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  نویسنده:مهدیس.ك

  منبع:سایت نودهشتیا

  

  براي دریافت کتاب هاي بیشتر به وبالگ پاتوق رمان مراجعه فرمایید.

www.patogheroman.rozblog.com 

 

 

  

  :مقدمه

  سردي و خاموش ، اي خسته ، غریبه

  دردي مثل ، عبوسی و تلخ شبی 

  اینجا از روز یک ، ببر خودت با منو 

  نکردي فراموشم اگه ، غریبه

  غریبه آي غریبه آي غریبه

  فریبه و رنج از پر دنیا ببین 

  غریبه آي غریبه آي غریبه

  غریبه آي غریبه ، تنگه دلم 

  

  حرومه تو بی زندگی غریبه

  تمومه نا خاطراتم کتاب 

  تو بی آشفته دلم و سرد تنم 

  کدومه خوشبختی که نمیدونم 
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  کویره دشت مسکنت غریبه

  میمیره اینجا داره دلم آخه 

  من دل این از غافلی انگاري 

  دیره خیلی میبینی میام روزي یه 

  

  

  

 فکر بود افتاده برام مدت این توي که اتفاقاتی به و میرفتم راه بود ریخته پارك زمین روي که پاییزي هاي برگ روي

   یادم رو مشکالتم از زیادي چیز.ام حافظه دادن دست از و تصادفم به.میکردم

 بیمارستان سرد تخت روي و مریضه بابا االن دیدم خودم که چیزایی و گفت بهم مامان که تاجایی ولی نمیومد 

   5 تا باید که داره هم تومنی ملیون 40 چک یک نامردش شریک اون لطف به.خوابیده

 ام گذشته تو زده طوفان آدم یک مثل که منم.بود خرابی اوضاع کال.نداشت خوبی حال هم مامان.میشد پاس دیگه روز 

   بی هم باز میکردم سعی که هم قدر چه هر.نمیومد یادم هیچی.میزدم پا و دست

 کردم بلند رو سرم تا بله دیدم و اومد خودم به.خوردم نفر یه به کردم احساس که بودم هوا و حال همین تو. بود نتیجه 

   من براي اش قیافه قدر چه پسر این که گفتم خودم با دیدم رو اش قیافه و

 خوردن بخاطر که موبایلش به بود دوخته رو اش معترضانه نگاه. بود ایستاده جلوم ساله 29-28 حدودا پسر یه. آشناست 

   و داشت مشکی ابروي و چشم.بود شده خورد و زمین بود افتاده من

  .بدم نباید من رو ات شده غرق هاي کشتی خسارت.  کن جمع رو حواست خانوم –. سبزه پوستی 

  ) افتادم بابا چک یاد......( رو خسارتش خودم افتاده که اتفاقیه آقا هست حواسم _ 

  خانوما؟؟ خانوم خورد موش رو زبونت شد چی _ 

   میشه؟؟ قدر چه خسارتتون_ 

  !!!معذرت یک از دریغ دختر برم رو روت بابا........نخواستم رو پولت من خانوم ببین_ 

  ...... که بگم باید میشه حل خواهی معذرت یک با مشکلتون هم اگر ندارم خواهی معذرت به عادت من آقا ببین_ 
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  . خورد زنگ تلفنم. شدم خیره بهش و نشوندم لبم رو شیطونی لبخند یه.فهمید رو حرفم ته تا خودش 

  شده؟؟؟ چیزي جان مامان_بله-  ؟ شیواجان الو -مامان 

  .....بیمارستان برسون رو خودت شده بد حالش بابات- 

  اومدم مامان باشه- 

  :گفتم نداشتم هم رو پسر یه با کردن کل کل حال.بود شده جمع چشمام تو اشک 

  ندارم اضافه وقت من آقا ببخشید- 

  !!شنیدیم رو شما خواهی معذرت ما عجب چه- 

 جمع چشمام تو که اشکی از خودش انگار اما.بود تر مهم چیز همه از برام بابا شرایط این تو.زدم گندي چه فهمیدم تازه 

  .بود فهمیده چیزایی یه بود شده

  برسونمتون؟؟ میرید کجا _ 

  داره؟ ربطی چه شما به_ 

  کجا؟؟_ 

  گفت که نشو مزاحم بگم کردم باز رو دهنم 

 بذارید رو توهین کنم عرض چه که بایسی رودر پس افتاده بدي اتفاق میکنم فکر: پرسید و کرد دستی پیش خودش اما 

  کنارکجا؟؟

  باشم راحت شما با بخوام نمیبینم دلیلی_ 

  کجا؟. میگم که باره اخرین_ 

  آتیه بیمارستان _ 

  .اونجاس ماشین بفرمایید.میشناسم_ 

 ماشین ضبط نزده رو ماشین استارت هنوز.شدم سوار.بود رنگ سفید 206 یه چرا؟؟؟ ولی بود آشنا برام هم ماشین انگار 

   انگار که آهنگی به رسید و کرد رد رو ها آهنگ تک تک. کرد روشن رو

  میخواست 
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 من براي اینقدر پسر این چیز همه چرا خدایا گفتم باخودم. بود بریده رو امونم درد سر. بودم بسته رو چشمام

  .نداشتم رو آهنگ حال فقط اوضاع این آشناست؟؟تو

  

   ازمن میگذري داري

   اسون میشی رد داري

  پنهون کردي بغضمو ندارم برات حرفی 

   انگار نه انگار ولی درمیاري اشکامو

  بار اخرین براي دستات تو بگیر دستامو 

  بیاد یادت منو شاید ببند چشماتو لحظه یه 

  نمیاد هیچکس تو جاي روز یه گفتی بهش همون 

  من خوبه التماس یه نیست عاشقونه شعر این

  نزن پسم منو نشکن میکنم گریه و غرور 

   بگیري اروم بشکنم تو چشم به باید بار چند

  نري پیشم از دیگه تا کنم گریه چقدر بگو 

   نذاري تنها منو تا بریزم اشک چقدر بگو

  داري دوسم بگی تو تا میدم باج چشمات به دارم 

  بگیري پس قلبتو حتی اگه بدون دارم دوست هنوز من اما 

  بري که میتونی رو تو نمیخوام بگی بهم امروزم مثل اگه

  توام درگیره رو لحظه هر تو بی و میپرستم چشماتو هنوزم 

  توام پیش میکنم احساس بازم و میگیرم دستاتو خیالم تو 

  

  ......... که بودم احوال حالو همین تو کجادیدمش؟؟ من کیه؟؟ این خدایا میگفتم خودم با همش
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  .رسیدیم:گفت

 برگشت و کرد حس رو نگاهم سنگینی.کردم نگاهش.بود رفته یادم رو چیز همه انگار. کردم مکث لحظه چند

   حواسم من اه: گفتم خودم با.افتادم بابا یاد تازه.کرد اشاره بیمارستان به بادست.طرفم

  :گفت که کنم باز دررو خواستم.دیگه یاروعه این گیر در معلومه خوب.دادم جواب خودم بعد و کجاست؟ 

  ....لحظه یه _ 

  بله؟؟؟_ 

  .کنید خبرم اومد پیش کاري اگه میدم بهتون رو شمارم من, میکنه کار بیمارستان این توي اقوامم از یکی_ 

  باشم؟ داشته ممکنه شما اقوام به نیازي چه_ 

 بهت رو شمارش داره آدمی همچین باشی خوشحال باید هم کنید؟؟خیلی بازي لج اینقدر دارید عادت همیشه شما_ 

  !میده

  :گفتم تمام جدیت با. بود پرو خیلی اوهوع 

 کنید لطف هم االن..  نکنی سقوط بپا سقفه تو نفست به اعتماد که شما فقط.. خوشحالم نه.. میخوام رو شمارتون نه _ 

  !نشید مزاحم

  .کردم تاکید مزاحم ي کلمه رو 

 شماره!.کرده اثر بود معلوم پس! شده منقبض فکش کردم احساس.شماره نوشتن به کرد شروع من حرف به توجه بدون 

  .دستم داد و نوشت رو

  !ندارم شمارتون به نیازي که گفتم کنم فکر_

  !کردم حرکت بیمارستان سمت به بهش توجه بدون و 

  !رفته که فهمیدم. شکست درهم رو خیابون سکوت ها الستیک جیغ صداي 

  کی؟؟ کجا؟؟ از اما. میشناسمش و دیدم جایی یک رو شخص این من میدونستم

 دنبالش ذهنم توي من که آدمیه ها ملیون از یکی هم این حتما گفتم خودم با.رفتم و انداختم باال رو هام شونه بیخیال 

  کنم کشف رو گذشتم بتونم تا میگردم

  .زدم رو نظر مورد ي طبقه ي دکمه و رسیدم آسانسور به و.رفتم باال در جلوي هاي پله از بدو بدو 
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 پنجره روي به رو.بود شده سنگین پاهام. شد سست پاهام وضعیت اون توي مامان دیدن با اومدم بیرون که آسانسور از 

   راه نمیتونستم. میکرد گریه داشت بود خالم بغل تو درحالیکه بابام اتاق ي

  .یو سی آي جلوي مامان به رسوندم رو خودم بود که هرطوري اما.برم 

  :گفت میکرد گریه داشت حالیکه در 

  کنه؟؟ تماشا رو داده آب به که رو گلی دست بیاد کجاست نامرد اون.کن تماشا بیا.شیوا شدیم بدبخت ببین بیا_

 از پرده شدن کشیده با همزمان. کشید رو پرده اومد پرستار. بود شده حمله یک دچار بابا.شیشه ي پنجره جلوي رفتم 

  .من عمر ي شیشه بود شده پرده اون انگار.رفتم حال

 ***  

 خالم دختر. دیدم اطرافم تار رو تصاویر بعد و بود سفید جا همه اول.میکرد اذیت رو چشمام زیاد نور. اومدم بهوش 

  .بود سرم باالي ارغوان

  کجام؟ من _ 

  .بیمارستان_ 

  :گفتم که بود افتاده یادم انگار تازه 

  بابا؟؟...ارغوان_ 

 سرت به بالیی چه ببین کن نگاه آینه تو دختر آخه: داد ادامه و زد لبخند یه. بهتره تو از بابات دختر نباش نگران _ 

   نداري رو به رنگ.میت خود خود شدي نه.ها زده قحطی این عین شدي!آوردي

   میاد؟ روزش به چه تو دیدن با بابات میدونی آوردي؟ خودت روز به چی.تو 

  !داغونه حالم که نذار سرم به سر... چیزي؟ جونی از دور یه _ 

  . ببینم میتونم هم خودم رو این نبود گفتنش به الزم ؟!نفهمیدم؟ من نکه بابا؟؟؟ نه ا؟؟؟ _ 

 کرده درست خاصی تضاد صورتش رنگ با که مشکی ابروي و چشم و سفید پوست با بود ساله 19 دختر یک ارغوان 

   بازیگوش و بود شیطون.بود قشنگی دختر کال. خرمایی و بلند موهاي با.بود

  .بشه عصبی ارغوان که نیاره رو هایی اونروز خدا.خشن البته و جدي موقعش به اما 

  .دستم داد رو آینه 
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  .کن نگاه مارو خانوم شیوا شاهکار_ 

 هاي لب و خاکستري هاي چشم با سبزه به مایل گندمی پوست با ساله 25 دختر یه.  کردم نگاه آینه تو رو خودم 

  .مشکی و بود بلند موهام.صورتی

 رفته بابا به چشمام. شدم خیره چشمام به. میزد کبودي به و بود افتاده گود چشمام زیر.کشیدم دست صورتم به 

   بابا یاد.ام گونه روي افتاد و سرخورد چشمام روي از اشک قطره یک یکدفعه.بود

  .کردم پاکش. است بسته چشماش االن که افتادم 

  .کرد باز دستم از رو سرم پرستار.بود شده بهتر حالم.بود گذشته یکم 

   مامان پیش رفتم 

  .مامانم پاشو اینجا میمونم امشب من خونه برو پاشو جان مامان:من 

 استراحت به نیاز بیشتر من از تو.نیس خوب وضعت که هم تو.بذارم تنها رو بابات نمیتونم من.برو تو دخترم نه:مامان 

  توبرو.دیوار روي گچ مثل شده رنگت.داري

  .نخوابیدي تو دوشبه االن.جان مامان که نمیشه آخه:من 

  .برو حاال کردم هم استراحت یکم میمونم اینجا من. دخترم راحت خیالت:مامان 

  .باشیا خودت مواظب مامان باشه:من 

  .باشه هم تو نگهدار خدا جان ارغوان. باش خودت مواظب هم تو دخترم باشه:مامان 

  . جان خاله خداحافظ:ارغوان 

 بودن کرده پا به من دل توي که آشوبی از هم اون انگار.من هم بود ساکت ارغوان هم راه توي.خونه برگشتم ارغوان با 

  .در دم رسیدیم.بود خبر با

  .شدیم خسته حسابی که تو بیا: من 

  نداري؟ کاري برم باید خونه تو دارم کار خیلی امروز شیوا نه: ارغوان 

  .همرات به خدا عزیزدلم نه:گفتم. زیاد نکردم اصرار همین خاطر به نداشتم داري مهمون ي حوصله منم 

  !خداحافظ:ارغوان 
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 از رو خودش سرسبزي و طراوت دیگه میکردم احساس االن که بود حیاط روم به رو.  شدم خونه وارد سریع. رفت و 

   رفتم اتاقم سمت به بدو بدو.کردم باز رو در و درآوردم رو کلید.داده دست

 به. کشیدم دراز و تختم روي رفتم. بود خواب کار بهترین.اي دیگه کار نه داشتم شام به میل نه. کردم عوض رو لباسام 

  .پسر اون به. میکردم فکر امروز اتفات

 شب تمام.شد گذاشته نمایش به هام چشم ي پرده روي پسر اون تصویر چشمام شدن بسته با اما بستم رو چشمام 

   چه اصال میشناسه؟؟ رو من جوري چه کیه؟ پسر اون که میکردم فکر این به داشتم

  خوردم؟؟ اون به من چرا بوده؟؟ پارك تو من با زمان هم جوري 

  .برد خوابم باالخره که میکردم حالجی ذهنم تو رو سوال همه این 

 رفتم.دردمیکرد که بود روحم این نه اما گرفته فرا درد رو پام تا سر میکردم احساس.بودم کسل خیلی.شدم بلند خواب از

  تصمیم. آورد جا رو حالم آب سردي. زدم صورتم به آب مشت یه دستشویی

 و حال این از جوري یه دادم ترجیح.بود کرده پر رو وجودم مبهمی استرس یه.نداشتم خوبی حس.بگیرم دوش یه گرفتم 

  .کنم دور رو خودم هوا

. کردم آویز رو حوله و پوشیدم رو لباسام سریع.کردم حرکت اتاقم سمت به. بودم شده بهتر خیلی.بیرون اومدم حموم از 

   رفتم. اي سورمه شال و شلوار با مشکی مانتوي یه بیمارستان میرفتم باید

 گذاشتم نون تیکه یه.......... اما بود نخورده شام هم دیشب.نداشتم میل. بود نون یکم میز رو. خونه آشپز سمت 

   رو مشکیم هاي کتونی.بیرون زدم خونه از و برداشتم رو کلید.تاکسی زدم زنگ.دهنم

  . بود رسیده تاکسی تازه رسیدم که پایین.پوشیدم هم 

  شدم تاکسی سوار 

. شدم پیاده و دادم راننده به ، کردم حساب رو کرایه.بودیم رسیده ما که شدم متوجه و ایستاد ماشین دقیقه چند از بعد 

   آسانسور سوار. باال رفتم بیمارستان ورودي روي روبه ي ها پله از سریع

 سی آي ي پنجره جلوي به رسیدم که جایی تا رفتم جلوتر آقایون بخش به رسیدم و شدم پیاده لحظه چند از بعد. شدم 

   چه که یکم.شدم نگران یکم. نبود مامان از هم اثري.بود خالی بابا تخت اما یو

  ........بابا نکنه.دهنمه توي قلبم کردم احساس کنم عرض 

  :گفتم و کردم ها پرستار از یکی به رو و پذیرش سمت رفتم.کجاست؟ مامان اصال.محاله.ممکنه غیر نه 
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  ....... کریمی مرتضی آقاي خانوم ببخشید_ 

 از میتونیم دادن دستور دکتر و شد بهتر حالشون شک اون بعد دیشب.بخش شدن منتقل بله:کردوگفت قطع رو حرفم 

  .بیاریمشون بیرون یو سی اي

  واقعا؟؟_ 

  203 اتاق بله_ 

  ممنون_ 

 قلبم به امیدي نور. میشد بسته روم به داشت مشکالت درهاي گرفتاري همه این از بعد انگار. شدم بخش وارد بدو بدو 

   هم هنوز.  داشتم تردید زدن در ي واسه.اتاق در به بودم رسیده.شد تابیده

 روي هم مامان بود خوابیده تخت روي بابا. کردم باز رو در و زدم در باالخره بود؟ شده خوب بابا واقعا یعنی.نمیشد باورم 

  .بود خواب میکنم فکر.بود نشسته همراه صندلی

  :گفتم آروم 

  مامان؟. کن استراحت یکم خونه خوابی؟برو ؟.جان مامان؟مامان_ 

   دختر؟ اومدي ا؟تو _ 

  :گفت مامان.دادم تکون آره ي نشونه به رو سرم 

  .... آخه_ 

  .داري استراحت به نیاز تو االن کنار بذار رو اگر و اما و آخه_ 

  .شد راضی پس شده خسته قدر چه که میدونست هم خودش انگار 

  . رفت مامان و گذشت کمی.بیاد تاکسی براش زدم زنگ 

 اذیت رو بابا زنگش صداي تا سایلنت رو گذاشتم رو گوشی.  کردم تماشا رو بابا سیر دل یه و نشستم بابا اتاق برگشتم 

   یک حدود. نکنه

 کال میس تا 7 دیدم درآوردم رو گوشیم وقتی اما نه یا رسیده مامان ببینم تا آوردم در رو گوشیم. بود گذشته ساعت 

  .داشت

  میشه بیدار کی بابا بپرسم تا پرستار پیش رفتم 
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  میان؟؟؟ هوش به کی 203 اتاق مریض خانوم ببخشید_ 

  .خوابن حدودا دیگه ساعت 3 کردیم تزریق مسکن بهشون: گفت و انداخت بابا ي پرونده به نگاهی یه 

  . شد راحت بابا بابت از خیالم 

  ....دادم رو جوابش و صندلی رو نشستم. زد زنگ ارغوان بیمارستان حیاط به رسیدم تا. محوطه تو رفتم

  !بده مژدگونی شیوا الو_

  .سالم علیک_ 

  شده؟ چی بگو....بیخیال رو سالم: گفت هیجان با 

  شده؟ چی ؟ هان:  گفتم سردي با

  فروختم رو ماشینت! مرض و هان....میشه ادبت ادعاي که شومایی _ 

  میگی؟ راست ندارم شوخی ي حوصله و حال: گفتم تعجب با 

  !!کنی پرداخت میتونی رو بابات بدهکاري. حسابته تو پولش هم االن. خره آره_ 

  !مرسی ارغوان واي_

  !میکنی جبران عروسیم ایشاال! نداشت قابل _ 

  !میدم نجات رو دوماد میام! حتما! هه _ 

  !شیوا: گفت و کشید خفیفی جیغ 

  باي نداري؟ کاري برم من ارغوان اینه؟ از غیر شیوا؟ جان_ 

  !باباي برو_ 

 که نبود یادم رو این اما.اتمامه به رو هام گرفتاري که میشد راحت خیالم داشت. کشیدم آسودگی سر از نفسی یه 

  .نیست شدن حل قابل موقع هیچ من هاي گرفتاري

 ماه آبان اواخر.بود آورده جا رو حالم حسابی پاییزي هواي.زدم قدم بیمارستان ي محوطه تو یکم.  کردم قطع رو تلفن

  .افتادم راه بابا اتاق سمت به بوده مزاحم اینکه خیال با. میرفت سردي به رو هوا و بود

  .........رسیدم که اتاق به 
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  .نمیدیدم اشتباه نه.بستم دوباره و کردم باز رو چشمام...بعد اما میبینم اشتباه کردم احساس اول

 و سر گرفتم همینتصمیم بخاطر نمیبینم من و اتاقه توي کسی کردم فکر.بود بزرگ گل دسته یه بابا جلوي میز روي

   دستشویی داشت قرار توش بابا اتاق که راهرویی انتهاي. کنم درست رو وضعم

 مطمعن که خودم صورت وضعیت از. کردم درست دستشویی داخل ي آینه جلوي رو خودم وضع سرو رفتم پس بود 

   داشتم عجله اما. زد تنه بهم نفر یه که شدم نزدیک بابا اتاق به زنان ،قدم شدم

  .....داخل رفتم.نشنیدم جوابی اما زدم در. نبود مهم برام.نکردم هم نگاهش حتی. بدم رو جوابش وایسم نداشتم وقت 

 میدیدمشون باید بودم حیاط تو که من صورت این در چون باشن نمیتونن اقواممون از گفتم خودم با...نبود اونجا کسی 

  .نداره پا که گل دست این...ولی

 کردم احساس.شدم خوشحال. بود نامه پاکت یه توش. گل دسته سراغ رفتم گل؟؟؟ دسته این میشد؟؟پس مگه 

  .کردم پیدا رو صاحبش

 رو معما همه این طاقت مغزم دیگه که کردم احساس کردم باز رو چشمام وقتی.کردم باز رو پاکت.بستم رو چشمام 

  .خیابون آسفالت روي.خون در غرق.صورتم از اي طراحی...نه که نقاشی.بود نقاشی یه کاغذ روي. نداره

 بابا اطاق چون.(آورده رو گل دسته این کی ببینم میخواستم.کردم حرکت پذیرش سمت به و زمین انداختم رو کاغذ 

  )بودن دیده حتما اونا بود پذیرش نزدیک

  ....آقا ببخشید_ 

  بله؟؟_ 

  آورده؟؟ گل کسی چه ندیدین 203 اطاق تو_ 

  خوبه؟؟ حالتون شما خانوم_ 

  !لطفا بدید رو من جواب آقا_ 

  ...... که بوده پرت حواستون قدري به انگار اما کردید برخورد آقا اون با االن همین شما_ 

 کنم نگاهش و برگردم که نکشیدم زحمت حتی اما شدم رد اون کنار از من.میشدم منفجر داشتم حرص از 

  ......خدا.....واي.

 این توي هم بابا نمیخواستم. آشغال سطل توي ریختم و برداشتم رو کاغذ.رفتم بابا اطاق سمت سرعت با.بودم کالفه 

  .شه شریک معما
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  :سمتش رفتم.بودم خوشحال خیلی.کرد باز رو هاش چشم بابا هفته چند از بعد باالخره 

  !گلم باباي سالم_ 

  !دخترم سالم_ 

  ....بدونی اگه بابا واي_ 

  گل؟؟ این شیوا راستی.اومده روزتون به چی میدونم خودم...هیس_ 

 فقط.بودم نرفته لو تاحاال.میکردم نگاه رو زمین بگم دروغ میخواستم هروقت.کرد اشاره گل دسته اون به دست با 

  !میدونست رو این ارغوان

  .جون بابا شه عوض روحیت گفتم.خریدم میومدم داشتم راه سر_ 

  اینجا؟؟ بیاد بگی بزنی زنگ مامانت به میتونی.دخترم برم قربونت_ 

  !قربان اجازه با فعال پس. میشه که معلومه_ 

   مامان به زدم زنگ 

  سالم جان مامان الوـ 

  ....شده؟؟نکنه چیزي شیوا؟خوبی؟بابت_ 

  .اومده هوش به. ببینتت میخواد خوبه بابا نه. بزنم حرف منم بده امون مامان؟؟؟_ 

  نداري؟ الزم چیزي.االن اومدم.کردي لبم به جون که دختر تو نمیري_ 

  خداحافظ.جان مامان نه_ 

  .دار خدانگه _ 

  .شنیدم پشت از صدایی یه که کیفم تو میذاشتم داشتم رو تلفن 

  .....کریمی خانوم ببخشید_ 

  بله؟؟؟

  درسته؟؟ شمایید کریمی شیوا خانوم گفتن پرسیدم ها پرستار از _ 

  امرتون؟_ 
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  !شماست براي پاکت این_ 

  .کردم باز و گرفتم ازش رو پاکت 

  ...... نه _ 

  شما؟ به داده رو پاکت این کی ببخشید: گفتم.بود خالی اما انداختم فرستنده آدرس به نگاهی یه 

  .نگفتن رو اسمشون_ 

  ......اش هزینه.ممنون باشه_ 

  دار خدانگه. شده پرداخت_ 

 توي بود شده باعث که تصادفی همون.من تصادف ي صحنه از هایی عکس.بود عکس تا چند پاکت توي.نمیشد باورم 

 عکس این کسی چه یعنی که میکردم فکر خودم با.بدم دست از رو خاطراتم از سال 24 کمتر هم شاید یا دقیقه یک

  نکرده؟ معرفی رو خودش چرا فرستاده؟؟ هارو

  .شد جمع چشمام توي اشک تصادف اون آوري یاد با 

 ...  

 باید فردا طرفی از.بمونم بیمارستان توي ها شب نمیتونستم.رفتم و کردم خداحافظی من.اومد مامان.بود شده 8 ساعت 

  .بود شده حالم به خوش حسابی.حقوق با اونم بودم گرفته مرخصی هفته یه.کار سر برمیگشتم

  اومدم پایین بیمارستان هاي پله از 

 دوباره بود نزدیک گفتم دلم تو.کنم تصادف ماشین یک با دوباره بود نزدیک شدم خارج بیمارستان در از که همین 

  . میگشتا بر ام حافظه اینبار شایدم! بگیرم فراموشی

  .بدم راننده اون به درمیاد دهنم از هرچی که برگشتم 

 بوق صداي.نکنه اذیتم نورش تا چشمم جلوي گرفتم رو دستم.ببینم رو راننده اون که میشد مانع ماشین باالي نور 

   و بوق رو بودن گذاشته رو دستشون انگار. میرسید گوشم به عقبی هاي ماشین

  .کرد خاموش رو نورماشینش باالخره.نداشتن هم رو برداشتنش قصد 

 تعجب از داشتم.انداختم ماشین به نگاهی یک اول.بود کرده اذیت رو چشمام نور.  ببینم میتونستم راحت خیال با حاال 

  . خودشه که نداشتم شک دیگه دیدم رو راننده که وقتی اما. درمیاوردم شاخ
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  ...همون این آره 

  .سمتش رفتم منم.کنار زد رو ماشین.کردم برخورد بهش پارك تو که بود پسري همون 

  .بدید کشتن به رو من بود نزدیک دستی کجاست؟دستی حواستون شما آقا ببینم_ 

  !خیابونا وسط پریدید یکدفعه شما ولی میخوام معذرت_ 

  .بیارم کم نمیخواستم اما میگفت راست 

  کنی؟ استفاده ترمز از نمیتونی شما پریدم من_ 

  !کردم رو کار همین دقیقا من خانوم واال:  گفت و زد لبخندي 

  میگفت راست 

 دچار درد این به دوباره نمیخوام. کرد فرار هم اش راننده.کردم گم تصادف تو رو گذشتم و زندگیم تمام من آقا ببین _

   به کی نمیدونم من. نمیشد ختم فراموشی به کار دیگه بار این شاید چند هر.شم

  .داده گواهینامه ها شما 

  !میدونم من ولی_ 

  !واقعا نباشید خسته رو؟؟؟ داده بهتون نامه گواهی اینکه رو؟؟ چی_ 

  بود؟ اي دیگه چیز به منظورم من اما باشید سالمت _ 

  چی؟ به _ 

  !تصادفتون به _ 

  کجا؟ از: گفتم بذاره سر به سر میخواد اینکه خیال به اما کردم تعجب لحظه یک 

  .دیگه...  دیگه:گفت میزد موج شیطنت توش که لحنی یه وبا داد تکون مثبت ي نشونه به رو سرش 

  .کنه حواله دیگه جاي رو روزیت خدا آقا برو _ 

  .دادم ادامه خودم مسیر به و شدم رد کنارش از.بشه پررو نمیخواستم 

  .باشمام........خانوم_ 

  .ندادم جواب 
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  نمیشنوید؟_ 

  .بدم رو مزاحم آدم یک جواب ندارم عادت اما میشنوم چرا_ 

  !نیستم مزاحم من _ 

  هستید؟ کی بفرمایید میشه واقعا؟ ا؟؟_ 

  .میفهمی موقعش به_ 

  کنه؟ تعیین زمان و موقع بخواد من واسه که باشه کی این اصال..... بودم شده عصبانی

 موقعیت و وقت من واسه که اي کاره چی تو شد؟اصال پیدات کجا از میرسه؟اصال کی وقتش این آقا؟ چی یعنی_ 

  میکنی؟ تعیین

  بدونی؟؟ رو سواالت جواب میخواي........ یعنی وقتش_ 

  .میخوام که معلومه_ 

  .بریم شو سوار_ 

  .بده عاجل شفاي خدا.نیستید سالم شما کال انگار نه بله؟؟؟_ 

  .بدم نشون بهت رو جایی یک باید. ندارم کارت به کاري نباش نگران_ 

  :گفتم همین بخاطر.میگه راست داره کردم احساس 

  .نمیام جایی هیچ شما با منـ 

  ! نداري این جز اي چارهـ 

 زبونم وقتی یه آخه؟اگه کنم اعتماد غریبه آدم یه به باید جوري چه من ولی میگفت هم راست.میومد خوشم غرورش از 

  .گرفتما درگیري خود منم گفتم خودم با....... الل

  .افتادم راه ماشین سمت به.کرد اشاره ماشینش به دست با اونم. دادم تکون کردم قبول اینکه ي نشونه به رو سرم 

  .میکشه طول کی تا_ 

  .نیست معلوم:گفت. کرد نگاهم و برگشت 



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٧ 

 شده تموم طاقتم دیگه.برنگشت اصال اما کردم نگاهش چندبار.اون نه میزدم حرف من نه ماشین تو.شدیم سوار 

  بمونم؟ باید هم کی تا نمیدونم و خیابونا این تو افتادم راه کی با بدونم نباید ندارید؟من اسم شما محترم آقاي:گفتم.بود

  !میفهمی رو چیز همه دیگه دقیقه چند تا گفتم! هستی عجولی آدم انگار کال_ 

  !نزن غر کوچولوها بچه این مثل انقدر:گفت و کرد نگاهم لبخند یک با و کرد مکث یکم 

  .خدا به دارید رو خیلی_ 

 فکر به. نشدن سوراخ ها آسفالت چرا نگاه طرز این با میکردم فکر این به.خیابونا به زد زل.شد تر پررنگ لبخندش 

  !گرفت ام خنده خودم

  ....بس و داند خدا چی؟ اما میگه چیزي لبش زیر داره کردم احساس 

  بود؟ خبري چه این آخه.میکردم خفگی احساس.میشدم دیوونه داشتم دیگه

  ............اینجا آره.کجاییم فهمیدم تازه رسیدیم وقتی بودو آشنا برام ها خیابون 

 هم هنوز کردمو گم توش رو زندگیم از سال 24 که جایی همون....کردم تصادف که....که بود جایی همون اینجا آره

   آدمی مثل االن که بود نحس مکان این توي تصادف بخاطر.کنم پیداش نتونستم

 بیشتر و میرم مردافرو اون داخل بیشتر میکنم تالش بیشتر که قدر چه هر و میزنه پا و دست داره مرداب تو که میمونم 

 اما بیاد یادم رو ام گذشته من نیست ممکن دیگه که بودم فهمیده رو این هم االن تا شاید.میدم دست از رو امیدم

  .کنم قبول رو این نمیخواستم

. کنه معرفی رو خودش داره تمایل کی آقا این ببینم بشینم نمیتونستم.کنم تحمل دیگه نمیتونستم.بود شده تموم صبرم 

   اینجا چرا من ولی گرفته سکوت ي روزه شاید. نه یا بزنه حرف میخواد اصال

  .کرد شروع خودش که کردم باز رو حرفم که کردم باز رو میکنم؟دهنم عمل اش خواسته طبق دارم 

  میشناسی؟ اینجارو_ 

  داره؟ ربطی چه شما به اینجا _ 

  نه؟ یا میاد یادت رو اینجا _ 

 ي راننده اون که کاري هنوز اما دادم دست از رو ام حافظه نشناسم؟درسته میشه مگه:گفتم و شدم خیره چشماش تو 

  ......رو کرد باهام نامرد

  دادم ادامه. میشناسه کجا ا رو جا این اون که کردم فکر خودم با.کردم سکوت بعد و 
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  میشناسی؟ کجا از اینجارو شما ببینم _ 

 گفتن شهامت که کسی اون.....بشی گم ات گذشته تو شد باعث که کسی اون.....زد بهت که کسی اون! هیـس- 

  .بودم من.....نداشت رو واقعیت

  .ازت میکنم خواهش.رو من ببخشی تا اومدم هم االن.نبودم نامرد.....اما بودم من:داد ادامه و پایین انداخت رو سرش 

 سرم دور دنیا میکردم احساس. بود سردم.بود شده جمع چشمام تو اشک.زمین افتاد دستم از کیفم.کرد یخ تنم تمام 

  .میچرخه

  میتونم؟ من آخه.ببخش رو من میگه میاد بعد بدبخت آدم یک به میزنه نفر یک.جالبه هه:گفتم لرزون صدایی با 

  .میتونی آره _ 

  ببخشی؟ میتونستی بودي خودت _ 

  .بود پریشون خیلی اش قیافه.بود شده جمع اشک هم اون هاي چشم تو. جلوم زد زانو 

  .ببخش رو من.کنی تالفی شده!ببخش رو من فقط_ 

  تالفی؟_ 

  .آره_ 

 اون از کمی دست منم هاي چشم.بود خون ي کاسه هاش چشم. شد بلند زمین روي واز زمین رو گذاشت رو دستش 

  .نداشت

 رو ام حافظه گرفتم رو ات حافظه که همونجوري میخوام. ماشین پشت بشین:گفت و جلوم گرفت رو ماشین سویچ 

   از پر ي گذشته بذار.ام خسته خیلی زندگی این از. بگیر رو جونم هم نشد. بگیري

  .بازي این از کن راحت رو من و بگیر رو جونم. اون از بهتر هم شاید کنم فراموش رو دردم 

  ......نامرد تو مثل باشم چی هر چی؟من_ 

  .گفتم بشین برو. شو ساکت:کشید فریاد 

  .محاله_ 

  .دختر برو. میدم خودم و تو دست کاري یه وگرنه برو_ 

  دار؟ ي چوبه باالي برم عمد قتل جرم به که _ 



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٩ 

  .شده ریزي برنامه چیز همه. نمیفهمه کسی _ 

  .کمه ات تخته یه بخدا تو؟ خوبی اي؟ برنامه چه _ 

  .المصب فرمون اون پشت بشین برو گفتم.دیوونه من.احمق من آره: گفت و کشید فریاد 

  .لعنتی برو د: گفت و پیشونیش رو زد 

  تو انداخت هم رو سوییچ.ماشین تو کرد پرتم و کشید رو دستم اما برگردم که کشیدم رو راهم. نگرفتم رو سویچ 

   فشارش.دنده روي گذاشتم رو دستم. کردم روشن رو ماشین.نشستم فرمون بودپشت شده هق هق به تبدیل ام گریه. 

  ...... و زدم رو استارت.کنم منتقل دنده به رو هام بدبختی و ها سختی تمام میخواستم انگار.میدادم 

 به چه و من بود افتاده فشارم ندارم شک. شدم پیاده کردمو باز رو ماشین در.چه؟ من به داره خوکشی قصد اقا این....نه

  . رفتم حال از لحظه همون.میرفت گیج سرم.آخه؟ کارها این

  . کرد صبر لحظه چند 

 روز گذاشت رو من و کرد باز رو ماشین در دست بایک.بهش چسبوندم رو سرم.بود عطرش همون دوباره.کرد بغلم اومد 

   دست از رو هوشیاریم داشتم.نشست جلو و رفت هم خودش.عقب صندلی

 مدت تو چیز همه اما کم خیلی و آروم خیلی ولی بشنوم میتونستم...... کنم حس میتونستم لحظه اون قبل تا.میدادم 

  .........شد تموم دقیقه یک

 ***  

 سفید چیز همه.ببینم رو اطرافم میتونستم تازه.گذشت یکم.تاربود چیز همه اول.میکردم باز داشتم آروم آروم رو چشمام

  ....آره کجام فهمیدم تازه.دیدم رو اطراف هاي دیوار.بودم تخت یک روي. بود

  .بود وصل سرم یک هم دستم به.بودم بیمارستان تو 

  .کردم حس دستم تو سوزشی شدنم جا به جا با. بشینم جام تو کردم سعی و دادم تکون رو خودم یکم 

  !بود تاریک بیرون هواي و..... بود شده شب.کردم نگاه پنجره از

  .بزنم حرف که کردم باز رو دهنم زحمت هزار با.داخل اومد پرستار.بود خالی اتاق 

  ....ببخشید _

  دخترم؟ بفرمایید _ 
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  .میکرد نگاهم لبخند با که انداختم مسن پرستار به نگاهی 

  اینجا؟...من _ 

  :گفت لبش روي لبخند همون با و داد تکون رو سرش 

  .رفتن بعد اما.موندن باالسرتون یکم.آوردن شمارو آقایی یه _

  .اه اه. لوس ي پسره. نداشتم پسره این به نسبت خوبی حس. شدم خیره سقف به. بکشم دراز کردم سعی دوباره

  شم؟ مرخص میتونم کی من_

  .صبح فردا ایشاال.....شبه 12 ساعت که االن جون دختر _

  نرفتم هم شرکت امروز.......ندارن خبر بابا مامان............. واي اي شب؟؟ 12 چی؟؟

 اخراجم بیارم شانس......نرفتم هم مرخصی بدون االن بودم مرخصی که هفته یک.شد خراب حالم شرکت آوري یاد با. 

  .)میکردم کار داخلی طراحی شرکت یک تو.(نکنن

  .برسم فردا بتونم امیدوارم.کرد شد نمی کاریش

  .بزنم زنگ بابا مامان به میخواستم.  برداشتم بود بغل میز روي که رو کیفم سخت با

  این؟ کجاست آخه.......اه_

  میگردي؟ چیزي دنبال:گفت بود اتاق داخل هنوز که پرستار

  گوشیم.... آره_

  !دخترم تختته روي به رو میزه رو _

  .دادن اطالع خانوادتون به و برداشتن رو گوشیتون آقا اون: داد ادامه.باشه کیفم تو باید که من گوشیه ولی میگفت راس

  .بکنه رو اینکار بود رسیده فکرش به شکر رو خدا.......خیلی آقا اون گفتم دلم تو اما شد راحت خیالم

  !!!رفتم خواب به خیال و فکر دنیا یک با من و میگذاشت رو اوریش خواب اثر داشت ها دارو رفته رفته

  :فراز

 توي که هایی بدبختی چه من کنه درك نمیتونه هیچکس معلومه.نبود راضی دلش میدونستم اما بهش دادم رو سویچ

  .نکشیدم دنیا این
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 و بود شده سنگین پاهام.بود برده ماتم لحظه چند.رفت حال از و کرد باز رو در. نیاورد طاقت.نشست ماشین پشت یکم 

   یاد.بود افتاده زمین رو دوباره هه.زدم پوزخندي دوباره. کنم کاري نمیتونستم

  .افتادم تصادف روز اون 

 عقب صندلی روي گذاشتم و کردم بلندش زمین روي از.سمتش رفتم.میکردم تکرار رو قبل ي دفعه اشتباه نباید اینبار 

  .ماشین

  .کردم تنظیم صورتش روي رو آینه.شد کنده جا از ماشین سرعت با و شدم ماشین سوار 

  .بود مظلومانه خیلی اش چهره. میکردم نگاهش داشتم آینه از مدت کل تو 

  .رفتم پذیرش سمت بیشتري سرعت با و کردم بلندش دوباره.بیمارستان به رسوندمش سریع 

  .دارم اورژانسی بیمار خانوم _

 آروم منم اتاقش سمت بردنش.برانکارد رو گذاشتمش.اومدن برانکارد با اونا و کرد اشاره پرستار تا چند به سریع هم اون

  .میشدم نزدیک اتاق به آروم

 رفتم موقع همون....بیرون اومدن و میکردن وصل سرم دستش به ها پرستار اتاق به رسیدم تاخیر لحظه چند از بعد 

  . اتاق داخل

  .میدادم اطالع اش خانواده به باید. بود 7 ساعت 

 اش خانواده نمیخواستم.میگشتم آشنایانش و دوستان از اي شماره یک دنبال. درآوردم رو موبایلش و برداشتم رو کیفش 

   شماره اولین به همین بخاطر بوده غریبه پسر یک با االن تا که شن نگران

  .ارغوان:زدم زنگ بود شده نوشته کوچیک اسم با که اي 

  .کردي ما از یادي.... خانوم شیوا به به:گفت پیچیدو گوشی توي صداش

  سالم_

  شما؟ ببخشید......سالم_.کرده تعجب که بود معلوم لحننش از

  دارید؟ شماره این صاحب با نسبتی چه شما_

  محترم؟ آقاي داره ربطی چه شما به_

  شماره این صاحب فقط ندارم بدي قصد من خانوم _ 
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  محترم آقاي بزنید رو حرفتون_ 

  

  .نباشن نگران بگیید اشون خانواده به.بیمارستان مارسوندیم و شد بد حالشون کارشون محل تو یکم ایشون_

  خوبه؟ االن شد؟ بد حالش چی؟؟؟ _ 

  خوبه حالشون نباشید نگران شما_ 

  بیمارستان؟ کدوم_ 

  بیاید نیست نیازي که گفتم_ 

  میزنید؟ منطقی غیر حرف چرا نیست؟ الزم چی یعنی محترم آقاي_ 

 خودتون تا بیارید تشریف بیاید میخواید شما هستیم فدك بیمارستان ما.  خوبه حالشون کردم عرض محترم خانوم_ 

  اجازتون با.بشید متوجه

  کردم قطع رو گوشی و 

 بود رفته فرو مطلق تاریکی توي که شهري به و.بیمارستان ي پنجره جلوي رفتم.جلوش میز روي گذاشتم رو موبایلش

  .بودم شده غرق خودم افکار تو حسابی و میکردم نگاه

 رها خیابون توي خون در غرق رو اون و زدم دختر یک به که شبی اون به.میکردم فکر تصادف روز اون به داشتم 

  .........خاطر به هم اون.کردم

  .شد مشت ناخودآگاه هام دست 

  .نمیشه پاك ذهنم از شب اون توي اش چهره وقت هیچ.کردم حقش در که کاري به 

 میدونم.کردم حرکت ماشین سمت به و شدم خارج بیمارستان از پس.ببینه رو من میاد بهوش که موقعی نمیخواستم

  .نباشم من میاد بهوش وقتی که بهتره پس میکنه فکري چه من به راجع االن

  .میام بیرون و میکنم حرکت اتاق در سمت به 

  :شیوا

  .کردم باز رو چشمام.بود شده صبح 

  .بود بهتر خیلی حالم 
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   آویزون تخت از رو پاهام.میکرد درد سرم. نشستم تخت رو بلندشدمو تخت روي از آروم آروم 

   سریع.  افتادم می داشتم و رفت گیج سرم شدم بلند همینکه اما.بایستم پاهام رو کردم سعی و کردم 

  .رفتم دستشویی سمت به آروم آروم.شدم افتادنم مانع و گرفتم رو تخت ي گوشه 

   با. خدا از هم شاید.... خودم از شاید.بودم دلگیر.انداختم خودم به نگاهی یه.و ایستادم آینه جلوي 

   خاطرات ظرفیت فقط بزرگی این به دنیاي بود؟؟ اضافی دنیا این توي من ي حافظه فقط: گفتم خودم 

  نداشت؟؟ رو من 

  .داد بهم خوبی حس آب سردي.ریختم صورتم روي آب مشت یک 

   برام بیمارستان که اي صبحانه از. نشستم روش و تخت سمت به برگشتم آروم 

   برم ها لباس همین با کردم سعی همین بخاطر..بود مناسب لباسم.خوردم یکم بود گذاشته 

  .بگیرم مرخصی نمیتونستم دیگه.شرکت 

  .کردم حرکت پذیرش سمت به و شدم خارج اتاق از 

  .کنم حساب تصویه میخوام و میشم مرخص امروز. بودم 103 اتاق توي من خانوم ببخشید_ 

   آورد باال کامپیوتر پشت از رو سرش مکث کمی از بعد هم اون. دادم نشونش رو مرخصی ي برگه 

  .شده حساب: گفت و 

   من به ها این از بیشتر اون گفتم خودم با.باال انداختم رو هام شونه.پسره اون خود کار فهمیدم 

  .افتادم دیشبش هاي بازي مسخره یاد.بدهکاره 

   بشم اونها از یکی سوار خواستم می. بودند خیابون کنار تاکسی تا چند. شدم خارج بیمارستان از 

  .....میرسونتمون کریمی خانوم:اومد صدایی که 

  خر بر:گفتم بشنوه که بلند صدایی با.میکرد اذیتم هرروز اش قیافه دیدن.دستش از بودم شده خسته 

  .لعنت معرکه مگس 

   پف صورتش. زد پایین رو شیشه.ماشینش ي پنجره بغل رفتم.سمتش برگشتم 
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  :گفتم.بود قرمز هم چشماش.نخوابیده رو دیشب که بود معلوم.بود کرده 

  . جاموند من پیش این انگار ببخشید 

   کردم پرتش و کردم پاره رو شماره. کردم پیداش.میگشتم اش شماره دنبال داشتم کیفم تو 

  .فهمید میشد صورتش از رو تعجب.بیرون 

  .محترم اصطالح به آقاي نبینم شمارو دیگه وقت هیچ امیدوارم _ 

  .رفت و گرفت رو گازش و زد پوزخندي 

   که بیفته قراره اتفاقی میکردم احساس ولی چرا نمیدونم. دادم رو آدرس.شدم تاکسی سوار هم من 

  .نداشتم خبر بودنش بد یا خوب از 

  :گفتم همین بخاطر برم پیاده رو مسیري یک همیشه داشتم عادت.بودیم کارم محل نزدیک 

  .میشم پیاده آقا ببخشیید_ 

   افتاده برام وقت چند این توي که اتفاقاتی. بود زدن قدم حال در. شدم پیاده و کردم حساب رو پول 

  .این مثل چیزایی و تصادف اون ي دوباره آوري یاد و پسر اون عجیب رفتار.نبود درك قابل بود 

  ........رسیدم کارم محل به که بودم شده غرق افکار همین تو 

 از قبل آرامش این نگو.بود ساکت قدر چه که داشت تعجب جاي برام.کردم بلند سالم یک.شدم وارد وقتی همیشه مثل

  !!!زاهدي فراز نام به توفانی!بود توفان

 مدیر که فهمیدم.منشی سراغ رفتم پرسی احوال از بعد!کردن استقبال ازم گرمی با بعد اما کردن تعجب همکارام اول 

  .جدید مدیر به بگم تبریک برم و بدم انجام رو هام کار اتاق توي برم خواستم.شده عوض

  .افتادم راه اتاقم سمت به 

. میکرد عبور دستمون زیر از باید ها طرح که بودیم نفراتی آخرین تقریبا که میکردیم کار نفري 3 من اتاق توي کال 

  .داشتم هم خوبی ي دوستانه ي رابطه باران و شقایق یعنی دیگه نفر دو اون با من همکاري ي رابطه بر عالوه

  !کردید منور مارو محفل....فرمودید رنجه قدم......مهندس خانوم به به:شقایق 
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 روز یه هم باز اي هفته یه میري مرخصی داشتیم؟؟.....آشنا امسال دوست پارسال: کرد شروع باران بعدش بالفاصله 

 بخورم تورو حرص قدر چه من میکنه؟آخه پیدا تو به نسبت نظري چه شده عوض مدیر نمیگی میکنی؟ غیبت بیشتر

  هان؟؟ دختر

  .شدم بستري بیمارستان بود بد حالم دیروز:لحظه چند یه بدید امون بابا:من 

  !شیم مهمون حلوا یه القل بمیر برو اصال حقته:شقایق 

  .میشه تموم برسه که تو به حلوا نباش نگران....بخوري کوفت:  من 

  !نداریم هم حلوا تو ماشانس دیگه آره:باران 

 چه جدید مدیر این نگفتین.کنم وداع دنیا این با راحت خیال با بعد بدوزم دوتارو شما کفن من ایشاال خوب:دادم ادامه 

  اش؟اخالقش؟ قیافه جوریاس؟

  !!!!مجرد تر مهم همه از و پولدار و خوشتیپ و خوشگل اما نچسب دماغ گند خشک پسر یه:باران 

  !!نذاریا دستمون رو خمره یه ي هزینه که فرستاده تو واسه خدا رو این باران:من 

   که شدم در نزدیک و رفتم در دستش از خنده با کرد دنبالم باران. خنده زیر زدیم شقایق با 

  :گفتم 

  ...... و مدیره باشه هرچی. کنم عرض سالم مدیر جناب این به من برم خوب 

  .کردم برخورد نفر یک با سر با که بیرون اومدم اتاق در از

  .......و باال گرفتم رو سرم 

   شیوا

  خوردم جا خیلی دیدنش از.......برگشتم

  .بود شده معلوم قیافم توي نداشتم شک. 

  .علیک و سالم به کردن شروع و شدن بلند جاشون از ها بچه ي بقیه 

 هاي اخم.میکردم نگاه صورتش به میپرسید وقت چند این کاراي به راجع میزدو حرف دوستام با داشت که مدتی تمام

  .بود کرده جلب خودش به رو من توجه اش خورده گره

  کارست؟؟ چی اینجا این گفتم خودم با لحظه یه
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  :گفت و خوند رو ذهنم خودش انگار

  .شرکت جدید مدیر......هستم زاهدي فراز _

  ! ...نبینمش دیگه میخواستم سرم خیر.خوردم جا کلمه واقعی معناي به واقعا

  !زد پوزخند نبینمتون دیگه امیدوارم گفتم وقتی بیمارستان جلوي چرا پس فهمیدم

 االن اما هست ترسو آدم یه میکردم فکر اوایل اون راستش دیدم من که بود وقتی از تر جدي خیلی کار محل تو قیافش

  .داشت جذبه جورایی یه

 رو خودم شغلی موقعیت نمیخواستم هم من. میبردن خاصی حساب ازش کارمندا ي همه اما بود شده مدیر تازه اینکه با

 بقیه نمیخواستم اما میشناخت رو من اون هرچند. کنم معرفی رو خودم بود رسیده وقتش همین بخاطر.بندازم خطر به

  .شن متوجه رو جریان ها بچه

  ......رو روز چند این.هستم کریمی.زاهدي آقاي سالم: من

 پیش روز2 تا مرخصیتون اما داشتین تشریف مرخصی دارم خبر بله:گفت تمام جدیت با و کرد قطع رو حرفم سریع خیلی

  نیومدین؟؟ چرا دیروز بود

 که حاال. بیارم کم جلوش نمیخواستم منم. بیمارستان بود رسونده رو من خودش خوبه حاال. بود پررو واقعا بشر این نه

  :گفتم و کردم اخم. میکردم رو کار همین باید منم کردن انکار نخ تو بود رفته خودش

  .اومد پیش مشکل

  ......مشکلتون اونوقت:فراز

  .کردم تاکید شخصیه ي کلمه روي. شخصیه مشکلم... زاهدي آقاي ببخشید گفتم و حرفش وسط پریدم منم

  .میشه کم اونروز ي اندازه به حقوقتون از: گفت و خورد گره هم توي بیشتر هاش اخم

  .بود پوزخند یک شبیه بیشتر که زدم لبخند یه بعد و. نیست مشکلی:گفتم

  .بیرون رفت اتاق از و انداخت من به نگاهی یه

 بقیه حرف از خوردن جا خیلی که بود معلوم بقیه ي قیافه از. کشیدم راحت نفس یه و صندلی رو نشستم رفت که همین

  چیه؟؟ امروز کار ها بچه خوب: گفتم و میزم پشت نشستم رفتم.نداشتم کارشون به کاري من اما
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 تورو ما بین از. است مدرسه انگار.کرد انتخاب سرگروه بخش هر واسه اومد زاهدي این نبودي که تو:گفت شقایق

 برطرف باید هم رو قبل کاراي هاي مشکل.بگیري ازش رو امروز هاي طرح و کارها و بري باید خودت. کرده انتخاب

  .باشه نیومده وجود به تو خاطر به مشکل اون اگر حتی میشه خالی تو سر تقصیرات تمام گرنه و. کنی

 طرح بگیر برو خدا تورو جون باران آي:گفتم باران به. شد گرفته حالم یکم میشدم رو در رو باهاش دوباره باید اینکه از

  .داشتم کار من بگو هارو

  ...آخه: گفت باران

  

  واسش؟ کنی پهن تور میتونی ببین برو. دیگه ننداز زمین رو روم باران.... ا: من

  شیوا خري خیلی: باران

  برگشت عصبی و خالی دست دقیقه 5 از بعد اما شد فراز اتاق راهی باران

  شده؟؟ چی باران:من

  ......اه. میکردم اش خفه.میجویدم دندونام باهمین رو زاهدي این ي خرخره بود خودم دست اگه من....شیوا یعنی:باران

  شده؟؟ چی:من 

  شده؟؟ چی مارو کشتی باران: شقایق 

  .تو رفتم منم و بفرمایید گفت اتاقش تو رفتم:باران 

  امرتون؟؟ گفت 

  . بررسی براي ببرم تا بگیرم هارو بچه هاي طراحی میخواستم ببخشید دادم رو جوابش 

  .باشم داده قرار ها سرگروه جزو شمارو نمیاد یادم داد جواب خونسردي نهایت با 

 اخم یکم.....فرستادن رو من بود شلوغ سرشون کریمی خانوم یعنی...شیوا ولی.....بله گفتم و پایین انداختم رو سرم منم 

  و خورد گره هم تو هاش

 بهش لبخند نشه که محو اونقدر اما زد خند پوز یه بعد.نگرفتن تحویل رو کاراشون هنوز که ایشون....جالب چه:گفت 

  شلوغه؟؟ سرشون چی با بپرسم میتونم: گفت بعدش و گفت

  در سمت افتادم راه و اجازه با گفتم نداشتم جوابی خوب منم 
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  .اتاقم بیان کنید صدا رو کریمی خانوم بفرمایید گفت تمام عصبانیت با هم اون. 

