیچی پسرش از خارج برگشتھ منو دیده بھ مامانش گفتھ بیاد خواستگاری .-

  ھیـــــــــــــــــن راس میگی خب خلھ چی شد قبول کردی یا نھ؟-

  گمشــــــــــو تو کھ منو میشناسی االن نمیخوام ازدواج کنم.-

  بگم بعدا خودت میری ازش خواستگاری میکنی.خاک بر سرت بزار یھ چیزی بھت -

  چی ؟مگھ چی شده؟؟؟-

  اِزرنگی اول تو بگو؟-

  چیو ھمھ رو گفتم دیگھ.-



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٣٠ of ٣۴۵ 
 

  شاتاب(خفھ شو) بابا آخھ سعیده خان چ ربطی داره واسھ اومدن بھ اینجا؟بعدشم توچرا بھ من نگفتی؟-

  شام بیان اونجا بعدم اینکھ سعیده آھان اینو میگی؟خوب ببین ربطش اینھ کھ احتمال دادم امشب بعد از -

  ھمین امروز بعد از ظھر اومد خونمون.

  خوب خنگھ وقتی امروز اومده تازه حرف زده ھمین امشب کھ نمیاد خواستگاری بعدم تو چرا میگی -

  نھ سنتم کھ کم نیست بیست سالتھ بابا.

   شاید شبی یھ بار توپارتیخوب اون خارج بده تا حاال معلوم نیس اونجا داشتھ چیکار میکرده .اصال-

  ش بوی بی کسی بده نھ وشم نمیاد مردی رو میخوام کھ آغوسبوده .من اصالاز این جور مردا خ 

  ھرکسی.

ُھوع این ازین حرفام بلد بوده.   ا

  شاتاب بابا.-

َداش رو دراوردم.   بعدم ا

  مردی و میخوام کھ بوی بی کسی بده نھ بوی ھرکسی .خخخخخخخخخخخخخخ سمن آغو-

  نم خندیدو گفت:مــــــــــرگ حاال تو بگو.او

  ھھ فک کرده بھ ھمین آسونی ھاس.

  چیو بگم؟-

  اِاذیت نکن دیگھ.-

  اِخب چیو بگم بابا.-

  گمشــــــــو اصال نگو.-

  خیلی خب بابا میگم ولی یھ وقت بعدش جدی جدی نری از پسره خواستگاری کنی ھا؟-

  دیونھ .-

  عمھ ت.-

  عمھ ی خودتھ.-

  بابا عمھ ی ھردو مونھ .خوبھ حاال ما عمھ نداریم واِال بیچاره روزی صد بار فوش میخورد.باشھ -

  جفتمون خندیدیم.
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  مریم :خوب حاال بگو.

  روز پیش از خواب پاشدم رفتم تو آشپز خونھ دیدم ھیشکی نیس ھرچی مامانم رو صدا زدمچن -

  م ولی..جواب نداد. یکم نگرانش شدم رفتم تو اتاقش درو آروم واکرد 

  مریم:ولی چی ؟

  آخ آخ نگــــــــــو یھ چیزی دیدم کھ ای کاش ندیده بودم.وااااااای واااااااای.-

  از عمد اینجوری میکردم تا حرصشو در بارم.

  مریم:اِبگو دیگھ.

  باش باش میگم .اِکجابودم؟-

  خخخخخخ

  مریم:داشتی میگفتی رفتی تو اتاق.

  جفتشون خوابن. آھان آره آره رفتم تو اتاق یھو دیدم-

  مریم:خوب باشن .

  خب تو خنگی دیگھ عزیزم خواب نبودن،خـــــــــــــــــواب بودن.-

  مریم:اِمثل آدم تعریف کن.

  غل بابام خوابیده بود لباش بابا ببین مامانم خواب بود یھ جوری مھ سرش رو بازو بابام بودیعنی تو ب-

  .بابامم دستشو کرده بود تو موھای مامانم.

  م:ھیـــــــن خوب خوب دیگھ چی؟مری

  دیگھ چیو کوفت اصال چ معنا تو اسرار خونھ ی مارو بدونی ؟-

  مریم:خرنشودیگھ بقیش رو بگو.

  باش چون بچھ خوبی بودی میگم .آره خیار دریایی جون اینا خوابیده بودن کھ یھو من متوجھ -

  لباساشون شدم.

  مریم:ھیـــــــــن نپوشیده بودن؟

  نبینم حرفای بی ناموسی بزنیا. خفھ شو دیگھ-

  تا اینو گفتم جفتمون عین چی زدیم زیر خنده.
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  آره دیگھ یھ لباسایی پوشیده بودن کھ من بھ خودم گفتم نپوشیده بودن سنگین تر بود .مامانم کھ یھ -

  رای خودمون بود بابامم ھیچی نپوشیده بود فقط یھ شلوارک ژیلباس خواب پوشیده بود کھ ھمون لباس 

  کوتاه پاش بود.

  دوباره خندیدیم.

  تازه ازاون بدتر من اون لباساشون روتاحاالندیده بودم .-

  مریم در حالی کھ داشت میخندیدگفت:خوب خره نمیان لباس خاک برسری ھاشون رو جایی بزارن کھ

  تو ببینی. 

  کھ منو میپیچوندنخندیدم و گفتم:اتفاقا خودم اولش ھمین فکرروکردم ولی بعدش یادم افتاداون روزایی 

  و میرفتن دوتایی بیرون میخواستن برن اینا رو بخرن. 

  دوباره خندیدیم ولی اونقدر خندیدیم کھ صدای عمو از پایین اومد :ھـــــــــــــوی اگھ خیلی خنده دار

  ماھم بیایم گوش کنیم؟! 

  منفیھ چھل سالھ.نھ عموجون -

  دوباره خندیدیم.

  اگھ بشنوی کف میکنی. تازه یھ چیز دیگھ ام ھست کھ-

  مریم:بگوبگو.

  امروز صبح از خواب کھ پاشدم رفتم دسشویی وقتی اومدم بیرون داشتم میرفتم تو آشپز خونھ کھ -

  صبونھ بخورم ولی صداشون نمیومد. یواشکی سرم رو کردم تو آشپز خونھ ودیدیم بابام رو صندلی 

  شون روبھ روی ھم بودن .مامانم دستشو نشستھ مامانمم روپاش بود برعکس نشستھ بود یعنی دوتا

  انداختھ بود دور گردن بابام.

  باھم دیگھ:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

  مریم (باخنده):خوب بقیش.

  ھیچی دیگھ مامانم ستش و انداختھ بود دور گردن بابام،بابامم سرش رو کرده بود توگودی گردن -

  مامانم.

  دوباره:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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  مریم:خوب

  چی دیگھ یھ دفعھ بابام سرش رو برداشت منم فرار کردم تو دسشویی .ھی-

  بازم:خخخخخخخخخخخخخخخخ

  بعد یھ دیقھ اومدم بیرون در دسشویی ام محکم بستم کھ اگھ ھنوز مشغولن تمومش کنن.-

  مریم:خخخخخخخخخ وای تودیگھ کی ھستی بھدش چی شد؟

  باورت نمیشدھمین کھ رفتم دیدم انگار نھ انگار داشتن صبونھ میخوردی تازه خیلی ھم ریلکس بودن -

  اصال انگار نھ انگار.

  ایندفعھ مریم خودشو انداخت زمین اونقدر خندید کھ حد نداره خودمم داشتم ھمین طور کھ بلند 

  میخندیدم رفتم رو زمین کنارش نشستم .

 خواستم زایھ شون کنم یھ کاری کردم کھ نگـــــــــــــو!!!من کھ روم کم نمیشد -

  مریم :جون من چی کارکردی؟؟!!

  قبلش بھ مامانم گفتھ بودم کھ شکر پاچ روبده .اونم ھمین کھ دُالشد شکرپاچ روبذاره جلوی من -

  موھاش از شونھ ھاش ُسرخوردو افتاد ھمون موقع متوجھ شدم مامانم گردنش کبوده اونم بھ خاطر

  شاھکار بابام. 

  تا اینو گفتم جفتمون خوابیدیم روزمین اونقدر خندیدیم کھ خدا میدونھ.

  مریم در حالی کھ ھنوز میخندید گفت :بعدش چی کار کردی؟

  (باخنده)بھ مامانم گفتم مامان گردنت چرا کبوده؟-

  زمین و کوبوند رومیتا اینو گفتم مریم یھ غلط زد روزمین و رو شیکمش خوابیدوھی مشتش رو 

   میخندید منم کھ صاف خوابیده بودم،داشتیم باھم میخندیدیم اونقدر بلند کھ حد نداره قرمز شده بودیم

  دیگھ.

  عمو:ھــــــــــــــوی چ خبر خونھ روگذاشتین روسرتون ؟

  وا این کی اومد .

  بعدم بابابا ھمین طور کھ میخندیدن اومدن سمت ما.

  یخندین کھ اینقدر قرمز شدین.عمو:خوب یاال تعریف کنین بھ چی م
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  ھر دو تامون درحالی کھ داشتیم میخندیدیم پاشدیم نشستیم خندمون باالخره تموم شد.

  بابا:خوب بگید دیگھ مامنتظریم.

  منومریم بھ ھم نگاه کردیم ولی تا نگاھمون بھ ھم افتاد زدیم زیر خنده بابا و عموھم کھ کنار مابودن 

  از خنده ما خندشون گرفت.

  بابا:میبینی داداش خودشون ُخل بودن ماروھم دیونھ کردن.

  عمو در حالی کھ دست بابام رو گرفتھ بود وداشت میرفت بیرون گفت:ولشون کن داداش .درضمن

  شما دوتا بیاین پایین باید برامون تعریف کنین کھ بھ چی میخندین؟ 

  م زیر خنده.بعدم رفتن بیرون ولی درونبستن.دوباره بھ ھم نگاه کردیم و زدی

  مریم:بقیش رو بگو چیشد؟

  ھیچی دیگھ وقتی این سوال رو ازش پرسیدم بیچاره ھول شده بود تازه بابامم لقمھ پرید تو گلوش -

  رفتم زدم پشتش وقتی دوباره ازمامانم پرسیدم اون داشت ھی بھ بابام چشم غره میرفت.

  دوباره خندیدیم.

  بابا از کالست چ خبر؟ بعدم بابام واسھ اینکھ جوروعوض کنھ گفت-

  منو مریم:خخخخخخخخخخ ھھھھھ خخخخخخ 

  مریم:بعدش ؟

  تاخواستم جواب بابارو بدم مامانت زنگ زد .ولی وقتی داشتا میرفتم جواب تلفن روبدم حدس زدم -

  بعدم کھ رفتم آشپز خونھ کھ بگم واسھ دستھ گلی کھ بابام بھ آب داده بود. دارن االن باھم دعوا میکنن

  رین میاین دیدم بعلھ مامانم یھ اخمی کرده بود کھ نگوبابامم توخودش بود.وقتیم کھ گفتم داریدشمادا

  میاین رفتم تواتاقم اونقد خندیدم کھ نگووووووو. 

  دوباره خندیدیم.

  ولی ھنوز تموم نشده رفتم پایین کھ بھ مامانم بگم کاری داره یانھ.ولی دیدم تو آشپز خونھ نیستن -

  اقشونن بابامم داره از دل مامانم در میاره .دوباره یھ نقشھ کشیدم.حدس زدم تو ات

  مریم با خنده وتعجب گفت:دوباره ،این دفعھ دیگھ چھ جوری مچشون رو گرفتی؟

  ھیچی دیگھ رفتم چارپایھ بلندرو برداشتم پشت دراتاق مامانم اینا ازش رفتم باال دیدم دوتاشون رو -
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  تختن.

  مریم:وای نگو کھ داشتن...

  پریدم وسط حرفش.

  وایسا تا بگم ،دیدم مامانم پشتش رو کرده بھ ببام.بابامم داشت پشتش رو ماساژمیداد .ھمون موقع -

  مامانم پاشدوایساد بابامم ھمین طور. بابام یھ قدم رفت نزدیک مامانم یھ قدم رفت عقب اونقد رفتن جلو

  عقب کھ مامانم خورد بھ دیوار فقط سھ قدم باھم فاصلھ داشتن.ھمون موقع ام یھ مگس مزاحم اومد  

  .بابام یھ قدم رو دماغم زدم رفت کنار بابام یھ قدم دیگھ رفت جلو مگسھ یھ بار دیگھ اومد رودماغم 

  دیگھ رسیده بود بھ دیگھ رفت جلو این مگس گاوم یھ بار دیگھ اومد رو دماغم دوباره زدم رفت. بابام 

  مامانم.وای مریم اونقدرمانتیک بود کھ خدا میدونھ.

  مریم :خودمونیما ولی اصال بھ قیافھ ی مامان بابات نمیخوره ھا.

  آره بابا اونقدر حرفھ این کھ نگو.-

  مریم:بعدش و بگو.

  و یک سانتیھ ھیچی دیگھ مامانم بازو ھای بابام رو گرفتھ بود بابامم داشت سرش رو میبرد پایین ت-

  مامانم بود کھ این مگس خر اومد روشیشھ نشست قشنگ روبروم بودوجلودیدمو گرفتھ بود منم 

  عصبانی شدمویھ دفعھ محکم زدم رومگسھ کھ روشیشھ بود.

  مریم:ھیـــــــــــــــــــــن حتمت فھمیدن؟!

  ریده بودم تو اتاقم چارپایھ ھھ ھنوز منو نشناختیا تا اینا بھ خودشون بیان من الفراروگفتھ بودم وپ-

  روھم قایم کردم .چند لحظھ بعد یکی اومد تو اتاق منم خوب خودمو زده بودم بھ خواب اونام وقتی 

  دیدن خوابن رفتن.

  دوباره کلی خندیدیم.صدای بابا از پایین اومد.

  عمو:اگھ خنده ھاتون تموم شده بیاین شام.

  ھا بودیم کھ مریم دستمو کشید .برگشتم سمتش.سریع پاشدیم از اتاقرفتیم بیرون وسط پلھ 

  مریم:راستی جواب اینارو چی میدی؟

  ھیچی بابا میشینیم خاطره ی اسمال گامبو و سعید خیکی رو براشون تعریف میکنیم.-
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  دوباره خندیدیم.

  .عمو:شما کھ ھنوز دارید میخندین 

  تعریف کنید.بابا:یھ وقت فکر نکنید ولتون میکنیما بعد از شام باید برامون 

  چــــــــــــشم .-

  زن عمو:بچھ ھا بیاید میزو بچینیم.

                                            *********  

  بعد از اینکھ فسنجون خوشمزه ی مامان رو خوردیم ومیزو جمع کردیم بامریم دوتایی ظرف ھا 

  روشستیم وکلی مسخره بازی در آوردیم . دستامون روبا حولھ خشک کردیم و رفتیم پیش بقیھ.نشستیم 

  رویھ مبل دونفره.داشتیم باھم حرف میزدیم کھ عموگفت:بجای پچ پچ حاتون تعریف کنید ببینم.

  بابا:یھ وقت دروغ نگیدا مامیفھمیم.

  کردن بیچاره اه اونقدر خندیدن کھ قرمز شده شرمع کردیم با مریم داستان اون چاقالو ھا رو تعریف 

  بودن حتی عمو چند بار نفس کم آوردو سرفھ میکرد.

  عمو:اِی پدرسوختھ ھا من کھ مردم بھ اون استاد بدبختتون ھم حق میدم بیچاره از خنده گریھ کنھ.

  دوباره خندیدیم.

  م بریم.چون موقع رفتن خالصھ اونشب خیلی خوش گذشتو قرارشد فردا من برم دنبال مریم تا باھ

  مریم گفت کھ زودتربریم کھ یھ دوری ھم بزنیم.

  رفتم تو اتاقم بایادآوری چند ساعت پیش دوباره خندیدم .صدای پچ پچ مامانم اینا از اتاقشون میومد 

  خیلی دوس داشتم برم ببینم االن دیگھ درکدوم مرحلھ از زندگی ان ولی ھمون موقع خوابم برد.

                                                ************  

  بانور آفتاب کھ بھ صورتم میخورد چمامو باز کردم.یھ کش و غوصی بھ بدم دادم و از تخت اومدم 

  پایین .خونھ ساکت بودو احتمال میدادم طبق معمول حتما تواتاقشون خوابن البتھ ازون خواب ھا.

  موھاموشونھ کردم و از اتاق اومدم بیرون.نگاھم افتاد بھ در اتاقشون اون کنجکاوی داشت قلقلکم 

  میداد.آروم رفتم پشت درو دستگیره رو کشیدم .سرمویکم کردم تو.

  اِاینجا کھ ھیشکی نیس.ھیـــــــــن نکنھ االن پشتمن میخوان خفتم کنن.
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  فس عمیق کشیدم.رفتم پایین.باترس و شک برگشتم خداروشکرھیشکی نبود یھ ن

  مامان بابا کجایین ؟-

  صدایی نیومد تو آشپزخونھ ام ھیشکی نبود .رفتم تو حیاط اونجاھم نبودن .

  وا کجارفتن یعنی؟-

  رفتم سمت تلفن شماره ی مامان روگرفتم .بعدچنتابوق جواب داد.

  مامان:بلھ؟

  سالم مامان کجایین؟-

  سالم اومدم خرید؟-

  بابابام رفتن خرید لباس.ازفکرم خندم گرفتھ بود.خخخ حتما دوباره 

  خریدواسھ چی؟-

  شام خالھ رعنا اونجاست.-

  آھان باباھم باھاتونھ دیگھ؟-

  نھ-

  نـــــــــــھ؟!!!-

  اِچراداد میزنی دختر کرشدم .بابات شرکتھ.آھان تا یادم نرفتھ بروپیشش کارت داشت.-

  چیکارم داره ؟-

  نمیدونم کاری نداری؟خدافظ-

  قبل از اینکھ خداحافظی کنم قطع کرد.وا

  بھ ساعت نگاه کردم یازده ونیم بود.سرسری یھ چیزی خوردم ورفتم تا آماده بشم از ھمون طرفم میرم 

  دنبال مریم البتھ بعد ازاینکھ کارم بابابا تموم شد.

  خیلی  م تاباالی زانوم بودیھ مانتوی صورتی مشکی پوشیدم.باالش جذب بودوپایینش بازبودبلندیش

  یومد ازش.یکم بھ خودم رسیدم واز اتاق اومدم بیرون.خوشم م

  ساعت دوازده بود زنگ زدم بھ آژانس چند دقیقھ بعد آژانس اومد.سوارشدم و آدرس رودادم.

  بابای من شرکت تولید چیزای پالستیکی روداره .یھ ربع بعد رسیدیم حساب کردم و پیاده شدم.بھ 
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  ه کردم از کاشی ھای قرمز سفید ساختھ شده بود اسم شرکتشم رھا بود.ساختمون زیبای روبھ روم نگا

  شماره ی طبقھ رو زدم بھ آینھ نگاه قربونش برم اسم شرکتشم اسم منھ .رفتم داخل سوارآسانسور شدم 

  کردم .خوب مانتو کھ صورتی شلوارم دمپای صورتی روسریمم سفید صورتی کیفمم صورتی بود 

  ه.خداروشکر تیپم حرف ندار

  صدای نازک منشی آسانسور:طبقھ ی ھفتم.

  پیاده شدم رفتم جلوتروزنگ واحد رو زدم.

  چند لحظھ بعد مستخدم اونجادروباز کرد.

  سلــــــــــــــامبرعمورجب گل حالت چ طوره.-

  سالم عموجون خداروشکر شما خوبی رھا خانم؟-

  ممنون منم خوبم.-

  بفرمایید داخل.-

  بلند با منشی ھم احوال پرسی کردم.رفتم تو ھمون طور باصدای 

  سلـــــــــــــام ستاره جون حالت چ طوره.-

  سالم عزیزم خوبم تو چ طوری ازاین طرفا؟-

  مرسی گلم بابا ھست ؟-

  آره فقط...-

  دیگھ نزاشتم حرفشوبزنھ بادست بھش اشاره کردم.

  ھیــــــــــــــــس .-

  ن میمونایی کھ ازباغ وحش فرارکردن پریدم تو.چند قدم رفتم جلودر اتاق باباروباز کردم وعی

  پـــــــــــــــــــــــــخ .-

  بیچاره سنگ کوب کرد.

  سالم بر بابای گل خودم .-

  غلش.لیھ لبخند زدوایستاد.رفتم اونور میزوپریدم ب

  غلم کرده بودیھ دونھ زدپس کلم وگفت:توبزرگ نمیشی نھ.لدرحالی کھ ب
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  نـــــــــوچ.-

  کم فکرآبروی منوکن.خوب حداقل ی-

  نـــــــــوچ.-

  و گفت :ایشون آقای کامفرھستن.بعدم ازمن جداشد 

  بعدم بھ پشت من اشاره کرد.

  خخخخخخخخخ بابا کامفردیگھ چ َخ.....-

  جلوی دھنم رو گرفت وچرخوندم.ھیــــــــــــن این دیگھ کیھ چ خوشگلم ھست درحالی کھ تعجب کرده 

  رت کشیده وگندمی ابروھای مشکی دست خورده چشای عسلی و بودم، داشتم نگاش میکردم ص

  .ھمون موقع بابا موھای مشکی. لب و دماغشم خوب بود.یھ لباس شیک و رسمی ھم تنش بود

  دستشوبرداشت .

  س ... سالم.-

  بعدم باخجالت سرم رو انداختم پایین خوبھ بابا جلوی دھنم رو گرفتھ بود.

  جدید شرکت خوشبختم.سالم من سعیدکامفر ھستم معاون -

  منم ھمین طور.-

  بابا:بفرمایید خواھش میکنم.

  اونم نشست ولی سنگینیھ نگاھش روحس میکردم.جوبرام سنگین بود این اولین باری بود کھ اینقدر از 

  حضوریھ نفراینقدرموذب بودم.

  بابامامان گفت باھام کارداشتید.-

  گفتم بیای چند تا صفحھ برام تایپ کنی .آره دخترم ازاونجایی کھ تودستت توتایپ خوبھ -

  مگھ ستاره نمیتونھ این کارارو انجام بده.-

  میمونی یانھ؟چرا ولی خانم سلطانی سرش شلوغھ وقت نمیکنھ .حاال چیکارمیکنی -

  یھ لحظھ حضور کامفر یادم رفت.باشیطنت یھ لبخند زدم و ابروھام و دادم باال.

  بابایی خرج برمیداره براتا.-

  و الضرر ماکھ یھ رھا زلزلھ بیشتر نداریم.حاال بگو ببینم چی میخوای؟ جھنم-
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  بستنی اونم قیفی.میدونی چیھ میخوام لیس بزنم و حرص شمارودر بارم.-

  بابام از لیس زدن بستنی قیفی بدش میادازعمدگفتم.ھمون موقع صدای خنده ی بابام وکامفراومد.واااای 

  ال بگھ تابترکھ .ایــــــــــش.خدا گند زدم االن میگھ چقدرلوسھ.اص

  کامفر:آقای صبوری نگفتھ بودین دختر تون اینقدر شیطونھ؟

  ببخشید ولی لزومی داره کھ بابا بخواد بھتون بگھ؟-

  خخخ حالش جا اومد بیچاره جاخورد.کامفر:قصدجسارت نداشتم اگھ ناراحتتون کردم معزرت میخوام.

  خواھش میکنم ولی دیگھ تکرار نشھ.-

  مش رجب ؟بابا:

  ھمون موقع مش رجب اومد تو.

  مش رجب:جانم آقا کاری داشتید؟

  بابا:ھمین االن بروبھ تعداد ھمھ بچھ ھا بستنی قیفی بگیروبیار.بیا این پولم بگیر.

  مش رجب:آقاپول ھست.

  بابا:نھ مھمون منید امروز.

  بعدم مش رجب اومد پول روگرفت و یھ چشمی گفت و رفت بیرون.

  راستی بابا .-

  دیگھ چیھ نکنھ واسھ ناھارم یھ چلوکباب میخوای ؟(باخنده)-

  نھ خیراونوکھ پولشو میدی تابامریم دوتایی بخریم.آخھ قراره تاساعت دوازده ونیم بریم یھ گشتی بزنیم -

  ازاون طرف ھم بریم کالس.

  ھیچی دیگھ ببینم کاری میکنی دیگھ بھت نگم بیای یانھ؟-

  ھا گفتم بھ موقعش خبرم کنن .ھھ نگران نباش بھ امداد غیبی -

  اونوقت میشھ بگی چند نفراند؟-

  نــــــوچ این یھ رازه.-

  خوب حداقل اسم یکی شون روبگو.-

  من بھ گروھشون میگم خواھرجنی و دارودستش.-
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  تا اینو گفتم دوباره باباوکامفر خندیدن .ایــــــش پررو شیطونھ میگھ بزنم فیگورش روبیارم پایینا.

  وب حاال توبیا ایناروبنویس تا مش رجب بیاد.بابا:خیل خ

  بعدم از جاش بلند شدواومد کنارمن کھ روبھ روی کامفر نشستھ بودم نشست.

  نھ خیر زرنگی اول بستنی بعد تایپ.-

  ھمون موقع صدای اس ام اس گوشیم اومد کھ میگفت:اس ام اس اومده عزیزم .اس ام اس اومده گلم 

  سریع بازش کردم وبھ خنده ھای اونا گوش نکردم.خاطر اینکھ سھ نشھ .اس ام اس اومده بیادیگھ.بھ 

  یھ دفعھ زدم زیر خنده 

  وااااااااای خداخیلی باحال بود خخخخخخخ وای دلم دردگرفت خخخخخ دایا این شادی یارو ازما-

  نگیرھھھھ. 

  کامفر:میشھ بفرمایید چی بود ماھم بخندیم .

  یلی باحال بود.ولی واسھ اینکھ تا حدودی حرصش رودر بیارم خواستم بگم نھ تازایھ شھ ولی خدایی خ

  روبھ بابا شروع کردم بھ خوندن.

  ھ ی دنیاروتجربھ کنی...(یھ نگاه کردم شنوشتھ اگھ دوس داری قویترین،طوالنی ترینوعمیق ترین بو-

  بھ ابام کھ داشت باکنجکاوی نگام میکرد)لبت روبزار روجاروبرقی.

  شروع کردیم بھ خندیدن .ھمون موقع مش رجب اومد .تا اینوگفتم سھ تامون 

  بفرماییدآقا اینم بستنی.-

  بابا:دستت دردنکنھ بھ بقیھ دادی خودت برداشتی؟

  بلھ آقا دستت دردنکنھ .-

  بعدم از اتاق رفت بیرون.

  بابا یھ بستنی داد بھ من یھ دونھ بھ کامفر یکی ام برای خودش کامفر بستنیش روباز کردوتشکر کرد 

  باباھم داشت مال خودش روباز میکرد.

  ھوس کرده بودم.دمت جیز نمیدونی چقدرآخ بابا دستت طال -

  نوش جونت بابا.-

  شروع کردم بھ لیسیدن بستنی بابا جلوی پنجره ایستاده بودوآروم بستنیش رومیخورد.منم داشتم بستنی 
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  رومیخوردم کھ سنگینی نگاه کامفرروحس کردم .رست از لیس زدن کشیدم خوب زشت بود من 

  اینطوری بخورم اونم نگام کنھ از طرفی ام از این کھ یھ مرد نا محرم وغریبھ این جوری بھم نگاه 

  کنھ سختمھ.

  س بزنم بھم ھنوز دوتا گاز رونخورده بودم کھ دیگھ نتونستم بخورم خوب من عادت دارم بستنی رولی

  .بابا اومد کنارم نشست منم بستنی رو گذاشتم تو  نمیچسبید بخوام گاز بزنم البتھ فقط قیفی رواینجوریما

  جلدش وانداختم توپالستیکی کھ مش رجب آورده بود.

  بابا:پس چرانمیخوری اصال چرا داشتی گاز میزدی؟

  را نچسبیدبھم.حاال من چیاروبایدتایپ کنم؟پاشدم رفتم پشت کامپیوتر نشستم وگفتم:ممنون بابا نمیدونم چ

  اینجا نھ بابا؟

  واپس کجا؟-

  تواتاق آقای کامفر.-

  چـــــــــی ؟-

  من شرمنده ام ولی توتایپ دستم سریع نیست پدرتون شمارومعرفی کرد بھم وگفت شماسریع تایپ -

  میکنید اینکھ اگھ اشکالی نداشتھ باشھ بایدبیاین اونجا .

  ابا گفت:آقای صبوری بھ خاطربستنی ممنون حاالھم اگھ اجازه بدید من برم اتاقم تا بعدم پاشدوروبھ ب

  کاغذھای تاپ وآماده کنم.بااجازه.

  .ورفت .منم رفتم وایستادم جلوی بابام 

  باباقرار ما این نبودا اگھ من تاحاالبراتون تایپ کردم واسھ این بودکھ بابامین ولی واسھ چی باید برم-

  صال برگھ حاروبیاریدمن اینجا تایپ میکنم.تواتاق این؟ا 

  ببین دخترم من باکامپیوتر کاردارم بعدم من بھ سعید اعتماددارم واال اصال نمیگفتم بیای اینجا .حاال -

  ھم بروزشتھ بیشترازاین منتظرش بزارش.

  زشت پیرزنھ کھ شرت قرمز بپوشھ.-

  کنم.بابادرحالی کھ داشت میخندید دستش ھیـــــن وای من چی گفتم اصال روم نمیشھ بھ بابام نگاه

  روبردزیرچونم و سرمو آوردباالوگفت:بروپدرسوختھ بروکھ اصال خجالت بھت نمیاد. 



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ۴٣ of ٣۴۵ 
 

  فکر کنم قرمز شده بودم سریع از اتاق اومدم بیرون .اتاق کامفر یکم اونطرف تر ازاتاق بابام 

  بود.سعی کردم بی تفاوت باشم آروم درزدم.

  کامفر:بفرمایید.

  م تو نگاش کردم پشت میزش نشستھ بود تا منودید بلند شد.رفت

  خیلی خوش اومدین بفرمایید خواھش میکنم.-

  ممنون من یکم عجلھ دارم اگھ میشھ لطفا کاغذ ھا رو بدید تامنم شروع کنم.-

  از پشت میزش بلند شدواشاره کرد بشینم اونجا تودستش چندتا کاغذبود .نشستم پشت میزش واونم 

  و داد دستم .برگھ حار

  بفرمایید.-

  ممنون.-

َه لعنتی االن مریم زنگ میزنھ.   شروع کردم بھ تایپ ساعت دوازده ونیم بود ا

  وسط صفحھ ی اول بودم کھ یھ صندلی آورد کنرم گذاشت و نشست روش اھمیتی ندادم.صفحھ ی اول 

  تموم شد.

  رونوشتید.پدرتون حق دارن بگن دستتون تنده ھنوز ھیچی نشده صفحھ ی اول -

  شما لطف دارید.-

  گوشیم زنگ خورد وای مریم بود.یھ ببخشید گفتم و جواب دادم.

  سالم عزیزم چھ طوری ؟-

  بعدم جیغ زد.یکم گوشی رو گرفتم عقب .سالم و مرگ معلوم ھس کدوم گوری ھستی چرا نمیای پس -

  تر مطمئنم اونقدر صدای مریم بلند بوده کھ کامفرم شنیده .

  منم خوبم.مرسی عزیزم -

  .کامفر خندش گرفتھ بودو بھ سختی تحمل میکرد

  معلوم ھست چی داری میگی خره جیــــــــــــــــــــغ.-

  ایندفعھ دیگھ ُکال گوشی رو گرفتم عقب کامفرم دیگھ نتونست طاقت بیاره زد زیر خنده بیشعور داره 

  و صدای مریم پخش شد.بھ من میخنده.ھمون موقع نمیدونم چیشد دستم خورد رو دگمھ اسپیکر
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  ھیــــــــــــــن رھا این صدای خنده ی چ خری بود.-

  حاالدیگھ نوبت من بود من شروع کردم بھ خندیدن صدای خنده کامفر قطع شده بود آخی نازی 

  بدجوری زایھ شد.حقشھ

  مریم جون من تا نیم ساعت دیگھ خونتونم .-

  دیگھ نزاشتم اون ادامھ بده وقطعش کردم.

  کھ داشتم آروم میخندیدم شروع کردم بھ تایپ.این کامفرم کھ ُکال خفھ شده بود یھو گفت:ھمون 

  رھا تاحاال کسی بھت گفتھ چقدر قشنگ میخندی؟!-

  ی این داشت دیگھ زیادی پررو میشد.پاشدم وایستادم اونم وایستادو یھ لبخندم زده بود دقیقا رو ــــــــچ

  بھ روم بود.

  ال رھا نھ خانم صبوری دوما اگھ من اومدم اینجا تا تایپ کنم فقط بھ خاطرببینید آقای محترم او-

  درخواست پدرم بود سوما بھ خاطر این پررویی تون بقیھ کارو خودتون باید انجام بدید. 

  داشتم گوشیم رو میزاشتم توکیفم . از کنارش رد شدم مچم رو گرفت ومنم مجبور شدم برگردم چشم تو 

  نزدیک ھم دیگھ بودیم طوری کھ نفس ھاش میخورد توصورتم بھش اخم کردم چشم ھم بودیم خیلی

  ولی اون ھنوز داشت لبخند میزد. 

  خانم صبوری من از عمد شما رو کشوندم اینجا این برگھ ھام یھ بھانھ بود .عکست روتو قاب عکسی -

  عصبانی میشی قشنگی.کھ رو میز بابات بود دیدم دوست داشتم از نزدیک ببینمت .درضمن وقتی ھم 

  عصبانی شدم دستم رو بردم باال و محکم زدم تو گوشش.بعدم از مقابل چشمای حیضش رد شدم 

دارم میرم از ستاره و مش رجب خداحافظی کردم و رفتم  وسریع رفتم بیرون .بدون اینکھ بھ بابا بگم
.  

ُزَگل روانیھ ازساختمون اومدم بیرون یھ ماشین گرفتم کھ تا سرکوچھ مریم منوببره.پ   سره ی نفھم ا

  حیض ...الالھ االهللا شیطونھ میگھ ھرچی فوش بلدم نصارش کنما.رسیدیم حساب کردم و پیاده 

  شدم.تادرخونھ راه زیادی نبود وقتی رسیدم زنگ روزدم آیفونشون تصویری بود.

  کھ مریم:عوضیھ بیشعور حاال دیگھ منو میپیچونی خودت میری پسربازیحاالھم جریمت اینھ 

  اونجاباشی تامن بیام.
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  خفھ بابا عصاب ندارما میزنم از ھمین جا لھت میکنم.-

  رھا چی شدھنکنھ...ھیــــــن بی حیصیت شدی نھ؟؟؟خاک برسرت.-

  مریم خفھ شو میای پایین یاخودم برم.-

  .توغلط کردی وایسا اومدم-

  آیفون روگذاشت تکیھ دادم بھ دیوار یھ پامم بردم باالوکف پامو تکیھ دادم بھ دیوارچند دقیقھ بعد مریم 

  اومد .تا اومدم برگردم یھ دونھ زدپشت سرم.

  مریم:ببینم توچ مرگتھ واسھ چی انقدربی اعصاب شدی .مردم چ رویی دارنا دیراومده من 

  بایرعصبانی باشم این قاطیھ.

  بیابریم یھ پارکی کافی شاپی جایی .خفھ حاالھم -

  رھا ...-

  ھمون موقع در ساختمون روبرویی باز شد و یھ پسرخوش تیپ اومد برون تا مارودیدروبھ مریم سالم 

  کرداونم آروجواب داد .بعدشم دست منو کشیدوزیر گوشم گفت :بدوبریم بدو بدو.

  واچرا ھمچین میکنی یھ ذره یواش تر بابا پام درد گرفت.-

  خفھ شو فقط تندتربیا.-

  رسیده بودیم سرکوچھ ھمون موقع یھ ماشین کنارمریم ھی بوق میزد .مریم کھ عین خیالش نبود ولی 

  شین.طیل بود با عصبانیت برگشتم سمت مامن ُکال اعصابم امروز تع

  آقا مگھ تیک داری ھی پشت سرھم فرت و فرت بوق میزنی خیابون بھ این گندگی خوبیابرودیگھ.-

  اینکھ ھمون پسره است.اِ 

  مریم :ببخشید آقاِمھدی این دوست من امروز اعصاب نداره شما بفرمایید.

  چی این عوضی بھ جای اینکھ طرف منو بگیره میگھ این دوستم اصاب نداره اصال مگھ من 

  دوستشم.این مریمم جدیدا خیلی گاوشده ھا.

  میرسونمتون ظاھرا عجلھ دارید.مھدی:اشکالی نداره خواستم بگم اگھ میخواید بیایدمن 

  ھھ مریم خانم حالتو میگیرم .بدون اینکھ بھ مریم چیزی بگم رفتم نشستم صندلی عقب.

  مریم:رھا بیا پایین مزاحمشون نمیشیم.
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  مھدی:مزاحم چیھ بفرمایید خواھش میکنم.

  راس میگھ دیگھ بیاباال خودش گفت من کھ نگفتم بیا دنبالمون.-

  ھ من چشم غره میرفت سوارشد مھدیم از توآینھ یھ لبخند زد .مریم درحالی کھ ھی ب

  مھدی:خوب کجا برم .

  نذاشتم مریم چیزی بگھ.

  برید یھ کافی شاپی رستورانی جایی.-

  ھمون موقع مریم آرنجشو محکم زد توپھلوم کھ دردم گرفت شدید.

  آیــــــــــــــــــی -

  مھدی :چی شد؟

  این مریم جدیدا تیک گرفتھ ھی جفتک میندازه .ھیچی آقامھدی شما رانندگی توکن -

  این دفعھ دیگھ مریم نیشگونم گرفت.

  آآآآآآآآآآآآآخ.-

  اینبار مھدی زد زیرخنده منم خندیدم ولی مریم نمیدونم چرا ھی سرخ وسفید میشدوسرش رومینداخت 

  پایین.مھدی ماشین رونگھ داشت.

  بریم بستنی بخوریم .مھدی:این کافی شاپ بستنی ھاش حرف نداره موافقید 

  جونم من کھ عاشق بستنی ام .زود تر از اونا پیاده شدم .-

  صدای مریم روشنیدم کھ گفت:ممنون ولی ما دیگھ مزاحمتون نمیشیم ساعت دونیم کالس داریم میترسم

  دیرمون بشھ. 

  نم نشھ چرابھونھ میارید یکم از دوستتون یاد بگیریداصال خودم میرسونمتون کالس تا دیرتومھدی :

  حاال لطفا بیاید پایین.

  بعدم دوتایی پیاده شدن.سھ تایی باھم رفتیم تو.

  خدایی خیلی قنگ بود خیلی ھاھم اومده بودن اکثرا زن و شوھر بودن .بدبختی شوھرم نداریم باھاش 

  بیایم اینجاھا واال خوب.

  گارسون:چی میل دارید؟
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  مھدی روکرد سمت ما وگفت:بستنی دیگھ ؟

  ھدی من و مریم ھمیشھ پایھ بستنی ایم .آره آقا م-

  مھدس سفارش داد گارسونم رفت و چند دقیقھ بعد باسھ تا بستنی اومد.داشتیم بستنی ھامون رو 

  میخوردیم مریم ومھدی روبھ روی ھم دیگھ بودن منم وسطشون .متوجھ شدم مھدی ھمش زیرچشمی

  شده بود سرش روانداختھ بود پایین و آروم داره مریم و نگاه میگنھ .بھ مریم نگاه کردم ُکال قرمز  

  بستنیش رومیخورد.ھمون موقع سوییچ مھدی افتاد زمین دُالشدوبرداشتش ولش نمیدونم چرا وقتی اومد 

  باال لبخند زده بود.بھ ثانیھ نکشید اس ام اس اومده بود برا خداروشکر زنگش روعوض کرده بودم 

  .اس رو بازش کردم وا اینکھ مریم نوشتھ:گاو خر گوسالھ حمال سوسگ چوسونھ بزار از اینجا بریم 

  بیرون حالت رومیگیرم .

  .حاال فھمیدم چرا مھدی لبخند میزد حتما وقتی خواستھ سوییچش رو برداره تا خوندم زدم زیر خنده

  دیده مریم داره اس میده.

  براتون بخونم. خخخخخخخخ این خیلی باحال بود.بزار-

  ازعمد گفتم خواستم حرص مریم رو دربیارم .نگاش کردم داشت بھم چشم غره میرفت مھدیم مشتاق 

  بود بشنوه .

  ھ ی دنیاروتجربھ کنی لبت روبزار شاگھ دوس داری قویترین،طوالنی ترینوعمیق ترین بو-

  روجاروبرقی.

  نوع بلندش .مریم نمیخندید .یھ دونھ محکم تا گفتم من ومھدی دوتایی شروع کردیم بھ خندیدن اونم از 

  زد بھ پام.

  آآآآآآآآآآآآآخ.-

    مھدی:چی شد؟

  ھیچی یھ رگ میگیره از زانو تارنگ گردن المصب خیلی دردمیگیره.-

  مھدی دوباره خندید ایول معلوم باھوش چون دوباره فھمید.دوباره اس اومد.مریم بودبازش کردم 

  ر سعیده خانومھ آبروم روبردی کصـــــــــافط.نوشتھ:گوزونھ خانم این ھمون پس

  ھیـــــــــــــــن .-
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  مھدی :دوباره رگ گرفت؟

  ھان نھ آره ننھ نھ.-

َس.... ِ   کالگیج شده بودم یھ دفعھ رومو کردم سمت مھدی و گفتم :شما پ

  دیر مریم جلوی دھنم رو گرفت و کنارم وایستادوگفت:رھا جـــــــــان (باحرص)پاشو بریم کالسمون

  شد. 

  دست منو کشید از اونجا رفتیم بیرون.منوبرد پشت کافی شاپ.بعدم روبھ مھدی تشکر کردو

  مریم:دختره ی نفھم حالیت نیست نھ داشتی آبروم رو میبردی پیشش اصال کی گفت سوار ماشینش 

  بشی و بیای اینجا ھــــان؟

  خیلی عصبانی بود.

  خوب من چ میدونستم توباید ھمون موقع بھم میگفتی بعدشم مگھ من گفتم بیا منو ببر خودش پیشنھاد -

  داد.

  ھرکی....-

  ھمون موقع صدای دوتا پسر از پشتمون اومد.

  یکی از پسرا:جــــــــــــــون ببین چ دافی زدیم مسعود.

  اون یکی :آره کاش از خدا چیز دیگھ ای میخواستیم.

  بعدم دوتایی داشتن میومدن سمت ما منو مریمم ترسیده بودیم داشتیم میرفتیم عقبی اونقدر رفتیم کھ 

  خوردیم بھ دیوار دقیقا جلومون بودن یکی شون دستش روبرد جلو میخواست صورت مریم رو ناز

  کنھ .ھمون موقع صدای مھدی اومد . 

  

  مھدی:دستت بھش بخوره شیکوندمش.

  جونم غیرت.

  مازیار این چی گفت؟ پسره:ھھ

    اون یکی:گفت میشکنمش؟

  پسره :بیا ببینم چ جوری میشکونیش.
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  مھدی درحالی کھ داشت بھ اونا نگاه میکرداومد کنار منو مریم.دست مریم وگرفت گفت:شما برید 

  اونور.

  ماھم رفتیم.

  رو تویھ حرکت سریع پسره رو غافلگیرکردو دستش روگرفت و برد پشتش اونیکی روھم گردنش 

  گرفتھ بود وفشار میداد.

  پسرا:آآآآآآخ آی ای ولم کن بابا شکست.

  ؟مھدی :خوب حاال بشکنم یانھ 

  پسره :آقا غلط کردم اصال دوتاشون مال خودت ول کن جون عزیزت.

  تا اینوگفت مھدی گفت:جون عزیز منو بھ زبون کثیفت نیار.

  بعدم دستش رو بیشتر فشار دادو یھ دفعھ ولشون کرد.اونام سریع فرار کردن و رفتن.مھدیم انگار از 

  چیزی ناراحت بود پشتش روکرده بود بھ ما و دستش تو جیبش بود.چ ژست باحالی ام گرفتھ 

  بود.روشوبرگردوند سمت ما واومد سمت مریم کھ کنار من بود چشم تو چشم ھم بودن خیلیم بھ ھم 

  نزدیک بودن.مریم انگار بترسھ یھ قدم رفت عقب خواست قدم دوم رو برداره کھ مھدی بازوش 

  روگرفت و کشید .

  مھدی:میخوام باھات حرف بزنم.

  مریم سرش رو انداخت پایین وگفت:من ...من نمیتونم کالسم ...

  رختا ومن مھدی دستش رو گرفت و کشید و بردش اونور کافی شاپ دور شدن رفتن پشت یکی از د

  دیگھ ندیدمشون.

  

  مریم

  خواستم بگم کالس دارم نمیتونم بیام ولی اصال نذاشت حرفمو بزنم دستم رو گرفت و بردم اونور کافی

    رھا فوش میدادم از یھ طرفم نگرانش بودم شاپ خیلی راه رفتھ بودیم ازیھ طرف داشتم تو دلم بھ  

  نکنھ اتفاقی براش بیافتھ چون تا حاال اینجا نیومده بودیم میترسیدم دوباره اون پسرا بیان و مزاحمش 

  بشن.
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  منوبرد پشت یکی از درختا دستم رو سریع ازدستش کشیدم بیرون.

  واسھ چی منو آوردی اینجا رھا االن اونجاست میترسم دوباره اون پسرابیان خواھش میکنم بیا 

  برگردیم.

  مریم چرا؟چرا جوابت منفیھ ؟مھدی:

  ببینید آقا مھدی االن رھا اونجا تنھاست ...-

  نذاشت حرفم رو بزنم.

  مریم بس کن خواھش میکنم .چرا بھونھ میاری جواب منو بده من حق دارم بدونم.-

  من ،من ھیچی از شما نمیدونم.-

  چی کھ بخوای بھت میگم .ھمین. آخھ توحتی نذاشتی بیایم خواستگاری .ولی عیبی نداره االن ھر -

  شروع کرد بھ گفتن

  م و تو آمریکا درس...سالمھ دکترای تکنولوژی دار٢۶من -

  نذاشتم حرفش رو بزنھ.

  سال اونجا بودید از خانوادتونم کھ چندسالھ ھمسایھ ایم ٨بلھ میدونم شما تو خارج درس خوندید-

  میشناسمشون .ولی منظور من این نیست.

  سالی کھ اونجا بودم چیکار کردم آره؟٨خوای بدونی این آھان فھمیدم حتما می-

  آره-

  ببین تواز این میترسی اون مدتی کھ اونجابودم روزی با ھزارتا دختربودم یامثال ھرشب تو این -

  پارتی و تو اون پارتی بودم آره؟ بخدا این طور نیست مریم من یھ ایرونیم مسلمونم درستھ ھمھ ی ما 

  اشاھده من تا حاال یھ بارم اونجا بھ یھ دختر نگاه بد نداشتم وباھیچ کدومشون اشتباه میکنیم ولی خد

  رابطھ ای نداشتم حتی یھ بارم تو پارتی شرکت نکردم .چرا شده کھ بھم پیشنھاد بدن چ دخترا واسھ

  ایجادرابطھ چ پسرا واسھ حضور در پارتی ولی بھ جون خودت کھ واسم عزیزی تاحاال یھ بارم ھیچ  

    ازاون کارایی کھ تو فکر میکنی رو نکردم بخدا دارم راست میگم.کدوم 

  حاال دیگھ ھیچ حرفی نداشتم کھ بزنم خودمم دوسش داشتم ولی این شک ھا باعث میشد ھیچ وقت 

  بھش مجال حرف زدن ندم.
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  سرم رو انداختم پایین روم نمیشد بھش نگاه کنم.

  رھا

  نھ خیر مثل اینکھ اینا قرار نیس بیان پس خودم میرم دنبالشون وای چرانمیرسم پس.اینام جای قحت -

  میخوان پشت درخت باھم حرف بزننا.

  باالخره رسیدم یواشکی رفتم پشت اون درختھ خداروشکر تنھ درختھ کلفت بودمنونمی تونستن ببینن

  مھدی ھم خیلی عاشقانھ داره نگاش میکنھ.اوه اوه چقدر رمانتیکھ مریم سرش رو گرفتھ پایین 

  خیلی زود میرسھ بھش .دستش رو میبره زیر  آخ آخ مھدی داره میره جلو فاصلھ ی زیادی باھم ندارن

  چونھ مریم وسرش رومیاره باال دارن بھم عین دوتا شتر مرغ عاشق نگاه میکنن وای وای مھدی بازو 

  وای االن کارای خاک برسری انجام میدن .یھ نقشھ  ھای مریم و گرفتھ داره سرش رو میبره پایین

  توپ کشیدم.لباشون فقط یھ ذره از ھم فاصلھ داشت یھ دفعھ از پشت درخت پریدم بیرون شروع کردم 

  بھ جیغ زدن.

  ھووووووو جونم یھ عروسی افتادیم ھو ووووو ھووووو .-

  وای قیافشون دیدنی بود حسابی ترسیدم مھدی کھ خجالت زده سریع از مریم فاصلھ گرفت مریمم 

  سرخ شده بود سرش رو انداختھ بود پایین.

  بابا خجالت نداره کھ خوپیش میاد دیگھ حاال اینا رو ول کن شب عروسی تون چی بپوشم؟-

  ردم.غل کلبدبختا ھنوز تو شوک بودن ھیچی نمیگفتن.پریدم مریمو ب

  وای مریمی چقدر خوشحالم برات .ھیــــــــــن نکنھ عروسی کردی شوھرذلیل شی دیگھ مارو تحویل -

  نگیری یانیای باھم بریم بیرون.

  از مریم فاصلھ گرفتم رفتم روبھ روی مھدی واستام .

  وز ببینم ببین آقا مھدی ھیشکی نمیتونھ مادوتارواز ھم جداکنھ ھا ازاالن بھتون بگم.درضمن اگھ یھ ر-

    مریم بھم زنگ بزنھ بگھ بھش گفتین باال چشمش ابروھا من میدونم باشما .

  مھدی:من غلط بکنم بھ مریم بگم باال چشت ابرِو.بعدم نگران نباشید خودمم میدونم ھیچی نمیتونھ 

  .باالخره مریم کھ یھ دوستی بھ اسم رھا بیشتر نداره کھ.شماروازھم دور کنھ 

  یم ھم دخترعموییم ھم اینکھ آبجی افتاد.بلھ خوب ماھم دوست-
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  ینی شما فامیلید ؟-

  بلھ .-

  مریم کھ تااون موقع ساکت بود گفت :رھاخانم بھ خاطرشما بھ کالس نرسیدیم کھ حداقل بریم یھ 

  چرخی بزنیم.

  چی چیوبھ خاطرمن بھ من چھ شوھرشما گیرداده بود سوارشیدبریم کافی شاپ بستنی بخوریم واال-

  بستنی دوست ندارم کھ.من اصال  

  تا اینو گفتم ھرسھ تامون کلی خندیدیم.

  مھدی:بیاید بریم دیگھ خدایی تاحاال اینقدر بھم خوش نگذشتھ بود بااینکھ واسھ اولین بارم بود داشتم 

  دختر میومدم بیرون . بادوتا

  خخخ ھمچین میگھ دوتا دختر انگاربا غریبھ اومده بیرون. اوال کھ یکیش زنتھ منم کھ فامیل زنتم -

  دومامن کھ میدونم شما از خداتم بود کھ بامریم برید بیرون .

  مھدی :بلھ حق باشماست باالخره االن مریم دیگھ غریبھ نیست بھ قول شما زنمھ .

  ھنوز محرم ھم نیستین پس بیخود زنمھ زنمھ راه نندازین.خوب حاال من یھ چیزی گفتم شما کھ -

  مھدی درجلورو باز کردتا مریم بشینھ .اونم نشست .مھدی ھم ماشیندوباره خندیدیم.رسیدیم بھ ماشین 

  رودور زد تا بره سوار شھ منم باصدای بلند جوری کھ دوتاشون بشنون گفتم 

  منم خودم دروباز میکنم شمازحمت نکشید.-

  م ھرسھ تامون خندیدیم.توراه کلی مسخره بازی درآوردم اونام میخندیدن گاھیم مھدی یھ سوار شد

  چیزی میگفت ما میخندیدیم .پسرباحال و پایھ ای بود.

  مھدی :میگم بچھ ھا ماکھ ناھار نخوردیم موافقید بریم غذابخوریم؟

  قبل از اینکھ مریم چیزی بگھ گفتم

  من باشم اونم ھست پس بزن بریم. منو کھ میدونید پایھ ام مریمم ھرجا-

  مھدی دوباره راه افتاد پنج دقیقھ بعد جلوی یھ رستوران وایستاد.

  مھدی:بفرمایید بھ صرف غذا.

  منم عین این یاقی ھا ازماشین زدم بیرون.
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  این مریمم کال توراه ساکت بودوفقط لبخند میزد درحالی کھ منو مھدی داشتیم از خنده صندلی روگاز

  .اینم خیلی دیگھ خجالتیھ بابا شوھرتھ بخدا اگھ من بودم اگرم ھنوز محرم شوھرم نبودممیگرفتیم 

  دستمم مینداختم دور گردنش بعد میرفتم اینوراونور واال خوب.ولی از یھ طرفی ھم احساس میکردم  

  حضورمنھ کھ مریم اینقدرخجالت میکشھ مخصوصا کھ مچشونم گرفتھ بودم یھ فکری اومدبھ خاطر 

  نم.توذھ

  اون دوتا پیاده شدن باھم رفتیم تو و دوریھ میزچھارنفره نشستیم صدای گوشیھ مھدی اومدوبرداشت.

  مھدی:سالم ماھان جان.

-...  

  مھدی:قربونت برم توخوبی؟

-...  

  جانم -

-...  

  من االن تورستوران....ام چ طور؟-

-...  

  بیای خوردمش. باش پس تا پنج دیقھ دیگھ اینجاباش ھا من غذاروسفارش میدم دیر-

-...  

  خخخخخخ باش بابا بدو،فعال.-

  مریم:کسی میخواد بیاد؟

  چ عجب شما حرف زدین.-

  مریم بھم چشم غره رفت مھدیم خندیدوگفت:آره عزیزم یکی از دوستامھ واسھ شرکت مشکلی پیش 

    اومده گفتم بیاداینجاباھم حرف بزنیم.

  روصداکردگفت غذاروچھارتاش کنھ ھروقت دوستشاوھوع چ عزیزمی ھم میگھ ھا.مھدی گارسون 

  بودم کھ یکی اومد کنامیزو روبھ مھدی گفت:سالم داش مھدی بابا بھاومد غذاروبیاره.تواین فکرا 

  مامیگی دوردوس دختروخط بکشیم اونوقت شما دوتادوتامیاریشون رستوران. 
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  نگاش کردم خوشگل بود(خوب بمنچھ)خیلیم پرروبود.

  وونھ من ھنوزم سرحرفمم ھستم (بھ مریم اشاره کرد)ایشون مریم نامزدمھ .(بھ مھدی :چی میگی دی

   من اشاره کرد)ایشونم رھا خانوم دختر عموی مریمھ.

  بعدم روکرد بھ ما گفت:اینم آقاماھان معاون شرکت و دوست من.

  م باھم احوال پرسی کردیم.نشست بین مریم و مھدی دقیقاروبھ روی من.سنگینی نگاھش روروخود

َه حالم ازاین پسرای پرووحیض بھم میخوره عین جغدزل میزنن بھ آدم.گارسون    حس کردم .ا

  خنده دارشون فقط لبخند میزدم ولی غذاروآورد تومدت غذاخوردن ھیچ حرفینزدم ودربرابرحرفای 

  مریم برعکس من انگاریخش وارفتھ بود ھی حرف میزدو چیزای خنده دار میگفت .آخھ دختر 

  بابا یکم سنگین باش.بھ ماھانم اصال نگاه نمیکردم ولی اون نگاش میخ من بود عصبی  اینقدرسبک

  شده بودم ُکالوقتی یھ نفرالبتھ ازنوع غریبھ و نامحرم بھم زل بزنھ بدم میاد.گوشیم زنگ خورد مامان 

  بودجواب دادم.

  سالم مامان.-

  سالم عزیزم کجایی کالست تموم نشده؟-

  حسش نبود بامریم پیچوندیم اومدیم دوربزنیم االنم داریم ناھار نرفتیم ھھھ مامان مااصال کالس-

  میخوریم. 

  یعنی چی ببین اگھ بیکاری پاشوبیا اینجامن کاردارم چندساعت دیگھ خالت اینا میانا.-

  مامان قربونت برم اصال حوصلھ ی کاروندارم زنگ بزن بھجت خانم بیاد کمکت دیگھ .-

  اشدی رفتی دوردورعین خیالتم نیس پاشوبیا ببینم ،کجایی اصالبگوبابات یعنی چی کالس کھ نرفتی پ-

  روبفرستم بیاددنبالت.

  جون من مامان بزاریھ روز خوش باشم دیگھ اصال خودم میخوام بیام دوس دارم پیاده روی کنم -

  بعدشم من باباباقھرما بیخودم نگوبیاد دنبال من.خداخظ.

  داشتن بھ حرفای من گوش میدادن. وقتی مامان گفت بابا بیادتواین مدت ھرسھ تاشون ساکت بودن 

  دنبالت یادصبح افتادم اعصابم ریخت بھم تاحاال بھ ھیچ پسری اجازه نداده بودم بھم دست بزنھ یا  

  صمیمی بشھ مگھ اینکھ فامیل نزدیکم بود.باحرص گوشی رو قطع کردم و انداختمش رو میز اخم 



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ۵۵ of ٣۴۵ 
 

    دم.کردم داشتم باغذام بازی میکر

  مریم:چی شده رھا ؟

  چیزمھمی نیست مامان بود گفت بیا خونھ کاردارم آخھ شب مھمون داریم.-

  کیھ؟-

  .خالم اینا-

  مریم

  یھ دفعھ یاد صبح افتادم یھ دونھ زدم پس کلش و گفتم

  ھیــــــــــن رھا صبح پیش کی بودی؟-

  پیش بابام توشرکت.-

  ره کھ کنارت داشت میخندید کی بود ؟دروغ نگو اون صدای خنده بابات نبود اون پس-

  انگار عصبی شد.

  بعدابھت میگم االن اصال دوس ندارم درموردش حرف بزنم.-

  تابلوبود قاطیھ .رھا کھ اھل دوس پسرواینانبود پس ینی کی بوده کھ اینقدر ازدستش عصبانیھ؟

  حاال چرا قاطی کردی یھو؟-

  حتما اون دوست پسرش بوده باھاشم دعوا کرده بھھمون موقع ماھان گفت:مریم خانم سوال نداره کھ 

  خاطرھمین اونقدر ناراحتھ دیگھ. 

  اوه اوه االنھ کھ رھابزنھ لھش کنھ نمیدونم چرااز وقتی اینودیده ساکتھ.

  یھ دفعھ رھا پاشدکیفشم برداشت ازمھدی تشکرکرد.روبھ منم گفت مریم جون من میرم توھم کھ 

  افظ.باآقامھدی میری دیگھ پس فعال خد

  مھدی :خوب صبرکنید چند دیقھ دیگھ باھم میریم دیگھ.

    رھا:ممنون شما ھم باالخره نیاز داریدتنھا باشید دیگھ.

  دمش گرم ھمیشھ دختر بافکری بوده.

  اومد قدم دوم روبرداره کھ برگشت وروبھ ماھان گفتقدم اول روبرداشت 

  ولی این دفعھ رو اشتباه کردید.راستی درضمن شما ظاھرا تودوستی بادخترا آدم باتجربھ ای ھستید-
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  واسھ دخترایی کھ میان باپسرایی مثل شما طرح دوستی میریزن متاسفم.

  بعدم باسرعت رفت .

  ماھان :من حرف بدی زدم؟

  ھھ چ پرروعھ ھا

  رھا اصال اھل رفیق بازی واین جورچیزانیس پیشنھادھای زیادی بھش شده ولی ُکال بدش میادازاین -

  جورکارا.

  مھدی :رھا دختر خیلی خوبیھ خیلیم شیطونھ تاقبل از اینکھ توبیای اونقدرمسخره گیری درآورد کھ 

  مامرده بودیم از خنده.

  این کھ چیزی نیس توزه بھش رسیدی منی کھ بیست سالھ باھاشم میگم اونقدراینقدر این دخترباحال -

  وپایھ است کھ خدامیدونھ .

  گفت :مثالمااومده بودیم درمورد کارای شرکت حرف بزنیم بابط ماھان بلندشدروبھ مھدی تشکر کرد 

  غذاممنون بعدا میبینمت .

  کردورفت.خداحافظی از منو مھدی 

  رھا

  خجالتم نمیکشھ فکرکرده من دوس دخترشم.گاو خر .از رستوران زدم بیرون .پسره ی چلغوز پررو 

  .چشمم خورد بھ یھ شال کرم قھوه ایبگذره داشتم توخیابونا چرخ میزدم چندتاپاساژرودیدم تاوقتم 

  رفتم داخل مغازه. 

  سالم قیمت اون شالتون چنده؟-

  تومن.٢۵قابلی نداره -

  ممنونم-

  پول رودادم بھش وشال روگرفتم از مغازه زدم بیرون .

    پشت درخونھ بودم زنگ روزدم درواسم باز شد.رفتم تو.

    سلــــــــــام من اومدم.-

  الخره اومدی .بابا:بھ بھ کوزت جون با
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  مامان کو؟-

  توآشپز خونھ است.-

  رفتم توآشپزخونھ مامان سر قابلمھ بود پشتش بھ من بود.رفتم پشتش دستامو گذاشتم روچشمش .

  مامان:اِمحمدنکن.

  چــــــی فکرکرده باباس ھیچی نگفتم.چسبیدم بھش ولپش روماچ کردم از عمد اینکاروکردم.خخخ

  رھامیاد دستمون میگیره ھا . مامان:ھھھ میگم نکن زشتھ االن

  دیگھ نتونستم تحمل کنم دستم روبرداشتم وشروع کردم بھ خندیدن مامان وقتی دیدمنم اولش کپ کرد 

  غلش جمع لغل بابام خودمو توبلولی بعدش با ھمون مالقھ افتاد دنبالم.سریع رفتم توپذیرایی پریدم ب

  کردم 

  غلم کرد.لباباھم سفت ب

  دادم برس االن منو میکشھ،جیـــــــــغبابا توروخدا بھ -

  ول کن دخترمو.بابا باخنده گفت:چیکارش داری خانم 

  مامان:توکھ نمیدونی چیکارکرده؟

  باباروبھ من گفت :چیکارکردی مگھ؟

  سرمو گرفتم باالوباخنده گفتم

  ھیچی بخدا فقط ماچش کردم اونم فکر کرده توبودی .-

  بچھ خودمی.بابام زد زیر خنده و گفت:الحق کھ 

  مامان باعصبانیت گفت:آره دیگھ ھمین توپروش کردی کھ این کارارومیکنھ دیگھ.

  بعدم رفت توآشپز خونھ.بابا باخنده گفت:رھایی مگھ تو کرم داری اینقدر مامانت رو اذیت میکنی؟

  خندیدم گفتم:نھ خیر من کرم ندارم مھره ماردارم بابایی.

  بابا:بگوببینم تواون پالستیکھ چیھ؟

  بابامم مثل خودم کنجکاوه فضول نیستا کنجکاوه.خخخ

  ببین قشنگھ ؟-

  شالم رو نشونش دادم.
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  بابا:مگھ میشھ چیزی کھ مال تو باشھ بدباشھ؟

  کردم رفتم توآشپزخونھ وبایھ ماچ از دل مامانم درآورم اونم گفت قشنگھ .رفتم تواتاقم آماده  ماچش

    شدم.

  کردم بودو کرم رنگ بود پوشیدم یھ شلوار دمپای مشکیم پام یھ تونیک کھ بلندیش تا باالی زانوم 

  باجوراب کفشیای مخملم کھ یھ پاپیون فلزی نگین دارروش بود ھمون شالی کھ امروز خریدمم سرم 

  کردم.یکمم آرایش کردم بھ آینھ نگاه کردم ھیکلم ظریف و قشنگ بود واسھ ھمین ھرچی میپوشیدم 

  بود االنھ کھ مھمونابیان.مامان بابام رویھ مبل سھ نفری ۶توتنم قشنگ بود.ازاتاق رفتم بیرون ساعت 

  بودن .رفتم وسطشون نشستم . نشستھ

  بابا:بھ بھ خوشگل کردی رھا خانم.

  اِ بابا اینجوری نگو مامان میشنوه پوستتو میکنھ ھا.-

  یگی پشت من.بابا خندید مامان یھ دونھ زد پشت سرموگفت:ھوی چی م

  آخ مامان من کھ پشتتون نیستم جلوتونم .-

  ھرسھ تامون خندیدیم ھمون موقع زنگ در بھ صدادراومد.

  من میرم.-

  سریع رفتم تو حیاط من عاشق خونواده خالم اینام کال باھاشون حال میکنم درو بایھ لبخند گنده واکردم.

  س...-

  کار میکنھ کامفر عوضی بود یھ دستھ گلم دستش بود.ھیـــــــــن خنده م ماسید این چلغوز اینجا چی

  کامفر:شما عادت دارید این شکلی بھ مھموناتون خوشامد بدین.

  ھھ بھ مھمونا نھ ولی بھ آدمای پرو و بیشعوری مثل شما محل س..-

  از پشتم اومد و نزاشت حرفم وبھش بزنم.اَه صدای بابا 

  .رھا جان بابا تعارف کن آقاسعیدبیاد توبابا:

  ازجلوی در رفتم کنار اونم عین گاو کھ سرش رومیندازه پایین میره توطویلھ ،اومد تو خونھ ما.

    کامفر:سالم محمدآقا خوبید؟

  ھھ چ صمیمی ھم شدن دوروز دیگھ ھمین آقاروھم بھ ھم نمیگن .
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    بابا:سالم سعیدجان بفرمایید.

  بود.بعدم باھم رفتن تو در حیاط روبستم نشستم روتابی کھ وحیاط 

  حاال این گاوه نمیومد چیزی میشد نھ خدایی چیزی میشد کاش روم میشد بھ بابا میگفتم تا اخراجش -

  کنھ حالش گرفتھ بشھ.

  صدای مامانم اومد.

  مامان:رھا رھا کجایی مامان؟

  اینجام شما برید بھ مھمون میمونتون برسید.-

  مامان:چی میگی صداتو نمیشنوم بیا تو سرما میخوریا.

  خره اس.ھھ مس

  باش االن میام.-

  مامان رفت تو منم پاشدم .در خونھ روباز کردم بدون اینکھ بھش نگاه کنم داشتم میرفتم تو اتاقم .روپلھ 

  سوم بودم کھ بابا صدام کرد.

  بابا:رھا بابا کجا میری پس؟

  بدون اینکھ برگردم جوابش رودادم و رفتم تو اتاقم.

  میرم تو اتاقم .-

  .نیم ساعت رو تختم باخودم داشتم کلنجار میرفتم کھ ه نکبت واسھ من آدم شده نشستم روتختم پسر

  پریدم پایین تامن برسم مامان صدای زنگ اومد .جونم خالھ اینا اومدن باالخره .توآینھ خودم رودیدم 

  زنگ روزده بود رفتم در خونھ روباز کردم یھو چشمم خورد بھ مھرداد(پسرخالم)یھ فکری بھ ذھنم 

  تصمیم گرفتم حال این کامفر روبگیرم.زد 

  سالم خالھ جون دلم براتون تنگ شده بود.-

  خالھ:سالم عزیزم منم ھمین طور .

  باعموحسن شوھر خالھ اعظمم سالم کردم .مھرداد اومد توباھم دست دادیم

  سلـــــــــــــام پسرخالھ گل خودم حالت چ طوره؟-

  سالشھ منم جابرادری عاشقشم ٢۵احال وپایھ ایھ منو مھرداد عین خواھربرادرمیمونیم بچھ ب
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  مھرداد:سالم رھا خانم مرسی توچھ طوری؟

  قربونت بفرما تو.-

  ھمھ نشستیم .رفتم کنار مھرداد کھ رومبل دونفره بود واز ھمھ بھتر اینکھ دقیقا روبھروی 

  کامفربود.دستمو محکم زدم روپاشو گفتم

   دق میکنم.چ عجب تونمیگی من یھ روز تورونبینم اصال-

  مھرداد:نکنھ دلت واسھ دعوا تنگ شده بخدا ھمین چند روز پیش بود داشتیم با بالشت ھمو میزدیما.

  واااای نگو .پاشوبریم تواتاقم کارت دارم .-

  زور تحمل دستش روگرفتم و بردمش تواتاقم .زیرچشمی کامفررودیدم کھ عصبانی بود وداشت بھ

  بِکش کمتھ اصال بخور . میکرد .ھھ حقشھ 

     رفتیم تواتاق مھرداد دستمو گرفت و گفت :ببینم این پسره کیھ نکنھ یواشکی شوھر کردی َکلک.

  کوفت ھروقت مخ تو بھ سنگ خورد زن گرفتی منم شوھر میکنم .حاال ھم ببین چی بھت میگ.-

  نشستیم روتخت ھمھ ی قضیھ ی امروز صبح روبراش گفتم .

  مھرداد:خوب؟

  ب ودرد اسکل من میخوام حرص اینو دربیارم یھ امشبوبیا مثل آدم باشیم خوب؟خو-

  سرش روتکون داد

  آھان فھمیدم ینی تومیخوای من یھ جوری باتوبرخورد کنم کھ این فکرکنھ من عاشقتم ؟آره-

  حاال بزن قدش .آھان ایول ھمینھ منم ھمینو میخوام.-

  جلو میرفت سریع رفتم دستش روگرفتم بردمش یکم زدیم قدش از اتاق رفتیم بیرون .مھرداد داشت

  عقب تر. 

  یھ چیزیت میشھ ھا االن داشتم توگوش خریاسین میخوندم آیکیوتو االن باید دست منو بگیری خیلی -

  عاشقانھ باھم بریم پایین.

  درحالی کھ داشت میخندیددستش روتودستم قفل کردوگفت

  درنیاورده بودم بھتر یکم بیشتر تالش کنم واسھ آینده خوبھ.خدایی تا حاال اینقدراَدای عاشقارو -

  درحالی کھ داشتیم میخندیدیم رفتیم روھمون مبل دونفره کھ جلوی کامفربود نشستیم داشت بھمون نگاه 
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  میکرد میخواست خودش روخونسرد نشون بده ولی موفق نبود.

  خالھ:چ عجب باالخره من این رھا خانوم رودیدم .

  ھ جون توکھ منو خوب میشناسی اصال جایی کھ مھرداد باشھ من نمیتونم بشینم باید پاشم شرمنده خال-

  برم وردلش.

  عموحسن:بلھ کامال مشخصھ ازوقتی اومدیم تو اون اتاقین فقط من موندم حرفای شما چرا تموم 

  نمیشھ؟؟؟

  نمیدونستم چی بگم ھمون موقع مامانم صدام زد کھ میزو بچینم.

  میذاشتم کھ یکی ازدستم گرفتش .نگاه کردم مھرداد بود. داشتم بشقابا رو

  مھرداد:بده من رھا خستھ میشی.

  بعدم یھ چشمک زد .بابا اینم کارش روخوب بلدبودا بھش لبخند زدم و رفتم تو آشپز خونھ ھرظرفی 

  بزارم رومیز مھرداد نمیزاشت و ازم میگرفت اصال حال میکردما قیافھ کامفر دیدن رو میخواستم 

  داشت کاردمیزدی خونش درنمیومد.ھمھ نشستھ بودن سرسفره نگاه کردم دیدم آب رونیاوردم رفتم آب 

  رو آوردم وگذاشتم رومیز.

  مھرداد:رھا بیا اینجابشین .

  بھش لبخند زدم ونشستم دیس رو گرفت جلوم وگفت بکش منم کشیدم و تشکر کردم ازشانس نمیدونم 

  .میفھمیدم کھ داره نگام میکنھ ولی توجھ نکردم .داشتم میخوردم  خوبم یابدم کامفر روبھ روی من بود

  کھ خیلی اتفاقی نگام افتاد تونگاه کامفر.بھم پوزخندزدمنم بھش یھ لبخند زدم و دوباره مشغول شدم.

  آخ مامان دستت طال خیلی چسبید ترکیدم .-

  بابا:خوب یکم کمتر بخور کھ نترکی .

  ھمھ خندیدن.

  جون اگھ یھ نگاه بھ شیکمتون بندازین میبینین دست پخت مامانم اونقدرخوشمزه تقصیرمن نیس بابا -

  اس کھ نمیشھ ازش گذشت.

  کامفر:حق با رھاست خانم صبوری دستتون درد نکنھ خیلی خوشمزه بود.

  بیشعور از عمدمنوبااسم بدون پسوند صداکرد حرصم گرفتھ بود.بھم نگاه کردویھ لبخندپیروزمندانھ زد 
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  حالتو میگیرم ھنوز منو نشناختی صبرکن وھنوز شیرینی کھ خالھ آورده روندادم بخورید..ھھ 

  خود بدبختم شستم. بعدم رفتم نشستم پیش مھرداد.ظرفا رو جمع کردم و بھ 

    مامان:رھا جان بیزحمت شیرینی روھم بیار بعد بشین.

  جونم موقع انجام نقشھ است.

  چشم.-

  از کردم .رفتم تو آشپزخونھ در جعبھ رو ب

  جونم از ھمونایی کھ دوس دارم.-

  ازاون شیرینی خامھ ای ھایی بود کھ گردن نونی ان تھشونم یھ سوراخھ .دوردیف شیرینی رو چیندم 

  ردیف سوم رو بادقت گذاشتم .

  خوب این واسھ عموحسن این واسھ بابا این واسھ مھرداد اینم واسھ کامفر جون .جاش روخالی-

  گذاشتم . 

  ی برداشتم ازتو کازم فلفل سیاه فلفل قرمز ونمک روبرداشتم یھ عالمھ از ھمشون ازطریق یھ شیرین

  ھمون سوراخھ ریختم توش فلفل ھا ونمک رو گذاشتم توگاز یھ قاشق چایی خوری ھم برداشتم.

  تھ قاشق کھ نازک بود روکردم توسوراخھ ھا و ھم زدم .ھھ بخور کامفر جون کھ کمتھ.تواین فکرا 

  صدای یکی رو از پشت گوشم شنیدم. بودم کھ

  بیچاره فک کنم میمیره.-

  خیلی ترسیدم برگشتم دیدم مھرداده خواستم جیغ بکشم کھ جلوی دھنم روگرفت چند لحظھ بعدم

  برداشت. 

  دیوونھ خل حقتھ یھ دونم ازاینا بدم تو بخوری کھ دوتایی بمیرین .-

  جون رھا نکن میمیره ھا.-

  شکوک نشدن .شاتاب حاال ھم برو تا م-

  باش ولی خونش پا خودتا.-

  سنگ کوب کنما .ردیف سوم ھم سریع چیدمو رفتم بیرون .ورفت .دیونھ نزدیک بود 

  روبھ عمو حسن گفتم:بفرمایید .
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  برداشت .

  روبھ بابا گفتم بفرمایید.

  برداشت .

  اونا رو دور زدمو بھ مھرداد تعارف کردم باچشم گفت کدومش روبردارم؟منم یواشکی باشصتم بھ 

  شیرینیھ سمت چپ اشاره کردم اونم برداشت .

  شیرینی رو گرفتم رو بھ کامفرگفتم:بفرمایید.

  خداخدا میکردم ھمون رو برداره .برداشت و تشکرکرد.

  تروپراسترس تربود.بھ مامانو خالھ دادم خودمم برداشتماوفـــــــ یعنی از زدن تسط ھای کنکور سخت 

  ورفتم کنار مھرداد نشستم. 

  بھ مھرداد نگاه کردم بھش لبخند زدم اونم جوابم روداد ھمھ شیرینی ھمون روخوردیم ولی کامفر 

  ھنوز نخورده بود.بھ مھرداد اشاره کردم اونم بھم چشمک زد بعدم روبھ کامفرگفت:سعید جان نکنھ 

  نی دوس نداری؟شیری

  کامفر:نھ اتفاقا خیلی ھم دوس دارم اونم ازین شیرینی ھا .

  مھرداد :پس بخرید تا خامھ ش آب نشده.

  کامفر ھمون موقع شیرینی رو برداشت.بھ مھرداد نگاه کردم اونم نگام کرد.گاز اول روزد.

  ولی کم نیاورد گاز واااای قیافش دیدن داشت بیچاره انگارسوسک لھ شده دید قیافش حسابی جمع شد 

  دوم ھم زد.ھھھھھ قیافش دیگھ قرمز شده بود .دیگھ نمی تونستم خودم رو نگھ دارم بھ مھرداد نگاه 

  کردم اونم حال منو داشت .ھمین کھ بھ ھم نگاه کردیم زدیم زیر خنده اونم بلندا قھقھھ میزدیم.

  ؟بابا:چی شد

  ھیچی یاد یھ جک افتادم خندم گرفت.-

  د بھ چی خندید؟بابا:پس مھردا

  بھ مھرداد نگاه کردم ھول شده بود با دستپاچگی گفت:ھیچی این خندید منم خندم گرفت.

  وای خدایا این شادی ھاروازما نگیر وقتی اینو گفت بھم نگاه کرد دوباره زدیم زیر خنده.

  بقیھ ھم از خنده ما خندیدن البتھ بھ جز کامفر کھ اخم کرده بود.
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  شد بھ کامفر نگاه کردم دُال شد از رومیز یھ لیوان آب ریخت و خورد.خخخ  وقتی خنده ھامون تموم

  زیر گوش مھرداد گفتم:معلومھ ھنز داره میسوزه.

  دوباره زدیم زیر خنده .ھمون موقع کامفرپاشدوروبھ بابا درحالی کھ قیافش عصبی بود ولی سعی 

  برم یکم خستم .میکردبھ جای اخم لبخند بزنھگفت:محمد آقا اگھ اجازه بدید من 

  تودلم گفتم نھ بابا خستھ نیس میخواد بره بیمارستان خودش رو بستری کنھ .

  بابا:باش سعید جان زحمت کشیدی دعوتم رو قبول کردی.

  کامفر بھ مردا دست داد ازخالھ ومامان تشکروخداحافظی کرد داشت میرفت کھ منودید یھ اخم غلیظ 

  کردو گفت خدافظ ورفت.

  بروبھ درک .-

  ھرداد :بیچاره االن میره آتش نشانی .م

  خخخخ حقش بود .-

  چنددقیقھ بعدم خالھ اینا رفتن از مھرداد تشکرکردمو گفتم خیلی آقایی داداشی.

  اونم گفت ماچاکریم.

  .اونشب کلی خندیدیم.مخصوصابااون حالی کھ از کامفر گرفتم

                                                  ************  

  از اون شب دوروزه میگذره .امروز کالس دارم مریمم بھم زنگ نزده معلومھ سرش با آقاش گرمھ 

  عوضی.داشتم بھش فحش میدادم کھ گوشیم زنگ خورد خودش بود.

  بلھ؟-

  سالم رھا چ طوری؟-

  خوبم.-

  ازعمدداشتم بھ سردی باش حرف میزدم.

  قھری؟-

    آره-

  میدونم -
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  ؟چھ بمن-

  گھ پاشوبیاپایین دم درم میخوام ببرمت تو کافی شاپ بھت بستنی بدما .خرنشودی-

  تا اینو گفت سریع قطع کردم خدایی نمیشد از بستنی گذشت سریع آماده شدم و رفتم پایین بھ یھ دیقھ ام

  نرسیده بود بھ مامان گفتم بامریمم از اونورم میرم کالس .سریع پریدم بیرون دیدم با مھدی تکیھ دادن

  ماشین تا منو دیدن زدن زیر خنده. بھ 

  مریم روبھ مھدی گفت:دیدی ؟

  چیودید؟

  مھدی :پس مریم راس میگھ شما عاشق بستنی اید.

  بعدم اومدن جلو بھ مھدی سالم کردم اونم جواب داد .بھ مریم نگاھم نکردم دیدم اومد جلو جلو یھ دفعھ 

  غل کرد .لمنو ب

  مریم:دلم برات تنگ شده بود دیونھ .

  غلش کردم.لدیگھ نتونستم طاقت بیارم خودمم دلم براش تنگ شده بود ب

  خیلی بی معرفتی رفتی قاطی خروسا دیگھ مارو تحویل نمیگیری ؟توکھ میدونی من چقدر بھ تو -

  وابستم.

  مھدی :اوه اوه خواھشا فیلم ھندی راه نندازین سوارشید بستنی ھا آب شد.

  باخنده ھرسھ تامون سوار شدیم.

  مریم خانوم فکرنکن من گوشام مخملیھ ھا بستنی کمھ باید بھم ناھار بدی تا موقع کالسم منو -

  بچرخونی بعدم در مورد اینکھ آشتی کنم یا نھ باید فکر کنم.

  مریم :حیف کھ نمیتونم واال عمرا من بھ کسی باج میدادم.

  ال مھمون منید قراره خوش مھدی دم یھ کافی شاپ نگھ داشت و روبھ ما گفت:دعوا نکنید امروز ک

  بگذرونیم حاالم پیاده شید.

  بستنی ھامون رو داشتیم با کلی مسخره گیری میخوردیم .

  بھ ساعت نگاه کردم نھ ونیم بود نمیدونم چرا داره اینقدر دیر میگذره.

    وقتی بستنی ھامون تموم شد روبھ مھدی گفتم 
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  ا حاال چیکار میکنی؟ساعت تازه نھ ونیمھ تا دوونیم باید ماروبچرخونی-

  زنگ میزنم بقیھ ام بیان مھدی:حرف مرد یکیھ واسھ اونجام فکر کردم میریم ویالی یکی از دوستام 

  مطمئنم خوش میگذره.

  مطمئنید دوستاتون قابل اعتمادن؟-

  شما بھ من شک دارید؟-

  نھ اصال.-

  میریختم.خوب پس نگران نباشید دوستای من اگھ بد بودن من باحاشون طرح دوستی ن-

  حاال کی میریم؟-

  ھمین االن پاشید.-

  بعد اینکھ مھدی حساب کرد رفتیم توماشین اینجور کھ مھدی میگھ ویال شون تو چالوسھ تا اونجا یھ 

  ساعت و نیم راھھ .صدای ظبط روداده بود باال مدام تو تونل ھا جیغ میکشیویم خیلی حال میداد.

  باالخره رسیدیم .مھدی ماشین رو پارک کردو رفتیم پایین .جلوی یھ ویالی بزرگ و شیک وایستاد 

  زنگ رو زد.چند لحظھ بعد در باز شد رفتیم تو.یھ سوتی زدموگفتم

  اوالال خیلی باحالھ آقا مھدی نگفتھ بودی دوستات اینقدر خرپولن .-

  ھمون موقع یھ صدای آشنا گفت:قابل شما رو نداره .

َه اصال یاد این نبودم اگھ میدونستم ویال مال اونھ عمرا میومدم اینجا.   برگشتم دیدم اینکھ ھمون ماھانھ .ا

  باھمھ مون سالم واحوال پرسی کرد .منم خیلی سرد فقط بھش گفتم سالم.

  ماھان:من یھ معذرت خواھی بھ شما بدھکارم.

  نگاش کردم بامن بود.

  برای چی؟-

  رفتار خوبی باھاتون نداشتم.اون روز تو رستوران -

  دوست داشتم امروز بھم خوش بگذره.بھ خاطر ھمین بخشیدمش .

  اشکالی نداره منم اون روز یکم عصبانی بودم .-

    پس بفرمایید بریم داخل.-
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  .رفتیم تو .واقعا قشنگ وبزرگ بود ھم بیرونش ھم داخلش خیلی خوشگل بود

  ماھان :چرا ایستادید خواھش میکنم بشینید.