. افتادم راه اتاقش سمت به و شدم بلند جام از. میشد تشدید عصبانیتم همینطور من میگفت رو جریان داشت باران وقتی 

   شرکت که هایی تابلو با که راهرویی. بود راهرو یه اتاقش با ما اتاق ي فاصله

  

 کارم فعال و بود مدیرم باشه هرچی اما بزنم در نمیخواستم.اتاقش به رسیدم. بود شده پر بودشون کرده طراحی خودمون 

   اماصدایی.درزدم.میکنم جبران روزدیگه یه ایشاال گفتم خودم با.گیره بهش

 رو دقیقا میزش که منشی پیش رفتم. نیست اتاقش توي کردم فکر. اتاق توي از نیومد صدایی اما زدم در دوباره.نیومد 

  :گفتم و کردم منشی به رو. بود فراز اتاق در روي به

  ندارن؟ تشریف زاهدي آقاي ببخشید_ 

  .اتاق توي هستن... چرا _ 

 رو دستم.جناب نیست بده جواب نه.زدم در و اتاق سمت رفتم دوباره. نمیده؟؟ جواب داره مشکل مگه وا:گفتم خودم با 

 عصبی خیلی قیافش. بود شده خیره برگه سري یه به و بود نشسته صندلی رو. کردم باز رو در و دستگیره سمت به بردم

  :گفت و برگردوند طرفم به رو صورتش خشم با و شد اتاق توي من حضور متوجه تازه انگار بستم که دررو. میزد

  .......میشید جا یک وارد وقتی نمیکنید فکر _ 

 اتاقید توي شما گفتن پرسیدم هم منشی خانوم از.نیومد جوابی زدم در من: گفتم کنه تموم رو حرفش اینکه از قبل 

  . دادم تحویلش پوزخند یه. نمیشنوید رو ها صدا میشید عصبانی که شما انگار اما زدم در دوباره

 یه. نوشته چی توش بدونم داشتم دوست خیلی.طرف یه به کرد پرت و کرد مچاله رو بود دستش تو که رو کاغذي 

  .بود کرده گل کنجکاویم حس جورایی

  . داخل بیاید نداشتید حق ندادم جواب وقتی _ 

  .میشه پاره داره گوشم ي پرده کردم حس که میزد داد قدري به میگفت رو جمله این داشت وقتی 

  !! باشه افتاده براتون اتفاقی االن داشتید همکارم با زدن حرف موقع که عصبانیتی با ترسیدم اما... بله _ 

 رو دهنت جلوي نمیتونی دقیقه یک شیوا سرت تو خاك گفتم دلم تو. شد دوبرابر عصبانیتش که زدم لبخندي یه 

  .......بگیریا

  .بود شده منقبض کامال فکش.دهنش تو میریزه االن گفتم که میسابید هم روي قدري به رو هاش دندون 
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 ها طرح این. باشه دقیق ها کار باید.بیشتره کارتون امروز بردارید اتاق ي گوشه سبد از هارو طرح میتونید: گفت اخم با 

  .میبره باال خیلی رو شرکت امتیاز. ان قبلی هاي طرح از تر مهم خیلی

  طرحه؟؟ کدوم: گفتم و فراز سمت برگشتم. بود پر یکیشون تو فقط. اتاق ي گوشه هاي سبد سمت رفتم

  .........همشون _ 

  ......زیادن خیلی که اینا ولی_ 

  .ندارید مهلت بیشتر شنبه سه تا شما و است یکشنبه امروز _ 

  .بود کم وقت بازهم میدادیم انجام رو تاش 2 هاي کار روزي اگه. بود طرح تا 9 انداختم نگاه یه 

  .......کمه وقت_ 

  .نشه فراموش دقت......مجبوریم ولی میدونم_ 

  .اجازه با حاال! هستم دقیق هام کار توي همیشه من: گفتم و سمتش برگشتم.افتادم راه در سمت به 

 پیش رو کارهام هم بوده چی نامه اون بفهمم میتونستم هم که.رسید ذهنم به فکري یک......بستم سرم پشت رو در 

  !!ببرم

  !کردم حرکت اتاق سمت به و زدم لبخند یه خودم شیطانی ي نقشه این به آگه ناخود 

  . فراز اتاق در سمت برگشتم که بودم راهرو توي. افتادم راه اتاقم سمت به

  .نشست لبام روي لبخند یه ناخودآگاه 

 برابر چند تعجبشون من لبخند دیدن با.کردن تعجب دستم تو کاغذ همه اون دیدن با ها بچه.کردم باز رو اتاق در 

  .نداشتم رو نامه جریان گفتن قصد.شد

  .تره مهم ها کار ي بقیه از اینکه مثل. بدیم انجام داریم وقت شنبه سه تا. امروز کاراي اینم ها بچه خوب:من 

  .بازکردم میز رو و درآوردم سبد از هارو طرح از دونه یه

  سوال؟؟ عالمت شبیه شده هاتون قیافه چرا دوتا؟؟ شما شده چتون _ 

  شیوا؟؟ خوبی: باران 

  .معلومه..... آره_ 
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  باشه؟ بده جواب آدم عین میپرسم ازت سوال یه شیوا: شقایق 

  خانوم سرکار بفرمایید: من 

  کرده؟؟؟ خاستگاري ازت زاهدي: شقایق 

 نمیدونن ها خدا بنده.بود گرفته گریم بودم خندیده انقدر. بخند کی نخند حاال. خنده زیر زدم من گفت که رو جمله این 

  !سرمه تو چی

  .بکن رو کارت بیا دختر تو شدي خل: من

  .باشم داده دست از رو زاهدي ترسیدم.خداروشکر:باران 

  باران؟؟: من 

  میشی؟ غیرتی چرا تو........ بابا کردم شوخی:باران 

  .کنیم تمومشون نمیرسیم وگرنه کنیم شروع رو کارا پاشید:من 

 هم گاهی چند از هر.بودن مشغول کامال هم باران و شقایق.بود کار تو حسابی سرم. بودیم اول طرح بررسی مشغول 

  :زد داد شقایق دفعه یه که میکردیم تموم داشتیم رو دوم طرح. میاورد قهوه یا چاي و میومد) آبدارچی( رحمان مش

 اون با بشه استفاده ازشون قراره طرح توي که وسایلی اندازه به کفشون مساحت و ها اتاق ي اندازه نسبت ها بچه_ 

  .داره فرق نوشته اینجا که چیزي

  چی؟ یعنی:من 

  زیاد؟؟ یا شده کم ببینم: باران 

  .شده نوشته واقعی مقدار از تر کم: شقایق 

  ...........یعنی:من 

  .بگیریم نتونیم رو نیاز مورد امتیاز تا بیاریم کم ابزار و مواد ما تا کرده کاري دست هارو نوشته این نفر یه یعنی: فراز 

  .بود؟ اومده کی دیگه این. خوردیم جا فراز صداي شنیدن از هرسه باران و شقایق و من 

   شروع خودم دیگه بار یک. شقایق میز سمت رفتم و ندادم محل بهش مثال من اما برگشتن شقایق و باران 

 بود داده تکیه در درگاه به. فراز سمت برگشتم. جوردرنمیومد هم با ارقام و اعداد میگفت راست.کردن حساب به کردم 

  .بود ایستاده سینه به ودست
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  .میفهمم: فراز 

  نیس رومون پیش خوبی اتفاق میکردم حس اما چرا نمیدونم.بود مطمعن خودش به خیلی انگار 

  .بود شده تموم شرکت کار ساعت که میشد ساعتی نیم.انداختم ساعت به نگاه یه. 

  :گفت میکنم نگاه رو ساعت دارم فهمید و بود گرفته رو من نگاه رد که فراز 

  .اجازه با. نمونده شرکت توي هیچکس دیگه. بگم رو همین بودم اومده منم _ 

 جمع رو وسایالشون شقایق و باران.میرسید داشت ام نقشه کردن اجرا وقت کم کم. خودش اتاق سمت به رفت و 

  :گفت شقایق که بودن رفتن ي آماده و کردن

  نمیکنی؟؟ جمع رو وسایالت چرا شیوا _ 

  .کنم بررسی هم رو سوم طرح از یکم. کنم تموم رو دوم طرح این. میمونم یکم من_ 

  .میدیم انجام همگی فردا وایسا خوب:باران 

  .عقبیم خیلی که میدونی هم رو این و بذارم نصفه رو کاري ندارم عادت که میدونی جون باران:شیوا 

  .خداحافظ رفتیم ما. جان شیوا راحتی جور هر:شقایق 

  .دارتون نگه خدا:من 

  دادم اطالع مامانم به و خونه به زدم زنگ. بگذره اونا رفتن ا دقیقه چند وایسادم منتظر 

   شمال از بودن رسیده امروز. 

  .شد ظاهر در درگاه تو فراز دیدم که میدادم داشتم بدنم به قوسی و کش یه.کردم تمومش.دوم طرح سراغ بعدرفتم 

  . رفتید میکردم فکر _فراز 

  .برم کنم ول همینجوري نمیتونستم بود زیاد ها کار:شیوا 

  .برگشت قهوه تا 2 با. دقیقه چند از بعد و بیرون رفت اتاق از

  .میکنیم کار باهم: فراز 

 مشکلی کنید چک رو هارمون کار از یکم هم شما.بزنم آب صورتم و دست به برم من فقط. نیست مشکلی باشه: شیوا 

  .باشن نداشته
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  .برم فراز اتاق میخواستم بلکه برم دستشویی نمیخواستم.رفتم من دادو تکون مثبت ي نشانه به رو سرش 

 رفتم سریع اما آروم خیلی.شد باز در و دادم تکون رو دستگیره.داشتم استرس.در دم رسیدم تا افتاد راه اتاقش سمت به 

  . بود کرده پرت اونجا رو کاغذ صبح فراز که جایی سمت رفتم سریع.اتاق داخل

  .کردم باز رو کاغذ آروم و زمین رو نشستم 

  :بود نوشته نامه توي. بود قاطی توش هم تعجب یکم اما شدم ناراحت دیدم که چیزي از 

  .عزیزم فراز سالم

 اما میدم تو به من رو خبر این که ام شرمنده. ندارم برات خوبی خبر متاسفانه اما منتظري وقته خیلی که میدونم

  .کرد قلبی ایست صبح امروز و رفت کما تو تصادف اون اثر در.شد فوت تانیا متاسفانه

  تهرانم عازم امروز هم من. میرسه پایان به روزي یک بازي این....  نده دست از رو امیدت دارم دوستت 

  ماد 

  :گفت پشت از یکی که جاش سر میذاشتم رو کاغذ داشتم

  .بگیري رو کنجکاویت جلوي نمیتونی میدونستم 

  .بود پریده کامال رنگم.ترسیدم بیشتر.خوردم جا خیلی فراز دیدن از.برگشتم 

 اون اما. بود منظم نا هام نفس.بود کرده عرق دستم ترس از.بود داده تکیه در به و بود در درگاه توي. سمتش برگشتم

   جیبش داخل رو هاش دست. شد اتاق وارد و زد خند پوز یه آرامش کمال در

 زیرپاهات رو شهر کل ایستادي می پشتش وقتی که بود شکلی به اتاقش ي پنجره. کرد حرکت پنجره سمت به. کرد 

  :گفت حالت همون در و بود من به پشتش. داد بیرون صدا با رو نفسش. میکردي حس

  میکردي؟؟ کار چی من اتاق تو _

  .......راستش.....ام......من _ 

 قبول و بود من از اشتباه. بگیرم رو زبونم جلوي میکردم سعی باید بار یه این. پایین انداختم رو سرم و کردم سکوت

  .سمتم برگشت.داشتم

   چی؟؟ راستش: گفت و کشید فریاد 

  میپرسی؟؟ چرا پس...میدونی رو دلیلش که شما _ 
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  .نده جواب سوال با رو من سوال: گفت و گذاشت میز روي رو دستش تا دو 

  .اجازتون با.......شده تموم شرکت کار ساعت وقته خیلی میکنم فکر: گفتم و کردم اي اشاره ساعتم به 

  !!بشیــن: وگفت کرد اشاره صندلی به. شد رفتنم مانع و رسید در به من از تر زود اما.  کردم حرکت در سمت به 

 بودم منتظر. انداختم هم روي رو پاهام و نشستم صندلی رو بود هم تو اخمام حالیکه در و رفتم اي غره چشم بهش 

  .بزنه حرفی

  : گفت گرفته صدایی وبا گرفت دستاش بین رو سرش.میزش پشت نشست 

  بود؟ همین موندنت دلیل پس داخل؟؟ اومدي من ي اجازه بدون چرا _ 

  : زد فریاد و 

  آره؟؟_ 

  دادم تکون مثبت ي نشونه به رو سرم 

  :گفت 

  ..خودت پاي هم عواقبش پس شدي بازي این وارد خودتـ  

 کامپیوتري قطعات ي کننده تولید ظاهر به که میکنه کار شرکتی براي فهمیدم من مدتی از بعد بود نامزدم......تانیا _ 

   و ها سازمان هاي سیستم کار تو که هستن هایی جاسوس اصل در اما.  هستن

 خودشون که هایی ویروس بوسیله هاشون سیستم کردن آلوده با چه حاال.میکنن ایجاد اخالل کشور مهم هاي ارگان 

  .دیگه هاي راه طریق از یا میساختن

 تموم و. داشت میکرد کار توش تانیا که شرکتی با قراردادي یه قضا از که.بود افزار نرم تولید شرکت یک هم تو پدر 

   چه نمیدونم. میکرد تهیه ها اون شرکت از رو داشت نیاز که هایی افزار سخت

 موقع همون. داد خبر پلیس به و شد خبر با تانیا شرکت اصلی کار از پدرت اما جوري چه نگفت بهم تانیا یعنی.جوري 

   سرش که کرد مجبور رو بابات شریک و فرستاد رو کسی تانیا رییس که بود

 بابات سر بهرامی آقاي همون یا بابات شریک. بردن پیش رو کارشون تهدید با باالخره اما نمیکرد قبول اول.بذاره کاله 

  .تانیا شرکت به بدهکاري جمله از. آورد وجود به بدهکاري و قرض کلی بابات و گذاشت کاله

 لجباز هم بابات اما. بود شده تفاهم سو که بده خبر پلیس به و برداره لجباي از دست که کردن مجبور رو پدرت ها اون 

  . بود ها حرف این از تر
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  ..........که کنه کار گروهی با بود شده حاضر بابام دوست بهترین اینکه. بودم شده شکه هم من. کرد سکوت 

  :داد ادامه باالخره 

 رو تو بدن اخطار پدرت به اینکه براي میخواستن ها اون. بود سازي صحنه یک. نبود عمد غیر تصادف تو تصادف _ 

 یعنی.کنه تصادف بود توقرار با که باشم اي راننده من که کنه کاري گفتن تانیا به همین خاطر به بندازن خطر توي

  .کنن آب زیر رو سرش راحت خیلی بعد که باشه کسی میخواستن

 ماشین توي هم با تانیا و من اونشب. کرد استفاده سو من عشق از تانیا.نبود خبر با جریانات این از هم روحم من 

   کردم اصرار چی هر اما بده نشون بهم رو چیزي میخواد که گفت من به اون.بودیم

 بیرون داشتی.بودي دوستت ي خونه تو اونروز. بود شده ریزي برنامه ها اون تمام. سورپرایزه گفت چیه بگه که 

   از.بود زیاد هم سرعتمون. میکردیم عبور خیابون همون از درست ماهم. میومدي

 تصادف باهات من شدي خیابون وارد که همین و. اومدي بیرون دوستت ي خونه از تو.میومد خوشم زیاد سرعت 

  .بودن کرده کایی دست رو ترمز بشم ماشین سوار من اینکه از قبل نفر چند یعنی. بود بریده ترمزم.کردم

 رو ماشین در وقتی اما. ماشین توي بذارمت که کردم بلندت. دیدم زمین روي خون در غرق تورو و شدم پیاده ماشین از 

  ... که شدم متوجه کردم باز

 نرسوندم تورو.نیست دیدم رسیدم ماشین به وقتی اما.بود باز چشمات هنوز بذارمت ماشین توي اومدم که وقتی

   رو تصادف محل آدرس و زدم زنگ اورژانس یه به اما. نتونستم راستش.بیمارستان

 برنامه یک ها این ي همه:گفت.زد زنگ تانیا اینکه تا گذشت وقت چند.برسونن بهت رو خودشون سریع که دادم 

   ي وسیله به که میخواستن مهره یک وقت ها اون.من به شدنش نزدیک حتی.بوده

 اینکه مثل.خطره در جونش که گفت هم رو این اما.کنن حذفش رو اون خواستن هروقت و ببرن پیش رو کارشون اون 

   مدرك یک ناخودآگاه و. گرفته عکس ازمون سرعت کنترل دوربین اونروز

. کرده تصادف تهران به شیراز راه تو شدم دار خبر اینکه تا.گذشت هامون صحبت آخرین از مدتی.داده پلیس دست 

  ...نامه این هم آخر و گرفت رو دنبالش مادرم

 حرکت در سمت به.پدرم نشینی عقب براي بودم وسیله یه که کنم باور بتونم که بود سخت. کرد اشاره نامه به دست با 

  .اجازه با: گفتم کنم نگاهش اینکه بدون.کردم

  .بیرون زدم شرکت از.برداشتم رو میکردم کار روش که طرحی همراه به رو وسایلم خودم اتاق رفتم 
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 هم اون رو اتفاق همه این کشش مغزم...میشد منفجر داشت سرم.کردم حرکت خونه سمت به و شدم اتوبوس سوار 

  شدم پیاده اتوبوس از بود گوشم تو فرزام هاي صحبت که دقیقه چند از بعد. نداشت هم سر پشت

 حیاط دیدن از. شد باز در و قفل تو چرخوندم رو کلید. رسیدم خونه به. برم پیاده خونه تا رو مسیري یه بودم مجبور.  

 باال یکی تا دو هارو پله. بود گیاه و گل عاشق.میکرد رسیدگی بهش همیشه مامانم. گرفتم انرژي رومون به رو سرسبز

  .رسیدم خونه در به و. رفتم

 با. بود شده تنگ براش دلم. بودمش ندیده بود وقت خیلی.دیدم مامانم آغوش تو رو خودم بعد اي لحظه و زدم رو زنگ 

  .گلم مامان سالم: گفتم لبخند

  مادر؟؟ خوبی.....دخترم سالم: داد جواب اش مادرانه محبت و مهر همون با 

  .دیگه دارن تشریف پررو اینقدر خانوم کردي رو کارا همین.....کن ولش خاله: گفت که اومد صدایی خونه داخل از 

  خودتی؟ ... !!ارغوان: گفتم میزد موج اشتیاق توش که صدایی با 

  !سرگردونم روح نه: گفت شیطنت با بود گرفته کمرش به رو دستش که حالی در 

  صاحبخونه؟؟ تو بیام هست اجازه:گفتم مادرم به و کردم اشاره خونه به.درآوردم رو هام کفش

  .ببینم تو بیا.دختر تا دو شما دست از:گفت کنه اخم میکرد سعی که حالی در 

 جدا خودش از رو من داشت که حین همین تو. خورده جا بود معلوم. ارغوان بغل تو پریدم سریع شدم که خونه وارد 

  :گفت میکرد

  کرده؟؟ گل محبتت ابراز یا داري تب ببینم امروز؟ تو شده چت _ 

  ...خره بود شده تنگ برات دلم: گفت و بازوش به زدم شوخی به 

 بره پیش که روند این با.ماشاال کردي تربیت دختري چه.خاله بگیر تحویل: گفت مامانم به شوخی با و گزید رو لبش 

  .بندازیمش ترشی باشیم خمره یه دنبال باید

  

 تارو دو شما بخوان که بدبختایی اون حیف: گفت بود گرفته اش خنده ارغوان هاي گذاشتن سر به سر از که مامان 

  !!بگیرن

  !عجبا:گفتیم و کردیم اخم دو هر ارغوان و من 

  جاست؟ بابا مامان راستی: دادم ادامه 
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  .بیاد بخره وسایل یکم رفت _ 

 دارم من که فعال بریم ارغوان و من. مامان باشه: گفتم میبردمش اتاقم سمت به و میگرفتم رو ارغوان دست حالیکه در 

  !!خانوم این ي واسه

 اي بیهوده کار که بگم خدمتش میخوام فقط میکنه؟ تضمین رو من جانی امنیت کی خاله؟؟: گفت شوخی به ارغوان 

  !میکنه

 از شوقم و ذوق تمام روم به رو ي منظره دیدن از و کردم باز رو اتاق در.کردیم حرکت اتاق سمت به کشون کشون 

  رفت بین

  شام؟ بازار یا اینجا؟اتاقه خبره چه: گفت و کرد نوچی نوچ ارغوان 

  !میبوسه رو دوتاییمون دست: گفتم بعد و خوند رو تهش تا خودش که زدم بهش لبخندي 

 پررو نظم بی ي شلخته ي دیوونه شیواي یه. کرد میشه چه اما. نبوسه سیاه سال صد میخوام: گفت و کرد اخمی 

  ......ي

 باید هم تو.برات دارم خبر کلی بعدش که بدو. میزنی حرف قدر چه دختر بسه:گفتم و کردم نثارش مشتی شوخی به 

  !اومدیا چی واسه بگی

 خونه.بودیم کردن تمیز مشغول حسابی...... و تخت و میز روي,کتابخونه, ها لباس کمد.اتاق کردن تمیز به کردیم شروع

   کرده تعجب هم مامانم.نبودیم گذرزمان متوجه.بودیم انداخته راه اي تکونی

 و بود شب 8 ساعت. کنم کار اینجوري من بود نشده تاحاال.بود کرده کپ صحنه این بادیدن و اتاق دم اومد بار یه. بود 

   دیدن از. انداختیم همدیگه به نگاه یه اومدیم خودمون به خونه در صداي با

  .بود شده خاکی کامال که ارغوان صورت.ژولیده موهاي. بود گرفته خندمون هامون قیافه 

  .میاد خیلی که تو به!! میشیم خوبی کارگراي نباشیم بلد کاري هر خداییش ولی.خانوما خانوم نباشی خسته: من 

 تورو نگاه: گفت کنه مرتب رو خودش میکرد سعی که حالی در و آینه جلوي رفت. کردم صورتش و سر به اي اشاره 

   خیلی تو به جون شیوا باشه راحت خیالت. اشه نکنه درد دستت جاي به خدا

  .کنم کمکش یکم گفتم کنه کار سخت اینقدر کارگر یه حیفه دیدم من درثانی! میاد بیشتر 

 نظم هم مورچه ي اندازه.گفتم دیدي: گفت و غاپید هوا رو.کردم پرت سمتش به و برداشتم رو بالش تخت روي از 

   نجات رو جونش خودم من اخه؟ بگیره تورو میخواد چلی و خل کدوم. نداري
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 دوباره االن نمیگی خب.میکردیما کار چی عین داشتیم االن همین! کنه بدبخت رو خودش مردم پسره نمیذارم.میدم 

  میشه؟؟ کثیف

 من؟نکنه بدبخت شوهر به دادي گیر اینقدر شده چی.ارغوان ببینم:گفتم و انداختم بهش اي اندرسفیهانه عاقل نگاه 

  شیطون؟؟هان؟ خبراییه

  !اي نقطه سه خیلی واقعا گرفتی؟ رو اش تیکه یه همین اونوقت انداختم راه سخنرانی واست اینقدر _ 

  :گفتم میکردم باز رو در حالیکه در 

  .اومد بابام کنم فکر بریم بیاـ 

  .که نمیذاري حواس آدم واسه میزنی حرف اینقدر. کنیم سالم بهش بریم. واي ايـ 

  .دختر برم رو روت بابا میزنم؟ حرف من ارغوان؟ـ 

 اتاق روي به رو دقیقا که بود اپن امون آشپزخونه.بود مامان پیش آشپزخونه تو بابا. بیرون اومدیم اتاق از دیگه هم با 

   کار اتاق به بودیم کرده تبدیلش که بود تراس یک هم من اتاق کنار.بود من

 ي طبقه بابا و مامان اتاق.بود مارپیچ صورت به پله راه. داشت راه دوم طبقه به و میخورد پله هم کنارآشپزخونه از.من 

   کار کوچیک چراغ سري یه بودن چوبی مدل که ها پله زیر.بود خونه دوم

 همین خاطر به نمیومد خوشش زیاد فرش از مامان. کرد استفاده میشد هم آشپزخونه براي رو نورش که بودیم گذاشته 

   هم اش بقیه.بودیم انداخته خونه وسط اي دایره بافت دست ي قالیچه یه

 دیوار رو زیادي هاي فرش تابلو. میومد خوشم خیلی خونمون مدل از.بود پارکت باالهم طبقه راهروي.بود سرامیک 

  .بود اونجا هامون عکس که اتاق ي گوشه میز یه و. بود شده نصب

  .بابا سالم _ 

  .کنه صدا عمو رو بابام داشت عادت بچگی از ارغوان

  .عمو سالم_

  !بودینا کرده پا به خاك و گرد حسابی.نباشین خسته. دخترا سالم _ 

  .جان عمو نباشید خسته شمام: ارغوان 

  .بدم پس تاوان مجبورم من حاال.هم به ریخت رو اتاق کل اومد تا که ارغوان این:من 
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  !......دیگه اتاق تو میریم:گفت و دهنش جلوي گرفت رو دستش. انداخت بهم نگاهی ارغوان 

  .دخترم میشناسم تورو که من نشناسه تورو هرکی شیوا؟؟: بابا 

  آخه؟ امروز شدید اون طرفدار همتون امروز چرا داره؟ مار مهره ارغوان این نمیدونم من: من 

  .بندازیم رو سفره بریم پاشو الاقل: گفتم و گرفتم رو دستش 

  !ارغوان و من ي عالقه مورد غذاي.بود گرفته رو خونه کل فسنجون بوي.آشپزخونه سمت به رفتیم هم با 

 ملحق ما به سفره سر و آورد و کشید رو غذا هم مامان.بودیم غذا منتظر و کردیم آماده رو وسایل کردیم پهن رو سفره 

  .شد

  .....راستش. دخترم......جان ارغوان. ها بچه: گفت بابام که میخورد رو غذاش داشت کس هر 

  میخواین؟ بابا؟چیی شده چیزي:من 

  .دارم ارغوان و تو براي خوب خبر یک راستش.دخترم نه: بابا 

  :.........گفت که زدن حرف به کنه شروع بابا شدیم منتظر و کردیم نگاه همدیگه به متعجب ارغوان و من 

, دخترم تو طرف یه از. کشید زحمت خلی من ها چک کردن پاس براي شیوا,  بودم بیمارستان توي من که زمانی: بابا

  .کردي کمک شیوا به هم تو و نذاشتی تنها رو خالت ام لحظه یک...... جان ارغوان

  .بود وظیفه جان عمو نه: ارغوان

  .بود وظیفمون بابا میگه راست:من

 میخوام کردین که هایی کمک و کشیدین که هایی زحمت جبران براي من حاال.نبود وظیفه.عزیزانم نه: داد ادامه بابا

  .........که

 وبعد گرفتیم؟ غرب شهرك توي خونه یه باهاش و گرفتیم وام یک پیش سال چند یادته شیوا: داد ادامه و کرد سکوت

  دادیمش؟ اجاره

  سفیده؟ ساختمون همون: من

  !سفیده ساختمون همون تو قول به. آره: گفت و زد لبخندي بابا

  طور؟ چه....  خب آره:من
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 خودم با. شدند تجاري هاش واحد کال و. داده کاربري تغییر ساختمون اون که داد خبر مستاجرمون پیش روز چند:بابا

   تجاري واحد هم من طرف یک از.فروخت رو اونجا نمیشه االن دیدم کردم فکر

  ...گرفتم تصمیم همین خاطر به. ندارم نیاز 

  .کنم ارغوان و شیوا نام به رو ساختمون اون میخوام: گفت و کرد مامان به رو.کرد سکوت بابا دوباره

  ؟؟چی:گفتم من که بدو شده گرد تعجب از چشمامون مامان وحتی ارغوان و من

 مشکل بدون میتونه بشه تموم که درسش.میمونه خودم دختر مثل ارغوان.بایستید خودتون پاي روي خودتون میخوام _

   پیدا براش کار که نباشه این نگران و بده ادامه رو خودش کار دردسر و

 دارید شما هردوي که استعدادي با.هست مدیرش خودش که کنه کار شرکتی توي میتونه اینجوري هم شیوا.نمیشه 

  .بربیاید پسش از میتونید

 جایی جابه کار و کنم نامتون به رو سند تا نکن درموردش صحبتی کارت محل تو فعال...جان شیوا:گفت و کرد من به رو

  .دخترم کنی اعالم رو استعفات میتونی موقع اون. بدیم انجام رو ها کارمند کردن پیدا و وسایل

  میشدم؟؟ خالص زاهدي این هاي نهی و امر شر از بود قرار واقعا یعنی. نمیگنجیدم خودم توپوست شادي از

 امضا تعهدي یه باید قبلش البته که هست 3 به 3 هاتون سهم نسبت راستی:گفت باشه افتاده یادش چیزي که انگار بابا

  .باشه نداشته رو سهمش فروش حق برنخورده مشکلی به که زمانی تا هیچکدومتون که کنید

  .دادیم تکون تاکید ي نشانه به سري ارغوان و من

  برمیایم؟ پسش از که مطمعنید:گفت ارغوان

  .راحته خیالم شماها بابت از.دخترم آره:گفت و داد تکون سري بابا

 به میخوند روزنامه شام بعد داشت عادت بابا.شست هارو ظرف مامان.کردیم جمع رو سفره ارغوان با.بود شده تموم شام

   ها روزنامه به نگاهی یه عادت طبق تا رفت باال ي طبقه به همین خاطر

 ذوق و شوق هردومون. کردیم حرکت,  میزد برق مامانم قول به تمیزي از که اتاقم سمت به هم ارغوان و من.بندازه 

   هم من و نشست تخت رو ارغوان. بستم رو در.  شدیم اتاق وارد. داشتیم زیادي

  .نشستم روش به رو و آوردم رو صندلی 

  !!شدم خالص بداخالقمون مدیر این شر از نمیشه باورم ارغوان واي:گفتم

  .بهمون کرد کمک خیلی پدرت واقعا:گفت ارغوان
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  .کنم تعریف برات باید رو ها چیز سري یه ارغوان: گفتم.داشتم کار چی رو ارغوان اصال که افتاد یادم

  شدي؟ کلک؟عاشق چیه: گفت ارغوان

  ...میزنم حرف دارم جدي مسخره:من

  شیوا؟ شده چیزي:گفت و برداشت شوخی از دست دید که رو من ناراحت و جدي صورت

 ي قضیه حتی و تصادفم ماجراي تا کردم برخورد فراز با پارك توي که روزي اون از.چیز همه تعریف به کردم شروع

   نمیخواستم.کردم سانسور توش از رو بابا موضوع البته.شرکتشون و تانیا

 تعجبش از حاکی میومد وجود به لحظه به لحظه صورتش حالت تو که تغییراتی.بود شده اي بازي چه وارد بابا بدونه 

   شد تموم که هام حرف.میکرد گوش دقت با هم اون و میکردم تعریف من.بود

  بوده؟ عمدي تو تصادف یعنی: گفت 

  اوهوم:گفتم و دادم تکون مثبت ي نشانه به سري

  سالمه؟؟ عقالنی نظر از آقاهه این شیوا ببینم.بگم چی نمیدونم واال:گفت و داد تکون سري

  بدي؟ تشخیص نمیاي خودت چرا. نمیدونم:گفتم.شوخی خط تو بود رفته دوباره

  بیام؟ میگی یعنی:گفت و انداخت باال رو ابروش تاي یه

  نه؟؟ که چرا:گفتم و زدم پوزخندي منم

  .شماست نوبت خانوما خانوم خوب:دادم ادامه

  چی؟ نوبت:گفت نبود حواسش انگار

  !!خونمون بیاي پاشی نداشته سابقه:گفتم

 چیزا جور این و تینر و نگ بوي به که منم.داریم نقاشی خونمون تو روز چند.بابا هیچی.اومد یادم....آهان:ارغوان

  ........که منم.اینجا بیام کرد پیشنهاد خاله که شد این دارم حساسیت

  .نشد بد که من ي واسه اومدنت!پس اومدي خوش.اوکی:من

  ........و رفتم کیفم سمت به.زدم لبخندي و کردم اشاره اتاقم به

  :فراز
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 زدم شرکت از و کردم جمع رو وسایالم هم من رفتنش از بعد.داشتم بهتري احساس زدم بهش که رو هم حرف

  . نمیدونم هم خودم رو چی ي واسه.... داشتم عجله انگار اما زدم رو آسانسور.بیرون

 وارد.شدم خارج پارکینگ از باسرعت و شدم ماشین سوار.رسیدم پارکینگ به.رفتم پایین ها پله از نیومد دیدم وقتی 

   خیابون یک توي برم که شدم فرعی تا چند وارد.بود ترافیک.شدم اصلی خیابون

  فرمون روي کوبیدم شدم که خیابون وارد. بدم ادامه رو راهم اونجا از و دیگه 

  .ترافیکه که اینجام..لعنتی......اه _ 

 منفجر داره مغزم کردم احساس. بگیرم درد سر بود شده باعث قرارداشت روم روبه که ترافیکی و ها ماشین بوق صداي 

  . کرد پر رو ماشین فضاي آهنگ صداي ماشین ضبط سمت به رفت دستم.میشه

  

  حرفامو گفتم نمی تو به اگه

  دارم دوست چقدر گفتن نمی بهت اگه

  بودي االن

  اینو فهمیدي نمی اگه شاید

  دارم دوست حد از زیاد تورو که

  بودي االن

  اومدم همرات سایه یه مثل

  آرامشی تو شم مطمئن

  میکنم ات خسته نمیدونستم

  روز یه

  میدیدمت کمتر اگه تورو

  بشی دلتنگم میزاشتم اگه

  کنارم بودي اینجا
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  هنوز

  سرماست و غم از پــُر شبا تو بدون

  دنیاست ته راهمه ته تو بدون آره

  آهه و غم از پــُر شبام تو بدون

  اشتباهه آخرش بینی می بري تنها اگه

  .گناهه این آره

  ساعت چند حتی دیدمت نمی میشدم نگرانت

  عادت بود کرده عاشقونه دلم تو بودن به

  تالش همه اون نداشت فایده ولی

  آخراش به بودي رسیده تو

  راحت و خوشحال بگذره روزات خوام می خدا از

  واست خوام می عشق با رو زندگی! دلم ته از

  بسوزه تو دل خوام نمی ولی چشامِ  خیس باز

  برام دیگه

  سرماست و غم از پــُر شبا تو بدون

  دنیاست ته راهمه ته تو بدون آره

  آهه و غم از پــُر شبام تو بدون

  اشتباهه آخرش بینی می بري تنها اگه

  گناهه این آره

  

  .کردم خاموش رو ضبط



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴٣ 

  . نداشتم رو یکی این حال فقط شرایط این توي 

 بلند سرم هاپشت ماشین بوق صداي.کردم عوض رو الین ناگهانی حرکت یه با من و کردند حرکت ها ماشین باالخره 

   رو الین و میکشیدم الیی و میکردم استفاده ها ماشین بین خالی فضاي از.شد

 مواجه اي دیگه هاي ماشین با هم باز نهایت در ولی.اول از هم باز و سه به دو از و دو به یک الین از.میکردم عوض 

   موهام به دستی کالفه. بودم عصبی.بودند بسته رو راه که میشدم

 فشار رو گاز پدال.بازشد ترافیک ساعت نیم از بعد باالخره.بود صورتم رو اخمی ولی بودم ناراحت چی از نمیدونم.کشیدم 

   و میخورد صورتم به پنجره از باد.شد کنده جا از سرعت با ماشین و دادم

  .کردم پارك رو ماشین و شدم کوچه وارد.بودم خونه نزدیک. میاورد وجود به برام رو خوبی احساس 

   از که میشد دوسال االن.میکردم زندگی تنهایی به توش که اي طبقه 7 آپارتمان جلوي رسیدم 

 اما بیاره بار مرد رو من میتونه اینجوري میکرد فکر پدرم.میکردم زندگی تنها و بودم شده جدا ام پدري ي خونه 

   باز در و کشیدم رو کارت.بود آورده سرم به بالیی چه تنهایی این نمیدونست

  .بود نشسته چوبیش میز پشت زند آقاي نگهبانمون که بود ساختمون بزرگ البی مقابلم.شد 

  کردم اکتفا سر دادن تکون به جواب در من ولی کرد گرمی سالم 

 و اي قهوه رنگ یه ها اون ي همه و داشت قرار میز یک ها اون بین که بودند شده چیده مبل تعدادي البی توي. 

   تعدادي با گلدون یک اون کنار و بود روزنامه تعدادي میز روي.بودند مانند حصیر

 فضاي که هایی گل یا بود شده کاشته خونگی هاي درختچه توش یا که بود گلدون چند هم البی اطراف. سرخ رز گل 

  پ سال دو این تو. میکرد دلنشین بودند کسی منتظر که هایی اون براي رو البی

 کوچک برادر فرزام.تنهام دنیا این توي قدر چه بفهمم که بود شده باعث واین.برادرم فرزام جز نبود منتظرم اینجا کسی 

   فرانسه به خوندن درس براي که میشد سالی9و بود سالش 27 که بود من تر

 کمی رو من میشد پخش آسانسور توي که آهنگی.شدم سوار.ایستاد آسانسور که بودم شده غرق افکار همین تو.  رفته 

   رفتم. کردم باز رو در و انداختم کلید خونه رسیدم. کرد دور ام دهنده افکار از

 معمول طبق.کنه تمیز رو خونه تا فرستاده رو خدمتکارش خانوم آذر مامان که بود این ي نشونه غذا خوش بوي.داخل 

  ......غم از پر سکوت یک.دلگیر سکوت یک.بود ساکت خونه

  :فراز
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 اتاقم سمت به.کردم خاموش رو گاز زیر و آشپزخونه رفتم کردم ول مبل رو همونجا و درآوردم رو پالتوم.شدم خونه وارد 

   اتاقم میز روي عکس به چشمم شدم وارد اینکه محض به. افتادم راه

 که من عکس بر! جدي خیلی خاصی مواقع در و مغرور تر مهم همه از و شوخ شیطون پسري.........فرزام عکس.افتاد 

   داشت سبزي چشماي.بود متفاوت کامال هم ظاهر نظر از.نیستم مغرور اصال

 درآوردم رو هام لباس.تنگه براش دلم قدر چه میفهمیدم داشتم تازه.کندم دل عکس دیدن از.مشکی موهاي و ابرو با 

   شدیدي سردرد معمول طبق.خاکستري شرت تی با پوشیدم مشکی گرمکن یه.

 چشمام رفته رفته که گذشت قدر چه و شد چی نمیدونم.بود مشغول فکرم.درازکشیدم تخت روي همونجا.بودم گرفته 

  .رفتم فرو رویا عالم تو و شد گرم

 ***  

 به.مطلق تاریکی.کردم نگاه رو بیرون پنجره از. شبه بود معلوم اما چنده ساعت نمیدونستم.کردم باز رو چشمام کم کم 

   رفته اما کرد اذیت رو چشمام اولش چراغ نور.کردم روشن و رفتم چراغ سمت

 رنگ.اتاق کردن جور و جمع به کردم شروع.........صبح 2.انداختم ساعت به نگاه یه.کرد عادت زیاد نور به چشمام رفته 

   پرده و اي سرمه روکش با سفید تختی.بود اي سورمه و سفید اتاقم کلی

 سمت در کوچیکی میز و. اي سورمه و سفید و مشکی رنگ به داشت قرار تختم کنار آباژوري.رنگ همین به هاي 

   کامپیوتر میز هم تختم روي به رو.بود اونجا فرزام و من عکس که تختم ي دیگه

 گل با بلند گلدون یه چپش سمت و کتابخونه ي قفسه راستش سمت.بود روش تاپم لپ که داشت جود و رنگی مشکی 

  .........داشت قرار اتاقم کمد فاصله کمی با تختم راست سمت. مصنوعی هاي

 یاد. افتادم شرکت یاد. کردم روشنش.تاپم لپ سمت رفتم.نداشتم گرسنگی احساس.شد تموم کارم ساعت نیم از بعد 

   طرح همون فایل به نگاهی یه.درنمیومدند جور باهم که ارقامی و اعداد

 رو تاطرح رفتم کیفم سمت به. هایی موقع همچین واسه بگیرم آپ بک یه فایل هر از داشتم عادت خداروشکر.انداختم 

  .کنم مقایسه اصلی اعداد با رو شده نوشته اعداد و بردارم

  .برده خودش با هارو طرح شیوا نبود یادم.لعنتی....اه:گفتم میکشیدم دست موهام به کالفه که حالی در 

  !شدم خاله پسر زود چه.....شیوا.....هه:گفتم دلم تو.نشست لبم رو پوزخندي خودم حرف از 

 ناگهان که میز پشت نشستم حین همین در.گرفتم رو شمارش تند تند و برداشتم رو تلفن نبود ساعت به حواسم اصال 

  .بشم ساعت متوجه تازه من شد باعث که شد شنیده خط پشت از گرفته صدایی
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  ...بفرمایید _ 

  .کریمی خانوم سالم:کنم حفظ رو خودم خونسردي کردم سعی 

  شما؟... سالم _ 

  ... هستم زاهدي _ 

  محترم؟ آقاي بپرسید رو کارمنداتون احوال شب نصف دارید عادت کال شما:گفت کوتاهی مکث بعد 

  .شدم مزاحم که داشتم مهمی کار کریمی خانوم _ 

  .باقیه شکرش جاي.شدید مزاحم میدونید هم خودتون خوبه حاال:داد جواب تعارفی هیچ بدون 

 رو میکردید کار روش امروز که هایی طرح برید خواهشا کریمی خانوم:گفتم.بودم مونده دختر این جسارت و پررویی تو 

  .بخونید برام رو شده نوشته طرح توي که هایی اندازه و بیارید

  ...لحظه یه _ 

  بخونم؟: گفت و اومد دقیقه چند از بعد 

  .بفرمایید _ 

 گرفته آرامش صداش شنیدن از ناخودآگاه.میکردم یادداشت رو اونها من و خوند رو اعداد خوندن به کرد شروع 

   کردن یادداشت حال در همینطور. نداشتم رو قبل آشفتگی و کالفگی اون دیگه.بودم

  .شد تموم:گفت که بودم 

  هست؟ دستتون دم حساب ماشین _ 

  طور؟ چه بله _ 

 که اعدادي با خوندین شما که اعداي:گفتم. بود برداشته کردن کل کل از دست و قراره چه از موضوع بود فهمیده انگار 

   من.طرح دوم ي نسخه به برسه چه نمیان در جور هم بوده اصلی طرح توي

 یا هستن درست ببین کنید حساب شما بگم رو اولیه اعداد اون میخوام.  بودم گرفته اولیه طرح از آپ بک ي نسخه یه 

  ...دارن مشکل هم اینها

  ...منتظرم _ 



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴۶ 

 خوندین شما که اعدادي.کردم چک بار دو اینارو من:گفت که گذشت ساعتی نیم.خوندم براش رو موجود ارقام هم من 

   دیگه افراد توسط بار یک که طرحی تو شده نوشته اعداد اما.هستن درست

  ...یعنی این که هستن غلط بود شده بررسی 

  .باشه عمد غیر میدونم بعید که عمد غیر چه و عمد از چه....کرده خرابکاري بین این نفر یک یعنی _ 

 هم شخص این کردن پیدا مهمه براتون کارتون که اندازه همون به امیدوارم:گفت و کرد بلندي مکث یه تلفن پشت

   از کردن پرسی احوال هوس شب نصفه بعد به این از خواهشا فقط باشه مهم براتون

  .خیر به شبتون.نزنه سرتون به همکاراتون 

  .کرد قطع رو گوشی باشه من جواب منتظر اینکه بدون 

 آشپزخونه سمت به. کردم حس رو گرسنگی کم کم.نداشتم خستگی احساس اصال من بوداما صبح نیم و سه ساعت 

   خوابم.بکشه دم چاي که شدم منتظر و کردم روشن رو چایساز.کردم حرکت

 بود میز روي ایکه دي سی ها ده بین از.تلوزیون جلوي نشستم و رفتم. کردم روشن رو پذیرایی هاي چراغ.نمیومد 

  . شد پخش به شروع فیلم و. پخش دستگاه توي گذاشتم و کردم انتخاب رو یکیش

 برام خانوم آذر که اي خونگی کیک از تیکه یه.ریختم چاي خودم براي لیوان یک رفتم.بود دراومده هم چایساز صداي 

   مشغول.تلوزیون جلوي نشستم و رفتم بشقابو توي گذاشتم هم رو بود پخته

 دقیقه چند. کیه پیش نمیدونستم وحتی کجاست نمیدونم که جایی.بود دیگه جاي یک ذهنم اما بودم فیلم تماشاي 

 پیدا طرفدار شبی نصفه حاال نمیزنه زنگ خونم کسی روز تو: گفتم بلند بلند.شد بلند خونه تلفن صداي که بود گذشته

  .کردم

 احوال صبح 4 بخواد که نبود مریض آخه.بودم شده نگران هم یکم. کردم تعجب. پیچید گوشی توي زند آقاي صداي 

  .بپرسه رو کسی

  .مهندس اقاي سالم _ 

  افتاده؟ اتفاقی. زند آقاي سالم _ 

 آقاي نمیشه که شب موقع این میگم هرچی ببینم رو شما میخوام میگه اومده یکی جا این. افتاده اتفاق آقا بله _ 

   آقاي کردن دیوانه رو بنده ایشون. بود روشن چراغشون نه میگن خوابن مهندس
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 دست از رو عقلم کامال من بگذره دیگه یکم فقط تر سریع خواهشا دارن؟ چیکار ؟ هستن کی ببینید بیاید.  مهندس 

  .میدم

 باشه: گفتم. بزنه حرف کسی به راجع اینجوري زند آقاي نداشته سابقه تاحاال پایینه؟ کی آخه. شد بیشتر خیلی تعجبم 

  .اومدم

 تو از رفتم.بود خوب. انداختم بود پام توي که گرمکنی به نگاه یه. برداشتم رو مشکیم سویشرت اتاق تو از رفتم 

   رو کلید افتاد یادم که در سمت افتادم راه و برداشتم رو مشکی هاي کتونی جاکفشی

 با.  بدم رو تلفن جواب نداشتم وقت بود کرده گل کنجکاویم.خورد زنگ تلفن که اتاق تو کلید دنبال رفتم.برنداشتم 

  .بیرون زدم خونه از و بدراشتم رو کلید.دیگهِ  زند آقاي حتما گفتم خودم

 ي طبقه. کرد حرکت زدمآسانسور رو همکف ي دکمه.شد باز آسانسور.افتادم راه آسانسور سمت و پوشیدم هارو کتونی 

  .اومد آسانسور بیرون از مردونه صدایی که شه باز در تا میکشید طول اما بودم همکف

  .نمیکنیا بازي فیلم بد شمام خودمونیما ولی.زند آقاي نکنه درد دستت _ 

  .شد شنیده مرد تا دو ي خنده صداي بعد و 

 شال.بود روم به رو پشتش مشکی کتون شلوار و اسپرت مشکی کت با شونه چهار و بلند قد مردي.شد باز آسانسور در 

  ...کسی میشه مگه.شناختمش اما بود من به پشتش.بود پیچیده گردنش دور هم قرمزي گردن

  نشناسه؟؟ رو برادرش کسی میشه 

 هنوز که من به لبخندي.بود شده پنهان شادي از برقی رنگش سبز چشماي تو.برگشت و کرد حس رو نگاهم سنگینی 

  ...ما ي ندیده آدم داداش سالم علیک:گفت و زد بودم متعجب

 کردم فرزام به رو.زدم لبخندي. داد تکون رو سرش.میکرد نگاه مارو لبخند با داشت اونم که انداختم زند آقاي به نگاهی 

  ...سالم:گفتم و

  خونت؟ ببري رو من نمیخواي ببینم اصال.....چیزي.. اي پرسی احوال یه.باش مارو داداش.......به: فرزام 

  .بمونما البی همین تو دستم بدي پتو نکن هم رو فکرش. باشم گفته...هوي هوي:گفت و کرد ریز رو هاش چشم 

 احیانا اگه زیاده جا راحت خیالت:گفتم و کردم حلقه هاش شونه دور رو دستام.کردم حرکت طرفش به و زدم لبخند 

  !طلبم راحت داداش نشی اذیت البی تو که پیشش بري میکنم هماهنگ زند آقاي با اي اضافی کردم احساس
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 باز رو در اومدیم بیرون. بود هفتم ي طبقه.شدیم آسانسور سوار خنده با و برداشت رو چمدونش. رفت اي غره چشم 

  !کفشیه جا اینم میکنم معرفی.ایرانه اینجا پسر شازه: گفتم و انداختم فرزام به نگاهی.آوردم در رو هام کفش. کردم

  .کردم اشاره بود در کنار که اي چوبی کفشی جا به دست با و 

 شلخته همیشه تو ي خونه صورت هر در داره؟ هم فرقی تو حال به مگه اما خوشبختم باهاشون آشنایی از: گفت فرزام 

  !!است پلخته

 دم که چاي بوي.کردم روشن رو چراغ. خونه توي رفتیم. کفشی جا توي گذاشت و آورد در رو هاش کفش لبخندي با و 

  .بود پیچیده خونه فضاي توي بود کشیده

 اینجوري بري خونه از میدونستم اگه.تو شدي کدبانویی عجب گرم دمت بابا.داره فرق حالت به انگار نه: گفت فرزام 

   انداختنت ترشی نگران دیگه شکر رو خدا! میفرستادمت تر زود میشی هنرمند

  .بود دیده تدارك من ورود ي واسه قبل از آقا نگو میشی سورپرایز بیام اگه میکردم فکر. شد حیف ولی. نیستم 

 یه بیاد میخواد که عزراعیل گفتم. دیه آره: گفتم بود شده روشن پیامگیرش چراغ که میرفتم تلفن سمت به حالیکه در 

  !بیفته سرش از من مغز خوردن هوس که بخوره که بذارم چی

  کردم پرت مبل رو و آوردم در تنم از رو گرمکن حین همین در. شد پخش پیام و زدم رو دکمه 

  .آزار مردم مزاحم:  گفتم میکشید نفس تلفن پشت داشت یکی. 

  .شدم بیخیال.بود عمومی تلفن از یعنی. بود نیفتاده اي شماره.انداختم اش شماره به نگاهی یه 

 پخش درحال هنوز که فیلمی و تلوزیون جلوي بود داده لم خودش و مبل رو بود انداخته رو شالش و کتش هم فرزام 

  .میکرد تماشا رو بود

  خبر؟ چ خوب: گفتم و کنارش نشستم رفتم 

  .داداشم شدن شیطون خبر _ 

 از خان زبل: گفت و شیوا اسم رو گذاشت رو دستش. درآورد مبل کنار از رو گوشیم بعد اما نفهمیدم رو منظورش اول 

  کی؟؟

  میکنه؟ کار چی تو دست من گوشی _ 

  .نبود درست جوابت.....نع_

  .همکارمه _ 
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  ندارن؟ فامیلی همون یا خانوادگی اسم خانوم شیوا این بعد... آهان _ 

  .نیست میکنی فکر تو که چیزي اون اصال جریان _ 

  .شیم مطلع هم ما بگو خب_ 

 که رو خودم چاي:گفتم بریزم چاي یکم خودمون براي و برم آشپزخونه سمت به که میشدم بلند جام از حالیکه در 

  .میگم بهت رو چی همه کامل موقع اون...بیا کن عوض رو لباست برو پاشو.بخورم نذاشتی

  دیگه؟ باشم مطمعن _ 

  بزنم؟ قولم زیر میتونم من مگه چسبیدي بهم کنه عین تو وقتی تا آخه _ 

  !فهم چیز آدم قربون آي:گفت میکرد حرکت اتاق سمت به درحالیکه فرزام 

 سمت به و سینی توي گذاشتم هارو استکان.رو آب بعد و ریختم هرکدوم تو رو چاي.آوردم در کابینت از رو ها استکان 

  .نشستم فرزام منتظر و میز روي گذاشتم رو سینی. کردم حرکت سالن

  .گوشم پا تا سر بنده: گفت و روم به رو نشست اي سرمه راحتی ي ها لباس با که گذشت دقیقه چند 

  .کنه کمکم نمیتونه کسی فرزام از بهتر که میدونستم خوب خیلی رو این اما کنم شروع باید کجا از نمیدونستم 

  مرده تانیا:  گفتم آخر در و گفتم هم فرزام براي کردم تعریف شیوا براي که همونطور رو داستان 

 جریان از تنها نه. بود باخبر تانیا جریان از. بود معلوم اش قیافه از کامال این و بود شده ناراحت.رفت هم تو اش قیافه

  ب خبر با زندگیم هاي بم و زبر ي همه و نشیب و فراز ي بقیه از بلکه تانیا

 گوش دلم هاي حرف به برنمیومد دستش از اگه هم کاري.بود کرده همراهیم ها شرایط ترین سخت تو همیشه.بود 

  ... واقعی برادر یه.بود برادر یه واقعا فرزام.میداد

 سکوت این تا میشد مانع دیوار روي ساعت تیک تیک صداي.بود گرفته رو بینمون بدي سکوت و گذشت لحظه چند 

  :گفتم بیایم بیرون فضا این از بلکه بزنم حرفی خواستم.بمونه باقی بینمون وار دیوانه

  -اومدي؟ دادن اطالع بدون همینجوري چرا تو نگفتی خب_

  هان؟:گفت و انداخت بود شده دوخته فرش به قبل لحظاتی تا که رو نگاهش 

  اصال؟ تو کجایی ؟ چیه هان_ 

  گفتی؟ چی_ 
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  اومدي؟ همینجوري چرا میگم_ 

  مگه؟ اومدم جوري چه_ 

  .اومد جاش سر عقلت شاید بخواب برو.نیستی باغ تو اصال انگار نه_ 

 هم با بیرون رو ناهار میتونیم ظهر. دارم کار یکم فردا.ام خسته خیلی اتفاقا آره:  گفت میکشید خمیازه درحالیکه 

  .بزنم حرف باهات باید بخوریم؟

  . میداد نشون رو نیم و5 ساعت. انداختم ساعت به نگاهی یه 

  .بخوابی خوب.یکم کن استراحت هم تو ببینمت صبح نکنم فکر باشه:گفتم 

  !قلم لفظ چه:گفت میرفت اتاق سمت حالیکه در 

 خونه به سامونی سرو یه گرفتم تصمیم پس شرکت برم باید 7 ساعت طرف یه از بخوابم نمیتونم االن گفتم خودم با 

   یه اتاق از و اتاق تو گذاشتم بردم رو فرزام هاي لباس. بگیرم دوش برم بعد و بدم

 مشکی هاي حاشیه هاش یقه روي که روشن اي قهوه چرم کت و مشکی شلوار با برداشتم سفید بافتنی پلیور 

  . برداشتم هم رو ام حوله.داشت

  .افتادم راه حموم سمت به حوله وبا مبل رو گذاشتم رو گذاشتم هارو لباس 

***  

 یه. برداشتم هم رو ساعتم. بردارم رو کیفم تا اتاق برم شدم مجبور دوباره. پوشیدم رو هام لباس.اومدم بیرون حموم از 

  .وربع6: انداختم نگاه

 رو ام سوخته اي قهوه کفش. برداشتم رو وسایلم.خوردم رو صبحونه ساعت نیم بعد.کنم دم چاي شدم مجبور دوباره 

  .بیرون زدم ازخونه و پوشیدم

  .پایین رسیدم لحظه چند بعد و شدم سوار....رفتم آسانسور سمت 

 ماشین تو.کردم حرکت ماشین سمت به و بیرون اومدم ساختمون از. کنه استراحت بود رفته)  نگهبان( زند آقاي انگار 

   شرکت هاي کار تو که کسی اون جوري یه باید که میکردم فکر این به داشتم

  .نه یا بگم فرزام به بودم مونده ولی کنم پیدا رو کرده دستکاري 

 نه تنهایی؟ آخه؟اونم میتونم مگه مدت این تو ولی.بشه دستگیرم چیزایی یه تا داشتم وقت روز 3 و بود شنبه سه امروز 

  ...بگم فرزام به باید.نمیشه
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 پله از.کردم حرکت شرکت طرف به و کردم پارك رو ماشین.شرکت در جلوي رسیدم که بودم خیاالت و فکر همینن تو 

   زود حتما گفتم خودم با.بود بسته در.  در جلو رسیدم و رفتم باال پله راه هاي

 وارد کسی هنوز که بود این گواه شرکت خاموش هاي چراغ. کردم باز رو در و درآوردم رو کلید.نیومده کسی و اومدم 

  .رفتم خودم اتاق سمت به و.کردم روشن رو ها چراغ تک تک.نشده

 که میزي روي انداختم رو کیفم. بگردم آدم اون دنبال کنه شک کسی که این بدون میتونم جوري این گفتم خودم با 

   نشستم.بود صندلی تعدادي اطرافش و داشت زیادي طول. داشت قرار میزم جلوي

 بچه دست اینکه از وقبل کشیده کسی چه رو طرح این بفهمم اینکه امید به. کردم روشن رو تاپ لپ و کارم میز پشت 

   پر توش که بود بزرگی کمد میزم چپ سمت..بوده کی دست برسه محاسبات هاي

  : میگفتم میگشتم ها فایل تو که همینطوري.بیارم رودر پروزه به مربوط فایل تا سمتش رفتم. بود فایل از 

  .ایناهاش.....آفتاب.....تاب آف......الف...الف...الف......آفتاب ي پروزه _ 

  : گفت که اومد صدایی میکردم حرکت میزم سمت به و بودم گرفته دستم توي رو پوشه حایکه در

  .آفرین.خوبه.حساسید کارتون رو واقعا انگار نه _ 

   شیوا؟؟.کردم نگاش تعجب با و برگشتم

  !شدا صاف حسابمون ولی! ها میکنه سورپرایز رو یکی اون اتاق این تو ما از یکی بار هر انگار:داد ادامه 

  .سالم علیک: گفتم که زد پوزخندي

  .برسیم نتیجه به تر سریع کنم کمک منم اگه کنم فکر تو؟ بیام میتونم_

 به راجه چیز همه.کن چک رو پوشه این توي و. میز رو بزار هارو طرح:گفتم و دادم تکون مثبت ي نشونه به رو سرم 

  .شده رد کسایی چه دست زیر از طرح این ببین کن چک. هست توش پروژه این

  .بندازم بهش نگاهی یه میخوام منم بشه اگه گرفتین؟ کپی آپ بک ي نسخه اون از فقط باشه: شیوا 

  :گفتم و کردم بهش رو.بکنم رو اینکار که رسید عقلم دیشب خداروشکر.درآوردم ازش رو فلشم و کیفم سمت رفتم 

  .بشه دستگیرمون چیزي یه روز چند این تو امیدوارم _ 

  .میکنیم پیداش:  گفت و داد تکون مثبت ي نشونه به رو سرش 
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 سخت هردو.آورد خودمون به مارو کفشی هاي پاشنه صداي ربع یک بعد.گشتن به کردم شروع و تاپم لپ سراغ رفتم 

   موضوع این به راجع چیزي نمیخواستیم طرف یه از اما بودیم گشتن مشغول

  :گفتم و کردم شیوا به رو همین خاطر به بدونه 

 که بهتون میدم میگیرم ازشون کپی یه بیرون میرم که ناهار براي.بمونه بذار جا همین رو ها فایل. اتاقت بري بهتره _

  .کنی برسی خونه ببري

  . بیرون رفت اتاق از و گفت اي باشه 

 اومده کارمندا ي همه.اومدن هم دوستاش و شده کامل تیمشون فهمیدم که شد بلند اي خنده صداي لحظه چند از بعد 

  بودن شده کارشون مشغول معمول طبق و بودن

 باید کجا از اما: گفتم خودم با.  بود طرح از نسخه یه هم تاپ لپ توي.میگشتم آدم اون دنبال داشتم هم هنوز من. 

 پشت از. بیاره هارو طرح تا کنم صبر باید پس.شیواست دست که هم ها شده؟طرح دستکاري یا اصلیه طرح این بفهمم

  .  بیرون رفتم اتاق از و شدم بلند میز

  :گفتم و میزش رو گذاشتم رو هام دست منشی میز سمت رفتم 

  .خواهشا تر سریع.اتاقم بیاره رو آفتاب ي پروژه طرح بگید کریمی خانوم به _ 

  .میدم خبر بهشون االن بله:  گفت منشی

 یکم. اتاقم تو اومد اضطراب و تشویش از پر اي قیافه با شیوا دقیقه 5 بعد.نشستم اتاقم تو رفتم و دادم تکون رو سرم

  :..وگفت م رو به رو نشست.شدم نگران

  "شیوا"

. گرفتم درد دل که خندیدم انقدر.گفتیم پرت و چرت و جک کلی.زدیم حرف شب نصف تا ارغوان با ها مدت از بعد 

  !بود شنگول و شاد شرایطی هر تو که بود کسی ارغوان واقعا

  .کردم وادارش. کنم عرض چه که تصمیم البته بخوابیم که گرفتیم تصمیم وراجی کلی از بعد 

 واقعا.شد بسته چشام گذاشتم بالش رو رو سرم تا.شدم ولو تختم رو منم بخوابه مهمان اتاقاي از یکی تو رفت ارغوان 

  .بود مرحمم خواب یک و بودم خسته

 کردم فکر. شد بلند گوشم بغل از وحشتناك جیغ یه صداي دفعه یه که بود برده خوابم تازه یعنی بودم ناز خواب تو تازه

   پریدم تخت رو از میکنن داد و جیغ دارن ارغوان و مامان و.اومده زلزله
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 فهمیدم و آوردم دست به رو هوشیاریم که بودم راه وسط. !! بدم نجات رو خودم تا دویدم در سمت به سراسیمه و پایین 

   صداشون که هم ارغوان و مامان!!نداره فریاد جیغ صداي که زلزله

  کیه؟ جیغ صداي پس نیست اتاق تو هم کسی!!!نیست اینجوري 

 به. خوره می زنگ داره که فهمیدم و میشه خاموش و روشن اش صفحه داره موبایلم دیدم و انداختم اطرافم به نگاه یه 

  .......!!میاد من موبایل از صدا دیدم و رفتم طرفش

  ...ي دختره.....ارغوان این دست از 

  کرده عوض آهنگشو و من گوشی سراغ رفته باز 

 کنم فکر که بود بلند صداش انقدرم.میاد مت و پت آهنگ کیفم تو از دیدم که بودم دانشگاه ي کافه تو قبل ي دفعه 

   خیره بهم همه کافه تو.زمین تو رفتم شدم آب یعنی. شنید دانشگاهم در دم نگهبان

  ..دادم دختر این به حسابی مالی گوش یه بعدش ولی بیرون اومدم سریع خرابه اوضاع دیدم منم بودن شده 

 زنه می بنفش هاي جیغ تند تند داره حنجرش ته از که دختره یه!! گذاشته چیزیم چه. نشده آدم هنوز که این مثل ولی 

  !!!کمک میگه و

 نگاه اتاقم ساعت به. دیدم رو "اخمو رئیس" اسم و کردم نگاه شد می روشن خاموش هی که گوشیم ي صفحه به 

  .بود سه کردم،ساعت

 از خدا.....!!!!! که واقعا.بودم خوابیده که بود ساعت یه تازه من.مرگشه چه نیست معلوم.مزاحم ي پسره!!!روحت تو اي 

  !عذابه که نکنه احدي هیچ نسیب ها رییس این

  :گفتم و برداشتم رو گوشی

  ".......بفرمائید"

  ".کریمی خانوم سالم_" 

  .شناسمش نمی کنم وانمود بهتره!!!!زهرمار و سالم 

  "شما؟...... سالم" _

  "....... هستم زاهدي" _ 

  ... ي پسره 
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  "محترم؟ آقاي بپرسید رو کارمنداتون احوال شب نصف دارید عادت کال شما":گفتم 

   ".شدم مزاحم که داشتم مهمی کار کریمی خانوم" _ 

  !!باش نداشته مهم کار شبی نصف خواي می په 

   ".باقیه شکرش جاي.شدید مزاحم دونید می هم خودتون خوبه حاال":گفتم رك

  !!من ام پررو قدر چه یعنی 

 نوشته طرح توي که هایی اندازه و بیارید رو کردید می کار روش امروز که هایی طرح برید خواهشا کریمی خانوم"- 

  ".بخونید برام رو شده

  

  "...........لحظه یه" _ 

  .آوردم درشون کیفم تو از من؟رفتم واسه شده خوابنما هم این نکنه خواد؟ می رو عددها چی واسه شب نصف 

  "بخونم؟_" 

   ".بفرمایید_" 

  !ایــش!!!قلم لفظ چه 

  میکشیدم خمیازه هی هاش وسط و نداشتم هم حوصله و حال شه تموم تا اعداد خوندن به کردم شروع 

  :گفتم کامل خوندمشون وقتی.  

  ".شد تموم"

  "هست؟ دستتون دم حساب ماشین_"

  .برداشتم کشو تو از رو حسابم ماشین و کردم دراز رو دستم... آزار مردم..اه دیگه؟ چی واسه حساب ماشین 

  "دیگه؟ ایشاال هست حواستون میشنا حساب کار اضافه هم ها این راستی طور؟ چه بله_" 

  !خدا به ام نمونه کارمند! شبی نصفه اونم کار اضافه هه: گفتم خودم با 
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 طرح دوم ي نسخه به برسه چه نمیان در جور باهم بوده اصلی طرح توي که اعدادي با شماخوندین که اعدادي":گفت 

 درست ببین کنید حساب شما بگم رو اولیه اعداد اون میخوام.  بودم گرفته اولیه طرح از آپ بک ي نسخه یه من. 

  "!.بود خواهیم هم شما کار اضافه فکر به بعدا حاال......دارن مشکل هم ها این یا هستن

  ".........منتظرم_" 

  !نمیاد بهش زدن حرف قلم لفظ که حقا 

  :گفتم که گذشت ساعتی نیم.اومدن نمی در جور هم با ولی کردم حسابشون دونه دونه منم. خوند برام رو ارقام

 توسط بار یک که طرحی تو شده نوشته اعداد اما.هستن درست شماخوندین که اعدادي.کردم چک بار دو اینارو من_ 

  .........یعنی این که هستن غلط بود شده بررسی دیگه افراد

  ".باشه عمد غیر میدونم بعید که عمد غیر چه و عمد از چه....کرده خرابکاري بین این نفر یک یعنی":داد ادامه 

 براتون کارتون که اندازه همون به امیدوارم":گفتم و کردم مکثی. میشیم بدبخت وگرنه کنیم پیداش بتونیم امیدوارم 

 کردن پرسی احوال هوس شب نصف بعد به این از خواهشا فقط باشه مهم براتون هم شخص این کردن پیدا مهمه

  ".خیر به شبتون.نزنه سرتون به ازهمکاراتون

  گرفته ازش انگار رو فردا خدا نکنه؟ بیدار خواب از رو من میشد چیزیش..... ي پسره 

 تونه می کی شخص اون یعنی.کشیدم دراز تخت رو و رفتم. کردم قطع رو گوشی باشم جوابش منتظر که این بدون

  ....برد خوابم و شد بسته چشمام آروم بود،آروم بالش رو سرم و کردم می فکر که طور باشه؟؟؟همین

  "شیوا"

   با. روستام توي کردم فکر واقعا لحظه یک براي. شدم بیدار خواب از خروس یک صداي با صبح

   نهادم از آه.میشه خاموش و روشن داره که دیدم رو گوشیم ي صفحه و شدم بلند جام از شتاب

  . شد بلند

  .کنم عوض هم رو هشدار زنگ بود رفته یادم دیشب...دیگه بود ارغوان کار

  :گفتم و زدم داد تقریبا

  ! ارغوانــ _

  :گفتم. شد اتاق وارد بزنه در اینکه بدون دقیقه پنج از بعد
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  !ها درِ...هوي _

  .شیوا واقعا ازت ممنونم!.....خیر به صبح علیک!...سالم علیک _

  چرا؟_

  !دادي نجات گمراهی از رو من_

  نخورده چیزي دري اي طاقچه به سرت عزیز؟ خوبی جان ارغوان کردم؟؟ کار چی من: گفتم پوزخندي با

  !دیواره این میکردم فک االن تا من... شیوا _

  !هست در فهمیدم گفتی تو که االن ولی: داد ادامه و کرد اشاره در به

  !بگم بهت چیزي یه میخواستم منم ارغوان آخ: گفت و خندیدم

  چی؟ _

  .میندازه لنگ تو مقابل در ارومیه ي دریاچه اینکه _

  !لیاقت بی ي مسخره: گفت و کرد اخمی

  :گفت و انداخت باال ابرویی

  دلم؟ عزیز شدي بیدار خوب _

   انتظاش چون اما کردم پرت سمتش به و برداشتم رو تخت روي بالش.افتادم گلش دسته یاد تازه

  .ریخت زمین روي پرهاش و خورد بهش نداشت رو

   کلفتی ساعت 2 خودي بی! خدا هی: گفت داد نشون رو ها پر دست با و کرد ساختگی اخمی

  !نو از روزي نو از روز.کردیم

   رو زنگش فهمیدم دیشب! بره کسی جلو نیست قرار آبروم راحت خیالت اما: گفتم و زدم لبخندي

  !کردي عوض

  انیشتن؟ محترمِ همسرِ جوري چه اونوقت _

  !زد زنگ دیشب مزاحم ي پسره این _
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   من مغز االن...بزن حرف من حد در شیوا.....اوه...اوه _

  تو؟؟؟......زنگ؟؟؟......م؟ مزاح....پسره؟...دیشب؟...نمیکشه

  رو؟ ما کنی مهمون توضیحی یه میخواي میگم

  !شده فعال ها شاخک میبینم.... به به: گفتم و زدم لبخندي بدجنسی با

   از بعد! برداشت میز رو از رو اون و رفت موبایلم سمت به کنه کار چی میخواد بدونم اینکه از قبل

  :گفت و خندید لحظه چند

  داشته؟ کار چی تو با این شبی نصفه ببینم! اومد خوشم شیوا ایول اخمو؟ رییس_

  .تو اومد مامان و شد باز در بدم رو جوابش بخوام اینکه از قبل

  مامان سالم: من

  !جونم خاله سالم: ارغوان

  .شیوا سالم....جان ارغوان سالم: مامان

   جوب تو برم من خوبه اصال.گذاشتید فرق ارغوان و من بین همیشه شما: گفتم و کردم اخمی

  .....بعد بشم معتاد بخوابم

  خوردي؟؟ کفتر تخم صبحی ي کله دختر واي: گفت و حرفم وسط پرید

  مامان؟؟:  گفتم و کردم تر بلند رو صدام شوخی به

  !کردما عرض خدمتتون که شیواست تربیت هاي متد همون از هم این! جون خااله آفرین: ارغوان

  !بخورید رو صبحونتون بیاین! تا دو شما کنید بس:  گفت خنده با مامان

  !گرسنمه قدر چه بود افتاده یادم انگار تازه

   و نشستیم رفتیم ما. بود چیده رو صبحونه میز مامان.شدیم خارج اتاق از مامان و ارغوان همراه

  .گفت بلندي خیر به صبح و شد آشپزخونه وارد دقیقه چند از بعد بابا

  .جان عمو خیر به صبح:  ارغوان
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  بابا سالم: من

  .خوردیم مفصل ي صبحونه یک و نشستیم میز دور و اومدن هم بابا و مامان

  .رفتیم اتاق سمت به ارغوان و من و شد تموم صبحونه

  .درآوردم کمد از رو هام لباس. شرکت برم که میشدم آماده داشتم

   شلوار و شال همراه به داشت مدل سیاه و رنگ کم خیلی آبی با پایینش که کاربنی مانتوي

  .داشت سفید و آبی هاي رگه و بود مشکی که هم کیفم.مشکی

  بیکاري؟ امروز ارغوان: گفتم ارغوان به

  طور؟ چه آره_

 و خرید براي بریم باهم ظهر از بعد بندازي بهشون نگاهی یه بري میتونی.شرکت وسایل خرید دنبال بریم باید ببین_

  اینا؟

 مبل رو بابا و مامان. بیرون رفتم اتاق از و برداشتم رو ها طرح.کردم خداحافظی ازش. داد تکون مثبت ي نشونه به سر 

  .بیرون اومدم و دادن رو جوابم هم ها اون که کردم بلندي خداحافظی. بودن نشسته

 دنبال داره حتما و اومده همه از تر زود فهمیدم. نیست کسی دیدم شدم داخل وقتی اما بازه در دیدم.رسیدم شرکت به

  ...میگیره رو ها کار

 کارمنداشون کردن بیخواب خواب از جز به ایشون انگار. بود درست هم حسدم.بله.....اتاقش در جلوي رفتم آروم آروم

  !شدم امیدوار بهش خوبه! بلدن هم اي دیگه کار

  

  ..میزد حرف خودش با بلند بلند و میگشت پرونده یه دنبال و بود ایستاده کمدش جلوي

  .آفرین.خوبه.حساسید کارتون رو واقعا انگار نه _

  :گفتم و کردم اي اشاره اتاق به! بود گرفته ام خنده لحظه اون تو اش قیافه دیدن از! کرد نگاهم تعجب با و برگشت

  !شدا صاف حسابمون ولی! ها میکنه سورپرایز رو یکی اون اتاق این تو ما از یکی بار هر انگار_

  .....زدم پوزخندي

  :گفت پوزخندي با هم اون که بود شده زمان و مکان موقعیت متوجه تازه
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  !سالم علیک _

  :گفتم و دادم تون سالم ي نشونه به رو سرم

  .برسیم نتیجه به تر زود کنم کمک منم اگر میکنم تو؟فکر بیام میتونم _

 و مهندسین هستاسم توش پروژه این به راجع چیز همه.کن چک رو پوشه این توي و. میز رو بزار هارو طرح: گفت

   شده رد کسایی چه دست زیر از طرح این ببین کن چک. پوشه این به مربوط چیز همه کال و شرکا

 پاك رو خودش به مربوط اطالعات تمام مسلما بندازه راه خرابکاري یه بخواد که کسی چون ایه فایده بی کار میدونستم

 نخ سر یک دنبال ها فایل خود تو باید ما...  پرتی حواس روي از و عمد غیر مگر....نمیذاره باقی خودش از اثري و میکنه

  . باشه خاص شخص یک به مختص که نشونی یا امضا یا خط مثل....میگشتیم

  : گفتم

  بندازم بهش نگاهی یه میخوام منم بشه اگه گرفتین؟ کپی آپ بک ي نسخه اون از فقط باشه

  :گفت. گرفت سمتم به رو فلشی بعد و رفت کیفش سمت به

  بشه دستگیرمون چیزي یه روز چند این تو امیدوارم_

  میکنیم پیداش:  گفتم و دادم تکون مثبت ي نشونه به رو سرم

  !بیرون زدم اتاق از و

  !شدم رو به رو شقایق و باران با بیرون اومدم که همین

. بود سالش 25 و داشت معمولی لباهاي و بینی.....اي قهوه موهاي و وحشی سبز هاي چشم با بود سبزه دختري باران

 اي قهوه هاي چشم.داشت عادي اي قیافه اما داشت وجود معصومیت اش چهره تو که بود دختري یه هم شقایق

  .بود کرده دواج از که میشد سالی سه دو و بود سالش 30! گندمی پوست و سوخته

  !اومدي در ایشون اتاق از که هم االن! خانوم زدي تیپ که میبینم به به: باران

  کنه؟ پهن خوب رو تورش تونسته بده..... که نیستن عرضه بی تو مثل همه جان باران: شقایق

  :گفتم بودم کرده تعجب حرفاشون از حسابی که من

  شده؟ چیزیش یه میخوره ما پست به هرکی امروز چرا _

  :گفت زیرکی با و کرد اشاره مدیریت اتاق به دست با... زد چشمکی باران
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  اون؟؟؟ حتی _

  ......باران اون سر پشت و شد منفجر بمب مثل بزن قهقهه دل ته از تا بود موقعیتی منتظر انگار که شقایق بعد و

  :گفت شقایق که...  بود گرفته ام خنده ها اون هاي خندیدن از منم

  ! بخنده نباید که عروس..... بابا بکش خجالت _

  !گنده هاي خرس سرشون رو گذاشتن رو شرکت.ببینم بریم پاشید: گفتم و زدم شونش به

  ....افتادیم راه اتاق سمت به هم با و

 جز به و بود شده بررسی بود داده فراز که هایی طرح تمام تقریبا. بودیم شده مستقر خودمون جاي سر کدوممون هر

 هاي طرح که بود این موقع االن و بودن درست بقیه بود اصلی طرح تقریبا و بود برخورده مشکل به که طرحی همون

  .کنیم تموم رو کار و دربیاریم کامپیوتر وارد رو کاغذ روي

  .میذاشت سرش به سر مدام باران و بود کار مشغول حسابی شقایق

  .بودن شده آماده ها فایل و شد تموم هم طرح آخرین ساعت یک از بعد

 تو آفتاب ي پروژه ي درباره گشتن به کردم شروع! ما براي نشد بد اما بود شده آماده داشتم انتظار که زمانی از تر زود

  ...بودم گرفته صبح که اي پوشه همون

 شده ذکر رسمش تاریخ نه و بود اومده طراح اسم نه......نبود تو اون هیچی... میشدم گیج بیشتر میگشتم بیشتر هرچی

  ......که بودم احوال همین تو.....بود

  .....پیچید گوشی تو منشی صداي که برداشتم رو گوشی. اومد در صدا به اتاق تلفن

  !دارن کارتون زاهدي آقاي......کریمی خانوم ببخشید _

  .ممنون باشه_

  .شدم بلند جام از و گذاشتم رو گوشی

  شد؟ چی: گفت شقایق

  !داره کارم زاهدي: من

  !شده دلتنگ خدا بنده! آخی: باران

  !باران؟؟: گفتم گالیه با
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  گفتم؟؟؟ بد: باران

  .......بیرون زدم اتاق از عصبانی

  شدم وارد و زدم در.....رسیدم اتاقش به 

 ***  

  :فراز 

  :گفتم و کردم دستی پیش اما بزنه حرفی تا کرد باز رو دهنش ناراحتی با

  "درسته؟ نشد، پیدا اسمی _" 

  :دادم ادامه. داد تکون مثبت ي نشونه به رو سرش 

  ".نذاشته جا به خودش از اثري هیچ چون بوده زرنگ خیلی داره رو ها طرح دستکاري قصد که کسی_" 

 به ها پوشه تو میدونستم هم خودم چند هر! داره؟ کارمند تا چند شرکت این مگه. شه می پیدا باالخره ولی ":گفت 

  "نمیرسیم چیزي

  :پیچید گوشی تو منشی صداي برداشتم؛ رو گوشی.خورد زنگ تلفن که بدم رو جوابش خواستم 

  ".هستند خط پشت برادرتون زاهدي آقاي_"

  ".کن وصلش_" 

  :پیچید گوشی تو فرزام صداي لحظه چند از بعد 

  "!!!قالبی مهندس بر سالم_"

  "!کردي؟ شروع نیومده! سالم_"

  "!!کنم؟ اذیت کیو پس! ندارم بیشتر که مظلوم برادر یه!دیگه آره_"

  "داري؟ کار چی حاال!!! تو عمه_"

  " شه می هم تو ي عمه من ي نداشته ي عمه بعدشم! بودي داده قول بیرون؟ بریم ناهار هستی_"

  ".بریم شام واسه بعد خونه بیام بذار ریخته سرم رو کار کلی شرکت تو تو جون به! دیه گفتم همین واسه_"

  ".کردم نکبت توي یاد منهکه تقصیر اصال.اومده برادرت سرت خیر.فراز بمیري_"
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  ".بریم هم با شرکت بیا...بابا باشه_"

  "!!.بدیا تعطیلی باید بنده روي گل خاطر به هم رو فردا_"

  "!چی؟؟ ي واسه حاال! بکنم غلط من_"

  "!!.برگشتما تازه ناسالمتی!محترم برادر با گردش ي واسه_

  .نشست و داد تکون سري اونم.بشینه که کردم اشاره بهش دست با.بود ایستاده سرپا که انداختم شیوا به نگاهی 

  ".تونم نمی.هم به ریخته شرکت کاراي روز چند این فرزام_"

  ".کردم نمی اصرار انقدر وگرنه دارم باهات مهمی کار_" 

  ".بکنم تونم می کار چی ببینم باشه_"

  :گفت کوتاهی مکث از بعد

  .کرد قطع رو تلفن بمونه جواب منتظر که این بدون و ".اونجام دیگه ساعت یه تا" 

  :گفتم شیوا به رو و گذاشتم رو گوشی! گذشته زود چه. بود یک ساعت. انداختم ساعت به نگاهی

  ".کنم تعطیل رو فردا مجبورم. اومده پیش کاري واسم_" 

  :شد بلند معترضانش صداي

  ".کنم می شک شرکت به نسبت تعهداتتون به دارم کم کم کنید؟ تعطیل چی؟" 

  .رفت بیرون و کوبید بهم رو در عصبانیت با و 

 یه کنه مجبورم محاله نداره مهمی کار اگه که دونم می دارم ازش که شناختی با اما داره کارم چی فرزام دونستم نمی 

  .کنم اعالم تعطیل رو کاري روز

  :گفتم منشی به و برداشتم رو تلفن گوشی

  ".تعطیله فردا کنید اعالم کارمندها به_" 

   "....دارید آسمان ي پروژه هاي نماینده با مهم ي جلسه تا دو فردا شما مهندس آقاي ولی_" 

  :کشیدم فریاد سرش تقریبا و پریدم حرفش وسط 

  ".بدید انجام رو گفتم که کاري.نداره اگر و اما و ولی _" 
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  .کردم قطع رو گوشی باشم جوابش منتظر که این بدون و 

 حل دیگم مشکالت با زمان هم رو شرکت کاراي جوري چه دونم نمی. شدم خیره پام زیر شهر به و پنجره لب رفتم 

  ....اه. کنم

  "داره؟ کارمند تا چند شرکت این مگه":افتادم شیوا حرف یاد به

  ...همینه راهش.....درسته آره 

  :داد جواب منشی.گرفتم رو داخلی ي شماره و برداشتم رو تلفن دوباره

  "بله؟_" 

  ".بیارید واسم اخیر ماه یک در رو خروجشون و ورود ساعت و کاري ساعت و شرکت کارمندهاي تمام لیست_"

  .کرد قطع رو تلفن و".چشم_" 

 شک بقیه بود ممکن اتاقش دم رفتم می اگه... نه....اما...زدم می حرف شیوا با باید. رفتم در سمت به و شدم بلند جام از

   به هی تونم نمی طرف یه از.بیفته اتفاق ممکنه که چیزیه بدترین واین کنن

  "....!برداره رو تلفون همکاراش از یکی ممکنه چون بزنم زنگ اتاقشون تلفن 

 رو نیم و یک ساعت هاش عقربه ، انداختم مچیم ساعت به نگاهی. دادم اس ام اس یه بهش و برداشتم رو موبایلم

   رو رو دستام.نشستم دارم چرخ صندلی رو و رفتم میزم سمت به. میدادن نشون

  ...شدم شیوا منتظر و گذاشتم میز 

  

 بزنم زنگ بهش تا بردم گوشی سمت به رو دستم. ندیده رو اس ام اس کنم فکر. نیومده هنوز ولی گذشته ربع یه حدود

  .شد اتاق وارد شیوا که دیدم و گفتم بفرمائید یه. زد در یکی که

  

  "فرزام"

   دقیقه پنج و پنجاه و یک ساعت....ببرم در به سالم جون لعنتی ترافیک اون از تونستم باالخره

  .شرکت ساختمون در جلوي رسیدم که بود

   طرف از و دود و ترافیک طرف یه از آخه. شدم پیاده غلیظ اخمی با و کردم حساب رو کرایه
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 جیغ داشت مدت تمام زنه ولی بود چی خواننده اسم دونم نمی. بود شده سردردم باعث راننده بوق عهد آهنگاي م دیگه

  !!!کشید می

  . شرکت واحد در جلوي رسیدم و رفتم باال ها پله از و شدم ساختمون وارد

  .بود باز در

  .میندازم شرکت دکوراسیون به نگاهی یه. اینجا میام که بارمه اولین

 قرار تلفن تا چند هم کنارش.بود کامپیوتر یه روش که سوخته اي قهوه میز یه.داشت قرار منشی میز راست سمت

  .بود کرم رنگ به ها دیوار.بود شده چیده ستش میز با اي قهوه مبلمان دست یه هم طرف اون.داشت

  "مدیریت"بود شده نوشته روش.کردم نگاه اولی در به.بود اتاق تا چند توش که داشت قرار راهرویی تر طرف اون کمی

  ".اینجاست ما اخموي داداش اتاق پس":گفتم خودم با

  .کردم نگاه منشی میز به و اومدم خودم به زنی صداي با

  "داشتید؟ امري جناب بفرمائید_"

 پوست.رسید می من هاي سرشونه تا بلندش پاشنه هاي کفش لطف به که قد کوتاه زنی. ندازم می منشی به نگاهی

  !!!!. کرده خوکش شبیه که کرده عمل بینی و مشکی کوچیک هاي چشم و برنزه

 باالي هم قابلمه یه و انداخته بیرون کردشم مش موهاي.شده پروتز بود معلوم کامال که اي قلوه درشت هاي لب 

   که جوري رو صورتش آخه بخره بوم نداره پول کنم فکر!!!. کرده درست سرش

  !!!وحشتناکه قیافش که من نظر از!!!  کرده آرایش نقاشی تابلوي انگار 

  :گفتم و کردم اخمی 

  !خیر.. شما با _ 

  ...برخورده بهش حسابی که بود معلوم اومد وجود به صورتش تو که تغیراتی 

  :گفت آروم لحن همون با و کنه کنترل رو خودش کرد سعی 

  .......براي باشید داشته قبلی وقت باید شما جناب ولی _ 

  :گفتم...... میبرد سر رو ام حوصله داشت کم کم 

  ......محترم خانوم هستم زاهدي _ 



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۶۵ 

  :گفت و زد صورت پهناي به لبخندي 

  بفرمایید...... دیدار مشتاق زاهدي آقاي به به _ 

  :گفتم بهش کنه همراهیم تا میومد کنار میزش پشت از حالیکه در و 

  .....برم در اون تا میتونم هم شما راهنمایی بدون...  نیست نیازي _ 

  بود شده عصبانی واقعا دیگه اینبار 

  ..نبود مهم برام هرچند. 

  .بدم محل خانومی یا دختري به نداشتم عادت کال. 

  . شد باز در دفعه یه که کنم بازش تا گذاشتم در ي دستگیره رو دستمو کردم حرکت در سمت به

 از کاغذا و کرد برخورد باهام. ندید رو من همینم خاطر به بود دستش تو شده لوله کاغذ کلی بود در پشت که کسی

  .افتاد دستش

  . دیدم رو صورتش تازه.کرد بلند رو سرش شد تموم کارش وقتی.برداره رو ها کاغذ تا شد خم

 می نگاه بهم معترضانه و بودن شده تر درشت االن که خاکستري درشت چشماي و برف سفیدي به پوستی با دختر یه

 چشمش از قسمتی و بود ریخته صورتش تو کنه جمع رو ها ورق تا بود شده خم چون که براق و فندقی موهاي ، کردن

   داشت سرباالیی و قلمی بینی. بود پوشونده رو

 پروتزه کردي می فکر اول نگاه تو که اي قلوه اما کوچولو هاي لب.کنه خوکش شبیه و بزنه ذوق تو که جوري نه اما

  .بوده شکلی این خدادادي که فهمیدي می کردي می دقت وقتی ولی

  "کجاست؟ حواست آقا" گفت می که صداش با

  .زدم زل بهش که است دقیقه یه که فهمیدم.کشیدم دست صورتش کردن آنالیز از 

 بدون و تو رفتم"!!!زد راهنما باید هم کردن حرکت مستقیم براي نمیدونستم".زدم پوزخندي و کردم هم تو رو هام اخم

  .بستم رو در بود وایستاده در پشت که اون به توجه

 می تشکیل نفره دو ي جلسه...پري می خانوما با...ناقال زدي بهم خودت براي تشکیالتی!!!!گرام برادر به سالم به به_"

  ".رو کارمندات ي بقیه بگذرونه خیر به خدا...........دیگه که منشیتم.....دي

  "!!استاد رسیم نمی شما پاي به ما نه؟؟بعدشم شی نمی آدم تو_"
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  "!!رسه نمی من پاي به هیچکی دیگه بله!!!کنم می رو سعیم تو خاطر به من حاال بتونن ها فرشته نکنم فکر_"

  "!!بیرون؟ بریم قراره یا بخوري رو من مغز اومدي ببینم...پررو بچه...بابا برو_"

  ".بریم پاشو...شکمو بیرون بریم بعد بخورم غذا پیش عنوان به تورو مغز اومدم_"

 چیز دردسر جز به من براي تو اصال.بیفتم زندگیم و کار از قراره هم فردا شما لطف به...بعد کنم مرتب کارارو وایسا_"

  "داري؟؟ هم اي دیگه

  

  :گفتم نداختم می بود اتاق تو که بزرگی مبل روي رو خودم که حالی در

 می بزرگ نیشخند یه"....ریزم می کرم...ذارم می سرت به سر... کنم می اذیتت...دم می حرصت که ؟منمیاد؟ دلت"

  ".میزنم دید رو دخترات دوست":دم می ادامه و زنم

  ".ندارم دختر دوست من بعدشم کنی می غلط تو":گفت و کرد پرت سمتم به رو بود دستش که خودکاري

  ".انداختم باال تند تند هامم ابرو"کیه؟؟؟ ونجووو شیوا پس_"

  "کریمی خانوم_"

 زدم می چشمک که حالی در"!!!بودا شیوا همون هاي مایه تو چیزي یه گوشیت تو ولی....غیرت جونم....اوهوع_"

  "!!!.بزنم دید خورده یه فقط دم می قول خودم جون بدیش؟؟؟به نشون ما به خواي نمی حاال":گفتم

  ".بیرون رفت اتاق از که بودد دختري همین..!!!که دیدیش دوما نیست من دختر دوست اوال":گفت و زد پوزخندي

  !!!!بودا جیگري خداییش ولی "بینه؟؟ نمی پاشم جلو که دختره همین_"

  "!!خوردیا بهش تو که ببخشید_"

 دختر یه به رو من دونستم می کنی؟همیشه می طرفداري اون از چرا حاال":گفتم کردم می مصنوعی بغض که حالی در

  "!!فروشی می

 میز کل خاي می.میکنی پرت داري هرچی.کردیا پیدا بزن دست جدیدا":گفتم.کرد پرت سمتم به رو میزش روي ماژیک

  "!!دیگه سرم رو کن پرت رو

  "..!!بردي رو سرم که بریم پاشو...بابا خفه_"

  "!!!جاشه سر هنوز که ؟؟سرت کو":گفتم شدم می پا جام از که حالی در
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  "ام فرزااااا":گفت حرص با و سائید هم رو دندوناشو

  "تو؟؟؟؟ کنی می رم یهو چرا..کردم غلط اصال...باشه...باشه_"

  ".بریییییییم":گفت حرص با و بست چشماشو

 فکر تو همش ماشین تو.شدیم فراز ماشین سوار. کردیم حرکت پارکینگ سمت به و بیرون اومذیم اتاتق از هم با 

  بدونه باید فراز ولی!!!!نه؟؟؟ یا بگم بهش نستم دو نمی.بودم

  ".کنم پیدا پارك جاي برم من تا شو پیاده!!متفکر آقاي":فرازگفت.ایستادیم رستوران یه روي روبه دقیقه چند از بعد

  بمونم فراز منتظر تا افتادم راه رستوران در سمت به و شدم پیاده ماشین از و کردم باز رو در حرفی هیچ بدون

 که رنگ کرم دیوارهایی. داشت زیبایی نماي.شدیم رستوران وارد هم با.شد پیداش دست به سویچ دقیقه چند از بعد.

  .میومد هم مالیم آهنگ یه صداي.بود شده چیده خاصی طرح با آجري سنگاي روشون توك و تک

  رفتیم بود پنجره کنار که میزي سمت به

  بودن گذاشته رز گل شاخه یه میز روي.

 رو زرشکی صندلی.بود نشسته پشتش هم پسري یه و بودن گذاشته دیوار کنار که بود پیانویی از هم آهنگ صداي.

  .نشستم و کشیدم عقب

  "ساکتی؟؟؟ یهو؟؟چرا شد چت":گفت و نشست روم روبه فراز

  ".گم می بهت بعدا حاال.بودم فکر تو بابا هیچی_"

  کباب جوجه فرازم دادم سفارش برگ من.اومد سفارش پرسیدن براي گارسون موقع همون

   شه حاضر غذا تا.بعد شم مطمئن خودم تا بدم توضیح بهش بسته سر فعال بذار گفتم خودم با. 

  "!!اومدي؟یادته؟؟ چرا پرسیدي من از دیشب":گفتم پس کنم باز رو صحبت سر تا خوبیه فرصت

  ".نیستم آلزایمري اونقدرام بره؟؟دیگه یادم شه می مگه وا_"

  "...کوتاه مدت یه براي فقط راستش.بمونم نیومدم من ببین_"

  "چرا؟_"

  "باشه؟؟.بشن خبردار من اومدن از نباید بابا و مامان.بکن لطفی یه اما.جاییم به جا براي دارم گور و گیر سري یه_"
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  ".فرزام دارم نیاز بهت خودم چرا؟؟من ولی باشه_"

 بگذریم.میگم بهت خودم موقعش به!خواهشا نپرس چیزي فعال توام.بگم بهت چیزي تونم نمی نشدم مطمئن تا فعال_"

  "داري؟؟؟ نیاز بهم چی واسه حاال

 کارا این از قصدش دونم نمی.کرده دستکاري رو ها پروژه اطالعات یکی.شدم مشکل دچار شرکت تو من راستش_"

  ".شده محاسبات تمام ریختن بهم باعث هست هرچی ولی چیه

  "سنّنّ؟؟؟ منو خب_"

  ".کنم پیدا رو شخص اون تا کنی کمکم خوام می!!!نقطت بی جمال به خب_"

  "کارآگاهم؟؟ من مگه_"

  "!!کنی کمکم مسائل این تو تونی می اي دیگه کس هر از بهتر تو ولی نه_"

  "نمیدي؟ خبر پلیس به چرا_"

 نمی م دیگه طرف یه از. شه خبردار خوام نمی منم.شرکته کارمنداي جزئ کرده کارو این که کسی اون مطمئنم_"

  ".بشه کم شرکت امتیاز از ممکنه چون شه باز شرکت به پلیس پاي خوام

  :میگم و ندازم می بهش اي اندرسفیهانه عاقل نگاه

  ".سوزوندي تو ساله نود فسفراي اون از کم یه و انداختی کار به آکبندتو مخ این عجب چه آفرین"

  شدیم خوردن مشغول ما و آورد رو ها غذا گارسون که بده جوابمو خواست

  .خورد زنگ موبایلش که گذشت دقیقه چند.

  "...بله_"

_....  

  "سالم_"

_....  

  ".کنم می خواهش_"

_...  
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  "...نه_"

_...  

  "تاپه لپ تو فایلش_"

_...  

  "مطمئنید؟_"

_...  

  ".فعال.دادي خبر ممنون.خودشه کار حتما_"

  ....انداخت بهم نگاه یه پوزخندي با و کرد قطع رو تلفن

- ---  

  بود؟ کی شد؟ چی...هه: من

  !کردن پاك شرکت تاپ فلپ از رو طرح فایل میگه... بود شیوا:فراز 

  :میگم و میکنم اي خنده 

  !!کریمی خانوم _

  :میگه و میندازه بهم اي سفیهانه اندر عاقل نگاه 

  !فرزام سخته برات شدن آدم کردم قبول خدا به _

  :میگم و میرم اي غره چشم 

 خیر! پاتون جلو میندازه سنگ داره مثال....داریدا خدا بنده از انتظاراتی چه من برادر... درثانی! فهمیدي رو ماهیتم خوبه_

  !آکبندن کل به تو خاکستري هاي سلول اون زدم چشمت فراز!...خرابکاره سرش

  :میگه و میکنه اخمی 

  ......مرتیکه این به برسه دستم من _

  ......کاهدون به زده میزنی؟بابا حرص بیخودي چرا مرد؟؟؟ میدونی کجا از _ 

  :میگه و میکنه ریز رو چشماش 
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  ....نفهمیدم_

  !داشت تعجب جاي میشد این از غیر اگه!!! معمول طبق: میگم و میزنم پوزخندي 

  ......خفه فرزام_ 

  !!!داري خونه تو رو اش نسخه یه چون باشی ها طرح و ها فایل نگران نباید تو! میگم راست خب_ 

  میدونی؟ کجا از تو_ 

 اگه کنم فوضولی نمه یه گفتم!!!! مثبت بچه که منم! شدم پشیمون پشتیش الك سرعت این با...نت برم اومدم صبح _ 

  !کنم ارشادت بیام کردم پیدا چیزي

  ؟؟داره چی تو شرکت و اتاق....ثانیا: دادم ادامه مکث کمی از بعد

  داره؟ چی _ 

! داره چی میپرسی من از اونوقت مدیرشی سرت خیر...دیدم رو بمش و زیر شرکتتون اومدم بار یه......سرت بر خاك_ 

  !است بسته مدار دوربین به مجهز جنابعالی شرکت بابا

  نرسید؟ خودم فکر به چرا:میگه و میزنه بشکنی 

 فراز رو اسمت که میفهمیدي اگه تو د! ...نداره تعجب جاي! برادرم درخشانت هاي استعداد به میگرده بر هم این _ 

  !نمیذاشتن

  خوشمزه؟,  فرزام گذاشتن رو اسمت خوشمزگیت خاطر به یعنی _ 

  !باهوش پسر اهللا آباریک_ 

  بدم؟ تعطیلی باید رو فردا چرا حاال...حلقتــــــــ تو کنه گیر تخمه پوست ایشاال: گفت ها خانباجی خاله شبیه لحنی با 

  !من ارزشمند حضور بخاطر_ 

  !اوهوع_ 

 ننه این مثل چرا تو ثانی در حرفیه؟؟؟؟؟! تهرانگردي....بیرون برم داداشم با میخوام: گفتم لوس هاي دختر این مثل 

  !ها گذاشته منفی تاثیر روت شیوا نبودم میزنی؟ حرف ها مادر

  شده؟ فعال درونت کودك باز فرزام؟ _ 

  !فراز جون به نه _ 
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  .....میبخشه خلیفه کیسه از! خودت جون _ 

  !بگردیم بریم پاشو خب _ 

 االن!!! میکنی استفاده آکبندت مخت از مثال سرت خیر.....آیکیو: گفت کنه حساب رو غذا پول تا میشد بلند درحالیکه 

  ...کنیم چک رو ها دوربین بریم باید

 حساب رو پول من اگه مدیونی ولی بریم باشه!نزن...بابا تسلیم: گفتم بردم باال تسلیم حالت به رو هام دست درحالیکه 

  !کنم

  !میزنه باالنس آفتاب شپش تو جیب تو میدونم! بابا باشه: گفت و صندلیش رو نشست 

  !ها داره نیومد اومد تعارف میگن: گفتم و بردم فرو موهام الي رو دستم 

  ..........بیرون رفتیم هم با و کرد حساب رو پول رفت حرفم به توجه بدون 

 صداي....خوردم رو حرفم ي بقیه..... برادرِ کاش اي اما میبرم لذت برادرم کنار در بودن از. میکردم فکر داشتم خودم با

  .....بیرون بیام خیال و فکر از شد باعث آهنگ

  "یگانه محسن از نچرخ خودت دور" 

  نچرخ خودت دوره اینقده. 