  چند لحظھ بعد آیفون زنگ خورد ماھان درو باز کرد بعدم در پذیرایی یھو باز شد یھ پسره اومد تو .

  پسره:سلــــــــــــــام برپسرای ...

  یھ دفعھ من و مریم رودید روبھ ماھان گفت:آقا اگھ قرار دوست دختراتون روبیارین میگفتین ماھم 

  میاوردیم دیگھ.

  زد پس کلش و گفت:مازیار جان عزیزم (بھ مریم اشاره کرد)ایشون مریم مھدی خندید ماھان یھ دونھ 

  خانم نامزد مھدیھ .(بھ من اشاره کرد)ایشونم رھا خانم دختر عموی مریم خانومھ.

  بعدم در حالی کھ بھ مازیار اشاره میکرد روبھ ما گفت:اینم دوست دیونھ ما مازیار.

  مازیار با حالت بامزه ای بادستاش کنار بلیز جذبش رو گرفت یکی باال و یکم خودش رو آورد پایین و 

  با صدای زنونھ ای گفت:من مازیار ھستم خیلی خوشبختم خانوما.

  ھمھ خندیدیم و من ومریم باھاش احوال پرسی کردیم.دوباره صدای زنگ اومد .فک کنم بقیھ 

  د وسھ تا پسر با سروصدا اومدن تو.یکی شون داش جیغ میکشید یکی دوستاشون دارن میان.درباز ش

  شون داشت قر میداد یکی دیگشون داشت ھلھلھ میکشید.ھمشون خل بودن ولی خدایی خوشگلم بودن 

  .ھرسھ تا شون بھ یھ حالت (خوب بمنچھ؟).یھ دفعھ نگاشون افتاد بھ من ومریم دیگھ سرصدا نکردن 

  اه کردن کھ باعث خنده شد.ماھان درحالی کھ داشت میخندید دستاش رو مشکوک بھ مازیاروماھان نگ

  بھ حالت تسلیم گرفت باالوروبھ پسرا گفت:آقا سوءتفاھم نشھ ایشون مریم خانم نامزد مھدیھ اینم رھا 

  دختر عموی مریمھ.

  بعدم روکرد سمت ما وگفت:این حمید این مجید اینم حامد.

  ردن و نشستن ماھان شربت آورد.جمع خیلی باحال و دوستانھ بود بعد اینکھ ھمھ باھم احوال پرسی ک

  خدایی دوستای مھدی آدمای بدی نبودن ونگاه بدی نداشتن .

  مازیار:بچھ ھا کی پایھ والیبالھ.

  من پایھ ام مریمم کھ شک نکنید مھدیم مجبور قبول کنھ .-

  ماھان:پس حلھ سریع شربت ھاتون رو بخورید تا بریم .
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  رو خوردیم.شربت ھامون 

  حامد:پاشید دیگھ ظھر شدبابا یھ تکونی بدید .

  ھمھ پاشدیم رفتیم بیرون .پسرا رفتن پشت ویال من و مریمم بھ تبعیت ازاونا رفتیم.

  وااای دمش گرم یھ تیرک دراز پشت ویال بود کھ مخصوص والیبال معلوم زیاد بازی میکنن.

  گروه شمام تویھ گروه.ماھان:خوب بچھ ھا من و مریم ورھا با مھدی تویھ 

  .چارتامون یھ طرف تیرک بودیم چارتای دیگمون اونور

  مھدی و حامد رفتن کنار ھم .حامد یھ سکھ در آورد ما شیربودیم اونا خط .حامد سکھ روانداخت.شیر 

  دراومد بچھ ھای گروه ما دست زدیم ماتوپ روباید مینداختیم.اول پاس دادیم بھ ھم ودرآخر ماھان 

  د بھ من منم محکم پریدم و توپ رو زدم اونور کھ ھمشون پریدن توپ دقیقا افتادپشت مجید توپ رودا

  .مکھ نتونست بگیره . من ومھدی و مریمو وماھان جیغ کشیدی

  ماھان :ایول رھا خیلی خوب بود .

  مجید ازون ور داد زد :زیاد خوشحال نباشیدتازه شروع شده.

  پاسکاری کردن حمید توپ روزد اینور زدم زیرش وبایھ ساعد زدو اونور ولی حامد گرفتش زد اینور 

  ماھان زدش اونور کھ افتاد عقب و نتونستن بگیرن دوباره ما بردیم.

  خالصھ ست اول تموم شد وبازی بھ نفع ما تموم شد .ھمھ خستھ بودیم خودمون رو انداختیم روچمن 

  خوابیدیم . ھای کنار دیوارو روش

  حامد:وای خدا خستھ شدم.

  ھمھ زورش رو مازدیم حاال شما خستھ شدید.-

  مجید :رھا خانـــــــــوم عجلھ نکنید ھنوز یھ ست دیگھ داریم.

  ماھان:اونرم میبریم عزیزم .

  حمید:خواھیم دید.

  دن مھدی زمین رو عوض کردیم توپ رو اونا زایندفعھ  مبعدم پاشد و بھ تبعیت ازاون ماھم پاشدی

    گرفت زد زیرش یھ پاس کاری کردیم و در آخر ماھان زد کھ نتونستن بگیرن.

  این ستم زود تموم شد چون خستھ بودیم ودوباره ما بردیم.
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  دیدین مجید خان این ستم ما بردیم.-

  مجید:خوب حاال ھمچین میگھ بردیم انگار جام جھانی بوده.

  کھ ھمھ مون خندیدیم حتی خودش ھم خندش حسابی داشت حرص میخورد و باحرص اینو گفت 

  گرفت.

  رفتیم نشستیم تو آلوچیغ وسط باغ ماھان رفت توخونھ وبایھ گیتار برگت وقتی اومد توآلوچیغ اونو داد 

  دست مھدی.

  ماھان:بزن شادشیم.

  مریم:مھدی مگھ توگیتارمیزنی ؟

  مھدی:آره عزیزم گیتارم میزنم.

  بعدم گیتارو رودستش تنظیم کردوبادستش کشید روتارھا کھ صدای قشنگی داشت وشروع کردبھ 

  خوندن آھنگ عشق من کجاست از مھران فھیمی خیلی قشنگ میخوند اصال بھش نمیخورد .تو طول

  خوندن فقط بھ مریم نگاه میکرد چشم تو چشم اون داشت میخوند مریمم با لبخند داشت نگاش 

  میکرد.وااای چ رومانتیک . 

  بھ پسرا نگاه کردم .خیلی باحال بود ھمشون رفتھ بودن تو فکر داشتن بھ افق نگاه میکردم .زدم زیر 

  خنده قھقھھ میزدم. مھدی دیگھ نخوند و ھمھ داشتن بھ من نگاه میکردن.باخنده گفتم 

  باباعاشقینا چرا ھمتون رفتین تو ھپروت خدایی عاشقین نھ؟-

  خندیدن .ھمشون 

  . مازیار:رھا اگھ گذاشتی تازه رفتھ بودیم توحس

  (باخنده)حاال شما ھیچی این دوتا روچی میگید مھدی ھمچین زل زده بود بھ مریم میخوند انگار ده -

  سالھ عاشقشھ تازه رسیده بھش.

  دوباره خندیدیم.

  ارن بایدزودببرمشون.مھدی:بچھ ھاساعت دوازده بیاید بساط جوجھ روراه بندازیم این دوتا کالس د

    حمید:اِکجا برید کالس چیھ تازه داشتیم حال میکردیما.

  شرمنده خیلی دوس دارم بمونیم چون خدایی خیلی خوش گذشت ولی اون جلسھ کھ بھ لطف مھدی و -
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  مریم نتونستیم بریم اگھ اینبارم نریم فک کنم استاد حک اخراج رو بزنھ رو پیشونیمون.

  یرید؟ماھان:حاال کالس چی م

  مریم:نقاشی .

  ماھان:من میرم جوجھ ھا روبیارم شمام پاشید زغاال رو آتیش کنید.

  مھدی و حامد رفتن زغاال رو آتیش کنن.

  وای مریم فکر کنم اسمال گامبو و سعید خیکی دیگھ نیان کالس بااون آبرویی کھ ما ازشون بردیم.-

  اشک از چشامون میومد.زدیم زیر خنده بایاد آوری اون روز اونقدر خندیدیم کھ 

  مھدی:ببینم قضیھ ی این دوتا ،چی بود اسمش؟

  اسمال گامبو وسعید خیکی.-

  مھدی: آھان آره چیھ قضیش ؟

  کل قضیھ رو گفتیم اونقدر پسرا خندیده بودن کھ ھر کھ یھ جا پخش زمین بود.

  دلم واسشون ماھان درحالی کھ داشت میخندید گفت:واقعا یھ ھمچین بالیی سرون آوردین بیچاره 

  سوخت.

  مریم:خومونم یکم از این بابط ناراحت شدیم ولی بھ خندش می ارزید .

  اونقدر خندیده بود کھ داشت گریھ میکرد.وااای بایداستادمون رومیدیدید-

  زدن زیر خنده.

  مازیار:یعنی چی؟

  یعنی از چشاش اشک میومد.-

  دوباره خندیدیم.

  مجید:بچھ ھاجوجھ ھا آماده است.

  رفتیم پشت یھ میزچوبی گرد نشستیم یھ طرفم مریم بود یھ طرفمم حمید. ھمھ مون

  مریم:راستی رھاقضیھ اون پسره رو بھم نگفتی یا.

    کدوما رومیگی؟-

  مریم با خنده گفت:مگھ چندتان؟
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  باخنده گفتم:اووووووف خعیلی.

  مریم:دیونھ ،ھمونی کھ داشت میخندید دیگھ.

  داشت کامفرو میگفت.

  م نگو یھ بالیی سرش آوردم کھ بیچاره فک کنم راھیھ بیمارستان شد.وااااااای مری-

  ماھان :میشھ بپرسم قضیھ این پسره چیھ؟

  حامد:حتما این بدبختم مثل اون دوتا فرستادین قاطی باقالی یا.

  نھ بابا بدتر.-

  مازیار:خوب تعریف کن.

  بی کھ اومده بود خونمون.شروع کردم بھ گفتن ازاون اتفاقایی کھ توشرکت افتاده بود تا اون ش

  .کلی خندیدیم

  از توش خامھ میریزن دیگھ چ  بھ جز اینکھ ،سوراخ ھاشون مھدی:من ھمیشھ میگفتم این شیرینی ھا 

  فایده ای دارن؟

  ماھان :دقیقا،ولی بھ لطف رھااونم فھمیدیم.

  دوباره خندیدیم .

  منو مریم ظرف ھا رو شستیم البتھ نا گفتھ نمونھ کھ ماھان کلی اسرار کرد کھ نمیخواد ولی خوب 

  زشت بود .اومدیم نشستیم پیش پسرا .

  حامد:بچھ ھا بیاید جک بگیم.

  مازیار:آخ آخ من یھ چیزی بگم بخندینا.

  ھمھ منتظر بودیم تا بخونھ .گوشیش روداشت چک میکرد.

  مازیار:نوشتھ مورد داشتیم یھ زن و شوھر تو یھ جمع خانوادگی بودن یھو برقا میره .زنھ میخواد 

  شوھرش رو اذیت کنھ دستش رومیبره زیر بلیز شوھرش نافش رو فشار میده ھمون موقع برقا میاد 

  غلش بوده پدر شوھرش بوده.لزنھ میبینھ شوھرش تو آشپزخونھ بوده اونی کھ ب

  احال بود.خخخخخ خیلی ب-

  ھمھ خندیدیم.
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  تاجوجھ میرن حموم یھ دفعھ چھارتاشون جیغ میکشن میدونی چرا؟چون یکی ۵حامد:حاال من ،یھ روز 

  شون جوجھ خروس بوده.

  ھمھ باھم:ھھھھھھھھھھھ 

  نوبت منھ ،تنھا روزی کھ یھ زن خوشحال از خواب بلند میشھ روز عروسیشھ.چون تنھاروزیھ مھدی :

  شھمیدونھ چی بایدبپوشھ.کھ ازاول بیدار می

  دوباره خندیدیم.

  خوب حاال حرف زنھا شد بزار یھ جک واسھ مردا بگم.میدونی چرخھ زندگیھ مردا چ -

  جوریھ؟دربچگی مامان ذلیل...درجوونی دوست دختر ذلیل...درمیانسالی زن ذلیل ...درپیری فرزند

  ذلیل...بعداز مرگ ذلیل مرده.

  ھمھ خندیدیم

  تره دعا میکنھ میگھ خدایا من ھیچی واسھ خودم نمیخوام فقط یھ دادمادخوب و مجید:یھ روز یھ دخ

  خوشگل نصیب مامانم کن.

  خخخخخخخ

  ماھان:پیامی برای دختران زگھواره تا گوردانش بجوی چون از شوھر خبری نیست.

  شما چیکار بھ دخترای بیچاره داید آخھ.-

  ماھان :جوک دیگھ شرمنده.

  ولی باحال بود.-

  مریم:مورد داشتیم پسره میخواستھ از ایست بازرسی حرم رد بشھ بھش گفتن پس چادرت کو؟

  ایول خوب حالشون رو گرفتی.-

  جوک دیگھ شرمنده .مریم رو کرد بھ پسرا و گفت:

  ھمھ خندیدیم.

  ھمھ منتظر بودیم حمید بگھ.

  م باادکلنی کھ داییم از حمید:اولین ضربھ زندگیم رو وقتی خوردم کھ از راه رسیدم دیدم مادر بزرگ

  انگلیس آورده داره پشھ میکشھ.
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  بازم خندیدیم.

  مریم گفت:مھدی ساعت یکھ ھا نمی خوای بریم؟

  مھدی پاشد وایستاد دستش رو دراز کرد مریمم دستش رو گرفت و بلندشد.ماھان :اِ کجا بابا حاال 

  بشینید دیر نمیشھ کھ.

  بچھ ھا خیلی خوش گذشت دستتون درد نکنھ .-

  مازیار:آره خیلی خوب بود نرید دیگھ پشت سرتون رو نگاه نکنیدا بازم بیاید.

  حمید:آره بابا بازم بیاید ولی دفعھ بعد قول میدم ببرمتون.

  ھمھ خندیدیم.

  معلومھ ھنوز دلت پره ھا.-

  بابچھ ھا خدا حافظی کردیم خدایی دلم نمیخواست برم ولی مجبور بودم.

  بازم بیاید امروز کھ خیلی خوش گذشت مطمئنم دفعھ بعدم خوش لحظھ آخر ماھان گفت:بچھ ھا 

  میگذره.

                                             ************  

  مھدی :بفرمایید اینم کالس دقیقا بھ موقع رسیدید.

  از مھدی تشکرکردیم و رفتیم باال.

  خداکنھ استاد نیومده باشھ.-

  یھ باربھ موقع رفتھ باشیم کالس.ده.من کھ یادم نمیاد مریم:اون ھیچی خداکنھ رامون ب

  باخنده گفتم:آره واقعا.

  مریم دروزد.

   استاد:بفرمایید

  مریم:وای این کھ اومده.

  دروباز کردیم رفتیم تو.باھم سالم کردیم.

  استاد:چ عجب خانم ھای صبوری .

  خودتون کھ میدونید استاد ما صبورییم ُکال صبوریم.-
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  مشخصھ فقط میشھ بگید جلسھ قبل چرا نیومدید؟استاد:بلھ 

  مریم:اتفاقا اومدیم قشنگ پشت در بودیم کھ تلفنمو ن زنگ خورد.

  آره استاد عمھ بابام فوت کرده بود.-

  خخخخخ آخرش این عمھ خدابیامرز بابام از من انتقام میگیره.

  استاد:مگھ بابای شما چندتا عمھ داره .

  مریم:یھ دونھ.

  کھ...وااای گندزد 

  استاد:اونوقت این عمھ تون چندبار میمیره؟یادم میاد یھ بار دیگھ ام کھ نیومدید گفتین عمھ باباتون فوت

  کرده.

  حسابی زایھ شدیم بچھ ھا خندیدن.

  بھ استاد کھ سعی داشت خندش رومخفی کنھ نگاه کردم و گفتم :نھ استاد دیروز سالش بود .

  استاد:خیلی خوب .بشینید.

  د چندتا چیز جدید یادمون داد .یھ ربع مونده بود کالس تموم بشھ.اونروز استا

  جمعھ میخوام ببرمتون اردوی خارج از شھر صبح میریم غروب ھم میایم کیا میان استاد:بچھ ھا 

  خبرش رو جلسھ بعد بدین تاببینم چند نفریم.

  سعید خیکی:استاد نھاروخودتون میدین؟

  ھمھ خندیدیم.

  م.استاد:بلھ خودمون میدی

  اسمال گامبو:استاد چی میدین؟

  دوباره خندیدیم.

  استاد درحالی کھ میخندید گفت:چی دوس دارین؟

  اسمال:کباب.

  خخخخ خیلی باحال گفت کلی خندیدیم.ھمچین کش دار گفت کباب انگار شیش سالھ کباب نخورده.

  استاد:باش ولی نگران نباشید ھزینش رو میگیرم ازتون.
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  چقدره؟زھرا دماغ:استاد ھزینش 

  تومن.٢۵استاد:

                                               ************  

  توراه خونھ بودیم.

  مریم میای دیگھ ؟-

  کجا؟-

  اردو رو میگم دیگھ.-

  آره بابا میشھ یھ جا ببرن من نیام.-

  انگار یاد یھ چیزی افتاد.

  :واااای رھا یادتھ دوم دبیرستان بودیم بردنمون کاشان .یھ دختر بود خیلی پزش باال بود اسمش  مریم:

  مرجان بود یادتھ؟

  وااای آره.-

  موش ژلھ ای انداختیم روش اونم ترسید شروع کرد جیغ زدن.مریم:یادش بخیر شبی کھ خوابید

  ید بھ سقف دیگھ ام کنده نشد.آره وااای یادتھ موشرو ھمچین پرت کرد کھ چون ژلھ ای بود چسب-

  از یادآوری اونروز کلی خندیدیم خدایی ما از ھمون اول شیطون و تخس بودیم.

  از مریم خدافظی کردم رفتم تو مامانم اینا داشتم تلویزیون میدیدن خیلی خستھ بودم بعد اینکھ سالم 

  کردم رفتم تو اتاقم خوابیدم.

  دیگھ عین خرس چارساعت خوابیدی. بابا:پاشو رھا پاشوبریمشام یخ کرد پاشو

  بابا ولم کن خوابم میاد.-

  پاشو ببینم .-

  ناچار پاشدم .

  بابا:من میرم پایین زود بیای یا.

  باش.-

  موھامو شونھ کردم .عین پشم گوسفند چسبیده بودبھ ھم.رفتم پایین.
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  سالم .-

  مامان:علیک سالم شب بخیر .

  بابا:بیا بشین.

  درست کرده بود.چ قرمھ سبزی ھم بود واااای با آدم حرف میزد .لقمھ اولنشستم مامان قرمھ سبزی 

  رو خوردم .وای حرف نداشت.لقمھ دوم ،سوم ،چھارم. 

  بابا:چ خبرتھ یواش تر میپره تو گلوت ھا؟

  ھمون طور با دھن پر گفتم:قیلی فوشر بجھ اس(خیلی خوش مزه است).

  ت.با نمیخواد حرف بزنی میپره تو گلومامان:خوب با

  بعد از این کھ غذا رو خوردیم ظرف ھا رو شستم رفتم پیش مامانم اینا داشتن یھ سلایر خنده دار 

  میدیدن.

  بابا؟-

  جانم.-

  جمعھ میخوان ببرن اردو خارج از شھر برم؟-

  برو.-

  جونم .

  مامان:چی چیو برو معلم نیس میخوان ببرنشون کجا اونوقت تو میگی برو الزم نکرده.

  ت نکن دیگھ خواھش میکنم میریم تا غروب میایم بعدم مریمم میاد استادمونم کھ آدم خوبیھ اِ مامان اذی-

  خواھش میکنم بزار؟

  مامان:گفتم نھ.

  اِ بابا ببین تو یھ چیزی بگو.-

  بابا بھ من یھ چشمک زد اشاره کرد کھ ینی ولش کن.

  براش فرستادم رفتم تو اتاقم .صداشون رومیشنیدم کھ داشتن حرف میزدن . ماچ خوشگلمنم یھ 

  بابا:چیکارش داری؟خوب بذاربره دیگھ.

  مامان:یعنی چی داره میگھ خارج ازشھر تازه اگرم رفت یھ بالیی سرش اومد چی؟
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  بابا:اینقدر نگران نباش اون دیگھ بزرگ شده میتونھ از خودش مراقبت کنھ.

  کھ اینقدرھوامو داری. الھی قربونت برم

  مامان:باشھ ولی اگھ رفت ،اومد دیدی یھ چیزیش شده نگی نگفتیا.

  بابا:بدبھ دلت راه نده خانوم میسپاریمش دست خدا.

  تم دراز کشیدم.خیلی زود خوابم برد. مامان دیگھ چیزی نگفت.منم رفم رو تخ

                                         ************  

  کالس داشتیم رفتم دنبال مریم.زنگ خونشون روزدم درباز شد.رفتم تو امروز

  زن عمو در پذیرایی رو باز کرد.

  سالم زن عمو خوبین عموم چ طوره ؟-

  زن عمو: سالم عزیزم خوبیم توچ طوری مامان بابا خوبن ؟

  خدا رو شکر خوبن سال رسوندن .مریم کو؟-

  الن میاد.زن عمو:سالمت باشن مریم داره آماده میشھ ا

  ھمون موقع مریم اومد.

  مریم:سالم رھا چ طوری ؟

  سالم ممنون زود باش االن دیرمون میشھ.-

  مریم:اومدم بریم.

  از زن عمو خدا حافظی کردیم و رفتیم بیرون .

  چ خبرا؟-

  مریم :سالمتی.راستی اردو میری؟

  وا خوب آره دیگھ مگھ تو نمیای؟-

  نھ داییم اینا جمعھ میان اونجا.-

  ب بیان تا غروب میایم دیگھ.خو-

  نھ زشتھ خیلی وقتھ نیومدن اونجا قرار از صبح بیان.-

  حاال نمیشھ یھ کاریش کنی؟-
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  نھ شرمنده مجبوری تنھا بری.-

  حیف شد-

  رسیدیم بھ کالس رفتیم تو با بچھ ھا سالم کردیم .استاد نیومده بود.

  زھرا دماغ:بچھ ھا میاین اردو دیگھ ؟

  ھستم .سعید خال :من کھ 

  در بازیکی یکی بچھ ھا داشتن میگفتن کھ کی میاد کی نمیاد تقریبا ھمھ میومدن بجز سھ چھار نفر.

  شدو استاد اومد سالم کردیم اونم جواب داد.

  استاد:خوب بچھ ھا قبل از ھمھ چیز بگید کیامیان کیا نمیان؟اونایی کھ نمیان دستاشون رو ببرن باال.

  رو گرفتن باال.چھار نفراز بچھ ھا دستشون 

  استاد:بسیار خوب ببینی روز جمعھ راس ساعت ھفت و نیم بیاید اینجا ھرکی دیر بیاد جامیمونھ ھا 

  وانمیستھ ھا در ضمن لباسای مناسب بپوشین مریض نشین  چیز خاصی ھم  ماشیننگیرین بخوابین 

  وقتی خوردیدحالتون بد نمیخواید فقط اگھ خوراکی چیزی میخورید بیارید در ضمن زیادم نیارید کھ  

  بشھ اِدیگھ اینکھ ساعت شیش و نیم برمیگردیم نھارم کھ اونجا میدم بھتون پولتونم ھمون جمعھ 

  بیارید.حرف دیگھ ای نیست.

  تیتاب خورده خوشحال بودیم خر مثلھممون عین کالس اولی ھا کھ واسھ اولین بار میخوان برن اردو

  مئنم خوش میگذره.ز بچھ ھای کالس مطی باحضور بعضی ادرستھ مریم نمیاد ول

  استاد:کالس تمومھ خستھ نباشید.

  رفت ماھم وسایلمون رو جمع کردیم از ساختمون اومدیم بیرون .

  کاش میومدی؟-

  مریم:بخدا خیلی دوس دارم ولی نمیشھ ببخشید.

  و یھ  ھمون موقع یھ ماشین اومد کنارمون ھی بوق میزد قصدم نداشت دستش رو برداره .باعصبانیت

  اخم غلیظ برگشتم سمتش ولی ھمین کھ نگاشون کردم زدن زیرخنده.اِاینا کھ مھدی و ماھانن .خیلی 

  جدی رفتم کنار ماشین قسمت شاگردش وایستادم.

  آقایون ھمین االن برید واال زنگ میزنم گشت ارشاد بیادا.-
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  ماھان:اوھوع ترسیدم.

  مون میکنھ ھا.مھدی :بیاید بشینیداالن گشت ارشاد میاد جریمھ 

  ھمھ خندیدیم .

  در ماشین رو باز کردم.

ــــــــــــــھ سلـــــــــــام .حال شما احوال شما خوبید.- َ   بـ

  ماھان:اِاِاِ سالم رھا تو کی اومدی؟

  گفتن سوار شید.ھمون موقعی کھ دوتا پسر پررو اومدن -

  دوباره خندیدیم.

  مھدی:بچھ ھا برنامھ تون واسھ جمعھ چیھ؟

  :چ طور؟مریم 

  مھدی:آخھ قرار بریم ویالی ماھان بابچھ ھا.

  شرمنده من کھ میخوام با بچھ ھای کالس برم اردو مریمم مھمون داره. -

  ماھان :اِ حیف شد کھ حاال نمیشھ یھ کاریش کنین.

  ایشاال واسھ یھ وقت دیگھ.-

  مھدی:پس بریم یھ بستنی بخوریم؟

  نمیگذرم. جونم من کھ خودتون میدونید اصال از بستنی-

  مھدی:پس بریم.

  رفتیم ھمون کافی شاپھ ای کھ واسھ اولین بار با مھدی رفتیم دقیقا رو ھمون میزه نشستھ بودیم.

  گارسون بستنی مون رو کھ مھدی سفارش داده بود آورد .

  وااااای مھدی یادتھ اون روزی کھ اومده بودیم اینجا.-

  ری بود کھ با مریم اومده بودم بیرون ،تو ھم کھ از مھدی:آره مگھ میشھ یادم بره اون روز اولین با

  ھمھ جا بی خبر اون روز با کارای تو من مرده بودم از خنده بازور خودم رو تحمل میکردم نخندم.

  مریم:منو چی میگی دیروز دقیقا یاد ھمون روز افتادم زدم زیر خنده بلند بلند میخندیدم .مامانم فکر

  ش زدیم زیر خنده .بعد از اینکھ بستنی ھا رو خوردیم و ماھان حساب کرد دیوونھ شدم.با این حرف 
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  کرد رفتیم بیرون کافی شاپ.

  دست مریم و میگرفت گفت:بچھ ھا چند دیقھ وایسین من با مریم یھ کار نا تموم مھدی در حالی کھ 

  دارم.

  بعدم باھم رفتن پشت کافی شاپ.

  ن؟ماھان:رھا تو میدونی منظورمھدی چی بودوکجا رفت

  آره خوب میدونم ھم میدونم کارناتمومشون چیھ ھم میدونم االن کجا رفتن.-

  میشھ بھ منم بگی.-

  .هنھ خیر یھ راز-

  خواھش میکنـــــم.-

  باش اون روزی کھ من و مریم و مھدی اومدیم اینجا .مھدی دست مریم رو گرفت و بردش پشت -

  ری کردو چون مریم جوابش مثبت بود یکی از درختای پشت کافی شاپ. اونجا از مریم خواستگا

  ازاون کاروبکنھ کنھ .منم کھ یواشکی داشتم میدیدمشون ھمین کھ مھدی خواست  ماچشمیخواست 

  پشت درخت پریم بیرون و قافلگیرشون کردم. 

  ماھان خندید .خنده کھ نھ قھقھھ زدوگفت:ایول رھا خیلی باحالی .پس یعنی االن رفتھ پشت ھمون

  کنھ؟ ماچشدرختھ کھ مریمو 

  خوب آره دیگھ.-

  ماھان دوباره خندید.

  ماھان قول میدی بھ کسی نگی حتی بھ خود مھدی کھ من اینو گفتم.-

  ماھان:باش قول میدم.

  نھ اینطوری نھ قشنگ قول بده.-

  وتوھم گره کردیم.بعدم انگشت کوچیک م رو گرفتم جلوش.اونم انگشت کوچیکھ دستش رو آورد جلو

  ان:قول میدم بھ کسی نگم.ماھ

  انگشتامون رو از ھم جداکردیم.ھمون موقع مریم و مھدی اومدن نگاشون کردیم ولی تا دیدیمشون 

  دوتایی زدیم زیر خنده اونقدر خندیدیم کھ خدا میدونھ .آخھ رژلب مریم ُکال پاک شده بود.روبھ ماھان 
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    گفتم:دیدی گفتم؟

  ه.ماھان باخنده سرش رو تکون داد گفت:آر

  مھدی:ببینم بھ چی میخندین ؟

  ھیچی بابا.-

  مھدی :یعنی چی ھیچی اصال رھا ماھان چیودید؟

  ماھان:ھیچی بابا بھ اینکھ عین دوتا گنجشک عاشق میرید عین مرغ عشق برمیگردید.

  ھممون خندیدیم.

  توراه کلی خندیدیم مھدی مارورسوند.ازشون تشکر و خداحافظی کردم رفتم تو خونھ.

                                               ************  

  صبح بود داشتم آماده میشدم.۶دوروز عین برق وباد گذشت .ساعت

  خیلی دوسش دارم کال عاشق تیپ اسپرتم پوشیدمش شلوارمم دمپای مشکی یھ مانتوی عراقی داشتم 

  سفید توش داشت سرم بود.من ھمھ شلوارام دمپاست بجز دو سھ تاش. یھ شال مشکی کھ رگھ ھای

  کردم .یکمم آرایش کردم .تو آینھ بھ خودم نگاه کردم توپ توپ بودم ساعت شیش ونیم شده بود رفتم  

  .پایین 

  سالم صبح بخیر.-

  بابا:علیک سالم دختر صحرخیزم.

  مامان:سالم دخترم بشین چایی بریزم برات .

  نشستم مامان چاییمو گذاشت جلوم.

  ممنون -

  مامان:نوش جان.

  بابا:میگم رھا این جوری تیپ زدی یھ وقت ندزدنت؟

  مامان:نفوس بد نزن مرد.

  اوه اوه بابا ھیچی نگو معلومھ مامان ھنوز دلش راضی نیس.-

  مامان:خوب چیکار کنم از وقتی بیدارشدم دلشوره دارم.
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  مادر من خوب معلومھ دیگھ ازبس کھ نگرانید.-

  بابا:راس میگھ توھم بیخودی شلوغش کردی.

  امان:من کھ حریف شما دوتا نمیشم .م

  صبونھ رو خوردم .

  دستتون درد نکنھ نزدیک ھفتھ من دیگھ میرم میترسم جا بمونم.-

  مامان:رھا جان تو کولھ پشتیت ھمھ چی گذاشتم ،آب میوه ھا تو بخوریا باباتم چند تا چیبس و پفک 

  م نخور حالت بدشھ.گرفتھ گذاشتم توش دیگھ سفارش نکنما خیلی مراقب خودت باش.زیاد

  بابا:مراقب خودت باش ھر پسری ھم نگاه چپ بھت کرد بزن لھش کن .

  دوتایی خندیدیم.

  باش ولی اگھ از پلیس بھت زنگ زدن گفتن دخترت رو بھ جرم قتل دستگیر کردیم تعجب نکنیا .-

  دوباره خندیدیم.

  برو بچھ پروو دیرت میشھ ھا.-

  کردم کولم رو برداشتم ازشون خدا حافظی کردم .کتونیم رو پوشیدم  ماچ پ دو تاشون رو ورفتم ل

  رفتم بیرون.

  نمیدونم چرا یھ حسی داشتم نمیدونم دلشوره بود یا چیز دیگھ شایدم دسشویی داشتم.

  ازفکر خودم خندم گرفت یکم فکر کردم دیدم دسشویی ندارم .

  مده بودن استادم بود .رسیدم بھ ساختمونی کھ کالسمون توش برگذار میشد .ھمھ او

  سالم-

  جوابمو دادن.

  بیاد. ماشیناستاد:خوب ھمھ ھستیم دیگھ االناس کھ 

  بشینم اصال حس بزرگی ماشیناومد.من عاشق اینم کھ برم رو صندلی عقب ماشین ھمون موقع 

  .بھم دست میده

  . ماشینرسید عین این بچھ ھا دوییدم اولین نفر رفتم تو ماشینھمین کھ 

  رانندمون ازین سیبیل چنگیزی ھا بود بھش سالم کردم سریع رفتم نشستم صندلی عقباوه اوه 
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    .کھ استاد وبقیھ بچھ ھا بھم خندیدن ماشین

  استاد یھ بار دیگھ حاضر غایب کرد ھمھ بودیم .

  حرکت کرد خداروشکر دیگھ دلشوره نداشتم. ماشینیھ صلوات فرستادیم 

  آھنگ بزارین شاد شیم. اسمال گامبو:حشمت خان(راننده)میشھ یھ

  حشمت خان:آھنگم میزاریم.

  جونم آھنگ عشق تو یھ دونھ است شھاب بخارایی بود.خودمونیم بھ این  بعدم ضبط رو روشن کرد.

  نمیاد اھل این آھنگا باشھ ھا.تو این فکرا بودم دیدم صدای دست وسوت بچھ ھا اومدراننده اصال 

  شھ اسمال گامبو وسعید خیکی دارن اون وسط قر میدن باید نگاه کردم دیدم واااااااای باورتون نمی

  بودین میدیدین اونقدر خنده دار بود کھ خدا میدونھ .گوشیم رو دراوردم شروع کردم فیلم گرفتن .

  اینا خیلی باحال میرقصن .اسمال کمر سعید رو گرفتھ بود داشت با اون ھیکل خوشگلش میرقصید 

  مثال داشتن ادای عروس دامادارو در میاوردن .ھمون موقھ سعید دست اسمال رو گرفت اسمالم شروع 

  کرد بھ فر خوردن وااای اونقدر خندیدیم کھ خدا میدونھ استادوبگو اونقد خندیده بود کھ نای حرف زدن 

  نداشت.

  را اگھ از استاد خجالت کم کم پسرای دیگھ ام بھشون پیوستن کالشده بود پارتیھ پسرونھ کھ ما دخت

  حرکت کرده بود  ماشین دیقھ کھنمیکشیدیم شک نکنید میرفتیم قر بدیم.بعد از یک ساعت ونیم 

  باالخره نگھ داشت. ماشین

  استاد:خب بچھ ھا رسیدیم بیاید پایین.

  دورتادورش درخت بود وسطش یھ حوض خیلی بزرگ کھ یھ فواره  رفتیم پایین جای قشنگی بود

  وداشت ازتوش آب ھای صورتی میومدبیرون یھ چیزش شبیھ پارک جنگلی کھ یکم وسطش بود 

  گل بود بیرون.درکل خیلی خوش اونطرف تر تپھ ھای بلندی بود کھ درختای بلندی از زمینش زده

  بود.

  استاد:بچھ ھا اینجا پارک جنگلیھ االن ساعت نھ ونیم ساعت دوازده و نیم بیاید دم این حوضھ تا بساط 

  رو راه بندازیم.حاال ھم ھرجادوست دارید برید فقط خیلی دورنشید سعی کنید باھم دیگھ باشید. ناھار

    درضمن بچھ ھای خوبی باشید تا دفعھ بعدم بیارمتون.
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  باحرف آخرش ھممون خندیدیم دمش گرم استاد باحالی داریم.استاد بھ ھمراه راننده رفتن موندیم ماھا.

  رفت کی پایھ رقصھ.سعیدخیکی:خب بچھ ھا استاد کھ 

  الناز سوسکی:جونم رقص من کھ پایھ ام.

  یکی یکی بچھ ھا آمادگی شون رو اعالم کردن.

  اسمال گامبو:بچھ ھا اون باال رو اون تپھ ھا جای خوبیھ وسط درختا نھ کسی میبینھ نھ استاد میفھمھ.

  جلوتر از من بودن رفتیم سمت تپھ المصب سرباالیی ش خیلی بد بود نفسم دیگھ باال نمیومد ھمھ

  بدبختانھ عقب مونده بودم.یکم وایستادم تا حالم جا بیاد. 

  دستتو بده بھ من.-

  نگاه کردم اسمال گامبو بود.

  نھ ممنون خودم میام.-

  ھرجور راحتی .-

  من کھ نفسم دیگھ باال نمیاد یکم فکر کردم گفتم حاال مگھ چی میشھ فقط بعدم رفت بھ خودم گفتم 

  میگیرم دیگھ.دستش رو 

  اسما...عیل.-

  نزدیک بود بگم اسمال گامبو ولی خب زود َجِمش کردم.برگشت نگام کردو گفت:چی شد پشیمون 

  شدی.

  نھ اصال خواستم بگم چون وزنت زیاد مراقب باش یھ وقت داری از سرباالیی میری باال نیافتی بھت -

  بخندیم.

  چارا گرفتم.آوردم باال .خندید اومد نزدیکم دستش رو دراز کرد.دستش رو نا

  ممنون-

  خواھش میکنم-

  پس بچھ ھا کوشن؟-

  اونجان پشت اون درختھ.-

  نگاه کردم دیدمشون .رسیدیم بھشون.
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  محسن شولھ:خوب رھا و اسماعیلم اومدن .

  بھ دنبال این حرفش یھ اسپیکر از توکیفش درآورد یھ فلشم گذاشت توش .آھنگ ناری از علیرضا 

  از بچھ ھای دیگھ پریدم وسط شروع کردم بھ قر دادن .بچھ ھای دیگھ ام اومدن  روزگار پلی شد.قبل

  دورم یھ حلقھ زدن ودورم میچرخیدن و میرقصیدن .داشتم وسط حلقھ شون میرقصیدم کھ زھرا دماغ 

  داشد اومد جلوی من وباھم رقصیدیم ھمھ مون قشنگ میرقصیدیم.اھنگ تموم شدو بچھ ھا از حلقھ ج

  دست زدن.حسابی خستھ شده بودیم یھ حلقھ بزرگ تشکیل دادیم و رفتیم نشستیم رو واسھ خودشون 

  زمین .

ّھ:رھاتو ام خوشگل میرقصیدی رو نمیکردیا کلک؟!   مسعودِشت

  دیگھ شرمنده موقعیتش پیش نیومده بود دیگھ تازه مریم نیست واال ھمچین واسطون عربی میرقصیدیم -

  کھ حال کنید.

  ی بلدی؟سعید خیکی:مگھ تو عرب

  بلھ چ جورم.-

  اسمال گامبو پاشدواز تو جیبش یھ فلش درآوردورو بھ من گفت :پس پاشو.

  یعنی چی؟-

  سعید خیکی :مگھ نمیگی عربی بلدی پس پاشو دیگھ.

  آخھ تنھا مزه نمیده.-

  سعید خیکی:خوب تنھا نیستی کھ من و اسماعیلم ھمرا ھیت میکنیم.

  ینی میخواین بگین عربی بلدین؟-

  گامبو:منو سعید توھر عروسی کھ میریم محال کسی نیاد بھمون بگھ پاشید عربی برقصید. اسمال

  چـــــــــــــی یعنی میخوای بگی واقعا عربی بلدی؟-

  اسمال گامبو درحالی کھ داشت یھ قر خوشگل میداد کھ فقط مخصوص رقص عربی بود اومد سمتم 

  دستش رو دراز کرد.خیلی دوس داشتم ببینم چ شکلی با این ھیکلشون عربی میرقصن واسھ ھمین 

  دستش رو گرفتم .منو مریم چند سال کالس رقص رفتیم عربی مون بیستھ .

  وسط بچھ ھا بھ افتخارمون دست زدن آھنگ شروع شد یھ آھنگ عربیھ تند کھ خودم ھمیشھ رفتیم 
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    بود .بااون میرقصم نانسی خونده 

  شروع کردم بھ تکون دادن بدنک یھ پام رو بردم جلو بھ صورت کج وایسادم روم سمت بچھ ھا بود 

  یھ طرفم اسمال بود یھ طرفمم سعید یھ دستمو بردم باال اون یکی رو کنار کمرم نگھ داشتم درحالی کھ 

  از شونھ تا نوک پامو دستامو با ریتم آھنگ تکون میدادم کمرمم قر ریز میدادم .آھنگ تند شد و من 

  شروع کردم بھ لرزوندن بچھ ھا خیلی خوششون اومده بودمدام دست میزدن بھ اون دوتا نگاه کردم 

  دقیقا کارایی کھ من میکردم اونام انجام میدادن معلومھ اونام مثل من حرفھ ای ان.وااای باید 

  افتادن داشت میلرزید.خیلی  ینھ شون عین ژلھ ی درحالینشون ھمچین میلرزوندن کھ شکم و شمیدید

  خنده داربود.داشتم میرقصیدم کھ حس کردم یکی از پشت درخت داره نگام میکنھ سریع برگشتم دیدم

  ھیشکی نیست. 

  ھمون موقع آھنگ تموم شدو بچھ ھا برامون دست زدن رفتیم نشستیم.

  زھرا دماغ:وای بچھ ھا عالی بود راستی رھاتوھم خیلی خوشگل میرقصیا.

  .. آره آره ...ممنون.ھان.-

  زھرا دماغ :رھاحالت خوبھ ؟

  آره خوبم.-

  فک کنم توھم زدم اھمیت ندادم.ولی خوب نبودم ھمش برمیگشتم بھ اون درختھ نگاه میکردم 

  بچھ ھا چندتا آھنگ دیگھ ام گذاشتن و رقصیدن ولی من نرقصیدم ھمش احساس میکردم یکی 

  ونگاه میکردم ولی ھیشکی نبود حسابی ترسیده بودم.داره نگام میکنھ مدام برمیگشتم عقب 

  سعید خال:بچھ ھا ساعت دوازده بیاید برگردیم االناس کھ استاددنبالمون بگرده.

  ھممون بلندشدیم و حرکت کردیم ازتپھ رفتیم پایین نزدیک بھ حوض بودیم کھ دیدیم استادبا ھمون 

  بھشون.نشستن دارن تخمھ میخورن.رسیدیم ماشین راننده 

  استاد تنھاتنھا تخمھ میخورید؟-

  استاد:شماھم تنھاتنھامیریدمیگردید؟

  ماکھ تنھانبودیم ھممون باھم رفتھ بودیم جاتون خالی کلی ھم کیف داد.-

  گوشیم زنگ خورد مامانم بود.
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  سالم مامانی.-

    سالم عزیزم،حالت خوبھ ؟-

  قربونت برم شما خوبین باباکجاس؟-

  ھ شرکت.االن کجایین خوش میگذره؟ماھم خوبیم بابات رفت-

  ماروآوردن یھ پارک جنگلی جای قشنگیھ خیلی ھم خوش گذشت االنم میخوایم ناھار بخوریم.-

  میبرنتون رستوران؟-

  نھ مامان استاد مرغ آورده میخوایم جاتون خالی جوجھ بخوریم.-

  باشھ مامان جون مزاحم نمیشم بروغذات رو بخور مراقب خودتم باش-

  نون خدافظ.چشم مم-

  خدافظ عزیزم.-

  نشستم پیش بچھ ھا .استادم منقل آورده بود زغاال رو انداخت توش و بھ کمک گامبوھای کالسمون 

  جوجھ ھا رو زدن بھ سیخ .

  جاتون خالی خیلی بھمون خوش گذشت.رفتم پیش استاد.

  یرم.استاد میشھ اینجا رو نگاه کنید بچھ ھا شما ھم ھمین طور میخوام ازتون عکس بگ-

  استاد:امان از دست تورھا دودیقھ نمیتونی بشینی باش بگیر .

  اسمال گامبووسعید خیکی باسیخ جوجھ ھاشون ژست ھای خنده داری گرفتن استادم وسط شون بود و 

  داشت لبخند میزد.عکس رو ازشون گرفتم قشنگ شد.

  رفتم پیش بچھ ھای دیگھ .

  بچھ ھا اینجارو نگاه کنین.-

  عکس اونام قشنگ شد . ھمشون ژست گرفتن

  استاد:بچھ ھا سفره رو بندازین االن آماده میشھ.

  سفرھروپھن کردیم دم استادگرم ھمھ چیز بود.نفری چھار تا سیخ جوجھ بھمون رسید خیلیم خوشمزه 

  بود.گوشیم رو گذاشتم رو دوربین جلووایستادم ویھ عکس گرفتم کھ ھمھ حتی حشمت خان سیبیل

   چنگیزی ھم توش بود.  
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  نمیدونم چرا احساس میکردم دیگھ نمیتونم ببینمشون.

  

  غذام رو خوردم البتھ فقط دوسیخ اونم بھ زور تونستم بخورم.

  استادممنون خیلی چسبید.-

  استاد:تو کھ چیزی نخوردی.نکنھ دوس نداشتی؟

  .نھ اتفاقا خیلی خوشمزه بود ولی من غذام ھمینھ-

  استاد:نوش جان.

  بچھ ھازیرحوض نشستھ بودن پاشدم کھ برم لبھ حوض بشینم ولی ھمین کھ بلندشدم سعیدخیکی 

  واسمال گامبو افتادن رو بشقابم ھرکدومشون یھ سیخ از جوجھ ھام رو برداشتن . 

  بھ خاطر این کارشون کلی خندیدیم بچھ ھای باجنبھ و باحالی بودن خودشونم خندیدن.

  ف بابا.اسمال گامبو:چرا میخندین حی

  سعید خیکی:آره بابا استاد اینقدر زحمت کشیده نمیشھ کھ بریزیم دور.

  دوباره خندیدیم.

  رفتم لب حوض با فاصلھ از بچھ ھا نشستم .گوشیم زنگ خورد شماره ناشناس بود،جواب دادم.

  بلھ؟-

  پسربود.صداش آشنا نبود.

  سالم عشقم حالت چ طوره قربونت برم؟-

  شما؟-

  پاکشوما.-

  مار مگھ من باتو شوخی دارم؟زھر -

  عشقم چرا عصبانی میشی منم دیگھ عشقت.-

  من بھ ھفت جد آبادم خندیدم کھ توی گوجھ بخوای عشقم باشی.-

  صدای خنده ی چند نفرروشنیدم .

  وااای چقدتوبامزه ای عزیزم.-
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  مثل خودش لوس جوابش رودادم

  وااای آره عزیزم از کجافھمیدی؟-

  خب مشخصھ دیگھ گلم.-

َم جان زیادی زر زدی بای .ک-   ل

  دوباره زنگ خوردھمون بود.گوشیو قطع کردم.

  چی میگی گوجھ جون؟-

  طرف خواست یھ چیزی بگھ کھ یھ دختر گفت :رھا ماھانھ میخواد اذیتت کنھ .

  اِاینکھ مریم بود عوضی بامن نیومد کھ بامھدی بره ویال.

  ماھان خیلی االغی مگھ مرض داری اذیت میکنی؟-

  رھا اینجا جات خالیھ .راستی یھ بیل گذاشتیم جات کھ جاتو پرکنھ.ماھان:

  دوباره صدای خندشون اومد عویا بھ من میخندیدن.

  اِی ماھان عوضی بیل بزار جای عمت اگھ دستم بھت برسھ درستت میکنم.ببینم کجایین ھمتون ھستید -

  نھ؟

  آره جات حسابی خالیھ مریمم اومده.-

  ار روبلندگو.ھیـــــــــــن گوشیو بز

  روبلندگوبگو.-

  ای مریم عوضی منو پیچوندی تابامھدی جونت بری بیرون خیلی نامردی.-

  مریم:نھ بھ جون رھا پوستمو کند تا راضی شدم بیاد.

  مھدی:رھا مریم راس میگھ بابدبختی راضیش کردم.

  مریم یھ لقب جدید واست پیدا کردم میدونی چیھ؟-

  میکنما.مریم:اگھ چرت بگی پوستت و 

  ھھ خیال کردی خیار دریایی شوھر ذلیل.-

  مریم ازون وردادزد:رھـــــــــــــا

  صدای خنده ھمشون بلند شد.
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  حقیقت بازی کردیم مھدی و مجبور کردیم جلوی تمازیار:رھا نمیدونی کھ ایقد بازی کردیم تازه جرا

  ما  

  .ماچش کنھمریم رو 

  میگھ؟یعنی رسما بی حیثیت شدین رفت.چــــــــــــــــی وای مھدی راس -

  مریم:بیچاره شانس آوردی نبودی وگرنھ مجبورت میکردم جلو ھمھ عربی برقصی.

  وااای مریم باورت نمیشھ امروز با اسمال گامبووسعید خیکی عربی رقصیدم باورت نمیشھ اینقدر -

  قشنگ میلرزوندن کھ خدا میدونھ.

  ود.مریم:راس میگھ پس جای من حسابی خالی ب

  این کھ چیزی نیست اونقدر با بچھ ھا رقصیدیم کھ حدنداره.-

  مجید:اتفاقا رھا ماھم اینجاکلی رقصیدیم.

  حمید:رھا مریم گفت کھ عربی بلدی برقصی دفعھ ی بعد اومدی حتمابایدبرامون برقصیا.

  حامد:رھا منم بلدم عربی برقصم دفعھ بعدباید مسابقھ بدیم

د درمالعام پیشنھادرقص میدین میخواین زنگ بزنم پلیس آدرس برادرای محترم خجالت نمیکشی-
  ویالتون روبدم بیان بگیرنتون بعدم بھتون بخندم؟

  ھمشون خندیدن ماھان باھمون صدای اولش کھ عوض کرده بود گفت:وااای نھ توروخداعزیزم میوفتم 

  پشت میلھ ھا دیگھ شوھر گیرت نمیادا.

  این بشرچقدپروعھ.

  شاتاب ماھان جون.-

  ماھان:چشم قربان.

  دوباره خندیدیم میدونستم ماھان داره اذیت میکنھ و از حرفاش قصدی نداره بھ خاطر ھمین چیزی

  بھش نگفتم. 

  ماھان:رھا کاری نداری ؟

  نھ مرسی کھ زنگ زدی خوش باشین.-

  ممنون توھم ھمین طور خدافظ.-
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  .خدافظ-

  دستشویی.گوشی وقطع کردم کولم روبرداشتم میخواستم برم 

  استاد:رھا کجا میری؟

  میرم دستشویی زود برمیگردم.-

  استاد:باشھ زودبیا مراقب خودتم باش.

  باش.-

  م زیاداونجانبودکھ ازش بپرسم.یی رو از کجا گیربیارم.بدبختی کسی ھراه افتادم حاالدستشو

  اون عقب تر یھ چادیواری کوچیک بود حدس زدم ھمون باشھ راه افتادم.

  سم درست بود دسشویی زنونھ کھ پشتشم مردونھ بود.رفتم تو.رسیدم بھش حد

  اوووووف بھ بھ چ بوی خوب بدی داره میاد.باروسریم جلودھنم روگرفتم واردیکی از دسشویی ھا 

  شدم خیلی کیف نبود ولی بوش حال آدم و بھم میزد نفسم رو حبس کردم کشیدم پایین.دیگھ داشتم 

  باالورفتم بیرون دستامو شستم پریدم ازدسشویی بیرون ، نفس کم میاوردم پاشدم سریع کشیدم

  سریع یھ نفس عمیق کشیدم تازه فھمیدم اگھ اکسیژن نبود چی میشد.وسطای نفس کشیدن بودم کھ 

  یھو یھ دستمال گذاشتن رودماغم بوی تندالکل نمیذاشت نفس بکشم .کلی دست و پازدم ولی دیگھ نایی 

  م گیج رفت و بیھوش شدم.نداشتم نفسمم کھ باال نمیومد سر

                                                ************  

  دماغم میسوخت حال نداشتم چشامو باز کنم.

  بچھ ھاداره بھ ھوش میاد.-

  دستمال،بوی الکل،بیھوش شدم.یھو ھمھ چی یادم اومد.دسشویی، بوی گند، کشیدم پایین کشیدم باالف

  سریع چشامو واکردم.

  تا پسر باال بودن داشتن عین حیضا نگام میکردن.یاابوالفضل بدبخت شدم اینامنو دزدیدن.اھارچ

  ھوی عوضیا واسھ چی عین شترمرغ زل زدین بھ من ؟شما کی ھستین ؟واسھ چی منوآوردین اینجا؟-

  یکی از پسرا گفت:جون داد نزن خوشگلھ صدات خراب میشھ.

  ـــــــــــــــــغ کمک کمک .خفھ شــــــــــــــــــــــــــو جی-
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  یکی دیگھ شون کھ چاق بود گفت:بیخود داد نزن اینجاھیشکی صداتو نمیشنوه.

  واسھ چی منوآوردین اینجا بخدا اگھ دست بھ من بزنین میکشمتون.-

  یکی دیگشون دستش رو آورد جلو وباانگشتاش داشت گونھ ھامو نوازش میکرد،گفت:دستات کھ بستھ 

  شکلی میخوای منو بکشی؟است خوشگلم چ 

  .دستامو وا کن تا حالیت کنم-

  اون یکی گفت :باھمین دستای کوچولوظریفت میخوای ماروبزنی؟

  اگھ دستامو باز کنی باھمین دستای ظریفم ھمچین میزنمتون کھ حال کنین.-

  پسره:بچھ ھا موافقین دستاشو باز کنیم ببینیم چ جوری میخوادبزنھ؟

  شون دستم روباز کرد پاشدم وایسادم ھر چھار تاشون دورم کردن.ھمشون موافقت کردن یکی 

  روبھ اونی کھ بھم دست زده بود گفتم

  اول تو رو میزنم چون بھم دست زدی.-

  رفتم جلو دستمو مشت کردم بردم سمت شکمش کھ جلوی شیکمش رو گرفت ھھ ولی یھ دستی 

  لشوببر.زده بودم یھ دفعھ باکف دستم زدم تو پیشونیش گفتم :برو حا

  خدایی محکم زدم دادش رفت ھوا.

  پامو باز کردم با لگد زدم توشیکم اون چاغھ بھش گفتم:اینم مال تو گامبوجون. اونم داد زد .

  ھم داشتن میومدن نزدیکم یکیشون طرف چپم بود اون یکی طرف راستم گذاشتم قشنگ بیان  اون دوتا

  مال دوتاشون فرستادم .باتعجبماچ  بودن یکی یھنزدیکم.آھان یھ ذره دیگھ مونده.حاال دیگھ کنارم 

  داشتن اول بھ من بعدم بھ خودشون نگاه میکردن حاال دیگھ حواسشون پرت شده دستمو باز کردم 

  بادستام پشت گردنشون رو گرفتم فشار دادم بعدم با شدت سرشونو زدم بھم .

  آخی نازی دردتون اومد خوب نباید بازم میکردید .-

  دم سمت در نزدیک دربودم کھ یھو درباز شد یکی با سرعت اومد تو منم کھ داشتم با سرعت دویی

  .فک کنم دماغم خورد شد.خوردم بھش و افتادم زمین نتونستم خودمو کنترل کن میدوییدم 

  پسره ای کھ خورده بودم بھش باداد گفت:اینجا چ خبره ؟خاک برسرتون از یھ دختربچھ کتک 

  خوردین؟
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  ــوی بچھ عمتھ نکنھ تو ھم حوس کتک کردی؟ھـــــــــــــ-

  بھم نگاه کرد ولی چیزی نگفت.

  نگاه کردم بھ پسرا ھمشون بلند شده بودن اون دوتایی کھ سرشونو زده بودم بھ ھم کلشون باد کرده 

  بود.ھھ حقشونھ

  پسره:ھمتون گمشین بیرون.

  اونام عین گاو سرشونو انداختن پایین رفتن.

  اومد طرفم دستش روبردباال کھ بزنھ توگوشم .ازترس چشامو بستم .لحظھ آخر اون چاقھ 

  چند لحظھ گذشت دیدم نزدچشاموباز کردم دیدم ھمون پسره دستش رو روھوا گرفتھ.

  پسرچاقھ:ولم کن سامان بزار حالیش کنم ؟

  اِپس اسمش سامانھ.

  سامان:دستت بھش بخوره میشکونمش.

  باشھ.جــــــــــون یکی ھست ھوامو داشتھ 

  چاقھ:ولی آخھ...

  سامان:بیرون.

  چاقھ داشت میرفت بیرون کھ دادزدم گفتم

  ھـــــــــــــوی گامبو اگھ یھ باردیگھ تودوستات اذیتم کنید میدم سامان لھتون کنھ.افتاد-

  خخخخ چ زود پسر خالھ شدم.

  ده بود فک کنم چاقھ باعصبانیت رفت بیرون درم محکم بست.بھ سامان نگاه کردم انگار یھ لبخند ز

  اونم بھ خاطر حرفم باشھ.

  سامان اومد جلو بازوم روگرفت بلندم کرد منو برد سمت ھمون صندلیھ کھ افتاده بود زمین اونوبلندش 

  کردوبدون ایکھ چیزی بگھ منو نشوندروش میخواست دستامو ببنده.

َنده ھورام میترسن .اگھ-   نیومده بودی مطمئن بودم واسھ چی منودزدیدین من ازاینجا میترسم ازاون ل

  یھ بالیی سرم میاوردن.

  دست از کارش کشید جلوی پام روزمین زانو زد نشست .توچشمام نگاه کرد.
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  سامان:نگران نباش نمیزارم کسی بالیی سرت بیاره تا وقتی اینجایی آسیبی نمیبینی.

  یعنی چی مگھ قرارجای دیگھ ھم برم؟-

  ھ بستنم.چیزی نگفت بلند شد دوباره شروع کرد ب

  کارش تموم شد.داشت میرفت.

  حداقل بگو منو واسھ چی آوردین اینجا؟-

  وایستاد

  بگو میخواین باھام چیکار کنی؟-

  بازم ھیچی نگفت رفت.درم بست و قفلش کرد.

  گریم دراومده بود .

  لعنت بھ ھمتون خدایا چھ غلتی کنم االن حتما مامانم اینا فھمیدن حتما نگرانم شدن .کاش بھ حرف-

  مامانم گوش کرده بودم نمیرفتم اردو.اِی خاک برسرت رھا کھ نشد یھ بار بھ حرف گوش کنی. 

  یاد خوابم افتادم ھھ تابیرشد.

  فک کنم یھ چند ساعتی گذشتھ بود کھ من اونجا بودم ھواداشت تاریک میشد اینو ازسوراخی کھ رودر 

  ریکی میترسم خودت کمک کن.تاریک میشدخدایا من از تام داشت تاریک  ھ بودفھمیدم اتاق

  ھمون موقع درباز شد سامان بود خودمو زده بودم بھ خواب از الی چششمام داشتم میدیدمش دستش یھ 

  چیزی بودوقتی دید خوابم برگشت کھ بره ولی دوباره اومد سمتم سینی رو گذاشت روزمین اومد 

  جلوتر چشمامو کامل بستم .دستش رو گذاشت روشونم وتکونم داد.

  امان:خانم خانم پاشید باید غذا بخورید .س

  آروم چشمامو باز کردم جلوم نشستھ بود وقتی چشمامو باز کردم یھ لبخند محوزد.دستش رو از شونم 

  برداشتوطناب ھاروباز کرد.

  سامان:اسمت چیھ؟

  رھا-

  سرش رو گرفت باال نگام کرددوباره سرش رو برد پایین.

  سامان:غذات روبخورسردنشھ.
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  ماکارونی بود.

  ھھ شما غذاھم بلدید درست کنید ؟-

  دید.خن

  سامان:چیھ بھمون نمیخوره؟

  ون پسرایی باشید کھ ازراه میرسین کفشتونو پرت کنید جوراباتونو بندازین ،بھتون میخوره از ااصال -

  وسط خونھ فرداھم دنبالش بگردید.

  دوباره خندید.

  .تمیزم غذاروھم خودم درست کردم ولی اشتباه کردی اتفاقا من خیلیم مرتب و -

  خندم گرفتھ بود.

  یھ چیزی بپرسم قول میدید راستش روبھم بگین؟-

  حتما میخوای بدونی میخوایم باھات چیکار کنیم،نھ؟-

  آره من ھمین رو میخوام.-

  غذات رو بخور.-

  بلند شد کھ برھمنم ازجام پاشدم دنبالش دوییدم پشت سرش داد زدم

  چــــــــرا چـــــــــرا لعنتی بھم نمیگی من از صبح تاحاال اینجام فقط میای بھم غذابدی و بری خوب -

  یک کالم بگو چیکارم دارید؟

  بامشت کوبیدم بھ پشت کمرش ھنوزم پشتش بھم بود ھمین طورداشتم میزدمش کھ یھم برگشت 

  ھاش میخورد تو صورتم.گفت توھوادستم روگرفت بھم نگاه کرد.خیلی بھم نزدیک بودیم نفس

  وقتی بااین دستای ظریفت منومیزنی من دردم نمیاد خودت اذیت میشی پس دیگھ منونزن چون -

  دستای خودتھ کھ درد میگیره.

  لعنت بھ ھمتون ازھمتون بدم میاد .مشتم ھنوزتودستش بودیھ فشارآروم بھش دادوولش کردوباعجلھ 

  رفت. 

  رفت ومنو تنھاگذاشت .آره رفت ،

  سامان
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  سریع ازاون جازدم بیرون.

َه لعنت بھ من لعنت بھ من مرده شورمنوببرن کھ ...   ا

  پشت دربودم صداش روشنیدمکھ میگفت

  خدایا میخوای بامن چیکار کنی ،خدایا االن خانوادم توچ حالین ،خداکجایی اصالصدامو میشنوی آره -

  خداجون میشنوی کھ چی میگم ؟ خدایا اصال ھربالیی کھ خواستی سرم بیار ولی نذار خانوادم زیاد 

  اذیت بشن اوناکھ جزمن کسی و ندارن خدایا من ازاینجا میترسم من از تاریکی میترسم من ازتنھایی 

  میترسم من از اونا میترسم ھوامو داشتھ باش.

  ینان میدادم کھ مراقبشم دروباز کردم رفتم تو.ھمھ حرفاش رو با گریھ گفت بایدبھش اطم

  ھنوز ھمونجابود ولی روزمین زانوزده بودو بادستاش جلو صورتش رو گرفتھ بود انگار براش سخت 

  بود کسی اشکاش روببینھ .رفتم جلو روبروش زانو زدم نشستم ،دستامو بردم جلوگذاشتم رو دستاش

  آروم دستاش رو از صورتش برداشتم . 

  اه کرد ولی سریع بلند شدپشتش رو کردبھم.بھم نگ

پاشدم پشتش وایستادم بھش نزدیک بودم خیلی نزدیک .سرم رویکم بردم جلووزیرگوشش زمزمھ 
  کردم

  کسی آسیبی بھت برسونھ اینوبھت قول میدم بھم اعتمادکن.رھا من نمیزارم تا وقتی اینجایی -

  ھھ چ فرقی میکنھ ھمتون مثل ھمید ازھمتون بدم میاد پس  روشوکردبھم وگفت:(البتھ بایھ نیشخند)

  سعی نکن باحرفات بھم امید واری بدی.

  بھ من شک داری میترسی بالیی سرت بیارم.-

  آروم اشکاش سرازیرشدن ولی این دفعھ روش روبرنگردوند کھ نبینمشون این بار تو چشمام زل زده 

  چم شده من کھ ازین کارا زیاد کردم پس چرانمیتونم بود .نمیتونستم اشکاش روببینم خودمم نمیدونم 

  بااینم مثل بقیھ باشم خدایا چشمای این چی داره کھ منو جادو کرده ؟دیگھ نتونستم وایستم و تماشاش کنم 

  سریع ازون جا اومدم بیرون.

  رھا

  رسم نمیدونم چرا احساس میکردم این بابقیھ فرق داره مثل دوستاش نیست .ولی من بازم ازش میت
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  نفھمیدم چرا وقتی دید دارم گریھ میکنم سریع رفت .بھ غذام نگاه کردم خیلی گشنم بود ھیچی نخورده

  بودم .سریع رفتم نشستم روزمین چنگالم روبرداشتم شروع کردم بھ خوردن . 

  وااای خیلی خوشمزه است .دستش طال-

  خوردمش ..اونقدرگشنم بود کھ پنج دیقھ ای دوغمم برداشتم یھ نفس خوردمش 

  سینی رو گذاشتم رو زمین بھ دیوار تکیھ دادم داشتم میترکیدم.یھو درباز شد چھارتا پسرا اومدن تو

  .نگاه کردم پس سامان کو حسابی ترسیده بودم پاشدم وایسادم 

  اینجا چ غلطی میکنین نکنھ بازم ھوس کتک کردین؟-

  ریم.پسرچاقھ:ھھ غذات رو خوردی عزیزم حاال نوبت ما کھ توروبخو

  چی این چی داشت زرمیزد داشتن میومدن جلو.

  پس سامان کو بخدا میگم لھتون کنھ ھا.-

  یکی دیگھ از پسراگفت:دنبال سامان میگردی عزیزم خبرنداری اون مارو فرستاده نھ؟

  نھ این امکان نداره؟!-

  یکی دیگشون گفت:داره خوشگلھ ماروفرستاد تا یھ حالی باھات بکنیم.

  دیگھ جلوم بودن داشتم سنگ کوب میکردن دوتا شون اومدن دستا مو گرفتن پسر چاقھ اومد جلو 

  شالم رو کند اون یکیشون داشت بلیزش رودرمیاورد.شروع کردم بھ جیغ زدن

  سامان

  جناب سرھنگ من دیگھ نمیتونم ادامھ بدم بخدا نمیتونم-

  دستش  دستام.جناب سرھنگ اومد کنارم نشستنشستھ بودم روصندلی سرم رو گرفتھ بودم بین دوتا 

  روگذاشت روشونم وگفت:سروان چی شده تو کھ تا حاال خوب پیش رفتی پس چرا این طوری میکنی؟

  باورکنید دیگھ نمیتونم ما کھ بھ اندازه ی کافی ازشون مدرک داریم پس چرا این بازیو تمومش -

  نمیکنید؟

  د واسھ ھمشون مدرک داشتھ باشیم ولی یھ خبر خوب جناب سرھنگ:درستھ ما مدرک داریم ولی بای

  باید بدم این دیگھ آخریشھ بھ زودی دستگیرشون میکنیم.

  سرم رو گرفتم باال کپ کرده بودم نگاش کردم
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  راست میگید؟-

  جناب سرھنگ:چیھ نکنھ این یکی دلتو برده کھ اینقدرآشفتھ ای؟!

  ھھ نھ بابا این چ حرفیھ؟-

  آره ھمون اول با ھمون اولین نگاه باھمون گستاخی دلم رو برد.از جناب ولی واقعا دلم رو برده 

  سرھنگ خداحافظی کردم اومدم بیرون یھ آژاس گرفتم.

  پول رو حساب کردم وپیاده شدم ازاین کھ این آخرین گروگانھ خوشحال بودم .دروباز کردم رفتم داخل 

  حیاط.

  ھا اومدم قفلش کردم.چرا در انباری بازه من کھ بعد از اینکھ از پیش ر

  ھیــــــــــــن نکنھ نکنھ ...

  یھ دفعھ صدای جیغ رھا اومد .سریع دوییدم سمت انباری درو باشدت باز کردم نھ من دارم چی میبینم

  حسام عوضی بلیزش رودرآورده بود افتاده بود رو رھا .اون ھومن چاقم داشت سعی میکرد دگمھ 

  اشت اون دوتا آشغالم داشتن بھش ور میرفتن.ھای مانتوش روباز کنھ کھ رھا نمیذ

  رھا داشت گریھ میکرد زیر حسام آشغال داشت تقال میکرد.

  باجیغ)ســـــــــــامـــــــــان رھا:(

  دوییدم سمتش اول اون حسام عوضیو بلند کردم کھ تا میخورد میزدمش وقتی حالش روجاآوردم رفتم 

  تاده بود رو زمین.اون دوتا روھم تا تونستم با لگد زدم سروقت ھومن اونقدرمشت زدم توشیکمش کھ اف

  تو شیکمشون خواستم دوباره بزنمشون کھ ھمشون دال دال فرار کردن وقتی رفت سرم روبرگردوندم

  رھا خوابیده بود رو زمین دستاش جلوش بود از تھ دل داشت گریھ میکرد. 

َه لعنت بھ من لعنت بھ من .من بھش قول داده بودم پس    چرا رفتم و با این کصافطا تنھاش گذاشتم.ا

  رفتم نزدیکش.

  رھا 

  خدایا بھ دادم برس االن این خنبھ دگمھ ھامو باز مینھ ھمھ حیثیتم بھ باد میره داشتم گریھ میکردم 

  یھ جیغ بلند کشیدم کھ یھو در باز شد سامان اومد تو .خوشکش زده بود داد زدم صداش کردم تازه بھ 

  ھمشون رو زد.جلوی صورتمو گرفتھ بودم داشتم گریھ میکردم ھمشون رفتھ بودن  خودش اومد .اومد
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  غلم کرد سرم رو گذاشتم لاومد نزدیکم کنارم نشست بازوھامو گرفت وبلندم کرد منو نشوند رو پاش و ب

  روسینش از تھ دل زار زدم ھمون طور کھ داشتم گریھ میکردم گفتم

  کجابودی مگھ بھ من قول نداده بودی پس چرا ولم کردی چرا تنھام گذاشتی تو کھ میدونستی این -

  نکبتا چقد گاون پس چرا رفتی؟

  :غلط کردم رھا غلط کردم بخدا اصال حواسم نبود .رھا گریھ نکن تورو خدا گریھ نکن .سامان 

  دم میومد اون بھ من قول داده بود غلش خودمو انداختم بیرون عقب عقب رفتم سمت دیوار ازش بلاز ب

  نباید اینکارو میکرد.

  اونا میگفتن تو فرستادیشون اینجا کھ بیان این کارا رو باھام بکنن چرا این کارو کردی تو کھ قول-

  داده بودی پس واسھ چی اینجوری کردی؟ 

  سامان:اونا غلط کردن من الل بشم اگھ اینو بگم .

  ریھ میکردم .دستش رو گذاشت رو شونم.باعصبانیت سرش دادزدم سرم رو گذاشتم رو زانم آروم گ

  بھ من دست نزن تو یھ دروغ گویی ازت بدم میاد ازت متنفرم توھم یکی ھستی مثل اونا ازین جا برو-

  تنھام بذار برو خواھش میکنم برو. 

  .ت صدای قدم ھاشوشنیدم کھ رف شالمو انداخت روسرموبلندشد. دوباره سرموگذاشتم روزانوم

  شایدم واقعا اون مقصرنبود چون چشماش اینو نمیگفت.

  سامان

  واسھ چی اون کارو کردین آشغاال؟دجواب بدین تا نزدم لھتون کنم.-

  ھومن:چیھ سامان چت شده نکنھ میخوای ماروبپیچونی بعدن خودت افتتاحش کنی؟

  رفتم جلو از مبل کھ لم داده بود بلندش کردم بادادگفتم

  فعھ آخرت باشھ این چرت و پرتا از دھنت میاد بیرون واال بھ رییس گزارش میدم مرتیکھ ی خیکی د-

  تا حالت و بگیره میدونی کھ کاری و کھ بگم انجامش میدم.

  بعدم یقھ اش رو ول کردم وانداختمش دوباره رو مبل.

  باھمتونم خوب گوش کنید اگھ ازاین بھ بعد بخواید از ھرکدوم ازگروگانامون سواستفاده کنید حسابتون -

  باکرام الکاتبین خودتون اخالق منو خوب میدونید اگھ بخوام کاری کنم یھ جوری میکنم کھ ھیشکی 
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  نفھمھ فقط کافیھ یھ باردیگھ برید سروقتش مطمئن باشید تاآخر ھفتھ مادرتونو بھ عزاتون 

  میشونم.افتــــــــــاد

  .روباداد گفتم بعدم از پلھ ھا رفتم باال دراتاقم روباز کردم رفتم تو.روتختم دراز کشیدم کلمھ ی آخر

  بیداره نمیدونم این عوضیا چی بھش گفتن  یھ دفعھ یاد رھا افتادم پاشدم رفتم پشت پنجره فکرکنم ھنوزم

  .کھ فکرکرده من فرستادمشون تا دوروز دیگھ ھمھ چی تموم میشھ واونم برمیگرده پیش خانوادش 

  

  بایدیھ پتوبراش ببرم.

  رفتم سمت تختم پتوم روبرداشتم امشب ھوا یکم سرده میترسم سرما بخوره.ازاتاق رفتم بیرون برقا 

  بودن بھ اتاقاشون نگاه کردم درشون بستھ بود برقشونم خاموش .روشن بود ولی بچھ ھا ن

  آروم رفتم دراتاقاشون روبازکردم ھمشون خواب بودن برگشتم از خونھ اومدم بیرون .

  کلیدانبارو ازجیبم درآوردم آروم درروباز کردم .نگاش کن روزمین چلمبھ شده توخودش خوابیده حتما 

َ خریش ھاسردشھ .رفتم جلو جلوش نشستم مو   خت. بلند شدم پتو تھ بود بیرون .خیلی قشنگ بودن بلندول

  رو یکم اونطرف تر پھن کردم رو زمین گوشش رو پوش دادم تا سرش روبزارم رو اونجا.

  دوباره رفتم پیشش یھ دستم رو خیلی آروم بردم زیرگردنش اون یکی دستمم بردم زیر زانوش 

  یعنی اصال انگاروزنی نداشت .خودش رو جمع کردو بھ یھ یا علی گفتم بلندش کردم خیلی سبک بود 

  سرش رو روسینم فشار داد .یکم بھ خودم فشارش دادم یھ حس خوبی بھم دست میداد اصال دوست 

  نداشتم بزارمش زمین .

  دالشدم جلوی پتویی کھ انداختھ بودم روزمین زانو زدم آروم گذاشتمش رو پتو .یھ طرفشم انداختم 

  ردم خیلی خوشگل بود اونقدرناز خوابیده بود کھ احساس میکردی باعروسک روش .بھش نگاه ک

  طرفی .دستم و بردم جلو وآروم گونش رو نوازش کردم چقدرنرم بود.پلکش لرزید سریع دستمو 

  کشیدم نباید بیدارش میکردم مطمئن بودم منو االن ببینھ ھمون یھ ذره اعتمادم کھ شاید بھم داشتھ باشھ 

  از دست میده.

  بلند شدم رفتم .خیلی یواش درو قفلش کردم دوست داشتم فراریش بدم ولی نمیشد این آخرین گروگان 

  بود .رفتم تو خونھ ھنوز خوابن بدون ایجاد سروصدا رفتم تواتاقم درو ھم بستم .خودمو انداختم رو 
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  تختم باورم نمیشھ منی کھ عشق و عاشقی واسم خط قرمز بود منی کھ بھ عاشق ھایی کھ تو نگاه اول 

  عاشق ھم مین کلی خندیده بودمحاال خودم عاشق شدم اونم عشق تو نگاه اول حتما مامانم و سحر

  (آبجیم)بشنون کلی خوشحال میشن.آخھ ھر وقت اسمی از ازدواج و خواستگاری واسھ من میومد  

  میزدم بھ سیم آخر.

  وحابی ندیدمشون یھ لبخند زدم دلم واسھ ھمشون بایادآوری گذشتھ و خانوادم کھ االن شیش ماه درست 

  تنگ شده.نمیدونم چقدر گذشت ولی خوابم برد.

  رھا 

  چشمام روباز کردم پتو رو از خودم کنار زدم و توجام نشستم.

  نی چی ؟یاد دیشب افتادم خب کسی کھ برام پتو نیاورده بود تازه چـــــــــــــــی ھــــــــــــان پتو، جا یع

  من دیشب اصال اینجا نبودم پس این یعنی کھ دیشب کسی اینجا بوده ولی کی اون گاواکھ دیگھ از ترس

  سامان اینجانمیان .پس فقط میمونھ خود سامان ولی من کھ بھش گفتھ بودم دیگھ نمیخوام ببینمش پس 

  ه ؟یعنی دلش واسھ من سوختھ ھھ عمرا اونم مثل اوناس یھدزده اونوقت چجوریچرا دوباره اومد 

  غلم کنھ منو بیاره بخوابوه رواینجا؟لمیتونھ دلش واسم بسوزه و برام پتو بیاره بعدم ب 

  غلم کرده آورده منو اینجا؟لغلم کنھ ؟نــــــــــھ یعنی بلچـــــــــــی ب

  حملت کرده . بعدم بھ خودم گفتم پ ن پ گاری آورده

  دوباره بھ خودم گفتم خاک برسرت کھ این موقع ھم دست از کارات برنمیداری االن معلوم نیست 

  خونوادت تو چ حالین توداری با خودت جک تعریف میکنی؟حاال راستی راستی خانوادم تو چ حالین؟

  مریم

  زن جون یکم استراحت کنید اینطوری خودتونم از دست وپا میندازینا .-

  است چی کار میکنھ چی میخوره کجا عمو:چ طوری بخوابم وقتی کھ نمیدونم رھام االن کجزن 

  میخوابھ؟نمیتونم من تا رھاروپیدانکنم ھیچ کاری نمیکنم.

  حداقل این آرام بخش روبخورید آرومتون میکنھ.-

  ھمون موقع عمو اومد تواتاق

  عمو:مریم جان قرص و بده من عمو من میدم بھش .



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ١٠٢ of ٣۴۵ 
 

  ز دیروز تا حاال ھیچ کدومشون حال خوشی ندارن.قرص رو دادم عمو از اتاق رفتم بیرون بیچاره ھا ا

  دروھم بستم .رفتم پایین مامان بابام رومبل نشستھ بودن اونام از بابط رھا خیلی ناراحت بودن.

  نشستم رومبل روبھ رویی شون.

  نگرفت؟!مامان:مریم جان خوابید قرص رودادی بھش من کھ ھر کاری کردم آروم 

  قرص و دادم عمو گفت میده بھش .-

  بابا:یعنی االن رھا کجاست چرا ھیچ خبری ازش نیست؟

  دیروز داشتیم تو ویال با بچھ ھا سروکلھ میزدیم کھ گوشیم زنگ خورد عمو بود یکم تعجب کردوآخھ 

  سابقھ نداره عموبھم زنگ بزنھ .جواب دادم

  سالم عموجون-

  جایی بیا کھ بدبخت شدیم.سالم مریم جان کجایی عمو ھر -

  صداش گرفتھ بود نگران شدم .

  عمو مگھ چی شده چ اتفاقی افتاده؟-

  بچھ ھا وقتی فھمیدن یھ خبرایی ھست ساکت شدن ھمشون نگاھشون رومن بود مھدی ھی میگفت چی 

  شده بھش اشاره کردم کھ ساکت باشھ 

  عمو:رھا ،رھا رودزدیدن.

  چـــــــــــــــــــی ؟؟؟؟-

  و چشام جمع شده بود یواش یواش ریختن پایین.اشک ت

  یا خدا یعنی چی من چند دیقھ پیش داشتم باھاش حرف میزدم .-

  عمو:استادش ھمین االن زنگ زد گفت چند دیقھ پیش میره دستشویی ولی دیر میکنھ میرن دنبالش کھ 

  .پیداش نمیکنن.فقط ھرجاھستی بیا باید چند دیقھ مراقب زھرا باشی تا من بیام

  باشھ عمو جون زود خودمو میرسونم.-

  گوشیو قطع کردم زدم زیر گریھ بھ ھق ھق افتاده بودم .

  مھدی: چی شده مریم چرا گریھ میکنی اتفاقی افتاده؟

  بدبخت شدیم .رھا... رھا رودزدیدن.-
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  ھمشون باھم گفتن :چــــــــــی؟

  ف میزدیم؟!ماھان:یعنی چی حتما اشتباھی شده ما کھ تازه داشتیم باھاش حر

  آره عموم گفت تازه بھشون گفتن رھا رو بعد از اینکھ ما باھاش حرف زدیم دزدیدن.-

  بلند شدم روبھ مھدی گفتم :پاشو مھدی باید عجلھ کنیم عموم میخواد بره زن عموم تنھاست .

  مھدی و بقیھ بلند شدن سرسری خداحافظی کردیم مازیار گفت کھ ھر اتفاقی افتاد خبرشون کنیم.

  سوار ماشین شدم ھنوز داشتم گریھ میکردم مھدی یھ دستمال داد دستم ازش گرفتم.

  مھدی:گریھ نکن خانومی حتما یھ اشتباھی شده ایشاا...اتفاقی نمیافتھ.

  امید وارم فقط سریع برو باید زود برسیم.-

  تم میرفتم مسیر یک ساعھ رو تو نیم ساعت طی کردیم از ماشین پیاده شدم ازش خدا حافظی کردم داش

  کھ صدام کرد برگشتم .

  مھدی:منو در جریان کارا بذار اگرم کاری پیش اومد خبرمون کن.

  سرمو تکون دادم رفتم اونم رفت زنگ درو زدم سریع باز شد .طول حیاط روبادو طی کردم در خونھ 

  ین باز بود رفتم توزن عمو داشت گریھ میکرد عموھم رو مبل نشستھ بود سرش رو گرفتھ بود ب

  دستاش باپاش رو زمین ضرب گرفتھ بود رفتم جلوتر

  سالم-

  زن عمو:سالم مریم جان اومدی دیدی بدبخت شدم دیدی رھامو دزدیدن؟

  عمو ھم سرش روبلند کرد باسر بھم سالم کردو دوباره شکل اولش شد.

  زن عمو جون نگران نباشین ایشاا.. کھ چیزی نیست من خودم یک ساعت پیش باھاش صحبت کردم -

  حالش خوب بود کلی ھم مسخره گیری دراورد حتما توپارک گم شده.

  زن عمو:کاش اینطوری بود استادش گفت ھمھ پارک رو گشتیم پیداش نکردیم.میترسم میترسم نکنھ 

  واقعا بالیی سرش اومده باشھ.

  ھا دختر قویھ اگرم برفرض محال بالیی سرش اومده باشھ اون از پس خودش برمیاد.ر-

  عموبلند شد اومد طرفم

  عمو:مریم جان من باید برم ھمون پارکی کھ رفتن مراقب زھرا باش.
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  چشم عمو مارودرجریان کارا بزارید.-

  یکرد نھ چیزی می خورد عمو رفت چند دیقھ بعد رفتنش مامانم اینا ھم اومدن زن عمو خیلی بیتابی م

  نھ میخوابید .

  بعد دوساعت عمو برگشت اما باظاھری آشفتھ و بھم ریختھ من تاحاال عمو رو اینجوری ندیده بودم.

  بابام رفت سمتش

  بابا:چی شد داداش ؟

  عمو:ھیچ خبری نیست داداش ھیچ ردی ازش نیست بدبخت شدم بیچاره شدم دخترنازنینم ودزدیدن 

  داداش

  د.وی درزانو زد بابام بلندش کرد زن عمو وقتی ایناروشنید بیھوش شوھمونجا جل

************  

  رھا

  االن دوروزه کھ من اینجام رفتار سامان عجیبھ خیلی بھم توجھ میکنھ مدام بھم سر میزنھ  برام جای 

  خنگوالروھم زدهتعجب داره نمیدونم بامن فقط اینجوریھ یا بابقیھ ام ھمینجوریھ ؟! ازوقتی کھ اون 

  دیگھ خبری ازشون نشده دارم دیوونھ میشم تواین دوروز ھیچ بالیی سرم نیومده ھمش بھ خودم میگم 

  یعنی باھام چیکار دارن آخھ اگرم قرار بود کاری باھام کنن تو این دوروز میکردن حسابی اعصابم  

  خورده.

  کم کم دارم شاخ در میارم.سینی رو  درباز شد نگاه نکردم حتما سامانھ دیگھ .حتی دیگھ نمیبندتم

  گذاشت جلوم رومو کردم اونطرف پاشد اومد اونورم نشست .وا این چرا ھم چین میکنھ !دوباره

  اھمیتی ندادم خواسم رومو کنم اونور کھ بادستش دو طرف صورتم رو گرفت نذاشت روم برگردونم. 