   روزگارِ بازیه اینا میزنه دورت زمونه/  

  منه دست نه توئه دست نه/  

  / نیار کم لحظه یه حتی ولی روزگارِ گیر کارت که/ دنیا تو نیستی تو فقط اخه

  نداره نشد کاري هیچ آخه 

  / زد مخالف ساز برات هم پشت دنیا اگه

  نباشه غمت 

  / رفت سر حوصلتُ  شدي خسته اگه

  آخراشه امیدت 

  زمینی این رو آدم تنهاترین میکنی حس حتّی اگه
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  /  باال اون یکی نره یادت ولی

  هاشه بنده به همیشه حواسش 

  /  زد مخالف ساز برات هم پشت دنیا اگه

  نباشه غمت 

   رفت سر حوصلتُ  شدي خسته اگه

  آخراشه امیدت 

  زمینی این رو ادم تنهاترین میکنی حس حتی اگه

   باال اون یکی نره یادت ولی

  هاشه بنده به همیشه حواسش/  

  /  زندگیت مسیر اگه

  نداشت رفتن ي واسه راهی 

  / جازدن همهُ  نموند هیچکی اگه

  گذاشت تنهات سایتم اگه 

  /  بشی سرنوشتت تسلیم میخواي

  نزن حرفشم حتّی 

  /  نزدیکیاست همین یکی

  من پیش توست پیشِ 

  /  گذاشت پات پیش مسیرُ این که اونی

  آخرش تا داره هواتو 

  / نزدیکیاست همین خودشم

  بودنش به دلگرمیم که 
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  .......بستم رو چشمام و گفتم خدایی اي......شد کشیده آسمون به نگام آگاه خود نا

  .....شرکت به رسیدیم دقیقه چند از بعد 

  !زاهدي آقایون بر سالم: گفت خنده با و شد بلند جاش از منشی ما شدن وارد با 

  ....نچسب ي دختره....کردم اکتفا سري دادن تکون به من اما کرد سالم فراز 

 ته به......بود ما سمت درش که بودن اتاقایی تو ها گروه از هرکدوم که راهرویی...رفتیم شرکت ي دیگه سمت به اینبار 

 اتاق وارد انتظارم برخالف اما اونجا بره میکردم فکر "کنترل اتاق"بود نوشته وروش داشت قرار اتاقی..... رسیدیم راهرو

  ....شد اي دیگه

   یکم...برگردوندن رو سرشون ما شدن وارد با....بودن کار مشغول خانوم تا سه و بود بزرگی اتاق 

   که رو نگام! خانومه شیوا همون یا ببینه نمیتونه هم رو پاش جلو که دختره همون دیدم شدم دقیق 

   طوري چه ببین وایسا حاال... پررو ي دختره...برگردوند رو روش اخم با کرد حس خودش رو 

  !فقط نره یادت تخمه.....کن تماشا و وایسا.میکنم قیچی رو دمت 

  بیاید؟ لحظه چند میشه کریمی خانوم: فراز

  :داد ادامه و شد من رو تا سه اون متعجب نگاه متوجه فراز 

  .زاهدي فرزام مهندس.....ایشون هستند برادرم _

  :گفتن نمیشناختمشون که خانومی تا دو 

  .........خوشوقتم هستم رستگار باران _

  !آشناییتون از حالم خوش...هستم نیازي شقایق _

  .دادم تکون رو سرم هم من....دادن تکون آشنایی ي نشونه به سري و 

  .......کریمی شیوا خانوم: گفت و کرد دستی پیش فراز اینبار 

  !هستن حضور معرف: گفتم و زدم پوزخندي 

  .........بشه تر پررنگ هم من لبخند شد باعث که رفت هم تو فراز هاي اخم 

  .....خواهشا لحظه چند یه کریمی خانوم...برسیم کارهامون ي بقیه به بهتره خب: فراز 
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 که کردم شدن خارج به اقدام اون با همزمان قصد از هم من اما شه رد تا اومد ما سمت به اکراه با لحظه چند از بعد 

  !میشد زمین بر نقش بود نگرفته رو دیوار موقع به اگه و کنم برخورد بهش شد باعث

  .الزمین عینک واقعا شما اینکه مثل: گفت و من سمت برگشت 

 باید هم کردن حرکت مستقیم براي اینجا نمیدونستم.نباش من چشماي نگران شما: گفتم آرامش با و زدم لبخندي 

  !زد راهنما

 اخم با من روي به رو و اومد لحطه چند از بعد.شنیدم می رو دندوناش سائیدن صداي....رفتم فراز سمت پوزخند با و 

  ......ایستاد

  :گفت نمیبینه رو من اصال انگار که طوري کرد فراز به رو شیوا 

  کنید؟ تعطیل هم رو دیگه روز یه مجبورید افکارتون شدن آزاد بخاطر از یا ایشاال؟ رسیدید اي نتیجه به _

   اینکه از شدم عصبی لحظه یک براي....پایین بود انداخته رو سرش که انداختم فراز به نگاه یه 

  :داد ادامه شیوا که بدم جواب خواستم.... بده رو جوابش نمیخواد 

  ......میکشن زحمت دارن نیومده برادرتون هم شاید _ 

  !نباشید خسته: گفت من به رو اینبار و 

  :گفتم و بگیرم رو خودم جلوي نتونستم دیگه...بود پروا بی و پررو دختر این 

 میتونین که میدونستید کنید دهنتون از بزرگتر هاي حرف کردن بیان صرف رو هاتون فسفر اینکه جاي به یکم اگه _ 

  .......میشد عالی خیلی....کردن فکر مثل... کنید استفاده بهتري هاي درزمینه ازشون

  :گفتم.....چشماش تو زدم زل و کردم بلند آمیزي تمسخر لبخند با و پایین انداختم رو سرم مکثی از بعد 

  !مشغوله اي دیگه جاهاي تو افکارتون که حیف_

  .درنمیومد خونش میزدي کارد! میبارید روش و سر از عصبانیت 

  بود؟ همین گهربارتون نتایج: گفت سردي با 

  

  : گفتم....شدم مانع دستم بردن باال با که بزنه حرف اومد فراز 

  !بود نتایج از بخشی این! گفتم درست دیدید _
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.... است بسته مدار دوربین به مجهز شرکت این میفهمید بندازید شرکت اطراف به نگاهی یه: گفتم و زدم پوزخندي 

  !شده داده نشون دوربین تو شده اتاق وارد که کسی یعنی

  :گفت همین بخاطر کنه گیري جلو احتمالی بحث هرگونه بروز از میخواست فراز 

  ...شیم وارد بهتره ها بچه خب _

  .....بفرمایید: گفت و کرد دراز رو دستش, کرد شیوا به رو 

  !ترن مقدم ها خانوم: گفت که شم وارد خواستم و زدم کنار رو دستش زودتر 

  !هرکسی نه!! خانوم: گفتم و زدم پس رو دستش 

  !شدم اتاق وارد و 

  .داشت بودن جنتلمن انتطار هرکسی از تونه نمی آدم.میگین درست:گفت بلند سرم پشت از 

 به بازي پررو ي اجازه طرفی از و میذاشتم دیگران سر به سر اما بودم مغرور....اخمو و باشم ساکت که نبودم آدمی 

  .........و تو اومد فراز که برم رو جوابش خواستم.نمیدادم کسی

  :گفتم بود محسوس تمسخر توش که لحنی با شدن اتاق وارد که همه

  .......میخواد لیاقت.بود جنتلمن نمیشه کسی هر واسه...حیف _

  :دادم ادامه و کردم فراز به رو

  ندارن؟ رو لیاقت این ها خیلی اینجا چرا فراز؟ _

 گفته اما خریدم جون به هم رو شیوا ي غره چشم......گرفت ازم خشم با رو نگاهش فراز.....زدم رو خالص تیر میدونستم

  .میگیرم رو بشر این حال بودم

 صندلی رو حالیکه در.....بودن فیلم ضبط حال در لحظه هر که هایی مانیتور سمت رفت و کرد روشن رو ها چراغ فراز

  :گفت میشست

  .....اینجا بیاید_

  ....شده ضبط هاي فیلم زدن عقب به کرد شروع فراز......رفت جلو آروم آروم شیوا اما ایستادم جام سر من...  

   شرکت وارد تازه من که زمانی و پیش ساعت 2 به رسید تا زد عقب همینطور

  ...بستم شیوا روي رو در که جایی رسید......دادم قرار صندلی حاعل رو دستام و رفتم جلوتر.....شدم
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  ! نموند مخفی شیوا دید از که نشست لبم روي صداداري پوزخند خودآگاه نا.

  ...میکرد نگاه مانیتور ي صفحه به متفکرانه و بود خورده گره هم تو اخماش

  ! بدن انجام رو کاري میخوان زور به که سرتقی هاي بچه مثل......بود دار خنده خیلی حالتش

  ...شد اتاق وارد شیوا فقط ما خروج از بعد اما کردم نگاه رو مانیتور و برگشتم

  چی؟ یعنی

 احساس شدم خیره مانیتور ي صفحه به یکم.......باشه اومده باید یکی اون قبل مسلما پس فهمید شیوا ؟ میشه مگه

  ...میلنگه حسابی کار جاي یه میکردم

  !بوده اَجِنه کار.....نیستیم شخص اون دیدن به قادر ما یعنی...خالیه اینجا.....خب: فراز

 ذهنم تو بار چند رو اش جمله "نیستیم شخص اون دیدن به قادر ما "دراومد صدا به مغزم توي زنگی مثل فراز ي جمله

  !!!خودشه.... آره........ کردم تکرار

  ...رو فیلم عقب بزن: گفتم

  بشماري؟ رو اتاق هاي مگس و ها پشه کار؟ چی میخواي: فراز

  ...فراز عقب بزن گفتم: من

  ...نیست شوخی موقع هم االن: گفتم کردم اشاره شیوا به نگاه با درحالیکه و

  ........بود درست حدسم آره.......کردم نگاه تر دقیق کمی اینبار.......عقب زد رو فیلم عصبانیت با فراز

  !همینه: گفتم

  تو؟ خوبی همینه؟ چی: فراز

 موهاشون به که همین ایشون کنن؟؟؟؟ کمکمون میتونن برادرتون کردید فکر واقعا زاهدي آقاي:  گفت فراز به رو شیوا

  ......کافیه برسن

 طرف عصبانیت باعث من آرامش همیشه....... کنم حفظ رو خودم آرامش کردم سعی اما شدم حرصی حرفش این از

  !میشد مقابلم

  !شده چی فهمیدم!......اومد کار به جا یه ما موهاي این قضا از یعنی......راستش: گفتم

  ...خنده زیر بزنم بلند شد باعث فراز ي خورده گره هاي اخم همچنین و بود شده خیره بهم که شیوا متعجب نگاه
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  زاهدي؟ آقاي بذارید درجریان هم رو ما میشه: شیوا

  !دختره همون این کردم تعجب آن یک که گفت حرص با رو جمله این اینقدر

  :...من

  کریمی؟ خانوم کنید امتحان رو فسفراتون یکم هم شما حاال نمیشه آخه.....ههه: من

  ... میخواید؟؟؟ لفظی زیر کوچیک زاهديِ آقاي واي: شیوا

  !!!!!جوووون شیوا باش خیال همین به اما دربیاد من حرص اینکه هواي به کرد تاکید رو کوچیک ي کلمه

  .......شده چی بگم تا رو فیلم عقب بزنم فراز دیگه دور یه........شوخی از دور به حاال: من

  :گفتم...  رفتیم بیرون ما که میرسه جایی به و فیلم زدن عقب میکنه شروع زدن حرف کلمه یک بدون فراز

  ......وایسا _

  :گفتم و داشت نگه رو فیلم

  جلو بزن حاال.. کنید نگاه....میده نشون رو دو ساعت اینجا تایمر _

  :گفتم......شد اتاق وارد شیوا که جایی به رسید تا رفت همینطور

  .......عقب بزن یکم_

  کردمی اشاره تایمر به دستم با حالیکه در.بود درست شکم..... میخواستم که جایی به رسید

  !!میده نشون رو دو ساعت تایمر هم اینجا و: گفتم _

  :گفتم..... فراز تاپ لپ پشت رفت و شد اتاق وارد شیوا اینکه تا...... بود رفتن جلو حال در فیلم

  !میده نشون رو نیم و 3 ساعت تایمر اینجا اما _

  ........که یعنی: فراز

 تو فیلم جورایی یه! نیستیم اون دیدن به قادر ما اما شده اتاق وارد شخصی اصل در......  شده هک ها دوربین یعنی: من

  !فهمیدي؟! بود شده داشته نگه زمان نیم و ساعت یک! شده داشته نگه دو ساعت

  !شدیم امیدوار بهتون: شیوا

  .......به کردم پیدا یقین هم من اما نیست که شما امیدواري به نیاز راستش... خب: من
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  چی؟ به: شیوا

  !نداره فعالیت زبونتون ي اندازه به مغزتون اینکه به: من

  ....کردم حرکت فراز اتاق سمت به و کشیدم رو راهم باشم عصبانیش شخص جانب از جوابی منتظر که این بدون و

 رو زبونت دختر این جلو من برادر بگه بهش نیست یکی آخه! ... شده اعالم حالل بنده خون فراز سمت از بودم مطمعن.

  میشی؟؟؟ الل میخوره موش

  .کردم پخش داشت قرار که صندلی اولین رو رو خودم و رسیدم فراز اتاق به میرفتم کلنجار خودم با که همینجور

 یا بگم باید فراز به نمیدونم که مشکالتی.......افتادم خودم هاي بدبختی یاد به.........میکرد درد سرم.......... 

 قدر چه فهمیدم که وقتی......میپیچید گوشم تو مرگ ناقوس مثل میزد حرف باهام داشت که موقعی بابا صداي.........نه

 فرزام.......من که بفهمه نباید.....بفهمه نباید هم اي دیگه آدم هیچ بلکه فراز تنها نه.........نه اما......تنهام دنیا این تو

 و خودم بین رازِ یک این.....هیچکس......نشم غرق تا میزنم پا و دست دارم و افتادم گیر مشکالتم مرداب تو........زاهدي

  آره.......خودشون

 فراز دیدن با و کردم بلند رو سرم......شد کوبیده هم به شدت با بعد و اومد در شدن باز صداي که بودم افکار همین تو

  :گفتم و دادم تکون سري شده خیره بهم زخمی شیر مثل که

  چته؟ _

  درآوردي؟ تو بود چی ها بازي مسخره این _

  کدومشون؟ دقیقا_

  کدومشون؟ دقیقا چی یعنی_

 کنم عرض رو کدوم ؟؟؟؟.......گرفتم براش که پایی زیر یا کردم جووون شیوا بار که هایی متلک تیکه اینکه یعنی _

  واست؟

  .......بود شده چهارتا عصبانیت از هاش چشم

  ..........فرزااااام: گفت و غرید

  افتاده؟ اتفاقی جانم؟_

  کردي؟؟ کار چی تو _

  :داد ادامه و
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  ؟میذار دختر یک سر به سر نمیکشی خجالت! .... اومدم من کنار برو گمشو گفته پا سنگ به....  هی برم رو روت بابا _

  افتاد؟ باشه خودش ي قواره و قد هم که بگیره نشونه رو کسی غرور که بفهمه باید اون....نه _

  ......تورو نمیفهمم......نیفتاد نه _

 دیگه......خرابه حسابی وضعیتش اون من برادر درثانی!.........میشکست میفتاد اگر......بهتر: میگم و میکنم اي خنده تک

  کوري؟ مگه بابا.....میکنه توهین بهت داره عمال اون گذشته کل کل از کار

  .........میدادم قرار سرزنش مورد رو فراز طلبکارانه که بودم من این و بود شده عوض نوبت حاال

  تهرانگردي؟ بریم: گفت و کرد عوض رو بحث محسوس کامال همین بخاطر بده که نداشت جوابی

  :گفتم ایشونه ي کاسه نیم زیر اي کاسه یه فهمیدم که منم

  !!!برادر بریم بزن _

 اینجوري نباید فراز............تلخه لبخندش میکردم حس چرا نمیدونم اما وسایلش کردن جمع به کرد شروع لبخند با

  .....دارم من که هست کسی تنها اون....باشه

  ...کردیم حرکت ماشین سمت به و بیرون زدیم شرکت از دقیقه چند از بعد

  بري؟ میخواي کجا ببینم خب: فراز

  رفت؟ باید کجا که بدونم میخوام کجا از نبودم اینجا سال 9 که من _ 

  :گفت و انداخت بهم خریدارانه نگاه یه 

  !حاال میبرمت جایی یه _

 سه حدود است چهارشنبه که امروز حساب با یعنی..............میرفتم باید شده طور هر شنبه.............. روندن به کرد شروع 

 افکارم به!!!........مهم کار یه! داشتم دادن انجام واسه هم دیگه کار یه البته....بگردم یکم که داشتم وقت نیم و روز

  !خندیدم

 پوخندي.....میگرده پارك جا دنبال در به در هم االن.....ایستاد اکباتان شهرك پاساژ روي به رو فراز دیدم گذشت یکم 

  تهرانه؟ کلِ این گفتم و زدم

 متصل هم به وار زنجیر که شدیم هایی پاساژ وارد تا رفتیم پیاده رو مسیري.........کنیم پارك شدیم موفق باالخره 

  !بودند
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 به هاش ساعت که بود اي فروشی ساعت....انداختم نگاهی یه.......بودم ولخرجی آدم.....بودیم مغازه اولین روي روبه 

 هاش دسته رو که بود ظریفی ساعت....... کرد جلب خودش به منو توجه زنونه ساعت یک ها این بین اما میومدن چشم

 خیلی...........داشت اونجا هم نگین تک یک که داشت کوچیکی ي صفحه....بود شده کار درخشان و سفید هاي نگین با

  ...شدم مغازه وارد فراز به توجه بدون......بود عالی

  ......کرد سالمی گرمی به بود شده گم آرایش خروار زیر دیدم که هایی دختر اکثر مثل و بود جونی خانوم که فروشنده. 

  :گفتم و دادم تکون سري 

  ببینم؟؟ میتونم رو داره نگین هاش بند که ساعتی اون _

  :گفتم میکردم فکر که بود چیزي اون از تر ظریف خیلی.........آورد برام رو ساعت 

  !میخوام رو این من _

  ......سلیقه خوش چه! خانومتون حال به خوش _ 

  ......نبودم خانوما با گرفتن گرم اهل....  زدم گره هم به بیشتر رو هام اخم 

  :گفت فراز که کردم مکث لحظه یک.....بیرون زدم و کردم حساب رو پولش 

  خریدي؟ زنونه ساعت چی برا _

  :گفتم و انداختم باال رو هام ابرو 

  !!! آقااااا نداره خریدن براي وقت آدم همیشه! که نمیده قد چیزا اینجور به جنابعالی مخ....من برادر مبادا روز براي _

 طبق من.....گشتیم و بودیم پاساژ تو ساعت سه دو حدود......دادیم ادامه راهمون به.....رفت اي غره چشم و کرد اخمی

   به عادت هم بچگی از.......بود شده فراز از بیشتر هام خرید معمول عادت

  !نبودم خالی دست خرید موقع وقت هیچ اما نداشتم کم چیزي اینکه با....نداشتم انداز پس 

  

  :گفتم میداد ادامه رو راهش همینجوري داشت که فراز به رو.... انداختم ينگا ساعتم به 

  ......ببینم وایسا لحظه یه.....داداش خان هوي _

  نکبت؟ بزنی حرف درست میري می......ساعته یک درد و هوي _ 

  :گفتم و کنم کنترل رو خودم کردم سعی بود گرفته هم ام خنده که من 
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  کنی؟ پر رو ما باليِ خندق این نمیخواي ببینم!!!............ داداش واسم الگویی _

  :گفتم میکردم اشاره شکمم به که درحالی و 

  !خدا به مردیم _

  !خواب تخت خیالت!...... بخوریم تورو حلواي نداریم شانسا این از ما.....بابا نه: گفت و زد پوزخندي 

  .......نمیشی تلف که برسیم تا ایشاال! هست فروشی پیتزا یه جلو بریم بیا: داد ادامه

  :گفتم و کردم جمع رو ام قیافه

  .......برسم سالم میکنم رو سعیم تمام _

  :گفت شونم به میزد حالیکه در

  !آفرین میتونی تو _

  ......داد سفارش پیتزا تا دو فراز.....  رسیدیم رستوران به باالخره

 فکر اما......  بودم فکر تو.......شدم خیره بود میز روي که فراز گوشی به......شدیم خوردن غذا مشغول سکوت تو.

  ......نمیدونم هم رو اون اما خودمم ي شرمنده......کی؟ به.......نمیدونم.....چی؟؟

  ......بودم شده حاد درگیري خود دچار....خندیدم خودآگاه نا

  ......... فرزام؟ شدي دیوونه: فراز

  !خندیدم افکارم به بابا نه _

  بود؟ چی حاال...... میکنی؟ هم فکر تو مگه افکارت؟ _

  ......زد چشمکی و

  :گفتم خاصی شیطنت با و کردم ریز رو چشمام

  .....کرده حلقه بازوت دور رو هاش دست درحالیکه عروس لباس با شیوا تصور _

  :گفتم میاوردم در رو اداش درحالیکه و

  نه؟...... رمانتیکه خیلی _

  :گفت و کرد جور و جمع رو خودش تا مرد اما.......بود گرفته اش خنده هم بود عصبی هم بیچاره
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  بگیره؟ رو تو بیاد نیست کسی تصوراتت تو احیانا _

  !نه: گفتم لبخند با

  !میشم روانی تو دست از من! خوب گاه آسایش یک دنبال بگردم االن از باید پس _

  :گفتم صورتم تو میزدم ها خانوم مثل درحالیکه

  میشه؟؟؟؟ چی جون شیوا پس...سرم به خاك اوا _

  ........امفرزاااا_

  اام؟فرزا نجاااا _

  !ندادي حرص رو من این از بیشتر تا بریم پاشو _

  :گفتم خودم با و انداختم میز به نگاهی

  نفهمیدم؟ خودم خوردم رو غذام کی من _

  :گفتم آروم و زدم لبخندي 

  !نمیدونم _

  .......میکردم عملی رو ام نقشه تر سریع هرچه باید نداشتم خرید ي حوصله و حال دیگه..... رفتیم و کرد حساب رو پول 

  ...!..سرّي فوق عملیات یک طی هههه 

 اندازه به شوقش و ذوق کال....کرد قبول داشتم انتظار که همونطور هم اون و برگردیم که گفتم فراز به همین بخاطر 

 آزار افکار این تا دادم تکون رو سرم....که بود این خاطر به دقیقا این و نداشتیم بهم شباهتی هیچ اون و من! نبود من ي

  !.شدم موفق که هم قدر چه هه...باشم چیزي فکر به اینجام که روزي چند این نمیخواستم... شه دور ازم دهنده

 سمت افتادم راه دارن جدید هاي لباس ذوق که هایی کوچولو بچه مثل بالفاصله......... خونه رسیدیم که بود 9 ساعت

  .......کردم پرو رو هام لباس و اتاق

 پلیور و داشت قرار جالبی طرز به هاش دکمه که کوتاه مشکی پالتوي.....اي قهوه چرم کفش و روشن اي قهوه شلوار.

  .......خاکستري

  :گفتم و کردم فراز به رو و بیرون اومدم

  طوره؟ چه _
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  :گفت و زد سوتی

  !خودت واسه شدي جیگري _

  .:گفتم و کردم اي خنده تک

  ......کردنت تعریف این با مار زهر_

  :گفتم.... کارمه انجام براي موقعین بهترین االن کردم حس اما چرا نمیدونم

  میدي؟ لحظه یک رو گوشیت..... فراز راستی_

  !میزنی مشکوك گرفتی اجازه که االن نگا _

  :گفتم.......نبودم گرفتن اجازه اهل وقت هیچ میگفت راست

  ......داري آلرژي بهش اصال دیدم برم قربونش که....نه یا میاد بهت خوبی ببینم کنم امتحان خواستم....بیا _

  ...... گفت میزد ورق رو روزنامه فقط معمول طبق و بود داده لم تلوزیون جلوي مبل رو که فراز

  .......اتاقم سمت رفتم و برداشتم رو گوشی رفتم.....گذاشتم کتم جیب تو

  پیدا چیزي گشتم هرچی اما گشتم "شیوا" اسم دنبال و......شده ذخیره اسامی تو رفتم

  ......خودشه که فهمیدم دیدم رو "دراز زبون "اسم وقتی اما کردم تعجب لحظه یک براي.....نکردم

  ........بده جواب شدم منتظر و گرفتم خودم گوشی با تند تند رو شماره

 اتاقم داخل درش و..... داشت قرار اتاقم جلوي که بالکنی تو رفتم نشه تفاهم شو دچار و نشنوه رو صدام فراز اینکه براي

  ......بود

  .......اول بوق

  .......دوم بوق

  ......سوم بوق

  :خودم حدس از بشم مطمعن شد باعث که پیچید گوشی تو آرومش صداي و

  .....بفرمایید _

  ......هستم زاهدي _
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 حالیکه در لحظه چند بعد...فراز یا خودمم من بفهمه که میکنه آنالیز داره ذهنش تو بود معلوم....کرد سکوت لحظه چند

  :گفت داره لب به پوزخند بود معلوم

  !کوچیکِ  زاهدي آقاي سالم _

  !خودمم بود فهمیده پس

  :گفتم

  سرکار؟ احواالت.....دراز زبون خانوم سالم _

  اومده؟ پیش کاري طورید؟ چه شما........هووووش با آقاي ممنون_

  ............تا میاد عمل به دعوت ازتون....راستش... بله_

  تا؟ _

  ببینمتون؟ میتونم فردا........ دختر بده امون _

  ..نمیکردم غریبگی باهاش بود کل کل اهل چون جورایی یه....شوخی خط تو رفتم یهو

  چی؟ براي _

  مغروز فرزام جلد همون تو رفتم دوباره

  .........میشید متوجه بیاید اگر کنم فکر _

  !نمیبینمتون دیگه اینکه از بودم خوشحال...شد حیف _

  !کنید قبول راحتی همین به نمیکردم فکر اصال _

  کردم؟ قبول گفتم من _

  اینه؟ از غیر... ببینید رو من قرارِ یعنی این... نمیبینید رو من که بودید خوشحال گفتید ولی نه _

  :گفتم همین بخاطر....بده جواب بعد شه تموم اداش و ناز خانوم بمونم منتظر نمیتونستم

  .....اجازه با......میکنیم پیدا رستوران یه میریم هم با...باشید منتظر شرکت دم 1 ساعت ظهر فردا _

  ...............کردم قطع رو تلفن بشم سمتش از جوابی منتظر اینکه بدون

  ... میذاشتیم هم سر به سر و میگفتیم پرت و چرت فراز با داشتم یا 3 ساعت تا..... گذشت همینطور هم شب اون
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  ..........میشدیم تلوزیون مزخرف هاي فیلم تماشاي مشغول یا

   مهم همه از و مشکالتم و ها بدبختی فکر به من....میرفتیم فکر تو مون هردو اوقات گاهی هرچند

  .........به فراز و...... فردا قرار تر

  ..........نمیدونم

   اذیتم میخورد صورتم به مستقیم پنجره از که نوري.......کردم باز رو چشمام آروم آروم

  .بستم رو چشمام.میکرد 

 ساعت به نگاهی و شدم بلند کردم عادت نور به که یکم.......کنم باز رو چشمام آروم کردم سعی و شدم جا جابه یکم 

  ......  انداختم دیوار روي

 اینقدر نوزادیم دوران فقط زندگیم کل تو کنم فک.....بودم خوابیده قدر چه......پرید سرم از برق 11 ساعت دیدن با 

  .........میخوابیدم

  .........کردم حرکت حموم سمت به و برداشتم رو ام حوله....افتادم ظهر امروز قرار یاد

***  

 هم زدن ژل اهل......شدم موهام کردن خشک مشغول و اتاق تو رفتم.......بودم تر سرحال اومدم که بیرون

  ....شد تموم کارم سریع خیلی همین بخاطر......نبودم

  ........اي سرمه کت و خاکستري پلیور......تیره آبی کتون شلوار.......برداشتم رو هام لباس کمد از. 

  .......بود لباسم ي کننده کامل که زدم هم تلخی عطر

  ...... نیست سالن تو فراز دیدم اما......  بخورم چیزي تا رفتم آشپزخونه طرف........بود 12 نزدیک ساعت

  ....گذاشتم دهنم تو و برداشتم سیبی یخچال تو از 

 شده آویزون تخت ي لبه از سرش و بود تخت رو پاهاش.گرفت ام خنده تخت رو دیدنش با و رفتم فراز اتاق سمت به. 

  !.....خرس....تو میخوابی قدر چه بگه نیست یکی آخه.بود

  !فراز ماشین با البته.....بیرون زدم خونه از و کردم پام به رو مشکیم وِرنیِ هاي کفش

***  
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 رو آدرس و برداشتم رو گوشی...... کردم ترمز اومدیم فراز با دیروز که رستورانی دیدن با که بودم شرکت هاي نزدیک

  .......کردم حرکت رستوران سمت به و کردم پارك رو ماشین.......کردم اس ام اس شیوا براي

  ......داشت قرار رستوران ي گوشه میز یه 

  ...........موندم منتظر و نشستم اون روي 

 سفارشم منتظر میکرد نگاه بهم اخم با درحالیکه......اومدم خودم به گارسون صداي با که بود گذشته قدر چه نمیدونم

  ......انداختم ساعتم به نگاهی عصبانیت با......بود

 خدا بنده اون......بره که کردم اشاره بهش دست با.........بود نشده شیوا از خبري هنوز اما بود دقیقه پنج و چهل و یک 

  ............گرفتم رو شمارش و برداشتم رو تلفن.......رفت اعتراضی بدون دید رو من عصبانیت که هم

  ........باشه کرده تصادف نکنه که شدم نگران یکم......نداد جواب اول بار

  :پیچید گوشم تو خندونش صداي و برداشت رو تلفن بوق دومین با اینبار...زدم زنگ دوباره 

  .......بفرمایید_

  ......شد برابر صد....هیچ که چندان دو عصبانیتم

  کجایید؟ هست معلوم هیچ _

  .......معلومه بله _

  نمیبینمتون من چرا پس جدا؟ ا؟_

  : گفت پوزخندي با

  هست؟ مشکلی! باشم باید که هستم جایی من! ببینین رو من که نبود قرار _

  ......نمیرسه دستم به خون بودم مطمئن که بودم کرده مشت رو دستم محکم قدري به

  ......میومده بدم کردن دیر یا قولی بد از همیشه 

  .............بودم سرکار ساعت 2 حدودا بلکه اومد سرم هردوش تنها نه ایشون زبون این لطف به که هم حاال 

  آوردید؟ گیر مسخره رو من شما _

  ........رفتید پیش تند یکم شما محترم آقاي نه _
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  :گفت و کردم اي خنده

  .اجازه با _

   ؟.کرده مسخره رو من جراتی چه به..... نه......بودم شده قرمز عصبانیت شدت از....... کرد قطع رو تلفن راحت خیلی و

  ........ هان؟ 

   و کردم ریز رو چشمام 

   خانوم کنم کار چی باهات میدونم........کریمی شیوا خانوم نرسه بهت دستم که مگر:...........گفتم 

  ........کوچولو 

 بخوریم هم رو غذامون خوردیم که حرص حداقل........... دادم سفارش سلطانی پرس 2 و حسابدار میز سمت رفتم

  برداشتم رو غذا ي کیسه و کردم حساب رو شدول آماده که ها غذا.دیگه

  ...........شدم سوار و درآوردم رو ماشین سوییچ.....  کردم حرکت در سمت به. 

 کاغذ عالمه یک میون فراز از تصویري در شدن باز با.......کردم باز رو در و انداختم کلید........خونه رسیدم بعد ساعت نیم

   و

  ......شد ظاهر جلو حساب ماشین و تاپ لپ

  :گفتم و زدم لبخندي

  اینجا؟ میاري رو شرکت تو نرو شرکت میگم بهت من میگم.........سالم _

  :گفت و کرد اخمی

  !ریختم هم رو جنابعالی ولگردي ي برنامه ثانی در......دیگه چی یعنی مسئولیت احساس نمیفهمی _

  ببري؟ رو ما میخواي کجا حاال....مسئول برادر آفرین....! سالم علیک و _

  :گفت خودش مخصوص لحنی با و داد باال رو هاش ابرو

  !خوب جاي یه _

  شما؟ خوب جاي این هست کجا حاال _

  !میالد برج _
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  :گفتم و رفت هم تو هام اخم

  ببینم؟ میالد برج بیام کردم ول رو ایفل برج من _ 

  :گفتم گذاشتم روش به رو رو غذا حالیکه در و 

  !انداخته کار از رو مغزت گرسنگی......ببینم بیا پاشو _ 

  :گفت میمالید هم به رو هاش دست حالیکه در 

  !داده قد چیزا اینجور به مغزت نمیشه باورم _

  گرفتی؟ اشتباه من با رو خودت باز تو فراز؟ _

  فرزام؟ راستی.........بچینم رو میز من کن عوض رو لباست برو گمشو _

  :گفتم برگشتم فراز سمت به درحالیکه

  هان؟ _

  .......و هان _

  :  گفتم و خندیدم

  !ساعته یک درد و هان و مرض و هان! درد و هان...میدونم _

  .....اینارو میدونی خوبه _

  بگی؟ میخواستی چی حاال.......گرفتیا کم دست چی؟ پس _

  ........که نمیذارید آدم واسه حواس آهان _

  نفرم چند من مگه م؟نمیذاریـــ _

  .....میریم 7 ساعت امشب.....بابا بیخیال........هستی نفري چند یه خودت براي تو _

  سالمتی؟ به کجا _

  ......دیگه میالد برج _

  !چشم..چشم..چشم......تو دست از فراز واي _
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  گردي؟ تهران بریم میگفت بود من ي ننه _

  !بود دیگه کسی کنم فک ولی نبود که ات ننه _

  جون؟ نخبه کی اونوقت _

  !جوووون شیوا _

  ........کردم عوض رو هام لباس و رفتم اتاق به میرفتم در فراز دست از داشتم مثلــا حالیکه در

 خواب حال دوباره شدم بیدار خواب از تازه.....خوردیم زدن هم ي کله و سر تو و شوخی کلی با معمول طبق هم رو ناهار

  :گفتم و کردم فراز به رو کردیم جمع رو میز اینکه از بعد همین خاطر به نداشتم

  میکردي؟ حساب داشتی رو چی راستی _

  .......بذارم درمیون باهات خودم میخواستم کردي یادآوري شد خوب آهان _

  رو؟؟ چی _

  .......هال بریم بیا _

 زیادي چیز.....بود تاریخ و اسم سري یک فقط...... برداشتم میز روي از رو ها کاغذ از یکی و دادم لم ها مبل ازز یکی رو

  .......نیاوردم در سر

  :من

  چیه؟ دیگه اینا _

  ناظر چه.....سهامدار چه....بودن طراح چه حاال.....داشتن دست آفتاب ي پروژه توي که هستن اي اسامی ي همه اینا _

  آفتاب؟ ي پروژه_

  ........شده مشکل دچار که همینی دیگه آره _

  .....آها _

  :گفتم و کردم پرت میز روي رو ها برگه...... ها ناظر و ها طراح اسمم به بعد و میندازم سهامدارا لیست به نگاهی

  بوده؟ کجا پرونده این _

  ......اتاقم کمد تو _
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  داره؟ قفل _

  .......نه_

  :گفتم و زدم پوزخندي

 اسم...... ها طرح و ها دوربین مثل....شده دستکاري هم ها این مسلما چون نمیخوره درد به ها این از کدوم هیچ پس _

  ......نیست لیست این تو کرده رو اینکار که کسی اون

  .....میدونم _

  .......چیه؟ مشکل پس خوب _

  .......نیست ناظران تیم تو اینا شیوا اسم _

 اسم.....میگفت راست فراز....گشتن اسمش دنبال کردم شروع و رفتم ها برگه سمت بعد......کردم تعجب یکم اول

  .......اما نداشتم ازش درستی شناخت درسته....باشه درست نمیتونه این...نه....کردم فکر یکم...نبود تیمشون

  :گفتم و کردم فراز به رو

 این براي......نیست بیشتر اي کنی گم رد نظرم به.........بیشتره احتمالش اول حالت نظرم به که نداره بیشتر حالت دو _

 خودشون کار واقعا که اینه هم دوم حالت......بشیم منحرف اصلی مسیر از و کنیم شک ها اون به ما که کرده رو اینکار

  .......نمیکنم فکري چنین من که...باشه

  کنیم؟ کار چی میگی خب _

 تا بنویسید رو اسمتون میگفتن و جلومون میذاشتن برگه یه کالسا سر که افتادم ام مدرسه دوران یاد....کردم فکر یکم

  !کنن غیاب حضور جور یه

  .......اداري... البته و امروزیش روش به اما.......نبود بدي فکر اینم...آره

  !کنی غیاب حضور میتونی _

  ؟!کنم؟ کار چی _

 هم مرخصی... روز دو براي بنویسه رو اسمش میشه وارد که کسی هر بگو خوشگلت منشی اون به!....غیاب حضور_

 رو لیست راحت خیال با میتونی بعدش.....میشه نوشته اسمشون کارمندات ي همه اینجوري....نکن قبول روز دو براي

  !کنی پیدا رو خرابکار و بگردي شده حذف که هایی اسم بین و بدي تطابق

  :گفت و داد تکون سري
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  !کوچیک زاهدي آقاي شدم امیدوار بهتون.......دوستان قول به_

  !دیگه دوستان قول به که _

  :گفت تمام پررویی با

  .......ها بیرون بریم باید 5 ما راستی! دقیقا _

  ؟5 چرا _

  .....گذاشتم جا رو فلشم....شرکت برم باید سر یه _

  : گفتم و کردم اخمی

  !!!! ـاعاشقیـ _

  هان؟ _

  !برس جونت شیوا به تو هیچی _

  ............فرزاااام _

  فرااااز_

  !روحت تو _

  !تربیت بی اي _

  !چشمم جلو از گمشو_

  !نداري لیاقت......ایـــش:  گفتم میرفتم غره چشم دخترا مثل حالیکه در

  !ها شده چهار ساعت راستی: گفتم میرفتم اتاقم سمت به حالیکه در

  !نداري چیزي من براي سر درد جز که فرزام تو دست از: گفت و کرد ساعت به نگاهی عجله با

  !دارم چیز تا دو چرا_

  :دادم ادامه خنده با

  !دومیـش و خانوووم شیوا و تو متفکر مغز شدم اینکه یکی _
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  چی؟ دومیش _

  کنه؟ قیچی رو اوشون دم کی بده؟ حرص رو تو کی کنه؟ ضایع رو جونت شیوا کی نباشم من اگه _

  .......نکشتمت تا برو فرزام _

  !دارم آرزو جوونم من_

  !نکشیدم قرمز خط یه همشون روي تا برو پس _

 همون....کفش همون...عطر همون..لباس همون.......کردم تن به رو پوشیدم ظهر که هایی لباس همون..... اتاق رفتم

  !فرق یک با تنها......ساعت

  !کنه خواهی عذر ازش داشت قصد.....فرزام اون اما بزنه خانوم شیوا این به رو نیشش جایی یک تا بود منتظر فرزام این

  ........ساعته چند این توي من فرق ترین بزرگ این و

 پوشیده زیرش هم روشن خاکستري پیرهن یه.....تیره خاکستري ژاکت....بود پوشیده رو لباسش هم اون....بودم آماده من

  !مشکی کفش و شلوار همراه به...بود تنش هم ژاکتش رنگ به گردنی شال....بود

  !داداش ندزدنت _

  !راحت خیالت_

  !آفته ضد ذاتا بم بادمجون میگی راست _

  !شرکت مقصد به البته.....شدیم خارج خونه از شوخی با

  "شیوا"

  ......بود داده دست بهم خوبی حس کنم ضایع رو فرزام پسره این ارغوان کمک به شدم موفق اینکه از بعد

  .......جاش سر بشونم رو یارو این شدم موفق باالخره 

 پول مقدار یه بابا.......بودیم شرکت براي پرت و خرت و کمد و صندلی و میز کلی دنبال داشتم ارغوان با صبح از 

  .....بود داده بهمون

 گذاسته اختیارمون در خرید براي توجهی قابل مبلغ زده هم ارغوان نام به رو شرکت پدرم فهمید که هم ارغوان پدر. 

  ......نبود بد کار شروع براي این که میموند مقداري برامون هم خرید از بعد مسلما که بود

  ! بود شده استخدام هم کارمند اولین! داشتیم انداز پس مقدار یک هم ارغوان و من البته. 
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  ......اشکان 

  ! داشت شده خریداري اجناس براي پول پرداخت تو اي اساسی سهم هم اون که ارغوان برادر 

  ........بود شه انجام ها کار اکثر

 داده سفارششون....بود اماده انتظار سالن هاي مبل همچین کارکنان اتاق و مدیریت و منشی براي شرکت صندلی و میز 

  .. بودیم

  .......کارمندا استخدام هم دومیش شرکت کردن رنگ یکی....بود مونده کار تا دو اما. 

 شرکتشون انبار تو رو شده خریداري وسایل. میکنیم رنگ داریم رو شرکت که زمانی تا میتونیم که بود گفته ارغوان پدر 

  ...بذاریم

  :خورد زنگ تلفنش که میگشتم ها خیابون تو ارغوان با همینجوري

  ...سالم _

...  

  واقعا؟_

...  

  ...باال میره خونت چربی بچه نکن خواري پاچه اینقدر _

...  

  ...رو گوشی بهش میدم االن باشه_

...  

  !خدامه از که من بابا نه _

  

  :وگفت سمتم گرفت رو گوشی 

  !دارن کار مدیرشون خانوم با ما شیرینه خود برادر _

  :گفتم و خندیدم 
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  !دارمش...بیاد بده _

  :گفت و زد پوزخندي اونم 

  .............ها جلوته خواهرش که ببخشید_

  !ببینم بده!  هست که هست_ 

  ..........گرفتم رو گوشی 

  احواالت؟....نمونه کارمند بر سالم_

  عالی؟ سرکار احواالت خوبم......خودمون خانووم شیوا سالم_

  !کنیا خواري پاچه بود قرار ااینکه مثل.......خوبم منم _

  ......خدا به نیومده بهتون خوبی اصال....... ها شما دست از امان _

  !اومد بهمون شاید......چیه خوبیت بگو شما _

  !گرفتم بلیط_

  چی؟ بلیط_

  !دنیا اون واسه طرفه یه بلیط_

  دنیا؟ این با میکنی وداع داري پس آخی_

  !گرفتم بلیط میالد برج واسه......مار زهر_

  ...اناشکــ_

  جانم؟ _

  دادي؟ هم مشتري تحویل رو لباس....دوختی... بریدي_

  کجایید؟ االن! نداره رنگی ما واسه حنات که نیا خرکی عشوه ما واسه خانوم شیوا_

  ...آبادیم یافت ما _

  ...دنبالتون میام االن نزدیکتونم.....باشه _
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  !میکنیما در اي خستگی یه! پسرخاله بخاري دمت_

  !خاله دختر بودي اعتراض ي آماده االن که شما شد؟ چی_

  ! بود موقع اون مال اون_

  نداري؟ کاري! بله آهان _

  ......میبینمت...نه_

  !فعال_

.  داره توش خاکستري هاي قسمت که مشکی شال... انداختم هام لباس به نگاهی....ارغوان سمت گرفتم رو گوشی

 و مشکی شلواري ساق....بود شده تزیین اي نقره و مشکی هاي رگه با اس سنه و هاش یقه روي که مشکی پالتوي

  :گفتم و کردم ارغوان به رو......... میومد زانوم تا که ام پاشنه بدون هاي چکمه

  لباسم؟ خوبه _

  !کافیه ما داداش کردن تور واسه خوشتیپ آره _

  !تو داداش و نه هم هیشکی حاال ایش _

  چشه؟ مگه هوي _

  !گوشه نیس چش_

  !خوشتیپم همیشه میدونم که منم! مسخره _

 راست.....آبی هاي بوت نیم با... مشکی ساق هم اون....روشن آبی پالتوي........ مشکی شال.....انداختم بهش نگاهی

  !نبود بد هم اون لباس...میگفت

  نکنی؟ آزاد سقوط _

  !بلدیم خوب رو پرواز ما جون شیوا راحت خیالت_

 بود شده پیاده ماشین از اشکان........اومدیم خودمون به ماشینی بوق صداي با که میزدیم هم ي سروکله تو همینجوري

  ......میکرد نگاه بهمون لبخند با و

 ام نداشته برادر مثل رو اون من....نبود بد کل در.....ورزشکار هیکل و بلند قد....ارغوان مثل....بود مشکی ابروش و چشم

  !دراز زبون و بود پررو ارغوان مثل هم اون.......داشتم دوست
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  !.......بود هم خوشتیپ انصافا! ...مشکی شلوار و سفید اسکیِ یقه هم زیرش...بود پوشیده نفتی آبی پلیور

  :گفت و داد تکون دستی

  !رو ما که خوردي _

  :گفتم و اومدم خودم به تازه

   من؟؟ کی _

  !!شید سوار بیاین بابا بیخیال_

  :گفتم و بهش کردم رو شیم سوار اینک از قبل

  .....بکنم نظري تجدید یه خاله با باید....ادبید بی کال برادر خواهر تا دو شما_

  :گفت و زد پوزخندي اشکان

  براچی؟ _

  ......که واقعا.....علیکی نه.....سالمی نه _

  :.گفت بالفاصله عقب من و نشست جلو ارغوان

  !دیگ ته میگه دیگ به دیگ....  هه:ارغوان

  !کنه سالم تر بزرگ به باید تر کوچیک میگفتن میاد یادمون ما که جایی تا واال: اشکان

 طور به اشکان و من بود نشده تموم درسش ارغوان چون......داشت معماري لیسانس فوق و بود سالش 27 اشکان

 به بشه تموم درسش که زمانی تا تجربه کسب براي فعال ارغوان و بودیم گرفته عهده به رو شرکت مدیریت مشترك

 تا داشتیم تصمیم بودم خونده معماري هم من چون البته! میشد کار مشغول کارمندا ي بقیه کنار در و بود معاون عنوان

 هم مجوز.......تر درآمد پر البته و تر متفاوت.....کنیم احداث سازي ساختمان براي شرکتی داخلی طراحی شرکت جاي به

  ....بود کشیده رو زحمتش بابا یعنی بودیم گرفته

  !!جان ارغوان توجه قابل:من

  من؟ توجه قابل چی _

  !بخواب عزیزم بخواب_

  رفت؟ پیش کجا تا خرید هاي کار! خدا تورو شید بیخیال: اشکان
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 که الکتریکی وسایل البته و کنفرانس میز و دراور و کمد سري یه مونده شده تموم ها مبل و ها وصندلی میز: من

  .......توا ي برعهده

 آمیزي رنگ کار.....شده حل چیزها اینجور و پرژکتور و تلفن و کامپیوتر...زدم حرف دوستام از یکی با من امرو: اشکان

  ...... بکنیم رو روشنایی وسایل کار باید شد تموم

  ......دادم تکون مثبت ي نشونه به سري

  .......ها شه دور ازمون کار خستگی آوردي رو ما سرت خیر اشکان؟ واي: ارغوان

  ......کرد ترمز اشکان که بود گذشته دقیقه چند نمیدونم

  !پایین بپرید....رسیدیم...خب: اشکان

  !پیله شیله بی و ساده.......بود شوخی پسر 

  :گفت میومد قوس و کش حالیکه در ارغوان 

  !بودما شده خسته...رسیدیم آخیــــش _

  .....میشد خسته باید بود تو جاي به هرکس: من 

  :گفتم میخندیدم درحالیکه و

  .!!!انگار نه انگار ولی بگیره درد جنابعالی فک داشتم انتظار من البته _

  :گفت کرد حواله مشتی بازوم به درحالیکه 

  !نداري شعور که حقا _

  ! بشم تو ي اندازه از بیش شعور اون قربون من که آخ:من 

  :گفت خنده با میکرد حرکت ما از تر جلو که اشکان........میکردیم حرکت برج ورودي سمت به آروم آروم

  !یگه بیاید راه.......میندازه لُنگ ها شما جلوي پشت الك......اوووف _ 

  .....برج ورودي دم رسیدیم کردن هم بار متلک تیکه و زدن هم ي کله و سر تو کلی از بعد باالخره 

  .....آسانسور به برسیم بتونیم تا کشید طول ساعت نیم حدود 

  !آدماش با اونم! بترکونیم رو اینجا میخواییم همراهمونه اتم بمب انگار میگردن رو آدم جوري ماشاال: ارغوان 
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  !من عزیز نمیدونن که رو چیزي یه اینا آخه: من 

  رو؟ چی:ارغوان 

  اي کافی ساختمون این کردن نابود واسه تو خود اینکه: من 

  !طلبت یکی: ارغوان 

  !میشدا بیشتر خیلی کنی حساب یکی؟ فقط: من 

  :گفت و اومد ما سمت به بود گرفته قرار ما رس تیر تو تازه که اشکان 

  ....بود یکی از بیشتر ارغوان میگه راست اما..... کنم طرفداري شیوا از نمیخواد دلم اصال اینکه با _ 

  :گفتم و کردم بازوش ي حواله مشتی 

  !شده نصیبت افتخاري....بکنی رو من طرفداري بخواد هم دلت_

  ......داریم برادر خوشه دلمون سرمون خیر.....نگا...نگا: ارغوان 

  !......رفت شدیم کباب کنیم ثواب اومدیم....که واقعا:اشکان 

  :گفت اشکان....ایستاد آسانسور

  .......باالست اون حال اصل که شیم سوار بیاید بردارید کردن کل کل از دست میشه راضی دلتون اگه حاال _

 شده طی هاي طبقه تعداد به که همینطور.......شدیم آسانسور سوار.....کنه اي خنده میشه باعث که میرم اي غره چشم

  .......تر شدید هم من ي سرگیجه متعاقبا و میشد کمتر فشار.....میشد اضافه

  :میگه و میکنه پرت سمتم به و درمیاره جیبش از آبنباتی...... میشه متوجه بود بیشتر ما با اش فاصله که اشکان

  !اومد که بگیر_ 

  :میگه و برمیداره رو اون ارغوان بگیرم رو آبنبات بخوام اینکه از قبل اما میگیره ام خنده حرکتش این از 

  !داداش قربون آ_ 

  !ایشاال گلوت تو بپره: میگم گوشش زیر آروم و میکنم بهش اخمی 

  :میگه و میفرسته باال رو ابروهاش 

  !تره حالل مادر شیر از!نمیپره..... نترس_
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  ........کردیم حرکت اصلی ي محوطه سمت به و شدیم خارج آسانسور از جمعیت همراه ما و.......رسیدیم باالخره 

  !پاته زیر تهران! باش اینجارو واي:ارغوان 

 تو االن که هایی ماشین........ببینم باال از رو شهر که بودم این عاشق همیشه! دادم تکون مثبت ي نشونه به رو سرم 

  .....بودن نورانی نقاطی فقط هاشون چراغ لطف به االن داشتند هاقرار خیابون

  که میشدم غرق دوباره خودم افکار تو داشتم........ بستم رو چشمام و کشیدم عمیقی نفس 

  :گفت که صدایی بالفاصله و خورد ام سرشونه به دستی 

  !نشی خفه بپا_

 خودم به کردم سعی اما!کردم تعجب دیدنشون با و برگشتم هام گوش به بشم مطمعن که این براي اما شدم شوکه 

  نیارم

  !بزرگ و کوچیک زاهديِ آقایونِ به به_ 

  ..... سالم: فراز 

  !متفکر مغز خانوم السالم علیکم و: فرزام 

  .کردم معرفی رو میکردند نگاه ما به تعجب با داشتن االن تا که اشکان و ارغوان

  .بنده ي خاله پسر و خاله دختر...ارغوان و اشکان _ 

  :کردم اشاره فراز به دست با برگشتم اینا ارغوان به رو 

  .....هستند شرکتمون مدیرعامل.....زاهدي فراز آقاي _ 

  :دادم ادامه پوزخندي با کردم اشاره فرزام به 

  !هستن کاره چی شرکت تو نمیدونم هم فعال!.....ایشون برادر.....زاهدي فرزام آقاي_

  !دادند تکون سري هم ارغوان براي و دادند دست اشکان با فرازم و فراز 

  .....زاهدي آقاي آشناییتون از شدم خوشحال: گفت و کرد فرزام به رو اشکان 

  !شما همچنین و: گفت فراز به و 
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  !فرزامم....اشکان باش راحت: 

  ؟!شام؟ بریم....خانوما خب: گفت و کرد نگاه ساعتش به اشکان 

 ترجیح اي دیگه چیز هر به رو شکمش که هم ارغوان کردم قبول نداشتم رو فرزام این ي حوصله و حال که من

  :کرد میخکوبم سرجام فرزام حرف که میکردیم حرکت گردن رستوران سمت داشتیم.....میداد

  !میخورن رو شامشون شب 9 یا 8 ساعت که طوریه غذاییشون برنامه ها زن پیر فقط میکردم فکر من _

 که جوري ترشدم نزدیک بهش.....  عصبیه البته و ناراحت امروز قرار بخاطر میدونستم.....طرفش برگشتم پوزخندي با 

  :گفتم و کرد پیدا تغییر متر سانتی چند به فاصلمون

  !میکنن دخالت نیست مربوط بهشون که کارهایی به ها کوچولو بچه فقط میکردم فکر منم _

 نهایی تیر! گرفتم رو حالش حسابی که فهمیدم شد ناپدید بعد ي لحظه و نشست صورتش رو لحظه یک که اخمی از 

  :گفتم و کردم ابروهاش به اي اشاره کردم رها رو

  !باشه خطرناك واستون ممکنه!...نکنید عصبانیتتون کردن پنهون در سعی _

  .........کردم حرکت ارغوان و اشکان سمت به و دادم عمق لبخندم به 

  !بودن هایی تیکه عجب:  ارغوان 

  !درسته شم غیرتی باید برادر نقش در من مثال االن: گفت و خندید اشکان 

  !بودم فکر همین تو منم: من 

  !گرم دمت! گرفتی رو حالش خب ولی:ارغوان 

  !کم غمت!...بود وظیفه: من 

 گارسون.......نشستیم و کردیم انتخاب رو میز ترین دست دم اشکان همیشگی عادت طبق و رستوران در جوي رسیدیم

  :گفتم و کردم جمع به رو....دادیم رو ها سفارش...اومد

  !مستراح برم من روتون به گالب_ 

  !نگردي بر دیگه بري:  ارغوان 

  ضدآفته؟ بم بادمجون نمیدونی مگه ارغوان: اشکان 

...  
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 سینه اومدم بیرون که همین اما شدم درخارج از و شستم رو هام دست......کردم نگاه رو خودم دستشویی ي آینه جلوي

 کرده سد رو راهم جلوي......شد ظاهر جلوم فرزام خشمگین صورت و گرفتم باال رو سرم....گرفتم قرار مردي ي سینه به

  .......بود

  شید؟ آدم مزاحم ندارین سراغ دستشویی از بهتر جایی...جناب: من 

  ترسیدي؟ چیه_ 

  تو؟ کی؟ از ترس؟_ 

  !زدي جا میکنم حس آخه_ 

  !درگیري هات حس با کال شما خب_ 

  .....داشت نمیشه اي دیگه انتظار نیست دیگران کشیدن عقب براي مهره یه جز که کسی از ولی آره _ 

 رو جلوش اما میزد چنگ گلوم تو بغض.....ضعفم نقطه رو بود گذاشته دست..... عوضی ي پسره...فهمیدم رو منظورش 

  ......داشت اي اندازه صبرم هم من اما.......نبود راهش این.......میکردم حفظ باید آدم این جلوي رو غرورم.....میگرفتم باید

 رنگ نگاهش اینبار......انداخت پایین و گرفت رو دستم مچ صورتش تو بزنم خواستم که همین اما باال بردم رو دستم 

  .....داشت اي دیگه

  .....که منی.......ام مهره یک اون ي گفته از که منی......نبود مهم من براي اما.....پشیمونی رنگ......شرمندگی رنگ 

  

 ي گوشه لحظه آخرین......شدم رد کنارش از و دادم تکون تاسف ي نشانه به سري...بود زدم حلقه چشمام تو اشک

  ......ببخشید: گفت آروم و گرفت رو آستینم

  ببخشم؟ هه 

  :شیوا

  ........میز پشت نشستم

  !شده؟ چیزي ؟ شیوا شدي عصبانی اینقدر چرا: اشکان

  :دادم تکون منفی ي نشونه به رو سرم

  ......هواست فشار اختلف خطر به کنم فکر......گرفت درد سرم یکم نیست چیزي_
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 تر جلو میز تا 2 و شد رد ما میز کنار از فرزام.کنم تعریف هم اشکان براي رو جریان نمیتونستم اما نشده قانع بود معلوم

 جلوي دستی خوردن تکون با......بودم شده خیره بهش نفرت حتی و اخم عصبانیت با......  نشست برادرش با همراه ما از

  ........اومدم خودم به صورتم

  ...کار چی........ رو خدا بنده خوردیش: ارغوان

.....  خوردن؟.. هه....شدیم خوردن مشغول و آوردن رو غذا....... ماسید دهنش تو حرف ي بقیه که کردم نگاهش اخم با

   به رو گذشت یکم...... شدم غذام با کردن بازي مشغول بگم بهتره

  :گفتم و کردم ارغوان

  !کنم عوض رو هوام یکم میرم من اما.....  شرمنده واقعا_

  ..... نخوردي چیزي که تو:ارغوان

  کرده داغ کلش بره بذار: اشکان

 آروم که داشتم نیاز......کرد کم رو التهابم از کمی باد خنکی و بود سرد هوا.......افتادم راه و زدم چنگ میز رو از رو کیفم

 بیرون نمیذاشتم اما بود گلوم تو هم لعنتی بغض این..... نمیکرد کمکم مغزم اما......کنم فکر که داشتم نیاز.....باشم

  .....میریختم اشک نباید....بریزه

  ......خانوم شیوا _

  ..........شده خیره من به و کرده جیبش تو رو هاش دست که دیدم رو فراز و برگشتم

  بفرمایید؟ _

  ......کنم صحبت باهاتو موضوعی درمورد میخواستم راستش_

  :گفتم و زدم گره هم تو رو هام اخم

  .........میدم گوش _

  ......پاش ي جلو ي سنگریزه با کردن بازي به کرد شروع

  ....همین خاطر به نیستم چینی مقدمه اهل_

  :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

  .......که وقته چند من یعنی....من....... راستش_
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  :گفت و دوخت چشمام تو رو هاش چشم

  ........شدم مند عالقه بهتون که وقته چند _

  .... بودم کرده شک هام گوش به کلمه واقعی معناي به.... نگفتم دروغ شدم وصل فاز 3 برق بهم بگم اگه

  ؟ بله _

  ....بدونم رو نظرتون میخوام _

  زاهدي؟ آقاي خوبه حالتون شما_

 نبود خودش دست زبونش کنترل که فرزام از اون.کنن دیوونه رو من که بودن کرده یکی به دست برادر تا دو این امروز

 تا ذهنم توي میدادم قرار هم کنار رو ها کلمه.........  اما بود قیافه خوش درسته.....این از هم این گفت خواست هرچی و

  .....گوشش تو نزنم تا کردم رو خودم سع نهایت.....بگم حسابی و درست چیز یه

  :دادم ادامه عصبانیت با

 ندارم عالقه بهتون تنها نه.....بیشتر نه....کمتر نه...میکنم حساب همکار یک عنوان به فقط رو شما من.....محترم آقاي _

  ..........جناب ندارم هم اي دیگه حس بلکه

  !همین.....کن سروري و من خانوم بشو تو....نخوره تکون دلت تو آب میکنم کاري.....شیوا بده فرصت بهم _

 بیشتر از بلکه ندارم حسی هیچ تنها نه بهش نسبت من.....میگفتم؟ باید چی خب اما......بگم چیزي باید میدونستم

  ......میاد هم بدم اخالقاش

 رو غرورتون با کردن بازي قصد.....برنخوره بهتون......نداریم شباهتی و تفاهم هیچ هم با شما و من زاهدي آقاي _

  ......متنفرم هاتون اخالق از خیلی از من اما ندارم

  !نیست بیشتر قدم یک نفرت و عشق ي فاصله _

  :گفتم و کردم تر بلند رو صدام

  ......کنم طی رو قدم یک اون نمیخوام من ولی........قدمه یک.....درسته...آره _

 مدل و هاش دست حرکت از.....برد اي دیگه سمت به و کشید رو فراز دست....اومد فرزام احوال و اوضاع همین تو

 اصال اما برادرن مثال.... ها میشه چیزیشون یه هم تا دو این...درك به..... گرفته باال کار حسابی که بود معلوم ایستادنش

  ....نیستن هم مثل
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 بخاطر.......ندارم کل کل ي حوصله و حال که فهمیدن من حال از انگار.....اومدن هم اشکان و ارغوان دیگه طرف از

  ......گرفتیم رفتن به تصمیم همین

  :گفتم و زدم فریاد سرش.....بردم اي گوشه به و کشیدم رو فراز دست

  ؟!میکردي؟ کار چی داشتی تو _

  !خواستگاري_

  ....شد تا چهار تعجب از چشمام

  ؟!میکردي؟ کار چی ببینم بگو دوباره _

  .....فرزام ببین _

 وا گستاخ و پررو دخترِ یک جلوي راحت اینقدر....نداري؟ غرور نام به چیزي تو من برادر آخه د..... کوفت و فرزام_

  هان؟؟؟ داره چی اون آخه میدي؟

  :دادم ادامه خشم با.....شدم مانع و باال بردم رو دستم که بزنه حرف اومد

  ؟!میکنی؟ رو التماسش را نمیخوادت وقتی_

  :گفتم و درآوردم رو اداش

 تو کنی؟ قبول نمیخواي چرا فراز......جفتتون سر فرق بخوره قدم یک اون آخه...... قدمه یک نفرت و عشق ي فاصله_

 رو غرورت اینجوري ك نیستی دبیرستانی ي بچه پسر یه تو...... نیست تو کار ها بازي مسخره این دیگه سالته 29

  .....توعه از بیشتر غرورش هم دبیرستانی ي بچه پسر واال......گذاشتی زیرپات

 رو حرکاتت این که بودم گفته بهت هم پیش وقت چند..... باش بین واقع یکم.....فراز کنار بذار رو ها بازي مسخره این

  ......نمیکنه کار زبونت هاش متلک و شیوا جلوي که این....نمیکنم درك

 راهش این اما میکنه رانی حکم مغزت به داره دلت..... دادي دست از رو عقلت تو... اره......فهمیدم رو دلیلش االن پس

  ...نیست

  :گفت..... بدم ادامه رو حرفم ي بقیه نذاشت دیگه

 من اما میدي ترجیح زندگیت شخص ترین عزیز به رو غرور که هستی کسی تو.....  دارم فرق تو با من فرزام _

 تیکه جواب هم اگر.....نداره معنی غرور من براي....کنار میذارمش شخصه اون به رسیدنم مانع غرورم ببینم اگه من.....نه

  ......رو؟؟ این میفهمی کنم ناراحتش نمیخواد دلم......روشنه کامال دلیلش نمیدم رو میکنه بارم شیوا که هایی



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٠۵ 

_ی تو المصب آخه دالکیه؟ مگه شی؟ دختره این عاشق کردي وقت ک  

  ......نمیشه ختم خوبی جاهاي به تو و من بحث....خواهشا بیخیال.....نمیکنی درك فرزام_

  ....دادم تکون تاسف ي نشونه به سري

  ..........افتادیم راه خونه سمت به و کردیم حرکت ماشین سمت به دقیقه چند از بعد

***  

  ....میزدم نباید که حرفی بخاطر....داشتم وجدان عذاب......میکردم طی رو خونه عرض و طول و میزدم قدم خونه تو 

  .....بشنوي؟ هم رو ها حرف این که بدي رو جوابم بد اینقدر مجبوري آخه.....دنده یه.....لجباز...سرتق ي دختره. 

  ....باشه؟ غرور بی اینقدر آدم یک میشه مگه آخه.....بود خورد فراز هاي کار بخاطر اعصابم طرف یه از. 

  .گذشت بخیر....خب اما کنه ام خفه بود نزدیک هرچند.....بگم هم فراز رو زدم شیوا به که حرفی اون شدم مجبور. 

 براي زود که مشکالتی......بمونم نمیتونم که هموناست بخاطر که مشکالتی.....داشتم هم اي دیگه مشکالت

  زوده خیلی هنوز... آره......فهمیدنش

 می اون از که بود بزرگ ي پنجره یه در روي روبه و بودن آسمونی آبی دیواراش.بود داده بهم فراز که اتاقی تو رفتم

 و فراز و من. داشت قرار خانوادگیمون عکس قاب دیوارا از یکی روي.ببینی رو بود ساختمون پشت که پارکی تونستی

  .زدیم می لبخند دوربین به و نشسته مبل روي باهم بابا و مامان

 نصف که بود زمین روي هم آبی فرش یه.صندلیش با چوبی میز یه کنارشم.داشت قرار نفره یه تخت یه دیوار ي گوشه

  .بودم چیده توش رو وسایالم که بود بزرگ کمد یه هم در بغل.پوشونید می سرامیکارو

 ي همه.گذاشتم زمین رو و آوردم بیرون تخت زیر از بودمش آورده خودم با که بزرگمو چمدون و رفتم تخت سمت به

  :گفت که شنیدم رو فراز صداي.بچینم چمدون تو تا درآوردم کمد تو از رو وسایالم

  ".دارم کارت کجایی؟؟؟بیا!!!اام فرزااا"

  "کنی؟؟؟؟؟ می ول صداتو که س گردنه سر مگه جا این بعدم.میام االن.اتاقم تو":زدم داد

  

 یادش!!!!زنه می داد انقدر که داده قورت بلندگو کرد می احساس آدم زد می حرف وقت هر بچگی از.بود عادتش

  .....بود خوبی دوران چه!!!بخیر
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 پایین باال رو ها کانال باهاش هی و بود دستش تلویزیونم کنترل.بود نشسته کاناپه رو فراز.شدم هال وارد و کردم باز درو

  :گفت و کرد ریز چشماشو.برگشت سمتم به شنید که رو در شدن بسته و باز صداي.میکرد

  "کنم؟؟ می کار چی صدامو"

 قورت بلندگو تو مثل ماشاال هزار ماشاال که ره می کار به کسایی مال اصطالح این!!!ول.من برادر کنی می ول_"

  "!!!.دادن

  .ــمنحرفـــ بیشعور.کن ولش اصال..........!!میکنن؟؟؟ ول رو صدا مگه!!!اهللا اال اله ال_"

  "!داشتی؟؟ کارم چی حاال.کن ولش اصال.خرابه ذهنت تو.نیستم منحرف من_"

  ".میرفتا یادم داشت.گفتی شد خوب!!! آهان_"

  ".معمول طبق":گفتم و هرفش وسط پریدم

 به زبون تونی نمی لحظه یه تو بابا.خفه دقیقه یه":گفت و رفت من به!!!بلدن دخترا که اونا از خوشگل ي غره چشم یه 

  ".فرداس صبح نه هم پروازت.گرفتم هواپیما بلیط بگیري؟؟؟واست دهن

  "؟بدرقه؟ براي فرودگاه میاد فردا جووووونم شیوا!!!راستـــــی.نکنه درد دستت باشه_"

 عنایت مورد کلی رو شمسی عمه روح االن تا احتماال تازه.فکرنکنم که زدي رستوران تو بهش تو که حرفایی اون با_"

  ".!!!باشه داشته آسایش تو دست از تونه نمی هم عمه روح بیچاره.داده قرار

  .دیگه بگیره رو عفریته اون حال قبر تو باید یکی باالخره بهتر اصال.بیخیال بابا_"

  "!!.اداریا شتري کینه معلومه":گفت و خندید

 تاب لب یه بتونم تا کردم جمع هامو پول ي همه تمام سال سه من!!!کنم؟؟ ماچش برم خوشحالی از خواي می په_"

 تونستم باالخره تا کشید طول سال یه.بگیره پولمو نصف بابا کرد کاري کوچیک شوخی یه خاطر به همش اونوقت.بخرم

  ".کنم جمع پولو اون دوباره

 گنده مرد االن کنی؟؟؟بابا می کار چی تخت تو بندازه مار یکی اگه خداییش نه!!!نبوداااا هم کوچیکی شوخی همچین_

  "!!!!بیچاره پیرزن اون به برسه چه میترسه مار از هم

  :دادم ادام دخترونه لحن با بعد".میکنه ازش طرفدارییم چه.بابا خوب خیلی_"

  "!!!ــشایـ.بیفته گیرت ونجو شمسی مثل زن یه ایشاال"
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  رفتم اتاق سمت به و برگردوندم رومو بعدم 

  :گفتم و برگشتم که بودم راه وسطاي

  "!افتاده گیرت کنم فک هرچند":

  !!!پیچید می خودش به خنده از داشت کاناپه رو فراز

  .....میزد آتیشم وجدان عذاب درون از اما بود گرفته خندم م عشوه پر لحن از خودمم.داشت حقم

 دوباره نباید پس بود شده کثیفی بازيِ چه گرفتار دختر اون میدونستم.....داشتم هم وجدان اما بودم خودخواه بودم مغرور

  ....آوردم می روش به رو بود شده دچارش که بدبختیایی تموم و رو اون

 پس نمیگرده بر عقب به زمان......افتاده که اتفاقیه.......نیست من ذات تو خواهی معذرت.....کرد نمیشه کاریش دیگه اما.

  .....نیست من کار ي چاره پشیمونی

 انجام باید فرانسه تو که کارایی براي.....میکردم ریزي برنامه داشتم ذهنم تو....شدم ول تخت رو....اتاق تو رفتم

  ......کردن گمم....بگم بهتر یا....کردم گمشون وقته خیلی که کسایی دنبال گشتن برنامه یه.....میدادم

 باز تنهایی به باید که هایی گره به.....بدم انجام باید که کارهایی به میکنم فکر...... میشم جا به جا تخت رو یکم

   مرور ذهنم تو چندباره رو آوردم دست به که شواهدي و مدارك تمام......کنم

  .......و......اي ان دي تست....  رو ها آزمایش........میکنم

  ........فرزاااام_

  

  ......رو صدا اون کردي ول که باز! چته؟.....لعنت معرکه مگس خر بر اي_

  ......دقیقه یه بیا_

  :گفت دید که رو من! کاغذ عالمه یک بین شده غرق فراز دوباره دیدم بیرون اومدم

  ......نه یا خوبه این ببین بیا_

 ورودشون ساعت و شرکت تو مسعولیتشون.... کارمندا اسم براي جا که بود کرده تهیه فرمی.... تاپ لپ پشت رفتم

  :گفتم و دادم تکون مثبت ي نشونه به سري.....بود خوب من نظر از....بود

  چی؟ باشه داشته دست خرابکاري این تو هم منشی اگه ولی خوبه_
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  منظور؟_

  !میشه خراب کار و میشه تو حساسیت متوجه خودآگاه نا باشه داشته دست کار این توي اون اگه خب _ 

  .......بکنم دیگه کار یه میتونم _

  کار؟ چی_

 ي عالوه به رو خودشون بخش اعضاي که بگم ها سرروه به تونم می.....کردم انتخاب سرپرستی بخش هر واسه من_

  .کنن لیست برام رو شده رد دستشون زیر از که هایی پروژه همچنین و وظایف

  !اي بهانه چه به اما فکرخوبیه اینم اوهوم_

  :گفت و داد باال شیطنت با رو ابروهاش

  !نیرو تعزیل _

  :گفتم و زدم پوزخندي

  !جنسی بد که واقعا_

  :گفت و انداخت باال اي شونه

  !دیگه ام تو برادر _

  : گفت و شد بلند فریادش صداي دوباره بعد دقیقه چند.......رفتم اتاق به و دادم تکون سري

  ........بخرم شام برم من نداري آشپزي ي عرضه که تو_

  .....برد خوابم که نفهمیدم اما شدم ولو تخت رو هم باز و زدم لبخندي

  .....پریدم خواب از فراز هاي تکون با صبح

  ......شد دیرت دیوونه پاشو: فراز

 آب پارچ یک که خوابیدم گرفتم راحت خیال با و شدم بیخیال....رفت دیدم که شدم جا به جا تخت رو و خوردم تکون 

  ....پریدم خواب از شوك با...... شد خالی م رو سرد

  ؟؟.....گذاشتم رو مرگم ي کپه نمیبینی مگه روانی؟ چته_ 

  .......فرودگاه بریم بیفتی راه باید االن.....صبحه 6 ساعت سالم آدمِ آخه د.....بخیر صبح علیک...سالم علیک_ 



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٠٩ 

  ......پریدم جا از برق مثل خودم بدبختیاي و فرانسه و پرواز و فرودگاه آوري یاد با 

 پلیور....شدم لباسام کردن عوض مشغول و کردم بیرون اتاق از رو فراز.......بودم گرفته دوش قبلش شب خداروشکر 

  ....بریم وگفتم ایستادم فراز جلوي تمیز و تر و...زدم مسواك و حموم تو پریدم.....قرمز گردن شال و مشکی شلوار مشکی

  کو؟ صاحاب بی اون پس: فراز 

  هان_ 

  کو؟ چمدونت میگم.....کوفت_ 

  ........شدیم فرودگاه راهی و اودرم خودم با رو چمدون و اتاق رفتم اومدم خالی دست دیدم تازه 

 ***  

  .....برسه سر پرواز موقع بودم منتظر االن و کردیم منتقل رو چمدون....کردیم رو اصلی کارهاي

 رو مسعله این بعد اومدم که من......خب؟ باش نداشته شیوا کار به کاري مدت این میکنم خواهش ازت فراز ببین:من 

 حواست کل...باشه؟ کمتر نه و بیشتر نه.....همکار یک حد در....بده بازي رو غرورت این از بیشتر نذار....کن مطرح جدي

 سرنخی یه هم آدم این باالخره.....بده خبر بهم.  کن دقت چیزها ترین کوچیک به.....کن خرابکاري قضیه معطوف رو

   اما میده ما دست

  ......کنی استفاده اون از تو کنه پاکش اینکه از قبل باشی مراقب باید

 باید منم که بود هایی کار همون ها این.....بود هم خودم براي اصل در اما میگفتم فراز براي رو ها این درسته 

  ......میدادم انجامشون

  .کردم ارسال رو اس ام اس این شیوا براي.....دراوردم جیبم از رو گوشیم 

  ."میشه تنگ هامون کل کل براي دلم_"

  .......نداشتم بهش نیازي فعال.....کردم خاموش رو گوشی بالفاصله......کردم سند و 

 مشکالت سوي به رفتم و کردم خداحافظی فراز از...بود رفتن وقت....رسید فرا بودم منتظرش که زمانی باالخره 

  .............خودم

  

  :فراز
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 خداروشکر هرچند...میکشیدم دوش به رو مشکالت بار تموم تنهایی به باید که بودم من اینبار......برگشت هم فرزام 

  ......بود فرزام هاي راهنمایی که میکنم

  ......کردم حرکت خونه طرف به

  .......برم هم شرکت باید پس هست ام شنبه امروز.....کردیا بیدارمون صبحی کله....فرزام روحت تو_ 

 تهیه که هایی فرم و رفتم کارم اتاق طرف به.....کردم روشن رو چایساز رفتم خونه به که همین....بود ام گرسنه شدیدا 

  .....مشکی شلوار و زرشکی پلیور....کردم عوض رو هام لباس....گرفم پرینت هم رو بودم کرده

  

 به رو ها نقشه و ها پروونده و نیازم مورد وسایل.....میز کردن جور و جمع از بعد و خوردم سرعت تموم با رو صبحونه 

  .........بیرون زدم خونه از و برداشتم کیفم همراه

 عجله واقعا......رفتم باال دوتایکی رو ها پله.....رسیدم آور سرسام ترافیک اون کردن طی و دقیقه پنج و چهل از بعد 

  ......خرابکار آدم این کردن پیدا براي داشتم

  :گفتم و کردم منشی به رو شدیم شرکت وارد مختصر علیک و سالم از بعد.....رسید من با همزمان منشی 

  شدید؟ متوجه......اسمشون همرام به بنویسید برام رو کارمندا خروج و ورود امروز از میخوام_ 

  ....جلوش گذاشتم رو فرم بعد 

  ....بله_

  .....8درست.....کردم ساعتم به نگاهی 

 متوجه باشن من اتاق 11 ساعت راس میدي خبر تمامشون خانوم کن دقت.....ها گروه هاي سرپرست تموم به _ 

  ......شدید؟

  ندارید اي امردیگه...بله_ 

  گرفته مرخصی کسی امروز ببین بنداز نگاه یه _ 

  :گفت و انداخت بود میزش روي که دفتري به نگاه یه 

  .....خیر_
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 هر به هم اون نفر یک فقط اگر که؟ هستید متوجه.....باشه شما لیست تو کارمندا ي همه اسم دارم انتظار پس خوبه _ 

 نخواهید اي دیگه سرنوشت شدن اخراج جز اون از بعد که نکنید شک و شمایید مسعولش بیفته قلم از دلیلی

  شد؟ شیرفهم.....داشت

  .....رفتم اتاقم طرف به هم من.داد تکون مثبت ي نشونه به رو سرش 

 که ها سرگروه همه که 11 ساعت گذاشتم....  میشد کار هم ها اون روي باید.....بودن داده بهمون جدیدي هاي پروژه

 طرح برامون هوا و زمین از....بود شلوغ همه سر واقعا وقت چند این.....بدم مسعولینش به رو ها طرح این اومدن

  ........میبارید

  .....نزدیک کارمندا حقوق دادن و......بود اسفند اوایل......انداختم تقویم به نگاهی 

  :گفتم خودم با

  "حقوق؟_"

  ......کنم چک رو حسابداري دفتر باید......شد حذف ها لیست از کسایی چه اسم فهمید میشه هم راه این از آره _ 

  :گرفتم رو داخلی و برداشتم رو تلفن 

  زاهدي؟ آقاي بفرمایید_ 

  .....اتاقم بیاد حسابدار بگید_ 

  .....هست 11 ساعت هم االن بیان ها سرپرست دادید دستور شما ولی_ 

  داخل بیان بگو خب.....میگی راست آهان_ 

 ها سرپرست همون یا مهندسین از تعدادي و گفتم بفرمایید...خورد در به اي تقه لحظه چند از بعد.....کردم قطع رو تلفن 

  ......شد اتاق وارد هم در اخمی با که بود شیوا هم نفر اولین......اومدن

  ......بشینند که کردم تعارف و شدم بلند جام از احترام ي نشونه به

  :زدن حرف به کردم شروع.نشستیم بود کنفرانس میز دراصل که بزرگی دورمیز همگی 

  .......کنم صحبت باهاتون اي مسعله درمورد تا اینجا بیاید گفتم بهتون......نباشید خسته و سالم اوال_

 رو اسمشون میشه توضیع بینتون که هایی فرم این توي رو خودتون گروه و بخش اعضاي میخوام ها سرگروه ازشما 

  .....کنید درج
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 عبور دستشون زیر از که هایی پروژه تر مهم همه از و اشون وظیفه....اند کرده کار شرکت تو که زمانی مدت همراه به 

  .....کرده

  درموردش؟ بدم توضیح هم باز یا شدید متوجه 

  :گفت همت تیام مهندس نام به کارمندا از یکی 

  چیه؟ براي اینکار بپرسم میتونم زاهدي آقاي _

  .میزدم رو حدسش 

  .....نیرو تعزیل براي _

 برده قضیه به پی میدونم......بود درونیش عصبانیت از حاکی شیوا نگاه اما زدم پوزخندي....گرفت ترس رنگ همه نگاه 

  .....بود

  شده؟ مواجه مالی مشکل با شرکت...زاهدي جناب نداره دلیلی ولی: همت

 هستیم معتبري شرکت ما......کنم اخراج رو ها کارمند نصف میخوام االن همین که نبود این من همتمنظور آقاي _ 

  ......که؟ هستید متوجه......بشه گرفته بازي به اعتبار این نمیدم اجازه هم من و.....

  :گفتم و کردم مکثی 

  .......کنم مرخص رو برنیومدن خوبی به کار ي عهده از که کسایی و باشم داشته رو ها کارمند آمار میخوام فقط_

  ....شد آمیخته لحنم با پوزخند اینبار 

  میگم؟ درست نداید شدن عزل براي اي نگرانی دیگه...هستید مطمعن خودتون به که شما_

  :دادم ادامه و کردم پخش بینشون و برداشتم کیفم توي از رو ها فرم....داد تکون سري 

 اون سرگروه مسعول بیفته قلم از کسی احیانا اگر.....باشه من میز روي اسامی ي همه باید دیگه ساعت نیم تا _

  .....بشه عزل باید که میگیره قرار نیروهایی جزو شک بدون و....بخشه

  ......میخوام رو ها برگه این من ساعت نیم راس درست باشه تون یاد فقز...... برید میتونید حاال

 روي رو پاهاش و بود نشسته سینه به دست هم تو هایی اخم با شیوا اما رفتن در سمت به همه شده تموم که جلسه 

  :گفت و کرد فوران خشمش همه رفتن از بعد.....بود انداخته هم
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 هم با باید که بود کاري این زاهدي؟ آقاي میدادي انجام رو کار این بعد میکردید مشورتی یک من با نباید شما _ 

  .....میدید انجام رو ها کار خودسرانه دارید راحت خیلی شما اما میدادیم انجامش

  ....نبود وقت اما میکردم هماهنگ باهاش باید داشت حق 

  ......سرکارتون برید و بگیرید تحویل رو ها پروژه این اینجا بیاید بهتره دعوا جاي به فعال اما....شماست با حق_ 

 اتاق از و زد چنگ میزم روي از رو ها طرح...آمیخت اون با هم اي غره چشم...برد فرو هم تو بیشتر رو هاش اخم 

  ......رفت بیرون

  .... برداشتم رو تلفن

 هرچه فقط کنید خبر هم رو دار حساب...بیارید برام رو تکمیل براي بودم داده بهتون که فرمی اون االن منشی خانوم _

  .........بهتر زودتر

  :گفت و میزم رو گذاشت رو فرم... شد وارد و زد در منشی آن همون

  .....هستن منتظر) حسابدار(معتمدي آقاي_

  !گذاشته قابلمه اش کله روي بگه داشت حق خدا بنده فرزام این....افتاد آرایشش از پر صورت به نگاهم تازه

  ......تو بیان بگو _

 روس به اش قیافه....آبی هاي چشم ي عالوه به بور و بلند قد...ساله 29 پسر یه.....معتمدي محمد......شد وارد معتمدي

  :گفتم.... میخورد ها

  !محمد آقا سالم به به_

  ....داشتم دوستانه ي رابطه بودم خودم سنی ي رده توي که کارمندا اکثر با

  داشتی؟ کاري......مدیرِ  خان فراز سالم _

  .....ببینم بشین آره _

  .....روم به رو صندلی نشست

  کردیم؟ اخراج رو کسی تاحاال پیش ماه از ما ببینم_

  طور؟ چه نه_

  .....میخوام رو دادیم حقوق بهشون که کسایی تموم اسم.....  اینجا بیار رو دفترحسابداري برو_



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١١۴ 

  ....باشه_

  فهمیدي؟ رو اشون همه محمد ببین_

  .فراز ولی.....میارم االن نیستم که نفهم_

  هان؟_

  !تو به مشکوکم مشکوکم_

  !میکنما اخراج اینا قاطی هم رو تو میزنم بابا برو بیا_

  !اجازه با!.....غلطا چه وا_

 رو محمد و کردم عوض رو حسابدار هم من شد عوض اینجا مدیر وقتی.....بودم دوست دانشگاه دوران از محمد با

  .....بود اعتماد قابل که گذاشتم

  ....شد وارد منشی و خورد اي تقه در دوباره

  ....اجازه با.....بودید خواسته ها سرگروه از که هایی فرم اون این _

  ....اتاقم بیان بگید هم کریمی خانوم به _

  .چشم_

  بفرمایید _ 

 بیاد و بزنه در که بود شیوا نوبت اینبار....کردم دك رو اون.......اومد حسابداري دفتر با محمد که نکشید دقیقه یک به

  ...جریان گفتن به کردم شروع سریع..... تو

  ....فرزامـ با داشتم من کریمی خانوم ببین_ 

   نیستن؟ اتون نابغه برادر این....گفتین شد خوب_ 

  دیگه؟ بود سوالی چه این وا؟ 

  .رفتن ایران از ایشون نخیر_ 

  : گفت و داد باال رو ابروهاش 

  .....آهان_



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١١۵ 

  !ها میشه چیزیش یه امروز این 

  بزنم؟ رو حرفم میشه حاال....برمیگردن دیگه وقت چند البته_

  ....بفرمایید_ 

 یک اسم دیدیم میکردیم چک میگم رو آفتاب..... شده خرابکاري توش که اي پروژه همین مهندسین فرزام با داشتم_ 

 نبود لیست تو هم شما تیم اسم ولی باشه کرده پاك رو خودش اسم خرابکار اون که بود طبیعی خب.....شده حذف سري

 رو بود برداشته شخص هر که هایی پروژه اسم ها سرگروه اینجا..... بود کنی گم رد براي میزنیم حدس ما که

  .....بوده مهندسا کدوم به مربوط آفتاب ي پروژه که ببینیم کنیم بررسی باید االن باهم....نوشتن

  :گفت و داد تکون سري 

  کنه؟ یادداشت رو اسامی بگید منشی به بود نیازي چه دیگه خب_

  میدونید؟ کجا از شما_ 

  .....جناب نیست شما مثل همه هوش_ 

  "بده بازي این از بیشتر رو غرورت نذار"افتادم فرزام حرف یاد 

  !نه یا داره دست منشی ببینم ك بود این واسه!فهمید نداشتم انتظار همین بخاطر _

  !بود کرده تعجب تر مهم همه از و بود شده گرفته حالش بود معلوم صورتش تغیرات از 

  .کنیم شروع بهتره_

 یادداشت رو بودن طرح این به مربوط که....  و ناظرا مهندسا ي همه اسم....کردیم شروع و داد تکون سري 

 توي که بود نفر یک فقط.....کردیم حذف رو اینا شیوا گروه...... پرونده داخل هاي اسم با بود اش مقایسه نوبت....کردیم

  ....بود کاراش از آفتاب ي پروژه لیست این توي اما نبود اسمش پرونده

  :گفتم شیوا با همزمان 

  .......مقدم شهروز_

  .....خودشه کار:شیوا 

  .....کنیم اخراجش باید _ 

  :گفت و سرجاش گذاشت رو گوشی من از زودتر که تلفن سمت بردم رو دستم 
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 باز اما کنیم اخراجش بعد و جاش به کنیم استخدام کارمند یه باید اول.....میکنه شک اینجوري...نیست راهش این نه_ 

  !باشه دیگه کنیِ گم رد یک هم این شاید....  شیم مطمعن باید هم

  کنیم؟ کار چی_ 

 چایی..بود شما اسامی که اي برگه رو میگم اتاقشون میرم من.....کن سرگرمش اینجا و کن صدا رو سرگروهشون _ 

  بنویس خودت کن تنظیم دوباره رو لیست کن لطف شما مقدم آقاي.....  ریخته کوفتی یه نمیدونم اي قهوه اي

  !نویسه نمی رو آفتاب دوباره هاش پروژه تو باشه خودش کار اگه

  :گفتم مثبت ي نشونه به سر با

  !عالیه یعنی.....خوبیه فکر _

  :گفتم منشی به و گوشی سمت بردم رو دستم

  .اتاقم بیان بگید....نیازي پرهام آقاي به _

  :گفتم و زدم لبخنندي شیوا به

  !عملیات سر بفرمایید پس _

  !فرمانده اجازه با_

  :گفت و برگشت.....بزنه حرفی میخواست انگار......در سمت میرفت داشت

  .برسونید سالم.....رفتن برادرتون نداشتم خبر.....راستی _

  ........رفت و دادم تکون سري

  ...بودم کردنش سرگرم مشغول نقشه طبق من و شد وارد پرهام لحظه چند از بعد....شدم حسابداري دفتر بیخیال

***  

  .....شد اتاق وارد برگه یه با شیوا که بود گذشته ساعت نیم

 کارهاش لیست تو رو آفتاب ي پروژه میزدیم حدس که همونطورِ.....  مقدم شهروز همین کار..... زاهدي آقاي ببینید _

  ......بود ننوشته

  هستید؟ چی معطل پس خب_
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 خودتون..... شن اخراج ایشون بعد و کنیم استخدام رو نفر یک..... کنیم انتخاب براش جانشین یه اول بهتره نظرم به_

 اسناد تمام و بفهمه مقدم که کنیم کاري نباید هم مدت این توي.... شلوغه سرمون قدر چه وقته چند این میدونید هم

  ...ببره بین از رو

 بذارم نباید.... سرعت این به هم اون..... کنم؟ استخدام رو کی واگیر هاگیر این اماتو....میگفت راست....دادم تکون سري

  ....بکنه بیشتري هاي خرابکاري شهروز ممکنه چون شه تلف زیادي وقت

  ......بفرمایید شما کریمی خانوم میکنم کاریش یه باشه_

  .....اجازه با بدید هم من به رو خبرش _

  .....خدا اي....کارن؟ بی کدومشون....هام دانشگاهی هم تو...دوستام تو ببینم کردم فکر یکم

  .....بستم و چشمام

  !بیکاره بود گفته هم پیش وقت چند....دانشگاهمه ي دوره دوستاي از! شهاب....آره

 چند از بعد.... بود گوشیم تو دوستتام هاي شماره ي همه خوشبختانه.....گشتم اش شماره دنبال و برداشتم رو موبایلم

  .....پیچید تلفن تو اش گرفته صداي دقیقه

  بله؟ _

  !بودي خواب خرس مثل االن تا پس _

  شما؟ _

  نکبت؟ نمیاد یادت رو من..... برات متاسفم _ 

  :گفت و کرد مکث یکم

  !میشناسم رو فراز کنم فک _

  مهندس؟ خوبی! عجب_

  باشه؟ خواب 12 ساعت تا دیدي رو بیکاري مهندس کدوم...مهندس؟ _

  !بیکاري هنوز پس_

  !بعله بزرگترا ي اجازه با _

  ما؟ شرکت تو بیاي و کنی قبول میتونی کارمندم یه دنبال من ببین_
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  آوردي؟ گیر رو ما صبحی ي کله_

  جدید کارمند یه به دارم نیاز افتاده اتفاقاتی یه بابا نه دوما....ظهره لنگ و نیست صبح کله اوال_

  اتفاقاتی؟ چه_

  .....میگم بهت بیا تو_

  .....بده آدرس باشه_

  :کردم اضافه تهش و دادم بهش رو شرکت آدرس

  !نکنیا دیر..... باش اینجا 3 ساعت _

  ....کردم قطع رو تلفن و

  !بنویسه رو آفتاب ي پروژه اسم رفته یادش شاید..... چی؟ نباشه مقدم شهروز این کار اگه.... گفتم خودم با

  ...گرفتم رو داخلی

  .....اتاقم بیان بگید مقدم شهروز آقاي به -

 معمولی ي قیافه.....شد ظاهر در چهارچوب تو شهروز و.... انتظارم نشد طوالنی هم زیاد......تو بیاد تا موندم منتظر

  :گفت و شد وارد....بود شکسته راستش ابروي......اي قهوه هاي مو اي قهوه هاي چشم.....ورزشکاري هیکل اما....داشت

  ....داشتید کاري _

  .....مقدم آقاي بفرمایید....بله_

 خالکوبی یه چپش دست ساعد رو.....داد باال آرنج تا رو هاش آستین.... اتاق ي گوشه هاي مبل از یکی روي رفت

 کنار ي جعبه از نقشه یه همین بخاطر.....ایه خالکوبی چه ببینم و کنم نگاهش دقیق نمیتونستم فاصله اون از.....بود

  :گفتم بهش رو.....برداشت دستم

  .....کنید بررسی میخوام...  آفتابِ ي پروژه به مربوط ها نقشه این_

  ....نیست ما گروه به مربوط این ولی_

  .....بندازید بهشون نگاهی یه هم شما میدم ترجیح نیازي آقاي هاي تعریف به باتوجه اما درسته _

 یه رو خالکوبی این مطمعنم من که بود این اون از تر جالب و....بود معلوم خالکوبی راحتی به فاصله این از..... جلو اومد

  ......بود شده نوشته زیرش متنی یه و بود سوال عالمت یه روش که عنکبوت یک.....بودم دیده دیگه جاي
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  ... ..کجا؟.....کجا؟....کجا؟....دیدم؟ کجا رو خالکوبی این من....خدایا

  !میکنم بررسی رو ها طرح این من باشه

  !رفت هم اون و دادم تکون سري بزنم حرفی اینه بدون 

  اشناست؟ برام خالکوبی این چرا که بودم این فکر تو هنوز من و میگذشت باد و برق مثل زمان 

  ........نبود بدنشون رو خالکوبی ام خانواده اعضاي از هیچکدم که منی 

 رو گرم پرسی احوال و سالم از بعد و اومد اتاقم داخل منشی هماهنگی با.....شد شرکت وارد شهاب و شد 3 ساعت 

   هم رو شیوا دادم ترجیح....شد اصلی هاي بحث منتظر و نشست ها صندلی از یکی

  .....بیاد هم اون که خواستم و زدم زنگ اتاقش به همین بخاطر کنم صدا 

  ...شد وارد لخند با شیوا و خورد در به اي تقه 

  .....زاهــــ آقاي داشتین کاري_ 

  :گفت و شد تر پررنگ لبخندش.....افتاد شهاب به نگاهش 

  .....کجـ اینجا کجا شما!کردیم پیداون شرکت تو.... میگشتیم دنبالتون آسمونا تو.....شهاب آقا...  به به_

  :گفت و کرد من به رو....گذاشت نیمه و نصفه رو حرفش میشناسن؟شیوا رو همدیگه اینا یعنی.....کردم تعجب 

  میکنه؟ کار چی اینجا شهاب.....جدي جدي حاال _

  !.......شهاب!...میشناسن رو همدیگه واقعا انگار نه 

  

 مکه حاجی حاجی.....سرکار؟ احواالت!...خانوم شیوا ماست از سعادتی کم:گفت بود شده متوجه تازه انگار که شهاب 

   سرت پشت رفتی....دیگه؟

  !.....نکردیا نگاه هم رو

  میشناسین؟ رو همدیگه شما ببینم: من 

  !میکنیم بازي فیلم واست اینجا داریم الکی.....په نه: شهاب 

  !هستن پدرم قدیمی دوست پسر.....متین شهاب مهندس آقاي: شیوا 
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  ! داره تقدم ضوابط بر روابط ما شرکت تو معلومه که اینطور که خب: من 

  هستن؟ جدید کارمند ایشون: شیوا 

  !دادم تکون مثبت ي نشونه به سري 

  : گفت و شد بلند مبل روي از شهاب 

  .......شه؟ اخراج میخواد چرا شخص اون حاال....شه اخراج میخواد یکی چون....اینجام؟ من چرا حاال خوب_

 دقت با هم شهاب.....میکردم اضافه هاش حرف به چیزي من هم گاهی از هر.....قضایا تمام تعریف به کرد شروع شیوا 

  .....میکرد گوش

  !فهمیدم تازه که دیگه چیز یه حاال: من 

  شده؟ چی: شیوا 

  !آشناست برام که هست شهروز دست رو خالکوبی یه: من 

  ......نیستا بعید اینکارا اون از......دیدي فرزام بدن رو شاید خب:شهاب 

 شده اینجوري چرا این......میرفت ور کتونیش نوك با و پایین بود انداخته رو سرش که انداختم شیوا به نگاه یه 

  ........بود؟

  

  میاد بدش خالکوبی از...بابا نه: من 

  !بفهمی داره راه یه ولی.....  نمیدونم: شهاب

  چی؟:من 

  !بگردي رو خانواده کل: شهاب 

  ......زیرخنده زد بعد و 

  !نمکدون: من

  !برسید نتیجه به هم دیگه راه یه از ممکنه: شیوا 

  !کن نظر اظهار شمام: من 
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  !خودتونه مال خالکوبی نباشه یادش که نیست بعید شما ي حافظه از!...بگردید رو خودتون: شیوا 

  :داد ادامه و کرد نگاه بهم خنده با شیوا!.......خنده از شد منفجر شهاب دیگه اینبار

   بود آشنا برام کسی ي قیافه هروقت فراموشیم دوران تو من.....داره وجود راه یه....حاال نه _

  !کنی پیدا عکسا تو رو خالکوبی این شمام ممکنه حاال! ها عکس آلبوم سراغ میرفتم

  !خانوم شیوا میندازن اسالمی عکس اینا!.... بود یارو کمر رو خالکوبی اومددیم خب: شهاب 

  باشه؟ آشنا بخواد دیده؟ك کجا از ایشون آخه رو مردم کمر: شیوا 

  !بزنه دید هم رو مردم کمر رو نی بعید فراز از:شهاب 

  !سرم رو میریزم خاکی یه خودم نخواستم راهنمایی بابا باشه! میدوزیدا و میبرید خوب......خوبه خوبه:من 

  ......بود 5 نزدیک...انداختم ساعت به نگاهی 

  !اینجاییا 8 راس فردا....شهاب......ببینم زندگیتون کارو سراغ برید پاشید:من 

  .........بفرمایید شمام کریمی خانوم 

  !بیرون زدم شرکت از خداحافظی گفتن از بعد و درآوردم کیز پشت از رو کیفم 

 ***  

 خالکوبی اون درگیر فکرم.......نداشتم هم اشتها معمول طبق اما بودم نخورده ناهار....خونه رسیدم که بود 6 ساعت 

 رو ها عکس وقت هیچ...تاپ لپ سراغ رفتم......بود راه تنها حاضر درحال....میکردم استفاده شیوا حل راه از باید......بود

  .....نمیکردم چاپ

 این اهل فرزام.....بود درست حدسم......نکردم پیدا اما گشتم.....فرزام هاي عکس فایل تو اول.....گشتن به کردم شروع 

  !.......نبود ها بازي مسخره

  ......نبود و گشتم......کردن چک به کردم شروع رو خانوادگیمون هاي فایل 

  .کنم پیدا نتونستم چیزي هم دوستام هاي عکس بین 

  .........به بود مربوط هاي عکس بخش آخرین.......ها عکس ي دسته آخرین.....فایل آخرین موند 

  !.........تانیا
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 کرده استفاده من از چرا فهمیدم که وقتی از مخصوصا.....بود شده تر کمرنگ برام خاطراتش.... کردم باز رو فایل 

  !........نبود و گشتم......تانیا هاي عکس کردن چک ساعت نیم حدود.....گشتن به کردم شروع........بود

 دست کف.......تر کوچک ابعاد با.....اما..........خالکوبی همون.....همونه.....آره...... که میکردم نگاه رو عکس آخرین 

  !......تانیا

  .......باشه؟ داشته وجود باید شهروز و تانیا بین شباهتی همچین چرا..... اما!......مطمعنم!.....بود خالکوبی همین 

  .........کن کمکم خودت خدا........دارن؟ هم به شباهتی چه نفر دو این اصال 

  ..........میکرد؟ کار براشون تانیا که ان شرکتی همون طرف از ها این نکنه.......نکنه 

  اون....تانیا....من.......شد رد چشمم جلوي از فیلمی مثل خاطرات لحظه یک براي 

   جون.....شیوا باباي.....بودن جاسوس به تانیا اعتراف......شیوا با تصادف.....خیابون 

  ......شیوا.....شیوا 

  ....واي 

 اگه......مختلف عناوین به حاال...بگیرن رو شیوا جون خواستن بار یه اینا......باشه غلط حدسم میکردم دعا وجودم تمام با

 باز اگه....... چی؟ باشه شرکت این کارهاي پیگیر هنوز شیوا باباي اگه.......چی؟ کنن کاري همچین بخوان هم باز اینبار

  ........هم

 خوب خیلی رو چی یه اما........بپیونده واقعیت به ممکنه کدومشون که نمیدونستم و میخوردن چرخ ذهنم تو اگر هزاران 

  ......دربیارم اینا کار از سر باید اینکه میدونستم

  .......گرفتم رو فرزام ي شماره و رفتم تلفن سمت به ناخودآگاه......نمیدونستم هم خودم....جوري؟ چه اما. 

 که بود بد خودم حال لحظه اون تو اینقدر اما اش گرفته و ناراحت صداي......پیچید تلفن توي صداش بوق سومین با 

  ......نشدم برادرم ناراحتی متوجه

  بله؟_ 

  خوبی؟ فرزام سالم_ 

  :داد جواب مختصر 

  ....خوبم _
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  ......افتاده اتفاقی یه...راستش.....فرزام ببین_ 

  :گفت سردي همون با 

  چی؟_

  ....اما......کردم پیدا رو بودیم دنبالش که کسی اون من _ 

  ......بگو باش زود_ 

  ......داشت تانیا رو اون عین که بود خالکوبی یه_ 

  کیه؟ دیگه تانیا_ 

  ....فرزام اه _ 

  مشکله؟ این کجاي االن.....بابا خب_ 

  باشه؟ تانیا طرف از یارو این ممکنه_ 

  ....نکرده فکر ماجرا طرف این به بود معلوم........نمیداد رو خوبی اتفاقات نوید برام سکوتش....کرد مکث 

  ......میشی خارج ایران از سریعتر هرچه.....میفرستم دعوتنامه فرانسه از برات من ببین_ 

  چی؟ براي_ 

 هم% 1 فقط%....1 اگه......توهستن حذف صدد در حاال و بودن کرده استفاده تو از اونا......احمق خطره در جونت _ 

 روزي....فراز ببین.......میذاري درمیون پلیس با شدي خارج ایران از که روزي......کنیم ریسک نباید باشه درست حدست

  نه؟ یا فهمیدي....شدي خارج ایران از که

  .......اومد یادم به تانیا هاي حرف......میشد روشن داشت برام یکی یکی خطر هاي زنگ 

 الزممون بازم ممکنه چون بکشیمش نمیخواستیم وقت هیچ ولی.......کردیم استفاده پدرش نشینی عقب براي شیوا از " 

  "بشه

  .....کشیدم عمیق نفس و بستم رو چشمام 

 مواظب پس نمیکنم رو کار این فعلــا من اما......بشی حذف باید و داري رو سوخته ي مهره یک حکم ما براي تو " 

  "باش
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 نمیتونستم من اما....بود عاقالنه فکرش.....شیوا نه......  منم ایستاده پرتگاه ي لبه که کسی اون.....میگفت درست فرزام 

  .......خدا امون به کنم ول رو زندگیم و زار کل شرایط این تو

  مردي؟ فراز شد چی_ 

  ....نبود راضی دلم ته 

  ....کنم ول هوا در لنگ رو زندگیم نمیتونم.......نمیتونم فرزام نمیتونم_ 

 _ساله چند نیست معلوم....ستن باند یه اینا......نداري سروکار نوجون و جوون تا چند با ببین.....نفهمی اینقدر چرا تو د 

 راحت خیلی بلکه نیست مهم تنها نه آقا نه......مهمه؟ براشون تو جون میکنی فکر تو.....هاست آد کشتن کارشون

 طوالنی هم اینها باند عمر بشه خبردار فعالیتشون از کمتري آدماي تعداد هرچی.......کنن آب زیر رو سرت میخوان

 ازش یکم االن اگه.....کن کار عقلت با........بمونه؟ هوا در لنگ خودت قول به نمیخواي.....مهمه؟ برات زندگیت.........تره

 هاي بخش از یکی نشینی عقب فراز نه؟ یا رو اینا میفهمی.......شی ساقط زندگی از که اینه از بهتر خیلی بشی دور

  ....بجنگ......زندگیت براي بجنگ.....جنگیدنه

  .....نداشتم فرزام پیشنهاد قبول جز اي چاره......فرستادم بیرون صدا با رو نفسم

  .....باشه_

  ....خداحافظ.....باش منتظر پس.....اومد جاش سر عقلت االن تازه....من برادر آفرین _

 سرد چرا.....داشت؟ عجله اینقدر چرا....بود؟ ناراحت اینقدر فرزام چرا.....کرد قطع باشه جوابش منتظر اینکه بدون و

  .......چرا؟ هم باز چرا؟چرا؟و.......بود؟

  ......دنیا این به لعنت...... اه

  :کشیدم فریاد بلند صداي با

  .........لعنت_

 هاي سختی به.......سرنوشت بازي به کردم فکر........گرفتم دستام تا دو بین رو سرم و نشستم ها مبل از یکی روي

  .......به.....آور عذاب هاي دونستن به.......تلخ هاي واقعیتت به......دنیا

 بلند جا از رخوت با.......خورد زنگ تلفن که میزدم پا و دست بینشون و بودم غرق خودم آور عذاب افکار تو همینطور

 از بعد اما نداشتم حسی هیچ اول.....بود نیفتاده تلفن روي اي شماره تعجب کمال در و کردم نگاه شماره به..... شدم

  :شنیدنِ و الو گفتن
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 کردنا ودنبال ها نویسی اسم این بیخیال....میشی شرکت تو مزخرفت هاي جو و جست این بیخیال......حاجی ببین _

 بعدي بار....شد؟ شیرفهم اخطارِ آخرین و هشدار اولین این.....یارو ببین!.......بچه نیرسی جایی به بابا...فهمیدي؟......میشی

  ......زیاد عزت.......داشت نخواهد وجود

   و میزدن فریاد داشتن بدنم جز به جز......بدنم سلول به سلول........کرد قطع رو تلفن و

   به بود شده تبدیل هام حس تمامی..... بوده درست حدسم که کنن قبول نمیخواستن

  .....تشویش....اضطراب....نگرانی

  ........!!!تـرس

  ........بیرون زدم خونه از و برداشتم رو کلید و موبایل......بودم نیاورده در هنوز رو بود تنم شرکت تو که هایی لباس 

 هرچی اما میفرستادم هام ریه درون به رو اکسیژن عطش با......کشیدم عمیقی نفس شدم خارج آپارتمان که همین

  ......میشد نصیبم کمتري هواي انگار میکردم تقال بیشتر

 قدم......میکردم فکر و میزدم قدم......میزدم قدم فقط......کجاست نمیدونستم که مقصدي به زدن قدم به کردم شروع

 پرت قدرت تموم با رو پام جلوي هاي سنگ گاهی و میزدم قدم......میفرستادم لعنت دنیا این به لب زیر و میزدم

  .......میکردم

  ............میزدم قدم و میزدم قدم و میزدم قدم

 ادامه مسیر به همچنان من و میخورد صورتم رو بارون قطرات......روزگار بدي از بود پر دلش هم اون..... غرید آسمون

  .........میدادم

  ......بودم زده بیرون خونه از که بود شده ساعتی یک

  !........بود شیوا........"دراز زبون"...هه......کردم نگاه اش صفحه به و آوردم درش جیبم از.......اومد در صدا به موبایلم

  ......گفتم سردي به

  بله؟_

  ......اینکه مثل آره.....بودم؟ من این.....نشناختم رو خودم صداي هم خودم که بود پکر و گرفته قدري به صدام

  .......فراز آقا سالم _

  .....برداشت هاش گفتن زاهدي آقاي زاهدي آقاي این از دست عجب چه
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  .:گفتم آرومتر اینبار اما قبلیم لحن همون با

  ......سالم علیک_

  هستید؟ خوب_

  ....مختصر و کوتاه....دادم رو جوابش....نداشتم زدن حرف ي حوصله و حال

  امرتون؟_

  .....نیستا خوب حالتون اینکه مثل_

  .......بودا آورده گیر وقت اینم

  .......کنم قطع ندارید هم اگر بفرمایید دارید امري کریمی خانوم _

  .....کرد مکث

  کیه؟ مالِ فهمیدید رو خالکوبی ببینم میخواستم _

  .......نمیدونستم واقعا.......بگم نباید یا بگم رو جریان شیوا به باید نمیدونستم

  ...بله _

  واقعا؟ _

  :گفتم و زدم پوزخندي

  دارم؟ شوخی شما با من _

  بود؟ کی مال بفرمایید میشه _

  ......بود مقدم شهروز مال.....بله_

  .....کردم گیر توش االن هم خودم که چاهی تو بندازمش اینکه تا بذارمش خبر بی دادم ترجیح

  ....نباشید خسته....بابا نه ا؟ _

  ....کرد خوش جا لبام رو پوزخندي ناخودآگاه بودم گذاشته سرکارش اینکه از!.....بود عصبی صداش

  .....دار خدانگه.......نباشید درمونده_
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  .......کردم قطع رو موبایلم

  ......میزدم قدم بارون این زیر هنوز من و بود 11 دیدم رو ساعتم

  !نمیکرد کم درونم التهاب از هم خنکی این اما بودم آب خیس

  ........دادم تغییر خونه جهت در رو مسیر و برگشتم

***  

 به اکراه با نداشتم رو هام لباس کردن عوض حال و حس اما......بودم خیس.......خونه رسیدم که بود 12 ساعت

 خوردن سرما وقت وضعیت این تو....خوردم آب با هم استامینوفن یه.....کردم روشن رو ساز قهوه......رفتم آشپزخونه

  .......نداشتم

  .......کردم عوض همرنگش شرت تی و مشکی گرمکن با رو هام لباس و اتاقم رفتم اجبار به

 بود انتظارم در که اتفاقاتی به و بستم رو چشمام......ها مبل از یکی رو نشستم و ریختم فنجون توي.......شد آماده قهوه

  .....میکردم فکر

  .......میکردم متر هام قدم با رو خونه....رفتن راه به کردم شروع خونه تو و شدم بلند.....نداشتم قرار و آروم انگار 

 روي اینکه محض به اما.....میشستم پس بشینم میخواست دلم ایستادم می که موقعی....نبود خودم دست حالم و حس

  ......میکرد رو رفتن راه هواي دلم میشستم ها مبل

  .......حموم رفتم

 بی آدم همون جلد تو رفتم دوباره و کردم خشک رو هام مو... کردم تنم رو هام لباس اومدم بیرون حموم از

  ...........خواب

  .......میکرد طلوع داشت آفتاب

  .........پیچید خونه توي اذان صداي که بود 5 حول ساعت

  .....گفتم و گرفتم دستام بین رو سرم......نشستم زمین رو همونجا

  خدا؟ میخواي جونم از چی _

  .....برنمیومد دستش از کاري موقعیت این تو هم اون اما داشتم رو فرزام شاید.....تنها......بودم تنها
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 بسته درهاي به هم باز میدویدم بیشتر هرچی اما.....کور هاي گره این کردن باز براي میکردم تالش باید خودم

  .......بست بن مسیر یه به....میخوردم

  ......شدم بلند جا از

  بود مونده باقی نخورده دست میز رو بودم کرده درست شب از که اي قهوه

 هنوز اما......من زندگی مثل درست........تلخ و سرد هه.....شد جمع صورتم تلخیش و سردي از.....خوردم ازش اي جرعه

  :میگفت که میومد صدایی......کجاست نمیدونم که جایی.....درونم از هم

  "!....باختی رو خودت زود"

  ......میداد رو جوابش که اي دیگه صداي و

  "......نشد زمانه این مکر حریف من صداقت.......را باخت میکنم قبول "

 ***  

  ......شرکت برم که دادم رضایت خودم با رفتن کلنجار کلی از بعد باالخره

  :گفتم منشی به و برداشتم رو تلفن

  .....بیان کنید صدا رو متین آقاي و مقدم آقاي.....کریمی خانوم _

  متین؟ آقاي_

  ....هستن کریمی خانوم اتاق تو فعال االن که جدید کارمند همین بله_

  چشم بله_

  .....گذاشتم رو تلفن

  .........بشه احتمالی اتفاق هرگونه مانع تا کنم اخراج رو شهروز میخواستم

  .........شدن وارد و درزدن

 تنها حاضر درحال حال هر به اما میدادم گوش بود زده زنگ دیشب که یارو اون حرف به باید یا درسته کارم نمیدونستم

  ....بود را

  ....بشینید بفرمایید: من
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  :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس.....کردم مکث

  !اخراجید شما.....کنید حساب حسابداري با میتونید.....مقدم آقاي _

  :گفت بیخیال البته و میزد موج تمسخر توش که صدایی با و......نشست لبش رو پوزخندي

  چرا؟ و_

 از من اطالعات حذف دلیل به.....امنیتی هاي دوربین کردن هک دلیل به.....آفتاب ي پروژه دستکاري دلیل به_

  ......مهتر همه از و کامپیوترم

  :گفتم و کردم اشاره بهش دست با........زدم باال رو آستینش و گرفتم دستم تو رو عدش.....جلو رفتم

  .....که؟ میشناسیش!......تانیا با بودن مرتبط......تر مهم همه از و _

 رو دستش.... شد بلند جاش از.........کرد اي عصبی ي خنده و کرد کنترل رو خودش زود خیلی اما پرید لحظه یه رنگش

  :گفت و ام سرشونه رو گذاشت

 دم بذار رو شرکتت.....کنم کار براشون من که هستن تو از بهتر هایی شرکت.......خریه؟ کدوم تانیا!.....برو دکتر یه_

  و کرد شیوا به رو برگشت آخر ي لحظه..رفت و.....بخور رو آبش کوزه

  :گفت 

  ......خوشگله ندزدنت باش خودت مراقب!.....مهندس خانوم زیاد عزت_

 یه و شدم ور حمله سمتش به....کردم مشت رو دستم عصبانیت شدت از....بود شده تا چهار هاش چشم تعجب از شیوا

  .......صورتش تو کوبیدم مشت

  .......گرفت رو من شهاب

  تو؟؟؟ چته....فراز باش آروم _

  .....میکنم تالفی جایی یه رو مشتت این: شهروز

  .......هم به کوبید محکم رو در و

  .......داشت بغض صداش.....داشت غم نگاهش.....رفت در سمت به هم شیوا

  :من

  .....وایسا_
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  ....بشه؟ چی که وایسم _

 ها صندلی از یکی روي و برگشت شیوا اما....نشنیدم که گفت چیزي گوشش در آروم...... سمتش رفت شهاب

  :گفت آروم........گذاشت میز روي رو سرش و میز رو گذاشت رو هاش دست.....نشست

  میگفت؟؟؟ چی این_

  ......خورد گره نگاهم با بارونیش نگاه و باال آورد رو سرش

  نمیگی؟ من به رو جریان چرا....اون؟ دوباره...هه.....تانیا؟_

  :گفت و برد تر باال رو صداش......شد بلند صندلی رو از

 فراز؟؟ نمیگی چرا...........کنن؟؟ استفاده کی از پدرم نشینی عقب براي میخوان دوباره عوضیا این نمیگی چرا _

  چراااااا؟؟؟؟؟

  .......شیوا ي شونه رو گذاشت رو دستش.....شیوا سمت رفت شهاب......ترکید بغضش

  

  :شهاب

 دختر آخه دارن تو ي خانواده به چیکار اینا آخه.......کیه؟ تانیا......چیه؟ جریان.....دیگه باش آروم.....خانووم شیوا.....شیوا _

  رو؟ ماجرا میکنی سخت چرا.....خوب؟

 که کردم اشاره بهش و کنار کشیدمش.....نمیدونه رو شیوا تصادف جریان شهاب که نبود یادم.....شهاب سمت گرفتم

  .....بیرون اتاق از بریم

  

  :شهاب

  ......رو کارت بگو.....بیرون بیا بیرون بیا بگو هی حاال.....میکنه؟ گریه داره جوري چه نمیبینی.....چته؟ _

 اش چهره تو اندوه و حزن......بود شده شوکه اونم خدا بنده.....کردم تعریف براش خالصه طور به رو شیوا تصادف جریان

  .....بود آشکار

  

  :شهاب
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 میدونه مقصر رو خودش......شیوا بیچاره فراز ولی......پلیس جنایی ي دایره یا داخلیه طراحی شرکته اینجا نیست معلوم _

  ........بده دست از رو اش خانواده اعضاي که داره رو این ترس هم االن..... 