  د نزدیک تر ولی من بازم نگاش نکردم نگاھمو دوختھ بودم بھ زمین .اوم

  سامان:واسھ چی نگام نمیکنی؟چرا این کارارو باھام میکنی لعنتی؟مگھ چیکارت کردم من کھ ھم بھت 

  آب میدم ھم غذا من کھ دیگھ نذاشتم اونا بیان اینجا من کھ مدام دارم بھت سر میزنم پس واسھ چی 

  اینقدر کم محلی بھم میکنی؟چرا نگاھتو ازم دریغ میکنی؟

  نطوری میکنھ خداشفاش بده ھمھ دزدا گروگاناشون رومیزنن اونوقت این میگھ چراوا این چرا ای
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  نگاھتو ازم دریغ میکنی؟ُکال مویرگی مشکل داره 

  نگاش کردم

  تا نگی قرار باھام چیکار کنید ھمین جوریم .من االن دوروزه اینجام ھیچ اتفاقی برام نیافتاده خب-

  چیکار کنین لب بھ غذا نمیزنم.بھم حق بده االنم تا نگی میخواین بامن 

  سامان:میخوای بدونی میخوام چیکارت کنم آره ھمین رو میخوای ؟

  وای یعنی میخواد بگھ نشستم جلوش از خوشحالیھ اینکھ میخواد بھم بگھ یھ لبند زدم و سرم رو تکون 

  دادم کھ یعنی آره

  سامان:اول غذات رو بخور.

  بعدم باشیطنت یھ لبخند زد.

  ادم خالی شد دوباره مثل اولم نشستم سرمو انداختم پایین این گاوم واسھ من آدم شده منو بیشعور کالب

  دست میندازه ھمون حقشھ محل نزارم بھش تازه میاد میگھ چرا نگاتو از من مخفی میکنی ؟نکبت

  سامان بلند خندیدو گفت

  شدی. ھھ خیلی باحالی خدایی قیافت دیدنی بود وقتی ساف نشستی جلوم بعدم زایھ-

  زھرمار بیشعورگاوبھ من میخندی؟حالیت میکنم.-

َه این کھ دوباره ماکارونیھ.ھیـــــــــــن یھ فکری بھ ذھنم رسید   نگاھم افتاد بھ ظرف سینی ا

  برگشتم سمتش بھش زل زدم گفتم

  جرئت داری یھ باردیگھ بخند تا حالیت کنم-

  نکبت دوباره خندیدھھ باشھ بخند تا بخندیم 

  تو بشقاب ماکارونی یھ مشت پر ازش برداشتم بھش گفتم  دستمو کردم

  باشھ خودت خواستی -

  بعدم خیلی سریع دستم رو بردم جلوومالیدم بھ صورتش تموم ماکارونی ھا لھ شده بودن روصورتش 

  داشتم دستمو فشار میدادم روصورتش کھ باچشمھ بستھ دستمو گرفت وبرد عقب 

  سامان:رھا میکشمت

  بھ من نخندی حقتھ تا توباشی-
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  پاشد وایستاد منم وایسادم ولی تا دیدمش زدم زیر خنده دلم و گرفتھ بودم داشتم بلند بلند میخندیدم  

  سامان:بھ چی میخندی؟

  قیافت خیلی باحال شده.-

کیف پولش رو از توجیبش درآورد بازش کرد گرفت جلوی صورتش فک کنم آینھ داشت تا خودش 
  ھ داشتیم باھم میخندیدیم .رو دید زدزیر خنده حاال دیگ

  سامان: بیچاره االن اینو مالیدی بھ صورت من دیگھ غذا نداری بخوری کھ

  چشمت کور دندت نرم می خواستی بھم نخندی تا منم اینکارو نکنم بعدشم اگرم این کارو نمیکردم -

  بازم نمیخوردم چون دوروزپیش خوردم دیگھ میلم نمیکشید .

  نھ مامانت نیست ھرچی گفتی دودستی بزارن جلوت ھا ؟سامان:رھا خانم اینجا خو

  ھھ راس میگھ دوباره یاد بدبختی ھام افتادم نشستم روزمین تکیھ دادم بھ دیوار اومد جلوم نشست 

  سامان:خب حاال نمیخواد قھر کنی میرم واست کباب میخرم خوبھ؟

  ای درست حسابی نخوردم خب.ھھ فک کرده من میخورم البتھ نا گفتھ نمونھ حتما میخورم دوروزه غذ

  نمیخورم-

  چرا؟-

  چون تا جوابمو ندیدی نمیخورم؟-

  باش تا شب صبرکن خودت میفھمی -

  یعنی شب بھم میگی؟-

  نھ-

  ببین یھ بار دیگھ منو دست بندازی ھمچین میزنم کھ نفھمیا-

  خخخ وقتی عصبانی میشی خیلی باحال میشی-

  دربیرون بره گفتبعدم بلند شد ولی قبل از این کھ از 

  من بھت نمیگم خودت میفھمی-

  بعدم رفت وااا من میگم مشکل داره میگید نھ؟؟؟؟!!!!

  بھ سینی نگاه کردم دورش پر ماکارونی بودیاد چند دیقھ پیش افتادم زدم زیر خنده بلند میخندیم
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  خدایا این شادی ھا روازمانگیر.-

  د تو دیگھ صورتش کثیف نبود دوتا ظرف یھکھ دربازشدوسامان اومفکر کنم نیم ساعت گذشتھ بود

  بارمصرفم دستش بود اومد جلوم نشست ظرفارو از پالستیک درآورد یکی روگذاشت جلوی من یکیم 

  گذاشت جلوی خودش. 

  سامان:بفرمایید اینم کباب داغ   

  میدقبل از این کھ من بخورم خودش شروع کرد بھ خوردن تندتند داشت میخورد زدم زیرخنده تازه فھ

  من ھنوز غذامو نخوردم سرش رو گرفت باال و دھنش پر بود بادست اشاره کرد کھ یعنی چیھ؟ 

  بابا تو کھ از من گشنھ تری بعدم فک کنم تو بیشتر از من ھوس کباب کرده بودی.-

  دیگھ دھنش پرنبود خودشم خندید.

  سامان:بخور دیگھ سردمیشھ ھا.

  برداشتم شروع کردم بھ خوردن تند تند میخوردم یھ دفعھ بازش کردم اوممممممممم چ بویی قاشقم رو 

  دیدم سامان زد زیر خنده نگاش کردم

  سامان:اونوقت بھ من میگھ گشنھ تازه کالسم میزاره من نمیخورم بچھ پررو

  بگورباالجوکنمھ(بروبابا گشنمھ)-

  مش پاھاشم تو ھوا تا اینو گفتم شروع کرد بھ خندیدن خوابیده بود روزمین دستاشوگذاشتھ بود روشیک

  تکون میداد ھمین طور داشت میخندید وا من میگم مشکل داره ھا 

  سامان:جون سامان یھ بار دیگھ بگو

  بھ می شادی میگندی؟(بھ چی داری میخندی )-

  دوباره زد زیر خنده اونقدر خندید کھ از چشماش اشممیومد بعد دوساعت اومد دوباره نشست جلوم 

  بود منم دگھ دھنم خالی شده بود. ھنوز یھ لبخند رو لباش

  سامان:وااای خدا تاحاال اینقدرنخندیده بودم ولی خدایی اون اولیھ چی بود گفتی ؟

  دستم رو بازکردم بردم جلوصورتش با کف دستم یھ برو حلشوببرزدم بھ پیشونیش گفتم

  گفتم برو حالشوببر -

  یخندیدم وقتی تازه فھمید چی گفتم و چ بیچاره اولش ھنگ بود قیافش دیدنی شده بود حاال من بھش م
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  جوری زدمش خودشم زد زیر خنده

  خدایی حق بدین آدم خل بشھ ھمھ جورش روداشتیم ولی اینکھ دزدوگروگان گیر بشینن باھم -

  غذابخورن کلی ھم توسروکلھ ھم بزنن وبخندنو دیگھ نداشتیم.

  سامان:آره حاال تو برو حالشوببر.

  دوباره خندیدیم.

  یھ مسابقھ بدیم؟میای -

  کبابت رو بردار اینجوری بگیرشسامان :چ مسابقھ ای؟

  خودمم کبابم رو برداشتم جوری گرفتھ بودمش کھ کباب صاف و عمود روھوابود اونم ھمین کارو 

  کرد.

  سامان:خب

  تو کباب و ھمین جوری نگھ دار بده دھن من منم میگیرم میدم دھن تو ھرکی زودترخوردبرنده-

  است؟ 

  ھ قبول-

  ھر دوتامون کباب ھا رو صاف نگھ داشتھ بودیم توھوادست اون باالی دھن من بود دست من باالی 

  دھن اون

-٣...٢...١  

  شروع کردیم بھ خوردن جاتون خالی خیلی خوشمزه بود ولی حیف کھ مجبور بودم نجوییده قورتش 

  رو باھاش گرفتھ  بدم .نصب کباب رو خورده بودم کھ حس کردم انگشت شصت و اشارم کھ کباب

  بودم داره مکیده میشھ زیر چشمی نگاه کردم بھ سامان اونم داشت زیر چشمی نگام میکرد نگاه کردم 

  بھ دستم کھ دیدم ھمھ کباب روخورده حاالم داره انگشت منو میمکھ الحق کھ گاو.دستمو سریع کشیدم 

  ت بھ زور یکی دیگھ رو ماچ عقب کھ باصدای خنده داری از دھنش اومد بیرون انگار کھ یکی داش

  میکرد.تا این صدا اومد یھ نگاه کردیم بھم زدیم زیر خنده.دستش رو گرفت عقب 

  سامان :خب من بردم .

  بیا بقیش رو بخور کباب رو گرفت سمتم 
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  وااای نھ دیگھ ترکیدم خیلی خوردم -

  یعنی نمیخوری-

  نھ دیگھ ممنون خیلی چسبید -

  خواستم بگو اضافش روبریزدور کھ دیدم از ھمون جایی کھ خورده بودم یھ گاز زد بقیش رو ھم کرد 

  تو دھنش خیلی سریع خورد.

  دھنی بود-

  سامان :خوشمزه ترین کبابی بود کھ خورده بودم.

  من میگم مریضھ میگین خودت مریضی دیوونھ .

  ت میرفت کھ برگشتپاشد ظرفا رو ریخت تو پالستیک سینی رو ھم برداشت داش

  سامان:رھا خیلی وقت بود کھ یھ غذای درست و حسابی نخورده بودم ...ممنون کھ ھستی.

  بعدم رفت.امیدوارم دیگھ بھتون ثابت شده باشھ کھ این خلھ.

  پتویی کھ اونروز آورده بود ھنوز ھمونجاست رفتم افتادم روش انداختمش رو خودم بوی یھ

  عطر آشنا رو میداد آره این ھمون عطریھ کھ خودش میزنھ بوی سامانو میده. 

                                               **********  

  دراز کشیدم رو تختم یھ حس خوبی داشتم .امشب ھمشون رو دستگیر میکنیم بھ رھا میگم کھ من 

  یکنم.پلیسم میگم ازعمدندزدیدمش آره ھمینھ ھمین کاروم

  وای یعنی میشھ رھا مال من باشھ آره خدااگھ بشھ چی میشھ؟

  گوشیم زنگ خورد فتوحی عوضی بود سردستھ ی این قاچاق چیا کارشون قاچاق آدم 

  بلھ؟-

  فتوحی:علیک سالم

  سالم-

  ببینم کارا چ طورپیش میره امشب قرارداریما -

  ھھ آره اونم چ قراری

  وجاروبگیدھمھ چی آماده استفقط ساعت -
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  ساعت سھ حرکت میکنیم جاھم ھمون جای ھمیشگیھ -

  باید ھرجوری شده باخودم بیارمش آخھ عادت نداره بیادسرقرارھمیشھ منو میفرستھ

  میشھ خودتونم بیاید-

  نھ دیگھ مثل ھمیشھ خودت برو-

  ولی ایندفعھ خوب چیزی رو صید کردیم -

  دا میبردیمشاِنھ بابا خوب میاوردیش یھ ذره باش حال کنم بع-

  شروع کردبھ بلند خندیدن .عوضیھ آشغال ھمین امشب حالتو میگیرم انتقام ھمھ دخترایی کھ دزدیده 

  شدن ازت میگیرم کصافط

  فتوحی:من امشب پارتی دارم بھت اعتماد دارم خودت کاروتموم کن.خدافظ

  گوشیو قطع کردم.

  قراره توپارتیت باشن. باشھ نیا میایم خونت میگیریمت ھم تورو ھم اون عوضیایی کھ

  لباس ھامو عوض کردم ازاتاق زدم بیرون .

  من دارم میرم بیرون امشب قرارداریم اگھ یک قدم نزدیک انباری بشین قلم پاتونو خوردمیکنم .-

  یھ چشم غره بھ ھمشون رفتم واومدبیرون نیازی بھ تذکرزیادنبودآخھ صابون من زیادبھ تنشون 

  خورده.

  کردم بایادآوری اتفاقات چنددیقھ پیش یھ لبخندزدم .درحیاط روبازکردم ورفتم بیرون یھ نگاه بھ درانبار

  برم کالنتری آخھ باید اطالع بدم امشب باالخره کارتمومھ.یھ آژانس گرفتم تا 

  کرایھ رو حساب کردم پیاده شدم .

  مظفری.بابچھ ھای اونجا حسابی خوش و بش کردم بعد یھ ربع رفتم سمت اتاق جناب سرھنگ 

  درزدم.

  جناب سرھنگ:بفرمایید

  بھ سالم جناب سرھنگ گل-

  بھ جناب سروان گل چیھ کبکت خروس میخونھ؟-

  بلھ خب آخھ خبرای خوب دارم-
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  واقعا چ خبری؟-

  اینکھ امشب قرار آخر باالخره تموم شد-

  خندیدوگفت

  خاطر این نیست کھاوه پس بیخود نیست این ھمھ خوشحالی ولی من مطمئنم خوشحالیھ تو فقط بھ -

  قرارآخر واسھ اینکھ قرار باالخره ماشیرینی بخوریم نھ؟! 

  خیلی باھم راحت بودیم بااینکھ ازمن چندسال بزرگتربودولی عین داداش بزگم بود.

  آره جناب سرھنگ حق باشمابود من...من عاشق شدم ،چشماش جادوم کردن امشب بھش میگم ھمھ -

  چیو.

  مادرت خیلی خوشحال میشھ . مبارکھ سامان جان مطمئنم-

  آره بال درمیاره اگھ بفھمھ.-

  ھھھھھھھ-

  

                                                ********  

  مریم

  .مامانم اینا ازرابطھ ی منو مھدی االن دوروزه از رھا خبری نیست ھیچکس حال درستی نداره

  مون خونده شد.باخبرشدن دیروز اومدن خونمون یھ صیغھ محرمیت بین 

  از وقتی رھا رفتھ ھمھ چی بھم ریختھ خیلی دلم براش تنگ شده شبا کلی گریھ میکنم خیلی نگرانشم 

  خدایا خودت ھواشو داشتھ باش .

  مامان:مریم جان مامان بیا آقا مھدی اومده.

  االن میام -

  اومد جلو بھ ھمرفتم پایین مامانم توآشپزخونھ داشت چایی درست میکردمھدی رومبل نشستھ بود 

  دست دادیم . 

  نشستیم رو یھ مبل دونفره.

  مھدی:مریم خانم چرا اینقدرخودتو اذیت میکنی عزیزم مامانت گفت از دیشب تاحاال ھیچی نخوردی
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  توروخدا اینقدر خودتو اذیت نکن خانومم مطمئن باش رھام راضی نیست کھ تواینجوری کنی.

  مامان سینیھ چایی رو گذاشت رومیز.

  :دستتون دردنکنھ چرازحمت کشیدین؟ مھدی

  مامان:نوش جان مریم جان من میرم خونھ زن عموت یھ سربزنم باباتم پیش عموت توشرکتھ اون بنده 

  خدام نمیتونھ توخونھ بمونھ .

  بعدم رو بھ مھدی گفت:آقامھدی مریم از دیشب تا حاال ھیچی نخورده من کھ ھرچی میگم گوش نمیده 

  بده بھش من رفتم خداحافظ.اگھ تونستی یھ چیزی 

  مھدی بلند شد باھاش خداحافظی کرد مامان رفت.

  مھدی :ببین چ جوری نگرانشون کردی .

  مھدی-

  جونم-

  من میترسم اگھ بالیی سررھابیاد من چی کارکنم ؟-

  بدبھ دلت راه نده عزیزم ایشاا...کھ ھیچی نیست.زودترپیدامیشھ-

  یھ لیوان شیر برگشت. چند دیقھ بعدبا بلند شدرفت تو آشپزخونھ

  بیا عزیزم اینو بخور-

  نھ اشتھا ندارم -

  داری خودتو از پامیندازی یکم بخور -

  نمیتونم بخدا نمیتونم -

  بھ خاطر من-

  بھ زور یکم خوردماشکام سرازیرشدن.

  واسھ چی گریھ میکنی؟-

میخوره دارم دیوونھ میشم االن دوروزه خبری ازش نیست یعنی کجاست کجاخوابیده چیزی -
  اصال....اصال زنده است؟

  غلم کرد منو بھ خودش فشار میداد وموھامونوازش میکرد.لگریم شدت گرفت مھدی ب
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  گریھ نکن خانومم اینقدر خودتو عذاب نده.-

  خوابم میاد ازدیشب تا حاال نخوابیدم-

ین نشست غلش بودم بلندم کرد رفتیم تو اتاق خوابوندم روتخت کنارتختم روزملھمون جور کھ تو ب
  آروم 

  موھامو نوازش میکرد.

  بخواب عزیزم من پیشتم بخواب.-

************  

  رھا

  پس چرا نمیاد شب شده دیگھ مگھ نگفت شب بشھ میفھمی پس چرانمیفھمم خدا.-

  ھیـــــــــــــن خاک برسرخنگت رھا سامان گفت شب دیگھ آره ،آره گفت شب وااای چقد توگیجی حتما 

  ؟؟؟میخواد بی حیثیتت کنھ دیگھ 

  ...وای نکنھ اون رفیقای  نھ عمرا سامان کھ اینجورآدمی نیست نھ بابا نمیتونھ یھ ھمچین کاری کنھ

  گاوش روبفرستھ ...نھ بابا اینم نیست اون بھم قول داده .

  دا فرق نمیدونم چرا نسبت بھش یھ حسی دارم کھ تاحاال بھ ھیشکی نداشتم احساس میکنم با بقیھ مر

  داره ھیـــــــــن نکنھ من ...من ...نھ بابا رھاو عشق عمرا...ولی من یھ حسی دارما ...نھ بابا رھا 

  جون پلیزشاتاب ...ولی من یھ حسایی دارم...ھمین جور باخودم درگیر بود کھ دربازشد اووووف

  باالخره اومدسامان بودپریدم جلوش 

  خب-

  خندید

  سامان:چی خب

  گھ بگو خواھش میکنماِاذیت نکن دی-

  خب چیوبگم؟-

  سامان نذاربزنم لھت کنما-

  اِچ شکلی لھم میکنی؟-
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  دستم روبردم باال خواستم بزنمش کھ دستش روآوردجلوگفت

  باش باش نزن میگم -

  خب بگودیگھ-

  ببینم حتما میخوای بدونی مامیخوایم چیکارت کنیم نھ؟؟-

  نتیجھ بازی رو اعالم کنی.پ ن پ ازون جایی کھ امشب ِدربیھ خواستم بیای -

  ھیــــــــــــن مگھ امشب دربیھ وای برم ببینم.-

  ســــــــــــــامـــــــــــــــــان-

  میگم میگم -

  بگو-

  بزاربرم شامتوبیارم.-

  نکشتمت.من درد بخورم مرض بخورم ُحناق بخورم بگو تا -

  خدابھ داد من برسھ-

  بلھ چیزی گفتید نشنیدم-

  نکردمنھ بابا جسارت -

  میگی یابا کتک حاالیت کنم؟!-

  خب تو کھ اینھمھ صبر کردی تا نصفھ شب صبر کن میفھمی؟-

یعنی چی چرانصفھ شب نمیفھمم بعدازظھر گفتی شب حاالم میگی نصفھ شب حتما اون موقع ھم -
  میگی صبح دیگھ آره؟

  نھ دیگھ اشتباه گفتی قول میدم نصفھ شب بفھمی؟-

  ندارم.نھ خیر من بھ شما اعتماد -

  خب چیکارکنم تاقوولم روباورکنی؟-

  انگشت کوچیکمو بردم جلو گفت

  خب؟-

  خب نداره قول بده-
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  آھان فھمیدم ایول توھنوز توبچھ گیا گیرکردیا.-

  انگشت کوچیکش روآوردجلوتو انگشتم گره کردگفتم

  قول دادیا.-

  باش دیگھ قول دادم من میرم غذات و بیارم.-

  باش-

  نصفھ شب میفھمم تکلیفم چیھ؟یعنی چی میشھ؟رفت خدایا یعنی دیگھ 

  اومد طبق معمول سینی بدست

  ببین وایسا اگھ ماکارونی باشھ من نمیخورما.-

  خندید

  عجب گروگان گیر پررویی گیرمااومده ھا.-

  اومد نزدیکم نگاه کردم سیب زمینی سرخ شده کھ با فلفل و گوجھ و فیلھ مرغ درست شده بود.

  سامان:چیھ پسندیدی؟

  حاال یھ کاریش میکنم .-

  خندش گرفت سینی رو ازش گرفتم رفتم نشستم رو زمین داشتم میخوردم کھ اومد جلوم نشست

  گفتم

  خب غذات رودادی دیگھ پاشوبرو.-

  ایندفعھ باصدای بلند خندید خودمم خندیدم من واقعا گروگانگیرپررویی بودم

  توخوردی ؟-

  نھ-

  واقعا ؟-

  اوھوم-

  دستش کپ کردیھ لقمھ گرفتم دادم 

  خب بخور دیگھ-

  یعنی مال منھ؟-
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  نھ مال عمھ خدابیامرز بابامھ.-

  گفتم دوباره خندید منم دوباره گیر دادم بھ این عمھ بدبختا ازم گرفت و خوردش

  خوشمزه بود؟؟؟-

  عالی توپ توپ -

  یھ لقمھ گرفتم خوردم نگاش کردم عین گربھ شرک زل زده بودبھم

  چیھ بازم میخوای ؟-

  ثل گربھ شرک نگاه کردسرشوباالپایین آوردیعنی آره یھ لقمھ گرفتم دادم بھ ولی کلی خندیدم بازم م

  چیھ چرا میخندی؟-

  ھمونطور کھ میخندیدم گفتم

  آخھ عین گربھ شرک زل زده بودی بھم-

  خودشم خندید

  م خوردم یھ لقمھ گرفتم خوردم دیدم داره نگام میکنھ ولی نگاش نکردم اھمیتم ندادم،لقمھ دومم گرفت

  ھنوز داشت نگام میکرد لقمھ سوم رو گرفتم خواستم بخورم کھ بھ حرف اومد

  دیگھ بھم نمیدی؟-

  خخخخخخخخخخھھھھھھھخخخخخخ-

  بعد اینکھ خندیدم گفتم

  خیلی باحالی من ھیچی نگفتم ببینم خودت میگی یانھ؟-

  دوباره خندیدیم .خالصھ شام رو باکلی مسخره گیری خوردیم ودرآخرپاشد باکلی مسخره گیری ظرف 

  ینی االن دارن چیکار ھا رو برداشت رفت.بعد اینکھ رفت دوباره تنھا شدم یاد مامان بابام افتادم 

  ده بوددلم براش تنگ شمیکنن خبردارن منودزدیدن آره حتما خیلیم نگران شدم یاد مریم افتادم 

  ناخواستھ یھ قطره اشک از چشمام اومد. 

  سامان

  .ساعت گوشیم روتنظیم کردم رو یک تا برسیم ود .خیـــــــــــلی بھم خوش گذشت امشب خیلی خوب ب

  اونجا سھ میشھ لحظھ شماری میکنم واسھ وقتی کھ فتوحی و دارودستش رو دستگیرکنم ورھا 
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  روازدستشون نجات بدم بعدم ھمھ چیوبھش بگم امیدوارم منوببخشھ .روتخت دراز کشیدم خوابم 

  نمیبردتو فکربودم بھ آینده فکرمیکردم .

  خدایایعنی میشھ رھا مال من باشھ مال خودخودم .دوست دارم زودتر ازش خواستگاری کنم یعنی 

  غلش کنم موھاشوبوکنم .لمحکم ب بلغلم ومیشھ بگیرمش تو

  چقدردوست دارم موھاشو شونھ کنم خیلی بلندوقشنگن.یھ فکری بھ ذھنم زدچ طوره االن برم 

  موھاشوشونھ کنم.

  یعنی میزاره؟آره حتما میزاره دیگھ باھام قھرنیست تازه رابطمون خیلی خوبھ بھمم کھ اعتمادداره 

  باز کردم رفتم تو.ی روپاشدم گوشیم روگذاشتم توجیبم بورسمم برداشتم از خونھ رفتم بیرون درانبار

  شالش رو درآورده بوددوس داشتم باموھاش آخی نازی چھ نازخوابیده .رفتم جلوروبھ روش نشستم 

  بازی کنم . یواش دستم و بردم جلوگذاشتم روسرش انگشتامو فروکردم توموھاش آروم 

  موھاشونازمیکردم چقدرحس خوبی داره دستموبیشترتوموھاش فروکردم .

  کردتامنودید انگارترسید حق میدم بھش نصفھ شب پاشدم اومدم باالسرش تازه نازشم یھوچشماشوباز 

  میکنم.نشست توجاش باترس گفت

  تواینجاچیکارمیکنی سامان؟-

  نترس خوابم نمیبردگفتم شاید توھم بیدار باشی خواستم بیام پیشت کھ دیدم خوابی.-

  پس چرانرفتی؟-

  خخخ بیچاره چقدرفکربدکرده حاال

  رھا-

  ھوم-

  یھ چیزی ازت بخوام قبول میکنی؟-

  باشک گفت

  چی؟-

  میزاری کھ ...میزاری کھ...کھ موھاتو شونھ کنم؟-

  کپ کرده بود
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  ھان؟-

  خواھش میکنم-

  واسھ چی؟-

  آخھ خیلی قشنگن-

  حالت خوبھ نصفھ شب اومدی باالسرم بیدارم کردی اونوقت میگی میزاری موھاتو شونھ کنم؟-

  خندیدم گفتم

  ری؟حاال میزا-

  باید فکرکنم.-

  رھـــــــــــــا-

  خندید 

  تاحاالکسی بھت گفتھ چقد قشنگ میخندی؟-

  انگاریاد یھ چیزی افتادگفت

  آره یھ گاوخرگوسفند االغ ...-

  خوب بابا چراخون خودتوکثیف میکنی؟حاال کی بوده؟-

  یھ خر گاو گوسف...-

  خندیدم گفتم

  باش بابا فھمیدم یھ خرگاوگوسفند االغ بوده دیگھ 

  باھم خندیدیم.دوباره گفتم

  نگفتی میزاری؟-

  یکم فکر کردبعدش گفت

  باش قبولھ-

  جونم مرسی رھا .-

  بورسمو از پشتم آوردم بیرون خواستم بھش بگم روتوکن اونور کھ دیدم داره باتعجب نگام میکنھ گفتم

  چیھ چرااینجوری نگاه میکنی؟-
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  دیدوگفتخن

  تومجھز اومدی؟-

  خندیدم گفتم 

  پس چی فکر کردی؟حاالم روتوکن اونور.-

  پشت بھ من نشست یکم دیگھ مونده بود موھاش بیافتھ زمین آروم برس رومیکشیدم روموھاش 

  انگشتامو میکشیدم بھ  وقتی قشنگ شونھ شون کردم برس روگذاشتم زمین دستموبردم توموھاش آروم

  زیروروی موھام .خیلی حس خوبی بود سرموبردم جلو سرمو فروکردم توگردنش موھاشوبوکردم 

  وای کھ چ بوی خوبی میداد.

  چیکارمیکنی سامان؟بس دیگھ داری میری تو حس بلند شو کھ پروشدی-

  ولی من بلند نمیشدم سرموبیشترتوگردنش فروکردم وای خداجون کاش ھیچوقت ازش جدانشم کاش 

  جا وایسھزمان ھمین

  سامان من دیگھ کم کم دارم میترسما لطفا تمومش کن-

  بازم سرمو فروکردم توگردنش نفسای داغم میخوردتوگردنش .انگارترسید خواست بلند شھ کھ بادستام 

  غلش کردهلگرفتمش دستامودورکمرش حلقھ کردم و روشکمش قفل کردم نشوندمش روپام محکم ب

  بودم. 

  ھ فکرای خاک توسری توسرتھ سامان خواھش میکنم ولم کن نذار سامان توروخداولم کن نکن-

  اعتمادی کھ بھت کردم از دست بره خواھش میکنم تمومش کن.

  با این کھ نمیخواستم ولی ولش کردم البتھ قبلش ریھ ھامو پرکردم ازعطرتنش .وقتی ولش کردم سریع 

  بلند شد روبھ روم نشست گفت

  نکنھ واقعا فکرای خاک برسری تو کلتھ؟سامان توچت شده چرااینجوری شدی -

  خندیدم گفتم

  نھ رھایی فکرای خاک توسری توسرم نیست ولی تو اینقدرھمھ چی تمومی کھ وقتی نگاتم میکنم -

  ھوش از سرم میپره پس نگران نباش.

  آھان فقط امیدوارم دیگھ تکرارنشھ حاالم اگھ زحمتی نیست کش و کیلیبس منو بده موھامو ببندم-



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ١٢٠ of ٣۴۵ 
 

  من ببندم؟ میشھ-

  نچ بده -

  باش -

  کھ روبھ روم نشستھ بوددستاشروبردزیرموھاش ھی تکونشون میداد میاوردشون دادم بھش ھمون طور

  غلش کنم باالخره موھاش روبست لاونموقع بپرم بتوھواوپراکنده شون میکرد آخ کھ دوست داشتم

  گوشیم زنگ خوردفتوحی بود

  سالم -

  فتوحی:سالم خواب کھ نبودی؟

  چ طورنھ -

  آماده شید تا چنددیقھ دیگھ بایدحرکت کنید.-

  باش تاچنددیقھ دیگھ راه میافتیم شمانمیایددیگھ؟-

  نھ گفتم کھ سرم شلوغھ-

  بعدم یھ خنده کش دارکردمرده شورتوببرن الھی

  خدافظ-

  خدافظ-

  بعداینکھ گوشیو قطع کردم روبھ رھا گفتم

  پاشوآماده شو بایدبریم-

  باتعجب نگام کردگفت

  ا؟کج-

  مگھ نمیخواستی بفھمی میخوایم باھات چیکارکنیم؟-

  چراچرا میخواین چیکارکنین؟-

  من میرم بھ بچھ ھا خبربدم کولتم میارم چنددیقھ دیگھ میایم میریم یھ جایی ولی نمیتونم بگم کجا -

  ھمونطور کھ گفتم خودت میفھمی.

  ازانباری اومدم بیرون دروقفل کردم رفتم توخونھ



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ١٢١ of ٣۴۵ 
 

  بسھ بایدبریم سرقراربلندشیدخواب -

  ھومن البتھ بھ قول رھا گامبو:جون سامان بذار یکم دیگھ بخوابیم خیلی خستھ ایم.

  باشھ ھرجورراحتیدولی تا ده دیقھ دیگھ ھمتون بلند میشید درغیراین صورت بافتوحی طرفید-

  تااسم فتوحی اومد ھمشون ازاتاقشون اومدن بیرون 

  یگھ راه میافتیم.ھھ خوبھ سریع آماده شید ده دیقھ د-

  ساعت گوشیم روغیرفعال کردم رفتم تو اتاقم آماده شدم کولھ رھاروھم برداشتم کھ بدم بھش .بعد از 

  ھمھ چیوبرداشتم خواستم برم بیرون کھ یاد اسلحم افتادم برگشتم دشت تختم رودادم باال از اینکھ 

  یرون .زیرمالفھ ای کھ اونجا بودبرش داشتم گذاشتم پشت بلیزم .رفتم ب

  آماده اید-

  ھومن:آره دیگھ بابا بجنبید زود بریم خیلی خوابم میادا.

  ھھ خواب یک خوابی نشونت بدم گامبو کھ اون سرش ناپیدا.

  بریم.-

  ازخونھ اومدیم بیرون.

  شمابریدتوماشین منم گروگان رومیارم.-

  منتظرموندم تا برن وقتی رفتن منم رفتم سمت انباردروباز کردم رھا آماده بود.رفتم سمتش یھ لبخند 

  زدم دستش رو گرفتم کھ بریم من قدم اول روبرداشتم ولی دیدم رھا نیومد برگشتم سمتش نگاش کردم

  دستام چشمای قشنگش اشکی بودن توش نگرانی موج میزد رفتم جلوش دستمو بردم باالصورتشوبا 

  قاب گرفتم باشصتم اشکاش روپاک کردم 

  گریھ واسھ چیھ رھا خانوم؟-

   بلغل کردنوغلش کردم بھ خودم فشردمش آخ کھ چ قدر این لغلم آخی معلومھ خیلی ترسیده بلپریدب

  دوست داشتم.

  میخوای منوکجاببری سامان من میترسم-

  نترس خانومی تامن پیشتم ازھیچی نترس -

  غلم اومدبیرون اشکاش روپاک لولی ترسیدم نقشھ بھم بریزه .ازبخیلی دوس داشتم ھمھ چیوبھش بگم 
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  دم دوباره دستش رو گرفتم شونھ بھ کردم بھ روش لبخندزدم انگاردیگھ اون نگرانی روتوچشاش نمیدی

  ستھ بودن شونھ ھم راه میرفتیم رسیدیم بھ ماشین نگاش کردم تونورماه قشنگ تربود.بچھ ھا ھمھ نش

  درون روبازکردم رفتیم اون صندلی آخریا نشستیم پشت ھمھ بچھ ھا .

  حرکت کن.-

  ماشین راه افتاد بھش گفتم کھ بره جای ھمیشگی .

  دوباره نگاش کردم دستش تودستم بود آروم فشارش دادم برگشت نگام کردبھش لبخندزدم اونم لبخندزد 

  یاده شدم بھ سرھنگ مظفری گفتھ بودم قراره گروگانارو .بعد از چھل و پنج دیقھ رسیدیم از ماشین پ

  بفروشیم ھرکی بیشترخریدبھ ھمون میدیم  بعدم وقتی کھ خواستن برن تامقصدشون تعقیبشون میکنیم

  وقتی جاشون رو فھمیدیم میگیریمشون خودم میخوام رھاروتعقیب کنم نمیتونم ولش کنم.فقط نمیدونم 

  چرا دلشوره دارم.

  ھ اومده بودن یھ طرفم حدود بیست تا دختربود خریداراھم کمکم داشت سروکلشون نگاه کردم ھم

  .اونام ازخداخواستھ ھمون پیدامیشد.روبھ بچھ ھا گفتم شما پیاده نشید منتظر باشید کارکھ تموم شد میام 

  موقع صندلی ھاروخوابوندن روش دراز کشیدن .

  اینجان؟رھا:اینجا چ خبره اینا کین اون دخترا چرا 

  ببین رھا آروم باش اون دخترام یکین مثل تو ھمشون گروگانن اون مردارومیبینی اکثرشون -

  خریدارن.حاالھم...

  رھا:خریدار یعنی چی من ...من بھ تواعتمادکردم تو....تونمیتونی بامن اینکارو کنی سامان توبھ من

  ؟مگھ نھ مگھ تو نگفتی  قول دادی سامان قول دادی مراقبم باشی 

  ھمینطورداشت گریھ میکرد خیلی دوس داشتم زودتربگم کھ ھمش نقشھ است بگم خیلی زود نجاتش 

  میدیم ولی نمیشد دیگھ نمیتونستم ببینمش کھ داره گریھ میکنھ.دستش رو گرفتم بدون اینکھ بھش چیزی

  میکرد  بگم بردمش پیش دخترای دیگھ .بیچاره توشوک بود انگار ھمین طوروایستاده بود منو نگاه 

  وازش جداشدم رفتم یھ جایی کھ خریدارا رو زیرنظربگیرم .وقتی برگشتم سمتش ھنوز داشت بابھت 

  نگام میکرد دیگھ نگاش نکردم.

  ھمون موقع یھ مرد چاق زشت بد ترکیب کھ داشت دخترا رویکی یکی چک میکرد رسید بھ رھا 
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  رد باال ولی رھا سریع دستش رونگاھش زیادی حیض بود دستش رو برد زیر چونھ رھا سرش رو آو

  پس زد میخواستم برم لھش کنم یھ لبخند ژکوند مزخرف زد بادادگفت 

  فروشنده این دختر زیبا کیھ؟-

  مرتیکھ حیض شصت سالشھ عین تازه بھ دوران رسیده ھا میمونھ.رفتم پیشش گفتم

  خریداری؟-

  دخترنازی روطورکردی چند میفروشی ؟-

  نگام نمیکرد یھ لحظھ از خودم بدم اومد روبھ مرده گفتمبھ رھا نگاه کردم دیگھ 

  چندمیخری؟-

  چھارصد میلیون چون خوشگلھ دارم پول زیادی پاش میدم وگرنھ کھ ...-

  ھمون موقع صدای یھ مردی از پشتمون اومد کھ گفت

  من شیشصد تا میدم.-

  برگشتم یھ چھل سالی داشت اونم مثل اون قبلیھ حیض بود

  تصدتامردقبلیھ گفت:ھف

  اون یکی:ھشتصدتا

  یھو یکی دیگھ اومددادزد گفت

  دومیلیارد-

  .طرف یھ شصت و خورده  فکم افتاد نھ تنھا من حتی ھمھ ی مردایی کھ اونجا بودن تعجب کرده بودن

  ای سن داشت بنظرنمیومد حیض باشھ پس بارھا میخوادچیکارکنھ کھ حاضردومیلیاردپاش بده البتھ چ 

  فرقی میکنھ من کھ میگیرمش .یھ نگاه دیگھ بھ رھا کردم آخی مثالقھربود حتی ازاون موقع تا 

  حاالژستشم عوض نکرده .برگشتم یکم رفتم جلو دادزدم

  این دختردومیلیارد خریده شد کسی نمیخوادش ...دومیلیارد یک...دومیلیارددو...دومیلیارد سھ...-

  دومیلیارد فروختھ شد.

  اره باپوزخند گفتمرفتم سمت خرید

  مبارکھ-



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ١٢۴ of ٣۴۵ 
 

  چیزی نگفت یھ یکی از بادیگاردای گندش اشاره کرد اونم رفت چند دیقھ بعد بایک کیف برگشت کیف 

  و داد بھ پیره مرده اونم گرفتش روبھ من گفت

  دومیلیاردتومن نقد-

  دن کیف رو گرفت سمتم ازش گرفتم .ازش گرفتم بازش کردم اوووووف ھمھ تراول بود نیاز بھ شمر

  م معلوم بود دومیلیارد.نداشت

  سرم روتکون دادم کھ یعنی درستھ. پیرمرد رفت جلودست رھا رو گرفت تاباخودش ببردش.

  رھا دستش روپس زددادزد

  رھا:ولم کن من باتو ھیچ جا نمیام .

  پیرمرد بھ یکی از بادیگارداش اشاره کرداونم رفت جلو بایھ دستش رھاروگرفت انداخت 

  و پامیزدمیگفت کھ ولش کنن ولی اون بادیگارده داشت میرفت سمت ماشین.روکولش.اونم مدام دست 

  رھا:خیل خوب منو بزارین پایین خودم میام.

  جمشیدبزارش پایین.پیرمرده:

  بادیگارده البتھ ھمون جمشیدگذاشتش زمین .رھا اومدپایین روبھ پیره مرده گفت

  قول میدم فرار نکنم. میشھ چنددیقھ برم پیش اون برگردم-

  داشت بھ من اشاره میکرد پیره مرده سرش روتمکون داد کھ یعنی باش .

  باصدای بغض آلودی گفت داشت میومد سمتم وقتی بھم رسیداشکوتوچشماش دیدم

  سامان من بھت اعتماد کردم ...نمیبخشمت ...من عاشق خونوادم بودم تومنو ازعشقای زندگیم -

  از عشقت جداشی. جداکردی امیدوارم توھم

البتھ اون بادیگاردااومدن دنبالش وااینا کھ شبیھ ھمن  اشکش سرازیرشد تاخواستم چیزی بگم اون رفت
  تااالن نفھمیده بودم .خخخ دوقولوان چ جالب 

  اِی خاک توسرت سامان کھ رھا روجلوچشات بردن ولی نتونستی کاری کنی باید بجنبم .

  اعتم بیسیم بود .رفتم جایی کھ کسی نتونھ ببیندم س

  سروان مظفری صدامو میشنوی ؟-

  بگوسامان صداتو دارم-
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  رھاروبردن چندتاازدخترای دیگھ روھم بردن رفتین دنبالشون؟-

  آره نگران نباش مازیرنظرشون داریم .-

  نگاه کردم بھ دختراھمشون روخریده بودن .

  تا بچھ ھا بریم دتا باچنون جناب سرھنگ ھمھ دختراروخریدن ھومن شون توماشینن من میام پیشت-

  شماھم چندتابچھ ھاروبفرستیدبیان ایناروبگیرن.دنبال رھا 

  باشھ مامنتظریم بیا.-

  گوشی و قطع کردم یھ نگاه بھ دورواطراف انداختم خبری نبود آروم آروم ازاونجا دورشدم رفتم پیش 

  بچھ ھای خودمون.

************  

  رھا 

  خراحمق منوتویھ بیابون بی آبوعلف فروخت .کصافط نره قول سامان عوضیھ گاو 

  این یویوھام چقدچاقن دارم وسطشون لھ میشم.باعصبانیت خودمو کشیدم جلو

  اَه گوریالی بدترکیب بابا لھ شدم یھ ذره درست بشینین وگرنھ میشینم روپاتونا.-

  دوتاشون یھ چشم غره ای بھم رفتن کھ نگو.اصالتایھ ربع توشوک بودم.

  خندش گرفتھ بود .روبھش گفتمپیره مرده 

  ھوی آقای محترم میشھ بگید میخواین بامن چیکارکنین؟-

  بھم نگاه کردیھ پوزخندزد دوباره روشوبرگردوند.

  سمعکتونو زدین ببخشیدا ولی مگھ کرید .-

  نجش کوبیدبھ پھلوم کھ جیغم دراومدرجمشیِدباآھمچین این 

  عین گاومیمونی پھلوبودا سوراخ شد االغ؟!آآآآآآآآآآآآآآآآآی مگھ مرض داری کره خر چرا-

  دوباره روبھ پیره مرده گفتم

  ببین آقای محترم یھ باردیگھ این یویوھات اذیتم کنن ھمچین میزنمشون کھ بھ غلط کردن بیوفتنا.-

  ایندفعھ دیگھ پیره مرده قھقھھ زد.اون جمشیدوحشمتم عین شترمرغ زل زده بودن بھ من .قیافشون 

  غلم بودن زل زده بودن بھم خخخخ لعین نکیرومنکرب خیلی باحال بود
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  ھان چیھ چراعین شترمرغ زل زدین بھ من فک نکنیدازون ھیکلتون میترسما نھ خیر من گنده -

  ترازشماروھم آدم کردم.

  ایندفعھ ھمشون خندیدن بھ من میخندین ھھ آدمتون میکنم وقتی خنده ھاشونو کردن گفتم

  منم میرسھ . ھھ بھ من میخندین نوبت خنده-

  پیره مرده روشو برگردوندداشت بھ من نگاه میکرد .دستاموبردم باال یھ بروحالشوببرخوشگل زدم کف 

  پیشونیشون گفتم

  بریدحالشوببرین-

  پیره مرده مرده بود ازخنده خودمم خندیدم حتی راننده ھم خندیدروبھشون گفتم

  اینقدرچشم غره میریدبھ من یھ وقت چشاتون درنیاد؟!-

  خخخ حالشون حسابی گرفتھ شد .

  یھ یھ ساعتی بود توماشین بودیم اِی لعنت بھ توسامان کھ منو تو این مخمصھ انداختی.آخھ االغ توبھم 

  قول داده بودی من بھ تواعتمادکرده بودم پس چرا اینکارو کردی لعنتی.حسابی گشنم شده بود

  گیرمیاد.اوی آقا من گشنمھ یھ کوفتی دردی مرضی چیزی توماشینت -

  پیره مرده بالبخندبھم نگاه کردبعدم دست کردتوجیبش یھ شکالت کوچیک داددستم ازش گرفتم گفتم

  عموجون یھ وقت خستھ نشی این ھمھ قاقالیلی توجیبات پرکردی ...بابامن میگم گشنمھ شما یھ -

  شوکوالت فسقلی میدی دستم این کجای منو میگیره آخھ؟!

  ھنوز رولبش بودگفت پیره مرده ھمونطور کھ لبخند

  ی شایدتونستم چیزی بھت بدم.فعال ھمین روبخور چنددیقھ دیگھ میرسیم یھ مقصد-

  ایـــــــــــش -

  خوردمش چ خوشمزه ام بود.

  دوباره یادسامان افتادم اِی دردنگیری کھ منو تواین مخمصھ انداختی بھ خاطراین کارت نمیبخشمت کھ 

  اللیت بطلبی پرتت میکنم پایین تاآدم شد .خخخخخ ھیچ حتی جلوپل صراتم وقتی اومدی ح

  ازتصورخودم خندم گرفتھ بود.

  یھ نیم ساعتی فک کنم گذشت ماشین وایساد پیاده شدیم 
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  وا عموجون اینجاکھ ھنوزبیابونھ نکنھ بجای غذادادن بھ ما میخوای ماروغذای شغاال کنی؟-

  پیره مرده:باید تا یھ جایی پیاده بریم

  اینجا بیابونھ ھا تاریکم ھست تازشم من ازتاریکی میترسم اگھ افتادم توچالھ توجواب ننھ  چـــــــــــی-

  بابامو میدی؟

  خندیدگفت

  آره نگران نباش من جواب میدم حاالھم ھیچی نگوراه بیوفت-

  حرکت کردیم یھ ربع پیاده روی کردیم دیگھ نانداشتم برم ھمونجا وایسادم 

  یگھ نمیتونم بیام.من دیگھ نمیتونم حال ندارم د-

  خداروشکربانورماه تاحدودی میدیدم.پیره مرده بھ یکی ازیویوھا اشاره کرد اونم اومد جلوم پشت بھم 

  زانوزدروزمین چون شبیھ ھم بودن نمیدونستم جمشیدیاحشمت ولی ھمین جوری حدس زدم 

  جمشیدباشھ.

  بر کردی میخوای بیام واجمشیدجون خوبی چرانشستی روزمین نکنھ ھوس بازی نون ببرکباب ب-

  جلوت بشینم باھم بازی کنیم؟

  جمشید:بیاباالبچھ جون اینقدراذیت نکن.

  یعنی چی بیام باال؟-

  مگھ نمیگی خستھ شدی خوب بپرروکولم دیگھ .-

  جونم خرسواری من عاشق خرسواریم.-

  تا اینوگفتم سرش روبرگردوند اوه اوه حسابی برزخی شده بود اون پیره مرده وراننده وحشمت جونم 

  خودتون تصورکنید چقدازدست من خندیدن.

  پریدم روکولش اونم بلندشدخدایی یھ حالی میداد

  جمشیدجون سنگین کھ نیستم اذیت نمیشی کھ؟-

  وورجھ نکنی منم خستھ نمیشم.متم درضمن اگھ اونقدر ورجھ من جمشیدجون نیستم حش-

  باشھ جمشیدجون چیزه یعنی حشمت جون. حاال یھ زره تندتربرو.-

  خخخخ فک کنم دیگھ حسابی قاطیھ.
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  یھ نیم ساعتی رفتیم راننده گفت:وایسین آقا ھمین جاست.

  پیرمرده:مطمئنی ؟

  آره آقا االن پیداش میشھ.-

  بیابونیم.خیلی نگذشتھ بود کھ صدای یھ موتوراومد وایسادیم اینا چشونھ یعنی چی رسیدیم ماکھ ھنوز تو

  وقتی رسیدبھمون پیاده شدن دونفربودن یکی شون اومدسمت ما اون یکی ھم باھمون موتوره رفت وا.

  سالم آقا دیرنرسیدم کھ؟

  نھ عجلھ کن ازکودوم وربایدبریم سریع حرکت کن.-

  چشم آقا دنبال من بیاید.-

  ھ بود کھ مرده وایستاد نگاش کردم اول بھ دوروبرش نگاه کرد بعدم دنبالش رفتیم یھ پنج دیقھ گذشت

  دالشد بادستش داشت خاک ھارومیزد کنار یھو یھ چیزی مثل دریچھ معلوم شد بازش کرد گفت

  بفرماییدآقا ازینجابایدبقیھ راھوبریم.-

  پایین. رفتم دیگھ کپ کرده بودم اینا دارن منو کجامیبرن؟رفتیم توش بایدازکول حشمت جون میومدم

  پایین اون یویوھام پشت من اومدن ودرآخرھمون مرده اومد .بھ روبھ روم نگاه کردم یھ چیزی شبیھ 

  بھ دیوواراش البتھ بافاصلھ المپ بود .یعنی دیگھ رسما درافقبھ تونل البتھ شبیھ کھ نھ واقعا تونل بود

  محوشدما آخھ برق ازکجاآوردن .راه افتادیم . 

  

  سامان

  دیم دنبالشون بچھ ھا چندتا از خریدارا رو گرفتن چندتاشونم فرستادم دنبال فتوحی ممکن بودراه افتا

  کسی بھش خبربده اونم جیم بزنھ وگرنھ دوس داشتم خودم برم دستگیرش کنم.نگران رھا بودم نشستھ

  داشتمبودیم توماشین بافاصلھ وبدون اینکھ چراغ ماشین روروشن کنیم دنبالشون بودیم دلشوره بدی  

  سرھنگ مظفری:حالت خوبھ سامان؟

  نمیدونم چرا دلشوره دارم خیلی نگرانشم.-

  نگران نباش ایشاا...ایناروھم مثل بقیھ دستگیرمیکنیم.-

  ستوان فیروزی:جناب سرھنگ مثل اینکھ نگھ داشتن .
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  وا وسطبیابون واسھ چی آخھ؟-

  سرھنگ مظفری:حتما یھ نقشھ ای دارن دیگھ.

  نگاه کردم پیاده شدن رھا ھم وسط اون غول بیابونی ھابود.آخی نازی ھیکلش وسط اون دوتا غول گم 

  شده بود.

  بایدپیاده بشیم تعقیبشون کنیم.-

  جناب سرھنگ:آره بریدپایین فقط مواظب باشیم حتی یھ تیکھ چوبم نبایدزیرپامون بشکنھ.ماشین ون 

  شون میرفتیم نمیدونم چند دیقھ گذشتھ بودکھ رھا وایستادبود ھرده نفرمون اومدیم پایین آروم دنبال

  اونام وایسادن آخی خستھ شده بود دیگھ نانداشت راه بره حق میدم بھش دیشب بھش غذادادم دیگھ 

  ھیچی نخورده بود حتما گشنھ است.یکی از اون غول ھا جلوش زانو زد میخواست کولش کنھ.

  بربازی کنھ بازور خودمونگھ داشتم خیلی باحال بود تواین وقتی رھا بھش گفت اومده نون ببر کباب ب

  وضعیتم دست ازشوخی برنمیداره نگاه کردم بھ بچھ ھا اونام خندشون گرفتھ بود.

  وقتی رھا بھ غولھ گفت آخ جون خرسواری وااای دیگھ میخواستم قش قش بخندم پشت دستمو بردم 

  تابلندنخندم. نزدیک لبم گازگرفتم لبخند میزدم ولی اینکاروکردم

  جناب سرھنگ:اِسامان چتھ دیونھ االن وقت خندست آخھ؟

  ببخشیدولی ...-

  خیل خوب ھیچی نگواالن لومون میدی.-

  رھا رفت رو کولش آخ کھ االن دوست داشتم خودم کولش کنم .دیگھ چیزی نگفتم 

  یھ موتوری اومد چنددیقھ راه رفتیم دوباره وایسادن انگارمنتظرکسی بودن .پنج دیقھ نشده بود کھ 

  دونفربودن یکی شون رفت سمت رھاشون اینا اون یکی ھم موتوروبرداشت رفت .وا اینا میخوان 

  چیکارکنن.مرده یھ چیزی گفت ولی چون فاصلمون روازشون بیشترکرده بودیم نمیفھمیدم.

  راه افتادن چند دیقھ ھمین طوررفتن یھو دوباره وایستادن.

  ی وامیستن اصال وسطبیابون چرادارن پیاده میرن؟اینا میخوان چیکارکنن چراھ-

  جناب سرھنگ :نمیدونم خیلی مشکوکن .

    ستوان جلیلی:اِ پس کوشن؟
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  ھان یعنی چی نگاه کردم دیدم نیستن .

  وا یعنی چی پس کوشن بال کھ درنیاوردن پس کجامیتونن برن؟-

  یانھ؟جناب سرھنگ:آروم باش شاید این نقشھ است تاببینن کسی تعقیبشونھ 

  چی میگی جناب سرھنگ اینجا کھ نھ کوھیھ نھ تپھ کجا میتونن برن ببینن کسی دنبالشونھ یھ نھ ؟من -

  االن میرم.

  اسلحمو ازپشت کمرم درآوردم پاشدم اونام بھ تبعیت ازمن بلند شدن.

  جناب سرھنگ :خیل خوب پس حداقل چنددیقھ صبرکن تا مطمئن بشیم نیستن.

  ا زمین صاف چیومیخوایدمطمئن بشیدنیستن بابا .بابا چرانمیفھمید اینج-

  رفتم جلو ھمون جایی کھ اونا اول بودن نبودن.

  پس کوشین لعنتی ھا اون چراغ قوه کو؟-

  ستوان جلیلی داد دستم روشنش کردم بااین کھ نورش قوی بود ولی ھر چی اینوراونورونگاه کردم 

  ھیچ اثری ازشون نبود.

  االن اینجابودن؟!جناب سرھنگ:یعنی چی ایناکھ 

  راه میتونھ وجودداشتھ باشھ .اونا کھ توآسمون نمیتونن برن ولی زیرزمین میتونن برنفقط یھ -

  .جناب سرھنگ:آره درستھ باید اینجاھا یھ دریچھ ای چیزی باشھ 

  بگردین بایدزودپیداش کنیم.رھاتوختره.-

  کنیم.ولی دریغشروع کردیم یھ گشتن بادستم ضربھ میزدم روزمین کھ شاید پیداش 

  نیم ساعتی داشتیم میگشتیم ولی ھیچ خبری نشد.

  جناب سرھنگ:نھ فایده ای نداره بایدبریم صبح بیایم اینجوری نمیشھ ھرکاری کنیم پیداشون نمیکنیم.

  یعنی چی معلوم نیست االن رھاکجاست اونوقت میگین بریم صبح بیایم،من تارھاروپیدانکنم ازین جا -

  تکون نمیخورم.

  سرھنگ:اینجوری کھ نمیشھ خودت کھ داری میبینی تاریکھ نمیتونیم پیداشون کنیم توھم لج نکن  جناب

  فردا صبح زودمیایم میگردیم .

  اومد جلودستمو گرفت منو برد سمت ماشین.وای یعنی رھا کجاست؟کاش حداقل حقیقت روبھش گفتھ 
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  تباه فکر میکنھ.ماشین حرکت بودم کاش تردیدنمیکردم و میگفتم مطمئنم اون االن درموردمن اش

  کردسرموگرفتھ بودم بین دستام .

  جناب سرھنگ:سامان حالت خوبھ؟ببین پسرخودتم دیدی نمیشدتواین تاریکی دنبالشون گشت .

  چیزی نگفتم حدودیک ساعت گذشت منوجلوی درخونھ پیاده کردن .ازشون خداحافظی کردم 

  قرارشدچندساعت دیگھ برم پیششون تابریم ھمونجا دنبالشون .جلوی درخونھ بودم دستموبردم جلوکھ 

  زنگ بزنم ولی نزدم خیلی وقتھ مامانم ایناروندیدم بعدازفوت بابام من مردخونھ ام.خودمم بامامانم 

  وخواھری کھ دوسال ازمن کوچیک تره بیست ودوسالشھ .اصال االن چ وقت این حرف ھاست؟

  راموکج کردم رفتم توپارک نزدیک خونمون نشستم رونیمکتش دوباره یادرھاافتادم .خدایا ھرجاھست 

  .یادآخرین حرفش افتادم "تومنوازعشقای زندگیم جداکردی ھواشوداشتھ با نذاردرموردمن فکربدبکنھ 

  امیدوارم توھم ازعشقت جدابشی"

  ھھ چقدرزودآرزوت برآورده شدخانومم.-

  روشن میشد زنگ زدم بھ سرھنگ مظفریھواکم کم داشت 

  سالم ھواداره روشن میشھ اگھ االن دیگھ مشکلی نداریدبیایم تابریم؟-

  سالم باشھ بابا کچلمون کردی بیاتابریم-

  اومدم-

  دیگھ خداحافظی نکردم تلفن رو قطع کردم چون ھوا تزه داشت روشن میشدماشینی نبودکھ آژانس 

  ود تااونجارودوییدم.وقتی رسیدم اول وایستادم تانفسم جابیادگلوم بگیرم تاکالنتری نیم ساعت راه ب

  داشت میسوخت وقتی بھترشدم رفتم داخل بابچھ ھاسالم کردم سریع رفتم پشت اتاق جناب سرھنگ 

  درزدم .صداش روشنیدم

  بیاتو-

  رفتم تو

  بریم؟-

  علیک سالم-

  ببخشید سالم بریم؟-
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  کرھم کورھم کچل درکل مشکل پیدامیکنن اونایی کھ  امان از عاشقی کھ ھم آدمو ھول میکنھ ھم-

  عاشق میشن. بچھ ھا پایینن منتظرتوبودیم بریم.

  باھم ازاتاق اومدیم بیرون رفتیم بیرون سھ تاون پارک بودھمھ بچھ ھا احترام گذاشتن .سوارشدیم

  حرکت کردیم.یھ ساعت و نیم گذشتھ بودباالخره رسیدیم رفتیم ھمونجاکھ یھوغیبشون زده بود داشتیم  

  ھمھ مون دنبال یھ دریچھ لعنتی میگشتیم کھ من ورھاروازھم جداکرده بود.

                                               ************  

  رھا

  رون .ھواکم کم داشت روشن میشد نگاه کردم ببینم توکدوم خراب باالخره ازاون تونل لعنتی اومدیم بی

  شده ایم؟

  واااااای بابا اینجاکھ بازم بیابونھ ؟!-

  پیرمرده :نگران نباش تاچندساعت دیگھ میرسیم.

  خب حاالکجا میخوایم بریم ؟-

  مرده ای کھ ماروبرده بودتواون تونلھ گفت:من اینجاھا یھ مسافرخونھ سراغ دارم نیم ساعت راھھ 

  میریم اونجا تا ھم یھ چیزی خرده باشیم ھم یکم خستگی دربیاریم.

  ؟اوسکلچرا بیخودی حرف میزنی وسط بیابون مسافرخونھ باباتھ -

  طرف رونگاه کنی میبینی ھمچینم کھ میگی دوباره ھمون گفت:نھ مسافرخونھ بابام نیست ولی اگھ اون

  وسط بیابون نیستیم.

  شت بادستش پشت سرمونشوون میدادنگاه کردم بعلھ اون طرف یکم دورتریھ دا

  شھریاروستایاحاالھرچی دیگھ پیدا میشد ولی دوربود سھ ساعت توتونل راه رفتیم دیگھ حال نداشتم 

  نقشھ ھایی دارم باتعجب نگام کردیھ لبخندزدم  باشیطنت روموکردم طرف حشمت نگاش کردم فھمیدیھ

  بھش گفتم

  حشــــــمت جـــــــــــون...حشمت جـــــــــونــــــــم-

  حشمت:ببین من خودم خستھ م بیخود حشمت جون راه ننداز بعدم من جمشیدم

  دوباره یھ فکرخبیث تراومدتوذھنم روموکردم طرف حشمت جون ھمونجوری نگاش کردم پیره مرده 



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ١٣٣ of ٣۴۵ 
 

  یھ لبخند کھ نزدیک بود بھ خنده ای بلندتبدیل بشھ زده بود.یھ لبخند زدم وروبھ حشمت گفتم

  من میگم حشمت جونم آقاست اصالنمیذاره بھ من بدبگذره این جمشیدکھ بیتربیتھ واال حشمت آقاست.-

  خندم گرفتھ بود پیره مرده زدزیرخنده کھ باعث شدھممون بخندیم.روبھ حشمت گفتم

  م من کھ ...حشمت جون-

  حشمت درحالی کھ پشتشوکردبھم گفت:خیل خوب بابا بپرباال.

  جونم خرسواری -

  ھیــــــــــــن .ھمون موقع حشمت جون برگشت یھ نگاھی بھم کرد کھ نگو دوباره گفتم

  حشمت جــــــــــــون-

  حشمت دوباره روشوکرداونور منم پریدم باالی خرخوبم حشمت جون خخخخخخ.ھممون دوباره 

  خندیدیم.بعلھ بھ لطف خر خودم خیلی زودترازنیم ساعت رسیدیم جلوی مسافرخونھ وایستادیم.

  حشمت:بپرپایین بچھ پرو

  وردم گفتمپریدم پایین دوییدم پشت پیره مرده چون ازون حساب میبردن باپررویی زبونم رودرا

  پروعمتھ -

  خواست بیادسمتم کھ بھ خاطرپیره مرده نیومد ولی گفت

  باشھ ولی شما دوباره بھ من نیاز پیدامیکنی دیگھ-

  شاتاب حشمت جون-

  دیگھ واقعا حرسش دراومده بود پیره مرده درحالی کھ میخندید گفت

  بسھ دیگھ اینقدردعوانکنین بریم یھ چیزی بخوریم کھ زودبایدبریم-

  رفتیم تو جای بدی نبود.ازونجایی کھ حال نداشتم روتخت اولی نشستم رفتم تکیھ دادم بھ پشتی پامم 

  دراز کردم 

  آخی خستھ ششدم ازبس راه رفتم.-

  حشمت:خوبھ ھمھ زورش رومازدیم ھمھ راھم کھ سوارمن بودی تازه خستھ ھم شدی؟

  خندیدم اونام بھ تبعیت ازمن اومدن روھمون تختھ نشستن.

  ره مرده :نمیخوری؟پی
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  چشاموبازکردم دیدم سفره روانداختن توشم یھ ماھیتابھ گنده است کھ توش پرتخم مرغھ.

  رفتم جلو لقمھ اول روخوردم واپس چرااینا نمیخورن ؟ھمون موقع پیره مرده یھ لقمھ خورد پشت 

  یتابھسرشم اون مرده و حشمت جون وجمشیدخوردن .خواستم لقمھ دوم روبگیرم دیدم نصف ماھ

  یوھا اوووووف دھنشون پرپربود تازه یھ لقمھ امروتخم مرغاشو خوردن نگاه کردم بھ اون یو 

  خخخخ خدایا این گاواروازمانگیر.تودستشون بود عین گاو داشتن میخوردن. 

  خدایاچرابھ بعضی ھا دھن میدی اندازه چی ولی بھ بعضیام مثل من اصال دھن نمیدی ھعــــــــــی.-

  پیره مرده ریزخندیدن اوندوتام اصال نگفتن توچی میگی واقعاھم عین گاو میمونن. اون مرده و

  روبھ پیره مرده گفتم 

  آقامیشھ اون آب روبدید بھ من؟-

ِل ھستم.   پیره مرده:اسم من آقانیست من دَنی

  آقادنیل اون آب و بھ من بدید.-

  گفتم کھ من اقانیستم توازین بھ بعدمنودنیل صدامیکنی.-

  اینجوری کھ نمیشھ خوب شماازمن بزرگ ترین بی ادبیھ کھ اینجوری خطابتون کنم.آخھ -

  یھ لبخندزدگفت:تودخترخوبی ھستی ولی من خودم ازت اینو میخوام.پس بگو.

  د...دن...دنیل اون آب و بده من.-

  خندیدآب رودادبھم.

  نید؟راستی دنیل کھ اسم خارجیھ شماسختتون نیست بااین اسم توایران زندگی میک-

  دنیل:کی گفتھ من توایران زندگی میکنم؟

  آب پریدتوگلوم یعنی چی ؟

  پس کجازندگی میکنید؟-

  لندن-

  ؟؟؟؟؟؟چـــــــــــــــی -

  لندن توھم قراره ازین بھ بعداونجا زندگی کنی.-

  نھ یعنی چی اشک توچشام جمع شد اینا ھمین جوری چندروزه منو دزدیدن حاالم منومیبرن لندن نھ 
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  من نمیتونم ازخونوادم دورباشم تااالنم خیلی جلوخودموگرفتم.اشکام سرازیر شدن.سریع ازتخت اومدم 

  پایین پریدم بیرون بایدفرارمیکردم پشتمونگاه کردم ھم جمشیدھم اون حشمت گاوداشتن دنبالم میومدن 

  دوایسم من من موندم بااون ھیکلشون چ جوری اینقدرسریع میان .سینم داشت میوخت نھ من نبای

  نبایدتسلیم بشم بایدھرجوری شده فرار کنم بایدبرگردم پیش مامان بابام خدایا کمکم کن خدایا کمکم کن.

  اشکام داشتن میریختن پایین سرعتم اومده بودپایین نفسم باال نمیومد ماھیچھ ھای پام درد میکردپام 

  محکم بالگدودستام گرچھ نانداشتم  میلرزیدیھم ازپشت کشیده شدم .یکیشون منو گرفت انداخت روکولش

  میکوبیدم بھش وگریھ میکردم.

  ولم کنیدآشغاال من باشما ھیچ جانمیام ...ولم کن عوضی بیشعورگاوخراصال الحق کھ خری،گاوھندیھ -

  گاومنوبذارپایین توروخدا ولم کنید دزدای بیشعور....کمک کمک کـــــــــــــــــمــــــــــــــــــک .

  آوردم پایین ازپشت چسبیده بودم بھش نمیدونم کدومشون بودن ازپشتم دستشوآوردجلوم محکم 

  منوچسبیدکھ فرارنکنم .پیره مرده جلوم بودداشت نگام میکرد.ھرکاری میکردم دستاشوازخودم جداکنم 

  نمشدالحق کھ گاوه خیلی زورداشت نکبت.روبھ پیره مرده درحالی کھ گریھ میکردم گفتم

  س منودزدیدین میخواین بامن چی کارکنین من االن چندروزه خونوادموندیدم دلم واسشون واسھ چ-

  تنگ شده اصالمگھ خودتون بچھ ندارین مگھ خودتون پدرنیستین چراولم نمیکنین بابا راحتم بزارین

  توروخدا؟! 

  احساس کردم نگاش رنگ غم گرفت اومدجلوم ازجیبش یھ دستمال درآورداشکاموپاک کردوگفت

  نھ من بچھ ندارم پدرم نیستم ولی ھمیشھ دوست داشتم باشم.-

  میخوایدچ بالیی سرمن بیارین؟-

  ماھیچ بالیی سرت نمیاریم اینوبھت قول میدم قول مردونھ-

  ھھ ازھمتون بدم میادھمتون میگیدقول مردونھ ولی مردنیستین زیرقولتون میزنین سامانم بھم قول داد -

  ولی عمل نکردآخرش منوفروخت بھ شما نھ ھیچ کدومتون مردنیستین  مراقبم باشھ قول مردونھ داد

  بابام مرده اون ھرچی میگفت عمل میکرد .فقط 

  بایادآوریھ بابام دوباره اشکام سرازیرشدن .گره دستای اون گاوی کھ منونگھ داشتھ بودشل شده 

  مو بادستام گرفتھ بودم .بود.زانوزدم روزمین ازتھ دلم زجھ میزدم بھ ھق ھق افتاده بودم .جلوصورت



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ١٣۶ of ٣۴۵ 
 

  یکی دستشوگذاشت روشونم وآروم فشارش داد .نگاه کردم دنیل بود توچشاش غم و میخوندم دوباره

  باھمون دستمال اشکاموپاک کرد.سرموانداختم پایین نمیخواستم بھش نگاه کنم .اون پاشد من ھم اخم 

  ھ اون مرده گفت :بایدھرچھ زودتربریمکرده بودم دوباره اون گاوه بازوم روگرفت بلندم کرد.دنیل روب

  لندن بھ دوستات زنگ بزن بگوھمین االن بایدبریم.

  اون مرده ھم گوشیش روازجیبش درآورد یھ شماره گرفت رفت اونورتر داشت بایکی حرف میزد.

  بعداینکھ تلفنش تموم شداومدگفت:آقا ھمھ چی آماده است تایھ ساعت دیگھ حلھ بھترراه بیفتیم من اینجا

  یکیومیشناسم میتونھ باماشین ماروببره.

  راه افتادیم.

**********  

  مریم 

  مو اصالخوب ع چندروزی میشھ ازدزدیدن رھامیگذره اوضاع خونھ خیلی بھم ریختھ است حال زن

  .دیروزمھدی بازورمنوبردبیرون شوخوب نشون میدهم تعریفی نداره فقط جلوزن عموخود،عموھنیست 

  کھ مثالروحیھ من عوض بشھ ولی بدتراعصاب اونم گندزدم ازدیروزتاحاالباھم قھریم نھ اون زنگ 

  زده نھ من.خوب چیکارکنم من االن نگران رھام میدونم اونم تقصیری نداره ولی خوب چیکارکنم؟!

  دیشب اومدم خونھ عموشون کھ اززن عمو مراقبت کنم.بیچاره ھمش داره میگھ رھا کجاست 

  وابھ چی میخوره؟ھممون نگرانشیم فقط موندم اونی کھ رھارودزدیده چراحداقل یھ زنگ نزده کجامیخ

  اعصابم کالبھم ریختھ است.ساعت رونگاه کردم نھ و نیم بایدبرم پایین صبونھ آماده کنم.

  موھاموشونھ کردم وازاتاق رھا کھ حاال من توشم اومدم بیرون .رفتم توآشپزخونھ چایی دم کردم 

  م چیندم بعدم رفتم دستشویی.میزروھ

  ازدستشویی اومدم بیرون رفتم توآشپزخونھ کھ دیدم عمونشستھ روصندلی پشتش بھ منھ یواش رفتم

  پشتش دستموانداختم دورگردنش  

  الھی قربونتون برم عموجون توروجون رھااینقدرخودتونو اذیت نکنید بخدارھام راضی نیست.-

  نشستم کنارش

  عمو:دلم براش تنگ شده 
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  خیلی نگرانشم نمیدونم چوب کدوم گناھھ کھ دارم میدم ولی ھمیشھ ازخداخواستم اگھ قراربوداتفاقی 

  بیافتھ واسھ خودم باشھ نھ واسھ زن و بچھ ام.

  میدونم عموجون ماھمھ االن نگرانشیم ایشاا...ھیچ اتفاقی نمی یوفتھ رھام سالم برمیگرده من دلم -

  روشنھ .

  ھمون موقع زن عمو اومد

  صبح بخیربیا بشینین منم چایی میریزم.سالم زن عمو جون -

  زن عمو:سالم عزیزم دستت دردنکنھ توروھم بھ زحمت انداختم .

  این چھ حرفیھ بعدا کھ رھابیاد حسابی ازخجالت ھم درمیایم زن عمو.-

  چیزی نگفت فقط یھ لبخند تلخ زد.

  بعداینکھ صبونھ روخوردیم عمورفت شرکت .

  امروزکالس داریا. زن عمو:مریم جون

  آره میدونم فقط یھ سرمیرم کھ بگم دیگھ نمیخوام برم.-

  چرا ؟-

  رھا بودیم حاالھم وقتی اومدباھم میریم. من تااالن ھرکالسی شرکت کردم با-

  اینجوری کھ نمیشھ تازه تواالن ازدواج کردی االن نامزدیم مثال خوب وقتی اینجایی شوھرت دیگھ -

  ...کاش رھا بودشما دوتاروباھم میدید خیلی بھم میایدمطمئنم خوشحال میشد.نمیتونھ بیاددیدنت کھ 

  زن عموازخودمون بود خیلی باھاش راحت بودم بھش گفتم

  نگران نباشیدقبل ازاینکھ کسی منو مھدی رو باھم ببینھ رھا دید اصالاون باعث شدماباھم ازدواج -

  .کنیم

  زن عموباتعجب گفت

  وایعنی چی ؟-

  ھ قضیھ روواسش تعریف کردن آخرش خندیدوگفتشروع کردم ھم

  جاش خیلی الھی دورش بگردم توھرشرایطی کھ بود دست ازشوخی و مسخره گیری برنمیداشت -

  توخونھ احساس میشھ.
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  ایشاا...زودتربرمیگرده بھ دیونھ بازی ھاش ادامھ میده ششمام بجای اینکھ اینقدر خودتونو اذیت کنین -

  ھمینو میخواد. واسش بیشتر دعا کنید رھا

  پاشد ودرحالی کھ میرفت سمت اتاقش گفت

  راضیم بھ رضای خدا.-

  منم آشپزخونھ رومرتب کردم رفتم تو اتاقم .روتخت رھا خوابیدم دلم خیلی ھواشوکرده بود.

  یادمھدی افتادم دلم واسھ اونم خیلی تنگ ششده بود باید بھش زنگ بزنم تقصیرمن بود کھ قھرکرد.

  بھش زنگ زدم ھنوز زنگ اول بھ آخرش نرسیده بود کھ برداشت گوشیم روبرداشتم

  مھدی:سالم

  خندیدم گفتم

  سالم روگوشی خوابیده بودی؟-

  چیزی نگفت ولی ازنفس کشیدناش حس کردم خندش گرفتھ.

  االن مثالقھری ؟-

-...  

  ببین اگھ جوابموندی منم قطع میکنم تومجبورمیشھ بیای منت کشی ھا!-

-...  

  کردم ازعمداینکاروکردم حاالوقت منت کشی اون بود.ھنوز بھ دوثانیھ نکشیدهھمون موقع قطع 

  بودزنگ زد.برداشتم ولی ھیچی نگفتم 

  مھدی درحالی کھ میخندید گفت :روگوشی خوابیده بودی؟

  خندم گرفت ولی نخندیدم ھیچی نگفتم

  مھدی:االن مثالقھری؟

-...  

  آقااصالمن غلط بکنم باعشقم قھرکنم.-

  رت ادامھ بده.اِپس بھ کا-

  خندش گرفت گفت:امان ازدست تو...دلم برات تنگ شده خانومم
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  منم ھمین طور-

  واقعا؟-

  بلھ باالخره ما یھ آقابیشترنداریم کھ.-

  پس بدوبیا بریم بیرون میخوام ببینمت توآماده شومنم چنددیقھ دیگھ میام دنبالت.-

  نمیتونم بیام. عمومم بایدمراقبش باشم ببخشیدولی نھ مھدی ،من خونھ زن-

  چیزی نگفت فک کنم ناراحت شد دوباره گفتم

  خب االن نمیتونم ببینمت بعدازظھر کھ میشھ.-

  سریع گفت

  واقعا؟-

  بعلع باالخره شما پارتی تون کلفتھ دیگھ بعدم اینکھ من بعدازظھرمیخوام برم کالس -

  خانومم خلوت کنم نھ؟آھان یعنی من دویاعت بایدبشینم کھ کالس جناب عالی تموم بشھ بعدن با-

  نھ خیرم آقای بی حوصلھ فقط میرم کھ بگم دیگھ نمیام کالس بعدش درخدمت شمام.-

  واچرانمیخوای دیگھ بری کالس؟-

  واسھ اینکھ میخوام ھروقت رھا برگشت باھم بریم.افتاد-

  اوه بعلھ مادمازل جونم کارخوبی میکنی پس من بعدازظھر میام دنبالت آماده باش -

  زمباش عزی-

  چــــــــی ؟-

  اوی چراجیغ میزنی کرشدم..-

  نھ نھ تواالن چی گفتی؟-

  ظورش اون عزیزم بود.فھمیدم من

  چی گفتم گفتم باشھ دیگھ.-

  نھ بعدش چی گفتی ؟-

  بعدش من کھ چیزی نگفتم.-

  چرابابایکم فکرکن میفھمی کھ چی گفتی.-
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  نھ بابا توھم زدی-

  توھم چیھ توبھ من گفتی عزیزم-

  میگم توھم زدیا میگی نھنھ بابا -

  یعنی میخوای بگی نگفتی؟-

  نھ نگفتم -

  باش پس خدافظ-

  خدافظ عزیــــــــــزم.-

  خخخخخ تاخواست چیزی بگھ قطعش کردم.

  بایدیھ چیزی واسھ ناھاردرست کنم رفتم پایین دیدم بوی غذا میادانگار.رفتم توآشپزخونھ دیدم زن عمو 

  داره غذادرست میکنھ.

  ششما چرا من االن اومدم غذادرست کنم شمابایداستراحت کنید.وای زن عمو -

  توھم بعدازناھاربروخونتون حالم خوبھ کشیدی من زن عمو:نھ عزیزم توبھ اندازه کافی زحمت 

  اینجوری بھتره.

  ولی آخھ...-

  آخھ نداره من ھروقت کمک خواستم بھت میگم توھم مثل رھای خودم میمونی ھروقتم دلت خواست -

  م سربزن ولی نمیزارم بمونی .توھم اذیت میشی.بیا بھ

  باشھ ولی مدیون رھاییداگھ کاری داشتید بھم نگید.-

  باش عزیزم اگھ زحمتی نیست یکم ساالد درست کن.-

  باشھ.-

  ناھاروھم خوردیم عمووزن عمورفتن کھ استراحت کنن منم ظرف ھاروشستم رفتم تواتاق رھا .ساعت 

  شددو.ھمون موقع مھدی زنگ زدبرداشتم یک ونیم بودتاآماده شدم ساعت

  مھدی:سالم عزیــــــــــزم.

  خخخخخ عزیزم روازعمدگفت

  علیک سالم آقا -
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  بپرپایین کھ ھالک شدم -

  واھالک واسھ چی تشنتھ؟-

  آره -

  خوب برات یکم آب میارم-

  نھ من ھالک آب نیستم -

  وایعنی چی؟-

  یعنی اینکھ ھالک یھ ماچم ازون آبداراش.-

  اصالفکراینجارونکرده بودم اوه اوه

  الو ...الو...صدات نمیاد-

  ھھ زرنگی ببین تلفنت اگرم بسوزه عیبی نداره حضوری بھت میگم خانومم.-

  الو...الو...-

  دیگھ چقدرم کھ من بدم  ماچھ سریع قطع کردم.خاک برسرم شدنکنھ بخواد خل بشھ ؟نھ بابا فوقش یھ

  رژمم پررنگ کردم .ازاتاق رفتم بیرون پیغاموکاغذ نوشتم فکرم خندم گرفت سریع یھ پیغام رمیاد.از

  روچسبوندم رودریخچال یواش ازخونھ اومدم بیرون..رفتم توکوچھ ماشین مھدی یودیدم اومده  

  .تامنودیدتکیھ بودبیرون تکیھ داده بودبھ ماشین یھ نگاه بھش کردم .آخ کھ تیپ دخترکشی زده بود

  ت یھ لبخندخوشگلم زده بود.منم بالبخندرفتم سمتش شوازماشین گرفت عینک دودیشوبرداش

َھ سالم بربھترین خانوم دنیا   مھدی:ب

َھ سالم بربھترین آقای دنیا خوبی عزیـــــــزم؟-   ب

  آره عزیـــــــــــم ،حاال بیابشین تا عزیزم وحالیت کنم.-

  خندیدیم سوار شدیم.ماشین حرکت کرد

  میایدکھ من حسابی ھالکم. خب اول میریم کالس شماھم زودمیریدزوودم-

  وای بدبخت شدم

  ھالک خوب اگھ تشنتھ بروبھ بطری آب بگیربخور-

  نوچ من با آب سیراب نمیشم باتوسیراب میشم.-
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  ماشین ونگھ داشت منم سریع پیاده شدم دروبستم ولی چون شیشھ پایین بود صدای خندشوشنیدم البتھ

  خنده کھ نھ قھقھھ. 

  استادمنودیدجاخورد.رفتم توکالس 

  ؟استاد:خوشحالم میبینمت ازرھا چ خبر

  سالم ھیچی استادھنوز خبری ازش نشده اومدم کھ بگم دیگھ نمیام کالس-

  استاد:چرا؟

  ھروقت رھا پیداشدباھمون میام.خدافظ-

  استاد:خدافظ راستی اگھ خبری شد مارودرجریان بزارید.

  فظچشم استادشمام دعا کنیدزودترپیداش بشھ .خدا-

  ازکالس رفتم بیرون .رفتم سوارماشین شدم 

  مھدی:خوب حاالمیریم یھ جایی کھ من حسابی سیراب بشم.

  اِمھدی .-

  جونــــــــــــم-

  خندم گرفت خودشم خندید.ماشین روروشن کرد .

  کجا میریم؟-

  یھ جایی کھ ھمھ تھران زیرپامون باشھ.-

  ھــــــین بام تھران؟!-

  بلھ دوست داری؟-

  وف بارھاخیلی میرفتیم اونجااووووو-

  پس االن بایادآوری رھام کھ شده حتما میریم.-

  یھ یک ساعت ونیم گذشت تارسیدیم.

  مھدی:بفرمایید اینم بام تھران

  پیاده شدم ھیشکی نبود بھ جز سھ چھارنفرکھ اونام دوربودن.

  من عاشق اینجام مرسی مھدی.-
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  خواھش میکنم-

  .خیلی قشنگھ.م جلوترواقعا ھم ھمھ تھران زیرپامون بوداومد نزدیکم دستموگرفت باھم رفتی

  مھدی:مریم 

  جونم-

  دوست دارم -

  منم دوست دارم-

  میدونی وقتی کھ بھ مامانم جواب منفی دادی اومدم اینجا شب بودھیشکی ھم نبود ازتھ دلم دادمیزدم -

  وخداروصدامیکردم ازش خواستم تا توروبھم بده بعدم بھش قول دادم اگھ آرزوم براورده شدباھم بیایم 

  اینجا تاازش تشکرکنم االنم ازش خیلی ممنونم.

  منم ممنون خدام کھ منورسوندبھ توولی بعدش بایدممنون رھا باشیم چون اون بودکھ باعث -

  شدمنوتوباھم مالقات داشتھ باشیم

  اون روزدوتامون خندیدیم  بایادآوری

  مھدی:آره یادتھ وقتی داشتم بووق میزدم چی بھم گفت

  دوباره خندیدیم

  مھدی:یادتھ اون روزتوکافی شاپ بھش اس دادی اونم اصالخودشولونداد بدتریھ جک خوند ولی خنده 

  دارتراز جوکش کارش بود.

  آره اون روزخیلی خوش گذشت.-

  وم روگرفت منوچرخوندسمت خودش دستاش رودورم حلقھ کردمنم بعدازاینکھ کلی خندیدیم مھدی باز

  غلش کردم سرموگذاشتم روسینش بعدچندلحظھ سرموازروسینش برداشتم داشتم نگاش میکردم لاونوب

  اونم ھمین طورولی چشاش دودومیزدبین چشمام ولبام تو حرکت بود.آروم سرش روآوردجلو.

  خره سیراب شد منم ھمین طور احساس میکردم خودمم بھ جلوترتا اینکھ لباش رولبام قرار گرفت وباال

  این نزدیکی نیازداشتم.

                                              ************  

  سامان
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  .ولی چ فایده بعداینکھ رفتیم توش فھمیدیم  باالخره بعددوساعت گشتن تونستیم دریچھ روپیداش کنیم

  تھران ھمھ جاشوگشتیم وقتی رسیدیم تویھ مسافرخونھ فھمیدیم میرسھ بھ یھ روستایی خارج از 

  اونجابودن صاحبش میگفت یھ دختری باھاشون بودخواست فرارکنھ ولی رفتن دنبالش گرفتنش 

  .ای لعنت بھ توسامان .وقتی مرده گفت خیلی وقتھ ازاین جا رفتن دیگھ زانوزدم نھ من نبایدمیزاشتم 

  حتی ازعشقت مراقبت کنی.ای خاک توسرت کھ عرضھ نداری 

  جناب سرھنگ:حالت خوبھ سامان چت شدیھ دفعھ پاشومردزشتھ دارن نگات میکنن.

  بھ کمک جناب سرھنگ نشستم رویھ تختی کھ یکم ازبچھ ھادوربود

  رسول یعنی اون االن ھھ من چ مردیم کھ حتی نتونستم ازکسی کھ دووسش دارم مراقبت کنم-

  کجاست؟من مطمئنم ھیچ وقت منونمیبخشھ کاش حداقل بھش گفتھ بودم کھ اینا ھمھ جزوعملیات منم  

  دزدنیستم.حاالچ خاکی توسرم بریزم جواب خونوادشوچی بدیم.

  جناب سرھنگ:نگران نباش خدابزرگھ .

  ازاون مسافرخونھ اومدیم بیرون دوباره ازھمون تونل لعنتی ردشدیم برگشتیم کالنتری.

  ن ستوده:جناب سروان تونستی آدرس این دختروپیداکنیم چندروزه پیش یھ آقایی اومده بوده یکی ستوا

  ازکالنتری ھای منطقھ باال ظاھراپدرھمون دختره.

  ستوان آدرس روسریع بده -

  آدرس روازش گرفتم بایدزودترمیرفتم خونشون االن تنھا کاری کھ میتونیم انجام بدیم اینھ کھ 

  زاریم.احتماالزنگ میزنن.توتلفنشون شنودب

  بودامیدوارم خونھ باشن .زنگ روزدم چندلحظھ بعدیھ آقایی حدودا چھل پنج رسیدم خونشون ساعت 

  وخورده ای سالھ اومدجلوی دراحتمال دادم باباش باشھ 

  مرده:بفرمایید

  سالم من سروان صدرایی ھستم میتونم بیام داخل-

  آره رھاموپیداکردین؟ س ...سالم جناب سروان ازدخترم خبری شده-

  آخی 

  .مون رومیکنیم حقیقتش نھ ھنوز ولی ما تمام سعی-
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  بفرماییدداخل.-

  رفتم تو بعدازاینکھ بامادرش سالم واحوالپرسی کردم نشستم روی مبل مادرش برام یھ شربت 

  آورد.ازش تشکرکردم برداشتم 

  پدررھا:خوب جناب سروان تعریف کنید

  دوست داشتم باھام صمیمی باشھ

  لطفا منو سامان صداکنیداینجوری راحت ترم.-

  باشھ سامان جان بگو ازشش خبری داری؟-

  ھمھ داستان روبراشون تعریف کردم اینکھ من دزدنیستم بلکھ یھ پلیسم کھ اومدم یھ باندقاچاقچیھ آدم 

  رودستگیرکنم.

  مادرش:وای خدایا بدبخت شدیم یعنی رھام روکجابردن ؟

  ایشاا...باکمک شما پیداش میکنیم -

  مادرش:آقاسامان ھرکمکی ازدستمون بربیادانجام میدیم فقط بگیدچیکاربایدبکنیم؟

  بایدصبورباشیم .االن مااصالنمیدونیم رھا کجاست پس فقط بایدبشینیم تارھا زنگ بزنھ  اول اینکھ-

  خیلی نزدیکن روبدیدبھ ما مثالدوستی ماتوتلفنتون شنودمیزاریم واینکھ شمابایدامارتمام کسایی کھ بھش 

  فامیلی کسی کھ شایدبھ اون زنگ بزنھ.

  دوتایی باھم گفتن:مریم

  این مریم کی ھست ؟-

  پدرش :دخترعموی رھا تنھا کسی کھ ھم باھاش مثل خواھر ھم دوست ھم فامیل خیلی بھم وابستھ ان 

  تا دوسھ ساعت پیشم اینجابود.ھم سن خودرھاست 

  نگ بزنید بگیدزودتربیاداینجا.میشھ لطفابھش ز-

  مادرش بلندشدباتلفنشون یھ شماره گرفت بھ طرف پشت تلفن گفت زودبیاداینجا بعدم قطع کرد.

  مادرش:تانیم ساعت دیگھ میاد.

  ممنون...راستی یھ چیزه دیگھ اگھ اشکالی نداشتھ باشھ من ازاین بھ بعد تاوقتی کھ رھاپیدابشھ ممکن -

  شایدمجبوربشم بعضی شبا اینجا بخوابم شما بااین موضوع مششکلی ندارید؟بیشتراوقات اینجا باشم 
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  .پدرش:نھ پسرم این چ حرفیھ اینجامتعلق بھ شماست ھروقت خواستین بیاید

  ممنون زلطفتون آقای صبوری-

  پدرش:توھم منومحمدصداکن اینجوری راحت ترم.

  چشم محمدآقا-

  اینجا بخوابم ولی خب اینجا بوی رھارومیدهراستش نیازنبودکھ تن تن بیام اینجا یاحتی شبا 

  ازعمدخواستم کھ اینجابمونم .زنگ درزده شدپدرش رفت دروبازکردچندلحظھ بعدیھ خانم ویھ آقای  

  جوون کھ احتمال میدادم ھمون مریم وششوھرش باشھ اومدن تو.

  محمدآقا:ایشون جناب سرھنگ سامان صدرایی ھستن .

  بعدم درحالی کھ بھ اونااشاره میکردروبھ من گفت:سامان جان اینام مریم خانوم دخترعموی رھا 

  ایشونم ھمسرشون آقامھدین.

  باھم احوالپرسی کردیم بامھدیم دست دادم .

  مریم:آقاسامان ازش خبری شده خواھش میکنم بگید

  یھ باردیگھ ھمھ قضیھ روواسشون تعریف کردم.

  کجاست؟مریم:پس یعنی االن 

  توی تلفن ھای بایدآرامش خودتونوحفظ کنیدماھمھ نگرانشونیم.مااحتمال دادیم رھا بھ اینجا زنگ بزنھ -

  اینجا شنودمیزاریم وازاونجایی ھم کھ شما بارھاخیلی صمیمی ھستیدگفتم بیایداینجاکھ اگراحتماال بھ 

  شما ھم زنگ زدیاازھرطریقی ازش خبری پیداکردیدمارودرجریان بزارید.

  مھدی:خب شما این احتمالومیدیدکھ خوددزدا زنگ بزنن؟

  نمیدونم شاید-

  مھدی:ولی من بعیدمیدونم دزدازنگ بزنن شمامیگید دومیلیارد رھا روخریدن دلیلی نداره بخوان زنگ 

  بزنن چون حتی اونا احتیاج بھ پول ھم ندارن کھ بخوان باپول رھاروپس بدن من مطمئنم اگرم کسی 

  خودرھاستبخوادزنگ بزنھ 

  آره حق باشماست من قبالدرمورداین موضوع فکرکردم ولی خوب باید این احتمال روھم بدیم دیگھ-
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************  

  رھا

  االن چندساعتھ تویھ ماشین داریم میریم یھ جاکھ نمیدونم کجاست ھواکم کم داره تاریک میشھ  .

  من گشنمھ-

  دنیل یھ نگاه بھم کردویھ لبخندزددست کردتوجیبش یھ دونھ ازاون شکالت ھایی کھ دیشب داده بودبھم 

  دوباره داددستم.

  چنتا ازایناروداری کھ تموم نمیشھ-

  ھست کھ تارسیدن بھ مقصدتوروسیرکنم.دنیل:نترس اونقدر

  خوب حداقل یکم بیشتربده-

  دنیل:نھ دیگھ اونوقت تموم میشھ.

  شکالت روبازکردم خدایی خیلی خوشمزه بودھرکدوم ازیویوھا یھ طرفم نشستھ بودن نگاشون کردم 

  جفتشون سرشونوچسبونده بودن بھ شیشھ خواب بودن.یھ فکری بھ ذھنم زدچ طوره یواشکی ازتوجیب 

  دنیل چندتادیگھ ازاون شکالت ھاروبردارم؟آره فکرخوبیھ.

  ردم توجیبش .وایییی چقدشکالت ھمھ روبرداشتم دستموآوردم آروم دستموبردم جلوخیلی یواش دستموک

  بیرون.

  دنیل میشھ یھ دونھ دیگھ ازاون شکالت ھاروبدی خواھش میکنم.-

  یھ نگاه بھم کردیھ لبخندزددستشوکردتوجیبش ولی تادست زددیدخالیھ .

  خواست چیزی بگھ دستاموبازکردم بردم جلوش خندیدم.اونم خندید

  کارخودتوکردی؟دنیل:اِی شیطون آخر

  .میگن دزدبھ دزدبزنھ شاه دزده-

  کرداونورچیزی ھم نگفت. روشو انگارناراحت شد

  .ھمھ شکالتاروخوردم.ولی ھنوزم گشنم بود

  پس کی میرسیم؟من دیگھ خستھ شدم-

  راننده:تایک ساعت دیگھ میرسیم ازاونجابھ بعدبایدازراه آبی برید.
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  توآب وحشت دارمچـــــــــی یعنی باکشتی؟ولی من ازمردن -

  دنیل:حاالکی گفتھ میخوای بمیری؟

  اگھ امشب دریاطوفانی باشھ میمیریم دیگھخوب معلومھ دیگھ -

  دنیل:نگران نباش اگرھم بودفرداحرکت میکنیم ولی واسھ مطمئن شدن شما میگم کھ امشب 

  دریاطوفانی نیست ھمین امشبم میریم.

  حوصلم سررفتھ بود این دوتاگامبوھم کھ کپیدن.

  ھیـــــــــــن یھ فکرباحال زدبھ سرم روکردم سمت دنیل گفتم

  دنیل حاضری یکم بخندیم؟-

  دنیل:بخندیم چ جوری؟

  اون بامن فقط پایھ ای یانھ؟-

  معلومھ کھ ھستم-

  خوشم میادبااین کھ پیرشده ولی حسابی پایھ است

  یھ دستمال کاغذی بده.-

  اونم دادروسم کامالچرخوندسمت من تاببینھ من چیکارمیکنم.دستمال روسرشوتیزکردم آروم بردم 

  جلونمیدونم جمشیدبودیاحشمت.بردم جلویواش نوک دستمال روکردم تودماغش تکون دادم یکم 

  اینوراونورشد.سریع کشیدم بیرون نگاه کردم بھ دنیل داشت یواش میخندید حاال نوبت اون یکی بود .

  ستمال روبردم جلوکردم تودماغش بھ دماغش یھ چین آورد خیلی باحال شد دنیل داشت آروم میخندید.د

  دوباره رفتم سمت اون یکی دستمال روکردم تودماغش دادزد

َه -   مگس مزاحم.ا

  خندم گرفت دنیلم میخندید حتی راننده ھم خندش گرفتھ بود .رفتم سراغ اون یکی دستمال رو کردم 

  اطی کردبادستش محکم کوبیدتودماغش اوووووووووف فک کنم لھ شد.تااین تودماغش یھوق

  کاروکردھرسھ تا مون زدیم زیر خنده یھو دوتاشون چشماشون روباز کردن وقتی دستمال کاغذی

  روتودستم دیدن خواستن یھ چیزی بگن کھ نگاشون افتادبھ دنیل دیگھ ھیچی نگفتن. 

  خخخخخخ شرمنده حوصلم سررفتھ بود.-
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  ی نگفتن ولی معلوم بود عصابشون تعطیل شده ھا.چیز

  رسیدیم بھ مقصد ازنخل ھایی کھ اونجابودفھمیدم توجنوب کشوریم ھواھم کامالتاریک شده بود.

  اینجاکجاست ؟-

  دنیل:جنوب ،ازاین جا میریم توکشتی ازاونورھم میریم لندن.

  خب من االن ھم گشنمھ ھم خستھ ام-

  میخوری ھم اینکھ استراحت میکنی.وقتی رفتیم توکشتی ھم غذاتو-

  پس بریم دیگھ من خستھ ام-

  فک کنم اینجاخلیج فارس .سوارکشتی راه افتادیم بعدیھ ده دیقھ رسیدیم بھ یھ جایی کھ چندتا کشتی بود

  شدیم دریارودوست داشتم ولی ھمیشھ ازاینکھ بخوام توآب حاالیا استخریادریا بمیرم میترسم حتی 

  ولی توآب نھ. حاضرم توآتیش بمیرم

  کشتی حرکت کرد.

  یھ مرده بالحجھ جنوبی اومدسمتمون .

  مرده:دنبال من بیاید تاھم غذاتونوبخوریدھم استراحت کنید.

  باباایول این دنیل فکرھمھ جاشوکرده بوده .دنبالش رفتیم از یھ نردبون کھ پلھ میخوردمیرفت پایین 

  رفتیم پایین یھ اتاقک دوازده متری بود یھ میزوسطش بوداون طرف ھم یھ سرس شلنگ وجاروواین 

  غلم بخوابن.اگھ بدخواب باشن نصفھ لچیزا بود.یعنی من بایدوسط این مردابکپم وای اگھ این گامبوھا ب

  شب بیوفتن رومن کھ من میمیرم کھ ھیچ زجرکش میشم واااااای خداجون مراقبم باش.

  ینجابایدبخوابیم؟ماا-

  دنیل:آره امشب اینجاییم فرداصبحم لندن.

  ھھ رسما لھ شدیم رفت.-

  دنیل:چی؟

  ھان ھیچی .-

  مرده بادونفردیگھ اومدن دستشون یھ قابلمھ بودونون ویھ چندتاظرف

  جونم غذا.-
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  مرده:ببخشیدیھ دونھ بشقاب کمھ.

  آقامن بااین دوتاگامبونمیخورما میترسم آخرش خودمم بخورن.-

  دنیل خندید وگفت:بیا توتواین بخور.

  یھ بششقاب گذاشت جلوم یھ دونھ ھم جلوی خودش یھ دونھ ھم جلوی اون دوتا.

  خخخخ خوشم اومدخوب ھواموداره.

  درقابلمھ روبازکردم واااای کوبیده بود .من عاشق کوبیده ام مخصوصا اگھ بانون لواش بخوریم خیلی 

  ھ تشکر از دنیل شیش تا ھم گذاشتم توبشقاب اون نگاه کردم دیدم میچسبھ .شیش تا گذاشتم توبشقابم واس

  دوتا بیشترنمونده .خخخخخ زیرچشمی اون دوتارونگاه کردم منتظربودن واسھ اونام بزارم احتماال 

ُھ داشتن دوازده تا بزارم واسشون.منم خواستم یکم اذیتشون کنم قابلمھ روھول دادم طرفشون گفتم   توق

  اینم مال شما-

  یع قابلمھ روکشیدن وقتی دیدن دوتابیشترنیست یھ نگاه بھ بشقاب من کردن یھ نگاھم بھ بشقاب دنیل سر

  دوباره نگاه کردن بھ قابلمھ بیچاره ھا دلم واسشون سوخت کوال بادشون خالی شد .بھ دنیل نگاه کردم 

  زدزیرخنده 

  دنیل:امان ازدست تودختر

  اول روخوردم خواستم دومی روبخورم کھ نگام افتادبھخودمم خندیدم شروع کردیم بھ خوردن لقمھ 

  بشقاب اون دوتا خالیھ خالی بود وااای یعنی این دوتا چقدرمیتونن گاوباشن من تازه یھ لقمھ خوردم  

  ولی اونا یھ کباب روخوردن الشفا.

  من ھمھ کبابامونمیتونم بخورم واسھ این کھ اذیتشون کنم این کاروکردم چھارتاکباب از بشقابم برداشتم 

  گذاشتم توبشقابشون .

  بفرمایید...حاالھی بگیدرھا بده رھابده.-

  خندیدن شروع کردن بھ خوردن خیلی باحالن.

  دنیل:پس اسمت رھاست.

  مگھ نگفتھ بودم بھتون؟-

  نھ-
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  آره اسمم رھاست -

  قشنگھ-

  ممنون-

  سیرسیربودم .ولی یھ نصفھ ازکبابم روبرداشتم گرفتم توھوا ازتھش دوباره شروع کردیم بھ خوردن 

  شروع کردم بھ گاززدن آخرش ھم انگشتمو مکیدم .ھھ ناخوداگاه بایادآوری اون روز سامان این 

  اومدم بیرون رفتم تھ  کاروکردم.خودمم نمیدونم یھوچم شدکھ اینکاروکردم .ازسرمیزبلندشدم ازاتاق

  کشتی دستاموکردم توجیب مانتوم یادسامان افتاده بودم .تودلم یھ حسی بھش داشتم ولی نمیدونم چی بود

  نھ اصال من ھیچ حسی بھش ندارم خیلی ھم ازش بدم میاد.دروغ گوی نامرد

  ھمون موقع یھ دستی نشست روشونم برگشتم دیدم دنیلھ .

  دنیل:چیزی شده ؟

  نھ-

  نگارناراحتیولی ا-

  آره ناراحتم ...ناراحتم ازشرایطی کھ توشم ناراحتم ازدنیا ناراحتم ازدست ھرچی مرده .-

  رھا...میدونم شرایطی کھ االن توشی واست سختھ من میدونم توخانوادتودوست داری میدونم تواین -

  دی پیشمدت خیلی سختی کشیدی ولی یھ روزی تموم این سختی ھا تموم میشھ .یھ روزی برمیگر

  خانوادت من اینوبھت قول میدم .

  قبال ھم گفتم ھمتون قول میدیدولی عمل نمیکنید.-

  روموازش گرفتم برگشتم سمت دریا

  میشھ یھ سوال بپرسم جواب بدی؟-

  حتما میخوای بدونی باتوچیکارداریم؟!-

  آره ھمینو میخوام بدونم ...لطفابھم بگو-

  االن نھ وقتی رسیدیم بھت میگم فقط اینوبدون نمیزارم بھت بدبگذره خودم ھم پدرت میشم ھم مادرت -

  آب تودلت تکون بخوره.نمیزارم 

  یعنی چی؟واسھ چی اینوگفت؟برگشتم سمتش کھ ازش بپرسم منظورش چی بوده ولی دیدم رفتھ.
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  خوای بامن چی کارکنی؟خدایاسرنوشت من چیھ منوداری ازخونوادم میگیری کھ چی بشھ ؟می

  خدایاتوازدلم باخبری میدونی کھ چقدوابستم بھ خونوادم خواھش میکنم مراقبشون باش خدایا من 

  حاضرم جونمو واسشون بدم خدایا حتی اگھ شده ازعمرمن بردار روعمراونا بزار فقط مراقبشون 

  باش.

                                         ************  

  سامان

  وقتی ازخونشون اومدم بیرون رفتم دنبال چندتاازبچھ ھا .بھ کمکشون تونستیم توتلفنشون شنودبزاریم 

  وقتی کارمون تموم شدازشون خداحافظی کردم گفتم کھ فردا اول وقت میام اینجا .خیلی نگران رھام 

  ھنوزم ازش خبری نیست.دراتاقم زده میشھ حتما سحره.

  بیاتو-

  میشینم .سحرمیادتوشم روش ازتختم بلندمی

  شده ؟ سحر:داداشی چیزی

  نھ چ طورمگھ ؟-

  آخھ ازوقتی اومدی ھمش تواتاقتی-

  چیزی نیست فقط یکم خستھ ام-

  پاشوبیا مامان میگھ غذاآمادس -

  اومدم -

  منم یھ دستی روم کشیدم رفتم بیرون .ازاتاق رفت بیرون 

  سرمیزنشستم 

  بھ بھ چھ کردن ھمھ رودیوونھ کردن-

  ش جونت پسرم میدونستم فسنجون دوست داری ھمون روواست پختممامان:نو

  دستت دردنکنھ خیلی وقتھ یھ غذای درست حسابی نخوردم مامانی -

  سحر:بلھ دیگھ واسھ ما غذای موردعالقمون رودرست نمیکنن واسھ آق داداشم فسنجون میپزن 

  خداشانس بده.
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  داده عزیزم داده نمیبینی مگھ ؟تاچشات دراد-

  مامان:بازشمادوتاچشمتون خوردبھم خروس جنگی شدین؟

  خندیدیم

  چیکارکنم خوب یھ مادمازل سحرکھ بیشترنداریم بابا شیش ماه حوصلم سررفتھ بودحق بدیدخوب.-

  سحردرحالی کھ داشت آب تھ لیوانش رومیریخت روم گفت

  مادمازل زنتھ-

  یھویادرھاافتادم

  کردیاببین دفعھ آخرت باشھ بھ زن من توھین -

  اصالکپ کردن تااالن ھروقت اسم زن میومدخونم بھ جوش میومداونوقت االن دارم ازش طرف داری 

  میکنم.سحرباشک پرسید

  سامی سرت بھ سنگ خورده ؟-

  خندم گرفت

  نھ بابا سنگ چیھ؟-

  مامان:ببینم نکنھ خبریھ ؟

  این دفعھ دیگھ بلندخندیدم

  سحر:پاک داداششم دیونھ شدرفت.

  باکلی مسخره بازی وتعجب ھای سحرومامان خوردیم .خالصھ شامم رو

  باصدای زنگ موبایلم بیدارشدم سریع پاشدم بایدمیرفتم خونھ رھا اینا . رفتم یھ دوش گرفتم تندی

  اومدم بیرون لباساموپوشیدم رفتم بیرون. 

  مامان:خیرپسرم سرصبحی کجا؟

  سرکار-

  امروز کھ تعطیلھ-

  کجاست؟کارماکھ تعطیلی نداره راستی سحر -

  رفتھ خونھ دوستش .-
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  آھان -

  یھ استکان چایی گذاشت جلوم

  ممنون-

  نوش جان-

  صبحونھ موسریع خوردمازخونھ زدم بیرون ماشینم روروشن کردم 

  پیش بھ سوی خونھ رھا-

  زنگ خونھ شونو زدم مادرش دروبازکرد.

  زھراخانم:اِسالم آقاسامان شماییدبفرمایید؟!

  شماخوبیدببخشیدمزاحم شدم.سالم زھراخانوم -

  مزاحم چیھ بیاتوپسرم.-

  رفتم توباپدش احوال پرسی کردم .

  محمدآقا:بشین سامان جان

  ممنون-

  نشستم رومبل 

  خبری نشد رھاتماس نگرفتھ؟-

  زھراخانوم:نھ بابا دریغ ازیھ زنگ

  خب تلفنی کھ قطع بشھ یاشماره ی آشنایی چیزی ؟-

  نداشتیم.محمدآقا:نھ اصالدیروزتماس خاصی 

  نگران نباشیدانشاا...پیدامیشھ.-

  مامانش یھ آھی کشیدکھ نگو

  باباش:سامان جان ربتت روبخورگرم میشھ

  دستتوندردنکنھ-

  تشنم بودشربتی کھ زھراخانوم چنددیقھ پیشش آورده بودیھ نفس خوردم وبلندشدم

  محمدآقا:کجا شماکھ تازه امدید؟
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  نھ دیگھ مزاحم نمیشم بازم سرمیزنم.-

  تم برم کھ تلفن زنگ خوردھرسھ تامون نگاه کردیم بھ ھم خواس

  خواھش میکنم زودجواب بدید تاقطع نشده فقط مراقب باید ممکن رھاباشھ نبایدشک کنن-

  مادرش رفت سمت تلفن 

  مادرش:بلھ؟

-...  

  بھ ما یھ ااره کرددکھ یھنی رھانیست

  تویی سمیھ جان؟-

.  

.  

.  

  تلفن روقطع کرد.

  نکنید. سعی کنیدزیاداشغالش-

  خواستم برم کھ یادیھ چیزی افتادم

  راستی اگھ ھروقت کھ رھازنگ زدبھش نگیدکھ من اینجام اصالاسمی ازمن نیاریدبھ مریم خانومم-

  بگید.

  محمدآقا:چرادلیل خاصی داره؟

  اون االن ازمن متنفرمن بھش قول داده بودم کھ مراقبش باشم کھ این اتفاق افتاد.االنم حال درست -

  نداره نمیخوام بدون من اینجام چون ازاون جایی کھ ازمن بدش میادممکنھ دیگھ زنگ نزنھ.وحسابی 

  ازشون خداحافظی کردم اومدم بیرون .خواستم ماین روروشن کنم کھ یکی زدبھ شیشھ ماشین.

  .درماشین روبازکردم پیاده شدم بھش دست دادم بامریمم سالم مھدی بود.تقریبا باھم رفیق شده بودیم

  .کردم

  مھدی:خیلی وقتھ اینجایی؟

  نھ اومدم ببینم رھازنگ زده یانھ کھ دیدم خبری نشده.-
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  مریم:توروخدااگھ ازش خبری شد بھم بگینا.

  لبخندزدم

  باورکنیدمنم اگھ بیشترازشمانباشھ کمترازشمانگرانش نیستم.راستی تا یادم نرفتھ اگھ احتماال رھا -

  درارتباطم اصالھیچ حرفی ازمن نزنید.بھتون زنگ زد نگیدکھ من باھاتون 

  مریم:چرا؟

  االن داشتم بھ خونواده رھا میگفتم رھا االن بھ خاطرکاری کھ من باھاش کردم ازمن بدش میاداگھ -

  بفھمھ من اینجام ممکنھ دیگھ بھتون زنگ نزنھ پس خواھش میکنم مراقب باشید ھرخبری ھم شدبھ من 

  بگید.

  .خداحافظی کردم رفتم سمت کالنتریشمارمودادم بھشون ازشون 

  رسول:بھ بھ چ عجب اومدین االره؟

  بھش دست دادم

  خیلی نگرانشم. لوس نشوخونھ رھاشون بودم ھنوز ازش خبری نشده-

  بابازن ذلیلاوووووووف باباتوھنوز زن نگرفتی اینجوری اگھ بگیری چی میشی -

  ارفقط من موندم بھ منم ازاین مرخصی ھا زن ذلیل عمتھ خودتم دیدم بعدعروسیت یھ ماه نیومدی سرک-

  میدن یانھ؟

  خندیدگفت

  باشھ آقاسامان خودتم میبینم عوض یھ ماه سھ ماه مرخصی میگیری.حاالمیبینیم دیگھ.-

  خندیدم پس چی فکرکرده حاضرم ازھمھ چیزم بگذرم فقط بارھا باششم ھمین واسم بسھ

  رسول:ھـــــــــوی عاشقیا ده بارصدات کردم کجایی؟

    غل تو ...ساعت چنده؟لھیچ جا ب-

  دوازده -

  اوف چقددیرمیگذره؟!-

  جانم ببینم دیراومدی زودم میخوای بری ؟پاشوبروتواتاقت ببینم بلندشومنم ازکارانداختی-

  باش بابا حاال خودش میادسھ ساعت تواتاق من تِِلپ میشھ ھا.-
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  بھش سرنزده بودم .دم مش رمضون رفتم بیرون .اتاقم یکم اونطرف تربود رفتم توش خیلی وقت بود

  شن شد.پنجره پرده ھاشوزدم کناراتاق رو گرم معلومھ ھر روز گردگیری میکرده ھا.رفتم سمت 

  وقتی ازراه میرسم میرم پرده رومیزنم کنار نور رو توروز دوست دارم.ھمیشھ ھمین جوری بودم 

  نششستم پشت صندلیم .ھمون موقع درزده شد.

  بفرمایید-

  باسینی چایی اومدتوضون مش رم

  مش رمضون:سالم جناب سروان خوش اومدی اینجابدون شما صفایی نداشت

  دالشدچایی روگذاشت رومیز

  سالم مش رمضون گل خودم... قربونت برم من کھ سرمیزدم-

  چ سرزدنی میومدی ھمین کھ میگفتی سالم دودیقھ بعدمیگفتی خدافظ-

  توعملیات بودم ولی انشاا...دیگھ ھستم کھ اذیتت کنمدستت دردنکنھ...توکھ کارمنومیدونی -

  نوش جان ...این چ حرفیھ بابا اگرم توسربھ سرم نذاری کھ من دیگھ امیدی واسھ اومدن بھ اینجا -

  ندارم دلم خوشش توھستی واال تواینجا ازبی حوصلگی دق میکردم

  مثل بابای خدابیامرزم خدانکنھ حاالم ھروقت دلت گرفت یاحوصلت سررفت بیاپیش خودم شمام -

  میمونید

  خدارحمتش کنھ بامن کاری نداری جناب سروان -

  صددفعھ گفتم بھ من بگوسامان بعدم نھ دستت دردنکنھ.-

  خندید یھ نوش جان گفت رفت بیرون.خدایی خیلی پیرمردخوبیھ .خیلیم اذیتش میکنم مدام سربھ سرش 

  خاطرمشکل قلبش ازدنیارفت مش رمضون عین بابام  بعداینکھ بابام بھمیزارم بنده خداھیچی ھم نمیگھ.

  شد.حتی یھ وقتایی دردودالموپیشش میگفتم چون وقتی بابام بودواسھ اون تعریف میکردم.

.  

.  

.  

  خالصھ وقت کاری تموم شدازبچھ ھاومش رمضون خداحافظی کردم اومدم بیرون فتم سمت خونھ
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                                                ************  

  رھا 

  باتکون ھای شدید یھنفرازخواب پاشدم 

  بزاریدبخوابم بابا ...-

  دوباره تکون داد

  اِی توروحتون بابا اون ازدیشب کھ این دوتاگامبواونقدرخروپف کردن نخوابیدیم اینم ازاالن -

  ن برق گرفتھ ھا بلندشدم نشستم.دوباره تکون .دیگھ قاطی کردم عی

  ھان چیھ ولم کنیددیگھ بابا بیدارشدم-

  دنیل:ساعت دو بعدازظھره چقد میخوابی االن میرسیما

  پس دنیل بود.ھــــــــــــــان گفت دو

  گفتی ساعت چنده؟-

  دو-

  ھمون موقع شکمم صداش دراومد

  من گشنمھ-

  زدزیرخنده گفت دنیل

  توچراھمیشھ گشنھ ای؟-

  بمنچھ شماھمیشھ سیری بگما من تاصبونھ نخورم ھیچ جاباھاتون نمیام.خب -

  صدای خنده اون دوتاگامبواومداھمیتی ندادم.

  دنیل:پاشوببینم صبونھ چیھ ؟بلندشوووگرنھ این دوتاگامبوھمھ ناھارتومیخورنا

  ھم بعدم رفتت نگاش کردم نشست روصندلی یھ بشقابم جلوش بودشروع کردبھ خوردن اون دوتاگامبو

  داشتن با لبخند بھ من غذاکوفت میکردن.سریع پاشدم دوییدم سمت میزنشستم شروع کردم بھ خوردن 

  خیلی گشنم بود مرغ سرخ شده بودشروع کردم بھ خوردن ھنوز لقمھ اول ونخورده بودم لقمھ دومو 

  میخوردم اصال بایھ وضع بی تربیت غذاروخوردم 

  آخی ترکیدم.-
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  ایی مونمیزدن باھم داشتم فکرمیکردم چ جوری میشھ فرق روموکردم سمت گامبوھا خد

  ایناروفھمیدولی ھیچ نشونھ ایپیدانکردم

  ببینم شما چ فرقایی باھم دارید-

  یکی شون گفت

  من کناردماغم یھ خال ریزدارم این تنھافرقمونھ -

  خوب تواالن کدومی؟-

  من جمشیدم-

  ایول خدایاتوعجب آدمایی خلق میکنی ھا دمت جیز.-

  مرده کھ جنوبی حرف میزداومد اون

  آقانزدیک اسکلھ ایم.-

  دنیل:باشھ االن میایم

  شگلھ تقریبارسیده بودیم بھ ساحل.پشت ساحل درختای خیلی خشگلی رفتیم بیرون .وای اینجاچقدخو

  شتن باھم....وای خاک توسرتون این چ وضعیھ بالباسای خاک ود یھ سری آدمم داشتن باھم....داب

  کارای خاک توسری میکردن.روبھشون گفتمتوسری داشتن 

  یعنی گونی گونی خاک رس توسرتون خاک برسرا.-

  یھوزدن زیرخنده ھرسھ تاشون ردنگاموگرفتن 

  آره بایدم بخندین شما کھ بدتون نمیاد...واال-

  ازکشتی رفتیم پایین 

  اینجا لندنھ؟-

  دنیل:آره 

  مشون تکھ تکھ.جای قشنگیھ البتھ بھ پای ایران نمیرسھ ھا ایران توھ-

  دنیل:آره من خودمم عاشق ایرانم

  یھ سوال بپرسم؟-

  اوھوم-
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  شماپدرومادرتون دوتاشون خارجی بودن؟-

  نھ پدرم واسھ لندن بودمادرمم مال ایران بود.-

  شماازدواج کردید؟-

  ھمھ چیوبھت میگم ھرچیزی کھ بایدبدونی فقط االن وقتش نیست.-

  کنید؟االنم نمیگیدکھ میخواید بامن چیکار-

  گفتم کھ االن وقتش نیست-

  ھــــــــــــوووووف-

  دیگھ چیزی نگفتیم راه افتادیم سمت شھر خدایی قشنگ بود.وای مغازه ھاروکلی لباس ھای خوشگل 

  توویترینشونھ.چشمم خوردبھ یھ لباس قرمزبلندخیلی نازبوداگھ بابابام بودم بھش میگفتم واسم بخره ولی 

  نوندزدن اصالاونقدرازشون پول میگیرم کھ خودشون منوببرن ایران .حیف.اصالبمنچھ میخواستن م

  خخخخ منم حرفامیزنما این یارودومیلیاردداده منوخریده حاال من ازش پول بگیرم کھ چی بشھ 

  اصالبعیدمیدونم پولشون تموم شھ واال مگھ من میخوام چیکارکنم کھ ھی پول بگیرم ازشون.

  خونھ خیلی خستم دنیل:حشمت یھ ماشین بگیرزودبریم

  حشمت:چشم آقا

  حشمت یھ ماشین گرفت المصباآژانس ھاشونم ازاین ماشین باکالسابود.نشستیم توماشین دنیل آدرس 

  روبھ انگلیسی گفت منم ھیچی نفھمیدم .

  چنددیقھ دیگھ میرسیم؟-

  دنیل:نزدیک یک ساعت دیگھ...جمشیدزنگ بزن بگوماداریم میایم.

  گفت:ماداریم میایم جمشیدزنگ زدسالم نکرده

  ھمون موقع ھم قطع کرد.

  جمشیدجون توسالم بلدنیستی نھ؟-

  جمشید:نھ

  نمیگفتی ھم معلوم بود.-

  ازپنجره خیابونا ومغازه ھاروداشتم نگاه میکردم المصباچ لباسایی داشتن.



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ١۶١ of ٣۴۵ 
 

  تواین فکرابودم یھو یھ بوی بدوبی تربیت ازسمت حشمت اومد.برگشتم سمتش باکف دستم یھ دونھ 

  محکم زدم پشت کلھ ش

  واقعا کھ خجالت نمیکشی ازاین بوھای بیتربیتی ازخودت درمیاری خاک توسرت بااین ھیکلت -

  خجالت نمیکشی گامبوی خپل بوزا.

  یھودنیل وجمشیدبلندشروع کردن بھ خندیدن .خودمم خندم گرفتم  

  مخصوصاباکلمھ ی آخرم"بوزا".خخخخخ

  تندترم میشھ اَی بابا این چرابوش نمیره تازه داره

  اِی مرده شورتوببرن حشمت توچی خوردی مگھ ،آخھ چرااین کاراروباخودت میکنی؟چرابوگندش -

  خفھ شدم. نمیره اووووووووووف پنجره روبکشین پایین

  دنیل روبھ راننده کھ ایرانی حالیشش نبودیھ چیزی گفت اونم پنجره روکشیدباال .وا من کھ گفتم بکشھ 

  پایین .

  َچپَکی حالیش شدمن گفتم بکشھ پایین نھ باال. دنیل فک کنم-

  دنیل:منم گفتم بکشھ باالچون بوداره از بیرون میاد.

  اوه اوه بعدم واسھ اینکھ زایھ نشم گفتم

  ھھ خودم میدونستم واسھ اینکھ ببینم حشمت چقدرجنبھ داره اینوگفتم.-

  شمت کھ اخم کرده بود.اونام مثل اینکھ سھ شدن حرف منوفھمیدن زدن زیرخنده البتھ بھ جزح

  باالخره رسیدیم 

  دنیل:پیاده شوباالخره رسیدیم.

  مت دنیل روبازکرداونم اومدپایین بعدم جمشیدپیاده شدتاپول راننده روحساب اول حشمت پیاده شددرس

  کنھ ودرآخرمن.

  واووووووووووو اینجاچقدخوشگلھ .-

  دنیل:توش ازبیرونش قشنگ تره ھا بیابریم تو.

  مردحدودا سی سالھ دروبازکردگفت حشمت درزد.یھ

  اِسالم آقاباالخره اومدین چشم ماروشن -
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  بااون دوتاخپل ھم سالم کردودرآخرروبھ من گفت:خیلی خیلی خوش اومدین خانم 

  ممنون-

  وااین چرافارسی حرف میزد؟جلل خالق 

  داشت رفتیم داخل وااااااووخیلی خوششگلھ اصالباغیھ واسھ خودش یھ حیاط خیلی خیلی بزرگ 

  وسطش یھ استخربودالبتھ اونم خیلی بزرگ بود دوطرف حیاط پردرخت بود یھ تاب خوشگلم 

  زیردرختابود.وسط حیاط سرامیک بود ازیھ جایی بھ بعدم چمن بود.درکل خیلی خوگی بودپرازگل 

  بود. ودرخت

  دنیل:معلومھ خیلی خوشت اومده 

  دادم گفتم اوووف واسسھ اینکھ عین ندیدبدیدانباشم لبخندموقورت

  اِی بدک نیست-

  ولی مثل اینکھ دنیل بازم متوجھ شدیھ لبخندزدوراه افتاد.ھمون موقع یھ زن درورودی 

  روبازکرداومدبیرون .فک کنم زنشھ ،یکم توپولی بودموھاشوکوتاه پسرونھ زده بود لباسشم ...وااین 

  چرالباسش شبیھ خدمتکاراست اومدنزدیکمون گفت 

  ومدین.سالم آقا خیلی خوش ا-

  روبھ من گفت:وای دوشیزه شماخیلی زیبایی بھ شمام خیرمقدم میگم

  کوال کپ کرده بودم فقط تونستم سرموواسش تکون بدم ..اینا چراھمچینن اینم کھ فارسی حرف میزد 

  تازه بھ منم گفت دوشیزه وابھ حق چیزای ندیده ونشناختھ...خداشفابده

  بقھ باال مبل یی گنده داشت کھ پلھ میزد میرفت طیھ پذیرا رفتیم توخونھ وااااایییی خیلی خوشگل بود

  ھای شیک پرده ھای خوشگل شیش تادرفقط طبقھ پایین بود حتما دوتاش دسشویی وحمومھ دیگھ نھ 

  بابامنم خوش خیالما اینا کالسشون باالس اوناروتواتاق ھاشون میزارن .

  آشپزخونھ باشھ پشت سرھم اومدن سمت ما یھوشیش تازن عین جوجھ اردکا ازیھ جاکھ احتمال میدادم 

  بھ منودنیل . البتھ منونمیدونم چرادوشیزه  خوشامدگفتنشروع کردن بھ خیلی باحال کنارھم ایستادن و

  چشامم اندازه ھلوشده وای من دوباره کپ کردم لباموغنچھ کرده بودم  صدامیکردن خداھمشونوشفابده. 

  بود.داشتم بھشون نگاه میکردم . جالب اینجاست لباساشون مثل ھمون زنھ کھ اول دیده بودم بودفک 
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  کنم ھمشون خدمتکارن باخنده دنیل روموازشون گرفتم وبھ اون نگاه کردم

  دنیل:وای رھا قیافت دیدنیھ چرااینقدرتعجب کردی؟

  ربیت کردین.ھھ واسھ اینکھ شما بعداون گامبوھا چندتایویوی دیگھ روھم ت-

  دنیل خندید.روبھ اون زنا گفت: غذاروآماده کردید؟

  ھمون زنھ ای کھ اوول توحیاط دیده بودمش گفت:بلھ آقا شماتا لباساتون روعوض کنیدماھم

  میزومیچینیم 

  دنیل داشت میرفت سمت یکی ازاون اتاقا

  دنیل-

  مدکنارم گفت.دوباره رفت وااین چشھ ؟!ھمون زنھ کھ توحیاط بوداوبرگشت نگام کرد

  دوشیزه بیایدمن اتاقتونوبھتون نشون میدم.-

  مارپیچ گذشتیم.ازاون پلھ ھای .سرموتکون دادم دنبالش راه افتادم اون جلوترازمن میرفت 

  بعلھ طبقھ دومم بزرگ بودوشیک منتھا اونجادیگھ مبلواین جورچیزانبودفقطکناردیوارچندتاگلدون 

  ا اتاقم اینجابود.رفتیم سمت یکی ازاتاقای سمت راست بزرگ باگل ھای شیک خوشگل بود .شیش ت

  سومین اتاقش زنھ دروبازکردروبھ من گفت

  بفرمایید دوشیزه ایجااتاق شماست.-

  ازش تشکرکردم رفتم تودروبستم برگشتم ببینم چ شکلیھ.

.  

.  

.  

  سفیدباشھ واااااای خیلی خوشگلھ ترکیبی ازآبی روشن باسفیدبود.ھمیشھ دوست داشتم اتاقم ست آبی و

  .خیلی نازه یھ تخت بزرگ دونفره آبی آسمونی میزھای کنارتختم سفیدبود رنگ کشوھاشم آبی 

  میزآرایشم ھمین طوربود .یھ بالکن داشت کھ درش شیشھ ای بود رفتم جلوبازش کردم رفتم توبالکن

  ی داشت بازش واییی خیلی خوشگلھ حیاط ازباال نماش قشنگ تره .رفتم دوباره تواتاقم یھ کمددیوار 

  ی قلبم یھ عالمھ لباسای خوشکل بودیھ چندتاش بیتتربیتی بود ولی بیشترش مناسب کردم وایی مامان
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  وپوشیده بود.داشتم میزدمشون کناریکی یکی نگاشون میکردم کھ دیگھ سکتھ زدم ھمون لباس قرمزه 

  کھ دیده بودم اونم بودوایییی خداعاشقتم خیلی ماھی دمت گرم.درزده شد

    بفرمایید-

  یھ دختره اومدتو

  دوشیزه غذاآماده است آقاگفت زودتربیاید-

  باش االن میام-

  اون رفت منم خواستم برم کھ چشمم خوردبھ یھ درکھ تواتاقم بود دروبازش کردم جونم ُمستراب

  بابا ایول دسشویی ھاشونم خشگلھ آدم دوس داره دوساعت بشینھ توش فقط فکرکنھ .دسشوییش بزرگ 

  ونطرف ترم وااایییی یھ وان گنده من عاشق وانم بزارغذاموبخورم میام حسابی ازخجالتت درمیام بود ا

  وان جون. سریع دست وصورتموشستم ازدسشویی اومدم بیرون رفتم پایین .داشتم میرفتم سمت ھمون 

  مجایی کھ احتمال میدادم آشپزخونھ باشھ.رفتم توش یکم خجالت کشیدم خیلی سربھ زیرگفتم :سال

  سرم ھنوزپایین بود .

  دنیل:چراوایسادی بیابخور

  بھ میزنگاه کردم وااااااااای ھمھ چی بود حتی غذاشونم ایرانی بود ...سوپ ماکارونی ساالدماکارونی 

  جوجھ کباب زرشک پلو خالصھ ھمھ چی بود وقتی دیدمشون آب دھنم جاری شد آقا اصال تازه گشنم 

  .بشقاب سوپموبرداشتم کھ سوپ بریزم کھ یکی دیگھ  شد سریع نشستم روھمون اولین صندلی

  ازخدمتکارا گفت

  بدیدبھ من دوشیزه من براتون میریزم -

  نھ ممنون خودم میریزم-

  بشقاب روازدستم گرفت برام دوتامالقھ ریخت .اولین قاشق روخوردم وای حرف نداشت شروع کردم

  باره اون زنھ ازم گرفت گفت.بشقاب برنجموبرداتم دوبقیھ سوپ روخورن تن تن میخوردم 

  چی میخوریددوشیزه بگیدمن براتون میریزم-

  ینھ ام برام بزار آب خورشتشم زیادباشھ مرسی.فا یکم ازاون زرشک پلوبریز گوشت شلط-

  بیچاره باکلی تعجب داشت واسم میریخت.غذاروگذاشت جلوم لقمھ اول روزدم وااای اونم خیلی 
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  دشم ساالدماکارونی خوردم .خوشمزه بود اونم تندتندخوردم بع

  وااای ترکیدم آشپزکی بوده ؟-

  یھ زنھ گفت:من بودم دوشیزه ببخشیداگھ بدبود.

  رفتم جلودستشو گرفتم گفتم

  نھ عزیزم خیلی خوشمزه بود واقعا چسبید-

  نوش جانتون-

  داشتم میرفتم نگام افتادبھ دنیل داشت بالبخندنگام میکردبھش یھھ لبخندھمراه بایھ چشمک زدم رفتم 

  بیرون.

  دراتاقم روبازکردم رفتم تو.یھ لبخندشیطانی  بھ ھمھ وسایل زدم یھودوییدم روتخت وااایی خیلی نرم 

  بود شروع کردم بھ پپریدن روش اونقدرپریدم کھ نزدیک بود سرم بخوره بھ تخت رفتم سمت 

  میزآرایششی یھ لبخندخبیثم بھ وسیلھ آرایشھ زدم ھمھ چی داشت .

  بزاربرم حموم ازخجالتتون درمیام.-

  داشتم یھ دست بلیزشلوارست زرو کھرفتم سمت کمددیواری درش روبازکردم حولھ تن پوشموبر

  زنبورروش داشت برداشتم خیلی خوشگل بود.پریدم توحموم وان روپرکردم ازآب داغ ھمیشھ  عکس 

  وقتی کامالپرشد انگشتم روکردم توش خوب بودعاشق آب داغ بودم اصالالمصب آرامش میداد بھم.

  خیلی یواش رفتم تووان خوابیدم

  وووووووویـــــــــی داغھ-

  تقریبا بدنم عادت کردبھش

  ــش آخیـــــــــ-

  سرم روگذاشتم رولبھ وان بدنم روزیرآب داغ ماساژمیدادم خیلی خوب بودعضالت بدنم شل میشدخیلی 

  کیف میداد.نشستم تووان میخواستم خودموبشورم بیام بیرون بھ انواع شامپویی کھ روقفسھ بودنگاه 

  تم. کردم ھمھ بامارک ھای گرون اول سرم روشستم بعدم بدنم رو یھ دوش گرفتم وآب روبس

  خداروشکردیوارھای حموم چون تودستشویی بودباجنس شیشھ بود سردم نمیشد .رفتم سمت 

   لباسام.خودموخشک کردم بعدم لباسام روپوشیدم اومدم بیرون.رفتم جلوی آینھ کھ رومیزآرایشی بود،
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  ھبھ خودم نگاه کردم چندروزی بودحموم نرفتھ بودم سفیدترشده بودم یھ خط چشم مالیم کشیدم بای

  رژقرمز.یھ باردیگھ خودمونگاه کردم ... 

  جونم لب-

  خوب بودم نیازبھ ارایش نداشتم ولی آرایش کردن رودوست دارم البتھ بھ اندازه.

  رفتم بیرون ازاتاق ازپلھ ھارفتم پایین دنیل روومبل روبھ تلویزیون نشستھ بودمنودیدبالبخندگفت

  حموم بودی؟-

  اوھوم-

  میادموھاتم قشنگناین لباسھ خیلی بھت -

  ممنون-

  روسری سرم نکرده بودم خیلی اھل حجاب نبودم ولی رولباسم ھمیشھ حساسم دوست ندارم بازیاجذب 

  باشھ تانگاه نامحرم روم باشھ کوال ازاین کھ یھ مردسیخ وایسھ نگام ککنھ بدم میاد.رفتم کنارش نشستم 

  توش بوداومداول بھ دنیل تعارف کردبعدبھ  ھمون موقع یکی ازخدمتکارابایھ سینی کھ دوتالیوان شربت

  من.

  خدمتکار:بفرماییددوشیزه

  ازاین کھ بھم میگن دوشیزه بدم میادبرام سنگینھ.

  ممنون...اسم شماچیھ؟-

  شیال دوشیزه-

  میتونم شیالجون صداتون کنم؟-

  خواھش میکنم.-

  میتونم یھ چیزی ازتون بخوام؟-

  بفرمایید-

  اسم من رھاست اینوبھ بقیھ ھم بگو.لطفادیگھ بھ من نگیددوشیزه -

  آخھ دوشیزه...-

  من کھ االن بھت گفتم بھ من نگودوشیزه-
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  ولی آخھ شما دخترآقاییدنمیشھ کھ...-

  چـــــــــــــــــــی؟؟؟؟!!!!-

  این گفت من چیم ؟؟؟کیم؟؟؟

  .دنیل انگارھول شدشربت پریدتوگلوش

  دنیل:توبروشیال

  شیال:چشم آقا

  نگاه کردم. بھ دنیل باحالت گیجی

  دنیل:ببین رھا من بایدبرات توضیح بدم ...اصال...اصالمن قصدم این بودکھ ھمین امروزبھت بگم ولی

  خب یکم نگران شدم...من... 

  دنیل این چی گفت ،گفت کھ من دخترتوام آره ولی من کھ دخترتونیستم ؟!من دخترتونیستم ...من -

  دخترتونیستم...

  مدام میگفت آروم باشم ولی من آروم نبودم سریع از جام بلند شدم  اشک توچشام جمع شده بوددنیل

  دوییدم سمت اتاقم .رفتم تودروبستم خواستم قفلش کنم کھ کلیدنبودرفتم سمت بالکن درش

  روبازکردمرفتم توش ھوای خوبی بود بانسیمی کھ میومد موھام توھوامیرقصیدن .ولی من حالم خوب  

  کھ من دختر دنیلمم من کھ دختراون نیستم من فقط وفقط  نبود اصال نمیفھمیدم یعنی چی

  دختربابامحمدومامان زھرام بایادآوری اونا اشکام جاری شدم مانعشون نشدم خیلی دلم براشون تنگ 

  شده بود یھ عالمھ ولی فقط بامسخره بازی ھام میتونستم یکم کمترخودمواذیت کنم ولی اشتباه میکردم .

  خدایا کجایی صدامومیشنوی من خونواده خودمومیخوام ...خدایادلم واسشون من مامان بابامومیخوام 

  تنگ شده ...ھمین طورداشتم گریھ میکردم کھ یھ دستی بھ شونم فشارآوردبرگشتم دنیل بود کی 

  اومدمن نفھمیدم.

  دنیل:رھا خواھش می کنم گریھ نکن آروم باش من ھمھ چیوبرات توضیح میدم ...اصالمگھ 

  دونی واسھ چی اینجایی خوب من بھت میگم بھ شرط اینکھ آروم باشی گریھ ھم نکنی؟نمیخواستی ب

  آروم سرموتکون دادم اشکامم سریع پاک کردم .دنیل بھم لبخند زددستموگرفت منونشوندروتخت

  خودشم نشست کنارم.شروع کردبھ حرف زدن نگاش توچشمام بودوحرف میزد 
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  دنیل:رھا من امروز میخوام زبون بازکنم حرف بزنم واسھ اولین بارمیخوام حرف بزنم...میخوام ھمھ 

  چی کھ تاامروز تودلم سنگینی میکرده ومن بھ ھیششکی نمیگفتم واسھ توبگم چون میدونم کسی ھستی 

  کھ میتونم بھت اعتمادکنم.

  ش گوش دادمدیدم یھ غم چندسالھ بھ بقیھ حرفاتونگاش یھ ناراحتی رومی

  دنیل: تک فرزند بودم پدرم پولداربودھمھ ارثش بھ من رسیدالبتھ خودم زحمت کشیدم تابھ اینجارسیدم 

  .یھ روزتصمیم گرفتن برن سفردونفره اوناعاشق ھم بودن منم ھمیشھ آرزومیکردم اگریھ روزی 

  یگردن تصادف ازدواج کردم مثل اون دوتا عاشق ھم باشیم.خالصھ تواین سفروقتی کھ دارن برم

  دم آقای خونھ دوقتی مامان بابام فوت کردن من شموقع بیست وسھ سالم بو میکنن ومیمیرن .من اون

  مثل ھمین االن پدرم قبل ازاینکھ بره سفرصدام کردیھ گوشھ بھم گفت این دنیاخیلی کثیفھ گفت مراقب 

  پول دربیار منم تاحاالھم زحمت کشیدم ھم اینکھ بھ جز خریدن شخودت باش گفت زحمت بک

  کاراشتباھی مرتکب نشدم.انگارمیدونست میخوادبمیره بھم گفت اگھ یھ روزخواستی یھ کاردیگھ وتو 

  زن منم بایدایرانی  ھ ،خوبگفت چون مادرم ایرانیھ وکنی بایھ دخترایرانی ازدواج کن  باکسی ازدواج

  باشھ...

  ادامھ دادیھ آه کشیدو

  ...دوسال بعدش کھ من بیست وپنج سالم شد تودانشگاه بایھ ولی من نتونستم بھ حرفش گوش کنم -

  دختربھ اسم آنا کھ مال ھمینجابودآشنا شدم.اولش فکرمیکردم اونم یکیھ مثل بقیھ دخترا میخوادباپولم 

  اون منو بھ خاطر خودم میخوادازدواج کنھ تاباخودم.اماکم کم فھمیدم بابقیھ یھ فرقی داره فکرمیکردم 

  یھ چندماه گذشت من دیگھ طاقت نداشتم دوست داشتم زودترباھاش ازدواج کنم.یھ روز تودانشگاه 

  دعوتش کردم باھام بیادکافی شاپ اونجا بھش گفتم کھ دوسش دارم گفتم عاشقشم گفتم حاضرم 

  ی رھا چشماش مثلھرککاری کنم تافقط مال من باشھ .اون دخترخیلی زیبایی بود میدون

  توبودخماروقھوه ای. 

  یکم مکث کرددوباره ادامھ داد

  میدونی وقتی ازش خواستگاری کردم چی گفت؟بھم گفت کھ اونم عاشقمھ گفت کھ خیلی وقتھ بھم -

  عالقھ مند شده فقط منتظربوده کھ من ازش خواستگاری کنم.سرتودردنیارم ماباھم ازدواج کردیم شب
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  ھیچ وقت بھم خیانت نکنھ ھمیشھ دوسم داشت باشھ اونم بھم قول داد  وسی ازش قول گرفتمعر 

  وواسھ پول نیست کھ حاضرشده بامن ازدواج کنھ.وگفت منوفقط وفقط بھ خاطرخودم میخواد

  اوایل خیلی خوب بود ولی بعدحدودا یک ماه زودازخونھ میرفت بیرون دیرم برمیگشت وقتی ھم ازش 

  تاش میره دوردور.حتی یھ باریادمھ نصفھ شب برگشت دیگھ کم کممیپرسیدم کجامیره میگفت بادوس

  عادت کرده بودم تااینکھ دوستم منودعوت کردبھ مھمونیش میخواستم بھ آنابگم تاباھم بریم ولی چون 

  قبال چندتامھمونی دعوت شده بودیم واون نیومده بوددیگھ بھش نگفتم وخودم تنھا رفتم.اون شب کلی  

  ی رسیدم ویالی دوستم رفتم توخیلی شلوغ بود ازھممون اوول صدای خنده ھای دلشوره داشتم .وقت

  آناتوگوشم بودھرچی اینوراونورم رونگاه میکردم نمیدیدمش بھ خودم گفتم حتما خیاالتی شدم.

  اول مھمونی خخوب بودمثل ھمیشھ ولی آخرش بدتموم شدخیلی بد... 

  دوباره ی آه کشید

  برم دنبال دوستم تاباھاش خداحافظی کنم ولی پیداش نکردم رفتم داخلوقتی مھمونی تموم شدخواستم -

  ویالطبقھ اول خونھ روکوالگشتم نبودرفتم طبقھ باال دووباره صدای خنده ی آنابھ گگوشم خوردولی  

  رفتم توولی باچیزی کھ دیدم ایندفعھ ازاتاقی بودکھ طبقھ دوم بود.خیلی کنجکاوشدم دروآروم بازکردم 

  خوردشدم مردم ...آناباچندتامرد درحالی کھ ھیچی تنش نبود داشت کصافط کاری میکردقلبم شکست 

  باورم نمیشداون بھم خیانت کرده بود ازاتاق اومدم بیرون سریع رفتم توماشین تاخودخونھ 

  پاموازگازبرنداشتم اون موقع اتاق منوآنا ھمینجابود،ھمینجایی کھ االن اتاق توعھ رسیدم خونھ اومدم

  جا اعصابم خوردبودقاطیھ قاطی بودم .ساعت سھ ونیم صبح بودکھ اومدتاخودصبح کلی باھم ھمین 

  دعواکردیم من فقط تونستم یھ سیلی بھش بزنم .اون منوخوردکردمنوکشت ولی من فقط تونستم یھ سیلی

  بھش بزنم.   

  آروم یھ قطره اشک ازچشماش اومد ھمیشھ ازاین کھ ببینم یھ مردداره گریھ میکنھ ناراحت میشدم 

  .پشت  دلم میگیره نمیگم مردنبایدگریھ کنھ ولی میگم نبایدجلوی یھ نفردیگھ مخصوصا یھ زن گریھ کنھ

  بھ من وجلوی دربستھ بالکن ایستاددرحالی کھ سعی داشت بغضش روبخوره ادامھ داد

  گفت؟بھم گفت اون اصالدوستم نداشت واسھ پولم باھام تھش برگشت چی بھم میدونی  رھا-

  گفت بارھا وبارھا باصدتامردھمون کاراروکرده گفت وقتی میگفتھ بادوستاشھ بادوست ازدواج کرد
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  پسراش بوده .

  تم سرش روانداخت پایین آروم شونھ ھای مردونش شروع بھ لرزیدن کرد.ناراحت شدم خیلی زیاد .رف

  دستموبردم  پشتش دستموگذاشتم روشونش آروم فشاردادم برگشت سمتم صورتش خیس ازاشک بود

  .اشک توچشام جمع شده بودبعلھ من یھ ھمچین الح شده اش روپاک کردمانگشتام صورت اص جلوبا

  آدم احساساتی ھستم.آروم گفتم

  دنیل توخیلی سختی کشیدی اون زن لیاقت عشق تورونداشت...-

  تظریھ جرقھ بود منوکشیدتوبلغلش سرش وگذاشت روشونم وآروم گریھ کرد.مانعش نشدم انگارمن

  ش میکردم ستم روگذاشتم پشت کمرش آروم نوازد

  خواھش میکنم گریھ دنیل گریھ نکن اون کسی کھ بھ خاطرش گریھ میکنی لیاقت این اشکاتونداره -

  نکن.من دوست ندارم گریھ یھ مردخوب مثل توروببینم.

  وآروم برداشت بادستمالی کھ ازجیبش درآورداشکاش روپاک کردسرش ر

  دنیل:رھا ازت یھ چیزی میخوام حاضری دخترم باششی؟

  ھان 

  چی؟؟؟-

  میدونم برات سختھ ولی من میخوام دخترم باشی میدنم دیره ولی االن میخوام بھ ححرف بابام گوش-

  کنم بااین تفاوت کھ اون میخواست من بایھ ایرانی ازدواج کنم ولی حاال میخوام پدرخونده یھ ایرونی 

  باشم بھ من این اجازه رومیدی رھا؟ 

  زل زده بودتوچشام گیج شده بودم اخھ یعنی چی؟

  ولی من اصالنمیفھمم من دخترت باشم کھ چی بشھ؟-

  رھا من واسھ آخرھفتھ کھ دوروزه دیگھ است مھمونی کھ بعدازمن ھمھ چیزمم مال توباشھ ...ببین -

  ترتیب دادم بھ مناسبت ورودتوبھ ھمھ ھم گفتم کھ دخترم میخوادبیاد.بھ ھمھ ھم گفتم من ازمادرت کھ 

  مثالآناباشھ جداشدم گفتم کھ اون یھ ایرانیھ وبعدازجداشدن ازمن میره ایران درحالی کھ

  ت یاھمون آنا براثرمریضی میمیره وتومیای اینجاپیش من   .توروبارداربوده ومنم نمیدونستم .مادر 

  وجودمن عنی اینکھ اصال چ ربطی داره کاراروکنم تھش چی میشھ یعنی ...یولی خب اگھ من این-
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  اینجاچی میگھ؟

  آره راست میگی ... بعدازمرگ من خیلی ھابھ جون ھم میفتن کھ صاحب مال واموال من بشن-

  بونن بھ من تامن ازھرطریقی حتی اینکھ فرزندخونده من بشن مال من حتی خیلی ھاخودشونومیچس 

  بھشون برسھ .

  خوب برسھ اگھ اونا فرزندخونده توبشن چی میشھ مثال؟-

  ببین رھا من میخوام بعدازمن ھمھ اموالم بھ کسی برسھ کھ یھ ایرونیھ تمام وکمال باش کسی باشھ کھ -

  وادامھ بده.چشمش دنبال مال من نباشھ بعدمن راه خودم

  خوب یکی دیگھ چرابھ من اعتمادمیکنی شایدمن یکی باشم مثل بقیھ اونایی کھ میگی.-

  نھ مطمئنم تواینطوری نیستی ھمون موقع کھ دیدمت فھمیدم یھ ایرونیھ اصیلی یکی کھ نمیزاره حق -

  باطل بشھ من ھمھ ایناروازچشات خوندم.

  خوب اگھ وسط کارآنابرگرده چی ؟-

  اون مرده-

  ـــــــــــــی؟؟؟چ-

  چندماه بعداومداینجا گفت کھ ایدز گرفتھ اومده بودحاللیت بطلبھ ...سھ ماه بعدش مرد-

  من تاکی بایددخترخونده توباششم دلم واسھ خونوادم تنگ شده کی میتونم برگردم پیششون؟-

  من زیادتواین دنیانیستم تا چندماھھ دیگھ میرم پیش پدرمادرم ...میرم اون دنیا-

  یعنی چی چی میگی دنیل داری منو میترسونی؟-

  یھ لبخندبھم زدگفت

  تواین چندسال توتنھا کسی ھستی کھ نگرانمی ....من توموردارم بدخیمھ خیلی زنده نمیمونم نھایتا -

  شیش تایکسال

  شوخی میکنی؟-

  دیگھ باھم رفیق شدیمنھ -

  روآوردجلوواشکام روپاک کرددلم گرفت خیلی نناراحت شدم ناخواستھ اشک ازچشمام اومد.دستش 

  دنیل:رھا توچشمای خوشگلی داری ھیچوقت گریھ نکن حیفھ.
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  یھ لبخندزدادامھ داد

  حاالقبول میکنی دخترخونده من باشی دوشیزه؟-

  خندم گرفت

  باکمال میل آقا-

  دوتایی خندیدیم ھھ نھ بھ اون فیلم ھندی چنددیقھ پیشمون نھ بھ االن

  اب تودلت تکون بخوره میدونم تواین مدت مممکنھ خیلی اذیت بشی  دنیل:رھا قول میدم نزارم حتی

  وخیلی زیاددلتنگ خانوادت بشی ولی من تمام سعیم رومیکنم تایھ ذره مثل اونا واست پدری کنم.

  میدونی چیھ بھ پدرت حسودیم میشھ واسھ داشتن دختری مثل تو.

  .بھش لبخندزدم 

  خوان اموالتوازت بگیرن واین یعنی ازاین بھیمیگی خیلی ھاازھرطریقی کھ شده مراستی تو-

  بعدھرجوری شده بھ من نزدیک میشن درستھ؟ 

  آره دقیقا توبایدخیلی مراقب خودت باشی-

  باھم ازاتاق رفتی بیرون.

***********  

  سامان

  شم ھنوزم خودمومقصرمیدونم  خدایاس چراخبری ازش نمیشھ ؟خیلی نگراندیگھ تحمل ندارم خدایاپ

  مراقبش باش.تواین مدت ازبس مشکوک شدم کھ مامانمو آبجیم دیگھ فھمیدن یھ خبری ھست ولی بھ 

  روخودشون نمیارن.ساعت ھشتھ شبھ یعنی االن رھا غذاخورده کجا میخوابھ نکنھ بره قاطیھ 

  موادفروش بشھ؟واااااای خدادارم دیوونھ میشم.دراتاق زد شدخالفکارا؟نکنھ 

  بفرمایید-

  اومدتومامان 

  مامان:سامان جان مادرغذاآماده است بیاتاسردنشده.

  اصالگشنم نبودیعنی بایادآوری اینکھ االن رھاچیزی خورده یانھ چیزی ازگلوم پایین نمیره.

  ممنون مامان من اشتھاندارم.-
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  سامان جان چیزی شده؟-

  نھ مامان جان-

  نخاک توسرت نکنن کھ اگھ بخوای یواشکی ھم عاشق بشی ھمھ میفھم

  شده فقط نمیدونم چراازمنی کھ مادرشم بزرگت کردم میفھمم کھ پسرم باالخره عاشق مامان:من مادرتم 

  مخفی میکنھ.

  ارم لبھ تخت نشست وگفتندوس داشتم بھش بگم ولی روم نمیشد.اومدک

  نمیخوای بگی این عروس قشنگی کھ تونستھ دل بچھ منواینجوری بلرزونھ کیھ ؟-

  ...شق  شده فقط...فقط اینکھ آره مامان گل پسرت عا-

  فقط اینکھ چی؟-

  پاشدم نشستم روبھ روش دستاش روگرفتم گفتم

  مامان میخوام دعام کنی ھم منو ھم ...ھم.........-

  ھم کی؟-

  ھم رھارو-

  پس اسمش رھاس ...خوب مادرجون اینکھ غصھ خوردن نداره آدرس بده ھمین آخرھفتھ میریم -

  شونخون

  وایستادم روبھ روی پنجرهپشدم پشت بھش 

  نھ نمیشھ رھانیست-

  مامان باحالتی کھ تعجب کرده بودگفت

  مگھ کجاست...باالخره ھرجاباشھ برمیگرده دیگھ؟!-

  دزدیدنش...یعنی یعنی اینکھ اول خودم دزدیدمش -

  من نمیفھمم یعنی چی؟-

  یھ باردیگھ ھمھ چیوواسھ مامان تعریف کردم.

  خواد ھمون میشھ حتمامصلحتی توشھمامان:غصھ نخورمادرھرچی خداب

  سحر:آخی بیچاره رھا ولی داداش غصھ نخوری یا ایشاا...زودترپیدامیشھ  خودم واست آستین باال 
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  میزنم.

  اِ توکی اومدی آتیش پارھھ ؟!-

  تونھ انجام بده اینھ کھ بھ صورت خیلی باالخره یکی ازکارای خارق العاده ای کھ یھ خواھرشوھرمی-

  پلیس نامحسوسم نفھمھ ...حاالھم زودتربیایدکھ غذاازدھن افتاد.کھ حتی یھ نامحسووس سربرسھ 

  ازاتاق رفت بیرون .ماھم پشت سرش راه افتادیم

  خدابھ داد رھابرسھ.-

  مامان خندید.

**********  

  نھ ولش کنید ...عوضیاوولش کنید...ولش کنید-

  دنش یکی ازاون مردا رفت سمتش یھ چاقوگذاشت زیرگر

  نـــــــــــــھ -

  چاقوروکشید..زمین غرق خون شد

  رھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا-

  یھوازخواب پردم .زل زده بودم بھ دیوار رو بھ روم عکس رھاروروش دیدم .

  رھا...-

  چشمام پراشک شد

  کشتنش...-

  یھ قطره اشک ازچشمام سرخورد

  نھ باورم نمیشھ کشتنش ...نھ نھ این امکان نداره -

  اشکام بھ شدت میومدن ...

  خدایا ...خدایا...این یھ خواب بود یھ خواب بد...خیلی بد...خدایا جونمو بگیرولی رھارونھ...-

  سریع کلیدوسوییچ ماینن رووبرداشتم ازاتاق اومدم بیرون.مامان وداشتم خفھ میشدم اشکاموپاک کردم 

  شتن تلویزیون نگاه میکردن.سحردا

  مامان:کجامادرخیره ؟
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  کجا؟واقعاکجا؟...آره بایدمیرفتم جایی کھ منوآروم کنھ ...بایدبرم جایی کھ بوی رھاروبده.

  جایی کاردارم شایدشب برنگردم.-

  .شیشھ روتاتھ کشیدم پایین منتظرنشدم سریع رفتم ازخونھ بیرون ..ماشین روروشن کردم 

  میود ولی من آروم نمیشدم ،یاد رھا داشت دیونم میکرد ....بادسردازتوش 

  وقتی کھ داشتن اذیتش میکردن ولی نمیدونم چراھیچی نمیگفت فقط نگام میکرد.نگاھش مثل ھمیشھ

  .ساعت رونگاه کردم یازده شبھ ،یعنی خوابن؟نبود.خودموجلوی خونھ رھادیدم

  مددم دررفتم پایین دستمو گذاشتم روزنگ .چندلحظھ بعدمحمدآقااو

  سالم-

  درحالی کھ تعجب کرده بودجوابمو داد

  سالم ...چیزی شده ؟؟؟؟نکنھ ...نکنھ رھا...-

  نھ نھ رھاچیزیش نیست من ...من...-

  یھ نفس عمیق کشیدم وسریع گفتم

  میزارید امشب من تواتاق رھا بخوابم ؟-

  بیچاره کرده بود ازجلوی دررفت کنار.رفتم توحیاط. حیاط قشنگی داشتن

  محمدآقا:سامان تو حالت خوبھ

  نھ اصالخوب نیستم -

  برگشتم روبھ روش وایستادم 

  دوسش دارم -

  جملھ موخیلی سریع گفتم اولش تعجب کرد...حالم ناجوربوداشک توچشام جمع شده بود .بھم 

  لبخندزداومدجلوتردستش روگذاشت روشونم وآروم فشاردادگفت

  میدونم-

  م فھمیده بود.اِی یعنی خاک دوعالم توسرت باباش

  میدونستید؟-

  ھم من ھم مامانش متوجھ  ادهچ اتفاقایی افتآره ھمون اول کھ داشتی واسھ منو مامان رھا میگفتی کھ -
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  شدیم.

  نھ خاک دوعالم کمھ بروبمیر...

  محمدآقا :بیابریم تو

  رفتم توخونشون

  سالم زھراخانوم-

  زھراخانم:سالم سامان جان خیلی خوش اومدی....غذاخوردی؟

  بلھ ممنون ببخشیدمزاحمون شدم-

  نھ پسرم حتما اومدی کھ امشبواینجابخوابی؟-

  ب...بلھ-

  اینکھ خجالت نداره ماھم دیگھ میخواستیم بریم بخوابیم.-

  محمدآقا:بیاتااتاق رھارونشونت بدم.

  رفتم دنبالش ...ازپلھ ھارفتیم باالجلوی اولین اتاق وایستاد

  رمحمدآقا:اینم اتاق رھاست ...شب بخی

  ممنونم ازلطفتون شب شمام بخیر-

  رفتم داخل اتاق دروباز کردم ...اِی جونم بوی رھارومیداد.بھ اتاق یھ نگاه انداختم .مرتب وباسلیقھ .

  خودموانداختم روتختش سرموفروکردم توبالشتش  نفس عمیق کشیدم بازم نفس بازم نفس.

  خودشھ تنھاچیزی کھ میتونھ منوتواین مدت آروم کنھ ھمینھ-

  غلم ومدام نفس میکشیدم.لدوباره نفس کشیدم .بالشتوگرفتم توب

  غل میکردمو بوت میکردم.لرھاکاش بودی ومن االن بھ جای بالشتت خودتوب-

  پتوش روکشیدم روم حتی پتوشم بوی رھارومیداد سرموبردم زیرپتو.خیلی زودخوابم بردیھ خواب 

  آروم یھ خواب کھ خیلی وقت بودبھش احتیاج داشتم.

*************  

  رھا

  ازدیروز تاحاال کھ فھمیدم دنیل مریضھ مدام پیششم خیلی ھواشودارمم درستھ کھ من ازخانوادم دورم 



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ١٧٧ of ٣۴۵ 
 

  دخترخوندش باشم مخوام تواین مدت کمی کھ ولی اون خیلی وقتھ کھ ازخونوادش دوره میخوام 

  گذاشتھ بودنشون پیشمونھ واقعا دخترش باشم.رفتم جلوی آینھ با گیره ھای خوشگلی کھ واسم 

  پتوکشوموھاموکج کردم وبھشون گیره زدم.خیلی خوشگل شد.ازاتاق رفتم بیرون دنیل توحیاط بودمنم 

  رفتم توحیاط پشتش بھم بود.آروم رفتم جلوپشتش وایسادم دستموگذاشتم روچشماش خندیدودستتش

  فتم .صداموعوض کردم گروگذاشت رودسستمم 

  خدمتکارا)میخواستم بگم زیادی تو ،افق محوشده بودیآقا من سامانتام(یکی از -

  خندید.بلندخندید،دستموبرداشتم رفتم جلوش وایسادم 

  بھ چی فکرمیکردی مستر؟-

  بھ تو-

  جدا؟-

  بلھ-

  دنیل یھ چیزی بگم ردنمیکنی؟-

  تاچی باشھ-

  صداشونو بشنوممیشھ ایندفعھ رودیگھ اجازه بدی زنگ بزنم خونوادم؟بخداقول میدم ھیچی نگمم فقط -

  رھا تواگھ ھیچی ھم نگی شماره میوفتھ پلیسا خط روردیابی میکنن -

  بخدا زود زود قطع میکنم فقط بزار...خواھش میکنم-

  باشھ ولی قول بده حرف نزنی زودم قطع کنی-

  آخ جونم عاشقتم دنیل-

  ه خونھ رو گرفتمسریع دوییدم توخونھ .رفتم تواتاقم دروھم بستم نشستم روتخت باگوشیم سریع شمار

  خیلی زود برداشتن اِی جونم صدای بابام بودچقدرگرفتھ است

  بابا:بلھ؟

-....  

  الو-

-.....  
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  چراحرف نمیزنی؟-

  یھوانگاریادیھ چیزی افتادسریع گفت

  رھا...رھا تویی بابا-

  اشک توچشام جمع شد

  رھایی خودتی بابایی-

  گفت صداش بغض داشت .ھمون موقع مامانم گوشی روگرفت باگریھ

  رھا ...رھا مادرجواب بده رھا جونم حرف بزن توروخدا ...رھا-

  جلوی دھنمومحکم گرفتم اشکام ھمین جورمیومدن نبایدصداموبشنون نبایدصدای گریھ ھاموبشنون 

  ھمون موقع گوشی ازدستم کشیده شد.دنیل بودکھ اومده بودتواتاق منم نفھمیده بودم زانوززدم روزمین 

  دنیل کنارم نشست  اشکام بیصدا میرختن

  دم نمیخوام چشمای قشنگت اشکی بشن؟دنیل:رھا آروم باش گریھ نکن خواھش میکنم ...مگھ نگفتھ بو

  ش لغلم کردوموھاموآروم نوازکردم بھ گریھ کردن .اونم بروع وسینش شتوبلغلش سرموگذاشتم رپریدم 

  غلش گریھ میکردم اونم ھیچی نمیگفت .سرموازروسینش برداشت آروم بادستاش ل.توبمیکرد

  اشکاموپا کرد

  دنیل:قرارما این نبودکھ گریھ کنی رھا مگھ نھ؟

  آره ولی باورکن ...-

  اشکالی نداره ولی قول بده دیگھ گریھ نکنی خوب؟!-

  زیردرختابونشستیم.سرموتکون دادم.باھم ازاتاق رفتیم بیرون.روتابی کھ 

  دنیل:واسھ فرداآماده ای ؟

  ...دنیل؟آره-

  بلھ؟-

  من میترسم نھ اینکھ اتفاقی برام بیوفتھ ھانھ ازاین میترسم ازپس کاری کھ میخوام انجام بدم برنیام-

  اشکالی نداره رھا توقراره کاری رودرحق من بکنی کھ ممکنھ ھیچ کس دیگھ نتونھ. ازت ممنونم -

  تی اگھ نتونستی ھم عیبی نداره خودتو سرزنش نکن .ولی اینوبدون ح
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  شیالازتوخونھ اومدبیرون روبھ ماگفت

  آقا دوشیزه غذاآماده است-

  دنیل:پاشورھامن کھ خیلی گشنمھ

  تیم کھ متوجھ شدم دنیل دنبالم نمیادبرگشتم دیدم بایھ دستش تاب روگرفتھ بادست شتیم باھم میرفپاشدم دا

  متشدیگش سرش رو.سریع دوییم س

!دنیل جون رھا حرف بزن مردم بابایھ چیزی ی بگوزیدنیل...دنیل چت شده حالت خوبھ توروخدایھ چ-
  بگو؟

  .بادستم زیردستش روگرفتم نشوندمش روتاب 

  دنیل:خوبم رھانگران نباش

  توکھ جون بھ لبم کردی میخوای بریم دکتر؟-

  دیگھ.تونگران نباشنھ نیازی نیست باالخره پیریھ وھزارتا درد ومرض -

  نشستم کنارش آروم شونھ ھاشوماساژدادم برگشت نگام کردبھم لبخندزدمنم جوابشوبالبخندم دادم.

  االن خوبی ؟-

  سرش روتکون داد بعدم بلندشد دستش رودراز کردجلوم دستش روگرفتم باھم رفتیم توخونھ.

  پشت میزنشستیم وای طبق معمول ھمھ چی توش پیدامیشد.

  ستت طال طالخانم.اووووووم د-

  طالاسم آشپزمون خدایی دستش طالست یھ چیزایی درست میکنھ کھ ننم درست نکرده 

  بود.سرموانداختم پایین شروع کردم مثل گاوخوردن.

  دنیل باخنده گفت:رھا؟

  درحالی کھ دھنم پربودنگاش کردم گفت

  بھت حسودیم میشھ-

  بھ من؟-

  ھنوزتوبچگیت غرقی.آره ،واسھ اینکھ بااینکھ بیست سالتھ ھاولی -

  اوالمن بیست سالم نیست نوزده سالمھ دوما من بچھ نیستم فقط کودک درونم ھنوز زنده است.-
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  دوباره خندیدومن ھم دوباره عین گاوشروع کردم خوردن.

.  

.  

.  

  تکیھ دادم یھ جوری کھ انگار لم  .دستم روگذاشتم روشکمم وبھ صندلیباالخره بعدیک ساعت سیرشدم 

  داده بودم.

  دنیل:رھاامروز بروبیرون ھرچی دوست داری بخر ھم برای فرد وھم برای ھروقت کھ دلت خواست.

  عین خرتیتاب خورده نیشم واشدروبھش گفتم

  راس میگی؟-

  آره ھروقت خواستی بھ جمشیدیاحشمت بگوتاببرنت.-

  خرج کنید.جونم فقط من پرخرجما زیادبایدواسم -

  اشکالی نداره باالخره منم یھ دخترکھ بیشترندارم.-

  بدنبال حرفش ازآشپزخونھ زدبیرون.نمیدونم چراوقتی منومثل دخترخودش خطاب میکنھ یھ جوری

  میشم ازیھ طرف دوس ندارم ازطرفی ھم وقتی یادوضعیتش میوفتم میگم عیبی نداره. 

  س داشتم ھمین االن برم خریدھم واسھ اینکھ کلی ازطالخانم وبقیھ تشکرکردم ورفتم تواتاقم .دو

  چیزمیز بخرم ھم واسھ اینکھ کلی بگردم چون تواین چندروزی کھ اینجام اصالنرفتم لندن روببینم.

  رفتم سروقت کمد،درش روبازکردم 

  وای دارم چی میبینم؟؟؟؟چندتا لباس ھلومیبینم...چندتا دیگھ ھم میبینم ...-

  بایھ قیافھ حق بھ جانبی بھ خودم گفتمروبھ روی آینھ وایسادم 

  رھا...رھا...اِی خاک توسرت ندیدبدید...پاک خول شدی دیگھ...دوباره بھ بچھ ھای انجمن -

  تیمارستانی ھاافتادی....

  یاداون روزم افتادم ھمون روز کھ گونی گونی داشتم فوش بارخودمویاکریم الکیم میکردم آخھ اون 

  وای کھ چقدسوتی داده بودمم پیش مامان بابام...مامان بابام...دلم روزم بھ انجمن تیمارستانی ھا پیوستم 

  واسشون تنگ شده خیلی زیادکاش بتونم دوباره بھشون زنگ بزنم.ھھ یاداون روزی افتادم کھ مامان 
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  تامامان باباروببینم  ایناروتووضعیت مثبت ھیژدھی دیده بودم یادروزی کھ چارپایھ گذاشتم رفتم روش

  .ھمون روزی کھ نذاشتم بابام کارش روبکنھ ھمون روزی کھ مگس رولھش کردم.زدم زیرخنده 

  .دراتاق روزدن .ھنوزداشتم قھقھھ میزدم دربازشددنیل اومدتو.وقتی دید دارم میخندم یھ بلندبلندمیخندیدم

  لبخندزد اومدکنارم نشست 

  دنیل:چیھ بگوماھم بخندیم؟!

  گفتمباخنده 

  وای خخخخ ھھھ دنی ھھھھھ -

  خیل خوب بابا اول خنده ھاتوبکن بعدن تعریف کن.-

  لپم رگ بھ رگ شده بودبازورتونستم جلوخنده ھاموبگیرم بادستم لپاموماساژمیدادم وقتی حالم 

  جااومدگفتم

  وای دنیل یادکارای خودم افتادم-

  کدوم کارا مگھ چیکارکردی؟-

  بعدش اونم افتادروتخت شروع شتم بھش میخندیدم براش تعریف کردم.ھمھ ی چیزایی روکھ تااالن دا

  کردبھ خندیدنن خودمم دوباره خندم گرفتھ بودخوابیدم ککنارش سرموگذاشتم روبازوش بھ پھلو و روبھ 

  دنیل خوابیده بوودم دیگھ داشتم خفھ میشدم ازبس خندیده بودم .ھمین طورکھ میخندیدم دیدمم صدای 

  ده نگاش کردم دیدم داره بایھ لبخندخاص نگام میکنھ .وا این چراھمچین شد.خنده دنیل قطع ش

  دنیل:رھا توخیلی نازمیخندی 

  آره بابا خودم میدونم تاحاال چندنفراینوبھم گفتن یھ چیزجدید تربگو.-

  دوباره خندیدیم.آخ کھ دلم دردگرفتھ بود.ھنوزسرم رودست دنیل بودیھ چرخ زدم صاف خوابیدم.

  حالتشوتغییرداد ھمون طورکھ دستش زیرسرمن بود چرخیدبھ پھلوشدوزل زده بودبھم.دنیلم 

  یادیھ چیزی افتادم

  ھیــــــــــــــــن دنیل جمشیدوحشمت...-

  پاشدم نشستم..روبھشش گفتم

  اگھ اونالومون بدن چی ؟اوناازھمھ چی خبردارن؟!-
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  پاشدنشست

  توھم میتونی بھشون اعتمادکنی.دنیل:نگران نباش من بھ اونا اعتمادکامل دارم 

  ولی اگھ بھشون پول بدن چی؟-

  رھا...تمام این ادمایی کھ تواین خونھ دارن کارمیکنن مدیون منن یھ رووزھمشون روازیھ جا جم -

  تم من مطمئنم م غذادادم ھمھ چی دراختیارشون گذاشکردم وآوردمشون اینجابھشون کاردادم پول داد

  ت بھ من نارونمیزنن.قنھ اون دوتانھ بقیھ ھیچ و

  آخی چ مھربون.