  : گفتم و دادم تکون نفی ي نشونه به رو سرم

  .....نمیذارم اینبار.......بیفته اتفاقی چنین نمیذارم_ 

  :گفت و گذاشت ام شونه رو دستش

  !....رفیق کن حساب هم من کمک رو _

  .......هام درد عمق از لبخند یه......غمناك لبخند یه.....تلخ لبخند یه.......زدم لبخندي 

  :گفتم و کنفرانس میز رو نشستم.......بود میز رو سرش هنوز شیوا.....شدیم اتاق وارد

  ......شهاب تو و......شیوا بدونی باید رو چیزایی یه _

  .........ام مونده وا قلب به زد خنجري قرمزش هاي چشم و آورد باال رو سرش 

 تانیا باند طرف از ها این میزنم حدس......بود یعنی......هست هم تانیا دست رو بود شهروز دست رو که اي خالکوبی_

  .......باشه

  .....خطرم در من.......اما دربیاد زانو به پدرت که وقتی تا نمیکشن رو تو اونها.....جونت نه اما خطري در تو...شیوا

 محسوب خطر یه براشون پس میدونم باندشون به راجع رو چیز همه من......شم حذف باید که.....سوختم ي مهره یه من

   باشید خودتون مراقب.......رو من ببرن بین از باید پس......میشم

  .....میرم ایران از هم من..خواهشا

  

  چرا؟؟؟؟.... ولی.......بود تاسف روي از نه......غم؟ روي از.....داد تکون طرفین به رو سرش شیوا شد تموم که حرفم

  .......کوبید سرش پشت رو در و رفت

  ........کردم نگاه شهاب به عجز با.....میداد ارور داشت مغزم هم طرف یه از.....  بود ریخته هم به اعصابم

  ......شهاب کنم کار چی من بگو تو_

  .....بایست خودت پاي روي پاشو..... نباز رو خودت _
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 سختی.....جنگیدن سختی.....نمیکنه سختیش به درك کسی اما میگن رو همین همه....هه

  ..... سختی....سختی.....سختی.....نشکستن

  :خورد زنگ اتاق تلفن

  میدید؟ اجازه.....بدم خبر شما به گفتن ببرن تشریف میخوان کریمی خانوم.....  زاهدي آقاي _

  :شهاب چشماي تو شدم خیره

  ....برن میتونن _

***  

  "شیوا"

 بدم خودم از مونده فراز مثل آدمی لَنگ کارم اینکه از.....اومد بدم نگاهش عجز از....اومد بدم صداش توي ترس از

  .....اومد بدم چیزها خیلی از.....اومد

  .....باشه ترسو....باشه خودش فکر به رییسش اینقدر که کنم کار جایی نداشتم تحمل.....بیرون زدم شرکت از

 برات آره.....زاهدي آقاي برات متاسفمِ...... ترس از اینها....بود خودش فکر به فقط ههه........"خطره در من جون "

   که تویی......کنی مقابله و بمونی نمیتونی که تویی......زاهدي فراز متاسفم

 بده امیدواري که نیست وجودت تو چیزي هیچ که تویی براي آره.....مسعولیتیه بی رسمت که تویی.....فراره روشت و راه

  ..........متاسفم

  ....بفهم......لعنتی رو این بفهم

  ....... شدم تاکسی سوار

  برم؟ کجا خانوم_

 دست به رو من استعفاي تقاضاي که میگم شقایق یا باران به هم فردا......کردم حرکت خونه سمت به و دادم رو آدرس

  ...........بهش ندادم اما رو فرمش بودم کرده پر بیرون شرکت از بیام اینکه از قبل.....برسونن فراز

 خانواده اینکه از اما نداشتم ترسی بیفته اتفاقی خودم براي دوباره اینکه از......بود کرده پر رو قلبم اي دلهره و تشویش یه

  ........ میترسیدم بشن مشکل دچار ام

  ......شدم پیاده و کردم پرداخت رو اش کرایه.......بودیم رسیده......زد ترمز راننده
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  .....میبردم خونه به رو ناراحتیم نباید......کشیدم عمیقی نفس......کردم مکث اما بزنم زنگ تا باال بردم رو دستم

  .....میکردم ناراحت رو بابا و مامان نباید.....کرد نخواهم هم االن بودم نکرده رو کار این وقت هیچ

 دار خبر بودنش تلخ از خودم فقط که میکنم برخورد طوري اما مصنوعی هرچند.... تلخ هرچند.....زدم لبخندي.

 چه االن میداد روحیه بهم همیشه که حیاطی.....حیاطمون دوباره.....شد باز در لحظه چند از بعد و زدم و زنگ......بشم

  !........رسیدم خونه در جلوي آروم آروم و پله راه سمت رفتم.....بود شده دلگیر قدر

  ......بود سرش روي هم سفیدش چادر....بود ایستاده در دم نگرانی با مامان 

  !اومدي زود قدر چه مادر....جان شیوا سالم _

  :گفتم و کردم اي خنده

  گلم؟ مامان برگردم میخواي_

  !ببینم تو بیا مادر نه_ 

  !علیکم سالم _

  :گفتم و دادم قوسی و کش بدنم به....  تو اومدم

  !آخیـش _ 

  ؟ مادر کندي کوه_ 

  !راستی!....مامان میکندم کوه کاش_

  گفتم و زدم چشمکی

  شدم همکار کی با میدونی_ 

  بدونم؟ دارم غیب علم من مگه شیوا؟ وا _

  ...چیزي؟...  حدسی یه حاال _

  :گفت و کرد ریز رو هاش چشم مامان

  !ندارم حدسی هیچ! واال نه_

  !بابا دوست پسر.....شهاب_
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  متین؟ آقاي پسر شهاب جدي؟ _

  :گفت مامان که دادم تکون مثبت ي نشونه به رو سرم 

  !هیروشیماست بمبارون از بیشتر خرابکاریتون آثار تا دو شما!......مدیرتون بیچاره _

  مدیرتون؟ بیچاره میگی است مدرسه مامان؟؟؟؟مگه _

   میگم؟ دروغ......که نداره مامان_

 پام هم رو زردم هاي انگشتی الي......مشکی ساپورت با زرد تونیک.....کردم عوض رو لباسم......اتاقم رفتم و خندیدم

  :گفتم میبستم اسبی دم رو بلندم موهاي حالیکه در و کردم

  بانو؟ بدم انجام من داري کاري _

 براشون میاد بر دستم از چیزي کمکی ببینم.....کردن کشی اسباب تازه اینا خالت ي خونه میرم دارم من.....مادر نه _

  .....نه یا بکنم

  بیام؟ منم میخواي_

 براي شدین خانومی انگار نه انگار! میسوزونین آتیش ارغوان اون با نمیکنی که کمک بیاي تو....جان شیوا نیست الزم_

  !خودتون

  :گفتم و خندیدم

  !خداحاااااافظ_

  !خداحافظ _

 ام اس زنگ صداي که میخورد درسته داشت رو کوچیکم روده بزرگم روده......بخورم چیزي یه آشپزخونه میرفتم داشتم

  .......شد بلند گوشیم اس

  .....شدم خوردن مشغول و ریختم بشقابم تو یکم.....بود گذاشته ماکارونی مامان!.....ناهار وقت و بود 3 ساعت

  ..........کردم باز رو اس ام اس و درآوردم کیفم تو از رو گوشی......اتاقم رفتم ها ظرف شستن و غذا خوردن از بعد

  "نگیري؟ ما از سراغی "

  :کردم تایپ.......بود ناشناس برام شماره چون خوردم جا

  "شما؟"
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  :داد جواب که نکشید دقیقه به

  "گذاشتی؟ روم شما که اسمی یا بگم رو خودم اسم"

  :دادم جواب

  "!هردو"

  "!کوچیک زاهديِ همون یا.....هستم زاهدي فرزام"_

  ! افتادم امروز اتفاقاي یاد!.....بود این نگو باشه میتونه کی کردم فکر که باش و من! زدم لبخندي

 کاري هیچ و خبرداشته خودش شاید اصال....نه؟ یا رو جریانات این میگفتم فرزام به باید نمیدونم........فراز برادرش یاد

  .....نکرده

  "شد؟ چی":فرزام

  "شد؟ چی چی":من

   "!ندادید جواب":فرزام

  .....زد زنگ که کنم تایپ رو جوابش اومدم

  چیه؟ میدونین....خانوم شیوا سالم به به_

  بله؟_

  !.....رستوران تو اونشب حرفش ازایاون در....بود سرد لحنم

 که منم که بدونی میخوام.....فهمیدي رو ها آدم این و تانیا جریان االن تا میدونم...شیوا ببین......بزنیم حرف جدي بذار_

  .......شیوا بذار کنار رو ها کدورت.....میبرم ایران از رو فراز دارم

  !مغروور ي پسره نمیکنه خواهی معذرت یه هه

  "کنار بذار رو ها کدورت"

  .!!!آقاااا نمیکشم کنار نکنم آدم رو تو تا من.....بابا برو 

  ......؟ نشه زیاد تلفنتون پول...بگید؟ رو همین زدید زنگ_

  .اي بچه خیلی _
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  !کردیم زیارت هم رو شما مثل هایی بزرگ_

  .....دختر دیگه نمیفهمی.....هستیم؟ موقعیتی چه تو میفهمی شیوا _

  ندارید؟ امري_

  افتاد؟. نمیگی چیزي فراز به.....میرسم ظهر از بعد فردا....ایران میگردم بر دارم _

  !میشکست میفتاد.....نه_

  :گفت و کرد جور و جمع رو خودش سریع اما خندید عصبانیتش بین

  !باي میبینمت.....بهتر_

  .خداحافظ.....کنار؟ گذاشتی بوسیدي رو فارسی_

  .............کیفم تو انداختم رو تلفن و کردم قطع

   در چی......خدایا........شدم خیره سقف به و دستام رو گذاشتم رو سرم و کشیدم دراز تختم رو

  انتظارمه؟

***  

 اول....  شدم بلند جا از....اومد در شدن باز صداي که بودم نکرده هم روشن رو ها چراغ هنوز من و بود شده تاریک هوا

  .......رفت بین از ترسم مامان صداي شنیدن با اما ترسیدم

  تاریکه؟؟ غریبان شام مثل اینجا و اي خونه تو.....شیوا؟_

  !مامان نبود حسش _

  :گفتم و بوسیدم رو اش گونه و کردم بغلش رفتم.....کردم اش خسته صورت به نگاهی

  !نباشه خسته گلم مامان_

  !نباشه درمونده خلم دختر _

  مامان؟؟_

  جان؟_

  کو؟ بابا__
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  ...............میاد ها االن دیگه اونم _

  !خونه خانوم کنم دم برات چایی یه بشین پس_

  !برمیداري؟ رو بابات هاي کالم تیکه حاال! دختر نریز زبون _

  ......شد وارد بابا....اومد در صدا به خونه زنگ

  !خودم بابایی سالم_

  !خونه خانوم سالم!....دخترم سالم_

  :گفت و خندید مامان

  !خونه آقاي سالم علیک!.....ها شما دست از_

  ........بره اتاقش به تا میرفت باال آشپزخونه کنار مارپیچ هاي پله از میخندید حالیکه در بابا

  ....برگشت بابا

 چنین داشتن به........شدیم غذا خوردن مشغول خانواده کنار و چیدیم رو شام میز مامان با.....بود 9 ساعت حوش و حول.

 آب لیوان......انداخت چنگ گلوم به بدي بغض........کردم نگاه بابام و مامان به چشمی زیر.....میکردم افتخار اي خانواده

  ......کشیدم سر باره یک و برداشتم رو

 میتونم نمیدونم.........نداشتم خبر بود روم پیش که اي آینده از..........کنم؟ آروم چی با رو دلم.....بردم فرو آب با رو بغضم

  !.........نه یا بگذرونمش خوب

  ......نکن......نکن من با اینکارو!....باشی داشته ام خانواده با کاري نکنه خدایا.......بودم بابام مریض قلب نگران

  ......سینک تو گذاشتم و کردم جمع رو ظرفم

  .....مامانم نکنه درد دستت _

  نخوردي چیزي که تو_

  ....مامان خوردم_

  .....جونت نوش_

  ........بود شده من پناهگاه تنها وقت چند این توي که اتاقی.....اتاقم طرف به رفتم 
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  ........بشم خواب غرق و......ببندم رو چشمام گرفتم تصمیم پس بود خسته هم چشمام....میکرد درد سرم

***  

 ساعت....انداختم اش صفحه به نگاهی.......میگشتم گوشی دنبال دست با.......شدم بیدار خواب از موبایلم زنگ صداي با

  ......شدم حموم راهی و برداشتم رو ام حوله......شدم بلند جام از.....بود نیم و 6

  .....بودن شده بیدار بابا و مامان......پیچیدم خیسم موهاي دور رو حوله

  !خیــر به صبح_

  :بابا

  .....بابا بشین بیا......دخترم خیر به صبح_

  ! خانوم شیوا سالم: مامان

  .....بابا کنار میز دور نشستم رفتم

  درسته؟ بودم گرفته براتون رو شرکت مجوز من که یادته شیوا راستش: بابا

  :گفتم و دادم تکون مثبت ي نشونه به رو سرم

  .....اوهوم _

  .....شده باطل مجوز اینکه مثل اما شده چی نمیدونم_

  !....کاراش دنبال میرم اومدم شرکت از اروز نداره اشکال_

  ..........شدیم صبحونه خوردن مشغول همگی و زد لبخندي بابا

 با و کردم خشک رو میرسید کمرم پایین تا که رو بلندم موهاي قبلش....بپوشم رو هام لباس تا رفتم صبحونه از بعد

  ......بستم کلیپس

   کاپشن...مشکی و سفید شال و سفید جین شلوار با.......پوشیدم رو رنگم کم صورتی مانتوي

 گفتن از بعد و پوشیدم هم رو مشکیم هاي چکمه.....برداشتم رو صورتیم مشکی کیف....گرفتم دستم هم رو سفیدم

  ........زدم بیرون خونه از خداحافظی

.........  
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   با یا برم اتوبوس با یا اونجا از.....برم پیاده رو کوچه سر تا داشتم عادت معموال

  ......زد بوق برام پشت از ماشینی که کوچه سر رسیدم........تاکسی

 بعد و شد بسته چشمام.....رفت گیج سرم کردم حس تندي بوي.....گرفت دهنم جلوي رو دستمالی کسی اما برگشتم

  .....رفتم هوش از.........شد تموم چی همه

  .......کردم باز آروم آروم رو چشمام

  ...بودن بسته بودم نشسته روش که اي صندلی به رو پام و دست......بودم اتاقی توي

  .. بودن بسته رنگی خاکستري و پهن چسب با هم رو دهنم..

 فلزي تختی اتاق ي گوشه...کثیف و رفته رو و رنگ دیواراي....بود انباري هاي مایه تو چیز یه.....کردم اتاق به نگاهی

 بود المپ یه هم سرم باال....بودم اتاق وسط درس....بود پام زیر هم کثیفی فرش...بود اومده در هاش فنر که داشت قرار

  .....کجاست؟ اینجا میکنم؟ کار چی اینجا من..... 

  قراره چه از قضیه که فهمیدم اتفاقات یادآوري با

  !.....بودن دزدیده رو من

  .....نمیشد اما بزنم حرف میخواستم......کردن تقال به کردم شروع...

  .......صداکردن و سر به کردم شروع.......میشد خارج نامفهومی هاي صدا فقط 

 که اي هیکلی مرد......اومد تر جلو....شد ظاهر اندام درشت مرد یه سایه.....شد کوبیده دیوار به و شد باز شتاب با در که

  ....عضالنی و بود بلند قد....میکرد نگاه بهم آوري چندش نگاه با

 فراز که ایه خالکوبی همون این نکنه.....بود بزرگ خالکوبی یک هم ساعدش رو......بود زده تیغ رو موهاش دوطرف.

  .....بود؟ دیده

  .......اوناست؟ کار هم این یعنی..

 صورتم......بود شکسته که افتاد هاش گوش به نگاهم...معتاده که بود معلوم.......بود رفته گود ایش قهوه هاي چشم زیر

  :زد داد کلفت و بم صدایی با......شد جمع

  .........داد سر اي قهقه و.....شد بیدار کوچولو خانوم این_

  !.......بود شهروز.....آره.....شناختمش اومد که تر جلو...... شد وارد اي دیگه مرد بعد لحظه چند
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   رو بود مرد اون دست رو که اي خالکوبی.....مشکی کن گرم با بود پوشیده جذب قرمز تیشرت.

  .......بود دیده رو این فراز پس.....بود هم شهروز دست

  ......مهندس خانوم بپذیرید مارو ارادت به به_

  :گفت بود کرده تعظیم مثال و اش سینه رو بود گذاشته رو دستش درحالیکه

  ......دیگه؟ آرید می جا به _

  ......ناگهان و زد گره هم تو رو هاش اخم......ایستاد من روي به رو..... جلو اومد و ایستاد صاف

  . عوضی........میکردم حس صورتم روي رو اشک گرماي.....دراومد سوزش به صورتم راست سمت

  ........زدم خوردم فراز از روز اون که کتکی اون خاطر به رو این _

 طرف بار این و رفت باال دستش دوباره.........کنه چندان دو رو صورتم درد شد باعث که کند باره یک به رو دهنم چسب

  .........کردم حس دهنم تو رو خون شوري.......گرفت نشونه رو صورتم ي دیگه

  !نکنی دخالت ها تر بزرگ کار تو بگیري یاد اینکه خاطر به هم این_

  :گفت و داد تکون راست و چپ به و دستش تو گرفت رو صورتم.....  صندلیم جلوي نشست زانو دو

  زدم؟ محکم.....آخی _

 فشار و دستش تو گرفت رو ام چونه.....کرد پاك رو صورتش.........کردم نگاهش نفرت با و انداختم تف صورتش تو

 االن اما بود پوشونده رو صورتم اشک پیش دقیقه چند تا...... نگفتم آخ اما بشکنه استخونش بود ممکن آن هر.......داد

  .......خشم و نفرت از بود پر وجودم تمام

  :گفت و گرفت باال رو سرم

  .....کوچولو بدي دست از رو جونت نکن کاري....منی دست تو موش مثل االن تو _

  :گفت قبلی مرد

  ......بریم بیا......بهرام کن ولش_

  ......کن باز رو پاش و دست_

  .......ولی _
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  :زد داد شهروز

  !!کن باز گفتم _

 شد باز پام همینکه اما باشم آروم کردم سعی.........پام و دست کردن باز به کرد شروع مرداولی! بود بهرام اسمش پس

  ......بپیچه خودش به درد از شد باعث که زدم مرد اون شکم تو لگدي

  .........شدم پخش زمین رو و دیوار تو خوردم کمر با که داد هلم......سراغم اومد بهرام همون یا شهروز اینبار.

  :بهرام

  ننداز جفتک خر عین....باش رفتارت مراقب _

  ....شد خارج اتاق از و گرفت رو مرد دست هم بعد

 بالیی چه اینجا نبود معلوم وگرنه.....کنم فرار که میکردم پیدا راهی یه باید.......اتاق تو گشتن به کردم شروع بالفاصله.

 نزدیک هم اون که داشت پنجره یک فقط اما گشتم رو اتاق ي گوشه به گوشه.........کنج به کنج.........بیارن سرم قراره

 بهش قدم......بود سقف نزدیک که اي پنجره سمت رفتم.....در رو کوچیک ي پنجره یک و.......بود سقف

 افتاده زمین رو االن و بودم نشسته روش پیش لحظظه چند تا که اي صندلی.....انداختم اطراف به نگاهی........نمیرسید

 اینکه بدتر اون از و بود قفل پنجره اما میرسید پنجره به قدم حاال.....روش رفتم.....دیوار کنار گذاشتم و برداشتم رو بود

  .........داشت قرار اي فوالدي هاي میله پنجره پشت

  ......لعنتی....اه _

 کسی در پشت.......کردم بازش و بردم رو دستم آروم.....بود شده بسته فلزي پوش در با.....در روي ي پنجره سمت رفتم

  !.....نبود

 الي از گیره یه و بستم رو پوش در..........کنم فرار میشد کنم باز رو در قفل جوري یه میتونستم اگه......شدم خوشحال

  .....شنیدم پایی صداي که کنم قفلش وارد خواستم........آوردم در موهام

 خوب شنواییم حس خداروشکر!.....شد باز در که موهام بستن به کردم شروع و نشستم دیوار یه ي گوشه رفتم سریع.

  ......انتظارمه در چیزي چه نبود معلوم گرنه و میفهمیدن چیزي فرار ي قضیه از میذاشتم نباید......بود

  !.......بهرام بگم نکردم عادت هنوز هه.......شد وارد شهروز

  ......ببرش بیا....سیامک_

  ....گرفت رو دستم....شد وارد سیامکه اسمش بودم فهمیده االن و شکمش تو بودم زده که مردي
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  .....بست رو چشمام باهاش و کشید سرم از رو شالم......نذاشت اما کنم ممانعت خواستم.

 خیلی رفتارم کردم احساس طرفی از......بود تر مهم جونم فعال اما بودم معذب نداشتم سرم چیزي اینا جلوي اینکه از.

  :داد و جیغ به کرم شروع پس میشه مصنوعی داره

  ......کن ولم.....آشغال رو من کن ولم....؟ رو من میبري کجا.......مرتیکه؟ میکنی کار چی _

  :گفت و دهنم رو گذاشت رو دستش

  ....ببر رو صدات _

  .....گرفتم گاز و دستش

 این اما بود بسته چشمام....بشمرم هام قدم با رو مسیر کردم سعی.....کرد خارجم اتاق از و گرفت رو بازوم وحشیانه اینبار

  .......میشد هم راه

 و شد سردم.....خورد صورتم رو زمستون سرد هواي.....اومدیم بیرون داخل ي محوطه از کردم احساس که گذشت یکم.

 یک داخل......میخورد صورتم رو برف هاي دونه....ندم بروز میتونم که جایی تا کردم سعی اما....لرزیدن به کردم شروع

  .......کردن باز رو چشمام و.......انداختنم ماشین

  .....قربان بفرمایید: سیامک

....... آبی هاي لنز...زنه؟ ها این رییس.....بود کرده غلیظی آرایش....داشت دست به سیگاري که بود جوون دختر یه جلوم

 موهاي....اعتیاده ي نشونه و گوده زیرش که چشمایی....عملی دماغ... پروتزي هاي لب.....کرده عمل هاي گونه

  ......بلوند

 که میگفتم وگرنه مرده تانیا حیف.......داشت هم این رو سیامک و شهروز خالکوبی عین.....بود داده باال رو هاش آستین.

  .........تانیاست همون این

  دیگه؟ بکنین باید کار چی میدونین....  بزنین زنگ بهش بعد....فراز اون واسه بفرستید بگیرید فیلم یه ازش: دختر

  ......خانوم بله: سیامک

 چهره من اینکه از نمیترسن مگه.....ببینم؟ رو صورتشون من میدن اجازه چرا اینا!......شد روشن برام خطر زنگ اولین

  بکشن؟ رو من قراره نکنه........کنن پیداشون نگاري چهره با بعد و باشه یادم رو اشون

 فرار من.....کنن کار چی میخوان اینا ببینم نمیمونم منتظر من نه....نیاز؟....دارن نیاز بهم لحظه هر اینا....نمیشه......نه

  .......کنم فرار باید..... میکنم
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  :گفتم و کردم نگاه دختره به خشم با

  هستی؟ کی تو _

  :گفت و سیامک به کرد رو من به توجه بدون دختر

  .....فراز براي بفرستین بگیرین ازش فیلم یه ببرین و.....ببندین رو چشماش _

  :گفت و زد پوزخندي

  !نره یادتون گریم_

  .......بست رو چشمام شالم با دوباره و داد سر اي قهقهه سیامک

  .....افتادم زمین و خوردم لیز.....بود لیز زمین.......داد هل جلو به رو من و انداخت چنگ بازوم به وحشیانه

  .....بود شدنش پاره ي دهنده نشون زانوم سوزش اما بود بسته چشمام.......تیرکشید زانوم.

 سوزشش شدت از.....میومد خون داشت.....شد مرطوب دستم......میسوخت که محلی همون....کشیدم شلوارم رو دستی.

  .......نگفتم آخ اما شد جمع صورتم

 خنده صداي که شدم بلند آروم و گذاشتم اطرافم زمین روي رو دستم..........باالقوز قوز بود شده بود بسته که هم چشمام

  :گفت که آشنایی صداي بعد و شد بلند گوشم بغل از اي

  

 خورد رو پاهات همون کنم اراده.....هه.....االن؟ اما.....خودتی پاهاي رو که میومد خوشم این از همیشه......خوبه آفرین _

  !کردم

 اینجا از شده هرجور.....بود خونده کور اما بود گرفته کمونه رو غرورم........بود بهرام همون بگم بهتر یا......بود شهروز

  ..........میشم خالص

  .......بودم بسته اسبی دم رو موهام پشت از

  ....دادم فشار هم روي رو چشمام.....کشید و گرفت دستش تو رو موهام

  :گفتم لب زیر فقط........درنیاد اشکم که کردم هرکاري....کردم فرو دستم تو رو ناخونام.....هم رو ساییدم رو هام دندون.

_ رذل نامرد.........  

  ......کردیم طی رو مسیر و داد هلم
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  .......داشتیم قرار توش که بود اي بسته سر ي محوطه از حاکی بودیم شده واردش که اي خفه هواي

 جلوي اینبار.....اتاق داخل کرد پرتم........فهمیدم داشت ورودي در با که اي فاصله از......شدیم اي دیگه اتاق وارد اینبار

  ........کردم باز رو چشمام خودم همین خاطر به بود باز هام دست.......نخورم زمین که گرفتم رو خودم

 به انداخت لرزه روم به رو ي منظره لحظه یک فقط و فقط.....لحظه یک براي.......بود جلوم تاریکی و سرد و بزرگ اتاق.

  .......کردم غلبه ترسم به زود خیلی.....گرفتم رو خودم جلوي زود خیلی اما وجودم

 پرژکتور مثل درست......شد روشن اطراف هاي چراغ که بودم ایستاده اتاق وسط....برداشتم اونجا تاریکی تو قدم چند

  ..... سینما هاي

 من رخ به رخ........جلوتر و جلو اومد! دوربین یه با تو اومد.....بود کرده خونه لبش رو که پوزخندي با......شد وارد شهروز

  .......کرد صورتم ي حواله مشتی ناگهانی طور به و.......کرد تر عمیق رو پوزخندش.....ایستاد

  ........... بیرون کردم تف....میکردم حس دهنم توي رو خون شوري.......افتادم زمین

  ..........زد پهلوم به لگدي که شم بلند جا از اومدم.......بود گرفته قاب رو صورتم اراده بی اشکم

 به رسوندنش و اکسیژن گرفتن براي میکردم تقال.......افتاد شماره به هام نفس......درد از......میپیچیدم خودم به مار مثل

  ........بود شده دور من دسترس از لعنتی اکسیژن این.......نمیرسید اما هام ریه

  ..........رفتم هوش از و کشیدم عمیقی صدادار نفس

***  

 شده بسته صندلی به کلفتی طناب با پام و دست.........اومدم هوش به دوباره شد ریخته صورتم رو که یخی آب شوك با

  .......بود

  .....بود ریخته صورتم دور موهام

  ....رفت کنار موهام از کمی......دادم تکون رو سرم.....میشد دیدم مانع و. صورتم به بود چسبیده یعنی

  .....کردنه ضبط حال در که فهمیدم بغلش روشن قرمز چراغ از....بود روشن که بودم دوربینی روي به رو..

 کشید رو موهام...... سرم پشت رفت و کرد جمع صورتم تو از رو موهام......من جلوي اومد........شد کادر وارد هم شهروز

 بود کردده باد هم چپم سمت ي گونه.........بود لبم کنار شده خشک خون......بگیرم باال رو سرم شدم مجبور.......پایین

  :گفتم و زدم پوزخندي دلم تو.......بود شده کبود یعنی که

  !حسابی و درست گیریم یک یعنی این و......ههه_ 
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 میشناسیش؟یا! شماست خانوم شیوا همون این....میبینی؟ رو کرده گیر من هاي دست تو االن که اینی...... هی: شهروز

 گفتم که همونطور و خوردم مشت خاطرش به اونروز که همونیه این.........نشناختیش؟ ها کبودي این زیر هم شاید

  !کردم هم تالفی

  ......کشید رو موهام

  ......بباره اشک اون از اي قطره نذاشتم که دادم فشار هم به رو چشمام اینقدر اما کردم حس چشمام تو رو اشک گرمی

 خاطر به هم اون ندن انجام عاقالنه رو گیریشون تصمیم رسیده االن تا مسلما که فرزامی یا فراز میشدم باعث نباید.

  .......من

 االن.....بابا و مامان بیچاره.......بود هم پدرم ي خواسته این بلکه اونها تنها نه......میکردن سره یک رو باند این کار باید

  ..............نمیدونن؟ هنوز نه یا دزدیدن رو من فهمیدن......دارن؟ حالی چه

 رو میخوایم ازت تلفن پاي که اونکاري باید نشه نابود ما دستاي تو کوچولو این میخواي اگه......جان زاهدي خب:شهروز

  شیرفهمه؟......بدي انجام برامون

  .............میکرد؟ کار چی باید میخواستن؟دوباره چی فراز از.......لعنتی

  ......بود همکار یک مثل برام فقط......برادرانه نه......عاشقانه نه.....نداشتم حسی هیچ فراز به نسبت

  ......باشه تر نزدیک بهم فراز به نسبت شده آشنا باهام تازه اینکه با فرزام شاید

  .............میدم ترجیح فراز به رو اون من که هاشه متلک تیکه و غرورش جورایی یه

  .............است موقع به و جا به هاش حرف......منطقیه هاش گیري تصمیم.....فرازه مقابل ي نقطه اون 

  ............شیوا؟ حرفاست این موقع چه االن......اه

 باز رو پام و دست.....بست چشمم دور رو شالم......اومد من سمت به.....کرد خاموشش و رفت دوربین سمت به شهروز

  ..........افتادیم راه و کرد

  ........بست رو در و........بودم که اولی اتاق تو انداخت رو من دوباره لحظه چند از بعد

 هق هق و هام زانو رو گذاشتم رو سرم و نشستم زمین رو بالفاصله........بود باریدن ي آماده چشمام......بستم رو چشمام

 قدر چه ام ترسیده قدر چه که کنم انکار نمیتونستم خودم خلوت تو اما میکردم مقاومت باید........دادم سر رو گریه

  ..........نگرانم قدر چه دلتنگم

  ..........داشتم خبر خودم من و بود همین واقعیت کنم پنهون خودم از نمیتونستم هارو حس این از کدوم هیچ
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 از......نیاوردم باال رو سرم......شد اتاق وارد شخصی و شد باز در که بودم مونده حالت همون تو دقیقه چند نمیدونم

 بلند در شدن بسته صداي اینکه تا موندم همونجوري هم باز......آوردن غذا شدم متوجه زمین با سینی برخورد صداي

  .......شد

  

 گذاشته برام که خشکی نون از تیکه یه......کتلت اال میخورد هرچیزي به اش قیافه اما بود کتلت.....آوردم باال رو سرم

  ......نبود بد اش مزه.......گرفتم اي لقمه و کندم رو بودن

 فراز براي رو فیلم تاحاال مطمعنا........مخمصه این از فرار براي باشم داشته انرژي اینکه براي حداقل.....میخوردم باید.

  ......بود نکرده کاري هنوز اما بودن فرستاده

  ......نداشتم هم این از بیشتر انتظار ازش.

 رو ساعت.......دهنم تو گذاشتم و برداشتم اي دیگه ي لقمه......باشه نیفتاده ام خانواده براي اتفاقی امیدوارم ولی

  ........غروبه دم که بود معلوم میشد دیده پنجره از که رنگی قرمز خورشید از اما چنده نمیدونستم

 سمتش به عجله با!......دیدم اتاق ي گوشه رو کیفم.....انداختم اتاق به نگاهی و شدم بلند جام از نداشتم میلی دیگه 

 اما گشتم رو کیفم.... رفتم کیفم سمت به آرزو و امید هزار با......باشه توش موبایلم میکنم خواهش خدایا....رفتم

  :زدم داد......بودن داشته برش.....لعنتیا....نبود.....کردم خالی زمین رو رو وسایلش....نبود

  لعنتیاااا_ 

  .......بود کیفم تو که افتاد کوچیکی ي آینه به نگاهم

  ......صورتم جلوي گرفتم و کردم دراز سمتش به رو دستم تردید با 

  .....بودم کرده تغییر قدر چه ساعت چند این توي هه....کردم تعجب خودم دیدن از 

 اینقدر......بود شده خشک خون اطرافش و بود شده پاره هم لبم....بود شده کبود ام گونه....کشیدم صورتم به دستی 

 اما کردم بغض......بود گریه آثار از اونم که میزدم قرمزي به هم بینیم.......بود شده گود چشمام زیر بودم کرده گریه

  ......نبود وقتش االن....دادم قورتش

  ......میرفتم در باید 

 رو آهنیه ي میله به نگاهم.......بود قفل درش......صندلی اون کمک به هم باز.....  اتاق باالي ي پنجره سمت رفتم 

  ....افتاد زمین
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 فشار و دادم قرار قفل و دستگیره زیر رو میله......پنجره سراغ اومدم دوباره....داشتم برش و سمتش رفتم سریع

  .....میکردم استفاده اهرم یه مثل میله از.....داشت بیشتري قدرت به نیاز.....دادم

  ......نشد باز هم باز اما داد صدا تق دستگیره اینبار........کردم وارد نیرو دوباره و برم جلوتر رو میله 

  ........دادم فشار سوم بار براي و کردم جا جابه رو میله دقت با و آروم......بود کافی دیگه ي ضربه یه. 

  ......بود جا کم یه پنجره جلوي!.......عالیه........شد باز پنجره و شد کنده قفلش همراره به دستگیره 

 بین از باید جوري چه رو بود جلوم که اي فوالدي هاي میله......نشستم اونجا رو باال کشیدم رو خودم 

   شور مرده......بودن محکم همشون.....دادم فشار و ها بینمیله گرفتم رو دستم.......میبردم؟

  ........شانس بد آدم یه......شیوام من..........نمیشد.... دیگه نه.......باشه؟ لق اینا از یکی نمیشد اخه.....ببرن رو شانسم 

 نداشت دستگیره و قفل چون اما بستم پنجره و پایین پریدم........بودن حرفا این از تر محکم لعنتیا.......دادم فشار دوباره

  ....شد باز

 رو انداختم رو صندلی دوباره و اومدم پایین.........بشم شدنش بسته باعث تا گذاشتم جلوش رو میله همین خاطر به 

  ........بود که حالتی همون به.....زمین

 و کردم بود معلوم پنجره از که بیرون آسمون به رو.........چی؟ میخورد بست بن به راهم آخرین اگه.....بودم سردرگم

  :گفتم

  ........کن کمکم خودت خدایا _ 

 و برداشتم رو هام پول کیفم تو از فقط...... ببرم خودم با رو کیفم نمیتونستم...........کیفم و وسایل سراغ رفتم اول 

  ....جیبم تو گذاشتم

 و برداشتم اتاق ي گوشه از هم رو کاپشنم.......نه یا کنم باز رو در میتونم ببینم کمکش به تا برداشتم هم سر ي گیره یه

   انداختم سرم رو شالم و کردم جمع سرم باال رو موهام.........بستم کمرم به

  .........نباشه پام و دست تو که زدم گره سرم ي باال اما 

  .....بود امید هنوز دلم تو 

  !...ببینم قراره رو اینجا که هست باري آخرین میکردم حس اما چرا نمیدونم 

  !.....بهتر

  .........در سمت رفتم 
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  .....نه یا هست ها نزدیکی این کسی که بشنوم تا در به چسبوندم رو سرم اول 

  .......نمیومد صدایی خداروشکر.

 بیرون به نگاهی یه و.......کردم باز رو داشت قرار در روي که کوچیکی ي پنجره صدایی و سر ترین کوچک بدون 

   خدایا.......بود کرده رو بهم شانس واقعا اینبار انگار......انداختم

  ...!.چیزي نه نگهبانی نه..........نبود در پشت کسی!........شکرت 

 همشون به باید شدن خالص براي اما.......بودم نگران.....داشتم اضطراب......میکوبید ام سینه تو وار دیوونه داشت قلبم 

  ........انتخاب یه نه.....بود اجبار یه این....میکردم غلبه

 سمت بردم رو گیره.....کشیدم عمیقی نفس و بستم رو چشمام....میلرزید هام دست......دستم گرفتم و دراوردم رو گیره 

   باز در سعی اش دیگه قسمت با و داشتم نگه رو مغزي سرش بایه.....قفل

  ......میکردم رو کار این بود بار اولین.......داشتم قفل کردن 

  ......اه......نمیشد باز در اما.....بچرخونم تر تند کردم سعی 

  .......میکنم خواهش......شو باز میکنم خواهش _

 این.....کردم نگاهش و درآوردم رو گیره......زد حلقه چشمام تو اشک.......نه.....نه واي.......شکست و داد صدا تق گیره 

  !.......شانس به برسه چه!.......نبود یار باهام هم

 عجله باید.....میشد شب داشت......کرد نمیشد هم کاري.........بود کرده گیر قفل از تیکه یه داخل گیره ي دیگه ي تیکه

  !......زد جرقه ذهنم تو فکري آن همون.......میاد داره کسی کردم احساس اما......میکردم

 ستون یه در کنار...... زمین انداختم رو صندلی دوباره........برداشتم رو میله.....روش رفتم.......گذاشتم رو صندلی سریع

  ........نمیشدم معلوم خوبم ي جثه خاطر به.........شدم قایم و پشتش رفتم.......بود تاریکی جاي تقریبا....داشت قرار

 من به پشتش......ندید رو من اما شد اتاق وارد........شهروزه بود معلوم پشت از......شد اتاق وارد مردي و.......شد درباز

 بسته یخ هام دست...........میکردم عمل تر سریع باید......بود ام نقشه اجراي براي موقعیت بهترین االن......بود

  ...........آوردم فرود شهروز گردن رو و بردم باال رو میله........بودن

 رو گذاشتم رو ام اشاره انگشت......کنارش رفتم.....شد پخش زمین روي و....... رفت هوش از شهروز

  ........نیستم......نه.......نیستم قاتل من.......باشمش کشته اینکه از میترسیدم......نه؟ یا مرده ببینم میخواستم......گردنش
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 پیدا رو نبضش باالخره اینکه تتا میلرزیدم بیشتر من میگذشت بیشتر هرچی......کنم پیدا رو نبضش تا گشتم

  ......بود شده راحت عوضی این بابت از خیالم.....داشت اما ضعیف هرچند.......کردم

 واکاوي فرصت اما میدیدم رو اینجاها بود بار اولین........شدم خارج اتاق از سریع و سمتش رفتم.......افتاد درباز به نگاهم

  ........خروجی در سمت به میدویدم سریع و چسبیدم دیوار به.............نداشتم رو اون

  .....ایستادم.......رسیدم مانندي پیچ یه به که میرفتم داشتم همینجوري.........بود یادم بودم اومده ظهر که مسیري از

  .....دهنم تو بود اومده قلبم واقعا.....میاد من سمت به داره نفر یه دیدم که طرفین سمت برگشتم

 نداشت المپ ها راهرو خداروشکر و بود شده تاریک هوا........چسبوندم دیوار به میتونستم که تاجایی رو خودم و برگشتم.

  .......بود تاریکی غرق و

 فرستادم بودم کرده حبس سینم تو که رو نفسم.........شد ها اتاق از یکی وارد و شد رد روم به رو از درست مرد اون

  ......بیرون

  ......داشتم فاصله قدمی آزادي با.........نمیشد باورم.....بودم ورودي در پشت.....شد رد پیچ اون از سریع

  .....دادم فشارش پایین سمت به آروم و دستگیره سمت بردم رو دستم

  .......داد صدا تق در

  !.........شد باز و

 برنداشته رو اول قدم هنوز........نبود کسی خداروشکر......نه یا هست کسی آیا ببینم که بردم بیرون در الي از رو سرم

  .....من خداي واي......بود شهروز.....شد بلند فریادي صداي که بودم

  .....سریع.....سریع....سریع برید.....دنبالش برین.......رفته در دختره _

  .... رفتم تر جلو یکم......دویدم سرعت تمام با.......شد داده پاهام به جون انگار شنیدم که رو جمله این

 باشدت قلبم......میدویدم.........میشد بیشتر هم من ترس قدم باهر و بود شده لغزنده زمین......بود سرد......بود تاریک هوا.

  ... بپوشم رو کاپشنم و بایستم که نداشتم رو این مهلت اما بود سردم........میتپید

  :میگفت که شهروز فریاد و.......شد بلند اندازي تیر صداي که میدویدم فقط.

  ........میکنی اعالم حالل رو خونت خودت گرنه و برگردي نفعته به_

 اونجا میتونستم.......بود تاریک حسابی بینشون.......رسیدم درخت و دار سري یک به.......  نکردم اعتنایی حرفش به

  :زد فریاد شهروز هم باز که کنم تازه نفسی تا زانوم به گرفتم رو دستم.........ها درخت الي البه رفتم.....شم مخفی
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  .........بزنید منور_

  .........شد روشن جا همه و شد پخش فضا تو گلوله شلیک از تر بم صدایی هم بعد

   و رو من و اومد دهنم جلوي دستی که...... میدیدن رو من االن مطمعنا......بودم شده شوك

  ........کرد پرت زمین روي رو خودش

 خودش که بود متر سانتی چند امون فاصله.....شد مانع بود دهنم جلوي که دستش که بزنم فریاد خواستم........ ترسیدم

  ...برد بین از رو اون

  .......مینداختم لگد فرد اون شکم به و میکردم جیغ جیغ داشتم آرومی صداي با.......  میکردم سکته داشتم.

 زدم آرنجم با.......کیه؟ دست این بدونم میخواستم طرف یه از بشنوم رو دادم و جیغ صداي شهروز میترسیدم طرف یه از

  ..........نداشت تاثیري اما اش سینه به

  ........پیچید گوشم توي آشنا صدایی که میرفتم هوش از ترس شدت از کم کم

  .شه خاموش منوره این بذار دقیقه یه _

  !جدي.....بود قبل مثل

 خوشحالی احساس قلبم اعماق از........نبودم مطمعن خودم هاي گوش از......داد تعجب به رو خودش جاي ترسم حس

  ...داد دست بهم

  .......باشم نشنیده اشتباه و باشه خودش که کاش.

 که نگاهش به نگاهم و سمتش برگشتم بودم خوابیده که همونجوري.......برداشت دهنم روي از آروم آروم رو دستش

  ......خورد گره میدرخشید شب توي

  ....بود خودش

 داد رو جوابم لبخند با هم اون و.....زدم لبخندي......خودش خود  

  !بود فرزام......آرامش سراسر بود شده ترسم احساس

  :گفت و اومد در خودش صداي که......بودم نشده منور شدن خاموش متوجه اصال

  ......پرت حواسِ  خانوم اونوره ماجرا اصل_

  :بود گرفته درنظر رو احتیاط ي جنبه هم هنوز اما رفت تر باال صداش



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۵١ 

_ کنن؟ پیدات بیان وایسادي.......کردن؟ روشن منور ندیدي مگه آخه د  

 صداي هم باز که بزنم حرفی که کردم باز رو دهنم.......درمیاوردم بال داشتم خوشحالی از......بودم اومده خودم به تازه

  :شد بلند شهروز

  ......بدوید........درختا زیر اوناهاش_

  :گفت عصبانیت با و شد خیز نیم شنید رو شهروز صداي که فرزام

  .....آشغال_

  :گفت و کرد من به رو بعد

  ......دارم کار شهروز آقا این با من.....کن فرار تو......نفري یه تو که میکنن فکر هنوز اینا _

  : کنار گذاشتم رو تعارف

  ......مگه؟اه میرسه آخه آدم همه این به زورت نفره یه......فرزام نشو خر_

  !میکنم فرار دارم اینکه از باشم خوشحال باید االن......چرا نمیدونستم واقعا و بود خورد حسابی اعصابم

  ........میکردم نگاهش باز دهن با داشتم فقط که منم.......کرد تنم و کرد باز کمرم که دور از رو کاپشن

  :گفت و کرد نگاه بهم

  !نرسه زورم که اینه نهایتش _

  .برگردوندم ازش رو روم اخم با...میرفت رژه اعصابم رو داشت هاش حرف با عمال

  :گفت و خندید

  .....خروجی سمت میدویم باهم گفتم که رو سه.....حاال خب _

  .......کردم اشاره ها درخت پشت جایی به دستش با و

  ......کرد خوش جا لبش رو محوي لبخند.......دادم تکون مثبت ي نشونه به رو سرم

  ......یک.....پس_

  .......انداخت اطراف به نگاهی

  .......دو _
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  .......پشتم گذاشت رو دستش

  .......سه _

 زیاد رو سرعتمون که میشد مانع درختا برگ و شاخ.......درختا الي البه دویدن به کردیم شروع هم با هردو و

  .....کنم؟ فرار میتونستم من نبود فرزام اگه.........کنیم

  !........نمیدونم!........شاید.