  دنیل:کی میری؟

  کجا؟-

  لبخندزدگفت

  .خریددیگھ-

  آھان ھمین االن قبل اینکھ شمابیای من میخواستم آماده بشم.-

  پس من میرم توھم آماده شوبھ جمشیدشونم میگم آماده باشن-

  باش ممنون-

  شلوارلولھ تفنگیھ مشکی ھم پام کردم بھم لبخندزدازاتاق رفت بیرون.یھ تونیک سفیدطالیی برداشتم یھ

  موھامم جلوش روکج کردم پشتشم بستم یھ موبندفلزی ھم کھ روش پرنگین سفیدبودانداختم دورکشم 

  یھ کیف سفیدم برداشتم باکفش .عاشق موھام بودم بااینکھ بستھ بودمشون تایایین گودی کمرم بودن. 

  برم توحیاط دیدم جمشیدوحششمت پشتشون بھ منھ سفیدم ست کردم رفتم بیرون .درخونھ روبازکردم تا

  دنیلم داره باھاششون حرف میزنھ .چون دنیل روبھ من بودمنودیدتاخواست صدام کنھ سریع 

  دستموگذاشتم جلودماغم کھ یعنی ھیس .کفشموتوخونھ پاکرده بودم آروم آروم رفتم پشتشون

  کردم تابرگشتن سریع زدم وسطدوتادستاموبردمم باال کف دستم روصاف نگھ داشتم صداشون  

  پیشونیشون  

  بریدحالشوببرید.خخخخخخخخخخ-

  کلی خندیدم دنیلم پابھ پای من میخندید
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  جمشید:توچ مشکلی بامن داری بچھ جون.

  بچھ جون عمتھ بعدشم من فقط میخوام سطح جنبھ شماروآزمایشش کنم.-

  بھ راه میزنی آخھ؟ حشمت:باباتوکھ صدبار سطح جنبھ ماروآزمایش کردی پس چراھی راه

  دوس دارم آقا اصالشمامشکلی دارید...خیلی بیخودمیکنیدمشکلی داشتھ باشیدبی تربیتا خجالتم نمیکشن-

  عین زالزالک وایسادن جلوم شبیھ گودزیالھام کھ ھستن عین جیرجیرکم ھی حرف میزنن بابا خستھ 

  نشدیداینقدرفک زدیدواال. 

  ازه فھمیدیم اوضاع ازچھ قراره رفم تموم شدانگارتقتی حعین شترمرغ سھ تاشون زل زدن بھ من و

  چارتایی خندیدیم.

  خیل خوب خنده بسھ بریم کھ میخوام امروز حسابی پدرتونو دربیارم.-

  اسم رانندمون فرشیدبود.روبھش گفتم

  فرشیدجون داداش آتیش کن کھ میخوایم بریم.-

  یدم شکنارم جم دشم نشستکردنشستم خو رفت سوارشد.حشمت درماشین روواسم بازگفتو یھ چشم اونم 

  نششست اونورم .

  .بھ دادم برسھبھ من خدا ووااای اینادوباره عین چی چسبیدن-

  خیابونا خیلی قشنگ بودن مغازه ھاش کالقشنگ بود.ماشین وایساد

  فرشیدچراوایسادی؟-

  .فرشید:اینجا یکی ازبھترین پاساژھاس ھمھ چی ھم داره 

  دطبقھ بودبا دیزاین قرمزوسفیدقشنگ بودرفتیم تومن جلومیرفتم جمشیدوحشمتمرفتیم پپایین یھ پاساژچن

  کھ بادیگاردبودن پشتم میومدن فرشیدم میومدکھ وسیلھ ھاروببره توماشین برگشتم سمتشون 

  ھمتون یکی یھ دونھ ازاین چرخک ھاروبردارین کھ راه سختی درپیش دارید.-

  ازھرطبقھ پاساژھرچی چشمموگرفت بخرم..ھمھ جورمغازه ای داشت دوس داشتم خندیدیم

  وشنده منودیداومدجلو.کصافط حیض اومدبھم دست بده کھ یھ مغازه کیف وکفش دیدم رفتم توشش فر

  بھ بادیگاردای گلو وقت کشیداومدن تووقتی دیداونا بامنن دستش رو ھمون موقع بادیگاردای خوبم

  ھھ گھ اگھ من جاش بودم خودموخیس میکردمشناسم نگاه کردم ھمچین بااخم نگاه میکردن بھ فروشند
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  نگاه میکردم کھ چشم خوردبھ یھ کیف یھ چشمک بھشون زدم ھمون طوربالبخندداشتم بھ کیف وکفشا 

  وچکمھ چرم قھوه ای روکیفھ بانگین ھای سفیده یھ پاپیون خوشکل دراورده بودن روچکمھ ھم دقیقا 

  عین ھمون پاپیون رو کنارش درآورده بودن خوشگل بودروبھ جمشیدگفتم 

  جمشیدجون اونوواسم بگیر.-

  جمشیدم کارت کشیداوناروگذاشتیم توچرخکی کھ دست حشمت بودرفتیم بیرون.

  مغازه روبھ روییش پالتوداشت نزدیک زمستون بودیم روزاھواخوب بودولی شباسرد.رفتیم تومغازه

  انکن یھ پالتوی چرم قھوه ای ھمرنگ کیف وچکمھ ای کھ خریده بودم بودرفتم اون طرفش تن یھ م 

  تواتاق پروتنش کردم اندازه اندازه بودفیکس بدنم خیلی خوشگل میشد توتنم .دراتاق پروروبازکردم 

  جمشید،حشمت،فرشیدبیاین.-

  ھ خودرفت میخواستم نظراوناروھم بدونم.ھرسھ تاشون باھم اومدن تامنودیدن ابروھاشون خودب

  ون .شباالواسکتھ نزنن یھ وقت.دستموجلوصورتشون تکون دادم انگاراومدن بھ خود

  شید:بلھ کاری دارید.جم

  جمشیدیھ باردیگھ بامن رسمی حرف بزنی ھمچین یھ بروحالشوببرھلومیزنم وسط پیشونیت کھ جدا-

  بری حالشوببری  

  خندیدگفت

  ماکالشمارومیبینیم خودبھ خودمیریم حالشومیبریم حاال چیکارداری؟نھ نھ ازشمازیادبھ مارسیده -

  صداتون کردم کھ ببینم این قشنگھ بھم میاد؟-

  بالبخندی کھ زدن فھمیدم خوب نیست عالیھ .

  خیل خوب شمابریدحساب کنیدمنم االن میام.-

  دروبستم پالتورودرآوردم .

  اینجاروباش این طبقھ مخصووص انواع گوشی  .رفتیم طبقھ باال ووووویییییازمغازه اومدیم بیرون 

  وتبلت ولب تاب واینجورچیزابود یھ چرخی توش زدم چشمم خوردیدبھ یھ گوشی اسمش رونمیگم کھ 

  یھ وقت تبلیغ نشھ ولی اینوبدونیدمارکش معروف وعالی بودرفتم تومغازه ھمون گوشی روخریدم 

  اومدم بیرون چرخک حشمت پرشده بود.قاب قرمزم واسش گرفتم با ھمھ تجھیزات .اونم خریدم 
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  روکردم بھشون گفتم 

  خوب حاال نوبت چیھ؟-

  ھمشون بانیش باز گفتن :خونھ

  خخخخ بیچاره ھاخستھ شدن منم با یھ نیش بازترگفتم

  نـــــــــــــــــــــھ اشتباه گفتید میخوام لب تاب بخرم .-

  گوشیم بود ،مشکی بود خوشگلم بود.بھھمشون وارفتن ...رفتیم تویھ مغازه مارک لب تابمم مثل 

  فرشیدگفتم اینجاوایسھ بھ فروشنده ھم بگھ ھرچی برنامھ ووبازی باحال داره واسم بریزه کارش تموم 

  .طبقھ سومم ھمش لباس شدبگیره بیادباال.ازفرشیدجداشدیم رفتیم طبقھ باال وخوشبختانھ پلھ برقی داشت 

  دست لباس ھم اونجا خریدم .فرشیدم دیگھ اومده  توخونھ ای ومھمونی وتولدواینابودسی چھل

  .فرشیدبدبخت ودوباره فرستادیم پایین تا وسایل روبزاره توماشینودھاھرسھ تاشون پرپرب بود.چرخک

  رفتیم طبقھ چھارم واییییی پربودازلباسای بی ناموسی ولباس ھای پوشیده کھ البتھ کمتربود ولباس ھای 

  وازده تا مغازه تواون طبقھ بودکھ ازھرمغازه کم کم کم چار پنج مخصوص مجالس . فک کنم یھ ده د

  ...یھ نگاه کردم بھ تا لباس خریده بودم بھ مغازه آخررسیدیم دیدم ھمش لباس بی تربیتیھ یعنی ھمشا 

     حیضای بی ادبا ھمچین منونگاه میکنن کھ انگارچ خبره  اون دوتا دیدم بالبخند دارن منونگاه میکنن.

  لبخندبی تربیتش گفت:چیھ بروبخردیگھ .حشمت با 

  بی ادب

  جمشید:نگران نباش ما میایم نظربدیم کھ خوبھ یابده.

  بعدم دوتاشون خندیدن.

  بی شعورا وایساین تا بھتون حالی کنم .-

  دوتاشون فرار کردن. 

    زن بودمنم ازفرصت استفاده کردم بھ جای اینکھ بیافتم دنبالشون پریدم تومغازه خوشبختانھ فروشنده 

  وااای چقد خوشگلن شیش تا تاب ششورت خریدم ھمشون عروسکی وناز،چارتالباس خواب

  ھمھ روگذاشتم حریرونازک،پنج تاھم تاب وشورتک جداگانھ ولی خودم رنگاشون روست کردم. 

  رومیزتافروشنده حساب کنھ .برگشتم کھ برم یکی شون روصداکنم کھ بیان حساب کنن ولی تا برگشم 
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  . رسھ تاشون عین بیشعورای گاوبالبخندزل زدن بھ مندیدم ھ 

  ببینید من حالتونو میگیرم بی ادبا.-

  ھرسھ تاشون باھم گفتن :خوشگلھ 

  . ھھھ چشادرویش زودبیاین حساب کنید-

  جمشیدحساب کرد.ازمغازه اومدیم بیرون.

  خوب میریم طبقھ پنجم وآخر.-

  ھمشون عین چی نیشاشون واشد وا اینا چراھی لبخندبھ من میزنن.رفتیم طبقھ باال دیدم یھ رستوران 

  شیک وخوشگل بھ جای مغازه است.

  ھھ پس بگوچرانیشتون بازشد...ای گامبوھا،بریم مھمون دنیل جون-

  . چارتایی درحالی کھ میخندیدیم رفتیم پشت یھ میز نشستیم

  خوب حاال چی بخوریم ؟-

  شون اسم یھ غذاروگفتن کھ من نمیدونم چی بود.ھم

  من کھ نفھمیدم چی بودولی بگیدبیارن میخوریم دیگھ.-

  حشمت سفارش داد چنددیقھ بعدم گارسون غذاروآورد.نگاش کردم این دیگھ چی بود؟

  حشمت:خوشمزه استا بخور.

  باچی درست شده.-

  فرشید:سیب زمینی گوشت سبزی جات..

  ھ نمیدونم چی بودچندتاچیزدیگروھم گفت ک

    مطمئنی فقط باایناست بھ نظرمیادآشپزش ھرچی زیردستش بوده روریختھ تواین.-

ودیھ کم ازش خوردم خیلی خوشمزه بود خودمم خندم گرفت خدایی ھمھ چی توش بسھ تاشون خندیدن 
..  

  باکلی مسخره بازی غذامونو خوردیم اومدیم بیرون

  بیچاره دنیل فک کنم ورشکست بشھ .-

  ساعت دوبعدازظھربودوای چقدزودمیگذره ساعت ده اومده بودیم چارساعت گذشت.
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                                                                                                                             پیاده شدیمباالخره رسیدیم.

  خوب وسایالرومثل سھ تا آقاببریدباال.-

  بیچاره ھا نانداشتن باھزاربدبختی کلی پالستیک روبھ دست ودندون گرفتن منم دروواسشون باز کردم.

  تامارودیدباخنده گفترومبل نشستھ بوددنیل 

  اوووووف ببین رھاچ کرده -

  سالم دنی جون بابط ھمھ چی ممنون ولی فک کنم ورشکست شدین البتھ بھ منم ربطی نداره خودتون -

  گفتین ھرچی دوست داشتی بخر.

  بلھ بلھ ولی بدون واسھ شماما ھیچ وقت ورشکست نمیشیم حاال بگوببینم چیا خریدین.-

  االن ھمھ رونشونتون میدم .بچھ ھاپالستیک ھاروبزاریدزمین.-

  م پالستیک ھاروگذاشتن زمین شیالجونم واسھ ھمھ مون شربت آورد.سریع شربتاون سھ تا

  اولین پالستیک روبرداشتم بدون اینکھ توشونگاه روخوردم رفتم سمت پالستیک ھاھمھ نشستھ بودن. 

  کنم ببینم چیھ پالستیک روچپھ کردم ھرچی لباس بیتربیتی بودریخت زمین کوالحیثیتم بربادفنارفت.

  ه کردم اون سھ تابیشعوراالغ خربازورخودشونونھ داشتھ بودن ولی سرخ سرخشده بودن بھ بقیھ نگا

  دنیل وقتی اوضاع رودیدیکم باحالت گیجی نگامون کرد.

  چیزه...چیزن اینا...اینا...اینابدردشمانمیخورن میریم سرلباس بعدی.-

  میخندید.سریع لباساروجمع  یھواون سھ تاکھ درحال انفجاربودن منفجرشدن ولی ایندفعھ دنیلم باھاشون

ِبمیری رھا دوباره  کردم ریختم توپالستیک.یھ پالستیک دیگھ روبازکردم.اونم چپھ کردم روزمین .ای
  لباس بیتربیتی تزه اینابدترازقبلی ھام ھستن.دوباره صدای خنده شون بلندشود.

  چیزه...اینا...اینام...-

  ؟!مانمیخوره  دردھ یھواون سھ تاباخنده گفتن:اینام ب

  مرده شورتونوببرن دوباره بادنیل خندیدن.

  خوبھ ایناروندیدن یھ لباس ...پالستیک بعدی روبرداشتم ولی اول توشونگاه کردم.اوه اوه اینارو

  خعیـــــــــــــلی بیتربیت توپالستیک بود.پالستیک روانداختم اونورروبھ دنیل گفتم:اینام بھ 

  شمانمیخوره شرمنده.سن  درد
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  وباره خندیدن .پالستیک بعدی ھم بدبختانھ ازھمون لباس بیتربیتا بود.لباسم لباسای قدیم واال .د

  شیشمین پالستیک روبازکردم فھمیدم بعلھ باالخره اون لباسا تموم شدن.

  .خوب خوب باالخره یھ لباس پیداشدمناسب سن شما باشھ-

  ن روش تورخورده بودواکلیل بھش درش آوردم یھ لباس بلندآستین حلقھ ای نارنجی رنگ بودچو

  چسبیده بودتوشب عالی میشد.

  دنیل:عالیھ فک کنم واسھ فرداشب عالی باشھ.

  نھ خیرواسھ فرداشب یھ چیزدیگھ رومیخوام بپوشم.-

  چی اینکھ خیلی قشنگھ-

  آره ولی اون ھم پوشیده ترھم خوشگل تره.-

  پس اونو اول نشونم بده.-

  توکمدبوده.اون توکمدمھ االن نخردمش -

  تصمیم داشتم ھمون لباس قرمزه روبپوشم .

  پس لباسای دیگھ رونشون بده.-

  یھ بیست تاپالستیک فک کنم شدھمھ رونشون داده بودم بھ جزیکی .نشون دادن لباساازخریدنشون 

  سخت تره.دوالشدم اونم برداشتم خالیش کرم روزمین.ھیــــــــــــــــــن مگھ اینا تموم نشدن

  اون بیشعوراخندیدن.سریع گذاشتمشون توپالستیک روبھ اون بیشعوراگفتمدوباره 

  ھھھ بھمن میخندین آدمتون میکنم ھنوزمنونشناختین پاشین این پالستیک ھاروببریدتواتاقم یاال.-

  دوباره بادشون خالی شد.وقتی رفتن نشستم پیش دنیل کلی بھشون خندیدیم.

  میخوای بپوشی روبیارببینم. دنیل:پاشوحاال اون لباسی کھ واسھ فرداشب

  نھ دیگھ اونوفرداشب میپوشم ببینید.-

  ای ورپریده باشھ .راستی بھ طال بگوتاواست یھ آرایشگرخوب بیاره.-

  نھ نھ نیازی نیست من ازآرایش زیادخوشم نمیاد.خودمم بلدم نگران نباشیدیھ جوری خودمودرست -

  میکنم کھ خوشگل بشم.

  قشنگی.بدون آرایشم رھایی تو-
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  باگفتن کلمھ رھایی یادبابام افتادم دوباره اشک توچشام جمع شدیھ لبخندبھ دنیل زدم از پیشش بلندشدم 

  رفتم تواتاقم.

**********  

  سامان

  دیشب باصدای گریھ زھراخانم ازخواب بلندشدم .یھویادرھاافتادم نکنھ اتفاقی براش افتاده باشھ کھ

  یرھنی مشکیھ تنگ بدون آستین تنم بودمیدنم صورت خوبی نداره زیرپاینجوری داره گریھ میکنھ .یھ  

  من بااین لباس برم پایین ولی نمیتونستم دوساعت یھ لباس تنم کنم سریع رفتم پایین زھراخانم رومبل 

  کنارتلفن نشستھ بودمحمدآقام بایھ لیوان کنارش نشستھ بود.

  چی شده نکنھ...واسھ رھااتفاقی افتاده-

  متوجھ من شدن 

  زھراخانم:ببخش پسرم نمیخواستم بیدارت کنم .

  محمدآقا:یکی زنگ زد...

  خوب خوب-

  ولی اصالحرف نزدماھم احتمال دادیم کھ رھابوده باشھ.-

  شماره ستوان کریمی روگرفتم آخھ سریع گوشیم رورفتم ازاتاق آوردم نشستم رومبل روبھ رویی شون 

  اونا مسئول شنودبودن.

  جناب سروانستوان:سالم 

  سالم ستوان چنددیقھ پیش...-

  بلھ بلھ میخواستم بھتون زنگ بزنم.-

  خوب شماره ازکجاست تونستین ردیابی کنید؟-

  نھ متاسفانھ زودقطع شدنتونستیم ردیابی کنیم ولی شماره ازلندن بود-

  بادادگفتم:چــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟

  دن کھ چی شده؟منم بادست اشاره مامان باباش ھول کردن اومدن جلوم وایسادن ھی عالمت میدا

  کردم کھ چیزی نیست.



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ١٩٠ of ٣۴۵ 
 

  باشھ ستوان ممنون ھرخبری شداطالع بده.-

  گوشی روقطع کردم.

  زھراخانم:چی شد ازرھاخبری شده؟

  فک کنم حدستون درست بودرھازنگ زده.-

  یادیھ چیزی افتادم

  شما ازخارج آشنایی فامیلی چیزی داری مثاللندن؟-

  محمدآقا:نھ چ طرمگھ ؟

  خھ شماره واسھ لندن بودهآ-

  زھراخانم:چی لندن یعنی االن رھالندنھ ،واسھ چی آخھ؟

  نمیدونم فقط مطمئنم دوباره زنگ میزنھ ولی اگھ زنگ زدمعطلش کنیدیعنی ھی حرف بزنیدتاخط -

  روردیابی کنیم.

  بھ ساعت نگاه کردم یازده صبح بودمریم ومھدی وھمین طورخانواده خالھ رھاھم اینجان.

  بامھدی حسابی رفیق شدم ،مھردادم بچھ خوبیھ پسرخالھ رھارومیگم.االن 

  روبھ مریم گفتم

  مریم خانوم تواین مدت تماس مشکوکی یاغریبھ ای یاحتی ازخارج نداشتین؟-

  نھ اصال باورکنیداگھ خبری بشھ حتما بھتون میگم.-

  تم .بلندشدم ساعت ده ونیم صبح بودبایدمیرفتم خونھ ازدیششب تااالن نھ زنگ زدم نھ رف

  بااجازتون خیلی زحمت دادم من دیگھ میرم-

  زھراخانوم:کجاسامان جان باش ناھار.

  ممنون خداحافظ-

  بھ مردادست دادم وخداحافظی کردم رفتم سوارماشین شدم واسھ مھدی ومھرداد کھ واسھ بدرقھ تادم 

  دراومده بودن بوق زدم وحرکت کردم.

  من مردخونھ ام دیگھ.ازماشین پیاده شدم زنگ خونھ روزدم سرراه یک میوه وگوشت خریدم باالخره 

  .مامان دروبازکرددرخونھ رووھم بازکرداومداستقبالم.
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  سالم مامان -

  سالم پسرم کجابودی کلی نگرانت شدم.-

  چیزی نگفتم رفتم تو.راستش روم نمیشدبگم دیشب خونھ ھاشون بودم .

  مامان:ببینم خبری شده؟

  نھ چ طور-

  روگذاشتم رواپنوسایل 

  آخھ انگارخوشحالی-

  آره خوشحال بودم ھمین کھ میدونستم رھازنگ زده وزنده است کلیھ.

  مامان دعاکن دیشب رھازنگ زد.-

  مامانم باخوشحالی گفت

  خب خب باھاش حرف زدی حالش خوب بود؟-

  نھ اصالصحبت نکرد-

  یعنی چی؟-

  ن باباشوبشنوهیعنی اینکھ ھیچی نگفت انگارزنگ زده بوودتاصدای ماما-

  پس ازکجامیدونی اون بوده-

  ازاونجایی کھ ازلندن زنگ زده خانوادم ھیچ فامیل خارجی ندارن بعدم اینکھ ارتباط کامل برقراربوده -

  وصدای مامانش اینارومیشنیده ولی نمیخواستھ حرف بزنھ .

  انشاا...زودترپیدامیشھ.-

  خداکنھ راستی صدای سحرنمیادکوشش؟-

  دارهامروزکالس -

  آھان من میرم یھ دوش بگیرم آب داغھ؟-

  آره مادربرو-

  رفتم تواتاقم لباساموبرداشتم چپیدم توحموم .آب روبازکردم ،آب سردھمیشھ منوازتموم فکروخیاالم 

  درمیاره ولی برعکس االن منویادرھامیندازه.امروزصبح کھ مریم ومھدی روپیش ھم دیگھ میدیدم
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  منم یھ روزدست رھاروبگیرم وخوشبختش کنم ھمین جورکھ مریم  بھشون حسودیم میشدآرزومیکردم 

  .آبروداغش کردم درکنارمھدی احساس خوشبختی میکنھ رھام کنارمن احساس خوشبختی بکنھ

  حاالبھترشد.ایندفعھ توذھنم خودموتوکت شلواردامادی دیدم رھاروھم درحالی کھ دستم وگرفتھ بودوبھم 

  لبخندمیزدتولباس عروس.

  نی میشھ؟؟؟؟آخ خدایع-

  سروبدنم روشستم واومدم بیرون.داشتم میرفتم توآشپزخونھ سرمم باحولھ خشک میکردم.

  مامان:عافیت باشھ

  ممنون-

  صبونھ خوردی؟-

  آره مامان فقط اگھ میشھ واسم یھ چایی بریز.-

  باشھ مامان توموھاتوخشک کن منم االن یھ چایی میریزم.-

  تم وھاموخشک کردم روغن موم روبرداشزدم بھ برق وقتی موارروبرداشتم شرفتم تواتاقم دوباره.س

  خیلی بھم میومد.رفتم توآشپزخونھمالیدم بھ موھام یکم ازموھاموباالیی زدم یکمشم ریختم توصورتم 

  .مامان دوتاچایی آوردیکیش روگذاشت جلومن یکیشم جلوی خودش

  ممنون-

  نوش جان-

  ھمون موقع صدای سحرازپشتمون اومد

  بینم مادروپسرخلوت کردن.سحر:بھ بھ می

  بلھ بلھ ولی یھ خروس بی محل مزاحم خلوتمون شد.-

  اومدپشتم گوشم روگرفت کشید

  آی آی ول کن دیوونھ گوشم کنده شد.-

  سحر:ببینم خروس بی محل کیھ؟

  تو تو-

  محکم ترکشیدازروصندلی پاشدم
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  سحر:نشنیدم کیھ؟

  من من-

  گوشم روول کردوگفت

  میدونی . آفرین خوشم میادخودت خوب-

  نشست کنارو روصندلی وچایمم برداشت گذاشت جلووخودش

  ھوی بھ چاییم چیکارداری من عجلھ دارم بایدبرم اداره شمایھ چایی دیگھ واسھ خودت بریز -

  مادمازل

  چایی روکشیدم گذاشتم جلوخودم

  سحر:مادمازل خودتی 

  چایی روکشیدجلوخودش

  منم دوباره چایی روکشیدم جلوی خودم 

  اون کشیدجلوی خودش دوباره

  من کشیدم

  اون کشید

  من کشیدم

  اون کشید

  خواسم بکشم جلوی خودم سحرگفت

  وایساوایسا-

  منتظرموندم ببینم چیکارمیخوادبکنھ.دیدم استکان مامان کھ خالی بودبرداشت چایی رونصفش کردیعنی 

  نصف چاییم واستکانم بودنصف دیگھ تواستکان مامان.استکانم روگذاشت جلوم

  سحر:بخورگامبو

  کردم باخنده گفتمچایی اونم نگاه  بھ چایی نگاه کردم بھ

  گامبوخودتی چایی تویکم بیشتره یاال بریز-

  استکانشووآوردباال نگاه کردگفت
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  چراالکی حرف میزنی مال توکھ بیشتره-

  غل ھم اندازه میگیریم.لاصالھم اینجوری نیس حاالکھ اینجوری شدبزارشون ب-

  عین بچھ کوچولوھا دوتااستکاناروگذاشتیم کنارھم 

  دیدی گفتم-

  سحر:خوب ببا حاال یھ ذر زیادتره ھا

  ھمون یاال بریز-

  یھ ایش گفت وسراستکان روکج کردیھ ذره ریخت تواستکانم فقط یھ ذره ھا.

  سحر:آخ آخ مال توبیشترشدخالی کن.

  ھم دیدم یھ کوچولی شایدنیم میلی متر غل لدرحالی کھ میخندیدیم دوباره استکان ھاروگذاشتیم ب

  زیادتربودسراستکان روکج کردم یکم چایی ریختم توش خواست بخوره دادزدم گفتم

  اوووووووووی نخور-

  سریع استکان روآوردعقب گفت

  چتھ دیوونھ ؟-

  مال تویھ ذره بیشترشدیاال خالیش کن .-

یم کھ مامان باخنده دوتااستکان چایی غل ھم داشتیم نگاه میکردلدوباره استکاناروگذاشتیم رومیزب
  گذاشت

  جلومون اون استکاناروھم برداشت اولش تعجب کردیم ولی بعدش دوتایی زدیم زیرخنده خدایی دیونھ 

  ایم ما.

  بعداینکھ صبحونھ روخوردم آماده شدم برم اداره بایدیھ سری بزنم ببینم اوضاع از چ قراره.

.  

.  

.  

  م تموم شد.ساعت ده شبھ آخ خدا خستھ شدم باالخره امروز

  من رفتم بخوابم شب بخیر-
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  مامان وسحردوتاشون شبخیرگفتن رفتم تواتاقم دروھم بستم خوابیدم روتختم.خیلی خستھ بودم ولی 

  اصالخوابم نمیبردھی ازاین دنده بھ اون دنده میشدم ولی خوابم نمیبرد.میدونستم چمھ ،حاالدیگھ شبافقط 

  رھاروبده ویاداونو برام زنده کنھ.جایی خوابم میره کھ بوی 

  ازتخت بلندشدم کاپشنم روپوشیدم شلوارمم عوض کردم سوییچ وگوشیم روگذاشتم توجیبم ازاتاق رفتم 

  بیرون سحرتامنودیدگفت:داداش تودیگھ خیلی عاشقیا...خوش بحال رھا

  تاچشت دراد.-

  روبھ مامان گفتم

  مامان چیزی نمیخوای فرداواست بخرم؟-

  مادرسالم برسون.مامان:نھ 

  چشم خدافظ-

  ضبط روروشنش کردم صداشم دادم باال شیھ روھم کشیدم پایین داشت آھنگ عشق من  نشستم توماشین

  کجاست مھران فھیمی رومیخوند.

  تاقبل ازاینکھ عاشق رھابشم ھروقت این آھنگھ میومدردش میکردم بھ خودم میگفتم این آھنگھ مال 

  داش روتاتھ زیادکردم تازه میفھمم چ آھنگ قشنگیھ انگاروصف حال اوناییھ کھ عاشقن ولی االن ص

  منھ.رسیدم ازماشین پیاده شدم ودروقفل کردم.خدامیدونھ چقدرخجالت میکشم دعا دعا میکنم خواب 

  نباشن.زنگ رومیزنم چندلحظھ بعددربازمیشھ میرم توحیاط .محمدآقامیادبیرون

  سالم-

  محمدآقا:سالم سامان جان خوبی ؟

  م دست دادیم.بھ ھ

  ممنون ببخشیدمن دوباره مزاحم شدم.-

  اشکالی نداره بیابریم توھواسرده-

  رفتیم توزھراخانوم بھ گرمی باھام احوالپرسی کرد

  زھراخانم:منتظرت بودیم سامان جان

  واقعا-
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  خندیدگفت:آره واقعا

  محمدآقا:بشین خیلی خوش اومدی

  ممنونم-

  آورد.نشستم رومبل زھراخانوم واسمون چایی 

  چ خبر؟دیگھ کسی زنگ نزده؟-

  محمدآقا:نھ ازدیشب تاحاال تماس خاصی نداشتیم.

  نیم ساعتی گذشت.

  زھراخانوم:ساعت دوازده نمیخوایدبخوابید؟

  محمدآقا:شمابروخانوم منم االن میام.

  زھراخانوم رفت تواین مدت فھمیده بودم محمدآقاخیلی زھراخانوم رودوست داره.

  اگھ موافقی بریم بخوابیم؟!محمدآقا:سامان جان 

  آره آره حتما.-

  بلندشدیم من رفتم تواتاقرھا اونم رفت تواتاق خودش.دروبستم وبھش تکیھ دادم یھ نفس عمیق کشیدم 

  .روتختش خوابیدم یھ بالشت دیگھ کنارتختشوریھ ھاموپرکردم ازبوی رھا خیلی دلم براش تنگ شده

  غلم بھ خودم فشارش میدادم لروروش میزاشت گرفتم توببوداونوگذاشتم زیرسرموبالشتی کھ رھا سرش 

  وسرموتوش فرومیبردم.آخ کھ رھا کاش بودی...

********  

  رھا

  بااحساس اینکھ یکی داشت گونھ ھامونوازش میکردچشماموبازکردم.دنیل بود داشت بالبخندنگام میکرد

  دنیل:صبح بخیر

  ھنوزم خوابالوبودم

  آره آره...بخیر-

  .یھودنیل باصدای بلندخندید.عین برق گرفتھ ھانشستم روتختم.دوباره چشاموبستم

  دنیل:وای رھاخیلی باحالی
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  خودم میدونم ...بابا منوازخواب بیدارکردی کھ فقط بھم بگی خیلی باحالی؟-

  چی میگی ساعت ده صبھ پاشوشب مھمونی داریما بلندشوکاراتوبکن.-

  بابا حاالیھ مھمونی کھ دیگھ این حرفارونداره بعدشم ھمچین میگی مھمونی انگاردیویستامھمون داریا -

  حاالچارتاآدم کھ دیگھ این حرفارونداره.

  بلندشوبابا ...بعدشم کی گفتھ من چارتامھمون دارم حاال ھم کم کم دویست وخورده ای آدم میخوادبیاد-

  م مگھ بیکارن بیان منوببینن برن؟چـــــــــــــــی؟؟؟؟این ھمھ آد-

  پس چی بعدشم دخترمن کم آدمی نیستا.-

  درحالی کھ داشت میرفت سمت درگفت:زودبیاپایین 

  موھامویھ شونھ سرسرری زدم یھ تلم زدم روشون بدون اینکھ بابی حوصلگی ازروتخت اومدم پایین 

  م بیرون.بھ بقیھ سرووضعم نگاه کنم ببینم درچ حالم رفتم تودسشویی واومد

  داشتم ازپلھ ھامیرفتم پایین کھ شیالرودیدم.

  سالم شیالجون-

نمیدونم چرامنودید تعجب کردولی جوابموداد.رفتم توآشپزخونھ فک کنم ھمھ بودن ازاون سھ 
  تابیشعورگرفتھ تاباغبونو درکل ھمھ خدمتکاراباصدای بلنددادزدم

  ظھرتون بخیر.سلـــــــــــــــــــــــــام براھل خانھ کلھ -

ھمھ برگشتن سمتم ولی نمیدونم چرااونام داشتن باتعجب نگام میکردن .البتھ زناداشتن باتعجب نگاه 
  میکردن ولی مرداچشاشاون عین گوجھ شده بوددنیلم کھ دیگھ نگو...

  چیھ چرااینجوری نگام میکنین؟-

  فرشیدبیشعوره:این ھمون لباس بی تربیتیھ نیست ؟

  بھ لباسام نگاه کردم. لباس بی تربیتیھ چیھ

.  

.  

.  

  آی خاک برسرت حاال یادم اومددیشب قبل ازخواب یکی ازلباس بی تربیتی ھاروپوشیده بودم پس 

  بیخودنیست ایناعین چی زل زدن بھ من.
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  سرموگرفتم باال ھنوزم عین این حیضاداشتن نگاه میکردم آب دھنموقورت دادم وسریع ازآشپزخونھ 

  دنشونوشنیدم بیشعورا ی گاو.زدم بیرون.صدای قھقھھ ز

  سریع لباسموعوض کردمدوباره برگشتم توآشپزخونھ اولین نفردنیل متوجھ من شدوقتی منودید ساکت 

  شدونگام کردبقیھ ھم سرشونوبرگردوندندبدون اینکھ محلشون بزارم نشستم پشت میزطالواسم شیر 

  بیشعوریعنی حشمت وجمشیدکھ فرشیدم وآب پرتغال آوردداشتم میخوردم کھ یھونگام افتادبھ اون سھ تا

  بھشون اضافھ شده بود.داشتن بالبخندبازبھم نگاه میکردن بھشون یھ دھن کجی رفتم ودیگھ ھم نگاشون 

  نکردم .دنیل داشت درموردمھمونیھ امشب باھاشون صحبت میکردوقتی حرفش تموم شدبقیھ یکی یکی 

  رفتن.فقط من موندم ودنیل.

  نبودا.ھمچین بی تربیتم دنیل:

  منظورش بھ لباسابود.خوب معلومھ واسھ شمانبوده واسھ من کھ بخوام بپوشم وبیام 

  جلوچندتامردزشتھ.سرموانداختم پایین.

  دنیل:خجالت اصالبھت نمیاد.

  خندم گرفت وقتی خندم رودیدخودشم خندید وازآشپزخونھ رفت بیرون.منم سریع صبونھ موخوردمو 

  .چشماموبستھ بودم وداشتم نفس ورفتم توش وای کھ چقدھواخوبھ  رفتم تواتاقم.دربالکن روبازکردم

  غل ھم لعمیق میکشیدم کھ یکی سوت زدچشماموبازکردم نگاه کردم دیدم فرشیدوحشمت وجمشیدب

  وایسادن دارن بالبخندبھ من نگاه میکنن یھ دست واسم تتکون دادم .یھ دھن کجی کردم بھشون

  وقتی باھم باشیم باھام صمیمی ان ولی وقتی حتی یک روموبرگردوندم خندیدم خیلی باحالن  

  نفربجزخودمون چھارتاباشیم رسمی برخوردمیکنن .دمشون گرم اگھ اینانبودن من دق میکردم.

  روموبرگردوندم ببینم ھنوزم اونجان یانھ ولی وقتی برگشتم نبودن اینوراونورونگاه کردم ببینم 

  اومد.زیربالکن قایم شده بودن خندم گرفت مون طورباخنده گفتممیبینمشون کھ یھوصدای خندشون 

  کوفت مرض بی ادبا.-

  فرشید:ولی رھاخودمونیما قیافت خیلی دیدنی شدوقتی فھمیدی باچی اومدی پیش ما.

    دوباره خندیدن

  ھھھ چقدرم شمابدتون میاد.-
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  دوباره خندیدن.

  روقت لباسی کھ قراربودبپوشم خدایی خیلی رفتم تواتاق دربالکن روبازگذاشتم تا ھوابیادتو.رفتم س

  قشنگھ خوبیش اینھ کھ کامالپوشیده است وبلنده تازیرشکمم تنگ تنگھ اززیرشکم بھ پایین آزاده مدل 

  چون پارچش براقھ وروش پراکلیل حسابی برق میزنھ.ماھی بودخیلی قشنگھ توشب محشر

.  

.  

.  

  اق زده شد.یکم استرس داشتم تادوساعت دیگھ مھمونامیان .درات

  بفرمایید-

  دنیل بوداومدتو

  دنیل:توچراھنوزآماده نیستی ؟

  االن آماده میشم فقط یکم استرس دارم.-

  خندید گفت

  استرس واسھ چی آخھ؟-

  مثل اینکھ اینھمھ آدم میخوان بیان منوببیننا.-

  خوب بیان.-

  دنیل-

  دوباره خندیدگفت

  مطمئنم تومیتونی االنم زودترآماده شومھمونا میرسنا.باشھ بابا حق باتوعھ میدونم یکم سختھ ولی من -

  داشت میرفت

  لطفا تاوقتی من میام پایین تابھ مھمونا سالم کنم نیاتواتاق -

  چرا؟-

  ھمین جوری.-

  باشھ وقتی موقش شدبھ یکی میگم بیادتاصدات کنھ.-
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  ازاتاق رفت بیرون.

  خوب رھاخانوم دیگھ وقتشھ پیش بھ سوی لباس خوشگلھ.-

  روباز کردم لباس روآوردم بیرون انداختمش روتخت.رفتم در اتاق روقفل کردم دربالکن روھم درکمد

  بستم وپرده شوکشیدم.دوست دارم تاوقتی کھ برم پایین ھیشکی منونبینھ میخوام ھمھ روغافلگیرکنم .

  بھلباسامودرآوردم وتاشون کردم گذاشتم توکمدم .لباس روتنم کردم خداروشکرراحت تنم رفت نیاز

  توآینھ بھ خودم نگاه کردم خوب لباس کھ عالیھ حاالمیرم سروقت موھام.کمک نداشتم. 

َخت بودولی یھ اتوی سرسری روش کشیدموبازگذاشتمشون .مقداریش روازدوطرف سرم    موھام ل

  .خوب وقت آرایشمھ پوستم سفیدنیازبھ کرم پودرواین چیزانیست آوردم جلوم بقیھ ش روھم انداختم پشتم

  .دوباره بھ خودم نگاه کردم عالیھ عالی بودم.یھ خط چشم کشیدم ،یھ ریمل ویھ رژقــــرمــــزفقط 

  داشتم کھ روش پرنگین بودوسطشم یھ  بندادفک کنم مھمونادارن میان.یھ سریکم صداازپایین می

گذاشتمش روموھام دوباره رفتم یکم عقب الماس  شبیھ اشک آویزون بودکھ روپیشونیم میوفتاد.
  مودیدم.خود

  براووووجـــــونــــم حرف ندارم -

  شصت وانگشت اشارموچسبوندم بھ ھم گردشدسھ تاانگشتای دیگمم آوردم باال 

  عالیھ عالی-

  توآینھ واسھ خودم فرستادم،یھ چرخ دورخودم زدم وخندیدم. ماچیھ 

  آخ قیافھ دنیل دیدن داره .بھ ساعت نگاه کردم شیشونیم غروب بودھواکم کم داشت تاریک 

  میشداچنددیقھ دیگھ بایدبرم پایین.حاال دیگھ صداھام بیشترشده یعنی اینکھ بیشترمھمونایاشایدم ھمشون 

  اومدن.یھ کوچولوھنوز استرس داشتم نشستم روتختم .بھ خودم آرامش میدادم

  استرس نداشتھ باش ھیچ اتفاقی نمیوفتھ ھمھ چی خوب پسش میره.عالیھ عالی پس رھا آروم باش -

  نگران ھیچی نباش.

  دراتاق زده شدپاشدم یھ نفس عمیق کشیدم.رفتم پشت درولی بازش نکردم

  بلھ؟-

  .دوشیزه آقامیگن بیایدپایین-
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  صدای شیالبود

  باش االن میام.-

  خودم نگاه کردم .رژقرمز لباس قرمز کفشم قرمزمثل کفشای پاشنھ بلندقرمزم روپام کردم دوباره بھ

  ھمیشھ ست کرده بودم .عالی بودم دروباز کردم یھ نفسعمیق کشیدم وازاتاق رفتم بیرون.صدای دنیل  

  روشنیدم.

  دنیل:مھمونای عزیزبھ ھمتون خیرمقدم میگم ھمون طورکھ میدونیدمھمونی امشب برای تنھا بچم 

  .یابھتربگم تنھادخترم برگزارشده 

  ھمھ جاسکوت بودساکت ساکت وفقط صدای کفشای من بودکھ داشت میومد ازپلھ ھا اومدم پایین نگاه 

  ھمھ روی من ثابت مونده بودکناردنیل وایسادم دستموانداختم دوربازوش ازنگاش برق تحسین رودیدم 

  .برق میزدن بھم لبخند زد و روشو برگردوند سمت جمعیت

  دنیل:اینم تنھا دخترم ...رھا.

  بھ ھمھ نگاه کردم حسابی شلوغ شده بود.

  ازآشنایی باھمتون خوشبختم .امیدوارم ھمونطورکھ باپدرم رابطھ خوبی دارید بامنم دوست باشید.-

  خاک برسرت بااون حرف زدنت .

  ازصدای دست زدن مھمونافھمیدم ھمچین گندم نزدم.

  بیخودنبودنمیزاشتی قبل ازاومدن مھموناببینمت ؟عین فرشتھ ھاشدیدنیل:واقعا قشنگ شدی رھا پس 

  بھش لبخندزدم.

  .ممنون شماھم مثل ھمیشھ عالی شدین-

  دوباره نگاه کردم سمت مھمونا بیشترشون مخصوصا مرداداشتن بھم نگاه میکردن اه بازم نگاه حیض 

  مردا بدم میادازاین نگاھا.

  پشت مھمونای دیگھ بودمن فقط چشماشومیدیدم.سیاه بود سیاه  توبین جمعیت نگام ثابت موندرویھ نفر

  سیاه رنگ شب رنگ چشای یھ آشنا .

  آشنایی کھ بھم خیانت کرد.بھم دروغ گفت .لعنتی.

  .اونم داشت نگام میکرد.روموازش گرفتم
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  ھمون موقع یھ پسرحدودابیست وھفت سالھ اومدسمت منودنیل.

  وشیزه ازآشنایی باشماواقعا خرسندم من آرمینم.وقتی بھم رسیددستشوآوردجلوگفت:سالم د

  بااکراه بھش دست دادم 

  بلھ منم ھمین طور.-

  دنیل:رھاجان ایشون یکی ازدوستان من ھستن.

  جوسنگین بودمخصوصا اینکھ بایدنگاھای این آمین حیضم تحمل کنم خوبھ لباسم پوشیده است.

  کھ واسھ آنایی میومدن جلوداشتم دنبال یکی کم کم افراددیگھ ھم اومدن جلوانگاربین اون مھمونایی 

  میگشتم یکی کھ نمیشناختمش ولی منویادیکی مینداخت.باآدمایی کھ اومده بودن جلودست دادم .

  آرمین اومدنزدیک تروزیرگوشم گفت:دنبال کسی میگردی؟

  نھ اینطورنیست.-

  ایکی حرف میزد..دنیل پیشم نبودرفتھ بوودیکم اونطرف تروداشت بسرشوبردعقببھم چشمک زدو

  رفتم سمتش برگشت سمتم بالبخندگفت:آشناشدی بابقیھ؟

  منم بالبخندگفتم:تاحدودی آره.

  نگاه دنیل ازمن گرفتھ شدودوختھ شدبھ یکی کھ ظاھراپشتم بودبرگشتم .

  وای خدای من ھمونھ ھمونی کھ چششاش رنگ شب بود .پشتم بود داشت بھم نگاه میکردولی احساس 

  بقیھ حیض نیست .خجالت کشیدم.میکردم نگاش مثل 

  دنیل:رھاجان ایشون یکی ازبھترین دوستای منھ کامران.

  شرد.دستاش گرم بود.لومنم دستمو بردم جلوبھ گرمی دستاموفدستش روآوردج

  کامران:ازآشناییتون خوشبختم 

  منم ھمین طور.-

  دنیل:چراایستادین بشینیدخواھش میکنم.

  سھ نفره کھ وسط بودومسلط بھ تمام آدمایی کھ اونجابودن. رفتیم ھمراه بادنیل نشستم رویھ مبل

  دنیل نشست کنارم من وسط بودم کامرانم نشست اونطرفم.نمیدونم چرایھ جوری بودم وقتی کنارش 

  نشستھ بودم.
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  دیدم آرمین داره میادسمتمون.

  آرمین:دوشیزه این مراسم بھ افتخارشماست چرانشستیدبیایدوسط.

  .ترسیدم.مخصوصا بااین آھنگ آرومی کھ داره پخش میشھوای نھ فقط ازھمین می

  ممنون من زیاداھل رقص نیستم -

  دستشوآوردجلو

  آرمین:خواھش میکنم االن ھمھ منتظرن تاببینن شمابھ این زیبایی چ شکلی میرقصید.

   این یعنی پاشو.بھ ناچاردستشوگرفتم بلندشدم بھدوست نداشتم برقصم بھ دنیل نگاه کردم بھم لبخندزد

  زورلبخندزده بودم.پسره بیشعورھمچین دستموگرفتھ بودباورکنیداگھ ھیشکی نبوداپاشنھ 

  کفشمومیکردم توحلقشش الدنگ.

  رفتیم وسط ھمھ داشتن بااین آھنگ میرقصیدن نگاشون کردم تقریبا ھمھ دخترادستاشونوگذاشتھ بودن 

  زلزلھ بیاد،خدایا من بمیرمروشونھ مرداسرشونم گذاشتھ بودن روسینشون.خدایا برقا برن ،خدایا

  اصالیھ کاری کن من ھمین االن برگردم ایران قول میدم دیگھ یواشکی مامان بابامودیدنزنم ،بھ 

  سعیدخیکی واسمال گامبوھم ازاین بھ بعدمیگم داداش فقط یھ کاری کن. 

  وایسادیم روبھ روی ھم.

  ولی من بلدنیستم چ شکلی بایدبرقصم.-

  روشونم آروم خودتوتکون ،وچشای حیضش گفت:کاری نداره کھ دستاتوبزارآرمین بااون لبخند 

  بده.

   آخھ اسکلھ خنگ خودم میدونم کثافط ازخداشھ من باھاش برقصم االغ.

  مجبوری دستاموگذاشتم روشونش اونم دستاش روحلقھ کرد رورکمرم خودشم کامالچسبوندبھم .واییییی

  ده شورخودتوبالبخندتوببرن.کثافطمورمورم شد.داشت بالبخندنگام میکرد.ای مر

  آروم تکون میخوردیم نگاه خیلی ھارومون بود.ای بمیری

  بایھ حرکت منوچرخوندجوری کھ نگام گره خوردتونگاه گرفتش برقاخاموش بودوفقط رقص نوری 

  بودکھ میوفتادروصورت من وبقیھ داشت بھم نگاه میکرد.ولی چرااینجوری انگارناراحت 

  آرمین گاوچرخوندم جابھ جاشدیم وجامون عوض شو.رنگ نگاش عوض شدهبودیھودوباره این 
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  بودورولبام ثابت بود.داشت سرشومیاوردپایین سریع دستموازروشونش برداشتم وسریع ازش فاصلھ  

  گرفتم بدون اینکھ بھش چیزی بگم برگشتم نشستم سرجام ولی اون نبودبرقاروشن شدداشتم بانگام 

  کی نشست کنارم بھ امیداینکھ اون باشھ سرمواونورکردم دیدم این آرمین دنبالش میگشتم ولی نبود.ی

  خره.اه بمیری

  شد چرایھورفتی؟چی آرمین:

  بھ خاطرکفشام پاھام اذیت میشدنمیتونستم وایسم.-

َه کاش ھمھ مھمونایی کھ میومدن ایرانی نبودن حداقل میتونستم ھرچی فوش بودبھشون بدم اونام   ا

  خوب من موندم این دنیل این ھمھ ایرانی ازکجاآورده کھ باھاشون رفیق شده.نمیفھمیدن دیگھ.واال 

  روبھ دنیل گفتم

  دنیل من میرم تواتاقم زودبرمیگردم.-

  پاشدم بدون اینکھ بھ آرمین محل بزارم بلندشدم یعنی اگھ اینبارم بخوادعین االغاسرشوبندازه پایین

  ستی معلوم نیست کجا رفتم اصالندیدمشون .دنبالم بیادمیگم این حشمت وجمشیدحالشوبگیرن.را 

  رفتم تواتاقم دروھم قفل کردم دربالکن روبازکردم رفتم توش .آخی داشتم خفھ میشدم 

  داشتم حیاط رونگاه میکردم کھ متوجھ یکی شدم پشتش بھم بود یعنی ھمونھ .

  منویادسامان میندازه؟نمیدونم چم شده کھ ھی بھ این توجھ میکنم یعنی فقط بھ خاطراینکھ چشماش 

  اصالبندازه مگھ سامان کیھ کھ من اینقدرروش حساسیت نشون میدم؟دزد دروغگو

  ھنوزداشتم نگاش میکردم یھوبرگشت سریع رفتم عقب خودش بودداشت بھ بالکن نگاه میکردچرااین 

  دیدم نیست.اینجوریھ؟شایدم این چیزیش نیست من یھ جوریم.دوباره رفتم توبالکن ولی وقتی نگاه کردم 

  دربالکن روبستم بھ خودم توآینھ نگاه کردم

  توچت شده رھا؟-

  .نگاه کردم وااین کھ خودشھ ازاتاق رفتم بیرون سرم پایین بودداشتم میرفتم کھ یھوخوردم بھ یکی

  اینجاچیکارمیکنھ؟

  ببخشیدمتوجھ نشدم.-

  بھم لبخندزدگفت
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  اشکالی نداره-

  کاری داشتیداومدیدباال؟-

  میرفتم ازدنیل پرسیدم کجاییدکھ بیام ازتون خداحافظی کنم.بلھ داشتم -

  بھ این زودی؟-

  یھ کاری واسم پیش اومده بایدزودتربرم.-

  دست کردتوچیبش یھ جعبھ کادوپیچ شده اوردبیرون گرفت جلوم

  کامران:بفرماییداین مال شماست.

  خندزدمازدستش گرفتم ھمیشھ ازاین کھ یکی برام کادوبخره خوشحال میشدم.بھش لب

  ممنونم نیازبھ کادونبود.-

  خواھش میکنم ،اگھ اجازه میدید من برم.-

  ازآشنایی تون خیلی خوشحال شدم -

  منم ھمین طور...خدافظ-

  خدافظ-

  رفت .سریع رفتم تواتاقم نشستم روتخت کادوروبازش کردم یھ ساعت خوشگل قرمز بودانداخمش 

  تم بیرون روپلھ ھابودم کھ دیدم بادنیل خداحافظی دستم .خیلی قشنگ بودبھ لباسمم میومد.ازاتاق رف

  کردداشت میرفت کھ منوتوراه پلھ دید.خیلی فاصلھ نداشتیم نگاش افتادرودستم وقتی ساعت

  بھم نگاه کردبعدم رفت..رورودستم دیدلبخندزد 

  است .ازپلھ ھارفتم پایین داشتم میرفتم سمت دنیل کھ یکی ازپشت دستموکشید.برگشتم دیدم آرمین خره 

  اِی توروحت .باعصبانیت واخم بھش گفتم

  چیکارمیکنی دستم کنده شد.-

  دوشیزه عزیزیادم نبودشماظریف تشریف دارید. آرمین:آخ ببخشید

  باعصبانیت دستموازدستش بیرون آوردم برگشتم کھ برم سمت دنیل خوردم بھ یکی سرموبردم 

  باالتاببینم کیھ؟!

  غلشون شاالپ شاالپ ماچشونلبودم کھ میخواستم بپرم بای جونم اونقدرازدیدنشون خوشحال 
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  کنم.حشمت وجمشیدوفرشیدھرسھ تاشون کنارھم دیگھ پشتم وایساده بودن.بھشون لبخندزدم،ازجلوم 

  رفتن کنارمنم ازوسطشون ردشدم رفتم پیشش دنیل اون سھ تاھم دنبالم میومدن. 

  دنیل:ھمیشھ خوش سلیقھ بوده.

  کی؟-

  کردوگفتبھ ساعتم اشاره 

  کامرانومیگم...قشنگھ.-

  آره خیلی -

  خوشبتانھ.دنیل سرش رواوردنزدیک گوشم وگفتنشستیم رومبل دونفره بود

  یادتھ بھت گفتم ازاین بھ بعدخیلی ھاھستن کھ خودشونومیچسبونن بھ تو؟-

  آره یادمھ-

  اونم یکی ازھموناس-

  باتعجب پرسیدم

  کامران ومیگی؟-

  لبخندزدگفت

  امران تنھاکسیھ کھ بین دوستام بھش اعتماددارم.آرمین ومیگم...ک-

  یھ نفس عمیق کشیدم خب خداروشکر.

  ...آره بابا بھ من چھ اصال واال.رھاخاک توسرت بھ توچ اخھ

َه مرده شوربرده داره میادسمتم.دستش رودرازکردجلوم   ا

  آرمین:دوشیزه افتخارمیدید؟

  من یھ باربھ شماافتخاردادم فک کنم کافی باشھ.-

  یشش جمع شد.ھھ ن

  ودیداالن دیگھ فک کنم یادگرفتھ باشید.ببلدن آرمین:آره درستھ ولی اون دفعھ

  حواسم نبودیھوگفتم

  شاتاب آرمین جون-
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  ای خاک دوعالم توگورت رھایی.آرمین اولش داشت باتعجب نگام میکردولی بعدش زدزیرخنده.دنیلم 

  زیرنظرداشتم بازورخودشونگھ داشتھ بود.

  ازپھلوی دنیل گرفتم کھ یعنی ازدست این گودزیالنجاتم بده.ھمون موقع دنیل گفتون یواشکی نیشگیھ 

  فک کنم غذا آماده است بفرمایید.-

  آرمین ناچارا ازماجداشدروبھ دنیل باخوشحالی گفتم

  کن اگھ یھ دیقھ بیشتروایساده بودمیزدم قورش میکردما.ایول دنی جون باور-

  خندیدوگفتدنیل 

  بیابریم.خوب بابا -

ُف ببین طالخانم چ کرده ھمھ نوع غذابود.اول یکم سوپ خوردم بعدش چلوکباب    باھم دیگھ رفتیم ا

  محشرایرونی.خوبھ اینا ھم بلدن ایرونی حرف بزنن ھم بلدن ایرونی درست کنن.میخواستم تامیتونم 

  ت .بخورم ولی جلوی اون ھمھ آدم کھ داشتن منومیخوردن بانگاھاشون جلوه خوبی نداش

.  

.  

.  

  باالخره مھمونی تموم شدھمھ اومدن جلویکی یکی کادوھاشون رومیدادن وخداحافظی میکردن ھمھ 

  رفتھ بودن وفقط آرمین مونده بود .داشت میومدجلو،وقتی بھم رسیدیھ جعبھ کادوشده روگرفت سمتم 

  .ازش گرفتتم وتشکرکردم.

  دوشیزه. آرمین:امیدوارم دوس داشتھ باشید

  ممنونم-

  ن لبخندی کھ ازاول تاآخرمھمونی رولبش بودخداحافظی کردورفت.بااو

  وقتی کھ رفت بلندگفتم

  بروبھ درک-

  یھودنیل واون سھ تا زدن زیرخنده.رفتم جلوی اون سھ تا حشمت وسط بودلپشوگرفتم وکشیدم

  .آخ دمتون گرم واسھ چی اونقدردیراومدین باورکنیدیکم دیرترمیومدین پاشنھ کفشمومیکردم توحلقش-
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  فرشیددرحالی کھ میخندیدگفت

  وگرنھ ماھمش چشممون بھ شمابود.دوشیزه شمامارونمیدیدید-

  دمتون گرم.-

  ھمھ خدمتکارا روصداکردم وقتی ھمشون اومدن گفتم کادوھاروبازکنن.تقریباھمھ سکھ آورده بودن 

  خیلی زیادبودنفری یھ سکھ یھ ھمھ خدمتکاراحتی نگھبانوباغبون ودرکل ھمھ دادم اولش قبول 

  نمیکردن ولی بااسرارھای من قبول کردن .بقیھ سکھ ھاروھم بردم تواتاقم گذاشتمشون توصندوقچھ 

  کوچولویی کھ رومیزآرایشیم بود.چشمم خوردبھ کادوآرمین بازش کردم یھ ادکلن بود.بوش خوب

  بودفک کنم خیلی ھم گرون بوده.گذاشتمش رومیزوافتادم روتخت خیلی خستھ بودم.دوباره بلندشدم  

  لباسم روبایھ دونھ تاب شرتک عوض کردم دربالکن روبازکردم رفتم توش یھ صندلی گھواره ای

  توش بود.عاشق این صندلیام نشستم روش وتکون خوردم نگام افتادجایی کھ کامران وایساده  

  باره یادش افتاده بودم نمیدونم توچشاش چیودیدم کھ ھی منوجذب خودش میکنھ .آره ھمش بھ بوددو

  سامان سامان سامان اَه لعنتی اونم نمیتونم خاطر چشماشھ سیاھیھ چشاش منویادسامان میندازه .

  فراموش کنم آخھ چرا من تاحاالنسبت بھ ھیچ مردی اینجوری نبودم پس حاال چراآخھ این دوتا 

  خوابیدم روتختم خیلی زودخوابممیتونم فراموش کنم .کالفھ شده بودم ساعت روازدستم درآوردم رون

  برد. 

************  

  االن سھ روزه کھ ازشب مھمونی میگذره .حوصلم سررفتھ چراایناھیجا نمیرن اصالنھ پارکی نھ 

  ست.البتھ این بھ نفع جنگلی نھ تفریحی،ھیچیھ ھیچی.ازاون آدمایی کھ تومھمونی دیدمشونم خبری نی

  منھ چون ازشراون آرمین لعنتی راحتم.

  ازتختم اومدم پایین صدای دنیل ازپایین میومد داشت بایکی حرف میزدحتما با خدمتکاراست دیگھ 

  ازاتاق رفتم بیرون یھوحشمت وجمشیدودیدم البتھ پشتشون بھ من بود.منم بدون اینکھ ایجادسروصداکنم 

  باکی حرف میزده ازپلھ ھاعین این دزداپاورچین پاورچین رفتم پایین صدای  وحتی ببینم دنیل داشتھ

  دنیل قطع شدخخخخ حتمامتوجھ من شده داره نگام میکنھ ببینھ میخوام چیکارکنم.

  رسیدم پشتشون دستاموبردم باال وکف دستم وصاف نگھ داشتم توھوا وطبق معمول یھودستاموآوردم 
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  پس کلشون المصب یھ صدایی دادکھ نگو.ھمون موقع اون پایین یھ بروحالشوببرمشتی زدن 

  دوتابرگشتن باخنده گفتم

  بریدحالشوببرید-

  .نگاه کردم وااااایھمون موقع صدای خنده دنیل اومدالبتھ داشت صدای خنده یکی دیگھ ھم میومد

  آبروم رفت.کامران بودکھ داشت باخنده بھھ من نگاه میکردکلی خجالت کشیدم ولی بھ روی مبارک  

  نیاوردم اصالانگارھیچ اتفاقی نیوفتاده .ازوسطشون ردشدم رفتم جلوکامران بلندشدبدون اینکھ بھش 

  دست بدم سالم کردم.

  سالم-

  بالبخندجوابموداد

  سالم حالتون خوبھ؟-

  ممنون شماخوبید؟-

  مرسی -

  بفرماییدخواھش میکنم.-

  نشستیم اون رویھ مبل سھ نفره کناردنیل بودمنم رفتم رویھ مبل دونفره روبھ روشون نشستم.

  دنیل باخنده البتھ روبھ کامران گفت

  کامران جان تعجب نکن رھاھمیشھ ھمینجوریھ شیطون وزلزلھ.-

  باخنده گفتم

  البتھ بھ باباش رفتھ.-

  خندزدھروقت خودمودخخترش خطاب میکنم خوشحال میشھ اینوازچشاش دنیل بھم نگاه کردبھم لب

  فھمیدم.

  دنیل:چیزی شده رھا؟

  آره-

  کامران داشت نگامون میکرد.

  دنیل بانگرانی پرسید:نکنھ مریض شدی میخوای بھ دکتربگم بیاد
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  نھ بابا مشکل من باقرص وآمپول حل نمیشھ.-

  دنیل:یعنی چی مگھ چ مشکلی داری؟

  ھ حوصلم سررفت-

  خندید

  خوب نخندید بابا ھمش توخونھ ام اصالخستھ نمیشیدھمش داریدیامیخوریدیامیخوابیدھیجاھم کھ -

  نمیریدبابا زندگی بایدتنوع داشتھ باشھ.من ھوس پیاده روی کردم تتازه ھوس بستنی ھم کردم درمن 

  بااین دووتاھم جایی نمیرما.

  منظورم حشمت وجمشیدبود.

  دنیل باخنده گفت:آخھ دخترخوب تواین سرما کیبستنی میخوره کھ توھوس کردی بعدشم حاال چرابااین 

  دوتانمیری؟

  غل منن دیگھ پرسلاوال یھ بستنی کھ دیگھ این حرفارونداره دوما من وقتی بشینم توماشین اینام ب-

  ه چھارما...میشم تامقصدسوماپیاده ھم بخوام باھاشون برم بیرون اصال بھم حال نمید 

  ابروھامودادم باال چشمامونازک کردم وبالبخندادامھ دادم

  ھوادونفره است.-

  .کتم وھمین طورحرفم ھم دنیل خندید ھم کامران راین دفعھ بھ خاطرح

  دنیل بیا دوتایی بریم خواھش میکنم.-

  قیافموعین گربھ شرک کردم بھش زل زده بودم.

  بیام.دنیل:اینجوری نگام نکن من نمیتونم 

  توروخدا ...خواھش...دنیل خواھش-

  .دنیل:من کھ حریف زبون تونمیشم .دخترخوب من خستھ ام بعدم اصال نای پیاده روی ندارم

  باحالت قھربلندشدم داشتم میرفتم تواتاقم کھ باحرف کامران سیخ وایسادم سرجام.

  کامران:دنیل اگھ اجازه بدیدمن میبرمشون.

  دنیل زل زدم. بالبخندگوشادبرگشتم سمتش بھ

  برودنیل:باشھ 
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  پریدم باال

  جونم مرسی دنیل -

  .سریع رفتم باال.ھمون پالتووچکمھ قھوه ایھ کھ خریده بودم روتنم کردم یھ رژقرمزم زدم رفتم بیرون

  من آماده ام .-

  کامران پاشدبادنیل دست دادوخداحافظی کردمنم بادنیل خداحافظی کردم وبھ اون دوتا یویو ھم 

  زی کردم ھمراه کامران باھم رفتیم بیرون.یھ سروگردن ازمن بلندتربود.برگشتم سمتش زبون درا

  مرسی ازاین کھ منومیبری بیرون-

  برگشت سمتم بھم لبخندزد.

  درماشین روواسم بازکرد

  مگھ پیاده روی نمیکنیم؟-

  باخنده گفت:ازھمین جاکھ پیاده روی نمیکنیم میریم یھ جای خوب کھ ھم بستنی بخوریم ھم پیاده روی 

  کنیم .

َه ازسکوت بدم میادپنج دقیقھ    سوارشدم دروبست خودشم رفت اونطرف وسوارشد.ماشین حرکت کرد.ا

  ایت داریم میریم نھ اون حرفی میزنھ نھ من.

  میشھ ضبط وروشن کنید.-

  وروشن کرد.بھم نگاه کردھنوزم ھمون لبخندش رولبش بودبا حرکت سرحرفموتاییدکردوضبط 

  داشت خارجی میخوند.ایـــــــــش بدم میاد.

  کامران:شماچندسالتونھ؟

  بھ بھ چ عجب .

  نوزده سالمھ شماچی؟-

  منم بیست وشیش سالمھ.-

  دوباره سکوت ولی بازم سکوتمون شکست.

  ی کارمکردید؟منظورم اینکھ ظاھرا اھل درس ودانشگاه نیستین ،البتھ کامران:توایران کھ بودیدچ

  فوضولی نباشھ ھا.



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٢١٢ of ٣۴۵ 
 

  خندم گرفت.

  خواھش میکنم،درستھ دانشگاه نمیرم البتھ ازدرس واینابدم نمیادافقط حسش نیست میفھمیدکھ چی -

  میگم؟

  خندید

  کامران:بلھ کامال

  اشی ام.ولی توایران کھ بودم میرفتم کالس نقاشی من عاشق نق-

  واقعا؟حتمانقاشی تونم حرف نداره؟-

  ھھ عالیھ البتھ تعریف ازخودنباشھ ھا.-

  ماشین رونگھ داشت.برگشتم ببینم کجاییم.

  قشنگھ-

  آره من زیاداینجامیام.-

  یھ پارک جنگلی بود.آخرین باری کھ رفتم پارک این اتفاق واسم افتادخدایا اگراحیانادوباره خواستم

  وباره برگردم ایران نھ جای دیگھ البتھ اینم بگم دوس ندارم االن برگردم درستھ حداقل ددزدیده بشم  

  دلم واسھ خانوادم تنگ ده ولی خب من بھ دنیل قول دادم وتابھ قولم عمل نکنم برنمیگردم.باصدای 

  کامران بھ ودم اومدم و روموگرفتم سمتش.

  کامران:حالت خوبھ رھا چندبارصدات کردم.

  لبخندزدم

  بابا عالیم بریم ؟آره -

  خندیدوگفت

  بریم.-

  ازماشین پیاده شدیم جای قشنگی بود.دوس داشتم یھ عکس یادگاری ازاین جابگیرم .ممکنھ یھ روزی

  برسھ کھ دیگھ نتونم برگردم. 

  وایساوایسا-

  کامران وایسادگوشیم رودرآوردم.
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  کامران:رھاچیزی شده؟

  ازی؟نھ میخوام یھ عکس یادگاری بگیرم.میشھ ازم بند-

  وایسادم جلوی دوربین طوری کھ محوطھ پارک بیوفتھ .یھ ژست خنده دارم  گوشی روازم گرفت

  گرفتم.دوتادستاموشکل قلب دراوردم گرفتم سمت راستم.

  کامران باخنده گفت:قلب سمت چپھ ھا؟

  خودمم خندم گرفت دستموبردم سمت چپ کامران عکس روگرفت .گوشی روگرفتم دوباره راه افتادیم.

  نم داشت بارون میومد. نم

  کامران:ببینم توچترباخودت نیاوردی؟

  چترمیخوای چیکارمن کھ عاشق بارونم اصالقشنگیھ بارون بھ اینھ کھ زیرش راه بری وخیس بشی.-

  آره باھات موافقم.-

  داشتیم میرفتیم رفتم جلو وایسادم روبھ روی ھمدیگھ بودیم کامرانم وایساد

  میکنی؟کامران:چیھ چرااینجوری نگاه 

  من بستنی میخوام.-

  خندیدخودمم خندیدم.

  کامران درحالی کھ بازوم روگرفت وداشت منومیبردسمت چپ باخنده گفت

  الحق کھ حرف دنیل درست بودتوھم شیطونی ھم زلزلھ.-

  ...حاال کجاداریم میریم؟مااینیم دیگھ-

  یخوریم.مگھ نمیگی بستنی میخوای اینجا یھ کافی شاپ ھست میریم اونجا بستنی م-

  یکم راه رفتیم ھنوزدستموگرفتھ بودیھ کلبھ چوبی رویکم اونطرف تردیدم.وایعنی میخوادبره اونجابھ 

  من بستنی بده؟آخھ بھ کافی شاب نمیخوره کھ؟ھیــــــن نکنھ فکرای خاک توسری داره؟نھ بابا اگھ ادم 

  بدی بوددنیل نمیزاشت باھاش برم بیرون تازشم بھش نمیخوره.

  بودیم بھ کلبھ بیرونش کھ قشنگ بودوبزرگ .رسیده 

  این کھ یھ کلبھ است؟!-

  درستھ ولی عالوه براینکھ یھ کلبھ است یھ کافی شابم ھست.-
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  درکلبھ روبازکردرفتیم توش .راس میگفت یھ کافی شابھ فقط مشکلش اینھ کھ یھ عالمھ پسرتوشھ 

  ندم.کامران بھم نگاه کردفک کنم ھمشونم باقیافھ ھای خطری یکم ترسیدم خودموبھ کامران چسبو

  ازنگام خوندکھ ترسیدم بھم لبخندزدوبازوم رو ول کردودستاشوتودستای من گره کرد.یھ پسره 

  اومدجلوبھ کامران دست دادبھ منم ھمینجوری زل زده بودداشت نگام میکرد چشماش زاق بودیکم 

  ازش ترسیدم کامران یھ چیزی بھش گفت ودست منوکشیدوازبین میزایی کھ یھ مشت پسرالت روش 

  نشستھ بودن ردکرد.نشستیم روگوشھ ترین میزکامران روبھ روم نشستھ بود.ھمون موقع دوتابستنی 

  شکالتی آوردن.ازدیدنش لبخندزدم بھ کامران نگاه کردم اونم بھم لبخندزد.مدام صدای خنده ھای 

  قاشقشدارومزخرف پسرامیومدھمش میترسیدم نکنھ یھویکی شون بیادناکارم کنھ خیلی میترسیدم.ک

  اول روخوردم.دوباره صدای خندشون اومد کامرانم داشت میخورد یھ قاشق دیگھ خوردم دوباره 

  گذاشتم توظرف بستنی روبھ کامران گفتمصدای خندشون اومد.تمرکزنداشتم قاشق رو 

  میشھ بریم؟-

  ازصندلیش بلندشداومدنشست روصندلیھ کناریم دستشوگذاشت پشت کمرم وبالبخندگفتبخندزدبھم ل

  میترسی؟-

  نھ یعنی...آره-

  تاوقتی کھ بامن ھستی ازھیچی نترس خوب ھمھ این آدمایی کھ اینجان منومیشناسن مطمئن باش -

  کاری بھ کارت ندارن،حاالبستنیت روبخورکھ آب شد.

  کردم بستنی م روخوردن اونم میخورد.باحرفش آرامش گرفتم.شروع 

  باالخره تموم شد.

  کامران:بریم پیاده روی؟

  خندیدم

  من ھمیشھ توھرکاری مخصوصا پیاده روی پایھ ام بریم.-

  خندید

  صبرکن من برم حساب کنم االن برمیگردم.-

  داشت میرفت کھ دستشوگرفتم.برگشت سمتم نگام کرد
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  میشھ منم بیام؟-

  بیا-

  کردیم اومدیم بیرون. بعدازاینکھ حساب

  دستت طالآقاکامران خعیلی چسبید.-

  خواھش میکنم.-

  ھنوزم بارون میومدوھمچان دستای من تودست کامران بودنمیدونم چراوقتی پششم آرام دارم وازھیچی 

  نمیترسم مثل وقتی کھ سامان پیشم بودوازاون دوستاش نمیترسیدم.

َه بازم سامان چراھیچوقت نمیتونم ازذھنم    پاکش کنم؟ا

  دقیقانیم ساعت تواوج سکوت ودست دردست ھم داشتیم راه مرفتیم نھ من میخواستم این سکوت 

  روبشکنم نھ اون.نگاش کردم اونم برگشت باھمون لبخندھمیشگی وقشنگش ودرحالی کھ بھ دستم یھ 

  فشارآروم آوردنگام کرد.ھمون موقع ازپشت یھ دیواردوتاپسراومدن بیرون وای چقدترسناکن

  روصورتاشون جای بخیھ وزخم واینابودداشتن میومدن سمت ما دست کامرانومحکم گرفتم وفشارش 

  دادم کامرانم انگارمتوجھ من واوناشد.داشتن میومدن نزدیک کامران زیرگوشم آروم گفت 

  ھروقت گفتم فرارکن اصالھم جلونیا.-

  چی...چی داری میگی من بدون توھیجانمیرم.-

  کاریوکھ گفتم بکن.-

   داشت میاوردش نزدیک من کھ یھوکامران  وردشون اومدجلوم یھ چاقوازتوجیبش درآیکی 

  داشت چاقوروازدستش میگرفت دادزددستشوگرفتوبردپشتش درحالی کھ 

  رھا فرارکن...فرارکن رھا-

  ولی من نمیتونستم ولش کنم برم اشکم درومده بود.اون یکی مرده دوییدسمت کامران چاقوروازدست 

  تھ بود.یھوھمون مرده ایکھ گرفتھ بودش روپرت کردجلوواونم خوردبھ اون یکی جفتشون مرده گرف

  افتادن زمین .

  کامران دوباره دادزد:رھا برو...فرارکن رھا اینجا واینسا...

  من ھنوزم سرجام بودم یکی ازمردابلندشداومدسمت کامران،چاقودست کامران بود.مرده دوییدسمتش 



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٢١۶ of ٣۴۵ 
 

  شیکمش مرده افتادیھ جیغ کشیدم .اون یکی مرده کامرانوھل داد.جفتشون کامرانم چاقوروفروکردتو

  افتادن روھم روزمین مرده سعی داشت کامران روخفھ کنھ.وای بایدیھ کاری کنم ھیشکی کھ

  اونجانبودبدبختی نھ سنگی دیدم نھ چوب ھیچی نبودناچارا رفتم جلویقھ مرده روازپشت گرفتم 

  دادمیزدمو میکشیدمش 

  لعنتی...ولش کنولش کن -

  المصب زورش زیادبود.یھوکامران باپیشونیش کوبیدتودماغ یاروفک کنم شیکست مرده 

  خودشوانداخت روزمین .ازدماغش خون میومدسریع بلندشددست اون مرده کھ چاقوخورده 

  بودروگرفت وفرارکردن.کامران ھنوزخوابیده بودروزمین داشت سرفھ میکرد.رفتم کنارش روزمین

  غلشوگرفتم یکم آوردمش باال سرش روگذاشتم روپام ھنوزم اشکام میومدن.لبش لوم زیربنشستم آر 

  .وردم گذاشتم رولبشدستمال ازجیبم درآ داشت خون میومدیھ

  باگریھ پرسیدم

  خیلی میسوزه؟-

  لبخندزدونگام کرد

  کامران:تاوقتی کھ دست توروش باشھ دیگھ نھ .

  ببخشیدھمش تقصیرمن بود.-

  تقصیرتوچرا؟واسھ چی فرارنکردی؟-

  من خیانت نمیکنم...باتواومدم باتوھم برمیگردم .-

  دوباره لبخندزدمیخواست بلندبشھ کمکش کردم باھم وایسادیم روبھ روی ھم.دستمال روازرولبش 

  برداشتھ بود ولی ھنوزم داشت خون میومدھمون یھ دستمالم بیشترنداشتم.

  داره خون میاددستمال نداری؟-

  یزی نگفت ھنوزم داشت باھمون لبخندبھم نگاه میکرد.نمیخواستم بیشترازاین ازلبش خون چ

  بیاد.دستموبردم جلوانگشت اشارم روگذاشتم روھمون جایی کھ داشت خون میومد.آروم فشارش دادم.

  چرااینجوری نگام میکنی؟-

  توخیلی شبیھ یھ نفری.-
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  کنجکاوشدم کھ ببینم کیھ؟

  کی؟-

  .خواست بره کھ جلوش روگرفتمھیچی بھتره بریم-

  بگودیگھ شبیھ کی؟-

  این دفعھ خندیدوگفت

  توفقط شیطون وزلزلھ نیستی فوضولم ھستی.-

  این بھ من گفت فوضول

  بھ من میگی فوضول وایسا تاحالیت کنم.-

  فرارکردمنم افتادم دنبالش داشتیم توچمنا میدوییدیم فاصلمون نزدیک بودولی ھرکاری میکردم نتونستم 

  .یھوکامران وایسادبرگشت سمتم خواست حرف بزنھ کھ نتونستم خودمونگھ دارم وافتادم بگیرمش

  .روش 

  خوابیده بودیم روچمنا نمیدونم چراتوان ھیچ کاری رونداشتم چشم توچشم ھم داشتیم بھ ھم نگاه 

  میکردیم .

  باخنده گفت

  اگھ میدونستم اینجوری میشھ زودتروایمیسادم-

  دادزدم

  اااااااان میکشمت.کامرااااا-

  نشستم روشیکمش.

  بگوغلط کردم-

  عین بچھ سرتقاگفت

  نوچ-

  بگو-

  نوچ-

  باشھ پس خودت خواستی-
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  .دستموبردم باال میخواستم بھش یھ بروحالشوببرَمشتی بزنم ولی مثل اینکھ فھمیدمیخواستم چیکارکنم

  .اون رومن افتاده بودسریع یھ چرخ خوردمنم تعادلم وازدست دادم افتادم روزمین ولی ایندفعھ 

  کامران باخنده گفت

  خب حاالمیخواستی بروحالشوببربھ من بزنی نھ؟-

  خندم گرفت.دوباره دستموبردم عقب ترخواستم دوباره بھش بزنم ولی ایندفعھ پیش دستی کردوبادستاش 

  دستاموگرفتو گذاشتشون روزمین.

  باترس صداش کردم ھنوزدستاموگرفتھ بود.وای خاک برسرم داره سرشومیاره پایین

  کامران؟-

  ل خوردخوابیدروچمنا دقیقاانگارتازه متوجھ کاری کھ میخواست بکنھ شدسریع ازروم بلندشدویھ قِ 

  کنارم.اوف خداروشکربھ خیرگذشت. 

  کامران؟-

  ھوم-

  نمیگی؟-

  چیو؟-

  ھمین کھ من شبیھ کیم دیگھ.-

  خندیدگفت

  دیدی گفتم فوضولی.-

  کامران لھت میکنما.-

  خندیددوباره 

  اصالنگوولی من باالخره میفھمم.توھنوزمنونشناختی مسترکامی.-

  یادیھ چیزی افتادم گوشیمودراوردم آوردم رودوربینش میخواستم یھ عکس یادگاری بگیرم.

  ؟کامران-

  دوباره خندیدگفت 

  نمیگم-
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  نترس نمیخوام بگی یھ کاری میکنم خودت بھم بگی منوببین!-

  بودبرگشت سمتم سریع یھ عکس یھویی ازش گرفتم خیلی باحال شد.درحالی کھ تعجب کرده 

  خندم گرفت کامران درحالی کھ ھنوزم گنگ بودگفت

  چیکارمیکنی؟-

  گوشی روآوردم باال یھ عکس دیگھ گرفتم .پاشدم نشستم اون ھنوزم خواب بود

  میبینی کھ دارم عکس یادگاری میگیرم.-

  ع خوابیدم سرم روگذاشتم روبازوش باتعجب نگام دستاشوروزمین بازکردخواست بلندشھ کھ سری

  میکردھمون موقع یھ عکس گرفتم جالب اینجاست توھمھ عکسا من فقط بھ دوربین نگاه میکردم اون 

  داشت بھ من نگاه میکرد.

  کامران میشھ لطفا تودوربین رونگاه کنی.-

  مع کردجوری کھ انگارتوبلغلش بودم البتھ دستاش روج،اونم درحالی کھ یھ لبخنددندون نما زده بود

  انگارکھ نھ چون بودم.یھ عکس دیگھ گرفتم.یھ فکری بھ ذھنم زد.

پاشوبشین یھ عکس دیگھ اونم نشست خودمم نشستم کنارش یواشکی دستموبردم باالسرش یھ شاخ -
  گذاشتم عکس گرفتم .

  کامران:واسھ من شاخ میزاری؟

  خندیدم اونم خندید.

  یشھ یھ عکسم باگوشیھ من بگیری؟کامران:حاالم

  بلھ چرانمیشھ.-

  گوشیش روازجیبش درآورد.ھمونطورکھ نشستھ بودروزمین پاشودرازکرددستاش روگذاشت دوطرف 

  پھلوم بلندم کردمنونشوندروپاش.

  چیکارمیکنی ؟-

  ھیچی نگو اینجارونگاه کن.-

  روسینش ودستامو حلقھ کردم غلش بودم تودوربین نگاه کردم سرموگذاشتم لایندفعھ دیگھ واقعاتوب

  ازدوربین بھم نگاه کردویھ لبخنددخترکش زد.بعدم عکس روگرفت. دورکمرش
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  گوشی روگذاشت روزمین ھنوزھردوتامون توھمون حالت بودیم دستاشوانداخت دورم.سرموروسینش 

  فشاردادم .یھ دستاش روفروبردتوموھام آروم دستشومیکشیدروموم.چ حس خوبی داشتم مثل ھمون 

  روزی کھ نشستھ بودم روپای سامانو اون داشت موھامونوازش میکرد.

  گوشیم زنگ خورد.اَه برخرمگس معرکھ لعنت.دنیل بود

  سالم -

  دنیل:علیک سالم مثل اینکھ خیلی بھت خوش میگذره کھ چارساعت رفتی برم نگشتی.

  مگھ میشھ باکامران بیای بیرونوبھت خوش نگذره.-

  کامران سرشوفروکردتوموھا.

  دنیل:کی میای؟

  االن راه میوفتیم.-

  ازدنیل خداحافظی کردم وگوشی روقطع کردم.

  کامران :رھا؟

  ھوم؟-

  بریم؟-

  بریم.-

  سرموازروسینش برداشتم .ھنوزم ھمون لبخنده رولبش بود.

.  

.  

.  

  توماشین اتفاق خاصی نیوفتادفقط اینکھ شمارمودادم بھ کامران وشمارشوگرفتم.

************  

  

  

  سامان
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َه لعنت بھ ھرچی پرونده است.صدای دراومد.   ا

  بفرمایید-

  مش رمضون بودطبق معمول بایھ سینی چایی.

َھ سالم مش رمضون گل حالت چطوره؟-   ب

  بھ روی ماھت بابا جون خداروشکرشماخوب باش ماھم خوبیم.مش رمضون:سالم 

  من کھ اگھ بدم باشم شماروکھ میبینم خوب خوب میشم.-

  روگذاشت رومیز.استکان چایی 

  دستت دردنکنھ-

  نوش جان-

  خواست بره ولی برگشت یھ نگام کرد.انگارمیخواست چیزی بگھ دوباره خواست بره کھ صداش 

  کردم.

  مشتی-

  وایسادولی برنگشت

  مش رمضون ؟-

  برگشت

  چیزی میخوای بگی؟-

  گفت:میتونم بشینم بابامش رمضون درحالی کھ یھ نفس عمیق کشید

  آره حتما بشین.-

  اومدنشست منم ازپشت میزبلندشدم رفتم نشستم کنارش دستموگذاشتم پشتش

  چی شده ؟نبینم غمتو-

  سامان جان من بایداین سوال روازت بپرسم ...حقیقتش یھ مدتھ ھمش توخودتی دیگھ سامان شیطون -

  ھمیشھ نیستی میخوام بدونم توچتھ؟

  ھھ ببین بھ چ روزی افتادم.