 آرامشی با اونها از ترس اما......بودن آورده وجود به رو وحشتنکاي ي صحنه شب تو قامت بلند و کنهسال هاي درخت

  !.........میشد خنثی و میرفت بین از بود کنارم در فرزام وجود از حاصل که

 رو گذاشتیم رو هامون دست......میزدیم نفس نفس هردو.......شد حرکتمون مانع و من جلوي آورد رو دستش فرزام 

  ........کردیم تازه نفسی و زانوهامون

  :گفتم سختی با

  مونده؟ قدر چه_

  بدي؟ ادامه میتونی......کم _

 بازي فرزام جون و خودم جون با نمیتونستم اما......بودیم دویده رو زیادي مسیر......بودم شده خسته واقعا.....داشتم شک

  ......دادم تکون آره ي نشونه به رو سرم.....کنم

  ......بریم پس....خوبه_

  ......نخورم زمین تا میکردم تالش خیلی.........دویدن به کردیم شروع هم باز و

  :گفت میدوید درحالیکه فرزام........شدیم بازي ي محوطه وارد گذشت که یکم

  .....بدو تر آروم......نشی دیده باش مراقب.....تره جلو یکم ماشین _

  :پیچید فضا تو اي غریبه مرد صداي

  .نفرن دو.......اوناهاش_

  :گفت که شهروز صداي و

  ......بزنش_
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  ........من جلوي فرزام پیچیدن با شد همزمان فضا تو گلوله شدن پخش صداي

 هیچ به اول تیر..........بودم شده مخفی اش ورزیده هیکل پشت......گفت رومحکم هام بازو و جلو انداخت رو خودش

  ......نخورد کدوممون

  

  :فرزام

  .....بدو..... شیوا_

  .......شلیک: شهروز

  ....زدن رو دوم تیر اینبار که بریم در دوباره اومدیم

  .......پایین انداخت رو سرش و......  شد جمع چشماش فرزام.

  .....خورد فرزام به دوم تیر

  ............فرزام؟؟؟؟: من

 اما بگیرم رو دستش تا بردم رو دستم..بدنش کنار افتاد و شد شل دستش..کردم خارج هاش دست حصار از رو بازوم

 با رو نفسم.........کردم حس چپش بازوي روي رو خون خیسی که بازوهاش رو گذاشتم رو دستم من اینبار...داشتم تردید

  .......به نه.......بود خورده بازوش به که خداروشکر......بیرون دادم صدا

  :گفت و داد تکون رو سرش....دوختم بهش رو نگرانم نگاه......کرد باز رو چشماش

  ...بریم.....خوبم _

  ......بدوي نمیتونی...شدي زخمی تو _

  ....بریم شیوا بریم.......خوبم من_

  :گفت دید که رو مکثم....بودم دل دو

  .....که بگیرن رو هردومون بیان اینجا بمونیم نمیتونیم_

  .....میگفت راست

  .........افتادیم راه
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 دنبالمون و شدن ماشین سوار ها اون.........کرد استفاده سو موقعیت این از شهروز و بود شده کمتر سرعتمون

  .......شد ظاهر ما دید ي محدوده تو شده خراب این در باالخره......افتادن

 در به........ماشین کندن جا از صداي بعد و اومد شهروز ماشین استارت صداي.....کردیم زیاد رو سرعتمون

  ....:گفت بریده بریده صداي با......بود کم فاصلمون.......رسیدیم

  .....دیواره...... این پشته....... ماشین......شیم رد....... باید اون از....سوراخه یه......یه دیوار تو...... تر جلو_

  ......بودیم نزدیک واقعا اینبار پس

  ......میشد روشن داشت کم کم و میزد روشنی به رو هوا......ها دیوار طرف رفتیم

  :گفت و دیوار سمت کشید خودش دنبال رو من فرزام که شد کم شهروز با فاصلمون

  .......بپر_

 روشن......ماشین سمت رفتم و شدم رد داخلش از.......بود رفه ازبین دیوار از تیکه یه.............سوراخ به بودیم رسیده

  .......بود

  !......فراز!  هه....بود آورده رو فراز ماشین.

 رو دستش..... رفت راننده در طرف.........ماشین سمت اومد و کشید داخل رو خودش سوراخ از من سر پشت هم فرزام.

  :گفت هزمان که بود دستگیره

  ......شیوا بشین_

  .........شد کنده جاش از ماشین که بودم نبسته کامل رو در.....کردم باز رو در.....اومد خودم به تازه

 رو فرمون چپش دست با و داشت خونریزي که بود چپش دست رو راستش دست......نداشت حرف رانندگی به تسلطش

  ........بود گرفته

  .....داره مشکل کار جاي یه فهمیدم......میکرد نگاه رو عقب آینه از مدام و.....کرد زیاد رو سرعتش

  ...... داشتم تردید گفتنش از اما بزنم میخواستم حرفی......کردم نگاه رو عقب و برگشتم.

 و خوند رو ذهنم تر زود خودش اما بزنم حرفی تا کردم باز رو دهنم.....کردم مشت و پاهام رو گذاشتم رو هام دست

  :گفت

  .....بکنم میتونم هم رانندگی....خوبه حالم من راحت خیالت _
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 تیر من خاطر به فرزام.......نیاورد خودش روي به اما کرد حس رو نگاهم سنگینی.....شدم خیره بهش و برگشتم

  .....مغروور؟ ي دنده یک بازه لج پسرِ همون.....خورده؟؟

  !آورد خودم به رو من صداش که ماشین ي شیشه به چسبوندم رو سرم و برگشتم

  !میکنی جبران_

  رو؟ چی_

  :گفت و کرد اي خنده

  !میکردي فکر بلند داشتی_

  !لعنتی اه......بودم برده اشتباهم به پی تازه

  کن؟ ما نثار دیگه لقب تا دو یه میخواي: داد ادامه

  ......اومد خوشم بده نشون آروم رو خودش میکرد سعی هم شرایط این توي اینکه از

 نگرانش.......زیاده خونریزیش بود معلوم......بود شده خونی کامال دستش.......بود پریده رنگش.... کردم نگاهش دوباره

  .......شدم

  ........نبود شهروز از خبري.....کردم نگاه رو عقب و برگشتم......بودیم شده خارج شهر از......انداختم اطراف به نگاهی

  ........بشیم دور حسابی باید بشه پیداشون یهویی ممکنه....نبودنشون به کرد اعتماد نمیشه: فرزام

 جاده خم و پیچ و سرعت تغییرات که بودم شده کردن فکر محو انقدر ولی!.......من ذهن خوندن دور رو بود افتاده امروز 

  ......بودم نفهمیده رو

  :گفتم کنم دقت پیامدش به اینکه بدون.....میخورد وول همش ذهنم تو سوال یه

  کجاست؟ فراز _ 

  ........خورده جا که بود معلوم صورتش حالت تغییر از 

  داري؟ کار چی اون به تو _ 

 میکنه عاشقی ادعاي که اونی ببینم میخواستم بود همین هم واقعیتش.....کردم سکوت بنابراین......بدم نداشتم جوابی 

  نیست؟ چرا

  ...شدم پیاده......ماشین به داد تکیه......شد پیاده و کرد باز رو در مکث با.....کنار زد رو ماشین 
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  ......ایستادم روش به رو و طرفش رفتم آروم آروم 

  خوبی؟ _ 

 روي گچ مثل بود شده که هم رنگش..........میکشه درد حسابی بود معلوم.... بود نشسته عرق قطره چند پیشونیش رو 

  .......دیوار

  .....زخمیش دست رو گذاشتم رو دستم 

 جلوي تا.....بستم محکم بازوش دور و برداشتم سرم روي از رو شالم درنگی هیچ بی.....میرفت ازش زیادي خون 

  .......بگیره رو خونریزي

  :گفتم و زدم اي مندانه پیروز لبخند شد تموم که کارم 

  .خیلیه خودش نکنه عفونت ولی.....بهتره اینجوري_

 کمرم تا هم باز بودم بسته کلیپس با اینکه وجود با بودکه بلندم موهاي دیدن محو........کردم نگاهش برگشتم 

  :گفت و گذاشت گوشم پشت رو بود ریخته صورتم تو که رو موهام از اي تره........میرسید

  .....ممنون _

  ..... کشیدم سرم روي رو کاپشنم کاله و زدم لبخندي......گرفت رنگ هام گونه

  

  :فرزام 

  ......بشورم؟ رو هام دست میکنی کمک....هست آب ماشین پشت_ 

 و آب بطري به نگاهم........کردم باز رو عقب صندوق در و ماشین پشت رفتم.......دادم تکون مثبت ي نشونه به رو سرم 

  .....برگشتم و.......برداشتم رو هردوشون!......افتاد اولیه هاي کمک ي جعبه

  ......کنی؟ ضدعفونی نیست بهتر.......پانسمان براي هست وسایل جا این _ 

  :گفت و کرد من به رو....بغلی صندلی روي انداخت و درآورد رو پیرهنش....راننده صندلی رو نشست حرفی بدون 

  .....بیا_ 

  :گفتم و پایین انداختم رو سرم!.......ورزشکاره بود معلوم.......افتاد بدنش به نگاهم..... رفتم تر جلو قدمی 

  من؟_ 
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  هست؟ اینجا هم دیگه کسی تو جز به_ 

  ......میدادم فشار دستم توي رو جعبه ي دسته....تر جلو رفتم 

  .......ریختم پینبه رو بتادین قطره چند......اوردم در پنبه مقدار یه با رو بتادین و کردم باز رو درجعبه 

  :گفت و شد بلند فریادش که ضخمش رو گذاشتم مستقیم رو پنبه دیگه دست با و گرفتم رو بازوش دستم یه با 

  ....سوختم..... بابا تر آروم_ 

  :گفتم لب زیر 

  ......سوسول_

  :گفت و رو حرفم شنید 

  .....خانوم شیوا توعه اون هنوز تیر اما.... ورزشکاریتم اخالق ي شرمنده_

 پیچیدم دستش دور باند یکم شد تموم که کارم........کردم ضدعفونی رو دستش تر آروم اینبار......خدا بنده میگفت راست 

  :گفتم و

  تمومه_

 پیچیدم دستش دور باند یکم شد تموم که کارم........کردم ضدعفونی رو دستش تر آروم اینبار......خدا بنده میگفت راست

  :گفتم و

  !تمومه_

  :گفت که پایین انداختم رو سرم دوباره

  !عجایبه جزو.....خجالت؟ و خانوم شیوا_

  :گفتم پرویی وبا زدم زل چشماش تو

  بکشم؟ خجالت باید چی از _

  :گفت لحظه چند بعد.....خنده زیر زد باالخره که کردم بهش رو پشتم.... شد بلند صندلی رو از

  !پوشیدم رو لباسم.....آزاده زدن دید_

  ......کردم نثارش اي غره چشم و برگشتم
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  ......بشوریما رو هامون دست این ما نکردي کمک هم آخر: فرزام

  .....بود سیاه بابات نوکر_

  :گفت و زد پوزخندي

  !....بوده سفید هم شاید ندیدیم که ما واال_

  پررویی؟ خیلی میدونی_

  میکنی؟ نگاه رو من وایسادي.....دیگه بیار رو آب اون برو!.......کردي آگاه رو من شد خوب! نه_

  .......کردم باز رو درش و.......برداشتم زمین رو از رو بطري و گرفتم ازش رو نگاهم

  .......کوچیکه زاهدي پایین بفرما_

  اومدیم؟ در بودن فرازم از.....ههههه _

  ......بشور رو دستات _

  .......دستش رو گرفتم رو آب

  !نپاش اونور اینور رو آب اینقدر: فرزام

  دیگه؟ امر_

  !نکنی خیس رو لباسم قدر این که بشین _

  ......ریخت صورتم رو و پرکرد رو آب از مشتی فرزام یکدفعه که شدم خیره زمین به و نشستم زانوهام رو

  :گفتم داشتم صورتم کردن خوش در سعی کردم اخمی شدم بلند جام از درحالیکه

  چته؟_

  ...رویا تو برگرد شما هیچی _

  !شدي که هم فوضول _

  :گفت و داد تکون طرفین به رو سرش

  !خانوم حاج بودم_
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  !نرسه مغزت به خون شده باعث سرما.....  طبیعیه_

  .نباش من مغز نگران شما_

  .بشینه ماشین تو بره تا کرد بهم پشتشو بعدم

  !!!!میشه عقده نکنم تالفی گفتم مظلوم که منم

 راخت خیال با تونم می شب االن.شد راحت وجدانم اصال.روش کردم خالی پشت از رو بود بطري تو که رو آبی ي بقیه

  !!!!بخوابم

 پارچه من کردم احساس لحظه یه اصال.بیرون میزد دود انگاري دماغشم از.بود شده قرمز چشماش......طرفم برگشت

  !!!گاو بالنصبت البته!!!!گاو اونم قرمزم

  داري؟؟؟ مرض مگه کردي؟؟؟؟؟؟دختر کار چی_

  .نداره گله داره عوض که کاري: گفتم و کردم هم تو اخمامو

. داد می فشار هم رو دندوناشو. نشست صندلی رو و کرد باز رو راننده در.ماشین سمت به برگشت و کشید هم تو اخماشو

  .خوره می حرص داره حسابی بود معلوم

  .شو سوار بیا دونی می صالح اگه_

  افتاد راه و کرد روشن رو ماشین. شدم سوار و رفتم ماشین سمت به و برداشتم کردن فکر از دست

  ......شد کنده جا از وحشتناکی صداي با ماشین و داد گاز که بودم نبسته رو در

  روند می دویست سرعت با!!!! ماماااان!!بده نجات زنجیري ي دیوونه این دست از منو بیاد یکی...اُه..اُه

  !!.بابا شم مرگ جوون خوام نمی. دارم آرزو هنوز من ولی دونم نمی رو تو:گفتم و چسبیدم صندلی به

  .نیود حواسم اصال کنم می شوخی ارغوان با دارم کردم فکر لحظه یه که شد چی دونم نمی

 بفرست منو بعد بکنم برسري خاك کاراي شوورم با خورده یه بذار. جوونم هنوز من!!!بمیرم نکرده شوهر خوام نمی من_

  !!!.جهنم

 صورتش و شد بلند هم خودش ي ناله و آه ناگهانی ترمز این با....بود زخمش روي هنوز دستش......گرفت ترمز دفعه یه

  .شیشه تو رفتم گاو عینهو!!!  من بالنسبت میدادم ادامه رو باالم بلند نطق داشتم هنوز که منم.....شد جمع درد از

  !!.بشکنه سرم بود نزدیک.دیگه برون آدم مثل!!!یارو هووووي:گفتم عصبانی
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 و کرد بهم نگاه یه.رسید می بشقابم به اندازش کنم عرض چه که نعلبکی ي اندازه چشاش.کردم نگاه بهش و برگشتم

 داشتحاال که بود شدیدي درد ي دهنده نشون این و بود هم تو اخماش اما میخندید داشت.......زدن قهقه به کرد شروع

  !!بگیره اینو بیاد یکی

  ................رو گاله اون چی چته؟؟؟واسه_

 به بزرگ مامان گلدون خاك یعنی.دهنم رو زدم محکم دستمو.گفتم بهش پرتایی و چرت چه فهمیدم لحظه یه

 جور و جمع شو خنده کرد می سعی نیستم کردن نطق حال در دیگه دید که اونم.کنم نگاش شه نمی روم دیگه.سرم

 شیطنت از چشاش.بود باال سمت به هنوز لبش ي گوشه البته کنه جمعش تونست زور به سر آخر.تونست نمی ولی کنه

  .زد می برق

  !!!!.بري دنیا از دل به آرزو ذارم نمی.خدمتم در خودم من.نباش نگران_

  :گفتم تمام پرروئی با و آوردم باال بود پایین االن تا که رو سرم!!منحرف ي پسره!!وربیشعوو

  !چالقه دستت اون حیف.!!!کنم می کاریش یه خودم من.نکن درگیر رو خودت شما

 ناله و آه البته و.کمتر سرعت با دفعه این البته.افتاد راه و خورد شو خنده دید منو توهم اخماي تا ولی خنده زیر زد دوباره

  !گرم دمش یعنی.....داشت روحیه هم باز اما بود دیوار گچ مثل رنگش.....داشت هم حق.....بیشتر هاي

 رو چشام و دادم تکیه صندلی پشتی به رو آرومه،سرم چی همه خوانندهه اون قول به.امانِ و امن اوضاع دیدم که منم

  .برد خوابم ماشین آروم هاي تکون با کم کم.بستم

***  

  "فرزام"

 هم دیگه روي یه اخمالو خانوم شیوا این دونستم نمی.گیره می خندم میوفتم حرفاش یاد وقتی هنوزم!!!خل ي دختره

  !!داره

  !!هستم جات من برو تو گفته پا سنگ به یعنی.کنم می کاریش یه خودم میگه تمام پرروئی با برگشته

  !!میره می درد از داره خورده تیر اینجا بدبختی یه که انگار نه انگار. خوابید گرفت که بعدشم

 که هم خونریزیم......شده تار دیدم. کنم می سرگیجه احساس.کنم رانندگی تونم نمی دیگه!!شه می بیشتر داره هی دردم

  ......نمیاد بند خداروشکر
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 نفس........ داشتم نگه جاده کنار گوشه یه.....خورد گره اخمام دردش از.....دادم فشار رو دستم یکی اون سالمم دست با

  ......بود شده هم سردم.....نداشت اي فایده اما شه کم درد شاید کشیدم عمیقی

  .......میشد حالل خونم بود اگه! خالی فراز جاي....کردم باز رو ماشین در و گذاشتم دستگیره روي رو خونیم دست

  ......بود شده خیس خل ي دختره این لطف به من لباس و بود سرد هوا....اومدم بیرون ماشین از

  ....کردم باز رو در سختی با.....در یکی اون طرف رفتم

  !بود خوابیده مظلوم صورت یه با اخمالو البته و شر دختر اون

  ....دید میشه خواب تو فقط رو اش نیمه این

  .کردم بیدار شیوارو

  کوچولو خانوم.........کریمی خانوم!!بابا....... پاشو خانووم شیوا_

  .کردم صداش دوباره و دادم تکونش و گذاشتم شونش رو رو دستم.کنه می صداش داره یکی که انگار نه انگار

 بهش اینو و کنم اذیتش خواستم می!!!شدن بیدار آیندشون شوور خواب از کردن صدا دفعه صد از بعد خانوم!!!عجب چه

  .......... و شد زیاد درد....ولی بردم صندلی سمت به رو دستم.چرخه می سرم دور دنیا کردم احساس دفعه یه که بگم

***  

  "شیوا"

  .فرزامِ که این....ا.کردم باز رو چشمام آروم آروم.شدم میگفت،بیدار رو اسمم دائما که یکی صداي با

 گذاشت رو دستش دفعه یه که شد چی دونم نمی ولی بگه چیزي یه که کرد باز منه؟؟؟؟دهنشو دهن تو چرا این!!خداا یا

  .دادم هلش محکم و گذاشتم سینش رو دستمو.چشه این وا؟......شد خم و پام رو

 از سریع بود؟؟؟؟ چش این......پشتش روزمین افتاد دفعه یک.......بسته رو چشماش دیدم!!! عقب رفت چرا این!!!اوااااااا

  :کردم صداش و نشستم زانوهام رو.........سمتش رفتم و شدم بلند جام

  فرزام؟.......اي؟ زنده.....فرزام؟_

 ي دختره.زدم خودم به محکم گردنی پس یه فکرم تو!!!داره نرمی لپ چه.....ا.زدم لپش به هم سر پشت سیلی تا چند

  پوستشی؟؟؟ نرمی فکر به تو وقت اون زندس یا مرده نیست معلوم حرفاس؟؟؟؟پسره این وقت االن!!هیززز



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۶٢ 

 پشه کنم عرض چه که پرنده!!!بودیم درخت و دار از پر جاده یه تو.انداختم نگاهی اطراف وبه گفتم خودم به حیا بی یه

  ......بودم ترسیده بگم،حسابی دروغ تونم نمی که خودم به دیگه.زد نمی پر هم

 قدر چه......نداده پس خورده هرچی المصب.......کنم بلندش کردم سعی و کردم جمع رو زورم تمام.....فرزام پشت رفتم

  !سنگینه

  .......زدم هم به رو هام دست و دادم بیرون صدا با رو نفسم........گذاشتممش شاگرد صندلی رو و شدم موفق باالخره

  ........نشستم راننده صندلی رو رفتم هم خودم

 درست مگه اما میدادم هلش هی...بود من صندلی روي فرزام بدن نصف.......زدم دور رو ماشین و بستم رو در

  !!!کنم تصرف رو صندلی کل جانب،تونستم این ریختن عرق و بسیار هاي تالش از بعد.........میشد؟

  !!بریزم خودش و خودم سر به خاکی و برسم جایی یه به تا میکردم رانندگی همینجوري

 ماشین دفعه یه که روندم سمتش به سرعت با.بود روستا یه کنم فکر.دیدم نوري یه دور از تا کردم رانندگی ربعی یه

  چراغ.......بعله دیدم و انداختم نگاهی.......مرگشه؟ چه دیگه این......ایستاد

 کنم غلطی بود؟؟؟چه کردن تموم بنزین وقت االنم کنین؟آخه می حال رو شانسی خر..............بود شده روشن بنزینش

  االن؟؟؟؟

 تنی یه ي مجسمه این میتونم کنم؟؟؟؟نه کار چی.بود راه متري چهارصد یه خونه اولین تا جا این از.کردم نگاه روستا به

  !!!خدا امون به کنم ولش تونستم می نه ببرم کنم کول خودم با رو

 به. دویدم روستا سمت به و کردم قفل هارو در.شدم پیاده ماشین از و درآوردم رو سوییچ.گرفتم رو تصمیمم باالخره

  .خواستم کمک و زدم در محکم.رسیدم خونه یه به باالخره که بودم افتاده نفس نفس

 ي لهجه با زد می موج ترس نگاش تو که زنِ یه پشتشم.بود جلوم دست به تفنگ و محلی لباساي با مرد یه.شد باز در

  :.گفت روستاییش

  داري؟؟؟؟ کار جی خانوم؟؟؟اینجا خواي می چی _

 از خورده تیر االن و نداره باهام نسبتی هیچ که همکار یه کمک با بودن دزدیده منو اینا؟؟؟بگم به من بگم چی االن

  کردم؟؟؟؟ فرار دستشون

  :گفتم مرد به.شد روشن ساله صد فسفراي سوزوندن از حاصل باالسرم المپ دفعه یه که کردم می فکر داشتم

  .کنید کمکم لطفا آقا_
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  .........کردم تعریف واسش خالصه صورت به رو داستان بعدم

کرد حرکت و داد رضایت باالخره دید چشمام تو رو خواهش وقتی اما کرد مکث یکم مرد.......  

 اون از یکی ي خونه به و درآوردن ماشین تو از رو فرزام بعدم.دادن هل خونه تا رو ماشین دیگه مرد تا چند کمک با.

  ..........بردن بود طبیب که مردا

  ......افتادم راه سرشون پشت منم.

  .......بود طبیب ي خونه...... ایستادیم آجري ي خونه یه جلوي طوالنی نسبتا مسیر کردن طی از بعد

 دعا و واستادم در پشت منم.بستن رو درش و اتاقی یه به بردن رو فرزام..........بالفاصله رسیدیم که طبیب ي خونه تو

  !!!باشه زنده که کردم می

 معمولی ي قیافه.اومد بیرون اتاق از بود طبیب خودشون قول به که جوونه پسر که بود گذشته ساعتی سه یه کنم فکر

 نه الغر نه.نبو بد هیکلشم.میومد بهش ولی داشت قوس خورده یه که دماغ یه با مشکی ابروي و چشم.داشت اي

  شد؟؟؟ چی:گفتم و رفتم سمتش به..چاق

 که جایی تا من.بود خیس لباساشم.خورده هم وسرما داره نیاز مراقبت به هنوز ولی.دربیارم بدنش از رو گلوله تونستم_

 فردا پس من برادر.بیاد هوش به دیگه دوساعت یکی تا کنم فکر.برسونیدش بیمارستان به باید ولی کردم کمک تونستم

  .برسوندتون شهر بیمارستان تا میگم بهش.داره ماشینم.میاد اینجا صبح

  .کنم جبران جوري چه رو لطفتون دونم نمی ممنونم ازتون خیلی_

 عوضشون بهتره.گلیِ و کثیف لباسات.بدم لباس بهت بریم بیا.عزیزم میکنم خواهش:گفت بود کالله اسمش که دکتر زن

  .کنی

  .بشیم مزاحمتون قراره روز چند این که ببخشید_

  .طرف این از.گلم مراحمی_

 رو اینا تو تا:گفت و داد بهم خوشگل محلی لباس یه کالله و رفتیم اتاق تو.کرد راهنمایی اتاقی سمت به رو من و

  بخوري تا میکنم گرم چیزي یه منم بپوشی

 بغلش.......بود شده پوشیده سفید ي پارچه با که بود بزرگ خیلی ي پنجره یه در روي به رو.......انداختم اتاق به نگاهی

  یه هم

  ......... .پنجره جلوي اینه یه با البته! ساده!.......همین......کمد یه در راست سمت و بود خواب رخت عالمه
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  ك

 موهاي و مشکی چشماي.بود خوشگلی دختر.کردم فکر کالله ي چهره به و پوشیدم لباسارو.رفت بیرون اتاق از الله

  داشت کوچیکی و سرخ لباي و کوچیک و سرباال دماغ.داشت طالیی

......  

 همچین حاال!!!نی نی جون آخ.بود شده گنده شکمش حسابی چون میگذروند رو آخر ماهاي کنم فکر.بود هم حامله

  .......بودم کوچولوها نی نی عاشق بچگی خو؟؟از کنم کار چی.ببینمش بازم قراره و فامیلم باهاش انگار میگم

 شده تزیین سفید بارنگ و داشت پولک و نگین روش که رنگی صورتی محلی لباس......کردم آینه تو خودم به نگاهی یه

 هم سفید شال یه.....بود شده داده چین قرمز ربان با که بلندي صورتی دامن و میداد نشون رو کمرم باریکی کمر بودو

  ! .میومد بهم خیلی...........بودم کرده سرم

 یه واسم...........نشستم شوهرش و کالله روي به رو زمین رو و رفتم کوچیکشون حال سمت به و اومدم بیرون اتاق از

 گرسنه.........شدم شرمنده محبتشون همه این از.......بود کرده پهن بود گوجه و خیار با کوکو توش که کوچیک ي سفره

  بود هم ام

  !1بود خوشمزه هم واقعا.......خوردن به کردم شروع پس.......

  :گفت و بهم کرد رو کالله آخراش که کردم تشکر ازشون حسابی ، خوردم رو غذا که این از بعد.

  !!!زنمت می میام کنی تعارف دیگه دفعه یه اگه

  افتاده؟؟ واستون اتفاقی چه کنید تعریف میشه حاال:گفت و من به کرد رو شوهرش،بهزاد

  .کردن تعریف به کردم شروع منم

 ازش تا گرفتن گروگان منو ها مجرم از سري یه.پلیسه و!!شوهرمه خورده تیر که آقایی اون گفتم بهتون که همونطور_

 اومد مبدل لباس با تنهایی و نگفت چیزي همکاراش به نرسه آسیبی من به اینکه براي فرزام. نتونستن ولی بگیرن باج

 از راه وسطاي.بریم در دستشون از تونستیم.خورد تیر کردیم می فرار دیگه هم با داشتیم که موقعی ولی بده نجاتم تا

  !اینجاییم االن شما کمک به و کردیم تموم بنزین.....دارید خبر خودتون که هم رو اش بقیه و رفت هوش

  :گفت و داد تکون سري بهزاد

  راسته؟؟؟ شما هاي حرف که باشیم مطمعن کجا از باید ما اما درست شما حرف _

  علی معروف ي کوچه همون به زدم رو خودم....بودم نکرده رو اینجاش فکر....لعنتی
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  :گفتم و کردم هم تو رو اخمام....چپ

  ......!نمیشم متوجه رو منظورتون_

  :گفت و کرد من به رو.....رفت بهزاد به اي غره چشم کالله

 پلیس واقعا ایشون بدونیم ما که داره شناسایی کارت شوهرت که بود این بهزاد منظور......نکن برداشت بد جون شیوا _

  ان؟

  میگفتم؟ باید چی االن

  :داد ادامه بهزاد

  ..... یــ میکنم احساس من....؟....بیمارستان نبردینشون چرا هستن پلیس اگر _

  :گفتم رو حرفش وسط پریدم چون نداد ادامه رو حرفش

  مطمعنا گرنه و کرد تموم بنزین ماشینمون.....بودم داده رو جوابتون من اما بهزاد آقا ببخشید _

 از من دنبال بود اومده که موقعی اما دارن شناسایی کارت بله.....نمیشدیم هم شما مزاحم اینجا و بیمارستان میرفتیم

  ....رفت بین از سوزي آتیش دراثر و افتاد جیبش

 شک بیشتر بکشم عقب و کنم عوض رو بحث اگه گفتم خودم با.....رفت باال تعجب ي نشونه به بهزاد هاي ابرو

  :گفتم طلبکارانه لحنی با اینبار پس......میکنه

 اونموقع..... نه یا هستن پلیس ایشون ببینید اونجا و تهران بیاید ما با میتونید زیاده آزادتون وقت کال شما اگه البته _

  !بشید راضی المصنی کارت دیدن با کنم فکر

  :گفت و بهش کرد رو کالله که بزنه حرف اومد بهزاد

  نوازي؟ مهمون رسم اینه...دیگه بسه بهزاد_

  .....نشینه لبم رو لبخندي که کردم رو تالشم و کردم اي خنده دلم تو

  .......وایسه تا کردم کمکش و شدم بلند تر زود که شه بلند جاش از اومد کالله

  .....وایسی نمیخواد وضعیت این با تو میدم انجام برات من بگو داري کاري اگه _

  :گفت و کرد دیوار روي ساعت به اشاره دست با

  ....بخوابی؟ من جاي میخواي!....بخوابم برم میخوام!....صبحه 2 ساعت دختر_
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  گفت که خندیدم

  !.....میندازم شوهرت کنار رو تو خواب رخت_

 نگاه بهم چپ چپ داره که کردم بهزاد به نگاهی!. .....نه......فرزام؟....من؟....بذارم؟ دلم کجاي دیگه رو این....واي اي

  :گفتم و زدم صورت پهناي به لبخندي.......بگیره مچ که اینه دنبال فقط که هم بشر این.......میکنه

  بندازم؟ برم من کجاست ها خواب رخت.....عزیزم باشه_

  !کردم پهن اتاق تو_

  :گفتم و خوردم جا

  کی؟ _

  :گفت و انداخت پام تا سر به نگاهی

  !بودي کردن خوشگل مشغول شما که موقع همون _

  کالله؟_

  !کردم شوخی.....بخواب برو بیا_

 اتاق وارد و...کردم باز رو در.....بود در نزدیک بود اون توي فرزام که اتاقی.....افتادم راه اتاق سمت و گفتم بخیري شب

 کف رنگی قرمز فرش.......بود چوبی هاي کمد تخت پشت......پنجره یک جلوش و بود تخت یه در روي به رو......شدم

  !من خواب رخت روش و بود اتاق

 صورت به و نشستم تخت کنار صندلی روي و رفتم پس....نمیومد خوابم اصال.....بود صندلی یه تخت کنار خداروشکر

  .......شدم خیره فرزام ي پریده رنگ

  ........بود بسته رو چشماش و بود ریخته صورتش روي موهاش.......اش پریده رنگ هاي لب و سفیدش صورت

  کجام؟ من بود فهمیده کجا از فرزام گفتم خودم با

  ......؟....بود اومده تنهایی چرا اصال

  .....ود؟ نکرده خبر رو پلیس چرا

  ......میدونست خوابیده تخت رو که کسی همین رو جوابش که میچرخید ذهنم تو دیگه چراي ها ده و اینا
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 دستم خورد صورتش به دستم که همین اما کنم پاکش تا جلو بردم رو دستم......بود نشسته عرق هاي قطره صورتش رو

 مردمک.....داد صدا صندلی که.....شدم بلند جام از شتاب و نگرانی با.....میسوخت داشت تب تو...... عقب کشیدم رو

 بلند اش ناله و آه صداي فقط......نکرد باز رو چشماش اما باشه شده بیدار که ترسیدم......خورد تکون فرزام چشماي

  ......میگفت هذیون......شد

 فرزام اتاق در از تر جلو درش ك آشپزخونه سمت رفتم پاورچین پاورچین......کردم بازش و.....در سمت رفتم آروم

 براي ببرم آب توش تا میگشتم چیزي اي کاسه یه ظرفی یه دنبال......کردم نگاه رو اطراف و شدم آشپزخونه وارد......بود

  !....واال خوبه!....بادیگاردم شده اون و پرستارش شدم من!.....کنم اش پاشویه و فرزام

 و شدم خم......بود زیر اون که رنگی صورتی تشت به افتاد نگاهم.......کردم نگاه رو ها کابینت زیر و زمین رو نشستم

 با میشد باز آب که همونطور......کردم باز رو آب شیر و سینک تو گذاشتم ر تشت.....شدم بلند جام از.....داشتم برش

 استفاده همون از بودم مجبور و بود آویز دیوار رو دونه یه......کردم هم پیدا خداروشکر که حوله دنبال گشتم چشمم

  ......کنم

  ........اتاق طرف رفتم و کندم جا از هم رو حوله.....بود شده سنگین حسابی...برداشتم رو تشت

  ........بستم سرم پشت پام همون با و کردم باز پام با رو در

 خوبی اوضاع......انداختم بهش نگاهی یه سرش باال رفتم........میکرد ناله داشت و بود بسته هاش چشم هنوز فرزام

  ......فهمید میشد پریشونش صورت از رو این و نداشت

 حوله دونه یه.......پیشونیش روي گذاشتم رو حوله و تخت کنار نشستم......کردم خیسش و گذاشتم آب تشت تو رو حوله

  !کنم پیدا حوله یه اینکه هواي به کردم باز رو کمد در پس.....بود کم

 رفتم و برداشتم رو اونا سریع......بود زیر اون کوچیک ي حوله تا چند یه......هدف به زدم فهمیدم کردم باز که رو کمد در

 گذاشتم رو یکی کردم خیس رو همه.....بود حوله تا چهار......بود شده داغ حسابی برداشتم رو قبلی ي حوله.....فراز پیش

  .......پاش روي رو یکی اون و هاش دست رو گذاشتم رو یکی......پیشونیش رو

 کشیدم رو لباسش و شکمش رو گذاشتم رو حوله!.......هیکلی عجب.....بردم باال رو شرتش تی......بود مونده اخري

  .........کشیدم روش نازك ي ملحفه یه و برداشتم روش از رو پتو........پایین

 خاکی نوع چه دقیقا من االن......نداشت تاثیري هیچ اما نه یا اومده پایین تبش ببینم که صورتش رو گذاشتم رو دستم

  میریختم؟ خودمون سر تو باید

  .......بشوره رو صورتش و دست بره شه بلند خودش تا کنم بیدارش که گرفتم تصمیم

  :گفتم آروم صدایی با
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  ......شو بیدار دقیقه یه فرزام.....فرزام _

  :گفت درمیومد چاه ته از که صدایی با......کرد باز یکم رو چشماش و لرزید مردمکش

  ؟...هوم _

  .....داري تب.....بشور رو صورتت و دست بریم پاشو_

 بلند دادش یکدفعه که زخمیش دست رو انداخت رو وزنش... شه بلند کرد سعی و بدنش کنار گذاشت رو هاش دست

  ......شد

 رو نشست دوباره و رفت گیج سرش اما شه بلند خواست......بشینه تا گرفتم رو هاش دست.......تر جلو رفتم سریع

  گذاشته آب پارچ یه کالله......انداختم اتاق به نگاهی.......بود باال تبش.......تخت

  ......سرم به زد فکري یه.....بخوریم خواستیم اگه اتاق ي گپوشه بود

  بشینی؟ میتونی... فرزام_

  .......آوردم رو پارچ و رفتم.....پاهاش رو گذاشتم رو تشت.....داد تکون مثبت ي نشونه به رو سرش

  ......بشور رو صورتت تو میریزم آب من _

  !تشت تو میرفت هم اب.....میشت رو صورتش اون و دستش تو میریختم رو آب پارچ با......داد تکون رو سرش دوباره

  اخه؟ کنم کارش چی رو این من االن!....خدا اي!....لرزیدن به کرد شروع زد آب رو صورتش که بار چند از بعد

  .......کشیدم رو تو دوباره روش و بخوابه که کردم کمک.....بغلش گذاشتم هم رو پارچ.....کنار گذاشتم رو تشت

  به افتاد نگاهم......صندلی رو نشستم دوباره........بود خوابیده حاال و بود اومده پایین تبش

  .....بود شده میش و گرگ هوا و بود صبح دم.....پنجره از بیرون

  .......خواب عالم تو رفتم کم کم و بستم رو چشمام بودم نشسته صندلی رو که همونطور

***  

  "فرزام"

 واضح دیدم زدم پلک که یکم میدیدم تار یکم اولش......کردم باز رو هام پلک الي آروم......چشمام تو خورد نورآفتاب

  ........شد
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  !........برداشتم رو اي حوله و گذاشتم رو دستم.....کردم حس پیشونیم روي رو چیزي سنگینی

  ......گرفت درد دوباره که شم بلند تا تخت رو گذاشتم رو چپم دست.......راستم پهلوي رو برگشتم

 صندلی روي که شیوا به افتاد نگاهم که خوابیدم و گذشتم شدن بلند خیر از!.......بود زخمی میره یادم همش المصب

  !........بود شده پهن اتاق وسظ که خوابی رخت به هم بعد و برد خوابش تخت کنار

  !.......مظلوم....بود خوابیده ها بچه عین......میزد برق و میخورد لباسش به آفتاب نور....... بودم زده زل بهش خیره

  !میخوابم دیو عین خودم انگار مظلوم میگم همچین حاال

 با سریع...... کرد گیر پام جلوي تشت به پام که شم بلند جا از خواستم.......نشستم و گذاشتم بدنم کنار رو راستم دست

  ........رفت هم تو اخمام و شد جمع صورتم درد از......نیفتم تا گرفتم رو تخت ي گوشه چپم دست

  !خرکی شانس میگن این به!......کنم استفاده ازش که دارم نیاز همش شده زخم دستم این که بار یه حاال

 آروم.....شیوا سمت برگشتم دوباره و برداشتم رو بود خواب رخت رو که پتویی......میزد خنکی به هوا......شدم بلند جا از

  .......رفتم اتاق در سمت به شدم مطمعن بودنش ثابت از وقتی و کشیدم روش

  .........کرد جلب خودش به رو من توجه مردي و زن صداي قبلش اما دستگیره رو گذاشتم رو دستم

  پلیسه؟ یارو این مطمعنی کجا از تو... خانوم آخه: مرد

  !دیگه خورده تیر االن و پلیسه شوهرش حتما خب........ بگه؟ داره دروغی چه شیوا آخه: زن

 کردم نگاهی اش خوابیده صورت به و برگشتم......م؟ شیوا شوهر االن من.....هه......کردم حالجی خودم با رو اش جمله

  !زدم لبخند و

  .....در به چسبوندم رو گوشم دوباره

  !باشه مجرم خود.....نباشه پلیس یارو این ممکنه که اینه دروغش: مرد

  ......مشکوکی چیز همه به کال تو.....بهزاد آقا خیر نه: زن

  ......پرید؟ رنگش بخواب شوهرت پیش برو گفتی بهش چرا پس: مرد

  .....نشور رو مردم گناه......پرید؟ رنگش کی خدا بنده اون:زن

  ......زمین سر میرم دارم من.....باش مراقب فقط.......خودته حرف حرف تو بگم هرچی که من: مرد

  .....پناهت و پشت خدا: زن
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 سوالی بیرون برم من ممکنه....گفته بهشون چی شیوا نمیدونم....گذشتم رفتن خیر از.....در به کردم رو پشتم و برگشتم

  ....کنن شک و بدم اشتباه رو جوابش من که بپرسن

  !.....شه بیدار شیوا که شدم منتظر و نشستم روش آروم و تخت سمت برگشتم

***  

  .....!شد باز رنگش خاکستري چشماي وم آر و داد رضایت باالخره ساعت نیم بعد

  !کجاس بیاد یادش تا کرد نگاه رو اونور اینور.....زد پلک یکم

  :گفتم و بینیش نوك رو زدم.....تر جلو رفتم

  ......عزیزم همسر بر سالم_

  :گفت بود گرفته خواب اثر در که صدایی با

  !هست ام خواسته خدا از چه.....کوفت _

  :گفتم و کردم اي خنده

  شه؟ تموم مجردیش شیرین دوران میخواد دلش سري کدوم آخه......من؟ کی؟ _

  .....پاشد جا از و برگردوند رو روش.....رفت اي غره چشم

  :گفتم

  کردن؟ شک اینقدر که گفتی بهشون چی _

  !بیاد وجود به سوتفاهم شیوا براي شد باعث همین و بود شده جدي لحنم

  :گفت عصبانیت با

 و زورو شدن دفعه یه ولی کجا از نمیدونم....هستن بنده شرکت مدیر برادر ایشون بگم....بگم؟ چی داشتی انتظار _

  .....بدن نجات رو من اومدن

  !کوچیک زاهدي همون بودم شده ومن و اخم ي شیوا اون جلو تو بود رفته دوباره

  :گفتم خنده با

  !میدم طالقت میرم!....نمیخواما زشت زن من.....میشه خراب پوستت...نخور حرص حاال_
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  :گفت حرص با دندوناش الي از

  .....فرزااااام _

  جاااانم؟_

  :گفتم و باال بردم رو دستام که میاورد جوش داشت دیگه

  گفتی؟ ها این به چی ببینم بگو حاال!.....تسلیم من - 

 اونجا کارتت!....دادي نجاتم اومدي تو و بودن گرفته گروگان رو من مجرما از سري یه!.....پلیسی!....شوهرمی تو گفتم_

  !خوردي تیر همونجام.....رفته بین از سوزي آتیش تو و افتاده جیبت از درگیري تو

  ! پردازیت داشتان این با بندازه لنگ تو جلوي بیاد باید هوگو ویکتو یعنی_

  ...گفت حرص با 

  میدونستی؟ بیشعوري خیلی _

  :گفتم و زدم پوزخندي

  !نمیخوردم تیر دزدیدنش که اخمالو يِ کوچولو دختر یه نجات واسه نبودم بیشعور اگه...آره _

  میخواد؟ چی دلت االن میدونی _

  :گفتم میکشیدم دراز تخت رو حالیکه در ریلکس خیلی

  !میدونم آره _

  بابا؟ نه _

  :دادم هواتکون تو رو دستام

  !تو جان_

  میخواي؟ چی حاال_

  :گفتم تمام پررویی با و کردم اشاره تخت رو بغلم به

  !رو زنم_

  :گفت من پررویی به برد پِی که هم بعد......شد تا 4 تعجب از شماش اول
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  ....!نفهم آدم روح تو اي _

  :گفتم و زدم اي قهقه

  ! کن ما بار دیگه تا چند یه.....دارم جا هنوز من....نکنا تعارف شیوا _

  :گفت میکرد فرو دستاش تو رو ناخوناش که درحالیکه

  ......چشم اومد یادم _

  :گفتم و دادم تکون تاسف ي نشونه به سري

  کردم؟ انتخاب من زنه این آخه.....ام سلیقه سر تو خاك _

  :گفت و شد دوم ي تیکه بیخیال

  ! میبري سوال زیر رو خودت داري هم خودت میبینی_

  !خانومم میکنم راحت تورو کار دارم_

  .....اومد در صدا به در که بده رو جوابم اومد

  ! کردن شک بدجور اینا میدونست هم خودش انگار!.....نشست من کنار تخت رو اومد سریع شیوا

  ......بفرمایید: شیوا

  : گفت و گرفت دستش از رو سینی... سمتش رفت سریع شیوا.....  تو اومد پر سینی با زنی

  ؟......وضعت این با کشیدي زحمت چرا....جون کالله خیر به صبح _

  :گفتم و شدم بلند جام از منم

  ! سالم _

  : گفت و زمین رو گذاشت رو سینی شیوا

  ؟!نکردي جمع چرا.....فرزام؟.....کنم جمع اینارو رفت یادم جون کالله ببخشید آخ آخ _

  !بده نشون ذلیل زن آدم یه رو من تا کرد رو سعیش نهایت یعنی......دستم؟ این با من.....کردن وصل بهم ولت 220 برق

  :گفت است کالله اسمش بودم فهمیده که زن
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  !میکنم جمع االن من وایسا.....کنه؟ جمع میخواد دستش اون با فرزام آقا.....داریا انتظارا شیوا؟ _

  : گفت سریع شیوا

  ......میکنم جمع خودم االن کنی جمع نمیخواد تو... بابا نه _

  :گفت و کرد من به رو داد تکون سري زن

  سروان؟ جناب بهتره حالتون ایشاال _

  نگفت؟ خودم به چرا....سروانم؟ من بود گفته اون....انداختم شیوا به نگاهی

  !میکنیم جبران که ایشاال نکنه درد دستتون _

  :گفت و زد لبخندي کالله

  !..... باشید راحت شوهر و زن شما میرم من.....چیه حرفا این _

  :گفتم.....بیرون رفت اتاق از و

  نداشتم؟ خبر خودم و بودم ذلیلی زن آدم همچین من _

  : گفتم و شدم بلند جام از

   نه؟!.... باشیم راحت شوهر و زن که _

  !....کرد پرت طرفم به و برداشت رو بود زمین رو که بالشی شیوا

  :گفتم و دادم خالی جا

  ! باالست بدنیش انعطاف سروان جناب یک که نره یادت_

  : گفت پررویی با......شیوا ایستادن با شد همزمان که رفتم جلو قدم یه من

  چته؟ _

  !!! میاد خوشم هاش پروایی بی همین از

  !باشم راحت زنم با میخوام _

  ! زنت با اما! باش خب _
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  ........ روش گذاشت و کرد تا رو پتو و ملحفه......اتاق ي گوشه گذاشت و کرد جمعش و تشک سمت به رفت هم بعد

 ایستاده اتاق وسط همینطور که منم......روش انداخت دقت با رو تختی رو و..... کرد مرتب رو بالش......تختم سمت رفتم

  !واقعا نکنه درد دستش!.....نکرد حساب هم رو بودم

  :گفت و نشست بغلش خودش و تخت رو گذاشت رو سینی

  ؟؟؟.....بگیرم هم لقمه واست میخواي_

  !ترم پررو اون از من پرروعه اون اگه

  بیاد؟ بدش که کیه_

  !.......نشستم تخت رو جلوش رفتم خنده با...... داد تکون تاسف ي نشونه به سري

 گرفتم روش جلو و کردم درست اي لقمه.....خوردم که کم یه منم......شد خودش براي گرفتن لقمه مشغول سکوت تو

  :گفت......  کرد نگاه بهم تعجب با....