  ثل بابام آره حق باشماست .ازخداکھ پنھون نیست شماھم م-
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  یھ نفس عمیق کشیدم وادامھ دادم

  توآخرین پرونده من واسھ اینکھ بتونم قاچاقچی ھای آدم رودستگیرکنم مجبورشدم برم توباندشون -

   مآخرین گروگانمون یھ دختربوداولش فکرمیکردم اونم یکیھ مثل بقیھ ولی وقتی دیدمش وقتی چشم

  ازش دل بکنم .بھش قول داده بودم مراقبش باشم وتحت ھیچ شرایطی افتادبھ چشاش دیگھ نتونستم 

  نزارم بالیی سرش بیادچندبارخواستم بگم کھ من پلیسم ولی این زبون المصب نمیچرخیدبھ خودم گفتم 

  شب آخرعملیات ھمھ چیزوبھش میگم میگم کھ پلیسم میگم کھ من اونی کھ فکرمیکنی نیستم ...حتی

  لی توچندقدیمش بودم کھ گم شون کردیم تا االنم دیگھ پیداشون نکردیم .حاال حتی میگم کھ عاشقشم و 

  شایدباورت نشھ ولی شبادیگھ تواتاق خودم خوابم نمیره ،شتی ...مَ من موندم بااین ھمھ فکروخیال رھا 

  غلم بگیرم ازمستیھ بوش خوابم میبره.ولی روزاھمش بھ این فکرمیکنملبایدبرم خونشون بایدبالشتشوتوب

  بعدشم خودم جواب خودمومیدم بھ خودم میگم معلومھ کھ نمیبخشھ کھ االن رھا کجاست منوبخشیده ؟

  االن خیلی پشیمونم کھ بھش نگفتم کھ من چیکاره بودم وھیچ نقشی نداشتم ھمش نگران اینم کھ نکنھ 

  واج نکنم .بالیی سرش بیادنکنھ ازدواج کنھ بھ خودم قول دادم اگھ ازدواج کردتاآخرعمرم دیگھ ازد

  مش رمضون دستاموگرفتھ بودوھرازگاھی یھ فشاربھش میداد.سرم روتکیھ دادم بھ صندلی

  جملھ آخرشوھیچوقت یادم نمیره شب آخروقتی داشت میرفت بھم گفت من عاشق خونوادمم -

  تومنوازعشقام جداکردی امیدوارم خداھم توروازعشقت جداکنھ.

  ون کھ داشت نگام میکردنگاه کردمسرموازروپشتیھ صندلی برداشتم بھ مش رمض

  میبینی مش روضون میبینی چقدزودحرفش بھ حقیقت پیوست ...ولی خداشاھده من نمیخواستم -

  اینجوری بشھ بخدامن نمیخواستم .فقط خدامیدونھ کھ شب تاصبح،صبح تاشب مدام دارم 

  .خودموسرزنش میکنم کھ اگھ بالیی سرش بیادمن مقصرم 

  آرومی فشارمیده ومیگھمش رمضون دستموبھ 

  نگران نباش بابا ھیچ کارخدابی حکمت نیست من مطمئنم یھ حکمتی توش ھست،دلم گواه میده رھات -

  زودبرمیگرده.

  میترسم رھام ،رھام کنھ وبره.میترسم منونبخشھ.-

  مش رمضون:اگھ بھ خداست مھرتوروتودلش میندازه شک نکن پسرم.
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  ذره انگارسبک شدم وقتی باھاش حرف زدم.نیم ساعتی میشھ ازرفتن مش رمضون میگ

  .نھ اینجوری نمیشھ-

  پاشدم ازاتاقم رفتم بیرون بایدبرم پیش رسول.دراتاقشوزدم

  سرھنگ مظفری(رسول):بفرمایید

  رفتم تو.

  سالم -

  رسول:بھ سالم آقاسامان کم پیدایی؟

  بدون ھیچ مقدمھ ای رفتم سراصل مطلب.نشستم روصندلی

  رسول اگھ میشھ بیابشین-

  اومدنشست کنارم

  رسول:حتما دوباره زده بھ سرت نھ؟

  من نمیفھمم مگھ نمیگیدرھاازلندن تماس گرفتھ پس چراھیچ کاری نمیکنیدچراباپلیسای اونجاھماھنگ -

  نمیکنیدکھ صاحب خطی کھ رھاتماس گرفتھ روبدن؟

  ه رھابوده رسول:سامان جان توچرانمیفھمی بابا ھنوزم کامالمشخص نشده کھ کسی کھ زنگ زده بود

  بعدشم توفک کردی اگھ من باپلیسای لندن ھماھنگ کنم اونا میان بھ ھمین راحتی اطالعات مردمشون 

  رودراختیارمون بزارن حداقل یھ باردیگھ رھابایدباھمون خط زنگ بزنھ تامابتونیم یھ کاری کنیم 

  درغیراین صورت نمیشھ ھیچ کاری کرد.

  پس من چیکارکنم.-

  دندون روجگرمبارک بزاربعدشم بھ جای این کارات یکم دعاکن.ھمین ھیچی تااومدن رھا-

  ھھ -

  بدون اینکھ حرف دیگھ ای بزنم ازاتاقش اومدم بیرون .رفتم تواتاق خودم رفتم پشت پنجره.بھ آسمون

  نگاه کردم 

  آخ خدا ،چراآخھ چراھمھ خیلی قشنگ وبی دردسرعاشق ھم میشن وخیلی ھم راحت ازدواج میکنن -

  روبکنی ولی من ازرھا ولی من بایداین جوری عاشق بشم.خدایا نمیدونم تاکی میخوای باھام این بازی 
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  دست نمیکشم حتی اگھ جونمم بدم ازرھا دست نمیکشم.

  کتم رواز رو صندلی برداشتم وسریع ازکالنتری زدم بیرون.

  مش اسم مھدی روگوشیم داشتم توخیابونا الکی چرخ میزدم کھ گوشیم زنگ خورد.ازروداشبردبرداشت

  خودنمایی میکرد.جواب دادم

  سالم مھدی جان -

  مھدی:سالم سامان جون خوبی ؟

  قربونت برم توخوبی خانومت خوبھ؟-

  الحمدا...ماھم خوبیم.کجایی ؟-

  توخیابون-

  خیابون؟واسھ چی؟-

  ھمینجوری اومدم ھوابخورم.-

  خندیدگفت

  ببینم برنامت واسھ پس فرداچیھ؟-

  چ طور؟-

  توبگو-

  خوب پس فرداکھ جمعھ است منم خونھ ام برنامھ خاصی ندارم.-

  خوب ما ھرجمعھ میریم ویالی یکی ازدوستام خواستم توروھم دعوت کنم .میای دیگھ؟-

  داشتم فکرمیکردم کھ برم یانرم کھ مھدی گفت

...دفعھ سامان قول میدم بھت خوش بگذره ھا من چندبار،رھاومریمم باخودم بردم توھم بیاایشاا-
  بعدباخودرھامیریم.

  پس رھام رفتھ قبئل کردم.

  باشھ مھدی جان آدرس روواسم بفرست من جمعھ میام.-

  باش داداش کاری نداری؟-

  قربونت خدافظ-
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  خدافظ-

  خوب اینم ازجمعھ .

**********  

  رھا

  ازدیروز کھ کامران رودیدم دیگھ نھ جایی رفتم نھ دیدمش نمیدونم چرااحساس میکنم وقتی نمیبینمش 

  انگاریھ چیزی روکم دارم.خوابیدم روتختم گوشیم روبازکردم رفتم توگالریش داشتم عکس ھایی کھ 

  باکامران انداختیم رومیدیدم.رسیدم بھ اونی کھ واسش شاخ گذاشتھ بودم.خندم گرفت

  خخ دیوونھ.خخخ-

  ھمون موقع یکی درزدنشستم.

  بیاتو-

  مرجان مستخدم خونھ بوداومدتو-

  مرجان:دوشیزه آقاآرمین اومدن میخوان شماروببینن.

  اَه لعنت 

  چیکارداره مگھ دنیل نیست؟-

  مرجان:نھ آقارفتن کارخونھ ظاھرا باخودتون کاردارن .

  چیکارداره؟

  االن کجاست؟-

  پایینھ-

  میام.باشھ توبرومن االن -

  خواستم بھ بگم بگھ من خوابم ولی کنجکاوشدم ببینم چیکارم داره گرچھ حدسایی ھم میزدم.سرووضعم 

  خوب بودازاتاق رفتم بیرون.

  آرمین تامنودیدازمبل بلندشداومدجلوبھم دست داد.

  سالم-

  آرمین:سالم دوشیزه رھا حالتون چ طوره؟
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  ممنون -

  حوصلش رونداشتم واسھ ھمین سریع گفتم

  بامن کاری داشتید؟-

  آرمین:بلھ ...نمیشینید؟

  ایش پررو

  پشتم یھ مبل دونفره بودآرمین نشست رواون ھھ انتظارداشت منم بشینم اونجا ولی 

  بدجورزایش کردم دقیقارفتم رومبل تک نفره روبھ روییش نشستم .آخی بچم دبرس شدولی ازبس کھ 

  پروعھ واسھ اینکھ زیادسھ نشھ شروع کردبھ ور زدن.

  آرمین:اومدم کھ دعوتت کنم واسھ آخرھفتھ .

  مگھ چ خبره؟-

  توخونم یھ مھمونی ترتیب دادم .-

  میشھ بپرسم بھ چ مناسبت؟-

  خندیدگفت

  مناسبت نمیخوادکھ ماھروقت حوصلمون بگیره یاھوس عشق وحال کنیم یامیریم مھمونی یامھمونی -

  ترتیب میدیم ھمین.

  کثافطھمین،نھ ھمین...

  میتونم بیام. ببخشیدولی من-

  وارفت.

  آرمین:چرا؟

  چون من زیاداھل این جورمھمونی ھانیستم عالقھ ای ھم بھ شرکت کردن توشون ندارم.-

  آرمین:خواھش میکنم این حرف ونزن اصالحاالکھ اینجوریھ من خودم پس فردامیام دنبالت میبرمت 

  اصالھم حق مخالفت نداری.من رفتم تا پس فرداخدافظ

  ه من حرفی بزنم رفت.بدون اینکھ بزار

  گاوخراالغ یابو ایکبیری اصال باغ وحش.-
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  اعصابم ریختھ بودبھ ھم اصال ھم حوصلھ نداشتم رفتم تواتاقم گوشیم روبرداشتم یھ اس دادم بھ 

  کامران.نوشتم"چ طوری؟"

  بھ یھ دیقھ نکشیدجواب داد خندم گرفتھ بود.بازش کردم نوشتھ بود

  "خوبم توخوبی؟"

  نوشتم

  ببینم روگوشی خوابیده بودی؟""مرسی 

  جواب داد

  "خخخخخ"

  نوشتم

  "کوفت چرامیخندی؟"

  جواب داد

  "دوس دارم"

  نوشتم

  "کیو؟"

  دیدم جوابی نداد.بھش زنگ زدم برداشت ولی حرف نزد

  باخنده گفتم

  کامی جون عاشقیا کلک!راستشوبگوطرف کیھ قول میدم بھ ھیشکی نگم؟-

-....  

  الوبابا خجالت نداره کھ -

-....  

  باشھ بابا اصالنگو-

-....  

  ھوی مگھ کری چراجواب نمیدی؟-

  اعصابم خوردشده بود.بازم ھیچی نگفت منم بدون اینکھ حرفی بزنم قطع کردم.
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  دیدم زنگ زدخندم گرفت حقشھ جواب ندما.آره بزارحالشوبگیرم جواب ندادم.دوباره زنگ زدبازم 

  جواب ندادم.

  ولی ھیچی نگفتم دوس دارم ببینم چ شکلی منت کشی میکنھ!دوباره زنگ زدایندفعھ جواب دادم 

  میخندیدگفتکامران درحالی کھ 

  االن مثال قھری؟-

  مثال نھ واقعا-

  خندیدگفت

  دیدی قھرنبودی؟!-

  چیزی نگفتم

  کامران:نھ مثل اینکھ واقعا قھری .

  چیزی نگفتم ولی خندم گرفتھ بود.

  کامران:رھـــــــــــــــــا؟

-...  

  رھــــــــــــــــــــا؟-

-...  

  بابا اشتب کردم ببخشید.-

-...  

  ببخشیددیگھ-

  یکم بیشتر-

  خندیدگفت

  غلط کردم-

  آفرین بھ کارت ادامھ بده.-

  ایندفعھ دوتامون خندیدیم.

  کامران:حاال چی شده یادماکردین؟



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٢٢٩ of ٣۴۵ 
 

  دیدم شماکھ یادم نمیکنین گفتم بزارخودم زنگ بزنم...کجایی؟-

  دفتر-

  ت؟دفترکجاس-

  گاھی وقتاھم... دفتریھ جاییھ کھ توش مشقمون رومینویسیم . یھ وقتایی ھم جریمھ ھامون رومینویسیم-

  کامراااااااااااان-

  قھقھھ زد

  بیشعورمنومسخره میکنی؟-

  کامران:خوب چیکارکنم اونقدتواین پرونده واون پرونده غرقم کھ یھ وقتایی قات میزنم دیگھ حاال 

  چیکارداشتی؟

  بابا حوصلم...ھیچی -

  کامران:بھ جون تواونقدکاردارم کھ نمیتونم بیا ببرمت بیرون شرمنده.

  خندم گرفت

  خوب حاال کی گفت بیای منوببری بیرون؟-

  اِیعنی زنگ نزدی کھ بیام دنبالت بریم بیرون؟-

  نخیر.-

  آھان خوب بگو؟چی داشتیم میگفتیم؟-

  داشتم میگفتم بیای دنبالم بریم بیرون.گھ یآره در-

  خخخخ

  کامران:چـــی؟رھا خوبی؟

  عالیم توچ طوری؟-

  .کامران:بھ لطف شما ولی االن کاردارم خدافظ

  سریع قطع کرد.خندم گرفت بیچاره فک کرده بودمن واقعا گفتم بیاددنبالم.

  خب حاالچیکارکنم واقعا حوصلم سررفتھ اِی خدایھ راه بزارجلوم.-

  پاشدم دربالکن روبازکردم رفتم توش دیدم اون سھ تا بیشعورطبق معمول دارن باھم صحبت میکنن یھ 
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  فکری بھ ذھنم زد

  راه روگذاشتی جلوم. دمت جیزخداجون کھ اینقدرزود-

  سریع ازبالکن زدم بیرون رفتم توپذیرایی دیدم ھنوز دنیل نیومده.پریدم بیرون حشمت وجمشیدپشتشون 

  فرشیدمنودیدھمون موقع بھش اشاره کردم کھ ھیچی نگھ اونم خیلی طبیعی بھ من بودولی 

  وانمودکردوبقیھ حرفش روزدآروم آروم رفتم جلو،جلو،جلوتر.آھان ھمین جا خوبھ .ازاونجایی کھ 

  دیروز دوتاشون کچل کرده بودن جون میدادن واسھ زدن بروحالشوببر.مثل ھمیشھ ژستموگرفتم 

  صب یھ صدایی دادانگاریھ ھندونھ روازھفت طبقھ انداختی پایین ومحکم زدم پشت کلشون الم

  .دوتاشون برگشتن.

  چ طورین کچالی خودم ؟-

  حشمت:رھا پوستت رومیکنم!

  عمرا بتونی.-

  رفتم جلوبافرشیدزدم قدش.

  جمشید:چرااتفاقا االن کھ دنیل نیست حاال تالفیھ این بروحالشوببرارودرمیاریم.

  میگن دنیل کھ نیست االن َشتَکم میکنن.واااای مامانیھ قدم رفتم عقببیژن راس یاامام زاده 

  نھ شما کاری نمیکنید.-

  اونا یھ قدم اومدن جلووباھم دیگھ گفتن:چرا میکنیم.

  یھ قدم رفتم عقب جیغ زدم گفتم

  نـــــــــــھ شمـــــا کاری نمیکنید.الفرار-

  شروع کردم دوییدن اوناھم دنبالم میومدن .

  غلط کردم جون عمھ خدابیامرزتون ولم کنید. توروخدا-

  دوتاشون باھم:ماکھ عمھ نداریم...

  ھمین جوری داشتیم دوراستخر میچرخیدیم کھ یھ فکری بھ ذھنم زد ھمون موقع وایسادم دستامم آوردم 

  باال بھ نشونھ تسلیم روبھشون گفتم

  وایسین وایسین .-
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  اونام وایسادن.داشتیم نفس نفس میزدیم آروم رفتم جلوتر دیگھ رسیده بودم بھشون .رفتم جلوشون 

  پشتشون بھ استخربودیھوھولشون دادم جفتشون افتادن تو استخر داشتم بھشون میخندیدم.

  جمشید:بھ جون خودم پوستت رو میکنم رھا.

  عمرا بتونی.-

  کھ داشت بھشون میخندیداومدکنارم گفت:ھنوزم داشتم بھشون میخندیدم فرشیددرحالی 

  وای رھا مردم ازخنده خیلی باحالی.-

  درحالی کھ میخندیدم روموکردم بھش دستموگذاشتم پشت کمرش گفتم

  آره میدونم-

  یھوھلش دادم اونم افتادتواستخر.حاال دیگھ بھ سھ تاشون میخندیدم.

  حال کردین چ جوری حالتونو گرفتم کچالی خودم.-

  از پشتم اومدداشت میخندیدگفتصدای دنیل 

  رھا اینجا چ خبره ؟اینا روچ جوری انداختی توآب ؟-

  داشتیم بھشون میخندیدم.یھ فکردیگھ اومدتوذھنم .دنیل اومده بودکنارم روبھش گفتم

  میخوای بدونی چ جوری ایناروانداختم توآب؟-

  دنیل:آره بگو

  بایھ عمل قافلگیرانھ سریع ھلش دادم توآب.

  اینجوری دنیل جون.خخخخخخ -

  دنیل:خیلی نامردی رھا...

  مااینیم دیگھ ...-

  خودمم ھوس آب بازی کردم رفتم رولبھ حوض وایسادم خودموپرت کردم توآب خیلی عمیق نبود رفتم

  دیدم ھمھ مون توآب عین یھ دایره وایسادیم مشتاموپرآب کردم ریختم رودنیلزیرآب یھواومدم باال. 

  د رومن آب میریخت کلی باھم دیگھ آب بازی کردیم .یھ فکر دیگھ بھ ذھنم زد اونم درحالی کھ میخندی

  رفتم زیرآب آروم شنا کردم رفتم پشت اون گامبوھای کچل سرمویواش آوردم بیرون دقیقا پشتشون 

  بودم ھیشکی ھم منو نمیدید.
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  کوش؟ ادنیل:اِپس رھ

  حشمت:راس میگھ رھا کوش؟

  فرشید:رھا کجایی؟

  جمشید:رھا کوشی؟

  یھ بروحالشوببرمشتی زدم پشت کلشون درحالی کھ میخندیدم گفتم

  من اینجام.-

  دوتاشون برگشتن حاال دیگھ ھم دنیل ھم فرشیدکھ جلوم بودن رومیدیدم داشتن میخندیدن.فک کنم 

  ایندفعھ دیگھ خدایی دردشون اومدچون ھم کچل بودن ھم خیس .ھنوزھَممون داشتیم میخندیدم.

  آخ کھ چسبیدا.-

  ھنوزم داشتیم میخندیدیم فرشیدواون دوتا ازآب رفتن بیرون .دست دنیل روگرفتن دنیلم بردن بیرون 

  دستشونو گرفتم خواستم برم باال کھحاال نوبت من بودرفتم جلوحشمت وجمشیددستاشون روآوردن جلو

  یھ دفعھ دستاشون روکشیدم دوباره افتادن توآب دنیل وفرشیدکمکم کردن اومدم باال . 

  مشید:رھا میام میکشمتا؟!ج

  اومدن باال کلی خندیده بودیم .بادنیل رفتیم توخونھ مرجان تامارودیدسریع دوییددوتاحولھ 

  آورد.حولرووپیچوندم دورموھام داشتم آروم خشکشون میکردم.لباسام خیس خیس بود زیرپامون پرآب

  ی آب لباسام رفت ھ دیگھ آوردوقتیرمون اونم یھ حولشده بود بھ مرجان گفتم یھ چیزی بیاره بندازه ز 

  رفتم واومدم ش گازپلھ ھارفتم باال.رفتم تواتاقم یھ دست لباس برداشتم چپیدم توحموم سریع یھ دو

  موھامم ھمون جوریھ گیره زدم وبازشون گذاشتم.یکم کرم مرطوب کننده ھم زدم بھ دست بیرون.

  وصورتم وافتادم روتخت .خیلی زودخوابم برد.

**********  

  سامان

  .ازتخت اومدم پایین ومرتبش کردم.رفتمباصدای آالرم گوشیم بیدارشدم ساعت ھشت صبح بود 

  جلوآینھ بابُرس موی رھا موھاموشونھ کردم یکمم ازادکلنم کھ دیروز آوردمش اینجا زدم.ازاتاق رفتم 

  بیرون .
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  .بعدازاینکھ کارم بادسشویی تموم شدرفتم توآشپزخونھ 

  صب بخیر-

  ومحمدآقا باھم جوابمودادن.زھراخانوم 

  زھراخانوم:بشین سامان جان تاواست چایی بریزم.

  بلندشدکھ چایی بریزه.منم نشستم.چایی روگذاشت جلوم

  ممنون-

  نوش جان-

  داشتم صبونھ میخوردم کھ گوشیم زنگ خردازرومیزبرداشتمش مھدی بود.جواب دادم

  سالم مھدی جان.-

  مھدی:سالم چ طوری سامان؟

  توخوبی؟قربونت -

  منم خوبم زنگ زدم بگم من االن حرکت میکنم توھم زودتربیا .-

  باشھ داداش شمابریدمنم زودمیام.-

  پس فعال-

  خدافظ-

  قطع کردم .

  صبونھ روخوردم وزودبلندشدم .

  دستتون دردنکنھ -

  محمدآقا:نوش جان توکھ چیزی نخوردی؟

  چراباخوردممنون-

  جایی عجلھ داری ؟ زھراخانوم:امروزکھ جمعھ است میخوای بری

  آره بامھدیم قراره بریم بیرون.-

  محمدآقا:کارخوبی میکنی این ھمھ مدت خیلی اذیت شدی خوبھ بری یھ آبو ھواعوض کنی.

  من کاری نکردم ھرکاری ھم کھ کردم فقط وفقط واسھ خاطررھا بوده.-
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  خوش قلبیھ.ودرکت میکنھ اون دخترشھ تورومیبخ زھراخانوم:دستت دردنکنھ پسرم مطمئنم رھا

  آره حق باشماست اون خیلی خوش قلبھ فقط امیدوارم ھمونجوری بشھ کھ میگید.-

  ازآشپزخونھ اومدم بیرون رفتم تواتاقم بعداینکھ آماده شدم ازاتاق اومدم بیرون ازشون خداحافظی  

  وتشکرکردم واومدم بیرون ازاونطرف ھم رفتم خونھ .توخونھ اتفاق خاصی نیوفتاد نیم ساعت ھم 

  صدای ضبط رودادم باال نزدیک ویالبودم ھواھم عالی بودشیشھ روتاتھ اونجا موندم ودوباره راه افتادم.

  .داشت صدای یھ صدای پازل بند رومخوند.نفسم روباصدادادم بیرون. کشیدم پایین

  ای خداشکرت .-

  بودم  رسیدم نگاه کردم ویالی قشنگی بود.ازماشین اومدم بیرون شیرینی روکھ سرراه گرفتھ

  رودرآوردم.درماشین روقفل کردم .خواستم زنگ بزنم کھ صدای خنده چندتاپسرازویالاومد.زنگ 

  وچشای عسلی اومدجلوی دربامزه بود.روفشاردادم چندلحظھ بعدیھ پسرباموھای جوگندمی 

  سالم-

  صدای یھ پسردیگھ ازاونطرف اومدکھ گفت

  ماھان کیھ؟-

  پس اسمش ماھانھ.

  اومدین شما بایدآقاسامان باشیدنھ؟ماھان:سالم خوش 

  ممنون بلھ من سامانم.-

  دستشوآوردجلوگفت

  منم ماھانم خوشبختم.-

  بھش دست دادم .

  منم ھمین طور.-

  ماھان:بفرماییدداخل .

  جعبھ شیرینی رودادم بھش.

  بفرمایید-

  ماھان:چرازحمت کشیدیدخیلی ممنون.
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  خواھش میکنم .-

  رفتم تودیدم پنج تا پسرخوش تیپ ومعلوم بودشیطون نشستن روچمنای کنارویال من فقط ازبین شون 

  مھدی رومشناختم منو دیدبلندشدداشت میومدسمتم کھ گفت

  بھ بھ جمعمون جمع بودگلمون کم بودکھ اومد.اینم آقاسامان گل.مھدی:

  بھش دست دادم وسالم کردیم.

  مھدی:آدرس روراحت گیرآوردی؟

  ه ویالی قشنگیھ آر-

  مھدی:پس بریم تابابچھ ھای دیگھ آشنابشی.

  م بلندشدن.ااوناباھم رفتیم سمت پسر

  باھمشون دست دادم وسالم کردیم.

  مازیارکھ بھ نظرمیومدازھمشون شیطون تره گفت

  خوش اومدی سامان جان ببین اینجا جمع خودمونیھ اصال خجالت نکشیا.-

  درستھ  زور ھ شیرینی کھ آورده بودم روبازکردویکیش روبابعدم روھمون چمنا دراز کشید.درجعب

  کردتودھنش شروع کردخوردن.

  با کارش ھممون خندیدیم.

  مجید:تعجب نکنیا این ھمینجوریھ کال.

  بلھ کامال مشخصھ.-

  کردم.میجمعشون کامال صمیمی بودمنم دیگھ یخم وارفتھ بودوباھاشون صمیمی برخورد

  .بردارگرم میشھماھان:سامان جان شربت 

  ممنون .-

  شربت روبرداشتم خواستم بخورم کھ مازیارگفت

  گرم میشھ چیھ اگھ نخوره خودم میخورمش.-

  خندم گرفت

  حاال یھ شربت کھ این حرفارونداره بفرما.-
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  مازیار:ببین من جنبھ ندارم بھ من تعارف نزن میخورما!

  ال بھ این تعارف نکن.مھدی:راس میگھ این بگھ میخورم یعنی میخوره تامیتونی اص

  خندیدیم شربتم روبھ ھمراه یھ شیرینی خوردم.

  مجید:بچھ ھا زودتربخوریدتابریم یھ ست والیبال بازی کنیم.

  حمید:حاال چ عجلھ ایھ؟

  مجید:نھ بابا این مازیھ (مازیار)شیرینی ھارومیخوره سنگین میشھ نمیتونیم بازی کنیما.

  خندیدیم

  ارداریدبھ جون خودتون ھروقت ازاینجا میرم پیش دوس دخترم میگھ مازیار:ای بابا شمابھ من چیک

  توچرااینقدرالغر شدی عشقم؟

  صداش روزنونھ کرده بود.دوباره خندیدیم.

  یادتونھ روزی کھ رھاومریم اینجا بودن چقدخندیدیما.:بچھ ھا حامد

  مجید:آره خداکنھ زودترپیداش بشھ .

  الش خوبھ من آدما روزودمیشناسم رھادخترقوی بود.شک ماھان:ولی من مطمئنم اون ھرجا کھ باشھ ح

  ندارم کھ ھرجاکھ ھست بھش بدنمیگذره.

  مھدی:آره اگھ االن اینجا بودبامریم جفت میشدن چقدمیخندیدیما.

  حامد:آره خیلی پایھ بودن.ھم مریم ھم رھا.

  شما چندباررھا رودیدید؟-

  باراونم وقتی اومده بودتوویال. ماھان:من سھ چارباردیدمش ولی بقیھ البتھ بجزمھدی یھ

  .مریم بھشون گفت.مھدی:سامان جان بچھ ھا ھمھ قضیھ واتفاقای بین تو و رھا رومیدونن 

  اِی مریم فوضول.البتھ اشکالی نداره.چندلحظھ سکوت شدمجیدواسھ اینکھ جوروعوض کنھ گفت

  فت کن میخوایم بازی کنیما.ومازی کم ک-

  ھم گفت کھ بلندشیدماھم بلندشدیم.موقع یارکشی بودکھ یکیمون کم بود.بعدم بلندشدروبھ بچھ ھای دیگھ 

  چیکارکنیم؟ماھان:بچھ ھا یکی کم داریم 

  من زیادشیرینی خوردم سنگین شدم شما بازی کنیدمنم گزارشگرمیشم چ طوره؟مازیار:
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  مجید:گفتم کم بخورا باشھ قبول.

یھ گروه.شیرخط کردیم اونا تویھ گروه مجیدوحامدوحمیدم تو ان ھاقرارشدمنومھدی ووم
  بایدتوپوبنندازن 

  رفتیم توزمینامون وایسادیم .دمشون گرم این ماھانم عجب ویالی مجھزی داره ھا.

  مازیار:خوب بازیکنا میرن توزمیناشون.حاال گروه مجیدبایدتوپ روبندازه .مجیدتوپو پاس میده 

  حمیدمیگیره وحامدمیندااااااازه.

  ون خندیدیم حامدانداخت ماھان گرفت.تیکھ آخرش روباجیغ گفت.ھم

  میده مھدی مازیار:خوب حاال ماھان توپ رومیقاپھ ازحامدپاس کاری میکنھ و

  ومارومیخندوند. کال داشت مسخره بازی درمیاورد

  مازیار:مھدی میده بھ سامان وسامان یھ پرش توھوا میندازه وتوپ ...توپ ...توپ میوفتھ روزمین 

  ول...ایول بھ سامان ...ای

  یھومازیارپریدوسط زمین درحالی کھ داشت میرقصیدمیخوند:دروازه بان بی عرضھ توپ رف توی 

  توی دروازه... دروازه...دروازه بان بی عرضھ توپ رف

  یعنی بااون قرایی کھ این میداد مامرده بودیم ازخنده.

**********  

  رھا

  وای خدایا حاال اینوکجای دلم بزارم.ایش .الھی بمیری من خرماتوخیرات کنم راحت شم ،الھی -

  تصادف کنی روده وکبدت بپاچھ رودرودیوار.

َه این دنیلم بی موقع میره بیرونا وگرنھ اگھ بودبھش میگفتم یھ کاری کنھ کھ من نرم .خوب بدم    ا

  میادازش بابا.

  تونیک مجلسی بودروشم کلی زرق وبرق داشت خداروشکرتقریبا  اون لباس طالیی رنگھ روپوشیدم

  ھمھ لباس مجلسی ھام پوشیده بودن موھامم کھ خوب بودیھ دستمال سرکرمی داشتم اززیرموم رد 

  کردم وروموم یھ پاپیون گنده خوشگل زدم یھ کوچولو ھم رژکالباسیم روزدم .یھ ساپرت مشکی ھم پام 

  ن منودیداومدسمتم.بدم میادازش مرده شوربرده.بود.ازاتاق رفتم بیرون .آرمی
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  آرمین:خیلی خوشگل شدی رھا.

  خیلی سردجوابشودادم 

  میدونم-

  ھھ ،فقط من موندم این رو روازکجاش درآورده آخھ مگھ میشھ بشراونقدرپرو.ایکبیریھ االغ.

  بازوم روگرفت تودستش منو ازخونھ بردبیرون.

  بھ من گفتداشتیم میرفتیم کھ حشمت اومدجلومون رو

  دوشیزه کجامیرید؟-

  ھھ اصال بھش نمیادبھ من بگھ دوشیزه خندم گرفتھ بودولی جلوی آرمین خودمو کنترل کردم.

  دارم باآرمین میرم خونسون امشب مھمونی دارن بھ دنیلم بگونگران نباشھ من زودمیام.-

  حشمت:میخوای من باھاتون بیام؟

  تا خواستم چیزی بگم آرمین گفت

  نیازی نیست من خودم چارچشمی ھواشودارم.نھ حشمت -

  بعدم بااون چشای ھوس آلودش یھ نگاه بھم انداخت .دستشوگذاشت پشت کمرم وآروم ھلم داد جلو.

  رفتیم بیرون رانندش بیرون منتظربودوقتی مارودیداومد دروبازکرد.آرمین کناررفت کھ من سوارشم 

  بیدبھم اصال ازاین وضعیت راضی نبودم کاش ،اومدنزدیک وکامال چس .نشستم توماشین اونم نشست

  نمیومدم ولی حیف .

  :خوب رھا خنوم دیدی باالخره آوردمت ؟ آرمین

  ھنوزم دیرنیستامیتونم برگردم.-

  خندیدنھ قھقھھ زد.

  آرمین:خوشم میادتوھیچ موقعیتی موضعت روتغیرنمیدی.

  توبلغلشم رفتم ولی حتی یھ لحظھ ھمایش کثافط .موندم من چی جوریھ کھ باکامران اینقدرراحتم حتی 

  نمیتونم کنار این باشم. 

  (دوستای عزیزم ببخشیدچون سایت نسبت بھ بعضی کلمات حساسیت داره مجبورم بنویسم بلغلم.)

  ماشین وایساد.
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  رسیدیم؟-

  آرمین:بلھ بفرماییددوشیزه عزیز!

  خاک برسرت.

  .واماکی رفتیم توحیاط؟ پیاده شدم.ساختمون قشنگی بود.نگاه کردم دیدم توحیاطشیم

  آرمین:معلومھ خوشت اومده ھا؟

  بھ پای ساختمون بابام (دنیل )کھ نمیرسھ!-

  کپ کردازاینھکھ پرویی من .منم بدون اینکھ بھش اھمیتی بدم راه افتادم زودترازخودش رفتم 

  مد.پشت دربودم بایدوایسم تابیاد دروبازکنھ بعدا برم تو.باالخره گوریل انگوری اوساختمون.

  دروبازکردوبالبخندچندشش گفت

  بفرمایید رھاخانوم اینم خونھ درویشی من.-

  خدایی خوشگل بودبازورجلوخودموگرفتم تافوضولی نکنم وھی دیدبزنم .تعارف کردمنم نشستم رویھ 

  مبل تک نفره.

  آرمینم نشست رومبل روبھ روییم روبھ من گفت

  میکنید؟ببخشیدمیشھ بپرسم شماچرااینقدرازمن دوری -

  سریع گفتم

  بھ خاطراینکھ زیادباھات حال نمیکنم.-

  اِی خاک برسرت بااون جواب دادنت .آرمین یھ لبخندشیطانی زدوچشاشم تنگ کردگفت

  میخوای یھ کاری کانم کھ باھام حال کنی؟-

  خفھ شومرتیکھ گاو.جوابشوندادم وسرم روانداختم پایین داشتم الکی باناخنام ورمیرفتم.

  اشداومدکنارم رودستھ مبلی کھ من روش نشستھ بودم نشست.ترسیدم،آرمین ھنوزم ھمون یھوآرمین پ

  لبخندوداشت.

  آرمین:خوب عزیزم دوس داری اول چیکارکنم کھ حال کنی؟

  وای خداچیزخوردم بھ دادم برس.ھمون موقع صدای دراومد.

  خوشگلھ.آرمین:شانس آوردی ولی نگران نباش خودم تاآخرمھمونی سرحالت میارم 
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  پاشدرفت سمت درمستخدمشون دروبازکرده بودیھویھ ایل پسرریختن توپشت سرشونم یھ گلھ 

  دخترریختن تو.این پسرای بوزینھ یھ جوری داشتن نگام میکردن کھ نگو.خداروشکراین آرمین رفتا 

  اه .یھوآرمین بھ انگیلیسی روبھ ھمشون یھ چیزی گفت کھ ھمشون برگشتن منونگوگرنھ بدبخت میشدم

  پسرااومدن نزدیکم بلندشدم یکی یکی باھام دست دادن.ا.فک کنم منومعرفیم کرد.ضکردن عین این حی

  یھ چیزایی ھم بھ اینگلیسی میگفتن کھ من نمیفھمیدم.

***********  

  یھ نیم ساعت گذشتھ بودخونھ حسابی پرشده بودھواھم تاریک چراغاروخاموش کرده بودن رقص  

  .تن تن ھم داشتن چیزای خاک توسری صدای آھنگشونم حسابی بلندکرده بودننورروشن کرده بودن 

  تا االن چندتاپسراومدن سمتم یدن البتھ رقص کھ نھ میلولیدن توھم.صمیخوردن ومیرفتن وسط میرق

  وازرفتارشون فھمیدم دارن بھم پیشنھادرقص میدن.

  البخندمزخرفش اومدجلوم وایسا بفرما اینم یکی دیگشون داره میاد.پسره تابلوبودزیادی خورده ب

  دستشودراز کرد.ھی بھش میگفتم نو،نوکھ مثالحالیش شھ ولی اصال انگارنھ انگار.پسره 

  دالشدیھودستموگرفتومنوکشیدجلوبلندم کردخواستم بزنم توگوشش کھ دیدم یکی داره 

  پسره روھلش .داشت یھ چیزی بھ خارجی بھ پسره میگفت.بعدم ماروجدامیکنھ.ازصداش فھمیدم آرمینھ

  دادرفت روشوکردطرف من گفت

  خوب بھشون حق بده مثالاومدی پارتی؟بابا پاشویھ چیزی بخوریھ تکونی بھ ھیکل نازت بده ،وگرنھ -

  ایندفعھ...

  نزاشتم بقیھ حرفش روبزنھ چون میدونستم چی میخوادبگھ

  بودم اھل آرمین منوبرگردون خونھ اصال نمیتونم اینجا وایسم درضمن من کھ بھت گفتھ -

  اینجورمھمونیانیستم نگفتھ بودم؟

  آرمین :خب بابا چراناراحت میشی...اگرچھ نتونستم سرحالت بیارم ولی ازاونجایی کھ دستم امانتی 

  باشھ ھمین االن میگم یکی ازراننده ھام ببرنت.ولی مطمئن باش من نمیزارم توھمین جورواسھ خودت 

  بمونما.راس راس بگردی منم این وسط بی نصیب 

  کصافط درموردمن چی فکرکرده بودتاخواستم جوابشوبدم رفت بھ یھ مرده یھ چیزی گفت.مرده ھم
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  باعالمت سرش حرفش روتاییدکرد.بھ آرمین نگاه کردم باھمون لبخندش بھم نگاه کردوگفت کھ میتونم  

  بااین برم.

  ش کنم .یعنی من پشت دستمو .گاواالغ شیطونھ میگھ ھمچین بزن لھ منم دنبال مرده راه افتادم رفتم

  داغ کنم ازاین بھ بعدبااین آرمین گاوه بیام بیرون بااین مھمونیھ مزخرفش.

  .بدون اینکھ چیزی بگم ازماشین پیاده شدم انگارپشت ساعت دوازده نصفھ شب بودکھ رسیدم  

  درداشتن کیشیک منو میدادن ھمین کھ ماشین رفت درحیاط بازشدوحشمت وجمشیدوفرشیداومدن 

  بیرون.

  فرشید:چرااینقددیرکردی مردیم ازنگرانی حالت خوبھ؟

  آره بابا البتھ شانس آوردینا وگرنھ باید...-

  جمشیدحرفموقطع کردوگفت

  بایدچی نکنھ بالیی سرت آوردن؟-

  لھشون کنم. حشمت:اگھ اذیتت کردن بگوبرم

  خندم گرفتھ بود

  نمیخوادخون آلوده خودتونو کثیف کنیددوستان من حالم خوبھ . دنیل کجاست؟خوابھ؟-

  فرشید:ھھ خواب بیچاره حسابی نگرانتھ بدوبروتاپس نیوفتاده.

  رفتم توخونھ دنیل رومبل نشستھ بودتامنودیدبلندشدواومدسمتم گفت

  خوبی رھا چرااینقدردیرکردی؟-

  فتم سمتش دستش روگرفتم گفتملبخندزدم ر

  من خوبم ببخشدتوروخدانمیخواستم نگرانتون کنم.-

  لبخندزدگفت

  خداروشکر حتما خستھ ای بروبخواب.-

  افتادم روتخت خستھ بودم خیلی زودخوابم برد. آوردمشب بخیرگفتم رفتم تواتاقم بعداینکھ لباسام رودر

************  

  مریم
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  روتختم درازکشیده بودم مھدی ھم کنارم درازکشیده بودسرموگذاشتھ بودم روبازوش.شوھرم 

  چیزخوبیھ ھا البتھ اگھ بخوادھمیشھ اینجوری باشھ.

  مھدی:مریم؟

  جونم؟-

  مھدی: چندروزه کھ ھمش احساس میکنم سامان بھ رھاعالقھ منده،نظرتوچیھ؟

  م.آره اتفاقا خودمم ھمین موضوع رواحساس کرده بود-

  مھدی:ولی من مطمئنم کھ دوسش داره.

  اونوقت ھم ماعقدمیکنیم ھم رھا.یعنی میشھ زودترپیداش بشھ -

  مھدی:چندوقتھ کھ ازگم شدنش داره میگذره؟فک کنم سھ ماه شده باشھ نھ؟

  آره دقیقا سھ ماھھ.-

  چندلحظھ سکوت شددوتامون توفکربودیم.

  ازپلیسای لندن کمک بگیریم.کاش زنگ بزنھ.سامان میگھ بایددوباره زنگ بزنھ تابتونیم -

**********  

  رھا

  خیلی وقتھ کھ ازاون مھمونی کھ آرمین دعوتم کرده بودمیگذره.ازاون روز بھ بعداین آرمین خیلی 

  سعی کرده بھم نزدیک بشھ ویھ جورایی فقط منتظریھ نگاه منھ کھ بیادجلو.پسره نفھم 

  نرفتھ. بیشعورھنوزحرفای کذایی اون روزش رویادم

  البتھ ناگفتھ نمونھ ھرچی کھ باآرمین سرلج افتادم ولی حسابی باکامران جورم خیلی بچھ باحالیھ .

  ھنوزم نتونستم اززیرزبونش بکشم بیرون کھ من شبیھ کیم ولی باالخره میفھمم ھنوزرھارونشناختید.

  قراره امروزبعدازظھربیاددنبالم کھ بریم بیرون تقریبا سھ چارروزدرھفتھ روباھمیم ھی میریم 

  اینوراونور زبانمم  تقریبا خوب شده کامران داره باھام کارمیکنھ .تن تن ھم باھم عکس میگیریم اونم 

  توچھ ژستایی .اصالھمشون بیتربیت.

  ارعوض کردم ازاتاق رفتم بیرون.دنیل رفتھساعت دوازده گشنمھ حسابی لباسم روبایھ بلیزشلو

  بودکارخونھ ،چندروزیھ کھ ھمش سرگیجھ ھای شدیدداره منم وابستش شدم ُکالازصبح تاشب  
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  مخصوصاروزایی کھ بیرونھ ھمش نگرانم واسترس دارم. رفتم بیرون بھ سرتاسرحیاط یھ نگاه کردم 

  ،یھ نفس عمیق کشیدم وبھ بدنم یھ کش وقوصی دادم

  ـــــــــــــــــیآخـــ-

  یھویکی زیردستموقلقلک دادیھ مترپریدم .نگاه کردم دیدم آرمینھ.داشت عین چی بھم میخندید.بھش اخم 

  کردم

  چیزخنده داری دیدی؟-

  آرمین درحالی کھ میخندیدگفت

  وای رھا خخیلی باحال پریدی باال.-

  بھش اھمیت ندادم.اصال این چ جوری اوممده توکھ من نفھمیدم؟

  ببینم توکی اومدی کھ من نفھمیدم؟-

  آرمین :خوب مااینیم دیگھ.

  خوب میشی-

  دوباره خندیدبیشعور.بھش محل نذاشتم رفتم اونطرف حیاط روتاب نشستم عاشق تابم مخصوصا این 

  تابا کھ روش بشینیو آروم یکی ُھلت بده توھم بری توفکروکم کم توافق ...افق...صب کن ببینم کی 

  ه ؟برگشتم دیدم آرمین بااون لبخندمزخرفش زل زده بھ من وآروم داره ھلم میده!داره منوھل مید

این دیگھ داره پرومیشھ  دورگردنم ین دستاش روازپشت تاب حلقھ کردیام پایین کھ آرمازتاب بخواستم 
.  

  آرمین لطفا ولم کن -

  چیزی نگفت

  آرمیـــن؟-

  جونم؟-

  باعصبانیت دستاش روبازکردم وازتاب اومدم پایین  ببره.استفاده کثافط بیشعور ازھرلحظھ میخوادیھ 

  تعادلم روازدست دادم وافتادیم داشتم میرفتم سمت خونھ کناراستخربودم.یھودستموازپشت کشید.

  تواستخر.چون یھوافتاده بودم حسابی غافلگیرشدم آبم کھ یخ یخ ھرچی پا میزدم نمیتونستم بیام باال مدام 
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  کم داشتم خفھ میشدم کھ آرمین اومدزیرآب وقتی منودیدشناکرداومدسمتم  دستوپاموتکون میدادم کم

  منوگرفت توبلغلش وپازدواومدروآب نفس نفس میزدم ھم من خیس بودم ھم اون بااخم برگشتم نگاش 

  کردم ھنوزم توبلغلش بودم داشت سوئاستفاده میکردومدام منوبھ خودش فشارمیداد.حسابی عصبانی 

   ومحکم زدم توگوشش یعنی یھ صدایی دادکھ نگو.دست خودمم دردگرفت .دستش بودم دستموبردم باال

  روگذاشتھ بودروصورتش قبل ازاینکھ بخوادبرگرده ونگام کنھ ازاستخر اومدم بیرون وسریع رفتم

  توخونھ.طال ازآشپزخونھ اومدبیرون دوییدسمتم 

  طال:ای وای خدامرگم بده دوشیزه چتون شده؟چرااینقدقرمزشدین؟

  ن اینکھ جوابشوبدم دوییدم رفتم تواتاقم.ھمھ بدنم خیس بودوداشت ازم آب میچکیدپریدم توحموم بدو

  حسابی قاطی بودم خوابیدم تووان آب داغ ویخ روباھم بازکردم ،دوش روھم بازش کردم آب ولرم 

  گی وان پرمیشد.بالباس افتاده بودم تووان واسھ ھمین احساس سنگینی وکالف و میریخت روسروصورتم

  بھ دیواره وان تکیھ دادم اصال ازصبح تاحاال  ولی اصال حوصلھ درآوردنشون رونداشتم.میکردم.

  کالفھ ام اینم کھ اومدشدغوزباالغوزدیشب خواب مامان بابام رودیده 

  بودم ولی ھیشکی منونمیدید.حسابی دلم ھواشونوکرده  مبودم عروسی مریم بودوھمھ میخندیدن من

  دوس داشتم بایکی دردودل کنم پاموجمع کردم توخودم دستاموگرفتم جلوصورتم ازتھ دلم گریھ بود

  میکردم بلندبلند اصالحال خوبی نداشتم صدای طالومرجان وچنتاخدمتکارای دیگھ روازپشت 

  درمیشنیدم کھ داشتن صدام میکردن ولی من بدون اینکھ بھشون ھیچ اھمیتی بدم داشتم باصدای

  واسھ مامانم واسھ بابام واسھ مریم مھدی میکردم دلم خیلی واسشون تنگ شده بود.بلندگریھ  

  سعیدخیکی اسمال گامبو...واسھ ھمھ تنگ شده بودحتی حتی سامان .توخوابم اونم دیدم داشت مثل بقیھ 

  بھ مریم ومھدی نگاه میکردولی برعکس اونااصالنمیخندید اخم ھم نکرده بودولی نگاھش گرفتھ 

  چرااین تقدیرمن ؟بود.دلم واسھ اونم تنگ شده بود،خدایا چراچرابین اینھمھ من  وناراحت

  چرایھ پسری مثل سامان ؟چرامنوکھ میدونستی اینقدروابستھ خونوادمم ازشون جدا کردی ؟بود

  ای خداااااا ؟چراسامان بایدبھ من اونھمھ قول میدادوبھ ھیچکدومش عمل نمیکرد؟فرستادی کھ منوبدزده 

  چرااا چراااا 

  !میبینیم؟خوردشدنمومیبینی؟خودت باھام کردی خودت توتقدیرم نوشتیمن.خدایا صدام رومیشنوی ؟
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  .ھیچیھ ھیچی...شگیھ شیطون نمونده بریدم .ھیچی دیگھ ازاون رھای ھمیدیگھ خستھ شدم ،

  ازوان اومدم پایین خیلی سنگین شده بودم ھنوزم صدای مستخدما میومدولی نمیتونستم جواب بدم حالم 

  خوش نبوداحساس میکردم سرم داره گیج میره داشتم میرفتم سمت درکھ دروبازکنم دستموگذاشتم

   رودستگیره تاخواستم بازش کنم پاھام سست شدپلکام سنگین شدسرم گیج میرفت.افتادم روزمین 

  چشمام سیاھی میرفت...

**********  

  باسوزش دستم چشماموبازکردم سرم ھنوزم دردمیکردبھ دستم کھ داشت میسوخت نگاه کردم سُُرم زده 

  بودن بھم.یکی دستموآروم فشاردادنگاه کردم دیدم دنیلھ کھ روصندلی نشستھ کنارم کامرانم بودولی

  .ین دستاش انگارکالفھ بودپشت بھ من لبھ تخت نشستھ بودوسرش روگرفتھ بودب 

  دنیل:باالخره بھ ھوش اومدی؟

  کامران انگارتازه متوجھ شده بوودبرگشت منونگاه کرد.قیافش ناراحت وگرفتھ بودبھم لبخندزدوگفت

  حالت خوبھ رھا توکھ ُکشتی مارو؟!-

  تشنم بود

  میشھ یکم آب بھم بدی؟-

  دنیل خواست بلندشھ کھ کامران بلندشد.

  اینجاکجاست؟-

  ل:ظھرکھ حالت بدشدطالبھم زنگ زدتاخونھ رومردم ازنگرانی وقتی اومدم طالگفت کھ توحمومی دنی

  ھرچی ھم صدات میکردیم جواب نمیدادی .حسابی دلم شورمیزدبھ جمشیدگفتم اومد دروشیکوند،دیدیم 

  جا بالباسای خیس افتادی وسط حموم .ھمش میترسیدم اتفاقی برات بیوفتھ.ھمون موقع کامران اومداون

  سریع باماشین کامران آوردیمت بیمارستان.

  کامران اومدنزدیکم دستش روبردزیرسرم ویکم آوردش باال لیوان روچسبوندبھ لبم جرعھ جرعھ آب 

  میخوردم.خواستم یکم دیگھ بخورم کھ کامران لیوان رروبردعقب سرمم آروم گذاشت روتخت.

  من ھنوزتشنمھ.-

  بفھمھ پوستمومیکنھ.کامران:ھمینشم نبایدبھت بدم دکترت 
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  میشھ زودتربریم اصالازبیمارستان خوشم نمیاد.-

  دنیل:االن دکترت روخبرمیکنم بیاد.

  بھ دنبال حرفش ازاتاق رفت بیرون.کامران اومدنزدیکم لبھ تخت نشست دستموگرفت تودستش.

  کامران:رھا االن حالت خوبھ دیگھ دردنداری؟

  نگاھش نگران بودبھش لبخندزدم وگفتم

  کامران؟-

  کامران:چیھ؟

  منومیبری بیرون بستنی ھم میخوام.-

  خندیدمنم خندیدم.

  کامران:خوشم میادتوھرشرایطی روحیت روازدست نمیدی.

  حاالمیبریم بیرون؟-

  نھ-

  چرااااا؟-

  چون بایداستراحت کنی.-

  من خوبم باورکن.-

  گفتم نھ تاحالت خوب نشده نمیریم بیرون.-

  احت شدم روموکردم اونور دیگھ ھم بھش نگاه نکردم.دنیل ھمراه یھ جملھ آخرش روباجدیت گفت نار

  ن تواتاق.مرده کھ فرم سفیدپوشیده بودومعلوم بوددکتره اومد

  دکتره اومدجلومعاینم کردتوکاغذی کھ توش بودداشت چیزی مینوشت وقتی کارش تموم شدروبھ دنیل 

  .ازاتاق رفت بیرون.برم یھ چیزی بھ خارجی گفت کھ احتمال دادم این باه کھ میتونم

  روبھ دنیل گفتم

  چی شدمیتونم برم؟-

  دنیل لبخندزدوگفت

  آره ولی بایداستراحت کنی.-
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  پس بریم-

  بایدسرمت تموم بشھ بعد.دنیل:

  بھ سرمم نگاه کردم آخراش بود.

**********  

  کامران داشت رانندگی میکرددنیلم جلونشستھ بودمنم کھ عقب بودم.نشستم توماشین 

  ھنوزم بھ کامرام محل نمیزاشتم خب خستھ شده بودم دوست داشتم برم بیرون.داشتم فکرمیکردم کھ 

  یھویکی عین گاوشروع کردباصدای بلنـــــــــدشعرخوندن داشت اینگیلیسی میخوند.یعنی سھ مترپریدم 

  ن کرده بودصداشم تاتھ داده بودباال.برگشتم بااخم سمتش دیدم ھوا.کامران بودکھ یھوضبطش روروش

  .ھم زده بودکھ اگھ دنیل نبودتبدیل میشدبھ قھقھھ دندون نما ازتوآینھ داره منونگاه میکنھ یھ لبخند

  بیشعورداشت بھ من میخندیدفک کنم فھمیده باھاش قھرم میخوادیھ جوری ازدلم دربیاره.

  موازش گرفتم وبیرون رونگاه کردم.آروم آروم برف میومد.ھمونطورکھ اخم کرده بودم نگا

  زمین سفیِدسفیدبود.

  .بدون اینکھ ازکامران تشکرکنم ازماشین پیاده شدم  ماشین وایساد

  نگھبان خونھ دروبازکرده بوده بود.جمشیدوحشمت وفرشیدھرسھ تاشون اومدن جلو.واسھ اینکھ بھ

  اینکھ بھ اون سھ تا توجھ کنم رفتم کامران بفھمونم اعصاب مصابم تعطیلھ بدون  

  توخونھ.اوناھنوزبیرون بودن . 

  شیالومرجان منودیدن اومدن جلوطالھم ازآشپزخونھ اومدبیرون ھمشون اومدن جلو.

  طال:حالتون چطوره بھترشدید؟

   .بدون اینکھ لباسامورفتم تواتاقمازشون تشکرکردم پالتوم رودرآورد دادم دست شیال.ازپلھ ھا رفتم باال

  .پشت بھ درخوابیده بودم ھنوپنج دیقھروعوض کنم خوابیدم روتختم پتوروھم تازیرگردنم کشیدم باال

  نشده بودکھ اومده بودم تواتاقم کھ صدای دراومدجواب ندادم.خودش دروبازکرداومدتوازصدای قدماش  

  فھمیدم داره میادنزدیکم .فک کنم روزمین کنارتختم زانوزده بودونشستھ بود.

  دستاش روفروکردتوموھام نفسای داغشوکھ بھ گردنم میخوردحس میکردم بدنم مورمورمیشدولی بازم 

  ھیچی نگفتم.
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  قھری؟-

  کامران بود.جوابشوندادم.

  کامران:رھاجوابمونمیدی؟

  بازم ھیچی نگفتم.گفت

  رھاباورکن من واسھ خودت گفتم .-

  .چرخیدم سمتش حاالروبھ روی ھمبرگشتم سمتش.سرش روگھ نزدیک گردنم گرفتھ بودبردعقب 

  بودیم داشت بھم نگاه میکرد،بھش لبخندزدم اونم لبخندزد. 

  کامران:آشتی؟

  خندیدم.

  آشتی.-

  اونم خندید.

  حوصلم سررفتھ -

  کامران:یھ پیشنھاددارم.

  ھیجان زده شدم.

  چی؟-

  کامران:بگیربخواب.

  بادم خالی شد.

  پیشنھادت این بود؟-

  تی کھ بیدارمیشی کنارت باشم.چ طوره؟کامران:منم قول میدم تاوق

  یعنی تاموقعی کھ بیدارنشدم ازپیشم نمیری؟-

  خندیدگفت

  نھ نمیرم حاالبخواب.-

  وخستھ ام کامرانم کھ پیشم میخوابھ پس ھمین نھ بدفکری ھم نبودمن کھ ھنوزم سرم دردمیک

  کارومیکنم.
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  چشماموبستم یادکامران کھ ھنوزروزمین نشستھ بودافتادم.

  روتخت کامران متعجب منونگاه میکرد.نشستم 

  میشھ توھم بیای کنارم آخھ اینجوری کھ نمیشھ من راحت بگیرم بخوابم روتخت ولی توبشینی -

  روزمین تاوقتی کھ من بلندبشم.خواھش میکنم توام بیاروتخت.

  خندید.پاشداومدکنارم روتخت زودترازمن روتخت درازکشید.منم خوابیدم کنارش دستاش روبازکرده

  بودسرم روگذاشتھ بودم روبازوش.مثل اون روزی کھ میخواستیم عکس بگیریم دسش روجمع  

  کردواوردباالمنم توبلغلش بودم.چشماموبستم زیرچشمی نگاش میکردم داشت بھ من نگاه میکرد.دوباره 

  چشماموبستم.

  آروم دستاش روکرده بودتوموھای منو سرم رونوازش میکرد.چ حس خوبی داشتم دستموبازکردم 

  کردم.منوبھ خودش فشارداد.انداختم اوش ھمون جوری کھ اون منوبلغل کرده بودمنم بلغلش 

  کامران:رھا؟

  ھمون طورکھ چشمام بستھ بودجوابشودادم

  بلھ-

  بدبشھ آرمین اومده بوداینجا اون اذیتت کرده بودکھ کامران:مستخدمتون میگفت قبل ازاینکھ توحالت 

  اینجوری شدی؟

  من ازش بدم میادولی اون ازھرراھی کھ بتونھ سعی میکنھ منوبھ خودش نزدیک کنھ امروزم داشت -

  کم کم سواستفاده میکردکھ زدم توگوشش.

  واقعا زدی توگوشش؟-

  آره پروگیری درآوردمنم زدمش.-

  انگارتعجب کرده بود.

  ران؟کام-

  ھوم؟-

  تومیدونی چیکارکنم کھ ازشرش راحت شم این خیلی پروعھ ھرچی ھم بھش کم محلی کنم -

  ازرونمیره.
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  تاجایی کھ من آرمین رومیشناسم میدونم آدم درستی نیست.اون ازتومیخوادکھ باھاش صمیمی بشی-

  وتونمتونی پس بایدیھ آتوازش گیربیاری. 

  چشماموبازکردم وبھش نگاه کردم

  یی؟چ آتو-

  االن بخواب تابعدادرموردش فکرکنم.-

  دوباره چشام روبستم.منوبیشتربھ خودش چسبوندنفساش میخوردبھ پیشونیم.

**********  

  احساس کردم دارم میرم باالپایین احتمال دادم ھنوزم سرم دردمیکنھ وبھ نظرمھ.ولی خوب کھ دقت 

  کردم فھمیدم سرم خوب شده آروم چشماموبازکردم.

  جـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــم،خوابیده بودم روکامران .

  م بخورم.اب بوددستاشوپشتم قالب کرده بودچسبیده بودم بھش نمیتونستم جُ واون ھنوزخ

  بایدھرجوریشده ازروش بلندشم ممکنھ بیداربشھ منوتواین وضع ببینھ زشتھ.دستاموبازوربردم پشتم 

  کردم دستاشوازھم بازکنم نشد.خستھ شدم.یکم مکث کردم.دوباره گذاشتم رودستاش ھرچی سعی 

  دساموبردم پشتم.

  بگیربخواب بچھ.-

  ھان چیشداین بود؟

  احتمال دادم کھ خیاالتی شده باشم دوباره دستموبردم پشتم.

  میگم بخواب بچھ جون-

  چی؟؟؟؟

  کامران تو...توبیداری؟-

  یھوچشاش روبازکردنیشش واشد.

  توازکی بیداری؟ کوفت بھ من میخندی-

  کامران:ازھمون اول.

  یعنی...یعنی اصالنخوابیدی؟-
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  نھ.-

  پس چرا وقتی من افتاده بودم روت منونیاوردی پایین؟-

  انگارھول شد.

  چقدحال دادرھاخیلی وقت بوداینقدرراخت نخوابیده بودم.-

  مثل اینکھ حرفمونشنیده گرفت.

  کلتومیکنم کامران.-

  .با دستام موھاشومیکشیدم.خندیدپاشدم نشستم روشیکمش 

  کامران:آی آی رھا غلط کردم ببخشیدباباکچلم کردی ولم کن.

  ولی من محکم ترمیکشیدم.

  کامران:نذاریھ بالیی سرت بیارما!

  ھھ عمرابتونی؟-

  کامران:باشھ پس خودت خواستی

  تاخواستم بھ خودم بیام یھوچرخیدحاالاون رومن بود.

  اوه اوه لھ شدم بیاپایین.-

  کامران:موھای منومیکشی نھ االن بھت میگم.

  یھوسرش روآوردپایین وبادندوناش گردنموگازگرفت.

  آیـــــــــــی دیوونھ کندیش ول کن بابا.-

  ولی اصالانگارنھ انگارداشت گردنمومیخورد.وووووییییییی یھ جوری شدم.

  کامران سرش روآوردباالوگفت

  آخی چ چسبید-

  تاخواستم چیزی بگم گفت

  جون خودم اگھ دوباره بخوای کرم بریزی یھ بالی دیگھ سرت میارمابھ -

  باشیطنت گفتم

  مثالچیکارمیکنی؟-
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  پاشدنشست روشکمم تاخواستم حرفی بزنم شروع کردبھ قلقلک دادنم.

  بھ جای اینکھ روکمربخوابم روشیکم خوابیده بودم قھقھھ میزدم اونقدرازخنده وقلقلک پیچیده بودم کھ 

  نوزنشستھ بودروم وداشت قلقلکم میداد.روتخت کامران ھ

  غلط کردم چیزخوردم ولم کن تروخدا.-

  دیگھ قلقلکم ندادافتادروم دستاش دوآوردجلوم وروشکمم گره کردسرش روآورنزدیک گوشم 

  کامران:دیگھ شیطونی نکنیا وگرنھ...

  وگرنھ چی؟-

  وگرنھ دفعھ بعد،دیگھ دیگھ-

  دیوونھ.-

  دنم یھ قوصی دادم وخمیازه کشیدم خواستم دھنموببندم کھ احساس کردم ازروم بلندشدمنم بلندشدم.بھ ب

  یھ چیزی تودھنمھ.چشام ھنوزبستھ بودیکم مک زدمومزه مزه کردم دیدم مزه خاصی 

  نداره.چشاموبازکردم دیدم انگشت کامرانھ کھ موقع خمیازه کرده تودھنم.بھ کامران نگاه کردم دیدم 

  داره باخنده منونگاه میکنھ.منم انگشتش روگازگرفتم کھ سریع کشیدبیرون.حاالمن داشتم بھش 

  میخندیدم.

  کامران:خدالھت نکنھ کھ انگشتمولھ کردی

  من درحالی کھ میخندیدم گفتم

  حقتھ تاتوباشی انگشتتونکنی تودھن من.-

  ازخنده من اونم خندش گرفتھ بود.وقتی حسابی خندیدیم گفتم

  کامران؟-

  چیھ کھ توبازعین گربھ شرک زل زدی بھ من؟-

  دوباره خندیدیم،گفتم

  میشھ حداقل فردامنوببری بیرون؟-

  خندیدگفت

  نوچ-
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  خواھش میکنم.-

  سرش روآوردجلووباانگشتش اشاره کردبھ لپش

  اونوقت این یعنی چی؟-

  کامران:یعنی ماچ.

  عمرا-

  باشھ ھرجورمایلی.-

  ریدم جلودر.وایساددوباره اشاره کردبھ لپشخواست ازاتاق بره بیرون کھ پ

  من عمراماچت کنم جنابعالی ھم فرداھرجورشده منومیبری بیرون وگرنھ...-

  پریدوسط حرفم

  وگرنھ چی؟-

  وگرنھ میدمت دست بادیگاردای دنیل میگم حالتوجابیارن.-

  وقتی اینوگفتم صاف وایسادودستاش روبھ نشونھ تسلیم آوردباال

  کنم بگم دوشیزه خانوم ماچم کنن !کامران:بنده غلط 

  دیدمنخ

  تاحرصم خالی شھ. آفرین حاال واسھ جبران کاری کھ کردی بایدگازت بگیرم-

  باش بابابیابگیربعیدمیدونم اونقدرزورداشتھ باشی.-

  انگشتت رویادت رفتھ؟-

  خوب انگشت استخونش نازک فرق داره ...حاال کجارومیخوای گازبگیری؟-

  کھ بازوی یکی اونم یھ مردروگازبگیرم خدایی ھرچی حرص دارم خالی میشھ.رفتم جلوعاشق اینم 

  بازوش رویھ گازگنده گرفتم حسابی سرخ شدھم کامران ھم دستش.

  حاالدیدی؟-

  کامران درحالی کھ میخندیدگفت

  باش بابا حاالیھ گازگرفتھ ھا.-

**********  
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  معمول ھھ چی درست کرده بود.سرمیزشام نشستم کناردنیل کامرنم کنارم نشست طالجونم طبق 

  طالجون دستت طال-

  طال:نوش جان دوشیزه.

  خواستم یکم سوپ بریزم کھ کامران بشقابم روازم گرفت خودش واسم کشیدوگذاشت جلوم.ازش 

  تشکرکردم وشروع کردم بھ خوردن.

  خیلی خوشمزه است.-

  کامران:یواش بخورمیترکیا!

  ھھھ -

  بعدم اداش رودرآوردم.

  ذات وبخوربچھ جون بھ من چیکارداری؟میترکیا...غ-

  کامران مثل بچھ کوچولوھاسرش روانداخت پایین گفت

  چشم دوشیزه عفوبفرمایید.-

  خندم گرفت حالتش خیلی باحال بود.دنیل ساکت بودنگاش کردم دیدم داره مث بچھ آدم غذاش 

  رومیخوره.

  دنیل توفکری؟-

  توفکرنبودامن ھمینجوری گفتم.

  غذات روبخورسردمیشھ.دنیل:چیزی نیست 

  چشم غذامم میخورم کھ سردنشھ.-

  چشمم افتادبھ نمکدون کھ جلوم بودیھ فکریبھ ذھنم زدبھ کامران نگاه کردم داشت سوپش 

  .بایدیھ فرصت پیش بیادتاکارموبکنم.واسھ این کھ سھ نشھ داشتم سوپم رومیخوردم کھ دیدم رومیخورد

  موردکارخونھ صحبت میکنن.االن وقتشھ،کامران داشت کامران سرحرف روبادنیل بازکرده ودارن در

  د.آروم نمکدون روازجلوم برداشتم دستموبردم میکردوحرف میزدحواصشم بھ من نبو بھ دنیل نگاه

  زیرمیز

  کامران ھنوزداشت بھ دنیل نگاه میکرد.یکم دستموبردم باالوتاتونستم ،یواش یواش دستموبردم جلو



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٢۵۵ of ٣۴۵ 
 

  توسوپ کامران نمک ریختم.سریع دستموکشیدم عقب ونمکدون روگذاشتم رومیزومشغول خوردن 

  سوپ خودم شدم.

  یکم کھ گذشتت کامران سرش روانداخت پایین وداشت بھ سئوپش نگاه میکردیھ قاشق سوپ برداشت

  کردم  تن تن سرفھ میکردبھش نگاه وخوردھنوزیھ ثانیھ ھم نگذشتھ بودکھ شروع کردبھ سرفھ کردن 

  سرخ سرخ شده بودقیافش خیلی باحال بودھمین کھ دیدمش زدم زیرخنده دنیل فھمیدکارمن بوده اونم 

  داشت میخندید..طال سریع یھ لیوان آب داددستش .کامران لیوان روگرفت ویھ نفس دادباال وقتی 

  خوردش یکی دوتاسرفھ کردوقتی حالش جااومدبھ من نگاه کرد.دوباره زدم زیرخنده.

  مران:این چ کاری بوددیوونھ این ھمھ؟نھ این ھمـــــھ؟کا

  خوب حاال بابا حاالیھ نمکدون خالی کردن کھ دیگھ این حرفارونداره؟!-

  کامران:چـــــی؟یعنی یھ نمکدونوخالی کردیش توبشقاب من؟

  کامی جون چقدسخت میگیری بابا یھ ذره نمک بیشترنبودا.-

  وجودشوکرم دوسربرداشتھ. دنیل:کامران جان رھاعادت داره کالھمھ

  اِدنیل مگھ اژدھاست کھ دوسرباشھ بعدم خودتون کھ گفتیدمن کالکرم دارم عیبی نداره درس عبرت -

  شدتادفعھ بعدبیشترحواصتوجمع کنی.

  کامران ودنیل بھ اضافھ خودم داشتیم میخندیدیم.

  حسابی خوردم ازطالتشکرکردمم وازآشپزخونھ رفتم بیرون اوناھنوزداشتن میخوردن .رفتم توحیاط 

  چشمم افتادبھ تاب سریع دوییدم رفتم نشستم روش سرم روبھ میلھ کنارتاب تکیھ دادم داشتم بھ آسمون 

  نگاه میکردم ھمیشھ عاشق شب بوودم یعنی اینقدکھ شب رودوس دارم روز رو دوس ندارم.

  بھ چی فکرمیکنی؟-

  کامران بوداومدنشست کنارم سرم روگذاشتم روشونش.

  ھیچی-

  گذاشت رووبازوم آروم منوبھ خودش فشارداد.دستشوبردپشتم و

  کامران؟-

  بلھ؟-
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  بگودیگھ !-

  چیو؟-

  خودت خوب میدونی خواھش میکنم.-

  خندیدگفت

  تودوباره فوضولیت گل کرد؟-

  خندیدم گفتم

  جون من؟-

  اِجونتوقسم نده-

  پس بگو.-

  میخواستم بدونم من شبیھ کیم ؟

  کامران:االن نھ؟

  پس کی؟-

  حاالدیگھ-

  کامران اذیت نکن دیگھ خواھش میکنم-

  یھ روزدیگھ طاقت بیاربھت میگم.-

  یعنی فرداکھ میریم بیرون بھم میگی؟-

  لبخندزدگفت

  اگھ بچھ خوبی باشی آره.-

  جونم دمت جیزکامی جون.-

  دادبھ سرم.بھم نگاه کردسرش روتکیھ 

  فرداساعت چندمیای دنبالم؟-

  ھروقت توبگی-

  ساعت ده صب نھ نھ آره آره ساعت ده بیا.-

  خندیدگفت
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  باش ساعت ده میام...حاال اجازه میدی بنده مرخص شم دوشیزه؟-

  اوه آره حتما.-

  ھردوتامون بالحن رسمی حرف زده بودیم.

  فتاده بودروپیشونیم روبردپشت گوشم .کامران بلندشدمنم بلندشدم.جلوم وایسادیکم ازموم کھ ا

  کامران:مراقب خودت باش.

  بھش لبخندزدم.

  توھم ھمینطور.-

  خدافظ-

  خدافظ-

**********  

َه خفھ دیگھ بابا -   ا

  بازورالچشماموبازکردم نشستم روتخت گوشیم روبرداشتم ساعتشوقطع کردم گذاشتمش روعسلیھ

  کنارمیزدوباره خوابیدم ھنوزیھ دیقھ نشده بودکھ عین فنرنشستم سرجام.دوباره گوشیم روبرداشتم 

  ساعت نھ شده بودازتختم اومدم پایین رفتم تودسشویی کارموکھ کردم اومدم بیرون .بعداینکھ صورتمم  

  باحولھ خشک کردم رفتم سرکمدیھ تونیک مخملی مشکی تنم کردم بایھ شلوارچرم مشکی.

  التووچکمم روھم برداشتم رفتم بیرون .چکمھ روگذاشتم جلودرپالتوروھم گذاشتم روومبل رفتم پ

  توآشپزخونھ .دنیل داشت صبونھ میخورد.

  سالم بھ ھمگی.-

  طالجوابموداددنیل ھم ھمین طورنشستم کناردنیل

  دنیل:جایی میری؟

  آره کامران امروزمیاددنبالم بریم بیرون.-

  جلوم عاشق شیرکاکائوام یھ نفس خوردمش .طالشیرکاکائوروگذاشت 

  صدای زنگ دراومدمھشیدبازش کرد.فک کنم کامران بود.

  ل نمیان.خمھشید:دوشیزه آقاکامران اومدن مثل اینکھ دا
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  االن میرم .-

  ازدنیل وبقیھ خداحافظی کردم چکمھ م روپام کردم پالتومم توراه پوشیدم ازخونھ رفتم بیرون.

  داده بود.بچھ چھ تیپیم زده ھا.کامران بھ ماشین تکیھ 

  سالم چ طوری؟-

  کامران :سالم علکم عالی توخوبی؟

  بعلھ.-

  درماشین روبرام بازکردنشستم خودشم سوارشد.

  خوب بگو؟-

  کامران:چیو؟

  اِبگودیگھ خودت گفتی امروزمیگی.-

  خندیدگفت

  یعنی آدم بھ فوضولیھ توندیدم بزاربرسیم یھ جابعد.-

  فقط کنجکاوم دوما باش ماکھ اینھمھ مدت صبرکردیم چنددیقھ ام روش.اوالمن فوضول نیستم -

  دوباره خندید

  کامران:آفرین بھ تومیگن یھ دوشیزه خوب 

  ماتوایران میگیم دخترخوب.-

  کامران :اوه بلھ بلھ.دخترخوب

  خندید کامران ضبط روروشنش کرد.بعدنیم ساعت باالخره وایساد.

  رسیدیم؟-

  بلھ بفرمایید دخترخوب.-

  جون-

  سریع پیاده شدم اونم پیاده شد.منوآورده بودیھ فضاسبزتوپ .

  کلک تاحاالمنونیاورده بودی اینجا-

  کامران:آره ولی این دفعھ آوردمت چون این جاآخرین جایی بودکھ ...



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٢۵٩ of ٣۴۵ 
 

  دیگھ چیزی نگفت

  کھ چی؟-

  اون آخرا.نشستیم زیریھ دستموگرفت بازم جوابمونداد.عیبی نداره امروزھمھ چیوبھم میگھ باھم رفتیم 

  درخت مجنون.کنارش نشستھ بودم تکیھ داده یودبھ درخت منم سنگینیم روانداختھ بودم رواون یھ 

  جورایی منم بھ اون تکیھ داده بودم.

  کامران:درست چھارسال پیش بود.عاشقش بودم اندازه جونم دوسش داشتم اونم ھمین طوراونم خیلی 

  دوسم داشت .

  احت حرفشوبزنھ.چیزی نگفتم کھ ر

  .اسمش سوگندبود کامران:یک سالی میشدکھ باھم دیگھ بودیم تودانشگاه باھاش آشناشده بودم 

  ازمادرایرونی ازپدرایتالیایی بودولی تولندن زندگی میکردن.یھ روز قرارگذاشتیم بیایم اینجا 

  تو. ،اونروزنشستھ بودیم ھمینجا من بھ درخت تکیھ داده بودم اونم بھ من درست مثل

  چ جالب

  داشتیم زیرگوش ھم دیگھ نجواھای عاشقونھ میکردیم .کھ یھویھ مرده اومد.کامران:

  اون کی بود؟-

  کامران:ھمون طورکھ میدونی من یھ وکیلم ،اونم یکی ازمتھم ھایی بودکھ بامدارکی کھ من علیھش 

  بھم گفتھ بودیھ تولندنھ.جمع کرده بودم حکمش اعدام بود.میدونستم فرارکرده ولی نمیدونستم ھنوزم 

  ..اون روزاون ماروتعقیب کرده بوداومدوایسادجلومون روزازم انتقام میگیره ولی من اھمیتی ندادم.

  اسلحش رونشونھ گرفت طرف من زد،شلیک کردولی ولی بھ من نخورده بود اون تیرلعنتی بھ من

  نخورده بود. 

  یھ قطره اشک ازگوشھ چشمش اومد.

  ودبھ سوگند،اون خودشوپرت کردتوبلغلم کھ تیربھ من نخوره.اون جونشودادواسھ کامران:اون خورده ب

  .امروزچھارسالھ کھ ازاون روزمیگذره دقیقا یھ ھمچین روزی دقیقا ھمینجا من . اون تیرخورده بود

  منو اون ازھم جداشدیم اون خودشوفدای من کردوازپیشم رفت.

  اشکش روپاک کرد.
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  کامران:وقتی ازسوگندجداشدم دیگھ عاشق نشدم عاشق ھیشکی نشدم تا اینکھ ورودیدم.ھمون لحظھ کھ 

  چشمم افتادتوچشمت درواقع داشتم سوگندرومیدیدم توچ ازنظرقیافھ چ ازنظراخالق ھمھ چیزت مثل 

  اونھ.

  سراون مرده چی اومدتونستین بگیرینش؟-

  وقت زنده نشد آره اون اعدام شد.اون مردولی سوگندمن ھیچ-

  دلم گرفت بیچاره معلومھ خیلی سختی کشیده.دستموگذاشتم رودستش آروم فشارش دادم بھم نگاه کرد.

  سرش روبھ سرم تکیھ دادگفت

  رھاتوھمزادسوگندی.-

  خدایا نکنھ کامران عاشق منھ من کھ عاشقش نیستم البتھ ازش بدم نمیاداتفاقادوسشم دارم ولی عاشقش 

  بھم پیشنھادبده انوقت من چیکارکنم؟ نیستم نکنھ یھ ووقت

  کامران ازبابط سوگندخیلی متاسفم مطمئنم اگھ االن بودخیلی باھم دیگھ خوشبخت بودین ولی حتما -

  قسمت نبوده .

  کامران:من میگم مرگ حقھ بھ قول توشایدقسمت نبوده ولی اینکھ اون بخوابجای من بمیره برام

  غیرقابل تحملھ. 

  لی گذشتھ ھادیگھ گذشتھ.توکھ تااخرعمرت نمیتونی ھمین جوری باشی مطمئنم میدونم برات سختھ و-

  باھرکسی دیگھ ای کھ ازدواج کنی بااونم مثل سوگندت خوشبخت میشی پس تولب ترکن خودم واست 

  آستین باالمیزنم داداشی.

  فتداداشی روازعمدگفتم.کامران سرش روازروسرم برداشت باھمون لبخندھمیشگیش بھم نگاه کردگ

  ولی من ھیچ وقت ازدواج نمیکنم.-

  این طوری کھ نمیشھ ببین اگھ بخوای نازکنی اونوقت میترشی دیگھ ھیشکی زنت نمیشھ ھا.-

  خندیدمنم خندیدم بلندشدیم رفتیم سمت کافی شابی کھ اونطرف بود.

  باالخره فھمیدم من شبیھ کیم.

**********  

  اِکامران داره چماش روبازمیکنھ.-
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  اومدکنارم دنیل آروم چشماش روبازکرد.کامران 

  کامران:من میرم دکترروخبرکنم.

  کامران رفت

  دست دنیل روگرفتم

  دنیل حالت خوبھ بھتری؟-

  دنیل بھم لبخندزدوسرش روتکون داد.دیشب کھ حالش بدشدآوردیمش بیمارستان تااالن بیھوش بود 

  بھش وابستھ شدم. .خیلی نگرانشم.تواین ھشت ماھی کھ باھاشم خیلی بیشترازخیلی

  خدایی عین این ھشت ماه ھیچی واسم کم نذاشتھ دکترش میگھ خیلی حالش خوب نیست.

  دراتاق بازشدوکامران بادکترش اومدن تواتاق.چندتاپرستارم بودن.دکترش اومدجلومعاینش کردبھ 

  ردن.پرستاراھم یھ چیزایی گفت کھ فک کنم انواع واقسام آزمایش بوداونام داشتن یادداشت میک

  بعداینکھ کاراشون تموم شدباکامران رفتن بیرون.احتماالدکترش نمیخوادوضعیت دنیل روبراخودش 

  بھ دنیل نگاه کردم روشوکرده بودسمت پنجره وداشت بیرونونگاه بگھ بھ خاطرھمین باھم رفتن بیرون.

  میکرددلم واسش میسوزه.بیچاره این آخرعمری خیلی عذاب میکشھ منم حسابی نگرانشم ودارم غصھ 

  ش رومیخورم .ھروقت یھ چیزیش میشھ دوساعت گریھ میکنم.

  دنیل؟-

  سرشوچرخوندسمت من ومنتظرنگام کرد.

  یھ چیزی بگم؟-

  دنیل:بگو

  وال وکارخونھ واین چیزابربیام میشھ...میشھ کھ...چی جوری بگم ببین من ،من نمیتونم ازپس ام-

  ...پیشنھادم اینھ کھ بھ کامران کھ وکیلتھ بگیم یھ چیزی بنویسھ کھ بعدازتوخونت بشھ واسھ بچھ ھای 

  بی سرپرست کارخونتم میفروشیم خرج بچھ ھای مریض میکنیم.نگران مستخدماتم نباش تواین قولنامھ 

  بایدتوھمون خونھ بمونن وکارکنن .اینطوری اون ای کھ کامران جورکنھ ذکرمیکنیم ھمھ این مستخدما

  دنیاتم میخری ...

  دنیل:مثل اینکھ فکرھمھ جاش روکردی؟!
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  باورکن من نمیتونم مثل توباشم نمیتونم کارخونت رومثل روزی کھ بودی راه بندازم نمیدونم بعدازتو-

  بایدچیکارکنم ،توکھ خودت میبینی من االن ھشت ماھھ دارم تولندن زندگی میکنم تازه دارم بازبونتون 

  بخدادارم حقیقت رومیگم.کنارمیام باورکن 

  دنیل بھم لبخندزدوگفت

  رھاتویھ فرشتھ ای کسی کھ خداواسم فرستادش توتنھاکسی بودی کھ تواین ھمھ مدت ھیچ چشم داشتی-

  من شودواقعاخداروشکرمیکنم.ازاینکھ یھ ھمچین فرشتھ ای نصیب  نداشتی بھ مال ومنال من 

  منم ازاینکھ تواین ھشت ماه واسم عین یھ پدربودین خیلی خوشحالم.-

  ،بعداین ھمھ وابستھ چشمام اشک جمع شده بودزدن این حرفاواسم سخت بود.سخت بودکھ بعدھشت ماه 

  .نمیشدھیچوقتشدن ازدستش بدم .کاش ھیچوقت اینجوری 

  دنیل:وقتی رفتیم خوونھ بھ کامران میگم ھمین کارایی کھ گفتی روانجام بده.

  کھ چرااین کارومیکنم نمیگھ کھ بعداین کھ خونھ روتبدیل کردیم بھ خونھ بچھ  اونوقت کامران نمیگھ-

  ھای بی سرپرست من میخوام چیکارکنم؟

  دنیل دستموآروم فشردوبھ روم لبخندزدوگفت

  باش کامران ازھمھ چی خبردارهنگران ن-

  چــــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟-

  کپ کردم

  یعنی چی ازچی خبرداره ازکی خبرداره؟-

  دنیل:کامران قبل ازاینکھ توبیای اینجا ھمھ چیومیدونست من بھ اون گفتھ بوودم کھ میخوام اینکاروبکنم 

  ھمھ چیومیدونست. اون ازھمون اولش خبرداشت اون تنھاکسی بودکھ قبل ازخریدنت

  یعنی...یعنی اون اینھمھ مدت میدونست وبھ روی من نیاورد؟-

  آره کامران پسرخیلی خوبیھ.-

  پس چراازھمون اول بھ جای اینکھ منوبخریدوبیاریداینجاوھمھ چیزتونوبھ نام من کنیدچرابجای من -

  ازکامران استفاده نکردیدواونوفرزندخوندتون نکردین؟

  بخوای واردزندگیھ من بشی خودمم درموردش فکرکرده بودم ولی مطمئن بودم دنیل:قبل ازاینکھ تو
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  من ازدنیابرم ازاونجایی کھ ھیچ کسی روھم ندارم وقتی کھ تمام اموالم بھ اسم کامران  بعدازاینکھ

  بودواسش گرون تموم میشدکافی بودکسی ازاین موضوع بویی میبرداونوقت حتی شایدجون کامران بھ 

  خطرمیوفتاد.

  آره راست میگھ.ھمون موقع کامران اومدتوداشتم بھش نگاه میکردم یعنی چ جوری اون این ھمھ مدت 

  میدونست وبھ روم نیاورد.

  کامران:دکترگفت مرخصی 

  ھنوزداشتم نگاش میکردم انگارتازه متوجھ نگاه ھای من شدنگام کردگفت

  چیھ چرااین جوری نگام میکنی؟-

  خیلی نامردی ؟-

  تعجب کردگفت

  ان؟ھ-

  توچطوراین ھمھ مدت ھمھ چیومیدونستیوجیک نزدی؟-

  بیشترتعجب کردبرگشت بھ دنیل نگاه کردگفت

  بھش گفتی؟-

  دنیل لبخندزدگفت

  آره باالخره بایدمیفھمید.-

  برگشت نگام کرد.

  نگفتی؟-

  کامران:چیو؟

  دوباره گفت

  موموندکھ من بخوام ببین این چیزی نبودکھ من بخوام بھت گوشزدکنم وبگم اونوقت اون عین این -

  ازتوباج بگیرم.

  دنیل:رھا؟

  جانم؟-
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  دنیل:حاللم میکنی؟

  این چ حرفیھ ؟-

  تو ،توی این ھشت ماھی کھ پیش من بودی میتونستی پیش خانوادت باشی وخوب وخوش باھاشون -

  زندگی کنی.ولی من این فرصت روازت گرفتم توتوی این مدت خیلی اذیت شدی!

  تواین مدت درستھ کھ ازخانوادم دوربودم ولی بایکی کھ مثل پدربودبرام این حرف رونزن دنیل من -

  ھمخونھ بودم واین بھترین چیزبود.

  دنیل:پس یعنی منومیبخشی؟

  محکم تردستش روفشاردادم

  ولی اگھ دوس داری بشنوی کھ بخشیدمت باشھ من بخشیدمت توکاری نکردی کھ من ببخشمت -

  عذاب وجدان نداشتھ باش.وحاللت میکنم دیگھ بھ خاطرھیچی 

  بھ کمک کامران دنیل روآماده کردیمش بردیمش خونھ.

  آروم نشوندیمش رومبل طالھم دوییدیھ آب پرتقال تازه آورد.

  دنیل:کامران جان بشین.

  کامران نشست فک کنم میخوادموضوع رو،واسش بگھ.

  کامران:بفرمایید؟درخدمتم

  دنیل:رھاتوواسش تعریف کن.

  ردمبھ کامران نگاه ک

  ببین کامران ازاونجایی کھ تووکیل دنیلی ازت میخوام خونھ روبسپاری بھ کمیتھ امدادکھ اینجاروبکنھ -

  خونھ بچھ ھای بی سرپرست.

  کامران تعجب کردوگفت

  یعنی چی؟من متوجھ نمیشم-

  دنیل:ببین کامران توبایدھمھ این کارایی روکھ رھاگفت انجام بدی.ھمین امروزکارای قولنامھ واین

  ھیچ مشکلی پیش نیاد.درضمن بایدھمھ این کارابعدازمرگ  چیزاروانجامش میدی کھ بعدازمرگ من 

  تی من مردم ورھاھم برگشت پیش خانوادش اونوقت اینجا میشھ خونھ اون بچھ جام بشھ یعنی وقمن ان
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  ھایی کھ قراره بیان اینجا.

  کامران:پس کارخونھ چی میشھ؟

  ولش بھ بچھ ھای بیمارکمک بشھ.کارخونھ ھم بایدفروختھ بشھ وباپ-

  کامران:این فکرتوبودرھا؟

  آره-

  لبخندزدگفت

  مفتی بھش داده میشھ بگذره  هباورم نمیشھ یھ آدم پیدابشھ وازاین ھمھ مال کھ دار-

  وببخشدشون.توخیلی خوبی رھا

  میدونم دنیلم اینوبھم گفتھ بود.-

  .ازرودوشم برداشتھ شد.باورتون نمیشھ ولی نمیدونیدچ بارسنگینی خندیدیم

  کامران:ھمین امروزکاراشوانجام میدم.

  کامران خداحافظی کردورفت کھ بھ کارابرسھ منم دنیل روبردم تواتاقش کھ استراحت کنھ وقتی

  وروتختم درازکشیدم.این ھشت ماه ورفتم تواتاق خودم خوابوندمش روتختش ازاتاقش اومدم بیرون  

  ان صمیمی ام ولی باآرمین تادلتون بخوادنھ.خیلی بھم گیرمیده عین برق وبادگذشت .ھنوزم باکامر

  ھمش میخوادیھ جوریبھم نزدیک شھ ولی من اصالبھش محل نمیدم یادمھ یھ روزاومدگفت کھ باھم

  بریم بیرون منم صاف وایسادم جلوش ومحکم جوابشودادم کھ اصالعالقھ ای بھ ارتباط  

  ھمش روشوزمین مینداختم.غرورش وخوردمیکردم  باشماندارم.ھمون روزخیلی ازش ترسیدم آخھ

  ازبس کھ پروعھ واالبخدااگھ یھ باربھ بچھ ادم بگی گمشومیره گم میشھ  واین حرفاولی تقصیرخودشھ

  ولی اینوھرکاری کنم ولم نمیکنھ البتھ مطمئنم واسھ خودم نی واسھ پولیھ کھ مثالدست بابامھ وقراره یھ 

  قیافھ آرمین کھ بفھمھ این ھمھ مدت الکی وقتشوتلف کرده.روزی مال من بشھ آخ دیدن داره 

  حوصلم گرفتھ بودلب تابم روبازش کردمداشتم انگی برد بازی میکردم عاشق این پرنده سیاھایی ام کھ 

  اینوبازی کردم یکم کھ بازی کردم زدم بیرون ازبس چاقن یااونایی کھ توھواتخم میکنن خیلی باحالن.

  تواینترنت بزارحداقل یھ فیلم ببینم.ھمون موقع یھ ایمیل واسم اومدبازش کردمتکراری شده واسم.رفتم 

  ازطرف کامران بود.نوشتھ
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  "رھاکاراروانجام دادم بارییس کمیتھ امدادم صحبت کردم قراره ھمونطورکھ دنیل گفت بعدازفوتش 

  وبعدازرفتن تواونجابشھ خونھ یھمون بچھ ھا...امری باشھ"

  واسش نوشتم

  امران جون فقط کارخونھ چی میشھ؟""دمت گرم ک

  نوشت

  "فرداھمھ کارگراروبعدازاینکھ حقوقشون رودادم اخراج میکنم وکارخونھ روھمونطورکھ گفتی بھ 

  بھترین قیمت میفروشم...امردیگھ"

  خندم گرفت نوشتم

  "راستی بھ رییس کمیتھ امدادبگوھمھ مستخدمایی کھ االن دارن توخونھ کارمیکنن ازنگھبان گرفتھ 

  تاطالھمشون بایدتوھمین خونھ کارکن ھا."

  نوشت

  "چشم اینم میگم دوشیزه خانوم میشھ دیگھ امرنفرمایین کاردارم"

  ایندفعھ دیگھ خندیدم نوشتم

  "باشھ مسترجون موفق باشی داش"

  نوشت

  "چکریـــــــم"

  نوشتم

  "ببین خودت کرم داریاوگرنھ من یھ جورایی خداحافظی کردم"

  نوشت

  رم تادوشیزه خانوم امردیگھ ای نفرمودن""اوه اوه من ب

  دیوونھ-

  نترنت بیام بیرون کھ یھ چیزی داشت میرفت روُمَخم.من االن ھشت ماھھ نھ خانودمودیدم یخواستم ازا

  شایدتادوماه دیگھ پیششون باشم یھ نھ بجزھمون یھ باردیگھ بھشون زنگ زدم نمیدونم چرااالن کھ 

  خودمم موندم چراتواین ھشت ماه من مریم باھاش حرف بزنم.حسی بھم میگھ برم ازطریق ایمیل 
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  اینھمھ میرفتم تواینترنت ولی ھیچ وقت یھ ھمچین فکری بھ ذھنم نرسیده بود.یعنی برم نرم ..نمیدونم 

  خدایاخیلی دوس دارم ولی میترسم بااین کارم بھ دنیل خیانت کرده باشم،ولی چھ ربطی داره من کھ

  نم برم من کھ این ھمھ مدت منتظربودم پس این کھ خیانت نمیشھ.نمیخوام دنیل رورھاش ک 

  االن کھ صبحھ یعنی اونجا شبھ.-

**********  

  مریم

  دعوتنون کرده بودماروخونشون تازه شام خوردیم.امشب زن عمو

  زن عمو:مریم جون خستھ شدی عزیزم میزاشتی ظرفاروخودم بعدا میشستم.

  ھمین چندتادونھ ظرف خستھ نمیشم نگران نباشیداالنم تمونم زن عموجون این چ حرفیھ بعدشم من با-

  میشن میام پیش شما.

  زن عمو:دستت دردنکنھ من چاییت رومیبرم کھ تامیای یکم خنک بشھ.

  باش ممنون-

  ھشت ماه ھنوزھیچ خبری ازش زن عمورفت.یھ نفس عمیق کشیدم آخ خدااین رھاکجاست کھ بعد

  دیگھ ھیچ خبری ازش نشده واین نگرانیھ ھممون روچندبرابرمیکنھ.نشده؟بعداون یھ بارزنگی کھ زد 

  تاریخ عقدرومشخص کنن منم قبول نکردم وگفتم  جمعھ ی ھفتھ پیش خانواده مھدی اینااومده بودن تا

  تارھانیادمن مراسم نمیگیرم دوس دارم اونم تومراسمم باشھ.البتھ اون بنده خداھام حق دارنمااالن ھشت 

  م اونام تابعدازتعطیالت عیدبھم فرصت دادن قرارشداگھ رھاپیداش نشھ یھ ھفتھ ماھھ صیغھ ھمی

  ظرفابعدازتعطیالت عیدمراسم عقدروبگیریم.منم مجبورشدم قبول کنم خداکنھ تاعیددیگھ پیداشون بشھ.

  سامان تازه اومده بودمثل اینکھ شام خونھ خودشونھ تموم شدن دستاموخشک کردم رفتم توپذیرایی  

  موقع خواب میاداینجا این بنده خدام چقدرعذاب میکشھ.المصب بددردیھ دردعاشقی.باسامان سالموفقط 

  واحوالپرسی کردم نشستم روبھ روی مھدی وسامان.مرداه داشتن درموردبورس واین  

  جورچیزامیگفتن البتھ این بحث رواحتماال مھدی بازکرده چون نھ عمونھ بابام نھ سامان ھیچ کدومشون

  یزنن فقط بھ مھدی نگاه میکنن کھ مثالدارن گوش میدن ولی تابلوعھ کھ حواصحرف نم 

  دارن حرف اون ھفتھ ی ھیچکدومشون نیست وحتمادارن بھ رھا فکرمیکنن.مامانم وزن عموھم  



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٢۶٨ of ٣۴۵ 
 

  منویزنن کھ خانواده مھدی اومده بودن.حوصلم سررفتھ کاشاالن رھابودکلی مسخره بازی درمیاوردیم 

  یم.آھان فھمیدم االن میرم تواینترنت یھ فیلم خنده دارمیگیرم میشینیم میبینیم یھ ھمھ روھم میخندوند

  خورده ھم جوعوض میشھ.

  لب تابم روبرداشتم خداروشکروای فای عموشونم کھ تمام وقت روشنھ.زدم توآپارا ت داشتم اول 

  میادبشینھ پسره  فیلمومیدیدم کھ اگھ خوب بود دانلودش کنم .فیلم اول این جوری بودکھ یھ دختره

  صندلی رواززیرپاش میکشھ بیرون .خخخخ خنده داربوددانلودش کردم ،خواستم برم سریھ فیلم دیگھ 

  کھ یھ ایمیل برام اومدخواستم بعدابازش کنم ولی گفتم تااون بخوادبیادمنم اینومیخونم دیگھ ایمیلموبازش 

  کردم نوشتھ بود

  "چ طوری خیاردریایی خودم"

  ـی؟؟؟؟؟یھ لحظھ بھ چشام شک کردم دوباره خوندمشچـــــــــــــ

  "چ طوری خیاردریایی خودم"

  ازخوشحالی جیغ کشیدم ھمھ برگشتن نگام کردن اشک توچشام جمع شده بودنھ این مکان نداره

  رھا...رھا...بخدارھاس خودشھ.-

  سامان دوییداومدجلوم بقیھ پشت سرش اومدن.

  سامان:کورھاکوش ؟

  زده .بخداخودشھ.ایناھاواسم ایمیل -

  لب تابم روچرخوندم سمتشون سامان بلندخوند.

  سامان:چ طوری خیاردریایی خودم؟...خوب این کھ ننوشتھ من رھام یاھرچیزدیگھ ازکجا میدونید.

  عمو:مریم عمودقت کن ازکجا میدونی؟

  ن آخھ عموجون دقت نداره کھ رھاتنھاکسی بودکھ بھ من میگفت خیاردریایی بخداراس میگم ازز-

  عموبپرسین!

  ھمھ برگشتن سمت زن عمو.زن عمودرحالی کھ داشت آروم اشکاش روپاک میکردگفت

  آره محمدراس میگھ بچم زنده اس حالش خوبھ .-

  یھ ایمیل دیگھ واسم اومدسریع لب تابوچرخوندم طرف خودم نوشتھ بود
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  میزنم افتاد""ھوی مریم نبینم بلندبخونی ھا کسی نبایدبفھمھ کھ من دارم باھات حرف 

  ببینیدنگفتم بخدارھاست.-

  سامان وبقیھ اومدن پشتم ھمھ ایمیل روخوندن.

  عمو:یعنی چی چرانمیخوادکسی بفھمھ؟

  سامان:خواھش میکنم آرامشتون روحفظ کنین.مریم خانم جوابشوبدین ولی نگیدکھ کجاییدیااینکھ کسی 

  ایمیل روخونده .

  ھمین کاروکردم سریع واسش فرستادم

  یــــــــــــــــــی؟؟؟؟""رھا تو

  ھمھ منتظربودیم جواب بده.ھمون موقع واسم ایمیل اومدنوشتھ بود

  "پ ن پ عمھ خدابیامرز بابامونم ازاون دنیامزاحم شدم"وقتی کھ ایمیل روباصدای بلندخوندم ھمھ 

  خندیدیم حاالدیگھ مطمئن بودیم رھاست.نوشتم

  نبودی مردیم وزنده شدیم حاالتونشستی داری شوخی"دیوونھ معلوم ھس کجایی ماتواین ھشت ماه کھ 

  میکنی ؟کجایی؟" 

  نوشت

  "توکجایی ببین کسی نبایدمتوجھ بشھ من باتودارم چت میکنما؟"

  نوشتم

  "من االن تواتاقمم مامان وبابامم خوابیدن حاالتوبگواالن کجایی چیکارمیکنی؟"

  نوشت

  اصالنگران من نباشید""فقط دراین حدبدون کھ من االن تولندنم حالمم خوبھ 

  سامان:بنویس دقیقاکجای لندنی 

  جواب دادھمینونوشم.

  "فوضولی میگم حالم خوبھ یعنی خوبھ االنم نمیخواستم باھات چت کنم ولی مجبورم ...دلم واسھ

  ھمتون یھ ذره شده" 

  نوشتم
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  "ماھم ھمینطورمیخوای ارتباط تصویری باھات برقرارکنم"

  نوشت

  "نـــــــــــــــــــــھ"

  نوشتم

  "حداقل بگواالن کھ تولندنی دارن باھات چیکارمیکنن ؟ "

  نوشت

  "بعدا کھ برگشتم ھمھ چیوبھت میگم راستی اونایی کھ منودزدیدن دستگیرکردین؟"

  نوشتم

  "آره ازیکی شون اعتراف گرفتن گفت کھ فروختنت اونم بھ قیمت دومیلیارد ،رھا یھ آدم غریبھ این 

  ھمھ پولوالکی نمیده خواھش میکنم بھم بگواون آدماباتوچیکاردارن کھ دویلیاردخریدنت؟"

  نوشت

  "مریم مثل اینکھ توحرف توکلت نمیره ھا دارم میگم من حالم خوبھ اینجاھم ھیشکی اذیتم نمیکنھ...اون 

  پسره کھ اسمش سامان بودروھم گرفتین؟؟؟"

  خندم گرفت نوشتم

  ""آره چ طــــــــــــور؟

  خیلی دوس دارم ببینم چی  میخوننتااالن ھیشکی ھیچ حرفی نزده ھمھ دارن چت ھای منورھارو

  جواب میده مطمئنم سامانم ھمینومیخواد.جواب داد

"  

  ھمین جوری ...رضایت ندینا بزاراونقدتوزندون بمونھ کھ دیگھ دروغ نگھ وزیرقولش نزنھ"

  یھ حسایی نسبت بھ سامان داره. ھھ چ جالب درستھ کھ رھااینوگفت ولی مطمئنم اونم

  سامان:نگفتم اون منونمیبخشھ کاش بشھ بھش گفت من واقعابی تقصیرم.

  دلم واسش سوخت رھادوباره ایمیل زد

  "مریم حال مامان بابام چطوره خوبن ؟"

  زن عمو:چ خوبی ماداریم دق میکنیم.
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  نوشتم

  بدی؟""چ خوبیی بنده خداھا دارن دق میکنن نمیخوای بھم درس دقیقتو

  نوشت

  "خفھ شوتوآدرس منومیخوای چیکار؟نبینم بھ کسی بگیاوگرنھ اسمتوازتوشناسنامھ مھدی پاک میکنم"

  دوباره خندیدیم نوشتم

  "اوال کھ میخوایم ماه عسل بامھدی بیام لندن دوماکھ من اسمم توشناسنامھ مھدی نرفتھ کھ میخوای 

  پاکش کنی"

  نوشت

  "میدونستم ...اون مھدیھ بدبختم نتونست باھات زندگی کنھ ولت کرد؟یعنی گونی گونی خاک رس 

  توسرت"

  اینباردیگھ بلندبلندخندیدم نوشتم

  "بیشعورگاومن ومھدی ھنوزصیغھ ایم مراسم عقدمم انداختم عقب تا جنابعالی برگردید وشمام تومراسم 

  حضورداشتھ باشیدبوزینھ خانوم."

  نوشت

  عمتھ بعدشم اگرم غیرازاین کاردیگھ ای میکردیدخودم طالقتونومیگرفتم ودوباره  "بوزینھ

  مجبورمیشدیدمراسم بگیرید.من کاردارم بایدبرم توکای نداری؟"

  نوشتم

  "خوب حداقل یھ زنگ بزن خونھ یاشمارتوبده من بھت زنگ بزنم بھ جون عممون قول میدم بھ 

  ھیشکی ندم"

  نوشت

  گوشیمھ ببین جون عممون روقسم خوردی ھاپوستت رو میکنم اگھ بھ کسی"...........این شماره 

  بگی. کاردیگھ ای نداره؟" 

  نوشتم 

  "نھ عزیزم مراقب خودت باش بازم بھم ایمیل بده یااگھ شده زنگ بزن"
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  نوشت

  "قربونت اگھ شدباش خدافظ"

  نوشتم

  "خدافظ"

  ل میدم عیدکنارتون باشھ...فقط اینکھ سامان:خب حاالدیگھ راحت میتونیم رھاروپیداش کنیم بھتون قو

  من بھ لب تابتون احتیاج دارم بایداول ازھمھ این موضوع روباپلیس بین الملل درجریان بزاریم ھمین 

  فرداصبح میرم.

  

**********  

  رھا

  آخ خداشکرت چقدخوب شدبامریم صحبت کردم ھم سبک شدم ھم یکم ازدلتنگیم کم شد ھم کلی 

  دراتاقموزدنخندیدم.

  بفرمایید-

  کامران بودسرشوازالی درآوردتوگفت

  اجازه ھست دوشیزه خانوم عزیز؟-

  اِ کامران تویی کی اومدی بیاتو-

  اومدتونشست کنارم روتخت 

  چ خبر-

  کامران کیفش روبازکردیھ عالمھ کاغذ وسند واین جورچیزاآوردبیرون وبھم گفت

  ط مونده امضا واثرانگشتت دنیل وشما.بفرماییداینم تمام مدارک وکارایی کھ بایدانجام میشدفق-

  وای کامران مرسی خیلی زحمت کشیدی دستت دردنکنھ-

  خواھش میکنم قابل شما رونداره دوشیزه خانوم.-

  بالشتوپرت کردم خردتوصورتش گفتم

  زھرماراینقدبھ من نگودوششیزه میام گازت میگیرما-
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  اوه اوه غلط کردم ھنوزاون یکی جاش نرفتھ-

  خندیدیم

  کامران:رھا یادتھ یھ رووزیھ کاری میکنم کھ ازشراین آرمین مزاحم راحت بشی؟

  خب آره آره توگفتی بایدیھ آتوازش گیربیاریم-

  آره حاال وقتشھ -

  وقت چی؟-

  امشب من یھ مھمونیھ بالماسکھ دعوت دارم مطمئنم آرمینم تواون مراسم ھست توھم بامن میای اونجا -

  مزاحمت شد این موضوع  خاک توسری دیدی میتونی ازاین بھ بعدکھال کارای وقتی آرمین رودرح

  .فھمیدیروبازگوکنی

  آره فکرخوبیھ توخیلی خوبی کامران-

  پریدم توبلغلش .دستاشودورم حلقھ کردگفت

  بھ خوبیھ شما کھ نمیشم.-

  خندیدم اونم خندید.

  کامران:دنیل خوابھ؟

  تاداروشوبخوره.االن دیگھ وقت داروشھ بایدبیدارش کنم -

  پس بریم بیدارش کنیم کھ ھم داروشوبخوره ھم اینکھ این امضاھاروازش بگیریم.-

  ازروپاش بلندشدم بھم لبخندزدمنم بالبخندم جوابشودادم .باھم ازاتاق رفتیم بیرون رفتم توآشپزخونھ 

  درگاه آشپزخونھ کامران توداروھاشوبرداشتم یھ لیوان آب پرتقالم براش بردم کھ داروشوبااون بخوره.

  منتظرمن بود.

  بریم-

  رفتیم توکامران نشست باھم رفتیم باال دراتاق دنیل روزدم جواب ندادحتما خوابھ آروم دروبازکردم

   روصندلی کنارتخت منم نشستم لبھ تخت داروشوگذاشتم روعسلیھ کنارتخت .دستم روگذاشتم 

  روبازوش آروم تکونش دادم.

  دنیل...دنیل-
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  چشماشوبازکرد.بھش لبخندزدم .آروم 

  سالم آقای خوش خواب پاشیدوقت داروھاتونھ.-

  یھ طرفش رومن گرفتم یھ طرف دیگش روھم کامران نشوندیمش روتختش .داروش روگذاشتم 

  تودھنش آب پرتقالش ھم گرفتم جلودھنش یکم خورد.

  دنیل:کافیھ نمیتونم بخورم

  دتھ چی چیونمیتونم بخورم بایدبخوری مگھ دست خو-

  بازورنصف بیشترآب پرتقالش رودادم بھش.

  دنیل:بس ممنون

  خواھش میکنم.-

  دنیل:کامران چیکارکردی؟

  کامران:ھمھ کارایی کھ گفتھ بودین روانجام دادم کارخونھ روکھ چنداخریدارداشت فقط منتظریھ اشاره 

  تشکرکردقرارشدھمون طورکھمابودن بھ بھترین قیمت فروختم.بارییس کمیتھ امدادم حرف زدم کلی 

  خواستین بعدازاینکھ رھابرگشت پیش خانوادش اینجابشھ خونھ ھمون بچھ ھا پول کارخونھ روھم  

  ریختم تواین کارت .

  تخت.اون برگھ ھایی کھ نشون من داده بودروھم یھ کارت روازکیفش درآوردوگذاشتش روی 

  آوردبیرون یھ خودکارواستمپش ھم آوردبیرون.

  ط مونده امضاواثرانگشت شما.کامران:فق

  ؟کجاروبایدامضاکنمدنیل :

  ھمھ امضاھاشم یھ اثرانگشت زد.کنارکامران خودکارروداددستش وگفت کجاھاروبایدامضا کنھ 

  وقتی کاردنیل تموم شدکامران خودکارروداددست من کھ منم امضاکنم.وقتی کارمنم تموم شد کامران 

  برگھ ھاروگرفت سمت دنیل .

  اییدکارتمومھ.کامران:بفرم

  دنیل:دستت دردنکنھ کامران تواین مدت خیلی برام زحمت کشیدی.

  کامران:این چ حرفیھ وظیفم بود.
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  دنیل برگھ ھاروداددست من گفت

  رھاجان ایناروبزارتوگاوصندق بعدازاینکھ من مردم وتوبرگشتی میتونی این اسنادواون کارتی کھ-

  پول کارخونھ توشھ روبدی بھ رییس کمیتھ. 

  ازش گرفتم

  مطمئن باش این بھترین کاریھ کھ میشدانجام داد.-

  دنیل:رھا من مدیون توام خودت وب میدونی تمام اموال ودارایی ھامومیخواستم بزنم بھ نامت خودت 

  این پیشنھادرودادی مطمئنی نمیخوای...

  نزاشتم حرفش روادامھ بده

  دنیل این پوال ودارایی ھایی کھ میگی سھم من نبودمن تواین مدت بھ اندازه کافی ازبلغلتون -

  خوردم(باخنده) دیگھ بھ این چیزااحتیاجی ندارم من این پیشنھادودادم چون خیلی ھاھستن کھ بھ این

  پول نیازدارن. 

  دنیل لبخندزدگفت

کردی کمت بوده ولی اینوبدون من ھیچ این چ حرفیھ کھ میزنی توھرچقدرم کھ تواین مدت خرج -
  وقت فداکاری کھ کردی رویادم نمیره.

  بھش لبخندزدم 

  حاالمیگیداین گوتون کجاست کھ من ایناروبزارم توشیکمش؟!-

  کامران ودنیلل باھم پرسیدن

  گاو؟؟؟؟-

  خندیدم 

  بابا گاوصنوقومیگم دیگھ.-

  .اینبارھرسھ تامون خندیدیم

  دنیل:اونجاست 

  داره بھ آینھ اشاره میکنھ.خندیدمبرگشتم دیدم 

  دنیل این کھ آینھ است-
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  دنیل :کامران لطفاتوکمکش کن.

  کامران اومدنزدیکم

  کامران:ببین این جوری ازش استفاده میکنن.

  رفت سمت آینھ یھ میخ کنارآینھ بودکھ اونوفروبرده بودتودیواردستش روگذاشت روی اون یھوآینھ بھ 

  چپ ودیگھ دیده نشدپشت آینھ یھ گاوصندق بودکھ تودیوارنصب صورت ریلی حرکت کردرفت سمت 

  شده بودداشتم شاخ درمیاوردم..

  مای گاد...این چ باحالھ.-

  دنیل وکامران جفتشون خندیدن.کامران دوباره دستش روگذاشت رومیخھ آینھ ازتودیواربرگشت 

  سرجاش.

  خب حاالبیاامتحان کن.کامران:

  آینھ رفت کنارچ باحالھ.رفتم جلودستموگذاشتم رومیخھ 

  خب حاالدرگاوصندق چ جوری بازمیشھ-

  آخرش ھم ستاره روفشاربدی.١۴٧٨٩دنیل:رمزش بھ صورت ال نوشتھ میشھ یعنی بایدبزنی

  ھمین کارروکردم صفحش سبزشروصدای تیکی اومددرش روبازکردم دیدم چ خبره چقدپول فقط 

  اینجاست.

  اوالال اینجارودنیل بانک تشکیل دادیا.-

  دنیل خندیدگفت

  قابل شمارونداره-

  صاحبش قابل داره-

  دراتاق دنیل روزدن رفتم دروبازکردم طال بود

  طال:دوشیزه عصرونھ آماده اس لطفازودتربیاید.

  باش عزیزم االن میام.-

  دراتاق روبستم برگشتم سمت کامرا ن ودنیل.

  طالخانوم گفتن بریم واسھ عصرونھ بدوییدکھ من گشنمھ.-
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  یدگفتکامران خند

  توچراھمیشھ گشنتھ؟-

  دنیل خندیدگفت

  وقتی داشتم میاوردمش اینجا یھ ھمچین سوالی روخودمم ازش پرسیدم.-

  باحرفش ھرسھ تامون خندیدیم.

  کامران:رھامعلومھ سابقت خیلی خرابھ ھا.

  ِھِھھ بدوبریم عصرونھ ازدھن افتاد.-

  م بیرون.طالمیزروتوحیاط چیده دنیل روگرفتیم وکمکش کردیم تابلندبشھ ازاتاق رفتی زیر دست

  بودخیلی 

  حال میداداونجاغذابخوری ازبس باصفاست.

  دنیل رونشوندیم روصندلی منوکامرانم کنارش روصندلی نشستیم.

  طال واسھ ھممون اول سوپ ریخت.المصب خیلی غذاھای توپی درست میکرد.

  قاشق اول روخوردم بعدم طبق معمول روبھ طالگفتم

  طال.طالجون دستت  -

  طالھم لبخندزدگفت:نوش جان

  خواسم قاشق دومم روبخورم کھ چشمم افتادبھ اون سھ تاکھ داشتن واسھ من شکلک درمیاوردن کھ 

  بخندم کامران ودنیل پشتشون بھ اونابودبنابراین نمیدیدنشون.

  ون خندم گرفت یواشکی بدون اینکھ کامران ودنیل متوجھ بشن دستموبردم کنارمیزوباحرکت دستم بھش

  گفتم خاک توسرتون.

  نکبتاداشتن میرقصیدن واااااای فرشیدوھمچین ادادرمیاره.دیگھ نتونستم تحمل کنم بلندزدم زیرخنده.

  داشتن باتعجب منونگاه میکردن.کامران ودنیل برگشتن 

  کامران :چیھ چرامیخندی؟

  رومیزبودبادستم بھ  سرم رومیزبودداشتم ھنوزمیخندیدم بدون اینکھ برگردم نگاه کنم ھمونطورکھ سرم

  پشتشون اشاره کردم..اونام برگشتن فک کردم االن میخندن ولی اصال صداشون 
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  درنیومد.سرموبلندکردم دیدم اون سھ تانیستن.

  ؟دنیل:رھاحالت خوبھ؟؟

  ای بیشعورا حاالفھمیدم نقشھ شون چی بوده میخواستن یھ جوری جلوه بدن کھ مثال من دیوونھ شدم.

  جابودن داشتن میرقصیدن.بھ جون خودم اون-

  کامران خندیدگفت

  کیامیرقصیدن؟-

  خواھرجنی ودارودستش ،خوب معلومھ دیگھ اون سھ تابیشعور.-

  کامران:رھاگشنگی زیادبھت فشارآورده غذاتوبخورازدست میری ھا!

  حالتونومیگیرم بیشعوراھمینم مونده فک کنن من دیوونھ شدم.واال.

  بدون اینکھ بھشون اھمیت بدم دوباره شروع کردم بھ خوردن سوپم یھودیدم دارن بھ من میخندن.یھ 

  چشم غره رفتم کھ دوباره شروع کردن بھ رقصیدن.ھیــــــــــــــن فھمیدم االن ازشون فیلم

  میگیرم.سریع گوشیم روازرومیزبرداشتم وآوردم رودوربینش .گوشیم روبردم اونطرف میزوبدون  

  اینکھ کسی متوجھ بشھ دگمھ روفشاردادم شروع کردبھ فیلم گرفتن.واسھ اینکھ سھ نشھ الکی 

  لبخندمیزدم.البتھ ھمچین الکی نبوداولم میکردن میزوگازمیگرفتم خیلی باحال میرقصیدن

  جمشیدوحشمت مثل ھم دیگھ میرقصیدن فرشیدم وسطشون وایساده بودمدام قرمیداد.یھ دوسھ دیقھ کھ 

  فتم فیلم وقطع کردم وزدم زیرخنده بلندبلندمیخندیدم.فیلم گر 

  کامران:چیھ دوباره خواھرجنی ودارودستش داشتن میرقصیدن؟

  نھ خیراالن بھتون میگم کھ من دروغ نگفتم.-

  وای کامران ودنیل مرده بودن ازخنده وقتی فیلم تموم فیلموپلی کردم گوشی روگرفتم جلوشون 

  شدکامران برگشت دیدنیستن.

  دادزدم گفتم

  اوی گامبوھای دلقک بیاین کارتون دارم .-

  اون سھ تاھم بدون اینکھ اصالبھ روخودشون بیارن اومدن .

  عجب آدمایی ھستینا یھ فیلم ریختم درحدخفن نگاه کنین.-
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  فیلموپلی کردم گوشیروھم جلوشون گرفتم وقتی فیلمودیدن چشاشون ازحدقھ زدبیرون.بیچاره 

  ھ بروحالشوببرزدم وسط پیشونی ھاشون .ھاجلودنیل سرخ شدن.ی

  بابا خجالت نداره کھ منی کھ عربی ھم بلدم بایدبیام جلوشمالنگ بندازم.-

  ھیچی نگفتن

  بریدمن بعدامیام پیش شماتاچندتاحرکت خوشگل یادتون بدم.-

  اونام بی چون وچرارفتن.داشتیم بھشون میخندیدیم.

  کامران:بیچاره ھاچقدخجالت کشیدن.

  ازدست تورھا . دنیل:امان

  خندیدم .عصرونھ روکھ خوردیم کامران گفت

  منم میرم خونھ آماده کھ شدم میام دنبالت تابریم.رھا توبروزودترآماده شو-

  دنیل:جایی قراربرین؟

  کامران:آره یھ مھمونی دعوتیم.

  ازسرمیزبلندشدم رفتم توخونھ.ازطالدوباره تشکرکردم.

  بپوشم؟رفتم تواتاقم دروھم بستم.خوب حاالچی 

  داشتم یکی یکی لباسام روبراندازمیکردم کھ چشمم افتادبھ یھ لباس بلندمشکی.تاباالی زانوم بودخیلی 

  .یکمم آرایش کردم موھامم دم ھم براق بودروشم یھ کمربندسفیدمیخوردبایھ ساپورت زخیم پوشیدمش

  کردم. اسبی بستم باال ویھ گیره پروانھ ایھ بنفش زدم روش رفتم عقب بھ خودم نگاه

  اوالال آرمین چ حالی بشھ بیچاره.-

  پالتوموپوشیدم کفشمم برداشتم پام کردم وازاتاق رفتم بیرون.

  کامران ھنوزنیومده؟-

  مھشید:نھ دوشیزه 

  گوشیم ودرآوردم بھش زنگ زدم سرزنگ دوم برداشت

  کامران:جانم؟

  کجایی ؟-



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٢٨٠ of ٣۴۵ 
 

  بیابیرون اومدم-

  گوشی روقطع کردم ازخونھ رفتم بیرون .ھمین کھ درحیاط روبازش کردم ماشین کامران جلوخونھ 

  توقف کرد.سوارشدم.

  سالم-

  کامران:سالم بردوشیزه زیبا.

  ماشین حرکت کردصدای ضبط زویکم بردم باال .

  کامران؟-

  بلھ؟-

  میگم من ماسک نداشتم کھ بزنم،چیکارکنم؟-

  درداشبردروبازکن.-

  م.بازش کرد

  خوب-

  اون بستھ روبردار.-

  یھ بستھ ی قھوه ایرنگ بودبرداشتمش توشونگاه کردم دیدم دوتاماسک خوشگل شبیھ ھم اوجاست 

  آوردمشون بیرون.

  چ خوشگلھ.-

  دوتاشون شکل ھمو براق بودن رنگشونم بادمجونی تیره بود.گذاشتمش روصورتم گوشیم روازکیفم 

  گرفتم.خیلی بھم میومد.درآوردم باسلفیش یھ عکس ازخودم 

  کامران:اوع اوع قرارنبودوقتی کھ پیش ھمیم تنھایی عکس بگیریم.

  باشھ بابا حسود.-

  .ماسکش روگذاشتم روصورتش داشت رانندگی میکردماشین روزدکنار

  رفتم نزدیکش دستشودورگردنم انداخت صورتموچسبوندم بھ صورتش یھ عکس گرفتم.

  راحت شدی؟-

  کامران:بـــعلھ.
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  ره ماشین روروشن کرد.دوبا

  ماشین کناریھ خونھ کھ نھیھ قصروایساد.

  اینجاس؟-

  کامران:آره 

  خواستم پیاده شم کھ کامران گفت :صبرکن

  منم وایسادم تاببینم چی میخوادبگھ ماسکش روروصورتش تنظیم کردوازماشین پیاده شد.وا

  افتاد.اومددرسمت منوبازش کردپیاده شدم دروبست ،دستموگرفت تودستش وراه 

  یھ خانومھ دروبرامون بازکردرفتیم توخونھ قشنگی بود.ھمھ ماسک زده بودن روصورتاشون خیلی ھم 

  شلوغ بودبھ اطراف نگاه کردم آرمین رونمیدیدم حتما ھنوزنیومده.یھ مرده اومدطرفمون وباھامون

  دست دادوتعارفمون کردبشینیم. 

  ھ کھ مستخدم بودبرامون ازاون نوشیدنی بیتربیتی نشستیم رویھ مبل دونفره پالتومودرآوردم.یھ خانوم

  ھاآوردگذاشت رومیز.

  کامران؟-

  جان؟-

  ھنوزنیومده؟-

  چرا اومده.-

  اِپس چرامن ندیدمش؟-

  حتماچون ماسک زده متوجھش نشدی.-

  حاال کجانشستھ؟-

  روبھ رومون.-

  سرموچرخوندم.دیدم رومبل روبھ رویی مون یھ مرده ویھ زنھ نشستن ھردوتاشونم ماسک زده بودن 

  موندم کامران چ شکلی ایناروتشخیص میده کھ کین.

  کامران مطمئنی؟-

  آره بابا .-
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َه زنیکھ لوس پاشدنشت روپای آرمین .آرمینم دستاشدورش حلقھ کرده بود  َه ا   دوباره نگاشون کردم ا

  ردلباش روگذاشت روگردن زنھ .مرده شوربرده زنھ ھم ھمچین نازمیکردکھ سرشوخم ک

  گارازخرطوم فیل افتاده.ان

  ایکبیری-

  کامران خندیدگفت

  کدومشومیگی؟-

  جفتشون خاک برسرا-

  یھ مرده اومدطرفم دستشودرازکردبھ خارجی گفت :افتخارمیدین؟

  بود.مرده رفتیک اخمی بھش کردم کھ نگوکامران بازورخندشونگھ داشتھ 

  کامران:پاشو

  کجا؟-

  وسط رونگاه کن-

  برقاروخاموش کرده بودن یھ آھنگ یواش ھم گذاشتھ بودن داشتن دوتادوتامیرقصیدن.

  خوب-

  کامران:خب بھ جمالت پاشوبریم برقصیم دیگھ

  چـــــی؟-

  .مثال کامران :ھیچی بشین اینجا تاھمھ پسرایکی یکی بیان بھت پیششنھادبدن توھم بھشون اخم کنی

  اومدیم مھمونیا نمیگم کھ کارای خاک توسری کن میگم پاشیم مثل بقیھ برقصیم.

  کامران بلندددستشودرازکرد.دستش روگرفتم بلندشدم بھم لبخندزددستموگرفتورفتیم وسط .

  من بلدنیستم-

  ببین بقیھ دارن چیکارمیکننکامران:

  نگاه کردم یادمھمونی افتادم کھ دنیل واسم گرفتھ بودآرمینم ھمینوبھم گفتھ بود.یھ دستموگذاشتم 

  روشونش اون یکی ھم پشت کمرش.کامرانم دوتادستاشوحلقھ کرده بوددورکمرم کامال چسبیده بودیم بھ 

  بھ کامران ھم آروم آروم تکون میخوردیم توچشمای ھم دیگھ زل زده بودیم .خیلی خوبھ کھ میتونم 
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  اعتمادکامل داشتھ باشم.

  کامران سرشوآوردپایین وپیشونیش روچسبوندبھ پیشونیھ من .زل زده بودتوچشماموداشت بالبخندنگام 

  میکردمنومحکم ترگرفت وبھ خودش فشارمیداد.

  کامران فک کنم االن لھ بشم-

  آروم خندیدوفشاردستشوکم کرد.

  یکم دیگھ رقصیدیم.

  تھ شدم.کامران میشھ بریم خس-

  کامران سرش روآوردزیرگوشم وزمزمھ کنان گفت

  ممنون کھ باھام رقصیدی دوشیزه خانوم.-

  بعدم ولم کرددستشوگرفتم داشتم برمیگشتم کھ یھ مرده ازپشت خوردبھم چون محکم خورده بودبھ 

  تعادلموازدست دادم افتادم زمین ماسکم کنده شدافتادروزمین کامران اومدزیردستموگرفت بلندشدم مرده 

  برگشت تامنودیدھرجفتمون کپ کردیم البتھ اون بیشترچون ماسکمم افتاده بود.

  رھا تواینجا چیکارمیکنی؟آرمین:

  ھھ اومده بودم خوش گذرونی ھای جنابعالی روتماشاکنم.-

  روگرفتھ بود.خواستم ازکنار آرمین ردشم کھ اون یکیبازوم روگرفت برگشتم کامران بازوم

  آرمین:بایدبرات توضیح بدم 

  نیازبھ توضیح نداری خودم ھمھ چیودیدم -

  آرمین روبھ کامران گفت

  میدونستم آخرش یھ جایی مانع کارم میشی ولی مطمئن باش نمیزارم رھامال توبشھ.تقاص کارتوپس -

  میدی.

  ھ بھش محل بدم از کنارش ردشدیم.بدون اینک

************  

  نشستھ بودیم توماشین داشتیم میرفتیم خونھ.

  کامران؟-
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  بلھ؟-

  نگرانم-

  واسھ چی؟-

  این آرمین تھدیدمون کردمن نگران توام کھ نکنھ بالیی سرت بیاره.-

  برگشت نگام کردلبخندزده بود

  نمیوفتھ.کامران:نگران نباش دوشیزه خانوم ھیچ اتفاقی 

  راستی کامران دکتردنیل بھت نگفت چقددیگھ زمان داره؟-

  چراگفت خیلی کم .-

  یھ آه کشیدم

  کامران:چیزی شده کھ اینجوری آه میکشی؟

  دلم گرفتھ کامران.خیلی زیاد-

  ماشین رونگھ داشت ازتوپنجره دیدم کھ چرخیدسمتم

  کلی غم داری ولی ھمھ چیوتوخودتکامران:رھا توچراھیچ وقت دردودل نمیکنی ؟من مطمئنم تودلت 

  میریزی وبھ ھیشکی نمیگی ،بھم بگوھرچیزی کھ تودلت ھست روبھم بگو. 

  برگشتم نگاش کردم

  خودمم نمیدونم دلم ازچی گرفتھ.نمیدونم چراازوقتی اومدم لندن ھمش احساس میکنم یھ چیزی روکم-

  دارم . 

  بھم لبخندزد

  کامران:رھا توعاشقی.

  تعجب کردم 

  آره منم این احساس روتجربھ کردم توتوایران عاشق یکی شدی مطمئنم خودتم میدونی اون کامران:

  ؟شخص کیھ ولی میخوای بھ روخودت نیاری...اون کیھ رھا

  نھ بابا عاشق چیھ من اصال نمیدونم عشق چی ھست-

  کامران:رھا بھ من دروغ نگوبھم اعتمادنداری؟
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  تماددارم.این چ حرفیھ بھ توبیشترازھرکس دیگھ ای اع-

  کامران :پس بگوخواھش میکنم.

  واقعا بگم ،بگم کھ اسیردوتاچشم سیاه شدم ،بگم کسی کھ نسبت بھش حسایی دارم بھم خیانت کرد؟

  حق باتوعھ کامران من عاشقم ولی بھ روخودم نمیارم چون ...چون کسی کھ بھش احساس دارم -

  اعتمادم ضربھ زد.بھ دروغگوازآب دراومد،چون کسی کھ بھش احساس دارم 

  توچشماش نگاه کرد

  کامران چشمای توتنھاچشماییھ کھ منویاداون میندازه.-

************  

  

  سامان

  رسول:سامان تومطمئنی کھ نمیخوای بیای؟

  آره نمیخوام اون منوببینھ-

  رسول:من کھ نمیفھمم توھشت ماه نھ خواب داشتی نھ خوراک فقط واسھ اینکھ بفھمی رھا کجاست 

  م کھ فھمیدی نمیخوای بیای کھ پیداش کنی؟حاالھ

  .رسول خواھش میکنم بس کن .اون بایداول خانوادشوببینھ بعدمنو-

  صدای بلندگواومدکھ داشت مسافرای لندن روصدامیزد

  رسول جان خدافظ فقط یاد نره ھالحظھ بھ لحظھ بھ من گزارش بده-

  رسول:باش بابا کچلم کردی خدافظ

  .رفتباھاش خداحافظی کردم 

  منم برگشتم کھ برم خونھ رھا کھ بھ خانوادش خبربدم کھ رفتن کھ رھاروپیداش کنن ایندفعھ دیگھ دلم

  روشنھ کھ رھاپیداش میشھ. 

  نشستم توماشین وحرکت کردم.

  دل تودلم نیست ازوقتی فھمیدم رھاحالش خوبھ ھمش نگرانم .ھمھ نگرانیمم واسھ روبھ روشدن باھاشھ

  کھ باھام ازدواج کنھ. ھمش میترسم قبول نکنھ
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  ازماشین پیاده شدم رفتم جلووزنگ روزدم چندلحظھ بعدبازشد.رفتم تو

  بامحمدآقادست دادم رفتیم توخونھ بازھراخانومم احوالپرسی کردم نشستم .

  محمدآقا:چ خبرسامان جان؟

  خبرای خوش-

  زھراخانوم:خوش خبرباشی پسرم 

  امروزصبح یھ گروه ازبچھ ھای کالنتری باھواپیمارتن لندن.انشاا...رھاخیلی زودترازاون چھ -

  فکرشوکنیدبرمیگرده.

  ھردوتاشون دستاشون روگرفتن باالوخداروشکرگفتن.

  زھراخانوم:خیرببینی خیلی زحمت کشیدی

  این چ حرفیھ ھمھ اینکاراواسھ خودرھا بود.-

  ینھ چاک رھام.خدایایعنی میشھ؟!من عاشق شھ تقریبا ھمھ میدونن کھ االن دیگ

************  

  اَه جواب بده دیگھ-

  دنیل:چی شده رھا؟

  ازصبح تاحاال ھرچی زنگ میزنم بھ کامران خاموشھ.-

  دنیل:حتما سرش بایھ پرونده ای گرمھ یا موکلی چیزی داره مجبورشده خاموش کنھ.

  نھ بابا چارساعتھ دارم میگیرمش.-

  یکمم آب دادم بھش .اصالحالش خوب نیست .اد.رفتم آروم زدم پشتش دنیل بھ سرفھ افت

  جمشیدوحشمت وصداکردم اومدن دنیل روبردن تواتاقش تااستراحت کنھ خودمم رفتم تواتاقم آماده شدم 

  کھ برم دفترکامران .ازاتاق اومدم بیرون

  جمشید:جایی میری؟

  ازدنیل برندارید. ببینم کامران تودفترشھ یانھ شمام چشمآره من میرم کھ -

  حشمت:بھ فرشیدبگوتابرسونتت.

  نیازنیست فرشیدبایدخونھ باشھ کھ اگھ خدای نکرده دنیل حالش بدشد ببردش بیمارستان حراتفاقی ھم -
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  افتادبھ من بگید.

  .ازشون خدافظی کردم ازخونھ رفتم بیرون.دلم شورمیزداساسی

  فرشیدداشت ماشین روتمیزمیکردمنودیداومدسمتم

  فرشید:جایی میری من میرسونمت.

  نھ فرشیدتوخونھ باش اگھ دنیل حالش خوب نبودبرسونیدش بیمارستان.-

  خواستم ازدربرم بیرون کھ یھویادآرمین افتادم.وای نکنھ اون بالیی سرکامران آورده باشھ.بایدعجلھ 

  کنم ولی قبل ازاینکھ برم برگشتم .

  فرشیدبیا-

  اومدجلوم

  فرشید:بلھ چیزی شده؟

  چیزی بھت بگم کھ نبایدبھ ھیشکی بگی خب.ببین میخوام یھ -

  فرشیدسرش روتکون دادوگفت

  خیالتون راحت بگید-

  ببین من دارم میرم دنبال کامران اگردیرکردم یاخبری ازمن یاکامران نشدبدونیدآرمین یھ بالیی -

  سرماآورده اونوق باپلیس بریدسروقتش.خب

  چی بایدبالیی سرتون بیاره؟ آرمین غلط کرده واسھ،فرشید:یعنی چی 

  سوال نپرس فقط درھمین حدبدون بھ ھیشکی ھم فعالنگوتاوقی کھ اگرمن دیرکردم-

  فرشید:خب کنیدخودم میرسونمتون.

  قرارنشدا من رفتم مراقب ھمھ چی باش خدافظ.اِفرشید-

  ازخونھ رفتم بیرون یھ آژانس گرفتم وآدرس فرشیدچندبارصدام کردولی بھش اھمیت ندادم و

  دفترکامران روبھش دادم چندباررفتھ بودم دفترش واسھ ھمین بلدبودم.دلم حسابی شورشومیزدنکنھ 

  .توراه چندبارشماره کامران روگرفتم ھمش میگفت جدی جدی آرمین بخوادبالیی سرمون بیاره

  خاموشھ.

  راننده نگھ داشت پیاده شدم وحساب کردم راننده کھ رفت منم رفتم توپیاده روبودم.
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  دردفترش روزدم ولی ھیشکی برنداشت چندبارھم درزدم ولی انگارنھ انگار.وقتی ناامیدشدم  زنگ

  برگشتم کھ برم.کھ دیدم دوتا غولچماغ گنده وایسادن جلوم .یکم ترسیدم .یکیشون بھ فارسی گفت

  اگھ میخوای کامران وببینی بدون اینکھ جلب توجھ کنی دنبالمون بیا اگرم بخوای جیغ وداد راه -

  بندازی...

  لبھ کتش رودادباال واسلحھ ای کھ زیرکتش بودرونشون داد.دوباره گفت

  راه بیوفت-

  ترسم چندبرابرشده بودحاالدیگھ مطمئنم آرمین پشت قضیھ است چون این دوتاروقبال باآرمین دیده 

  بودم.رسیدیم تویھ کوچھ خلوت برگشتم سمت مردا.

  مرده :بشین توماشین.

  بھ ماشینی کھ کنارمون ترمزکردنگاه کردم شیشھ ھاش ورنگش مشکی ودودی بود.مرده دروبرام 

  بازکردسوارشدم.اون دوتام مثل جمشیدوحشمت کنارم نشستن.راننده حرکت کرد.

  شماکی ھستین چھ بالیی سرکامران آوردین ازطرف آرمین اومدین نھ؟؟؟-

  ن خوشگلھ بھ زودی میفھمی.مرده یھ نگاه حیض بھ ھمھ جام کردوگفت:عجلھ نک

  بعدم خودش بااون یکی زدن زیرخنده ازاینکھ وسط این دوتانشستم خیلی میترسم بازم خداروشکربھ 

  خارج ازشھربودیم یھ جای جنگلی بودکھ ماشین نگھ داشت اونا ماشین پیچیدتویھ فرعی فرشیدگفتم.

  پیاده شدن منم رفتم پایین.اون دوتامردادوطرفموگرفتن .

  کنید خودم میام.ولم -

  چنددیقھ رسیدیم بھ ماشین رفت .اونام بدون اینکھ بھ حرفم توجھ کنن منودنبال خودشون میکشوندن .بعد

  دیگھ داشتم پس میوفتادم.یھ جایی کھ حس میکردم کامران اونجاست.یھ کلبھ چوبی وسط یھ جنگل ...

  اینجاس-

  وانداختن توکلبھ..درکلبھ روبازکردن منچیزی نگفتن منودنبال خودشون بردن

  باورم نمیشداونی کھ جلومھ وافتاده روزمین کامران باشھ .ھیچ شباھتی ازکامرانی کھ میشناختم نداشت 

  سمتش  ازدماغ ودھنش خون میومد زیرچشاش سیاه شده بود .خدای من ببین چیکارش کردن.دوییدم

  .دستموبردم زیرگردنشو گرفتمش توبلغلم.اشکام سرازیرشده بودن
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  کامران کامران چ اتفاقی برات افتاده کدوم بیشعوری این بالروسرت آورده.-

  کامران بریده بریده ودرحالی کھ ھنوزم لبخندش رولباش بودجوابموداد

  کامران:رھا...تو...نبایدمیومدی...

  سرفھ کرد.صدای آرمین روازپشت سرم شنیدم

  آرمین:بھ بھ ببینیدکی اینجاس؟!

  کثافط آشغال واسھ چی...-

  نذاشت حرفم وبزنم محکم بامشت زدتودھنم.مزه خون روحس کردم .دادزدم

  تویھ آشغالی یھ کثافتی عوضی...-

  دوباره زدتودھنم این بارپرت شدم روزمین احساس کردم لب ودھنم داره کنده میشھ المصب خیلی 

  .دسش سنگین بود

  آرمین :ببندینش

  اون دوتامردا اومدن سمتم دوطرفموگرفتن وکشیدنم روزمین باطناب بستنم وتکیم دادن بھ 

  .دیوار.کامرانم کھ وسط افتاده بودوبستھ بودنش ھم تکیش دادن بھ دیواربعدم ازکلبھ رفتن بیرون

  روبھ آرمین گفتم

  توازمن عقده داشتی واسھ چی کامران وبھ این روزدرآوردی؟-

  تآرمین بلندخندیدوگف

  ببین کی داره بھ من درس میده-

  بعدم بادادادامھ حرفش روگفت

  یھ افریطھ ی پررو.-

  دادزدم

  خفھ شوآرمین خفھ شوووووووووووو-

  اومدجلوگرفتم بھ مشت ولگدتامیتونستم زیرلگداش خوردشدم کامران بااون حال زارش کشون کشون 

  ودکھ نانداشت.آرمین منوولاومدسمتم داشت آرمین دوھلش میدادولی بیچاره اون قدرخورده ب

  کردشروع کردبھ زدن اون افتاده بودم روزمین دیگھ نانداشتم.داشتم گریھ میکردم. 
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  آرمین دوباره باصدای بلندشروع کردخندیدن .خودموکشون کشون رسوندم بھ کامران حاال دیگھ 

  دوتامون کنارھم تکیھ داده بودیم بھ دیوار.

  میخوردھمھ جام دردمیکرد.ھی سرفھ میکردم نھ من نھ کامران دھنم مزه خون میدادحالم داشت بھم 

  حال خوبی نداشتیم.

  آرمین اومدجلویقھ کامران وگرفت وکشیددادزد

  یادتھ بھت گفتم تقاص کاری روکھ کردی بایدپس بدی یادتھ گفتم یادتھ ؟؟؟؟-

  دادزد

  آررررررررررھھھھھھھھھ -

  گوشم دردگرفت یقھ کامران وول کرداومدیقھ منوگرفت 

  حاالتوھم عالوه برکامران بایدتقاص پس بدی آرمین:

  توھیچ غلطی نمیتونی بکنی ھیچ کاری-

  ولی ازش نترسیدم احساس میکردم اینجادیگھ آخرخطھ منم دیگھ عصبانی شدچشماش قرمزشده بود.

  میمیرم ازھیچی نمیترسیدم بلکھ جسورترده بودم.آرمین بلندشددوباره باپاش محکم میکوبیدبھ شکم 

  وپھلوم اینبارجیغ ودادنکردم آروم ازچشمام اشکام سرازیرششدن.دردتوھمھ بدنم میپیچیدومن بیحال 

  وچشمام وبستم. ترازقبل میشدم.کم کم دیگھ ھیچی نفھمیدم

************  

  ام توکل بدنم میپیچیدچشماموبازکردم.صدای کامران کھ زمزمھ وارمیگفت شنیدمبادردایی کھ مد

  کامران:باالخره بھ ھوش اومدی حالت خوبھ رھا؟

  آی آخ آخ -

  آروم خودموبردم باال وبھ دیوارچوبی کلبھ تکیھ دادم.ھمھ جام دردمیکردآروم گفتم

  من چنددیقھ اس کھ بیھوشم؟-

  ھساعتی میش فک کنم یھ دوسھکامران:

  پس چرانمیان؟-

  کامران:کی رھا کسی میدونھ کھ مااینجاییم؟
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  تاخواستم جوابشوبدم درکلبھ بازشدوآرمین اومدتو.

  آرمین:میبینم کھ بھ ھوش اومدی

  خفھ شوبھ توھیچ ربطی نداره-

  بلندخندیدبعدم گفت

  الحق کھ خیلی پررویی ببینم نکنھ باکتکام ھنوزدرس نگرفتی-

  بارھاکاری نداشتھ باش ھربالیی کھ میخوای سرمن بیارولی بارھاکاریکامران:آرمین خواھش میکنم 

  نداشتھ باش. 

  شم دوتاتونوازروزمین برمیدارم.من خواستم بارھاازدواج کنم کھ تمام آرمین:ھھ کاری نداشتھ با

  توی عوضی نذاشتی،اولش کھ ھمش باھم دنیل کھ قراره بھ رھا برسھ مال من بشھ.ولی دارایی 

  ن وخوشگذرونی میرفتین بیرو

  بھ من نگاه کردوادامھ داد

  شنھادموردمیکردی یرون بیابریم این مھمونی ھربارپیبھ توھم کھ ھرچی میگفتم بیابریم ب-

  ومنوخوردمیکردی غرورمومیشکستی.وھمین چیزاعزمم وجزم کردکھ خیلی زودترازھرجفتتون انتقام 

  ازدنیل گرفتن کاری بگیرم.دنیلم کھ حال خوبی نداره امروزفرداست کھ بمیره واسھ منم یھ اثرانگشت 

  داره حتی وقتی کھ مردمیتونم ازش اثرانگشت بگیرم حتی شده ازتوقبربیارمش بیرون.

  بلندخندیدبعدگفت

  میبینیدمن فکرھمھ جاشوکردم اول شمادوتارومیکشم بعدم میرم سروقت دنیل.-

  روگرفت سمت منوکامران اسلحش 

  آرمین:حاالاول کدومتونوبکشم.

  خدایا پس چرااین فرشیدشون نمیان...

  اسلحش روگرفت سمت من داشتم غش میکردم.

  آرمین:اول رھارومیکشم

  بعداسلحش روگرفت سمت کامران گفت

  نھ اول کامران رومیکشم-
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  کامران:آرمین خواھش میکنم بارھاکاری نداشتھ باش.

  بھ حرفش نداد.اشکام بیصداداشتن میومدن.آرمین اھمیتی 

  دوباره اسلحش روگرفت سمت من گفتآرمین 

  اول رھارومیکشم تامردنش روبھ چشمات ببینی آقاکامران.-

  ماشھ روکشیدچشماموبستم وبعدصدای شلیک گلولھ اولین صدایی بودکھ شنیدم سنگینیھ چیزی 

  جاییم تیرنخورد....کامران. روروخودم حس کردم حتما دارم میمیرم ...ولی نھ من کھ

  سریع چشماموبازکردم.باورم نمیشدبھ چشمام شک کرده بودم کامران خودشوانداختھ بودرومن وتیربھ 

  اون خورده بود.گریم شدیدشده بود

  کامران....نھ ...کامران ...کامراااااااااااااان تونبایدبمیری ...کامراااان بلندشوخواھش میکنم -

  ....کامرااان

  کامران آروم سرشوازروسینم برداشت ھنوزلبخندمیزد توچشمام نگاه کردوگفت

  سوگندخودشوقربانیھ من کرد،منم خودموقربانیھ ھمزادش کردم.-

  یھ دفعھ سرش افتادروسینم دیگھ ھیچ تکونی نمیخورد جیغ زدم

  کـــــــــــــــــــــــامرااااااااااااااااان.-

  آرمین:حیف شددوس داشتم کامران مردن توروجلوچشاش ببینھ ولی برعکس شد،اشکالی نداره االن 

  راحت بشم. ونتورومیزنم تاواسھ ھمیشھ ازشرت

  بھ حرفش ھیچ اھمیتی ندادم چرخیدم کامران ازروم افتادروزمین بھ سختی نشستم کنارش .دیگھ 

  ت آرمین بمیرم .گریھ میکردم جیغ میزدمازمردن ترسی نداشتم حتی اگھ بخوام باگلولھ وبھ دس

  کامرااااااان تونبایدبمیری ،کامران خواھش میکنم چشماتوبازکن ...کامرااااااااااااان.-

  صدای ماشھ اسلحھ کھ آرمین کشیدروشنیدم دوس داشتم منم بزنھ تاباکامران بمیرم.خدایاچراآخھ...

  آرمین:آماده باش واسھ مردن

  واصم بھ کامرانی بودکھ خودشوقربانیھ من کرد.خواست بزنھ کھاصالنگاھش نمیکردم ھمھ ح

  یھودربازشد.نگاه کردم یھ عالمھ پلیس ریختن تو.دوباره بھ کامران نگاه کردم .

  کامران بلندشوخواھش میکنم -
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  سرموگذاشتم روسینش وبلندبلندگریھ میکردم.آرمین وبردن بیرون دونفراومدن زیردستموگرفتن وبلندم 

  ن کردم حشمت وجمشدبودن چشماشون قرمزبودیعنی گریھ کردن؟کردن نگاشو

  ولم کنید،ولـــــــــــم کنید...-

  داشتن میبردنم بیرون جیغ کشیدم

  کــــــــــــــــــــــامرااااااااااااااان -

  بعدم بیھوش شدم وھیچی نفھمیدم.

**********  

  بااحساس دردی کھ توکل بدنم میپیچیدچشماموبازکردم.

  آآآآآآآخ آخ آآ-

  بھ دورواطرافم نگاه کردم مثل اینکھ بیمارستان بودم ،یھویادکامران افتادم

  کامران...کامران-

  خواستم ازروتخت بلندشم کھ دربازشدویھ مرده کھ دکتربودبھ ھمراه حشمت وجمشیدبادوتامرددیگھ کھ 

  نمیشناختمشون اومدن تو.مدام کامران روصدامیکردم میخواستم ازروتخت بلندشم کھ حشمت 

  وجمشیداومدن بازوھاموگرفتن ودوباره خوابوندنم.

  ولم کنید.کامران کوش چرانیست جمشیدکامران کوش -

  ولی جمشیدساکت بودروکردم سمت حشمت گریھ میکرد

  چرانیومده منوببینھ... حشمت تویھ چیزی بگوکامران کوشش چراینجانیست-

  جمشید:رھاآروم باش اینقدخودتواذیت نکن.

  توروخدابگوکامران کوش خواھش میکنم -

  حشمت:میخوای بری پیش کامران؟

  آره میخوام برم منوببریدپیشش-

  حشمت:پس قول بده آروم باشی خودتم اذیت نکنی خوب؟!

  یکنم منوببریدپیش کامران.باشھ باشھ ھمین االن منوببریدقول میدم گریھ نکنم خواھش م-

  جمشید:من االن برمیگردم.
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  ازاتاق رفت بیرون وچندلحظ بعدبادوتاپرستارخانم اومدتو.

  جمشید:مامیریم بیرون تولباساتوتنت کن بعدمیریم پیششون.

  ھمشون ازاتاق رفتن بیرون .حالتاشون برام عجیب بودچشمای جفتشون متورم وقرمزبودولی چرا؟

  ن مگھ بھ جزکامران پیش کی دیگھ میخوایم بریم؟!چراگفت میریم پیششو

  ازشون پرسیدم چندوقتھ بیھوشم اونام گفتن دوروزه.بھ کمک اون دوتاپرستارلباسام روتنم کردم 

  یعنی من واقعادوروزه بیھوشم .راستی دنیل کجاست اون کھ ھمیشھ نگرانم بودچرااینباروقتی بھوش 

  ومدم ندیدمش.دلم شورمیزد.ا

َ دربازشدوجمش   م یدوحشمت اومدن جلو.جوسنگین بودخیلی سنگین.جمشیدسعی کردبخنده وروحی

  روعوض کنھ گفت

  رھادوس داری کولت کنم توھم بگی خرم شوخرم شو؟!-

  فتم حتی یھ لبخندکوچیکم نزدم.گبودم خرکیف میشدم ولی االن ھیچی ن اگھ توھرشرایط دیگھ ای

  جمشیدوحشمت زیردستاموگرفتن وبلندم کردن ھمھ جام دردمیکردنای راه رفتنم نداشتم.نمیدونستم اون 

  دوتامرداکین؟ داشتن دنبالمون میومدن.

  زسمت درراننده پیاده شدفرشیدبود.دوییداومدسمتم چشمای اونم قرمزبود.انزدیک ماشین بودیم کھ یکی 

  فرشید:رھاحالت چ طوره ؟خوبی؟

  فقط منوزودببرپیش کامران.خوبم فرشید-

  تکون دادن سرش حرفموتاکیدکرد.فرشیدچیزی نگفت رفت با انگارتعجب کردبھ جمشیدنگاه کرد.جمشید

  بھ کمکشون نشستم جمشیدوحشمتم اوومدن دوطرفم نشستن اوندرماشین روبرام بازکرد.،جلو

  دوتامردام نشستن تویھ ماشین پلیس .پس پلیس بودن. 

  شدپلیسا تونستن بگیرنش؟فرارنکرد؟جمشیدآرمین چی -

  جمشیدلبخندزدوگفت

  آرمین بھ سزای عملش رسیددیروزاعدام شد.-

  اعدام واسھ چی؟

  اون دوتامرداکی بودن؟-
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  جمشید:اوناپلیسن

  چ شکلی پیدامون کردین؟-

  فرشید:رھااون موقع کھ رفتی بددلشوره ای افتادتوجونم .خواستم بیام دنبالت ولی تورفتھ بودی 

  پلیس خبرداد.پلیسام اومدن دوساعتی ازرفتنت میگذشت کھ رفتم پیش دنیل وھمھ چیوگفتم اونم سریع بھ 

  وقتی خواستیم بریم چندتامردکھ تاحاالندیده بودمشون اومدن خونھ گفتن کھ پلیسن وازایران اومدن رھا 

  بودی تویھ فرشتھ بودی.ماھمھ چیومیدونیم ھمھ مون فھمیدیم کھ تودختردنیل نبودی کھ ازایران اومده 

  یھ نفس عمیق کشیدوادامھ داد.

  تگیرکردیم خودآرمین خونھ نبودازراننده دسباکمک پلیسارفتیم خونھ آرمین وھمھ افرادش رو-

  ھمون کلبھ ای کھ توش بودین.دشخصیش اعتراف گرفتیم اونم ماروآور

  مرانم نبود.دیگھ چیزی نگفت بھ اطراف نگاه کردم مسیرخونھ نبودمسیردفتروخونھ کا

  داریم کجامیریم.-

  حشمت:مگھ نمیخواستی کامران وببینی ؟تاچنددیقھ دیگھ ھم میتونی کامران وببینی ھم دنیل رو.

  دوتاشون باھم یعنی چی آخھ گیج شدم.یھ چنددیقھ گذشت کھ ماشین وایساد.پیاده شدیم.

  اینجاکجاست؟

  ای...اینجا...اینجاکھ -

  گریم گرفت.

  یداین جوری بشھ .خدایا چراااااا؟؟؟نھ امکان نداره نبا-

  حشمت وجمشیددوطرفموگرفتن .

  جمشید:رھاآروم باش توقول دادی گریھ نکنی.

  واسھ چی منوآوردین اینجا شماگفتین منومیبریدپیش کامران ودنیل اونوقت آوردینم قبرستون آره؟!-

  اینجوری تموم شھ.آخھ چرا حالم خراب بودنمیتونستم باورکنم دتاشون باھم منوتنھاگذاشتن نمیخواستم 

  خدا؟چرا؟

  منوببریدپیششون مگھ نمیخواستین منوببریدپیش کامران ودنیل منوببریدپیششون.-

  اشکام مجال نمیدادن تن تن وپشت سرھم جاری میشدن.جمشیدوحشمت منودنبال خودشون بردن یکم 
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  کھ رفتیم وایسادن روبھ روم دوتاقبرتازه بود.جمشیدوحشمت وفرشیدزدن زیرگریھ.رفتم جلویھ قدم 

  .ھمون جازانوزدم.ازتھ دلم گریھ میکردم فاصلھ قبراشون باھم بودرفتم وسط ھردوتاقبروایسادم 

  ھردوتاشونوصدامیکردم مشتاموپرمیکردم ازخاک قبرشن باورم نمیشد.

  خدایا چرا...چراداری باھام این کارارومیکنی ؟مگھ چیکارت کردم دارم تقاص چیوپس میدم کھ بھ -

  .آخھ چراخدا؟شمیگیریم ھرکی وابستھ میشم از

  جمشیداومدکنارم درحالی کھ خودشم داشت گریھ میکردگفت

  راروباخودت رھاآروم باش اینقدخودتواذیت نکن ....باورکن اوناخودشونم راضی نیستن کھ تواین کا-

  بکنی.

  نمیتونم ...کامران خودشوقربانیھ من کرداالن من بایدبھ جای اون توقبرمیخوابیدم ...چراسرنوشت -

  ھرکی کھ توسرنوشت من باشھ این میشھ؟

  این جوری بودکھ این نمیشھ کاریش کردقسمت ھردوتاشونم  ھ.جمشید:رھامرگ واسھ ھمھ اس حق

  .شکلی ازدنیابرن

  ازروزمین بلندم کردگفت اومدزیردستموگرفت

  بس رھا این طوری داری ھم خودتوعذاب میدی ھم اونارو.بھتربریم داره شب میشھ.-

  من میخوام اینجاباشم ولم کنیدتوروخدابزاریدھمین جابمونم.-

  ولی اونابدون اینکھ بھ حرفم اھمیت بدن منونشوندن توماشین وراه افتادن اون پلیسام ھنوزدنبالمون 

  یھ دستمال دادبھم اشکاموپاک کردم.حشمت میومدن.

  رسیدیم خونھ .خونھ ای کھ ھشت ماه توش زندگی کردم خونھ ای کھ پرخاطره است خونھ ای کھ 

  خونھ ای کھ ھنوزبوشون ومیده.ھنوزم صدای خنده ھای خودمودنیل وکامران روازتوش میشنوم.

  طالاومدجلوداشت گریھ میکرد.

  طال:سالم دوشیزه حالتون خوبھ؟

  سالم -

  فرشید:طالخانوم لطفایھ شربتی چیزی بیارواسھ رھا.

  طالبدون حرف رفت.اونام منونشوندن رومبل خودشونم نشستن کنارم پلیسام توخونھ بودن .



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٢٩٧ of ٣۴۵ 
 

  طال آب پرتقال اوردگرفت جلوم

  نھ میل ندارم -

  طال:دوشیزه بخوریدخواھش میکنم واستون خوبھ

  اشتھاندارم نمیخورم.-

  ربت روبرداشت فکرکردم میخوادخودش بخوره ولی لیوان روگرفت جلودھنم.جمشیدکھ کنارم بودش

  جمشید:رھایکم بخور.

  لیوان روپس زدم

  نھ نمیخورم-

  جمشید:تانخوری لیوانونمیبرم عقب 

  یکم خوردم جمشیدم ھی لیوانومیبردباالکھ بیشتربخورم .بازورنصفشوخوردم.

  این ایرانی باشھ گفت یکی ازپلیسا بھ زبون فارسی کھ اولم احتمال میدادم

  باخودم ببرم پیش خانوادتون.رھاخانوم اول ازھمھ بھتون تسلیت میگم .من ازایران اومدم کھ شمارو-

  دوروزپیش بودکھ رسیدیم بعدم کھ باکمک پلیسای لندن تونستیم پیداتون کنیم.میدونم شایداالن موقع 

  م بلیط گرفتم بھ مقصدایران.شمام گفتن این حرفانباشھ ولی من واسھ دوروزدیگھ برای شماوگروھ

  ھرجوری شده بایدبامن بیایدکھ بریم پیش خونوادتون.

  نیازبھ اومدن شمانبود.دکتردنیل بھم گفتھ بودکھ زیادوقت نداره منم تصمیم داشتم بعدازاینکھ دنیل بھ -

  درمن آقای...رحمت خدارفت ویھ سری کاراروانجام دادم برگردم.

  ام.پلیسھ:من سرھنگ مظفری 

  بلھ جناب سرھنگ ...بایدبگم کھ فکرنمیکنم کارای من تویھ روزانجام بشھ کھ بخوام روزبعدش -

  باھاتون بیام .فک کنم یکم بیشترازیکی دوروز طول بکشھ.

  جناب سرھنگ:مگھ شما اینجا چھ کاری دارید؟

  ببینید دنیل قبل ازفوتش ھمھ داراییش رومیخواست بزنھ بھ نام من .ولی من قبول نکردم وبھش -

  ...پیشنھاد دادم کھ 

  ھنوزھیشکی بجزدنیل وکامران ومن نمیدونست.



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٢٩٨ of ٣۴۵ 
 

  جمشیدمیشھ یھ کاری برام بکنی-

  جمشید:آره بگو

  لطفابروھمھ کسایی کھ تواین خونھ کارمیکنن روبیاراینجا.-

  لی رفت .چیزی نگفتم کھ برگرده.چنددیقھ گذشت کھ جمشیدوھمھ مستخدماوباغبون یکم تعجب کردو

  ونگھبان ودرکل ھمھ اومدن .حشمت وفرشیدم بلندشدن رفتن پیش اونا وایسادن.ھمھ شون تویھ خط 

  صاف جلوم وایساده بودن.بلندشدم رفتم روبھ روشون وایسادم .جوری کھ ھمھ مخاطبم باشن ادامھ 

  حرفموگفتم.

  بھ دنیل پیشنھاددادم بھ جای اینکھ اموالشوبزنھ بھ نام من...کارخونھ روبفروشھ وباپولش بھ بچھ  من-

  ھای مریض کمک کنھ ...این خونھ ھم ازاین بھ بعدبشھ خونھ بچھ ھای بی سرپرست.

  ھمھ تعجب کرده بودن .نگرانی روتوچششم بعضی ھاشون میدیدم کھ حتمااالن دارن قصھ اینومیخورن

  ھ کجاکارکنن.کھ دیگ 

  روبھ ھمھ مستخدماگفتم

  ولی شمانگران نباشیدوقتی کھ کامران میخواست کاراروانجام بده واین خونھ روبسپره دست کمیتھ -

  امداد،بھش گفتم واسھ رییس کمیتھ شرط بزاره کھ تاھمیشھ اینجا کارکنید.

  لبخندزدم وادامھ دادم

  مثل روزایی کھ واسھ دنیل کارمیکردید.-

  شون سرازیرشد.ای خیلی ھاازچشماشک 

  جمشید:پس دنیل حق داشت کھ بھ تومیگفت فرشتھ...توواقعایھ فرشتھ ای رھا

  لبخندزدم.روکردم سمت پلیسا.

  سرھنگ مظفری:حق باایشونھ کمترکسی پیدامیشھ کھ ازاین ھمھ مال بگذره.

  حاالفھمیدین من اینجا چیکاردارم.-

  کمک میکنیم کھ تاپس فرداھمھ کاراانجام بشھ.سرھنگ مظفری:ولی شمانیت تون خیره ھمھ مون 

  امیدوارم ھمین جوری باشھ کھ شما میگید.-

  رفتم تواتاقم دربالکن روبازکردم رفتم توش .نگام افتادجایی کھ کامران توشب مھمونی وپشت بھ من 
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  وایساده بود.یھ نفس عمیق کشیدم ،بایدباواقعیت کناربیام.

**********  

  سامان

  زھراخانوم:سامان جان پس چراھیچ خبری نشده چرادوستت زنگ نمیزنھ؟

  محمدآقا:صبرداشتھ باش خانوم ماکھ ھشت ما صبرکردیم .یکم دیگھ ھم روش عجلھ کارشیطونھ.

  خوش بھ حال زھراخانوم کھ محمدآقاھست کھ دلداریش بده ولی من چی ؟دل تودل ندارم دوروزه 

  رسول رفتھ فقط یھ بارزنگ زده .

  دای گوشیم کھ روعسلیھ مبل بوداومدشیرجھ زدم روش اونقدھول بودم کھ یھ بارازدستم افتادولی ص

  شانس آوردم خاموش نشد.نگاه کردم

  رسولھ-

  سریع جواب دادم

  الو رسول-

  سالم سامانرسول:

  سالم وکوفت معلوم ھست کجایی چرازنگ نزدی؟ببینم ازرھاچ خبرحالش خوبھ؟-

  شدنتونستم زنگ بزنم.نگران رھاخانومتونم نباشید حالش خداروشکربھتررسول :بخداشرمنده ام باور

  یعنی چی بھترمگھ چیزیش شده بود؟-

  زھراخانوم:وای خدامرگم بده بزارروبلندگوببینم چی میگھ.

  گوشیروگذاشتم رواسپیکر

  رسول:خداروشکرخطرازبیخ گوشش ردشد.گیریھ آدم سھ پیچ افتاده بوودشایدیھ ثانیھ دیگھ دیرکرده 

  بودیم خدای نکرده اتفاق بدی براش میوفتاد.

  زھراخانوم:خاک برسرم چ بالیی سربچم اومده؟!

  محمدآقا:خانوم میزاری ببینم چی میگھ یانھ؟!

  االن حالش چ طوره؟-

  رسول:خوبھ خداروشکر
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  خب خداروشکر...کی میاید؟-

  شده ھا یعنی نصیبت  رسول:خانومتون نازمیکنن ولی خودمونیما جای خواھری عجب فرشتھ ای

  ازھرلحاظ یکھ.

  ای بمیری کھ آبروموبردی فک کنم جلوشون سرخ شدم سریع بحثوعوض کردم.

  رسول نگفتی کی میای؟-

  رسول:نترس بابا اگھ خدابخوادوھمسرجنابعالی دست ازنازکردن بردارن وکاراشونوزودانجام بدن 

  .تادوروزدیگھ میایم.شمام بھ عشقت میرسی آقای عاشق

   خندشونوبا اختم.دوتاشون تابلوبوددزھراخانوم ان و عالم توسرت یھ نگاه بھ محمدآقایعنی خاک 

  قبل ازاینکھ گند دیگھ ای بزنھ گفتمھ داشتن.گزورن

  باش رسول ھرخبری شدبگیا قبل ازاینکھ بیاینم بھم اطالع بده.-

  رسول :باشھ خدافظ

  خدافظ-

  خب خداروشکرمحمدآقا:

  زھراخانوم:الھی شکر

  خداروشکرگفتم.ازبابط اینکھ رھاحالش خوبھ وخیلی زودقراره برگرده واقعاخوشحالم.منم تودلم 

  بااجازتون.-

  زھراخانوم:سامان جان ناھارباش 

  نھ دیگھ ممنون من ب اندازه کافی مزاحمتون میشم .-

  محمدآقا :این چ حرفیھ مافقط واسھ توزحمت داشتیم.

  خواھش میکنم.خدافظ.-

  آقا تادم درباھام اومد.زھراخانوم جوابموداد.محمد

  شمابریدتودیگھ خدافظ-

  باھاش دست دادم

  محمدآقا:سامان جان تومثل پسرنداشتم میمونی مطمئنم تنھاکسی ھستی کھ میونھ رھای منوخوشبخت 



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٣٠١ of ٣۴۵ 
 

  کنھ ولیاقتشوداشتھ باشھ.

  ازش تشکروخداحافظی کردم وراه افتادم برم خونھ کھ خبرخوش روبھ مامانم بگم.سرراه یھ جعبھ

  رینی خامھ ایم گرفتم.یھ آھنگ شادگذاشتم صداشم تاتھ دادم باال.پشت چراغ قرمز بودم کھ یکی شی 

  زدبھ شیشھ.یھ بچھ بودکھ داشت فال میفروخت.شیشھ رودادم پایین

  بچھ:عموفال میخری؟

  بھش لبخندزدم

  آره عموجون فالم میخرم خودت یکیشوبده.-

  دوتاده تومنی درآوردم دادم بھش.یھ فال برداشت گرفت سمتم.ازش گرفتم ازتوجیبم 

  بچھ:عمواین کھ خیلیھ!

  اینم عیدیھ من بھ تو.برویھ ماھیھ خوشگل بخرواسھ خودت.-

  بچھ تشکرکردوباخنده دوییدورفت.

  ھنوزچراغ قرمزبود.فالم روبازش کردم.قبلش نیت کرده بودم.

  غم مخوریوسف گم گشتھ بازآیدبھ کنعان غم مخور.....کلبھ عریان شودروزی گلستان -

  لبخندزدم

  دمت گرم حافظ جون.-

  دادزدرانندش یھ ماشینیھ اومدکنارم 

  آقاعاشقیا برودیگھ سبزه مردم ودوساعت عالف کردی-

  خندم گرفت ببین یھ غریبھ ھم فھمیدمن عاشقم یھ بوق واسش زدم وحرکت کردم.

  جعبھ شیرینی روبرداشتم وپیاده شدم .زنگ روزدم

  مامان:بیاتوپسرم.

  ازکرد.سحراومدجلودردروبرام ب

  سحر:بھ بھ خان داداش عاشق میبینم کھ شیرینی آوردی کلک نکنھ زن داداشم داره میاد

  دماغشوگرفتم وباخودم بردمش توخونھ

  آره وروجک بھ کوریھ چشم بعضیا-
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  سحرباصدای تودماغی گفت

  اِمامان ببین بخواطراون دماغ منوداره میکنھ.-

  فتمامان درحالی کھ میخندیداومدجلوگ

  ولش کن پسرم چیکارداری دماغشوکندی-

  خندیدم سحرو ول کردم جعبھ شیرینی رودادم دست مامان

  سالم برمامان خودم-

  مامان:علیک سالم چی شده کبکت خروس میخونھ؟!

  مامان خبرخوش رھاتادو روز دیگھ اینجاس-

  مامان:خب خداروشکرپسرم

  سحر:جونم عروسی....وای حاالچی بپوشم.

  خندیدیم.لپشوکشیدم گفتم

  میخرم برات-

  دوباره خندیدیم.

  نشستم رومبل مامان سھتاچایی آوردکھ باشیرینی بخوریم.گوشیم روبرداشتم زنگ زدم بھ مھدی.

  مھدی:سالم آقاسامان گل

  سالم مھدی جان حالت چ طوره؟-

  خداروشکرتوچ طوری؟-

  من کھ عالیم.-

  نھ بابا ...ببینم خبریھ؟!-

  رھاتادوروزدیگھ برمیگردهمھدی -

  چــــــــــی؟؟؟؟نھ بابا-

  خندیدم

  بھ جون تو-

  بابا بھ سالمتی ببین من میرم کھ بھ مریم خبربدم فعالخدافظ.-
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  بدون اینکھ منتظروایسھ جوابشوبدم قطع کرد.بھ ده دیقھ نکشیدماھان زنگ زد.

  سالم ماھان-

  ماھان:سالم شادومادآینده چ طوری ؟

  راربودبھ مریم خبربده چی شدکھ شمام فھمیدیبابا این مھدی ق-

  عزیزم خبرنداریا اطالع رسانی باالس .آقاشک داری یھ دیقھ تواینترنت سرچ کن رھاکی میادھمون -

  موقع جوابش واست میاد.

  خندم گرفت.یھ ده دیقھ ای داشتم باماھان صحبت میکردم کھ بعدش مازیارزنگ زدبعداونم بقیھ بچھ 

  یقھ یھ ربعی صحبت میکردم.ھاباھمشون یھ ده د

  باالخره شب شدآماده شدم کھ برم خونھ رھاشون وامشبم مثل روززای دیگھ تواتاق رھا بخوابم.

  مامان من دارم میرم کاری نداری؟-

  مامان:نھ پسرم سالم برسون

  چشم-

  سحر:منم کاری ندارم

  برگشتم نگاش کردم تادیدمش زدیم زیرخنده دخترپررو.

  خدافظ-

  اومدم بیرون.ازخونھ 

  امشب آخرین شبیھ کھ قراره تواتاق رھابخوابم.ازفردابھ بعدم اگھ خودرھانخواددیگھ نمیام.درستھ من 

  عاشقشم ولی نمیخوام بھ زورتصمیم بگیره.دوس دارم دوسم داشتھ باشھ.

  قانعش میکنم کھ عاشقشم وھمھ کاراروھم مجبوربودم انجام بدم ولی اگھ اون رراضی بھ ازدواج 

  داززندگیش میرم بیرون تاباکسی کھ میخواخوشبخت بشھ.نبو

  ازماشین پیاده شدم زنگ دروزدم.بازشد

  سالم-

  محمدآقا:سالم خوبی؟

  الحمدا...شماخوبید-
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  خداروشکر بفرمایید تو-

  یاا...-

  زھراخانوم :بیاتوپسرم

  سالم حالتون خوبھ؟-

  اینبارھم محمدآقاھم زھراخانوم حالشون بھترازھرروزدیگھ بود.

  نشستیم زھراخانوم برامون چایی آورده بود.

  محمدآقا زھراخانوم مطمئنم کھ میدونیدمن چقدرعاشق رھام.امشب آخرین شبیھ کھ من قراره تواتاق -

  رھابخوابم.دوس دارم رھاکھ برگشت ھیچ کسی درموردمن باھاش حرف نزنھ میخوام وقتی دوباره 

  جلو.دوستم ندارم رھابھ اجبارشمایاکس دیگھ ای آرامشش بارسیدن بھ شمابرگشت اونوقت خودم میام 

  بامن ازدواج کنھ،میخوام خودش بخوادوباھام ازدواج کنھ.

  محمدآقا:سامان جان من ظھرم کھ داشتی میرفتی بھت گفتم.مطمئنم کسی بھ اندازه تورھای

  اینوھم بدون کھ  منوخوشبخت نمیکنھ ولی حاالکھ خودت میخوای مادرموردتواصالبارھاحرف نمیزنیم 

  ماھم تصمیم ازدواج وبھ خودرھامیسپاریم.

  زھراخانوم:سامان جان رھا دخترخوب وباشعوریھ وقتی بفھمھ کھ شمااینھمھ مدت پاش وایسادین 

  .بیشترازاین منتظرتون نمیزاره

  یھ نیم ساعتی داشتیم صحبت میکردیم کھ دیگھ ھمون خستھ شدیم ھممون بلندشدیم رفتیم تواتاقمون.

  دراتاقوکھ بازکردم ریھ ھامو پرکردم از بوی رھا.

  وگرفتم توبلغلم وخوابیدم امشب آخرین شبھ.روتختش مثل ھمیشھ بالشتشافتادم 

**********  

  رھا 

  دیروزھمھ کاراروبھ کمک بچھ ھاسرھنگ مظفری کردیم.بارییس کمیتھ ھم صحبت کردم وتمام 

  وسایالمم جمع کردم ریختم تویھ .دادم بھش اسنادومدارک وکارتی روکھ توش پول کارخونھ بودرو

  چمدون االنم بایدبرم کم کم ازبچھ ھاخداحافظی کنم.دلم نمیادازاینجابرم بااین کھ دلم واسھ خانوادم 

  حسابی تنگ شده ولی دلم واسھ اینجام تنگ میھ.متاسفانھ گوشیمم کھ توش پربودازعکس ھای خودمو 
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  کامران ودنیل وبقیھ بچھ ھاتوسط آرمین عوضی خوردوخمیرشد.فقط مونده یھ قاب عکس کھ من توشم 

  دنیل وکامران وھمینطورحشمت وجمشیدوفرشید.دلم واسھ ھمشون تنگ میشھ.صدای دراتاقم اومد.

  بیاتو-

  ارم دیدم حشمت وجمشیدوفرشیداومدن تواتاق .ناراحت بودن واسھ اینکھ ازاون حال وھوادرشون بی

  بھشون لبخندزدم ورفتم جلو.

  بھ بھ چی شده شما گودزیالھااومدین اینجا؟!-

  ولی حتی یھ لبخندم نزدن.

  بشینید-

  سھ تاشون نشستن روتخت 

  تخت نره پایین صلوات.-

  اینبارچھارتامون خندیدیم

  میشھ بگیدازچی اینقدناراحتین-

  فرشید:رھادلمون واست تنگ میشھ.

  زورتونستم جلوی ریزشش شون روبگیرم.بھشون لبخندزدماشک توچشام جمع شدولی بھ 

  خوب دل منم براتون تنگ میشھ.میدونیدچیھ من موندم وقتی برگشتم ایران دیگھ بھ کی -

  بروحالشوببرمشتی بزنم،دیگھ بپرم روکول کی،دیگھ سربھ سرکی بزارم؟

  تن گریھ میکردن اونام داش.دیگھ نتونستم طاقت بیارم زدم زیرگریھ.اشکام گولھ گولھ میومدن

  صداشونومیشنیدم.

  جمشید:رھا توکھ بری مادیگھ ازکی بروحالشوببرمشتی بخوریم،دیگھ کیئکول کنم،دیگھ کیھ کھ سربھ 

  سرمون بزاره.

  اِ این کھ داره حرفای خودمومیزنھ!

  حشمت:دیگھ ھیشکی نیست بھ مابروحالشوببرمشتی بزنھ ھیشکی نیست باماسروکلھ بزنھ .

  یباھمووناروداره میگھ!اِ اینم کھ تقر

  فرشید:آره دیگھ ھیشکی نیس بھ مابروحالشوببرمشتی بزنھ،دیگھ ھیشکی نیست سربھ سرمون بزاره.
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  صدای گریھ شون رفت باال.تااالن داشتم گریھ میکردم ولی ایناخیلی باحالن .زدم زیرخنده 

  بلندبلندمیخندیدم.اونقدخندیدم کھ افتادم روزمین پاھامومیکوبوندم روزمین ومیخندیدم.بھشون نگاه کردم 

  درحالی کھ داشتم میخندیدم گفتم

  خخخخخخ ھخخخخ شما چقد ھماھنگین ھھھخخخخخ!-

  اینباراونام درحالی کھ صورتشون خیس ازاشک بامن میخندیدم بااین تفاوت کھ دودیقھ قبل اشکامون 

  .وقتی حسابی خندیدم یواشکی رفتم جلواونام روزمین بودن ازناراحتی میومدولی االن ازشدت خنده

  .چشماشونوبستھ بودن ومیخندیدن آروم رفتم جلویھویھ بروحالشوببرمشتی زدم کف پیشونیشون

  انگارکھ برق سھ فازازوسطشون ردشده سیخ نشستن روزمین اولش نفھمیدن ولی وقتی من دوباره 

  کھ یکی دراتاق م اونام فھمیدن قضیھ ازچ قراره دوباره زدن یرخنده.یھ ده دیقھ ای شدفک کنم خندید

  وزد.درحالی کھ میخندیدم گفتم

  بفرمایید-

  طالبوداومدتو

  طال:دوشیزه جناب سرھنگ اومدن میگن کھ صداتون کنم کھ برید.

  بعدم زدزیرگریھ.دلم واسھ تک تکشون تنگ میشھ درحالی کھ لبخندزده بودم رفتم پیشش گرفتمش 

  توبلغلم.

  طالجونم دل منم واست تنگ میشھ .-

  ازبلغلم اومدبیرون ھنوزداشت گریھ میکرداشکاش روپاک کردم گفتم

  ب پرتقالیھ کھ طالخانوتوبروپایین دیگھ ھم گریھ نکن یھ آب پرتقال توپ درست کن چون آخرین آ-

  تواین خونھ وبھ دست شمامیخورم.

  .روموکردم سمت اون سھ تاطالیھ چشم گفت ورفت

  چیھ ھنوزنگاه میکنین ا سھ میشمرم میریدبیرون تاآماده بشم وگرنھ ازاون بروحالشوببرامیزنم بھتون-

  کھ دیگھ جدا بریدحالشوببرید 

  فرشید:اوه اوه بچھ ھااوضاع کیشمیشیھ الفرار

  نفرخودش رفت بیروناولین 
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-١  

  جمشید:پاشوحشمتی االن میزنھ میترکونمون

-٢  

  ھنوز سھ رونگفتھ بودم کھ دوییدن رفتن بیرون خندم گرفت .لبخندزدم ولی تلخ .تلخ تلخ.

  دربالکن روبازش کردم رفتم توش یھ نفس عمیق کشیدموچشماموبستم.آروم یھ قطره اشک ازچشمام 

  ُسرخورداومدپایین.

  م اشکموسریع زدم کناروبرگشتم تواتاق.رفتم سرکمد.ھمھ لباساموکھ تواین مدت خریده چشماموبازکرد

  فقط یھ مانتوی عروسکی کھ تاباالی زانوم بودتوکمدبودکھ گذاشتھ بودم بودم گذاشتھ بودم توچمدون.

  د.یھینھ سفیدبودوپایینش صورتی بودم .رفتم جلوآینھ،بھم میومدتازیرشاالن تنم کنم برش داشتم وتنم کر

  یھ یکمم رژصورتی زدم،روسریھ حریرآب ھندونھ ایم سرم کردم وکنارگردنم باھاش یھ پایون زدم. 

  خوبھ بودم کیف وکفشمم کھ سفیدبودبرداشتم پام کردم.ھمیشھ ست شلواردمپای صورتی ھم پام کردم.

  سوغاتی گرفتھ میکردم.بھ چمدونام نگاه کردم سھ تابودن تودوتاشون لباسام بودتویکیشونم واسھ بقیھ 

  بودم.بھ اتاق یھ نگاھی انداختم.یھ نفس عمیق کشیدم.دلم واسھ اینجام تنگ میشھ.

  رفتم پایین .ھمھ کسایی کھ توخونھ کارمیکردن جمع شده بودن .بھ ھمشون ازاتاق رفتم بیرون 

  لبخندزدم.

  جمشید:مامیریم چمدوناروبیاریم.

  باحشمت وفرشیدرفتن باال.بھ طالنگاه کردم

  آماده است؟-

  طال:بلھ االن میارم.

  باجناب سرھنگ وبچھ ھای گروھش سالم کردم ونشستم.طالواسھ ھمھ آب پرتقال آورده بود.برداشتم 

  آروم آروم میخوردم کھ مزش ھیچ وقت ازیادم نره.

  وقتی کھ تموم شدلیوانوگذاشتم روعسلی وتشکرکردم.توچشمای ھمھ اشک جمع شده بودرفتم پیششون 

  داشت گریھ میکرد.سرش روازروسینم برداشتم واشکاش روپاک غلم لھ طالروگرفتم توباول ازھم

  کردم.
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  طالخانوم دستت طال تواین مدت باغذاھات حسابی حال میکردم ولی ازفردابھ بعدبایدواسھ بچھ -

  ھاغذارست کنی اونم یھ عالمھ.

  طال:روچشمم 

  توبلغلم داشتن گریھ میکردن  بعدازاون مھشیدوبلغل کردم بعدشم مرجان بعدشیال .ھمشون

  بانادست دادم وازشون خدافظی کردم.حاالنوبت اون سھھمشونومحکم گرفتھ بودمشون.بھ باغبونو نگھ

  تابودبھ ھرسھ تاشون دست دادم. 

  نبینم بچھ ھارواذیت کنیدا شماھمینجوری قیافتون ترسناک ھست ھواشونوداشتھ باشین ازچیزی ھم -

  ھام شمام باشید.نترسونیدشون.من عاشق بچھ 

  روبھ فرشیدگفتم

  فرشیدھروقت خواستن ببردشون پارک اذیتشون نکنیا.-

  خندیدن خودمم خندیدم.

  جناب سرھنگ:خانوم صبوری اگھ خدافظی تون تموم شده بریم دیگھ ھواپیمامیپره ھا.

  چشم بریم-

  دوباره روموکردم سمت بقیھ

  من دیگھ سفارش نمیکنم ازفردااین خونھ پربچھ میشھ شمابایدحوصلتونوببریدباالوھوای ھمشون -

  روداشتھ باشید.مبادابھشون اخم کنیدیادعواشون کنیدا.منم دیگھ دارم میرم دلم واسھ تک تکتون تنگ 

  .میشھ یھ عالمھ تواین مدت اگربدی ازم دیدین حاللم کنید

  جزخوبی چیزی ندیدیم. مھشید:این چ حرفیھ ماازشمابھ

  خب خداروشکر.-

  خواستم چمدونموبردارم کھ جمشیدنزاشت وگفت خودمون تادم درمیاریم.

  برگشتم یھ باردیگھ ھمھ خونھ رونگاه کردم یھ لبخندزدم آخ کھ چقدسختھ ازاینجادل بکنی.

  خدافظ ھمگی -

  ھمھ جواب خدافظی مودادن ولی دوباره داشتن گریھ میکردن

  نشدگریھ کنیدتوایران وقتی یکی میخوادبره سفرمیگن پشت مسافرگریھ نکنید،پس شمام نھ دیگھ قرار-
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  گریھ نکنیدبھ جاش یھ ظرف آب بیاریدبریزیدپشتمون.

  توشم پرآب بود.دوباره خداحافظی کردم طالدوییدتوآشپزخونھ.وقتی برگشت یھ کاسھ سفالی دستش بود

  ودن.ازاینکھ اموال دنیل باعث خیرشدخیلی خوشحالمازخونھ اومدیم بیرون ھمھ واسھ بدرقھ من اومده ب

  وازپیشنھادمم اصالنارحت نیستم.چمدوناموگذاشتن داخل ونی کھ قراربودبااون بریم فرودگاه. 

  برگشتم اینباربھ حیاط نگاه کردم.بھشت کوچکی کھ توش پرخاطره است.نگام افتادروتاب .یادشبی 

  اشک توچشمام جمع شدولی واسھ اینکھ گریھ نکنم سریع افتادم کھ کامران داشت تابم میداد.دوباره 

  روموبرگردوندم.

  ھمتونودوس دارم ھیچ وقتم ازیادم نمیرید.انشا... ازفرداحسابی بھتون خوش بگذره بابط ھمھ چیزم -

  ممنون 

  بھ تک تک شون نگاه کردم اشک توچشم ھمھ بود.

  جناب سرھنگ باخنده گفت

  دیگھ. دیگھ فیلم ھندی راه نندازیدبریم-

  بھش لبخندزم.

  خدافظ -

  نشستم توماشین.ماشین حرکت کردازشیشھ واسھ ھمشون دست تکون دادم.طالھم پشت سرمون آب 

  ریخت .داشتن واسم دست تکون میدادن.کم کم رسیدیم بھ پیچ جاده ودیگھ ندیدمشون روموبرگردندم 

  .اشکام سرازیرشدن 

************  

  شدم.خواستم چمدونام روبردارم کھ جناب سرھنگ اومدن جلوگفتنرسیدیم فرودگاه پیاده 

  شماچرامامیاریم-

  نھ ممنون من بھ اندازه کافی بھ شمازحمت دادم-

  جناب سرھنگ:زحمتی نیست ما میاریم.

  بعدم سھ تاازھمکاراشوصداکردوچمدوناروداددست اونا.ازشون تشکرکردم وراه افتادیم.

  کناریھ خانوم مسن نشستھ بودم.کردن رفتیم سوارھوا پیما شدیم.ک بعداینکھ مدارک وپاسپورتامونوچ
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  ھنوزده دیقھ نشده بودکھ زنھ خوابش برد.ھھ اینم ازاین.

  آروم ھواپیمااززمین بلندشد.تاحاالسوارنشده بودم.یکم احساس تھوع کردم کھ خوب شدم.

  د..منم سرموتکون برگشتم ببینم جناب سرھنگشون کجان کھ وقتی متوجھ من شددستشوبرام تکون دا

  دادم کھ مثالبگم باشھ بابا دیدمت.

  دوباره برگشتم.

  خداروشکرھواپیمامستقیم میرفت ایران ودیگھ نیاز نبودجامون روعوض کنیم وبایھ ھواپیمای دیگھ 

  بریم.

  یھ نیم ساعتی گذشت ،کم کم پلکام سنگین شدن وخوابم برد.

************  

  خانوم خانوم...لطفابیدارشید-

  چشماموبازکردم .یھ خانومھ کھ لباس مھمانداراتنش بودبھم لبخندزدگفت

  میایم.د قیقھ دیگھ فروبشینیدوکمربندتونم ببندین تا چند دلطفاصاف -

  باشھ ممنون-

  زنھ رفت منم کارایی کھ گفتھ بودانجام دادم .نمیدونم چرااسترس داشتم .بعداینھمھ مدت میخوام

  خانوادموببینم باورم نمیشھ. 

روم ھواپیمافروداومدونشست .کمرنندامون روبازکردیم وپیاده شدیم.وقتی اومدم پایین یھ نفس عمیق آ
  کشیدم.

  آخ کھ ھیجاوطن خودآدم نمیشھ.-

  آره حق باشماست-

  لبخندزدم.باھم دیگھ رفتیم داخل فرودگاه اونجاھم مدارکامون روچک کردن .بھش جناب سرھنگ بود

  ورفتیم واسھ تحویل چمدونامون.سھ تاچمدونام روبرداشتم کھ دوباره ھمون مرداکھ ازھمکارای جناب 

  سرھنگ بودن اومدن ازم گرفتنشون.

  ممنون ازلطفتون -

  ازپلھ برقی رفتیم پایین نگاه کردم کھ ببینم خانوادمومیبینم یانھ.داشتیم میرفتیم سمت شیشھ کھ 
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  تن دست تکون میدادم مامان وبابام ومریمم زن عمو خالھ عموھمھ مامانموازپشتش دیدم واسشون تن 

  بودن ھمھم داشتن گریھ میکردن .وای اینجارواینام ھستن .ھمھ دوستای مھدی ھم اومده بودن ھم 

  سریع دوییدم شیشھ روودورزدم بایدازاون ماھان بودھم مازیاربودھم مجیدووحامدوحمید.ھمشون بودن.

  پایین تاببینیمشون.یکی پلھ برقی ھم بریم 

  میشھ یکم عجلھ کنید.-

  جناب سرھنگ:بلھ چرانمیشھ.

باعجلھ رفتیم روپلھ برقی منتظرنموندم کھ بره پایین خودم پلھ ھارومیرفتم پایین .مامانو دیدم کھ 
  داششتت میدوییدسمتم منم دوییدم سمتش 

  مــــــــــامـــــــــــان-

  فشارش میدادم.آخ کھ چقدایناروکم داشتم.بوش میکردم. رسیدم بھش پریدم توبلغلش محکم بھ خودم

  مامان:الھی قربونت برم بزارببینمت عزیزم.

  سرموازروسینش برداشتم زل زدم توچشماش اشکاشوپاک کردم.

  مامان دلم واستون یھ ذره شده بود.-

  مامان:مم ھمینطورعزیزم.

ام خودمو پرت کردم توبلغلش داشتم بابام اومدسمتمون ازبلغل مامان اومدم بیرونو دوییدم سمت باب
  گریھ میکردم.

  بابا:باالخره اومدی رھایی بابا

  بابادلم واست تنگ شده بود.-

  بابا:منم ھمینطوربابایی.

  محکم باباموبلغل کردم.

  مریم:بخدادل منم واست تنگ شده بوداماروھم دریاب.

  کردم وروبھ مریم گفتمھنوزاشکام میومدن ازبلغل باباھم اومدم بیروون باخنده اشکاموپاک 

  سالم خیاردریایی جونم.-

  پریدم توبلغل مریم محکم ھم دیگھ روبلغل کرده بودیم.

  مریم:دلم واست تنگ شده بوددیوونھ.
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  منم ھمینطور.-

  ازبلغل مریم کھ اومدم بیرون عمووزن عمووخالھ روبلغل کردم بعدشم بامھدی ومھردادوماھان 

  کنم فقط دوساعت درگیربلغل کردن بودیم.ومازیاروبقیھ احوال پرسی کردم فک 

  جناب سرھنگ:آقاقراره تاشب ھمینجا وایسیم.

  بابا:بفرماییدامشب ھمگی شام منزل مادعوتن.

  بھ بابام نگاه کردم الھی قربونش برم ازدوریھ من چندتاموی سفیدتوسرش بھ چشم میخورد.مامانمم 

  ھمینطور.ولی ھنوزھمون مامان بابای خودم بودن.

  بریم رھاجان کھ کلی حرف داریم.مامان:

  بھش لبخندزدم.وسط مامان بابام وایسادم دست ھردوتاشونومحکم گرفتھ بودم تودستام.

  احساس کردم کسی داره نگام میکنھ برگشتم اطرافمودیدم.

  بابا:دنبال کسی میگردی بابا.

  نھ باباجون چیزی نیست-

  سوارماشینمون شدم .

  میکردیا.بابا:مارونمیدیدی خوب کیف 

  نھ بخدااونجاھمھ چی خوب بودھمھ چی ھم فراھم بودفقط وجودشمادوتاروکم داشتم.-

  بابا:اِی پدرسوختھ چابلوس

  اِمگھ صدبارنگفتم بھ بابام فوش ندید من حساسم روبابام.-

  ھمھمون خندیدیم.دوباره رفتھ بودم توجلدھمون رھای شیطون ھمیشگی.

************  

  بامم کنارم بودن ھمھ مون بودیم.نشستم رومبل مامان وبا

  مریم:خوب رھاتعریف کن ببینم 

  چیوتعریف کنم عزیزم اگھ بخوام عین این ھشت ماھوبگم ھشت ماه طول میکشھ ھا.-

  خندیدیم

  مریم:حاالنمیخوادعین این ھشت ماه وبگی خالصش کن.
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  خالصشم چھارماه طول میکشھ ھا.-

  مریم:رھامیام خفت میکنما.

  بیامیدمت دست بادیگاردام میگم حالتوجابیارن.جرئت داری -

  مریم:نـــــــــــھ ؟!یعنی میخوای بگی بادیگاردم داشتی؟!

  بادیگاردم داشتیم. بعلھ عزیزم-

  مریم:بروباباتوروچ بھ بادیگارد

  باشھ عزیزم االن نشونت میدم-

  پاشدم رفتم سمت چمدونم 

  توکدومشون گذاشتم؟-

  یکم فکرکردم اینجوری کھ نمیشھ

  مھردادمیای کمکم کنی ایناروببریم تواتاق-

  مھرداد:باباحاالچ کاریھ سوغاتی مون روبعدابده

  بیشین مینیم بابا کی گفت میخوام سوغاتی بدم.-

  دم دراتاق آورد. تارومھرداددرحالی کھ میخندیداومدباھام چمدونا

  توبروبشین.،مرسی خودم میبرمش تو -

  .مھردادرفت .دراتاقمو بازکردم ،دلم براش یھ ذره شده بود.چمدوناموگذاشتم روزمین.دروبستم 

  برگشتم کھ اتاقم روببینم تکیھ دادم بھ درویھ نفس عمیق کشیدم،ولی احساس کردم اتاق دیگھ بوی 

  م روتختم خودمونمیده یھ بوی دیگھ بود.یھ بوی آشناولی نمیدونستم کھ بوی چی یاکی بود.رفتم جلونشست

  خودموانداختم روش آخ کھ دلم یھ ذره شده بودواسھ ھمشون.بالشتموگرفتم توبلغلم.سرموفروکردم توش.

  وااینم ھمون بورومیده .یعنی چی یادم باشھ ازمامانم بپرسم.

  یادمریم افتادم رفتم سرچمدونم یادم نیست توکدوم چمدوناگذاشتمش.درچمدون اولم روبازش کردم 

  ازکردم یکم اینوراونورش کردم .گیرش آوردم.نگاش کردم اول دنیل بعدکامران بعدم نبود.دومیش روب

  اون سھ تاگامبورو.قاب روبرداشتم بھ سینم فشردم.بلندشدم ازاتاق رفتم بیرون.

  بفرماییدفوضول خانوم.-
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  قاب عکس دادم دستش 

  مریم:وای اینارو.ایناکین رھا؟

  ھمھ بلندشدن اومدن تاعکس وببینن 

  این دنیلھ ھمونی کھ این ھشت ماه پیشش بودم خدابیامرزدش خیلی مردنازنینی بود.این کامرانھ -

  خدااینم بیامرزه کھ اگھ نبودمنم نبودم چون کامران جای من مرد.

  فتاده بود؟افاقی یعنی چی مگھ چ اتبابا:

  حاالوقت زیاده واسھ تعریف کردن بزاریدبگم ایناکین.-

  م گفتمبھ اون سھ تااشاره کرد

  این دوتاگامبوکھ میبینیدبادیگاردای دنیل ومن بودن .بیچاره ھاپدرشونودرآوردم ازبس کھ چپوراست-

  بروحالشوببرمیزدم بھشون.اینم اسمش فرشیدرانندمون اینم خیلی بچھ باحالی بوداینم مثل اون دوتاھی  

  بروحالشوببرمیزدم بھش.

  مھرداد:بروحالشوببردیگھ چیھ؟

  بروحالشوببراینھ-

  دستموبردم توھواوخیلی سریع ومحکم زدم وسط پیشونیش

  بروحالشوببر-

  ھمھ خندیدیم.دوباره نشستیم سرجامون.

  مامان:خوب رھاجان مامان تعریف کن ببینم ازھمھ چی بایدبرام بگی.

  چشم میگم-

  شروع کردم بھ فک زدن

  اون روزی کھ رفتیم پار بابچھ ھای نقاشی بودیم یادتونھ-

  ھمھ گفتن آره

  خوب اونروزبعداینکھ ماھان بھم زنگ زدوسرکرم گذاشت من رفتم دستشویی نمیدونستم کجاست -

  واسھ ھمین خیلی دنبالش گشتم تاپیداش کردم وقتی ازدستشویی اومدم بیرون یھویکی جلودھنم وگرفت 

  یھ دستمال گذاشت جلودھنم بوالکل میدادواسھ ھمین بیھوش شدم .وقتی بھ ھوش اومدم دیدم 
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  اپسرخیکیھ گاوباالسرمن.خواستن اذیتم کنن کھ منم نامردی نکردم حال چارتاشونوجاآوردم.چارت

  بعدش یھ پسردیگھ اومدکھ ظاھرابھترازاونابوداسمشم سامان بود.

  حسابی حال اون پسراروجا آوردوفرستادشون رفتن .

  دیگھ جزئیات روواسشون نگفتتم.

  بعدچندروزاین سامان منومیبره یھ جایی کھ من فک میکنم میخوادمنوبھ شماپس بده ولی باکمال -

  دروغگویی وبیشعوری منومیبره میفروشھ.منم میوفتم گیرایناکھ آدمای خوبی ھم بودن ازراه زمینی

  ی .دنیل ازمن خواست کھ دخترخوندش باشم کھ تمام داراییش برسھ بھ یھ دخترایرانرفتیم لندن  

  سرتونودردنیارم.روزای آخرکھ میخوادازدنیابره ومیخوادھمھ اموالش روبده بھ من بھش پیشنھادمیکنم 

  کھ خونھ ای کھ قراره مال من بشھ ،بشھ مال بچھ ھای بی سرپرست کارخونھ روھم بفروشھ باپولش 

  بھ بچھ ھای مرض کمک کنھ اونم قبول کرد

  ؟کشیدی رھاماھان:وای یعنی توازاونھمھ مال وپول دست 

  خوب بعلھ دیگھ مااینیم -

  داشتم میگفتم دوروزقبل اینکھ بخوایم بیایم ایران توسط یھ آدم بوزینھ ی خدانیامرزیده ای بھ اسم -

  بھ من نزدیک شھ کھ تمام  آرمین من وکامران دزدیده شدیم ودلیلش ھم فقط این بودکھ اون میخواست

  رسھ.ولی ازاونجایی کھ دنیل روبھ موت بوده آرمین اموال دنیل کھ قراره بھ من برسھ بھ اون ب

  قصدداشت منوکامران روبکشھ بعدشم بایھ اثرانگشت تمام اموال دنیل روبھ نام خودش بکنھ .کامرانم 

  واسھ این میمیره کھ آرمین میخوادمنوبکھ ولی کامران خودشومیندازه جلووبھ جای من تیربھ اون

  میخوره. 

  اب کشیدیمامان:الھی بمیرم توچقدعذ

  خدانکنھ عزیزم بعدم من تنھاعذابی کھ داشتم این بودکھ ازشمادورم وگرنھ من اونجاکلی بھم رسیدگی -

  میشدکلی ھم باھام خوب برخوردمیکردن.

  بابا:رھایی حتماخستھ ای پاشوبرویکم استراحت کن واسھ شام بیدارت میکنیم.

  بااجازه بلندشدم ورفتم تواتاقم.ازخداخواستھ قبول کردم بھش یھ لبخندزدم وباگفتن 

  دراتاقموبستمو افتادم روتختم بالشتموگذاشتم زیرسرم چشمامم بستم خیلی زودخوابم برد.
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          ************    

  سامان

  الوچ طوری چ خبرارھا خوبھ؟-

  مھدی:عالی نمدونی ھمش میگھ سامانم کوش سامانم کوش

  چـــــــــــی؟؟؟-

  مھدی خندید

  میکنی بیشعور!زھرمارمسخره -

  مھدی:وای سامان تصورکن رھا ازراه نرسیده بگھ سامانم کوش سامانم کوش

  خندیدم.

  مھدی:نگران نباش حالش خوبھ االنم رفتھ استراحت کنھ

  خداروشکرببینم زیاداذیت نشده؟-

  این جورکھ خودش میگفت خیلی نھ فقطاین چندروزه آخراگھ مامورایکم دیرمیکردن خدای نکرده -

  ودافاق بدی واسش بیافتھ.ممکن ب

  یکم مکث کرددوباره گفت

  سامان تومطمئنی کھ نمیخوای االن بیای ببینیش ؟-

  آره یھ وقت سوتی ندینابعدازعیدیھ جوری بھش میگم .-

  باشھ داداش کاری نداری؟-

  نھ قربونت خدافظ-

  خدافظ-

  گوشی روقطعش کردم.

  مامان:خوب پسرم چی شد؟

  نم رفتھ استراحت کنھھیچی خداروشکرحالش خوبھ اال-

  مامان:خداروشکر

  مامان من دارم میرم بیرون کاری نداری؟-
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  نھ مامان مواظب باش-

  چشم من رفتم-

  سوئیچم روازرواپن برداشتم ورفتم بیرون.

  صدای ضبط رودادم باال.شیشھ روھم کشیدم پایین مثل ھمیشھ کبکم خروس میخوند

  آخ رھا اونموقع دوربودی دلم شورتومیزدومیخواستت.االن کھ نزدیکمی دلشوره ندارم ولی دلم -

  اوووووووووفبیشترمیخوادت.

  وای خداجون کی این عیدتموم میشھ کھ برم بھش بگم.

  خیلی دوس دارم االن برم خونشون ولی حیف کھ نمیشھ.

          ************    

  رھا

َه گمشوبزاریکم بکپم-   ا

  ھای خرمھمونیھ امشب فقط بھ خاطرتوعھ اون وقتتوگرفتی کپھ مرگتوگذاشتی!؟مریم:ر

  جون عمھ ی خدابیامرزبابامون ول کن بزاربخوابم-

  مریم:بھ جون عمھ خدابیامرزبابام عمرا بزارم بکپی

  .موھام اومده بودن جلوصورتم ،زدمشون کنار.ناچاربلندشدم نشستم روتخت

  ؟ چی میگی توبابا-

  ھ لیلی زنھ یامرداالغ جان پاشوآماده شوبریم پایین چارساعت خوابیدی خستھ نشدی؟مریم:تازه میگ

  باشھ بابا برومن االن میام.-

  مریم:زودبیای یا

  باشھ دیگھ پاشوگمشو-

  یھوعین این وحشی ھای دیوونھ پریدومنومحکم بلغلم کرد.

  !آخ مریمی ببینم بھ انجمن تیمارستانی ھاپیوستی ؟چتھ دیوونھ لھم کردی؟-

  مریم:رھا نمیدونی چقددلم واست تنگ شده بودنمیدونی چقددوس داشتم زودتربیای تاھمین جوری باھم 

  دعواکنیم.
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  آخی نازی .خودمم دلم براش تنگ شده بودواسھ ھمین منم محکم بلغلش کردم.

  دل منم واست تنگ شده بوددیوونھ نمیدونی شباھمش بافکرشماھامیخوابیدم.-

  فکراینانمیخوابیدم برعکس ھمش بافکرکردن بھ سامان وکاراش خوابم میبرد.ھھ ھمھ شباکھ بھ 

  خوب دیگھ پاشوگمشوخفم کردی بلندشوتامنم آماده شم وگرنھ خوابم میبره ھا.-

  مریم ازبلغلم اومدبیرون وگفت

  زودبیا-

  تخت اومدم پایین رفتم جلوآینھ .بُرسم بعدم رفت.وقتی کھ رفت یھ لبخندازخاطرات گذشتمون زدم.از

  روبرداشتم کھ موھاموباھاش شونھ کنم کھ یھوچشمم افتادبھ تارموی کوچیکی کھ بین سوزن ھای برس

  بود.موروبرداشتم وگزاشتمش کف دستم نگاش کردم 

  این کھ مردونھ است!یعنی چی؟-

  یکم فکرکردم

  اینجاست؟شایدمال بابامھ. ولی چرا-

  ای ندادم ولی ھرجوری شده بایدبفھمم کسی تواین مدت کھ من نبودم اومده تواتاقم بھش اھمیت دیگھ 

  یانھ؟

  موھاموشونھ کردم ودم اسبی بایھ گیره بستمش باال،یھ تونیک سفیدھم تنم کردم بایھ دمپای مشکی .

  روسریھ سفیدمم سرم کردم یکمم بھ خودم رسیدم وواسھ آخرین بارتوآینھ بھ خودم نگاه کردم.

  ل ھمیشھ عالیھ عالیمث-

  رفتم پایین ھمھ نشستھ بودن تمام کسایی کھ ظھرم توفرودگاه دیده بودمشون.

  مھرداد:بھ بھ مادمازل تشریف فرماشدن باالخره.

  ھمھ برگشتن سمتم

  سلــــــــــام برمھمانان گرامی.-

  یھ تعظیم الکی ھم کردم.

  بشینم کھ بابام بین خودشومامان برام جابازکردرفتم نشستم بینشون.خودمونیما ولی این مدت کھ خواستم 

  من نبودم فک کنم حسابی بھشون خوش گذشتھ.خخخخ
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  مھدی:چ عجب بابامثالمامھمونیما 

  باخنده وشیطنت گفتم

  واسھ شماکھ بدنشد...-

  یدیم.مھدی بیچاره سرشوانداخت پایین ولی درعوض منوماھان کلی خند

  مازیار:ببینم شمادوتابھ چی میخندین ؟!

  ماھان ومن ھم زمان گفتیم

  این یھ رازه....-

  دوباره زدیم زیرخنده

  مریم:نوبت ماھم میرسھ رھاخانوم

  بھش یھ زبون درازی کردم دوباره خندیدم.

  یھوبدون ھیچ مقدمھ ای پرسیدم

  مامان یھ سوال-

  مامان:بگوعزیزم

  نبودم کسی تواتاق من رفتھ ؟میگماتواین مدت کھ من -

  انگاردستپاچھ شدمامان کھ ھیچ باباھم یھ جوری شد.

  مامان:ھان...اِ...چھ طورمگھ چیزی شده؟

  یکم مشکوک شدم

  چیزی کھ نشده ھمینجوری پرسیدم.-

  بابا:نھ کسی بھ جزماھاتواتاقت نرفتیم.

  مشکوک پرسیدم

  مطمئنید؟-

  مامان:آره دخترم

  اینادارن یھ چیزی رواز من مخفی میکنن.تعجب کردم مطمئنم 

  یھ خانومھ کھ نمیشناختمش اومدوبھ ھمھ شربت تعارف کرد.اومدجلوی من.شربت روبرداشتم 
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  وتشکرکردم

  ممنون ،شما؟-

  مامان:ایشون طالخانوم ھستن تواین مدت کھ تونبودی ایشون کاراروانجام میدادن.

  بلندگفتم

  طال خانوم-

  یزنی؟بابا:آره مگھ چیھ چرادادم

  لبخندزدم گفتم

  ھیچی آخھ آشپزماھم تولندن اسمش طال بودنمیدونید چقداذیتش میکردم.-

  بابا،باخنده گفت

  پس خدابھ دادت برسھ طالخانوم.-

  ھمھ مون خندیدیم.یھ شیرینی ازروی میزبرداشتم وباشربتم خوردم.ھمون موقع گوشیھ مھدی زنگ 

  خورد.

  مھدی:سا....

  من نگاه کردگفتیھوانگارھول شده باشھ بھ 

  ساسانھ رفیقم...ببخشید-

  راستی اون گفت کی دستپاچھ ان؟! اینقد ایناچراھمچین میکنن؟چرا بعدم بلندشدرفت بیرون .وا

  ؟سامان؟ساسان؟یھویادسامان افتادم.سریع پرسیدم

  راستی بابا ،بااونی کھ منودزدیده بودوفروخدتم چیکارکردید؟-

  بابا:ھان؟

  ھمین پسره سامانومیگم دیگھ -

  انگارھول شدھمش بھ مامنم وبقیھ نگاه میکرد

  واباباچراچشماتوھمچین میکنی من اینجام چراچشات ھی دودومیکنھ ؟-

  دوباره بھم نگاه کرد.بھ بقیھ نگاه کردم دستاشونوگذاشتھ بودن جلودھنشون ریزمیخندیدن.مرض بھ 

  بابای من میخندید؟!
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  ادیمش زندانبابا:ھیچی دیگھ فرست

  یعنی االنم زندونھ؟-

  نھ دیگھ آزادشد-

  وابھ این زودی؟-

  دیگھ چیزی نگفت اگھ زندان بودحتمامیرفتم یھ روزمالقاتش .نھ اینکھ بگم من ھرشب 

  دروغ گووخیانت کارنباشھ. بایادتومیخوابیدمانھ میززدم زیرگوشش کھ اینقد

  طالخانوم:خانوم غذاآماده است

  مامان:االن میایم

  ا:بفرماییدتاازدھن نیوفتادهباب

  ھمھ بلندشدیم منتھامن رفتم دستشویی .بعداینکھ کارم تموم شداومدم بیرون.رفتم توآشپزخونھ

  ھمھ نشستھ بودن ومنتظرمن بودن چشمم افتادبھ میز

  وووووووویییییی اینجاروھرچی کھ من دوس دارم اینجاھست اوووممم-

  بابا:بیابشین کھ آب ازلب ولوچت آویزونھ.

  داشتم عین گاوتن تن میخوردم.نشستم پشت میز اول سوپ کشیدم خوردم .البتھ ناگفتھ نمونھ 

  مامان:الھی بمیرم حتما تواین مدت غذای درست وحسابی نخوردی مادر؟

  خندم گرفت ولی بھ روی خودم نیاوردم قیافم روناراحت نشون دادم سرموگرفتم باال دیدم ھمھ باتعجب 

  دارن نگام میکنن

  آخ مامان نمیدونی کھ صبحا یھ تیکھ نون خشک میزاشتن جلوم ظھرا یھ تخم مرغ عسلیھ نپختھ شبام -

  ھیچی بھم نمیدادن ھفتھ ھفت روزوھشت روزش رومیرفتم زیرسرم .اصال یھ وضعی داشتم 

  باورکنیدچندبارنزدیک بودبمیرم.

  ن درمیومدکھ زدم زیرخنده خخخ بیچاره اگھ طالبفھمھ سکتھ ناقص روردمیکنھ.کم کم داشت اشکاشو

  بلندبلندمیخندیدم.

  بابا:پدرسوختھ مارومسخره میکنی؟

  بھ جون خودم قیافھ ھاتون دیدن داره داشت اشکاتون درمیومد.-
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  دوباره خندیدم البتھ اینبارھمھ خندیدیم

  منھ بابا چی فک کردیدببینید من اونجا ھروعده غذاییم دوسھ برابراین غذھابودمن خودمومیترکوند-

  واااای خودمونیما ولی خیلی باحال ضدحال خوردین. 

  دوباره خندیدیم.ھمھ چی رومیزبودازھمھ چی خوردم دیگھ داشتم میترکیدم ولی اوون ژلھ قرمزه داشت

  بھم چشمک میزد. 

  اِی چشمت دراد-

  مریم:چی؟؟

  بااون ژلھ ام المصب خیلی چشمک میزنھ.-

  روگذاشت جلوم.ھمش وخوردم. دوباره خندیدیم بابا درحالی کھ میخندیدژلھ

  دستموگذاشتم رویکمم وتکیھ دادم بھ صندلی

  آخ ترکیدم-

  مازیار:فقط من موندم اینھمھ میخوری چرا چاق نمیشی؟

  انگل دارم-

  ھان چی ،چی گفتم.چشماموبازکردم دیم ھمھ دارن باتعجب نگام میکنن.واسھ ماس مالی کردن قضیھ 

  گفتم

  حرفای بدنزن.اِمریم صدبارنگفتم ازاین -

  یھوھمھ رفتیم توھوادیگھ ازچشمامون اشک میومد.درحالی کھ میخندیدم گفتم

  من برم تاسکتتون ندادم.-

  باخنده ازآشپزخونھ اومدم بیرون.

  کنارمریم بودمیک ساعتی میشدکھ ازخوردن شام میگذشت داشتیم میوه میخوردیم.

  باخنده زیرگوشش یواش گفتم

  یواشکی حال میکردینا. خوب تواین مدت کھ من نبودم-

  مریم خندیدگفت

  آره بابا اصال یھ وقتایی بھ مھدی میگفتم اگھ این رھابودعمرامیتونستیم کاری کنیم واال-
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  چی ؟نھ بابا؟خاک توسرت ببین زودتربساط عروسی روراه بندازین-

  مریم:چرا؟

  میترسم دوروزدیگھ بیای بگی حاملھ ام.-

  دوتامون خندیدیم

  یوونھ گفتم کاری ولی نگفتم ھرکاریمریم:خاک توسرت د

  میونت چ طوره؟راستی بامھدی -

  مریم:عالی خداروشکرخیلی باھم خوبیم

  ازدواج چیزخوبیھ نھ؟-

  مریم:آره معلومھ کھ خوبھ یھ تجربھ جدیدوخوب

  باشیطنت گفتم

  باباتجربھ معلومھ خیلی تجربھ کسب کردیا-

  مریم خندیدوگفت

  انشاا...نوبت شما...-

  ھا بریمماھان:بچھ 

  اِکجا ماھان نشستیم دیگھ.-

  ماھان :نھ رھا ماازصب تاحاالاینجاییم ھمتونم خستھ ایدمامیریم البتھ نگران نباش عیددوباره مزاحم 

  میشیم.

  .بلندشدمازیاروحمیدوحامدومجیدم پاشدن

  شمادیگھ چرابلندمیشیدبشینین دیگھ-

  مازیار:نھ دیگھ ماباھم اومدیم باھمم میریم باھمم میمیریم باھمم عروسی میکنیم باھمم بچھ دارمیشیم 

  باھمم...

  مجید:اوووووف نفس بکش بابا

  مازیارالکی چندتانفس عمیق کشید

  .ھممون خندیدیم
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  م بودن رفتن دوباره نشستیم.خالھ ومامان وززن عموداشتن باھم حرف میزدن مرداھم کھ باھبعداینکھ 

  منومریمم پیش ھم دیگھ بودیم.مریم رفت دستشویی منم ازفرصت استفاده کردم دوییدم رفتم 

  .تواتاقم.چمدونی کھ توش سوغاتی ھاروکادوپیچ کرده بودم روبازش کردم

  مال ھمھ گرفتھ بودم چمدونودوباره بستمش وورفتم پایین.ھنوزداشتن حرف میزدن مریمم نشستھ

  بودپیش مامانش. 

  ن ... اِھن.اِھ-

  ھمھ برگشتن سمتم مھردادیھ سوت کشدارزدوگفت

  اوالال مادمازل ازاین کاراھم بلدبودی؟-

  اِبھ من میگی مادمازل حاالکھ اینجورشدسوغاتی ت روبھت نمیدم.-

  مھرداددستش روبھ نشونھ تسلیم گرفت باالوگفت

  فرلوپزآقابنده غلط کنم بگم مادمازل اصالمن کی گفتم مادمازل گفتم جنی -

  ھمھ خندیدیم.

  بایدفکراموبکنم-

  نشستم رومبل تک نفره چمدونم گذاشتم روعسلی.درش روبازکردم واول ازھمھ کادوی مامان بابام 

  روبازش کردم.بلندشدم دادم بھشون.

  بابا:دستت دردنکنھ رھایی 

  خواھش میکنم-

  مامان:این چھ کاری بوددخترم

  وظیفھ بود-

  مھرداد:خالھ عموبازش کنید

  کادوھاروبازکردن واسھ مامانم یھ کت شلوار شیری رنگ گرفتھ بودم واسھ بابامم یھ کت تک 

  دوباره تشکرکردن.چارخونھ دار.

  کادوی عمو وزن عمومم دادم بھشون.

  یھ بلیزمجلسی سورمھ ای واسھ زن عموم گرفتھ بودم یھ بلیزم واسھ عموم.اونام کلی تشکرکرد



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٣٢۵ of ٣۴۵ 
 

  ھ خالمم مثل زن عموم یھ بلیزمجلسی گرفتھ بودم کھ یشمی بودواسھ کادوی خالھ وشوھرخالمم دادم.واس

  .شوھرخالمم یھ بلیز.اونام ازم کلی تشکرکردن

  بلندشدم کادوی مریم ومھدی ھم دادم.

  کردوگفت ماچم مریم

  دستت دردنکنھ چرازحمت کشیدی-

  خواھش میکنم یھ آبجی کھ بیشترنداریم.-

  کادوی مھدی ھم دادم.اونم خیلی تشکرکرد

  واسھ مریمم یھ کت دامن طالیی گرفتھ بودم واسھ مھدی ھم مثل بقیھ یھ بلیز.

  مھرداد:جانم االن نوبت منھ.

  نشستم رومبل یھ سیب برداشتم شروع کردم بھ گاز زدن.خخخ ازعمداینکاروکردم کھ حال مھردادویکم 

  بگیرم

  مھرداد:ھوی جنیفرپس مال من کو؟

  ھان؟-

  چ برسھ بھ جنیفر،نامردمال ھمھ خریده بھ جزمن.مھرداد:اصالتومادمازلم نیستی 

  خندیدم کادوی مھردادم کھ یھ بلیزبوددرآوردم دادم بھش نیشش بازشدگفت

  دستت مرسی مادمازل-

  تاخواست بگیره کادوروکشیدم عقب کھ گفت

  من کفتم جنیفراصالمن ھرفی ازمادمازل زدم.-

  م .مھردادبازش کردمثل اینکھ خوشش اومده اینبارھمھ خندیدیم کادورودادم بھش دوباره نشستم سرجا

  بود.

  مھرداد:جونم لباس عیدمم جورشد.

  .دوباره خندیدیم

  کم کم ھمھ رفتن منم بلندشدم رفتم تواتاقم کھ بخوابم ھنوزم خستھ بودم.

  رووتختم درازکشیدم داشت خوابم میبردکھ صدای پچ پچ مامان بابام بلندشد.خندم گرفت خواستم برم 
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  ش نبودگفتم بزار یھ روزخوش باشن خیلی زودخوابم برد.حس فوضولی ولی

          ************  

  سامان

  عیدتون مبارک-

  ی کردم.شبامامان وسحرروبو

  مامان:انشاا...سال بعدھم توبھ مرادت برسی ھم سحرازدواج کنھ.

  دیشب واسھ سحرخواستگاراومده بودفک کنم جوابش مثبتھ.

  پنجاھزارتومنی آوردم بیرون ودادم بھشون.ازالی قرآن دوتا تراول 

  کاشکی ھمون بشھ کھ مامان میگھ ھم من ازداوج کنم ھم سحر.

  مامان شیرینی تعارف کردبرداشتیم ھمون موقع صدای زنگ دراومد.

  بلھ؟-

  منم عموسامان-

  بفرمایید-

  درووبراش بازکردم.حامدکوچولوپریدتوخونھ

  حامد:عیدتون مبارک عیدتون مبارک

  دخندیدم بلندش کردم گرفتمش توبلغلم حسابی ماچش کردمتنھابو

  عیدتوھم مبارک عمویی-

  حامد:عموبھم عیدی میدی؟

  خندیدیم

  بلھ کھ میدم بھ شرطی کھ یھ شیرینی بخوری-

  حامد:باشھ عمو

  دوباره خندیدیم.نشوندمش روپام ظرف شیرینی روھم گرفتم جلوش یھوھمھ شیرینی روکردتودھنش 

  گفت

  روگده.عگو عیلی -
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  بلندخندیدم

  بچھ جون بیااینم عیدیت فقط بپا نپره توگلوت-

  ازخونھ رفت  یددم بیرون دادم بھش .یھوبلندشد دویقرآن روبازش کردم ویھ ده تومنی ازتوش آور

  بیرون.خندیدیم.پسرباحالیھ.بچھ ھمسایمونھ.

          ************  

  رھا

  خوب دیگھ ماچ بسھ عیدی موبدین یاالعیدی بدین-

  بابا،باخنده قرآن روبرداشت وبازش کردگرفت جلومامانم 

  مامان:دستت درنکنھ محمدآقا

  ای امان ازاین محمدآقاگفتنای مامانم.

  باباقرآنوگرفت جلومن یھ تراول پنجاھزارتومنی توش بودبرشداشتموتشکرکردم.

  .مامان شیرینی تعارف کردبرداشتم باباقرآنوبست گذاشتش سرجاش 

  صدای زنگ دراومد

  من میرم-

  بلھ؟-

  اومدیم عیدی بگیریم بریم-

  بیاتواِمریم تویی -

  دروبراشون بازکردم.

  عموشونن-

  درورودی روبراشون بازکردم دیدم مریم وعموشون بامھدین.

کردیم ونشستیم.براشون بشقاب گذاشتموتعارف کردم.کارم کھ تموم شدنشستم  احوال پرسیباھمدیگھ 
  پیش 

  مریم.

  کھ عیدی میخوای آره؟-
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  مریم:بعلھ

  بلھ وبالگفتھ باشم اول عیدی منومیدین بعدن عیدی میگیرید.-

  مریم:آی کیومااومدیم خونھ شماپس شمابایدعیدی بدید.

  اِزرنگیدچ کاریھ شمااالن بھ من عیدی میدین ھروقت اومدم خونتون دوباره بھم میدین.-

  ھمھ خندیدیم عمووبابام ھمزمان بلندشدن عیدیھ مادوتارودادن.

  امسال مسافرت کجابریم؟ بچھ-

  امسال شمابامریم ومھدی ودوستاتون میریدشمال ماھم باعموت میریم اصفھان خونھ پسرخالم اینا.بابا:

  اوالال جونم شمال-

  ببینم مھدی ویالی کی میخوایم بریم؟-

  مھدی:میریم ویالی مازیارشون.

  جونم-

          ************  

  مریم:بدودیگھ رھا

  اومدم دیگھ بابا.-

  سریع کولم روبرداشتم ودوییدم ازاتاق بیرون بامامانم ایناوعموشون خداحافظی کردم ونشستم توماشین 

  مھدی.

  مھدی ماشین روروشنش کردوحرکت کردیم.

  مھدی االن میریم کجا؟-

  مھدی:االن میریم دنبال ماھان اینا ازاون طرفم بااونامیریم شمال.

  جونم شمال -

  دبارمیگی جونم شمال خستھ نشدی؟مریم:ازاول عیدتااالن روزی ص

  خندم گرفت

  مھدی صدای ضبطت روببرباال.-

  مھدیم یھ چشم گفت وصدای ضبط ماشین روبلندکرد.
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  خیلی زودرسیدیم ویالی ماھان بچھ ھااونجاجمع شده بودن.

  سالم بچھ ھا بریم؟-

  ھمھشون سالم کردن

  ماھان:چرا اینقد دیرکردین؟

  مریم:ازرھابپرسید.

  ه کردبھم نگاماھان 

  دمگس اینجاس؟!قوای چقدھواگرمھ چرااین-

  ھممون خندیدیم.

  ماھان:خب دیگھ شوخی بسھ سوارشیدبریم.

  من ومریم ومھدی تویھ ماشین بودیم.پسراھم باماشین ماھان اومدند.

  مھدی ولومو ببرباال.-

  مھدی صدای ضبط وتاآخردادباال.شیشھ ھاروکشیدیم پایین.

  وای تونل-

  کردی؟ مھدی:چیھ ھوس شیطونی

  یک دوسھ گفتم کلھ ھابیرون تامیتونین جیغ بکشید. ھا آره دیگھ مشخص نیست.بچھ-

  نزدیک شدیم.

-٣...٢...١  

  من:جیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

  مریم:جیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

  ـــــــــــــــــــــــــغمھدی:جیــــــــــــــــــــــــ

  .وسوت میزدن ازاون طرفم پسراکھ پشتمون بودن جیغ میکشیدن

  ماھان ماشین روآوردکنارماشین مابادادگفت

  ئوداریمابابااینجوری کھ ماجیغ میزنیم ھرکی ماروببینھ فک میکنھ ز-

  باحرفش ھممون خندیدیم.
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  ازتونل اومدیم بیرون

  وای گلوم پاره شد-

  منم داره میسوزه.مریم:آره مال 

  مھدی کی میرسیم؟-

  مھدی:نزدیک یک ساعتھ دیگھ کھ وایمیسیم ناھاربخوریم سھ چارساعتم ازاون طرف میمونھ 

  ،حاالحاالھا ھستید درخدمتمون.

  کولموبرداشتم وبازش کردم یھ چیبس سرکھ ای درآوردم وبازش کردم اول بھ مھدی ومریم تارف 

  دن.کردم بعدم خودم شروع کردم بھ خور

  این چیبسام قالبی شده مثالاسمش سرکھ ایھ ،دلشون نیومده یھ ذره سرکھ بریزن توش واال-

  مریم:این کھ خوبھ االن درچیبساروبازکنی نصف بیشترباِد.

  مھدی:نھ بابا کوال باِداگھ شانست بزنھ یھ دونھ چیبس اونم کوچولوبندازن توش وگرنھ ھیچی توش 

  نیست.

  خندیدیم راستم میگھ.

  چیبسام دیگھ بیتربیت شدن فقط باد وبو دارن .-

  دوباره خندیدیم.چیبس رودوباره بھشون تارف کردم برداشتن اومدم خودم بردارم دیدم خالیھ.

  بفرماییدتارف نکنم میگن خسیسھ بکنم ھیچی واسھ خودم نمیمونھ.آخھ این رسمشھ؟!

  تکیھ دادم بھ صندلی سرموچسبوندم بھ شیشھ.توفکررفتم ،یھ لحظھ ذھنم رفت سمت کامرانودنیل سمت 

  گامبوھای خودم.دلم واسھ ھمشون تنگ شده.حتماسرشون االن خیلی شلوغھ فک کن االن یکی از اون 

  بچھ ھااذیت کنن اونوقت گامبوھا حسابی ازخجالتش درمیان.خخخخخ

  کرده چشماموبستم بھ پنج دیقھ نکشیده بودکھ خوابم برد.این چندروزه عیدکوالخستم 

          *********  

  ھــــــــــــــــــــــــــوی خرس قطبی -

  باصدای خابالو گفتم

  شاتاب-
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  یھویھ چیزی یخ پاشیده شدروصورتم انگاربرق سھ فازازم ردشدعین چی پریدم دیدم ھمشون دارن بھ 

  من میخندن اعصابم خوردشد.

  ن آدم سکتھ کنھ؟مرض نمیگی-

  قع نگیری بخوابیمو مریم:حقت بودتاتوباشی بی

  پس کارتوبوداالن بھت میگم-

  افتادم دنبالش ھم من سریع میدوییدم ھم مریم.ازبین ھمشون میدوییدیم اونام بھمون میخندیدن خودمونم 

  میخندیدیم.مریم رفت پشت مھدی سرشواززیردست مھدی آوردبیرونو زبون درازی کرد.

  بھت میگم االن-

  خیزبرداشتم سمتش کھ مھدی دستاشوبازکردونزاشت برم جلوتر

  اِمھدی بروکنار-

  مھدی:عمرافک کردی میزارم خانوم منوبزنی.

  پس نمیری نھ؟-

  مھدی:نھ

بھ دوروورم نگاه کردم دست حامدیھ پارچ آب بودسریع ازش گرفتموبی مکث ریختمش روصورت 
  مھدی

  پس اینم داشتھ باش-

  رھاماھان:ایول 

  بعدم روبھ مھدی گفت:عاقبت زن ذلیلی این میشھ دیگھ

  ھممون خندیدیم.

  بھ اطرافم نگاه کردم .ماشین روکنارجاده نگھ داشتھ بودن.

  مازیار:حمیدزغاالتوصندق عقبھ لطفابیارشون.

  خودشم رفت چندتاآجرچیندکنارھم دیگھ کھ جوجھ ھاروروی اون بزارن.

  ھممون نشستھ بودیم روچمنای کنارجاده .نیم ساعتی گذشت تاھمھ چی آماده شد.

  حمید:فک کنم حسابی خاکی بشیم
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  عیبی نداره آدم بایدخاکی باشھ داداش-

  مازیاربھ ھممون یکی یھ سیخ جوجھ داد.

  ماھان:پس باالکوش؟

  مازیار:گذاشتم روزغال تا ایناروبخوریم باالم آماده میشھ.

  اولی روخوردم.اووووم خدایی خوشمزه شده.

  طال خیلی خوب شدهدستت -

  مازیار:نوش جان بخوریدکھ تاشام خبری ازجوج نیستا

  مریم:یعنی شامم جوجھ داریم

  مازیار:آره البتھ اگھ بچھ ھای خوبی باشین.

  خندیدیم.

  باالروھم خوردیم .

  مازیار:بچھ ھا میخورین دیگھ میخوام چندتاسیخ دیگھ بزارم رو زغال.

  مال من نزارترکیدم-

  نخوردی کھ؟ماھان:چیزی 

  منون خیلی خوشمزه بود.نھ دیگھ م-

  مھدی:مال منم درس نکن 

  مریم :منم نمیخوام

  مازیار:اِچراھنوزمونده

  حامد:منم سیرشدم 

  مجید:منم اونقدپفک وتخمھ خوردم سیرشدم.

  حمید:مال منم نزن

  نمیخورم.مازیاربھ ماھان نگاه کرد.ماھانم چیزی نگفت وفقط انگشتش روتکون دادکھ یعنی منم 

  مازیار:منم نمیخوردم دیگھ

  ھمھ خندیدیم.
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  مجیدرفت ازتوماشین یھ پالستیک تخمھ آوردوقتی اومدفکم افتاد

  اَایناھمش تخمھ است-

  مجیدخندیدگفت:آره دیگھ

  این پالستیکارومامان من ازبس گنده است میندازه توسطل آشغال اونوقت تو،توش تخمھ ریختی-

  ھمشون خندیدین.

  .میخوردیم داشتیم تخمھ 

  باررفتیم ویالی من .ھمین طوری دورھم دیگھ بودیم یکی ماھان:بچھ ھا یادتونھ اونروز واسھ اولین 

  یکی جک تعریف میکردیم؟

  ھمھ بایادآوری اونروزیھ لبخندزدن.

  مازیار:کی پایھ بازیھ؟

  من من ھرچی باشھ-

  مازیار:ھرچی؟

  ھرچی-

  باخت بایدچشم بزاره بقیھ قایم شن.پس باالم پولوچ پیلیچ میکنیم ھرکی مازیار:

  چارتای اول کھ باختن اوناچشم یھ نفردنبال ھفت تابگرده .یھ پیشنھاد دارم قبولھ فقط نمیشھ کھ -

  میزارن.

  قبولھ.مازیار:

  ھممون یھ حلقھ زدیم

  مازیار:باالم پولوچ پیلیچ

  ھممون دستامون روآوردیم جلو.

  مازیار:ماھان وحامد دوتای اول

  ماھان:اَه

  حامد:ھیـــــــــش

  بھشون خندیدیم.اونارفتن کنار.



WWW.93IA.IR از گروگان گیری تا عشق 

  
 

Page ٣٣۴ of ٣۴۵ 
 

  مازیار:باالم پولوچ پیلیچ

  واااااااااای-

  مازیار:رھاومجیدھم دوتای دوم.

  دوباره خندیدیم.

  مریم:حاالکجاقایم شیم؟

  ماھان:اوناھاش اونجا کھ درختھ یھ چیزی شبیھ جنگلھ میریم ھمونجا.

  باشک بازی میکنیم چقدبھمون میخنده مھدی:خخخخخ فک کن یکی ماروببینھ داریم قایم

  ھممون خندیدیم

  مگھ چیھ کودک درونمون ھنوزفعالھ.-

  مازیار:خب بچھ ھا شماتا سی می شموریدماھم میریم قایم میشیم .

  ھممون رومون روبرگردوندیم.شروع کردیم بھ شمردن

-٣...٢...١.................  

  تاده فقط طول میکشھ کھ برن اونورجاده 

-١٩...١٨...١٧.....................  

  بھ نظرنمیادخیلی بزرگ باشھ فک کنم زودگیرشون بیارم.

-٣٠...٢٩...٢٨...٢٧  

  چارتامون سریع برگشتیم جیغ زدم

  اومدیــــــــــــــــم-

  ماھان:اووووووی کرشدم

  خندیدیم

  مجید:بریم بچھ ھا.

  یم شدن.ازاین ورجاده ردشدیم رسیدیم بھ ھمون جایی کھ بچھ ھاقا

  فعالبچھ ھا-

  ھممون ازھم جداشدیم رفتم جلونھ باباھمچین کوچولوھم نیستا.ھیچی نگفتم تااگھ احیاناصدایی
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  اومدبشنوم .ازھمھ بدترصدای برگایی بودکھ زیرپام خش خش میکرد. 

  صدای صحبت شنیدم صدای مردبود.وای چ حالی میده مریم ومھدی باشن یھ پنج دیقھ ای گذشت کھ 

  بھ صدانزدیک شدم .منتظرنموندم کھ فک کنم ببینم صدایرحین کاردستگیرشون میکنم.اونوقت د

  کدومشونھ .یھوازپشت درخت پریدم بیرون

  پــــــــــــــــــــــــــــــــــخ-

  وای خاک برسرم کھ یھ ذره فکرندارم.

  اینجاروباش رامین-

  کھ یکیشون ازپشت گرفتم.برگردوندمسریع برگشتم کھ فرارکنم ولی ھنوزقدم دوم روبرنداشتھ بودم 

  ولم کنید بزاریدبرم-

  افتاده بودم گیردوتاپسرسمج پرو.یکیشون گفت

  کجا تازه گیرت آوردیم-

  اون یکی گفت:کاش ازخداچیزدیگھ ای میخواستیم .

  محکم منوھل دادسمت خودش کھ افتادم توبلغلش .پسره منومحکم گرفتھ بودوفشارم میداد.ترسیدم خیلی 

  سریع بازوش روگازگفتم کھ دردش گرفت وولم کردمنم ازفرصت استفاده کردم وفرارکردم زیاد.

  دوتاشون دنبالم میدوییدن.برگشتم ببینم کھ چقدباھاشون فاصلھ دارم کھ محکم خوردم بھ یھ چیزی.نگاه 

   کردم خورده بودم بھ مجید.جان یکی پیداشد.مجیددرحالی کھ بھ پسرااخم کرده بودمنوھل دادورفتم

  پشتش.

  مجید:رھا جلونیا

  خیلی ترسیدم نکنھ یھ بالیی سرش بیارن؟مجید دوییدسمتشون اولی روبامشت کوبیدتوشیکمش 

  دومیروھم خواست بزنھ کھ اون پیش دستی کردواول زدش.جیغ زدم.

  واااااای ...کــــــــــمــــــــــــک ...مھدی...ماھان-

  حامددرحالی کھ نفس نفس میزداومدھمون موقع 

  حامد:چی شده

  .خواست بره کھ مھدی ومریمم اومدن .دوتاپسراوقتی دیدن اوضاع قاراشمیشھ نگاش افتادسمت مجید
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  فرارکردن .حامدومھدی رفتن سمت مجیدوازروزمین بلندش کردن.رفتم سمتش گوشھ لبش یکم خون 

  اومده بود.دستمال کاغذیم روازجیبم آوردم بیرون ودادم بھش

  ببخشیدتقصیرمن بود-

  جید:عیبی نداره بازم خداروشکررسیدمم

  کم کم بقیھ ھم اومدن.

  ماھان:ازکجاپیداشون شد؟

  ماجراروبراشون تعریف کردم.

  مازیار:مثل اینکھ بازی بھ مانیومده.

  بھ ساعتش نگاه کرد.گفت

  ساعت دوعھ بریم کھ زودتربرسیم.-

  نستیم ساعت پنج اونجاییم.ھمھ بگشتیم وسوارماشینامون شدیم.اینجورکھ مازیارمیگھ اگھ دیگھ وای 

  مریم بطری آبومیدی؟-

  مریم آب ولیوان رودادبھم .گلوم میسوخت یکم ازش خوردم کھ بھترشدم.

  خستھ شده بودم اساسی .خوابم نمیومدفقط یکم بدنم کوفتھ شده بودانگار.بھ صندلی تکیھ دادم 

  چشماموبستم.

  مھدی:رھا تودوباره خوابیدی؟

  کھ مریم خانوم سرم آوردخوابم پریدفقط یکم خستھ شدم خوابم نمیاد. ھھھ نھ بابا بااون بالیی-

  مریم ومھدی خندیدن منم دوباره چشماموبستم.

          **********  

  تومثال خوابت نمیومددیگھ نھ؟-

  چشماموبازکردم.صدای موج ھای دریابھ گوشم میخورد.نسیمم یواش میخوردبھ صورتم.

  اِرسیدیم؟-

  مریم:بلھ بفرماییدپایین.

  نگاه کردم من کی خوابم برد،توویالبودیم .یھ ویالی شیک ونسبتابزرگ.روبھ روش دریابود .ازدیدن 
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  یھ لبخندزدم.دریا 

  کی رسیدیم-

  ماھان:وقتی جنابعالی خواب بودین...ھمین االن.

  مھدی:فعال بیایدچمدوناروببریم تو.

  ھرکی چمدون خودش روبرداشت ورفتیم توویال.

  داریمازیارویالی قشنگی -

  مازیاردرحالی کھ لبخندزدگفت:مبارک بابام باشھ

  خندیدیم

  مازیار:بچھ ھا چارتااتاق پایینھ چارتاھم باال 

  سریع دوییدم ازپلھ ھا رفتم باال کھ بھترین اتاقوانتخاب کنم.ھمشون خوب بودن ولی اتاق سوم بالکن 

  یین.رفتم پاداشت وپنجرش روبھ دریابود .چمدونم روگذاشتم توھمون اتاق 

  بادیدنم ھمھ خندیدن.

  ماھان:اتاقتونوانتخاب کردید؟

  بعلھ اونم چ اتاقی روبھ دریا.-

  دوباره خندیدن .

  اومدن پیش من ونشستن.نشستم رویھ مبل بقیھ ھم بعداینکھ اتاقشونوانتخاب کردن 

  رفتم سمت آشپزخونھ تاببینم تویخچالشون چی پیدا میشھ کھ مازیاردرحالی کھ داشت ازپلھ 

  ھامیومدپایین داد زد

  خالیھ خالیھ-

  خستھ نشی یھ وقت-

  خندیدگفت:االن میرم پرش میکنم.

  بعدم سوییچ ماشین ماھان روبرداشت ورفت بیرون.

  تھ بودیم.یھ خمیازه کش دارکشیدمدوباره نشستم سرجام .ھمھ نشس

  حامد:خوبھ حاالاینقدخوابیدیا
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  شماروآزمایش کنم واال من خواب نبودم.کی من ؟نھ بابا میخواستم سطح فوضولیھ -

  خندیدیم.

  بحثمون گل انداختھ بود. مدیداشیم باھم صحبت میکر

  ماھان:چقدزودمیگذره ساعت نزدیک ھفتھ

  ھمون موقع دربازشدومازیاربادستای پراومدتو.تودستاش کھ دوسھ تاپالستیک بوود تودھنشم 

  دوناش پالستیک ھارونگھ داشتھ بوددوتاپالستیک بادیدنش ھممون خندیدیم.درحالی کھ بادن

  گفت

  اَرض-

  ھممون خندیدیم

  آقا من ترجمھ میکنم گفت مرض-

  دوباره خندیدیم.پالستیک ھاروگذاشت رواپن گفت

  کوفت بجای اینکھ کمک کنیددارین میخندید-

  رفتم سمت پالستیکاویھ پفک گنده ازتوش بیرون آوردم.گفتم

  خون آلوده خودتو کثیف نکن داداش-

  مازیار:توھم کھ فقط بخور

  درپفکو بازکردم وگرفتم جلوش گفتم

  حرص نخور،پفک بخور.-

  ھممون خندیدیم مازیاریھ مشت پفک برداشت رفت نشست رومبل پاشم دراز کردروعسلی.

  بھ ھمھ بچھ ھا پفک تعارف کردم ھمھ ھم برداشتن.

  باومدن مازیارکھ بین ھمھ پسراازھمھ شیطون تربودحسابی خندیدیم.یھ چنددیقھ ای گذشت کھ زنگ 

  دربھ صدادراومد.

  وامازیارکسی قراره بیاد؟-

  مازیارانگارمتوجھ حرفم نشدپاشدرفت دروبازکرد.خواستم ببینم کیھ کھ مازیارجلوم بود 

  ود پاشدم وایسادم.بقیھ ھم بلندشدن .نگاه ھمھ بین.یھومازیاررفت کنار.ھیـــــــــــن نھ ...خشکم زده ب
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  من واون حرکت میکرد.چشم توچشم ھم شده بودیم .ھیچی نمیگفتیم فقط ھمدیگھ رونگاه  

  ؟میکردیم.بادیدنش شاخم داشت میزدبیرون .اون اینجا چیکارمیکنھ 

  شتوکسی کھ بھم سامان بود کسی کھ من این ھمھ مدت دوسش داشتم کسی کھ شایدلیاقت عالقھ منوندا

  دروغ گفت وخیانت کرد.بھش اخم کردم دوییدم ازجلوش ردشدموازپلھ ھارفتم تواتاقم. صدای مریم 

  ومازیاروکھ مدام صدام میکردن روشنیدم ولی وای نستادم.دراتاقموقفل کردم.ھمونجا بھ درتکیھ دادمو 

  نشستم روزمین.

َه این اشکای لعنتی چی میگن.اصال من واسھ چی گریھ میکنم.اصال این اینجا چیکارمیکنھ مگھ    ا

  اینارومیشناسھ.یعنی اونامیدونن کھ این منودزدید.میدونن این بودکھ منواین ھمھ مدت ازخونوادم 

  دورکرد؟یعنی میدونن ھمھ عذاب ھایی کھ من تواین مدت کشیدم بھ خاطراین بوده؟

  ازپشت درمیومد صدای مریم

  مریم:رھا...رھادروبازکن...رھا بازکن این دروبایدبرات توضیح بدیم. رھا؟

  مھدی:بیابریم مریم بایدبھش فرصت فکرکردن بدیم.

  این جملھ روآروم گفتھ بودولی من شنیدمش

  مریم:چی چیوفکرکنھ اون کھ ھنوزھیچیونمیدونھ؟!

  ناچارارفت.چندبارزدبھ دروصدام کردولی من ھیچی نگفتم واونم 

  احساس خفگی میکردم.انگاراکسیژن کم آورده بودم.پاشدم رفتم توبالکن.ھمش نفس عمیق میکشیدم 

  .ولی نھ صدای موج ھای دریاونھ نسیمی کھ بھ صورتم میخوردھیچ کدوم آرومم نمیکرد.

  ازیھ بھ نرده ھای بالکن تکیھ دادم .ازتوداغ کرده بودم ھیچ سردرنماوردم این اینجا چیکارمیکنھ.

  طرف ازدستش عصبانیم ازطرفی ھم ...دوسش دارم.

  خدایا میخوای باھام چیکارکنی؟-

  یھ دست لباس ازچمدون درآوردم وگذاشتم پشت درحموم.بعدم پریدم توحمام .دوش آب یخ روباز

  ک بودبرام.ھمینش خوب بودکھ آدمو ازھرفکری ومیخوردیھ شکردم .ھرقطره آب سردی کھ بھ بدنم 

  یھ لرزه بھ بدنم این فکری نبودکھ باآب سردازذھنم بیادبیرون.میاوردبیرون.ولی این ھرفکری نیست.

  .آب داغ ھم تاآخربازکردم.ھھ من آب یخ روبازمیکنم تابھم آرامش بده .اونوقت آب داغھ کھ افتاد
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  ...وآب وبستم .لعنت بھ این  بیشترازھروقت بھم آرامش میده.ازطرزفکرم یھ پوزخندزدم

  اوف -

  آب روبستمو اومدم بیرون.لباسام روتنم کردم وخوابیدم روتخت .دربالکن بازبود بلندشدم ببندمش کھ 

  افتادبھ کسی کھ پشت بھ من وروبھ دریاوایساده بود.نگاش بھ آسمون بود.یعنی ھمونھ؟نگام 

  ره رفتم سمت دوباخودش بودولی قبل ازاینکھ نگاش بھم بیوفتھ رفتم کنار.چندثانیھ گذشت یھوبرگشت 

  بالکن .نگاه کردم دیگھ نبود.

  یعنی اون چرا اینجاس ؟چرااین جوری برخوردمیکنھ؟خدایا...خدایا خودت بھ دادم برس.-

  صدای دراومد.

  مریم:رھا؟دروبازکن خواھش میکنم.

  مریم وقتتوتلف نکن من بیرون نمیام.اصالھم ازتون توقھ نداشتم .شماکھ خوب میدونستید ...-

  چی میگی دروبازکن تابرات توضیح بدم.مریم:رھا 

  ضیح بدی ھمھ چیوفھمیدم الزم نکرده تو-

  تباه میکنی مریم:داری اش

  آروم گفتم:بروبابا

  مریم ازپشت درداشت صدام میزد

  مریم:رھا...رھا...اوف حداقل بیاشام بخور...باشھ نیاپس خودم شامتومیارم.

  سریع گفتم

  ھم پشت درنیاصدامم نکن شامم نمیخورم. مریم من خستھ ام میخوام بخوابم دیگھ-

  بلندگفتم

  شب بخیر-

  دیگھ بھ مریم اھمیتی ندادم.خوابیدم روتختم دستامم گره کردم توھم وگذاشتم زیرسرم.

  کاش من بجای کامران میمردم،کاش کامران خودشوقربونیھ من نمیکرد.

.  

.  
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.  

  نمیاداحتماال خوابیدن.ھیچ صدایی ھم ازپایین بھ گوشیم نگاه کردم ساعت دونصفھ شبھ.

  موھام ھنوزنم دارن .یھ شال نخیھ یاسی نداختم روسرم.آروم رفتم پشت دروباز کردم.

  تقریباتاریکھ ولی میشھ جلوتودید.ھیچ صدایی ھم نمیاد حتما خوابن. سرموازالی دربردم بیرون

  ازوقتی اومدیم اصالنرفتم توساحل االن ھوس کردم برم.آروم ازاتاق رفتم بیرون طبقھ باالکھ خبری 

  نیست .ازپلھ ھارفتم پایین.ھیچ صدایی نمیومدحتی ازاتاق مریم.

  حاالدیگھ توساحل بودم نفس عمیق کشیدم.ازویالرفتم بیرون.آخ کھ چ ھوای دلپذیری.رفتم جلوتر،

  داشتم بھم آرامش میدادنسیم آروم خوردبھ ص.رتم وشالم روازسرم  صدای موج ھای دریارودوس

  انداخت دوالنشدم کھ برش دارم.موھام تونسیم اینورواونورمیشدن.وای کھ چقدرمانتیکھ.حتمااالن

  خورشیدغروب میکنھ و...خاک برسرت دونصفھ شب خورشیدعمتھ کھ غروب کنھ خنگھ.اسکول  

  لبخندزدم. شدیم رفت.خودم ازحرفم خندم گرفت یھ

  .ھھ فک کنم االن ماه غروب کنھ... کامل کاملماه نگاه کردم.خیلی قشنگ بودبھ 

  . بودن قموھام ھنوزم توھواتاحدودی معل

  یھویکی ازپشت دستاشودورم حلقھ کردوسرشوفروکردتوموھام نفسای تنش میخوردبھ گردنم .سریع

  برگشتم.باورم نمیشھ چشمام توچشمای شبش گره خورد.بالبخندداشت بھم نگاه میکرد.ولی من  

  نمیتونستم ھیچ کاری کنم ،یعنی توانش رونداشتم.من چم شده بودمن کھ ازش فرارمیکردم پس چرااالن 

  ؟محونگاش شدم ؟چرااین شکلی داریم بھ ھم نگاه میکنیم

  سامان:رھا...

  سرموانداختم پایین .حرفش روادامھ نداد.دوس نداشتم کھ بده،شده بودم ھمون رھای لجبازیادکارش 

  .افتادم یاد دروغش یادخیانتش .سرموگرفتم باالوبااخم نگاش کردم ولی اون ھنوزلبخندمیزد

  دستاش روباشتاب ازخودم جداکردم ازش فاصلھ گرفتم.میخواستم برم داخل ویالنمیخواستم ببینمش 

  ھنوزیھ قدم ازش دورنشده بودم کھ بازوم روگرفت وبرم اگرچ دلمم خیلی بھ این کارراضی نبود.

  گردوند.دوباره چشم توچشم ھم دگھ شده بودیم.باصدای آروم گفت

  رھامن بایدبرات توضیح بدم،تو...توداری اشتباه میکنی-
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  ھیچی نگو...ھیچی نمیخوام بشنوم...-

  یھ قطره اشک ازچشمام اومد

  بھ تواعتمادکردم ولی تو...تو...توی دروغ گوبھ اعتمادم خیانت کردی ...من -

  اشکام یکی پس ازدیگری میومدن

  اومدجلو.ھنوزم داشتیم بھ ھم نگاه میکردیم.بادستاش صورتموقاب گرفتوباشصتش آروم اشکاموپاک 

  کردوگفت

  رھاآروم گریھ نکن؟...فتھ بودم دیگھ گمگھ نگفتھ بودم دوس ندارم چشمای قشنگت اشکی بشن؟مگھ ن-

  باش خواھش میکنم گریھ نکن ھمھ چیوبھت میگم ازاولش بھت میگم.

  ھھ میگی؟چیومیگی؟چیومیخوای ثابت کنی؟تویھ دروغ گویی ،اصالکی بھت گفتھ کھ بیای واسھ من -

  توضیح بدی ھان؟کی گفتھ ؟

  وکردتوموھامدستاش روباشدت ازصورتم برداشتم.انگارکالفھ بودپشتش روکردبھم ودستش روفر

  دوباره برگشت سمتم یکم صداش روباالتربردوگفت

  لعنت بھ من...لعنت بھ من رھا...لعنت بھ من کھ عاشق شدم...لعنت بھ من کھ نتونستم جلوی نگام -

  روبگیرم...لعنت بھ من

  چی داره میگھ یعنی چی ؟یعنی چی عاشق شده؟نکنھ...نکنھ اونم...

  ...اصالکسی تااالن بھرات توضیح بدم ھیشکی بھم نگفتھ کھ آره ھیشکی بھ من نگفتھ کھ بیام ب-

  خودت گفتھ کھ اگھ توھشت ماه ازخونوادت دوربودی منم ازعشقم...گفتھ وقتی تورفتی ھمھ چیزم  

  نابودشدگفتھ تواین ھشت ماه من توچندروزموتادبوی توخودتوشده بودم...گفتھ بوده تواین ھشت ماه 

  ازدوریھ تو توی اتاق تومیخوابیدم...گفتھ بھ جای توبالشتت روتوبلغلم میگرفتم...؟؟؟؟؟؟؟!!!گفتھ رھا 

  کسی ایناروبھت گفتھ تاحاال...؟

  نھ این امکان نداره ...نمیتونھ اینجوری بوده باشھ...پس...پس یعنی این عشق دوطرفھ است؟

  دوطرفھ است.اینباراشکم ازشوق جاری شد.نکنھ ...آره پس اون بو اون مو...آره آره این عشق 

  ادامھ داد

  رھا من یھ پلیسم اون موقع کھ توتوسط گروه مادزدیده ششدی من تویھ باندقاچاق آدم مشغول کاربودم-
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  رھا من ھیچوقت دروغ نمیگم ھیچ وقتم من اونجا یھ پلیس مخفی بودم وھیشکی اینونمی دونست.

  فتم خیلی زودبرمیگردی پیش خانوادت یادتھ؟قرارمن ایننخواستم بھ توخیانت کنم .یادتھ بھت گ

  بودوقنتی ککھ تورومیفروشم دنبالتون بیام وتومقصددستگیرتون کنم مخصوصا اینکھ اون پیره مرده  

  دومیلیاردقراربودبھت بده.رھا من باچندتاازھمکارام دنبالت اومدم.بھ خدااومدم ولی ...ولی یھوگمتون 

  کردیم.

  دوباره ادامھ داد انگاردستپاچھ بود

  رھا ما پشتتون بودیم کھ یھوغیبتون زدوقتی گمتون کردیم چون شب بودنفھمیدیم یھوچی -

  شدین.منتظرشدیم تاصبح بشھ،وقتی صبح شدبابچھ ھای تجسس اومدیم ھمون جایی کھ گمتون کرده

  دیم ولی.وقتی رفتیم تودریچھ رسیدیم یھ روستاازچندجا پرسوجوکربودیم کھ متوجھ دریچھ شدیم 

  .ھیشکی ندیده بودتون تااینکھ رسیدیم بھ اون مسافرخونھ کھ گفت خیلی وقتھ ازاونجا رفتید 

  رھاباورکن این چیزایی کھ میگم عین حقیقتھ بخداراس میگم.

  یکم مکث کرددوباره بقیھ حرفش روگفت

  وقتی فھمیدم دیگھ نمیتونم پیدات کنم داشتم دیوونھ میشدم کم آورده بوودم.ھمون روز رفتم خونتونو -

  ھمھ چیزوگفتم ازشبش ھرشب دیگھ تواتاق تومیخوابیدم ھرشب بالشتت روتوبلغلم میگرفتم 

  زنگ  وبایادتومیخوابیدم.تواین ھشت ماه ھمھ فھمیده بودن من خاطرخاتم اگھ یھ شب دیرمیکردم بابات

  میزدمیگفت نمیای؟!

  زل زدتوچشمام گفت

  رھامن...من دوست دارم ...عاشقتم ...رھامن ...من...-

  نزاشتم بقیھ حرفش روبزنھ پریدم توبلغلش ومحکم دستامودورش حلقھ کردم سرموگذاشتم 

  روسینش.جاخوده بودوقتی فھمیداوضاع ازچ قراره دستاش رودورم حلقھ کردوسرش روگذاشت 

  روسرم.

  منم تواین مدت ھمش تویادتوبودم بخدامنم شبابایادتومیخوابیدم...این عشق دوطرفھ است. سامان ...-

  سرموگرفتم باال وتوچشماش نگاه کردم محکم تربلغلش کردم

  دوست دارم.-
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  فاطمھ تاجیک -پایان

٢۴/١٠/١٣٩۵  

  .این اولین رمانم بوداگھ اشکالی توش دیدید ببخشید.دوستون ازرمانم خوشتون اومده باشھامیدوارم 

  وکمال تشکررودارم ازمدیریت محترم انجمن نویسندگان شرقی.دارم .
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