  کنم؟ کار چ _

  !میخورن.....میکنن؟ کار چی رو لقمه معموال _

  !کردي روشنم که ممنون _

  : گفتم که بگیره دستم از خواست رو لقمه.......دهنش جلو گرفتم

  ......دیشب بابت ممنون _

  !بود جبران_

 شوخی یا....شرکت تو رفتارش به نه.....داره هم متضاد روي چندین که دختري بگم باید کنم توصیف رو شیوا بخوام اگه

  !االنش برخورد یا دیشبش

  :گفتم و افتادم دیشبش هاي حرف یاد

  ......و داري ازدواج قصد که _

  :دادم ادامه خنده با

  ....... هايِ کار میخواي و _
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  : مکثی از بعد

  !! استغفراهللا _

  .....گلوش تو پرید میخورد داشت که اي لقمه

  :گفتم و پشتش زدم سریع

  !میمیریا دل به آرزو! نشی خفه بپا _

  : گفتم ساختگی ناراحتی با

  ! تلخه واقعیت _

  .....بود شده قرمز 

  ! شیرینه هم خیلی واقعیت تلخی_

  :گفتم و زدم پوزخندي

  ......بابـــــا....منطق بابا.....فلسفه بابا _

  ......حرفم وسط پرید و بدم ادامه نذاشت

  ......نیستم بابات من.....نکن بابا بابا انقدر_

  .....بس و میکنم حس رو وجودش خودم که اي تلخی.....زدم تلخی لبخند

  !خانوووم خانوممی تو.....  میدونم _

  !میکنی ترش _

  ......هست ماشین تو معده قرص _

  :گفتم و کردم ریز رو چشمام.... کردم مکثی

  دره؟ ته فرستادیش نکنه....کو؟ ماشین راستی _

  :گفتم و کردم نوچی نوچ

  راستی؟....روستا تو آوردنش کرده تموم بنزین....نخیر.....که واقعا _
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  : گفت و داد تکون سري

  هوم؟ _

  ..... ؟ کجام من فهمیدي کجا از تو _

   بلند جا از سریع.....رسید هردومون گوش به فریادي صداي اما بزنه حرفی که کرد باز رو دهنش

  .....دویدم در سمت به و شدم

  .....شد بلند دوباره فریادش......بود عرق در غرق صورتش و بود پریده رنگش.....بود نشسته زمین رو کالله

  : زدم داد و دستام بین گرفتم رو سرش.....سرش باال رفتم....بود اش بچه اومدن دنیا به وقت

  ....شوهرش دنبال برو.....فرزااام_

  : گفتم....کرد تعجب وضعیت اون توي کالله دیدن با و بیرون اومد اتاق از سراسیمه فرزام

  ....بهزاد اسمش......دیگه برو اشه بچه اومدن دنیا به وقت_

 کالله ي بریده بریده صداي......کوبید هم به رو در و شد خارج خونه از سرعت با و داد تکون مثبت ي نشونه به سري

  : آورد خودم به رو من

  .....بیار......گرم آب....تشت... یه........ برو _

 زیر رو بالش.... آوردم گرم پتوي یک و بالش یک و خواب اتاق سمت رفتم بدو بدو...... هوا رفت دادش صداي دوباره و

  ......بیارم؟ دنیا به رو بچه میتونم من مگه آخه....کنار انداختم رو پتو و گذاشتم کالله سر

  .....کن پیدا رو شوهرش بدو فرزام

 طرف رفتم پس مونده اتاق تو دیشب از اومد یادم تا چرخیدم خودم دور یکم.....نبود اما گشتم تشت دنبال نگاه با

 نگاهم.....سینک تو کردم خالی رو تشت توي آب.....آشپزخونه برگشتم و برداشتم رو تشت سریع و کردم باز رو در.....اتاق

 داغ خیلی.....آب تو زدم رو دستم......کردم خالی تشت توي رو آبش سریع و داشتم برش......  افتاد اجاق روي کتري به

  .........شه کم گرماش از تا ریختم روش سرد آب یکم....بود

 برام.....  برداشتم دیگه ي حوله تا 4 بودم برداشته حوله فرزام براي دیشب که کمدي از....اتاق طرف رفتم بدو بدو دوباره

  کار؟ چی میخوان رو حوله همه این اینا بود سوال جاي

  ......  کالله باالسر برداشتم رو تشت آشپزخونه از
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***  

   "فرزام "

 بچه و زن اون مشغول فکرم......  بدوم سرعت با میتونم که جایی تا میکردم سعی اما داشتم دستم تو که دردي وجود با

  .....بود اومدنش دنیا به درحال ي

  ......نمیشناختمش که میرفتم دنبالش توجایی و...... بودمش ندیده تاحاال که میگشتم کسی دنبال باید هم طرف یه از

  ....... شد پدیدار گندم ي مزرعه یه روم به رو اینکه تا میدویدم همینجوري

  

   گفتم و بهشون کردم رو..... بودن هاشون گندم برداشت مشغول روستایی مرد تا چند

  میشناسین؟ رو بهزاد آقا شما..... ببخشید- 

  : گفت خاص اي لهجه با داشت هم اي مشکی بلند ریش که مردا از یکی

  ؟ بهزاد کودوم _

  بدونم؟ کجا از من آخه بگه نیست یکی

  ..... داره ماه به پا خانوم یه که همونی _

  : گفت مرد یکی اون

  میگی؟ رو طبیب....  ها _

  : گفتم و دادم تکون رو سرم

  ...کنم؟ پیداش میتونم کجا.....همون آره _

  : گفت و داد نشون رو مسیري چروکش و پرچین هاي دست با و وایساد روم به رو......  بیرون اومد ها گندم بین از مرد

  ....اونجاس بهزاد.... داره مریض دومی خونه......  است خونه تا دو روش به رو بعدي ي مزرعه...... بگیر رو راه این_

  .....نباشید هم خسته....جان پدر ممنون_

  : گفت و زد ام شونه به دست مردي

  .....پسرم نباشی درمونده_
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 رو بهزاد باید اما بود گرفته شدت ام سرگیجه دوباره و میکشید تیر ام معده.....میدادم ادامه باید اما نداشت جون پاهام

  ...... اما بود شده کم سرعتم...... بشم افتادنم مانع تا گرفتم ها دیوار به رو دستم و خاکی راه اونطرف رفتم.....میکردم پیدا

  ......رسیدم باالخره......  رفتم راه نظر مورد ي خونه تا و گرفتم کنارم دیوار به رو دستم.....  میزدم نفس نفس

 دیوارش رو پنجره تا دو که بود کاهگلی ي خونه یه روم به رو ي خونه.....میتابید حرارت با و بود باالسرم درست آفتاب

 در روي به رو و......رفتم باال خونه در جلوي هاي پله از......در همرنگ درست....بود آبی اطرافش که.....بود

 توانم تمام دوباره......زدم در به جونی کم ي ضربه و باال بردم رو دستم.....بود خشک دهنم و بود شده ام تشنه.....ایستادم

  .......زدم در و کردم جمع رو

  ..... میکرد تر خراب بود که اونچه از رو حالم هوا گرماي

  : گفت و وایساد جلوم بود بسته کمرش به رو چادرش که روستایی زنی لحظه چند از بعد

  .....بفرمایید _

  : گفتم بریده بریده

  ......دارم کار......طبیبه همون.....همون.....بهزاد آقا.....با _

  داري؟ کارش چی: زن

  .....بهزاده همون که بود معلوم سفیدش روپوش از....ایستاد زن کنار قامتی بلند مرد که بزنم حرفی که کردم باز رو دهنم

  بهزاد؟ آقا: من

  .......داد تکون مثبت ي نشونه به سري

  ......خانومت _ 

  :گرفت نگرانی رنگ نگاهش

  چی؟ خانومم_

  ...میاد... دنیا به داره..... ات بچه _ 

  

 ***  

  ":شیوا" 
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  ......بود مپل تپل سفیدِ  نی نی یه....هرحال به خب اما پسر یا دختره نمیدونستم.......بود اومده دنیا به بچه

  .........کردم تنش رو هاش لباس و شستم رو بچه منم......رفت هوش از آخر اما بود هوش به لحظه آخرین تا کالله

 از وقت هیچ....بود بدي خیلی ي تجربه خداییش......روش گذاشتم رو بچه و کردم پهن اتاق ي گوشه خوابی رخت

 مو به مو منم و کنم کار چی که گفت بهم تمام سختی با کالله خود.......بودم مجبور طرفی از اما نمیومد خوشم اینکارا

  .......دادم انجام

  ........خودش سرجاي گذاشتم رو هرکدوم....شستمشون و......آشپزخونه بردم رو ها حوله و تشت

  ......بود برنگشته هنوز فرزام

 رو سرش زیر بالش...........شستم رو صورتش اون با و کالله سر باال رفتم........شستم سرد آب با رو ها حوله از یکی

  .......کشیدم روش بودم آورده قبل از که رو پتویی و کردم درست

  !بود بهتر میکرد استراحت....داشت که سختی زایمان اون با....خب اما.....بخوابه بذارم یا کنم بیدارش باید نمیدونستم

  .......بیاد فرزام موندم منتظر و کردم شکمم تو رو هام زانو اتاق ي گوشه رفتم خودمم.....بود خوابیده که هم نی نی

 بدون.....شدم بلند جام از........ها خدا بنده بودن نگران قدر چه االن......کجام بودم نداده خبر اینا مامان به بود روز چند

 رو گوشی فرزام......شدم وارد و کردم روباز در......بودیم اونجا دیشب که رفتم اتاقی سمت به.....  کنم صدایی سرو اینکه

  !ایول! بود پنجره جلوي ي طاقچه رو گوشیش......انداختم اتاق اطراف به نگاهی.....بود؟ برده خودش با

 و تخت رو نشستم سریع......بود کافی هم همون.....داشت شارژ نصفه....کردم روشن رو اش صفحه و برداشتم رو تلفن

  ......گرفتم رو خونه شماره

  .......بودم بابا و مامان صداي شنیدن منتظر مشتاقانه......بوق یک

  .....هاشون گالیه منتظر......دوبوق 

  هاشون کردن دعوا منتظر........سوم بوق 

  .....هاشون نصیحت منتظر.........چهارم بوق 

  .......برداشتن رو تلفن باالخره 

  :گفتم

  .....بابا؟.....مامان؟.....الو؟ _
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  ......کرد خوش جا گلوم تو بغضی شد پخش گوشی تو که بابا ي گرفته صداي

  بابا؟ تویی.....دخترم؟.....شیوا؟ _

  خوبه؟ مامان.....خوبی؟ بابا.....خودمم آره.....جون بابا سالم _

  :گفت و.....کشید عمیقی نفس بابا 

  .کجایی؟ االن....تو؟ بودي کجا.....باشیم؟ خوب میشه مگه _

  .....خونه میگردم بر زودي به....کردم فرار االن...مفصله داستانش...بابا _

  .....شد آمیخته شادي کمی و نگرانی با بابا صداي

  .......آدما این میدونستم اگه خدا به......بابا راهتیم به چشم.....برگرد زودتر....جوري؟ چه _

  ......بدونه مقصر رو خودش بابا نمیخواستم.....همونان طرف از بود فهمیده پس.....خورد رو حرفش

  نمیخواست.......کنه اذیت رو خودش نمیخواستم.......بشه کم عظمتش نمیخواستم

  ........"نچکیدن براي اشک ي قطره اولین با مقابله میخواهد عظیمی قدرت چه"

  ....کرد سکوت

  .....کردم سکوت

  ......انداخت لرزه به رو تنم سکوت این ي سرما 

  بابا؟ _ 

  .......نداد جوابی 

  ......برمیگردم زود _ 

  : گفت بغض از پر صدایی با 

  .....باشه خداحافظت....منتظرتم _ 

  .....تخت رو انداختم و کردم قطع رو تلفن.... کردم خداحافظی......نداد بهم رو مامان با زدن حرف رخصت گلوم تو بغض 

  .....من خاطر به..... بود شده خم کمرش.....بود گرفته.....بود شکسته بابا......دادم سر رو هقم هق و شدم مچاله تخت رو 
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 پدرم دل گرماي با شدنش گرم......بود داده ازدست رو گرماش و بود شده سرد دلم..... بود پوشونده اشک رو صورتم 

  ......بود

  ......کردم احساس ام شونه روي رو دستی گرمی که گرفت شدت ام گریه دوباره االنش وضعیت تصور از 

 روم به رو نشست.....اش پریده رنگ صورت به افتاد چشمم.....خورد گره سبز چشم تا دو تو نگاهم.....گرفتم باال رو سرم 

  .....نمیفهمیدم نگاهش از چیزي.....میشد باز لبخند به لبم من نه میزد لبخند نه......بود ام شونه رو هنوز دستش

  ....... " داشت نویس زیر نگاهش کاش " 

  :گفت و کرد پاك رو هام اشک.....صورتم سمت اومد آروم دستش 

 این معنى که را کسى نمیکنند پیدا اینکه بخاطر فقط افتند مى که هستند کلماتى بلکه نیستند قطره ها اشک  _ 

  ..بفهمد را کلمات

  ......میدیدم اشک از ضخیمی ي پرده بین از رو فرزام.....لرزید ام چونه 

  : داد ادامه 

  شده؟ چیزي......  رو ها اشک اون نریز _ 

  : بگم تونستم گرفته صدایی با فقط.....تر جلو اومد اونم.....تخت پشت به چسبوندم رو خودم 

  .......بابام _ 

  ....... بدم ادامه رو حرفم نمیدادن مجال هام اشک 

  : گفت و کرد خم هام زانو رورو دستش و بیرون داد صدا با رو نفسش 

  بردن؟ کجا رو تو فهمیدم کجا از میدونی_ 

  : گفت که دادم تکون منفی ي نشونه به سري 

  ......اما نمیاد یادت که تو _ 

  : گفت و کرد مکثی 

  ! بود تو بچگی یدوران خونه اونجا _ 

  ما؟ ي خونه......کنم هضم رو حرفش تا کشید طول یکم 
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  .....تصادفت......نیاد یادت که طبیعیه البته _ 

  بازي؟ این تو بازیچه بودم شده من چرا.....اخیر اتفاقات و.....افتادم شب اون یاد هم باز 

  :گفتم و کردم صاف رو صدام یکم.....دادم قورت رو دهنم آب 

  میدونی؟ کجا از تو _ 

 میافتاد فرزام چشماي تو انعکاسش و بود کردن غروب حال در خورشید....ایستاد پنجره روي به رو......  شد بلند جاش از 

.....  

 تنها....... بود خونه فراز تعجب کمال در اما....خونه رفتم مستقیم پس شرکته فراز میکردم فکر......ایران رسیدم ظهر _ 

 که میگن و میزنن زنگ فراز به میدزدن تورو که لحظه اون........توعه پدر فهمیدم بعدا که بود اونجا هم آقایی یه.....نبود

  ....!بکشه رو پدرت فراز که این......  کنی پیدا نجات تو که داره وجود راه یه فقط چون......نگردیم دنبالت

  ......بودم ماجرا ي بقیه شنیدن منتظر.....بود سخت برام هم تصورش....بستم رو چشمام 

  .....میرسه دستش فیلم اون اینکه تا نمیکنه باور اول فراز _ 

  .....طاقچه رو گذاشت و کرد مشت رو هاش دست فرزام 

 موقع همون هم من.....  بزنن حرف هم با مورد این در تا میاد هم اون.......  خونه بیاد که میده خبر پدرت به _ 

  ....... میشد پخش داشت فیلم اون که موقعی.....رسیدم

  ..... بیرون کرد فوت رو نفسش 

 هم آدرسش پس.....بوده خودتون مال خونه اون که میفهمه توش وسایل و اتاق اون دیدن محض به پدرت _ 

 انتخاب رو جایی عمد از اونها اینکه....  لنگید می کار جاي یه من بنظر اما کنه خبر رو پلیس میخواست فراز.....دراومد

  !.......  میدونستیم رو آدرسش که بودن کرده

  .....کنن خارج دور از نحوي به رو هرکدوم تا بکشونن اونجا رو فراز یا پدرت میخواستن ها اون 

 دارم شک چون بزنم رو حرف این االن نمیخوام.......خونه برگشت پدرت....... نمیشناختن رو من چون.....اومدم من پس 

  ..... اما

  ...... بود من به پشتش و جیبش تو بود کرده رو هاش دست.....شدم خیره بهش و برداشتم پام رو از رو سرم

  ؟ چی _ 

  ! دیدیش تو زیاد خیلی احتمال به و......است زنده تانیا میکنم حس من _ 



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٨٣ 

  : گفتم اختیار بی..... کردم تعجب 

  .....میشه؟ زنده مرده تاحاال کی از......جان؟ _ 

  : گفت و طرفم برگشت 

  !بود نمرده هم اول از تانیا میکنم حس من......اما شیوا دارم شک _ 

  !دستش رو خالکوبی اون با!...بودمش دیده ماشین تو که دختري اون سمت به شد کشیده ذهنم 

  ......ندیده رو تانیا ي جنازه مامان اینکه اول.....میگم اول از رو هام دلیل_ 

  : میکرد نگاه رو به رو به خیره اما نشست کنارم اومد فرزام.....افتادم فراز اتاق تو ي نامه یاد 

  .....بود تانیا شبیه که شهروز خالکوبی دوم _ 

  : داد ادامه و کرد مکثی 

  ..... اینکه سوم _ 

  :  گفت و فرستاد بیرون صدا با رو نفسش 

  ......دیدم هم رو خودش اما بودم دیده قبال رو عکسش من _ 

  .....شد تا 4 تعجب از چشمام 

  .....دستشویی روي به رو وقتی.....میالد برج توي اونروز_ 

  :داد ادامه و پایین انداخت رو سرش 

 شک همین خاطر به بود دور.......ایستاده ازت فاصله با دیدم برگشتم وقتی.....رفتی تو زدم بهت رو ها حرف اون _ 

 رو فراز پس..... شما سمت میاد داره عصبانیت با که دیدم کرد خواستگاري ازت فراز که وقتی اما باشه خودش که داشتم

 رو من ي قیافه تانیا کردم سعی هم طرف یه از.....نیفته خطر تو این از بیشتر و نشه قضیه متوجه تا خودم سمت کشیدم

  ....نبینه

  ......نمیگنجید ذهنم تو میزد که هایی حرف 

  : پرسیدم ازش 

  داري؟ شک میگی چرا پس _ 
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  :گفت و داد تکون طرفین به سري 

 انجام فراز رفتن بین از با تکمیلش که بود مونده تموم نیمه کارش اون.....تو نه میشد فراز هدفش بود تانیا اگه چون _ 

  ....میشد

  .......بودم نکرده فکر جاهاش این به....  میگفت راست 

  : گفت آروم خیلی 

  !برگردیم تر زود چه هر بهتره میدونی رو چیز همه که حاال _ 

  ....دادم تکون سري 

  .....آرامش از بود پر قلبم اما میگرفت بیشتر دلم باید قبل لحظه چند به نسبت بودم فهمیده که هایی چیز این با قاعدتا 

  !خاص و ناب آرامش یه از 

 بود مونده صورتم رو که اشکی رد..... کردم جمع پشتم رو موهام اما نبود سرم رو روسري.......شد کاشته لبم رو لبخندي 

  .....شدم بلند آروم جام از و...... کردم پاك رو

 که داغش هاي دست رو گذاشتم رو سردم دست......شم فرزام قد هم یکم تا کشیدم باال رو خودم و نشستم زمین روي 

  .....شد خیره بهم نگاه همون با و باال آورد رو سرش

  :گفتم و کردم حفظ رو لبخندم 

  .....ممنون _ 

  : گفت و نشست لبش رو باري شیطنت لبخند.... بست رو چشماش 

  !میکنی جبران _ 

  : گفتم و شدم بلند جا از باشه افتاده یادم چیزي انگار یکدفعه 

  ....رفت یادم رو کالله.....سرم تو خاك _ 

 آشپزخونه تو هم بهزاد و میده شیر اش بچه به داره کالله دیدم کردم باز که رو در......  رفتم در سمت به سریع 

  : گفت که میکردم سرم داشتم.....برداشتم لباسی چوب از رو شال...... اتاق تو برگشتم سریع بهزاد دیدن با......است

  !گرفتی معماري با همزمان رو زایمانت و زنان تخصص نمیدونستم_ 

  ......شیطون و شوخ فرزام همون جلد تو بود برگشته دوباره 
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  : گفتم و سمتش برگشتم 

  !بیرون نیا درثانی!.....دید نتواند هرآنکه شود کور تا _ 

  :  گفت و فهمید رو منظورم 

  ! نی نی جونِ نوشِ _ 

  .....دیس تو میریخت رو برنج داشت بهزاد...... شدم خارج در از و رفتم اي غره چشم 

  ...... بهزاد آقا میکشم من بدین _ 

  ......کرد نگاهم و برگشت 

  :دادم ادامه 

  ! بهتون میگم تبریک_ 

  : گفت و زد شیرینی لبخند 

  .....ام تو مدیون رو ام بچه و زن جون......خانوم شیوا ازت ممنونم _ 

  : گفتم و پایین انداختم رو سرم 

  .....میکنم آماده رو بقیه من بفرمایید شما.....بودم شما مدیون رو شوهرم جون منم _ 

 کرده وقت کی اینا....  قابلمه ي تو پلوي لوبیا به موند نگاهم.....بیرون رفت آشپزخونه از و کرد تشکري لب زیر بهزاد

..... میخورد رو کوچیکه داشت که بود من ي بزرگه روده مهم....  نبود مهم اینش...انداختم باال اي شونه بپزن؟ غذا بودن

  .....کنار گذاشتم و دیس تو کشیدم رو برنج و برداشتم قابلمه تو از کفگیررو

 اش بچه به و بود شده خیز نیم کالله.....  کردم پهنش حال تو و بیرون اومدم آشپزخونه از و درآوردم کابینت از رو سفره

  : گفتم و زدم لبخندي......  بود نشسته کنارش هم بهزاد....  بود شده خیره

  ! خانوما خانوم باشه مبارك _

  : گفت و خندید

  ! شما ي بچه ایشاال....عزیزم برم قربونت _

 برگشتم و پایین انداختم رو سرم!...... مثال البته!  فرزامم زن االن من افتاد یادم که... ما؟ ي بچه بگم میخواستم

  .... ببرم رو سفره وسایل ي بقیه تا آشپزخونه
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  ! ...کرد نمیشه کاریش...  خب اما... بود شده سنگین....  سینی تو گذاشتم رو ها بشقاب با رو چنگال قاشق و ها لیوان

 کالله سمت برگشتم دید دستم تو که رو سینی! ..... بیرون اومد اتاق از لبخند با فرزام که بیرون بیام آشپزخونه از اومدم

  : گفت خودش خاص لحن با و گرفت دستم از رو سینی...  جلو اومد..... میکنه نگاه رو ما داره که دید و

  ..... من بده......میشی اذیت سنگینه _

  : افتادم کالله حرف یاد......  رفت غنج دلم ته ظاهري هرچند حمایتش این از......  دادم بهش رو سینی

  !..... بگیرم رو کنه خوش جا میخواست لبم رو که لبخندي جلوي نتونستم دیگه "!  شما ي بچه ایشاال "

  ...... سفره سر رفتم و بشقاب تو ریختم سبزي یکم.

 کالله مپل تپل دختر به افتاد نگاهم....  نداشت کاري کسی به و بود خودش غذاي خوردن مشغول کس هر ناهار موقع

  ....... بود خوابیده مظلومانه اتاق ي گوشه که

  : گفتم و کردم نگاه رو کالله و برگشتم

  نداره؟ اسم خانوما خانوم این ببینم_

  : گفت حال همون در و کرد نگاه شوهرش به و زد لبخندي کالله

  !..... مهرخ گذاشتیم رو اسمش _

 گرد صورت و داشت بوري هاي مو.....  میخورد بچه ي مظلومانه و سفید ي چهره به واقعا و بود قشنگی اسم "مهرخ "

  ..... سفید

  ..... شد خورده سکوت تو ناهار ي بقیه

  ...... کردم دم رو چایی و شستم رو ها ظرف من و کردیم جمع رو سفره من و فرزام و بهزاد ناهار از بعد

  ...... سالن تو بردم و ریختم استکان تو گذشت که یکم

  : گفت و من سمت چرخید نگاهش اومدم که من..... میزد حرف بهزاد با داشت فرزام

  ..... کنیم زحمت رفع دیگه بدید اجازه اگه.....  دادیم زحمت خیل بهتون دیگه ما جان بهزاد راستش_

  : گفتم و فرزام و بهزاد سمت گرفتم رو چاي سینی

  ......دادیم زحمت بهتون خیلی بهتره حالش هم فرزام دیگه آره_
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  : گفت که کالله طرف گرفتم رو چایی و برگشتم

  ....  بعد شه خوب کامل حالش فرزام آقا بمونین....  میزنمتا میشم پا_

....  روش نشست فرزام داغ دست که بدنم کنار گذاشتم رو دستم.....  فرزام کنار نشستم و زمین گذاشتم رو سینی

 همش اینا و داریم قرار اي شرایطی چه تو افتاد یادم که کاریه چه این بگم و کنم نگاه چشماش تو برگردم خواستم

  .....! بازیه سیاه

  ..... کشیدین زحمت خیلی شما....نمیشه رومون واقعا دیگه عزیزم نه _

  : گفتم و بهزاد به بعد و انداختم فرزام به نگاهی

  ..... کنم جبران جوري چه نمیدونم شمام مدیون رو شوهرم جون من _

 قدر چه هر....بود خورده تیر من واسه اون چون بودم مدیون جونش کردن پیدا نجات خاطر به واقعا اما نبود شوهرم شاید

  ..... نمیکنم هم فراموش و کنم فراموش رو کارش این نمیتونم باشم انصاف بی که هم

  : گفت دید رو سکوتم که کالله

 نبینیا هم رو سرت پشت دیگه نري اما راحتی هرجور.... بود تو دستاي تو سالمتیش هم نی نی اون!  صافه حسابمون _

....!  

  : گفتم و کردم نگاه کالله به لبخند با....  شدم بلند جام از

  ! نمیشه خالص من شر از ها حاال حاال نی نی این راحت خیالت _

  .....  چشم سر قدمتون....  بیاید میشیم خوشحال:  گفت بهزاد

  ..... بست رو در و اومد سرم پشت هم فرزام....... اتاق رفتم و گذاشتم هم روي رو چشمام لبخند با

  :  گفتم اخم با

  ؟ کنم عوض لباس تو جلو که نداري انتظار _

  : گفت و خندید

  ..... خب اما نمیاد بدم که من _

  : گفت و انداخت باال رو هاش شونه....  کرد اشاره در به

  !... برم نمیتونم هم بیرون _
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  .... واست نیست زحمتی اگه اقل ال کن رو پشتت_

  : گفت و داد سر اي قهقه

  ! هست اي تحغه چه انگار حاال _

  : میزدم غر خودم به بلند بلند

 تو بگم که افتاد زبونم به ام ساله چند هاي فسفر سوختن اثر در نمیدونم! ..... کردم خودم که کاریه دیگه آره _

  ..... اه..... اصن.....  بله بگم تو به بکنم غلط من..... شوهرمی؟

 بد مگه...... بگم؟ میتونستم هم اي دیگه چیز مگه....؟ میزنم غر دارم چرا االن گفتم خودم با لحظه یه. .....کردم سکوت

  .....؟ شد اذیت من خاطر به کم....کرد؟ حمایتم کم.....شد؟

 خاص لبخند همون با فرزام..... شد تموم که گفتم و شه خشک بودم گذاشته بودم شسته قبال بودم پوشیده رو هام لباس

  : گفت و برگشت همیشگیش

  !..... خاستگاریم بیاد بکنه غلط فرزام بگو....  بله گفتم کردم غلط بگی اینکه جاي به _

  چرا؟ اما..... شد خالی دلم ته

  !نمیدونم...... بود؟ همین خاطر به واقعا..... نباشم تاییدش مورد من که باشه کسی نمیخواد دلم اینکه براي شاید

  : گفتم دلخوري با و دادم فشار دستم تو رو کالله هاي محلی لباس

  ...... بدم رو کالله هاي لباس میرم _

  : گفت و خودش سمت برگردون رو من و گرفت رو دستم که میرفتم داشتم

  ! میشه تموم صورتشون متاسفانه که میکنن آرایش اینقدر که نیستی دخترایی جزو که خوشحالم خیلی _

 بدون......بود؟ شده مهم برام فرزام نظر کی از..... بود؟ شده مرگم چه من.....  شد گرم دلم کوچیک تعریف همین از

  ..... بریم:  گفتم لبخندي ترین کوچک

 راه تا میکرد کمکش و بود گرفته رو کالله بهزاد.... بودن شده بلند جاشون از کالله و بهزاد......شدیم خارج اتاق از هم با

  ..... بره

  !. تخت روي گذاشتم هم رو خوشگلت هاي لباس...  عزیزم ممنون جونم کالله: من

  ..... هم با کردیم روبوسی و جلو رفتم



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٨٩ 

  ! نداره رو قابلت دار برش:  کالله

  !داره قابل صاحبش بابا نه:  من

  ! ....بیایا:  کالله

  !ما پیش بیا هم تو حتما عزیزم باشه: من

  !باشه هم شما ي بچه اومدیم ایشاال:  کالله

  بیاي؟ دیر قراره اینقدر یعنی:  گفتم

  !کردم شوخی: کالله

 ي خونه اون از و کردیم خداحافظی هاشون شماره تبادل از بعد و دادن دست هم با هم بهزاد و فرزام.....  زدم لبخندي

  ...اومدیم بیرون محبت و عشق از پر و صفا با کاهگلی

***  

  :"فرزام "

 نگاهی. ..... میکرد وجود اعالم و میکشید تیر یه زخمم گاهی از هر اما بود بهتر حالم..... بیرون اومدیم هم خونه اون از 

 رو ماشین بود گفته بهزاد.....  کنم سکوت ماشین به رسیدن تا دادم ترجیح.....  بود خودش تو خیلی....  انداختم شیوا به

 تا کردم دنبال رو بود گفته بهمون که رو مسیري منم پس کردن پارك خودشون ي خونه از باالتر و کردن بنزین پراز

  .....شد ظاهر دیدم ي محدوده تو ماشین اینکه

.....  نشست و کرد باز رو ماشین جلوي در حرف بدون هم شیوا...... کردم باز رو ماشین در و درآوردم جیبم از رو سوییچ 

 وچشماش شیشه به بود داده تکیه رو سرش..... ام انداخته بهش نگاهی نیم.....  شدم سوار و کردم باز رو در مکث با منم

  ! عجیبه......  مظلومیت؟ همه این و شیوا....  لبم رو نشست لبخندي..... بود بسته رو

 روشن رو ماشین و شدم بیخیال پس.... کنه استراحت بخواد شیوا شاید گفتم اما کنم روشن رو ضبط تا بردم رو دستم 

  .... افتادیم راه..... کردم

  ....  نمیومد خوشم نزدن حرف و بودن ساکت از کال....  میداد آزارم بینمون سکوت 

  اي؟ خسته. .... ؟ خانوم ساکتی اینقدر چرا _ 

  :  گفت و زد زل بهم و کرد باز رو چشماش شیوا 

  هان؟ _ 
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  : گفتم زدم پوزخندي 

  ساکتی؟ اینقدر چرا میگم _ 

  .... آهان _ 

  : گفت و ماشین ي کرده بخار ي شیشه به چشبوند رو صورتش دوباره 

  ...!  نمیدونم _ 

  : گفتم....  باال رفت ابروم تاي یه 

  ! کردي قانعم اینکه از ممنون....  بله _ 

  ! میکنم خواهش _ 

 اون تو نقشه یه هست هم اگر یا....  نیست خودش خانوم شیوا این بگم باید بگیرم فاکتور رو آخر ي تیکه اگه یعنی 

  !مغزشه

  ؟ شیوا _ 

  هوم؟ _ 

  : گفتم و خندیدم 

  ! واقعا نباشی خسته.... جوابشه نهایت.... هوم!.... چیزي.... عزیزمی بله..... جانمی یه.... باش مارو همسفر _ 

  : گفت بود زده زل بهم که حینی و نشیت سینه به دست... شد جا به جا جاش تو یکم.... طرفم برگشت 

  ! آخه میکنی ترش _ 

  : گفتم و زدم چشمکی 

  !داریم ماشین پشت معده قرص کنم فک..... اممم _ 

  : گفت و شد خیره رو به رو به و برگشت 

  ! بود گفتن ما از _ 

  !اومد میشد پخش داشت که آهنگی اولین کرد روشن رو ضبط و کرد دستی پیش شیوا اینبار 
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  تو عشق به فقط 

  چشمات اون عشق به 

  دیدنت عشق به 

  صدات شنیدن 

  اومدم عالقه با راهو تموم 

  ندم دست از تورو ابد تا میدم قول 

  میشم بیدار خواب از تو عشق به فقط 

  پیشم اختیار بی تورو میکنم حس 

  دارم دوست دنیارو تو عشق به فقط 

  نمیذارم تنهات هم لحظه یه حتی 

  محبتم از پر تو عشق به فقط 

  راحتم و آروم پیشمی که وقتی 

  شدي همیشگی برام چقد ببین 

  شدي زندگی تو من امید تنها 

  میشم بیدار خواب از تو عشق به فقط 

  پیشم اختیار بی تورو میکنم حس 

  دارم دوست دنیارو تو عشق به فقط 

   نمیذارم تنهات هم لحظه یه حتی 

  

 آه اون و ناگهانی حرکت این از هردو و من سمت برگشت هم اون شیوا طرف برگشتم..... کشیدیم آه همزمان هردو 

  !گرفت خندمون

  ! بود 5.....  انداختم دستم تو ساعت به نگاهی.....  باشیم کردج اطراف میزدم حدس.....  دوختم جاده به چشم
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  ....  فرمون به کوبیدم دستم با

  ؟ چته _

  ..... سمتش برگشتم

  ..... گرفتی سکوت ي روزه که هم جنابعالی.....  رفت سر ام حوصله خب _

  ! نمیره سر بزن هم بردار کفگیر یه _

  : گفتم و گذاشتم لبام رو اي مسخره لبخند

  ..... خانوم سرکار پیشنهادتون بابت ممنون _

  : گفت و رفت اي غره چشم

  ......نداري؟ مبر خبر فراز از بیخیال رو ها اون _

  .....؟ داري خبر بابات مامان از تو مگه نه _

  

  :  گفت و خندید

  .... اوهوم _

  : گفتم و کردم بیشتر رو سرعتم

  ! شدي فعال _

  : گفت میشه کم وجودش از چیز یه ند جواب انگار....  پررو که هم اون

  !..... شدیما شما همسفر...  کرد میشه چه دیگه _

 انداختم شیوا به چشمی زیر نگاهی....  میداد قلقلکم بدجور گرسنگی احساس و بود گذشته ناهار خوردن از ساعتی سه

 بود چسبونده رو سرش..... چشه نبود معلوم امروز معمول طبق که هم اون....  بود رفته طفره سوالم به دادن جواب از که

  ..... میکرد نگاه رو بیرون سکوت تو و شیشه به

 و انداخت من به نگاهی یه شیوا..... کنار زدم و کردم کم رو سرعتم پس دیدم کوچیک ي خونه قهوه یه تر جلو یکم

  : گفت
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  ! ناجور امه گرسنه دستت قربون آي _

  : گفتم هام خنده الي به ال..... کنم کنترل نتونستم رو ام خنده

  نه؟ شدیم هم خیر سبب پس _

  : گفت و پایین پرید.... در ي دستگیره رو گذاشت رو دستش.... باال انداخت رو هاش ابرو

  داشتی؟ شک هم خودت بودن خَیِر تو مگه _

 جیبم تو گذاشتم رو سوییچ و کردم قفل رو ها در.... شدم پیاده و کردم خاموش رو ماشین..... انداختم باال رو هام شونه

.....  

 قسمت بین..... بودن گذاشته بیرون تخت تا دو....  بود راهی بین سنتی ي خونه قهوه یه....  انداختم جلوم به نگاهی

 به رو خونه رود طرف دو بینش چوبی پل که بود خونه رود یه خونه قهوه و بودن کرده توقف ها ماشین که جاده خاکی

  . ....بود کرده متصل هم

  : گفتم...  شدم ملحق بهش و رفتم تر جلو....  بود وایساده پل کنار شیوا

  ؟ نه نمیزدي حرف که بودي گرسنه جنابعالی پس _

  : گفت و کرد پایین و باال رو سرش

  ! بگم نمیشد روم دیه آره _

  : گفتم و خندیدم

  ! کردیم زیارت هم رو جنابعالی مثله اي خجالتی و رو کم آدم و نمردیم..... ؟ نمیشد روت تو _

  .....  نشست روش و رفت ها تخت از یکی سمت به و شد رد پل از و گفت ایشی

  ..... شکمو اي _

  : داد جواب خنده با

  ! نیست ات گرسنه خودت نکه.... بعدشم! ... نشنیدما نکن فک _

  : گفتم و کردم نوچی نوچ

  ! هستم جات من برو گفته پا سنگ به....  ماشاال نیست که رو _
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  : گفتم و انداختم اطراف به نگاهی

  بشینی؟ میخواي بیرون _

  ! خوبی این به هوا اوهوم_

  : گفتم تعجب با

  ؟؟!خوبی؟؟ _

  : گفت و خندید

  شد؟ سردت پنبه پهلون چیه _

 به هوا میگه بعد کرده سرش هم کالهش و کشیده انگشتاش تا رو کاپشنش آستین سرما از خودش....  پررو ي دختره

  !  خوبی این

  ..... اومد سفارش گرفتن براي پسري که بدم رو جوابش خواستم.... تخت رو نشستم و درآوردم رو هام کفش

  ..... شکالتی کیک دونه یه با میخوام چایی من:  شیوا

  : گفت و کرد من به رو.... کرد یادداشت تند تند پسر

  ! شکالتی کیک با چاي همون منم _

  .... رفت و نوشت رو ها سفارش

 رانندگی خستگی که کشیدم سرم باال و کردم قالب هم به رو هام دست..... کشیدم عمیقی نفس.....  بستم رو چشمام

  ..... کشید تیر زخمم دوباره که بشه دور

  : گفت و خندید شیوا

  ! کنه گرم رو خودش دیسک پرتاب واسه میخواد انگار میکشه رو بدبخت هاي دست همچین!  حقته _

  : گفتم و کردم ریز رو چشمام

  !شدیا پررو خیلی _

  : گفت و شد خم تعظیم ي نشونه به کمی... اش سینه رو گذاشت رو دستش انداخت باال رو هاش ابرو

  ! استاد میدیم پس درس _
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  .... رفت و داد رو ها سفارش و اومد پسر همون بدم رو جوابش خواستم تا دوباره

  : گفتم دلم تو

  ..... لعنت معرکه خرمگس بر اي _

 منم.....  نشست ماشین تو و رفت هم شیوا....  کنم حساب رو پولش تا رفتم من و خوردیم رو چاییمون دقیقه چند از بعد

 رو بندم کمر...  کردم حس خودم رو رو شیوا نگاه سنگینی اما شدم سوار.... ماشین سراغ رفتم مبلغش پرداخت از بعد

 داد تکون طرفین به بار چند رو سرش و خنده زیر زد.....  ؟ شده چی که پرسیدم سر با و انداختم بهش نگاهی و بستم

  : گفت و....  کرد اشاره آینه به ابرو با کنه کنترل رو خودش تونست اینکه از بعد..... 

  ! میاد بهت سیبیل _

 که هایی شکالت و کردم پاکش انگشتم با!  بود لبم ي گوشه شکالت الي یه بله.... کردم نگاه رو خودم آین تو از 

  ! شیوا لپ به مالوندم رو دستم رو اومد

  :گفتم خنده با 

  .....! میاد خیلی هم تو به _

  : گفت که انداختم بهش نگاهی حرکت قبل اما زدم رو استارت.....  شدم ماشین کردن روشن مشغول و 

  ؟ داره نگاه....  کوفت _

  ..... افتادم راه و خندیدم 

  .... ترافیک توي کردیم گیر و کردیم رد رو تهران – کرج عوارضی.....  بود نمونده زیادي مسیر

 دستم با رو فرمون میکردم نگاه اش صفحه به که حینی و آوردم در جیبم تو از..... خورد زنگ گوشیم....  معمول طبق

  ..... بودم گرفته

  .... بود ناشناس شماره 

  بفرمایید؟....  بله؟:  من

  !فرزامم منم تانیاست اون اگه!  باشه خب.... ؟ باشه تانیا نکنه گفتم خودم با.....  اومد خط پشت از دختري صداي 

  .... سالم:  دختر 

  : گفتم اي جدي و سرد لحن با 
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  ...شما؟..... ؟ بفرمایید....  سالم علیک _

  : گفت بود شده هول یکم انگار که دختر 

  !بودید گرفته تماس پیش ساعت چند خط این با شما ببخشید _

 شماره این که بود باري اولین....  کردم نگاه رو شماره و چشمم جلو گرفتم رو گوشی دوباره.....  هم تو رفت هام اخم 

  ! نداشتم شک....  میدیدم رو

  ؟ من _

  : گفت کوتاهی مکث از بعد دختر 

  ! شیوا....  نه که شما _

  : گفت و داد تکون طرفین به رو سرش....  شیوا سمت برگشتم 

  ؟ چته _

  : گفتم و بردم باال سکوت ي نشونه به رو دستم 

  شما؟....؟ بود زده زنگ شیوا _

  : گفت و کشید عمیقی نفس دختر 

  .... شیوا ي خاله دختر.... ام ارغوان... من....  بله _

  ؟ باشه دستتون گوشی لحظه چند میشه _ 

***  

  : ارغوان 

  .... حتما بله _

 با و گوشی رو گذاشتم رو دستم...... شیوا سمت برگشتم و کردم باز رو کمربند... زدم کنار رو ماشین و زدم رو راهنما 

  : پرسیدم ازش آرومی صداي

  

  داري؟ ارغوان نام به اي خاله دختر تو _ 
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  : گفت و داد تکون مثبت ي نشونه به رو سرش 

  ؟ طور چه _

  :  گفتم بهش سر با 

  ... هیچی _

  : گفتم میکردم نگاه شیوا به درحالیکه و گوشم بغل گرفتم رو تلفن دوباره 

  ..... خانوم ارغوان بفرمایید _

  : گفت و کرد صاف رو صداش ارغوان 

  ؟ کنم صحبت شیوا با میتونم.....راستش....  ام _

  : گفتم و گذاشتم هم رو رو چشمام 

  .... بله _

  ... کردم باز رو چشمام و شیوا سمت گرفتم رو گوشی 

  ..... خطه پشت ارغوان ات خاله دختر _

 تا بزنه زنگ من به بخواد شیوا ي خاله دختر داشت دلیلی چه..... نگرانی رنگ من نگاه و گرفت تعجب رنگ شیوا نگاه

  ؟ کنه صحبت شیوا با

  !داره خبر اش خانواده از بود گفته که افتادم شیوا حرف یاد 

  !....... بودم فهمیده االن من و بود زده زنگ من گوشی از پس

  : میزد حرف داشت شیوا

  .... خوبم آره _

_ ......  

  .... ارغوان بگو.... خب؟ _ 

 _.......  

  ..... کردي لبم به جون...  بگو حاال... باشه_ 
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  ! بهش زد تایید مهر شیوا حرف و!  افتاده اتفاقی یه شدم مطمعن دیگه 

   چی؟؟:  شیوا 

 _ ........  

  ....؟ کنم کار چی من االن.... ؟ میدونی کجا از تو....  طوري؟ چه _ 

 _ ......  

  : گفت و کرد نگاهم و برگشت شیوا 

  .... دیدش بابا که کسی همون داداش.... فرزامم با آره _ 

 _.......  

  .... باشه _ 

 _ .....  

  ... خداحافظ... باشید خودتون مراقب... ارغوان....  باشه گفتم _ 

  : گفتم و بیرون کردم فوت صدا با رو نفسم 

  ؟ شده چی دوباره _ 

  : گفت حال همون در و سمتم برگشت یکددفعه...  بود شده خیره رو به رو به شیوا 

  رو؟ من شدن دزدیه بودي داده خبر پلیس به تو _ 

  : گفتم بودم نداده دست از رو خونسردیم هنوز.... بودم نکرده رو اینکار من... خوردم جا 

  ؟ شده چی نه _ 

  : گفت و کشید عمیقی نفس 

  ! کرده دستگیر ما ي خونه نزدیک پلیس رو شهروز خوشبختانه یا متاسفانه _ 

 براي اما شه دستگیر شهروز کردن کاري قصد از..  اشونه نقشه هم این که نداشتم شک.... موهام الي کردم رو دستم 

  : گفتم آرومی صداي با....چی؟

  خب؟ _ 
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  ....  فراز ي خونه یا ما ي خونه بریم نباید گفته پلیس _ 

  : گفتم و کردم ریز رو چشمام.... برگشتم 

  جانم؟ _ 

  : گفت و باال انداخت رو هاش شونه 

  .... ان کرده رو جونمون قصد شاید که هستن کسایی هامون خونه اطراف اینکه مثل _ 

   اومد یادم چیزي که بدم رو جوابش خواستم 

***  

  " فـــــراز " 

  ..... هم رو فراز..... ؟ پس.... بکشه رو ما ممکنه که هست کسی اونجا اگه 

  : گفتم بلند 

  ..... نه _ 

 چی که میپرسید مدام شیوا..... بستم رو بندم کمر.....  ترافیک دست سپردم رو خودم و کردم روشن رو ماشین سریع 

 اولین براي....  نمیخورد دردم به بود هرچی!.... نگرانی یا استرس پاي بذارم رو این نمیدونستم.... میلرزید صداش.... شده

 هر میکردم احساس....  نداشت رو فشار همه این تحمل سرم.....  بار اولین براي آره.... شه ساکت که داشتم دوست بار

  !میکرد کمک شدنش متالشی به داشت شیوا صداي و....  شه متالشی ممکنه لحظه

 تا میزدم باال نور ها ماشین براي......  میرفت باال داشت همینجور سرعتم.... بود خلوت اونجا... رفتم مخصوص جاده از 

  ....  کرد روشن رو شب تاریک خیابون نوري ناگهان که برن کنار

  .... بود سرعت کنترل دوربین...  لعنتی 

 شد بلند شیوا داد که گرفتم سبقت کامیونی کنار از... نبود مهم اینا برام......  بود 140 سرعتم بله دیدم و انداختم نگاهی 

 روي رو نگاهش سنگینی اما......  میترسم چی از....  نگرانم چی از بود فهمیده کنم فکر. .... شد ساکت سریع اما.....

  .... میکردم حس خودم

......  بود 7 انداختم ساعتم به نگاهی. بود مونده خیابون یک فقط.... بودیم خونه نزدیک.....  بیرون کردم فوت رو نفسم 

  ! .....طبیعی هوا تاریکی و بود زمستون! ..... بود شده تاریک هوا و
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 دعا قلبم ته از.....  کنم قبول رو حدسم نمیتونستم هم لحظه یک..... بود دهنم تو قلبم....  باال میزد داشت استرسم 

  ..... خدا....  نباشه خونه فراز خدا....  باشه حدس فقط که میکردم

 هام انگشت که میدادم فشار دستم تو قدري به رو فرمون....  میشد مرطوب فرمون و بود کرده سرد عرق هام دست 

  .... گرفت درد

.....  نیومد یادم رو بار آخرین کردم فکر قدر چه هر......  ؟ خواستم کمک خودش از وقت چند از بعد که گفتم خودم با 

  ! بود گذاشته تنها رو من اون

 صورتش... بود نشسته هنوز شیوا.... پایین اومدم و کردم پارك اي گوشه رو ماشین سریع....  شدم اصلی خیابون وارد 

  : گفتم بهش سریع.... گچ مثل بود شده

  .... پایین بپر....  بذارم تنهات نمیتونم....  شو پیاده _ 

 آپارتمانش کلید!  نیست توش روحی میکردم احساس که....  آپارتمانش سمت رفتم بدو بدو... پایین اومد سریع هم اون 

  : گفتم دیدن روزنامه خوندن حال در رو زند آقاي و شدم البی وارد که همین پس نداشتم رو

  

  ..... بده رو داداشم ي خونه دوم کلید سریع زند آقاي _ 

  : گفت و آورد باال روزنامه از رو سرش مرد پیر 

  .... اتفاقی... مهندس آقاي باشه خیر _ 

  : گفتم و غریدم فقط.... بزنه کامل رو حرفش نذاشتم 

  .... کلید _ 

  : گفت و..  بهم داد رو کلید سریع... کرد هول خدا بنده فریادم با 

  ......  پسرم بفما _ 

 رفتم پله راه از.... بیاد دنبالم که کردم اشاره شیوا به... نشدم منتظرش...... معمول طبق.. نبود پایین طبقه آسانسور.. 

 چند این وقت هیچ....  نمیزد یکی...  میزد یکی.... بود شده منظم نا قلبم ضربان....  میرفتم باال یکی تا دو رو ها پله....

  .... بود نشده طوالنی برام اینقدر طبقه

  ..... طبقه به رسیدم باالخره.....  ام وضعیتی چه تو من دیگه ي لحظه چند نبود معلوم 
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 وضوح به هام دست.... قفل تو انداختم رو کلید و کشیدم عمیقی نفس اش خونه اي قهوه در روي به رو وایسادم 

  ..... بود ایستاده برام زمان.....  میلرزید

  ! نبود قفل در....  چرخید قفل تو کلید 

  ! برادرم دادنِ دست ازِ  ترس.... داشتم ترس....  نداشت رو در دادن هل توان هام دست....  شد باز در 

  ! نسوزون رو قلبم... نداره عیب زخمم.. خدایا اما.....  میسوخت شدت به زخمم.....  کردم باز بود اي سختی هر با رو در 

  .. گشتم برق کلید دنبال و کشیدم دیوار روي رو ام زده یخ هاي دست 

 ...  

  ..... شد تیره.... شد تار من زندگی و شد روشن برق....  زدم رو کلید دست با 

 نگاه بود افتاده زمین رو که جونش بی جسم به خیره.. افتادم زانوهام رو.... بود افتاده زمین روي خون در غرق فراز 

 رو یخش هاي دست میداد تکونم و میکرد صدام گریه با و پیشم نشست شیوا..... کشید تیر قلبم کردم احساس... کردم

 دنیا.......  زدم چنگ لباس رو از رو قلبم..... بود دور ازم....  نمیرسید بهم اکسیژن.......  ام کرده یخ هاي دست رو گذاشت

   نفس....  بود تار هام اشک پشت از

  ..... بعد و کشیدم عمیقی 

  !..... پیوستم مطلق سیاهی به 

***  

  " شیوا "

 حس بدنم جز به جز رو داشت ك استرسی....  شد داغون حالش زدم حرف باهاش پلیس به راجع که اي لحظه از 

 بزنم حرف باهاش خواستم ماشین تو قدر چه هر.... کنم کاري نمیتونستم اما....  میفهمیدش وجودم بند بند.....  میکرد

 نشون هم فرزام ي دلشوره و....  نبود خوب که چیزایی.... میشد کشیده چیزایی سمت به فکرم.... زد پسم.... کرد امتناع

 ابروهاش با....  گرفت بود نشسته میز پشت که پیرمردي از رو کلید فرزام باالخره..... بود افکارمون بودن یکی ي دهنده

  .... اما.... کنم درکش میخواستم یعنی.... میکردم درکش.... بره میخواست پله راه از....  دنبالش برم که کرد اشاره بهم

 سردي فلزيِ ي میله به گرفتم رو دستم.... میکوبید شدت با قلبم....  افتادم نفس نفس به.... میرفت باال تند رو ها پله 

 باالخره.... رسید باالخره....  فرزام پشت افتادم راه دوباره و کشیدم عمیقی نفس.... مالیدم رو قلبم و بود ها پله کنار که

  ... و...  رسیدم
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 رو وجودم کل سرما احساس و بود کرده یخ انگشتام نوك....  برد در قفل سمت به رو لرزونش دست....  بود در پشت 

  ..... میکرد قفل وارد رو کلید آروم آروم که..  لرزونش هاي دست با خورد گره نگرانم نگاه.....  بود گرفته فرا

  ..... رو استرسمون ي همه کنه برطرف تا.... رو هامون حدس تمام بزنه خط تا....  باشه قفل در که بودم امیدوار 

 رو دادنش تکون توان فرزام اما بود قفل تو کلید....  رفتم جلو قدمی..... میکردم حس ام گونه روي رو اشک گرماي 

  ! نبود قفل... شد باز در..... بستم رو چشمام.... میترسید هم شاید....  نداشت

 فاصله و جلو رفتم.... کرد باز و در به داد تکیه رو هاش دست فرزام!..... میشد روشن برام دونه به دونه خطر هاي زنگ 

  ...... و شد روشن چراغ.....  شدم وارد منم.... شد خونه وارد فرزام.....  بردم بین از رو بینمون ي

 دیدن با... بود افتاده زمین رو خون در غرق فراز.....  شد بلند ام گریه هقهق.... پوشوندن رو صورتم وقفه بی هام اشک 

 بدي سرماي احساس و میلرزید هام لب...بود؟ فراز.... دهنم جلوي گذاشتم رو دستم سریع اما کشیدم جیغی صحنه اون

 تو اما.... میریخت اشک هم اون.....  بود زده زانو زمین روي.....  اما کنم آروم رو فرزام تا برگشتم..بود گرفته رو وجودم

 صداش و گرفتم هام دست با رو پهنش هاي شونه..... بودم؟ دیده من که بود مغروري فرزام همون این.....  سکوت

  : کردم

  ..... بیا خودت به خدا رو تو فرزام.... فرزام _ 

  که شم بلند جام از خواستم میتونه؟ مگه بیاد؟ خودش به 

 چند.....  بود سخت خیلی روم پیش ي صحنه کردن تحمل.....  رفت هوش از بغلم تو بعد و اومد عمیقش نفس صداي 

 دستم به تا کشید طول.....  بیام خودم به تا کشید طول.....  فرزام ي پریده رنگ صورت رو ریخت هام اشک از قطره

  ....... مکان و زمان و موقعیت بیاد

 احساس... فراز سر باال رفتم..... بستم رو در و شدم بلند زمین از و سختی با..... زمین رو گذاشتم آروم رو فرزام سر 

 بود گرفته نشونه رو پیشونیش وسط درست تیر....  میدادم تکون عصبی حالت به رو پاهام.......داد دست بهم تهوع حالت

 توي گلِ.....  پارك تو باهاش برخوردم......  شد رد چشمم جلوي از فیلمی مثل داشتم باهاش که هایی صحنه تمام..... 

  ..... جوابش در من بد لحن و.....  ازدواجش درخواست..... شرکت....  اعترافش.... بیمارستان

  ..... بودم کرده بد باهاش 

  : گفتم دلم تو 

  ...... ببخش رو من _ 

  ...... گرفتم رو پلیس ي شماره و دستمه تو خونه تلفن دیدم اومدم که خودم به 
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  ..... بفرمایید 110 پلیس _ 

  : گفتم گریه اثر در گرفته صدایی با....  دیوار رو نامعلوم اي نقطه به بودم شده خیره 

  ! کشتن رو همکارم......اینجا....  اینجا _ 

  : شد عوض میدادم گزارش بهش داشتم که پلیسی صداي تن 

  ..... سریع بدید رو هستید که جایی آدرس.....؟ خوبید شما خانوم _ 

  : گفتم بریده بریده 

  ..... همکارمم ي خونه..... ي خونه...  کجام.... نمیدونم......نمی.... من.... من _ 

  : گفت عجله با 

  ! کنید حفظ رو خونسردیتون شما....  میکنیم ردیابی رو خطتون االن_ 

  : کرد پیدا انعکاس گوشم تو صداش 

  !خونسردي....... خونسردیتون..... کنید حفظ رو خونسردیتون_ 

 باشم داشته روشون کنترلی اینکه بدون هام اشک.. افتادم فرزام یاد تازه..... مبل رو انداختمش اما نکردم قطع رو گوشی 

 از دست اي لحظه فرزام صداي..... گشتم لیوان دنبال عجله با و کردم باز رو ها کابینت..... آشپزخونه رفتم..میباریدن

  .....  بود کرده حس فراز اطراف رو خطر...  بود کرده حس اون....  نمیکرد ولم نگاهش..... داشت برنمی سرم

 باز توش رو سرد آب شیر.....  سینک رو کوبیدمش محکم و برداشتم رو لیوان..... میلرزید محسوسی طور به هام دست 

  ..... چون..... ترسیده چون.....  کنه فرار فراز میخواد کردم فکر.... چی؟ من اونوقت....  کردم

 و بیشتر لیوان دور به دستام فشار...... شد دور برادرش از من خاطر به فرزام..... کردم خراب رو چیز همه که بودم من اما 

 و بود شده خورد دستم تو لیوان....  انداختم دستم به نگاهی.....  کردم حس سوزشی احساس که جایی تا.... میشد بیشتر

  .... بود جاري خون و بود بریده رو دستم کف

  : زدم فریاد 

  .......  لعنتی _ 

  ....  میشد پاره داشت صدا انعکاس اثر در خودم گوش ي پرده کردم احساس که بود بلند قدري یه فریادم صداي 
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 روستایی ي خونه اون تو حرفش یاد.....  بیاد بند خونش تا دادم فشار آب زیر و گرفتم ام دیگه دست با رو دستم مچ 

  : افتادم

  .....دستشویی روي به رو وقتی.....میالد برج توي اونروز"_ 

  :داد ادامه و پایین انداخت رو سرش 

 شک همین خاطر به بود دور.......ایستاده ازت فاصله با دیدم برگشتم وقتی.....رفتی تو زدم بهت رو ها حرف اون _ 

 رو فراز پس..... شما سمت میاد داره عصبانیت با که دیدم کرد خواستگاري ازت فراز که وقتی اما باشه خودش که داشتم

 رو من ي قیافه تانیا کردم سعی هم طرف یه از.....نیفته خطر تو این از بیشتر و نشه قضیه متوجه تا خودم سمت کشیدم

  ....نبینه

  ......نمیگنجید ذهنم تو اونموقع میزد که هایی حرف 

  : پرسیدم ازش 

  داري؟ شک میگی چرا پس _ 

  :گفت و داد تکون طرفین به سري 

 انجام فراز رفتن بین از با تکمیلش که بود مونده تموم نیمه کارش اون.....تو نه میشد فراز هدفش بود تانیا اگه چون _ 

   "....میشد

  

 رو سرد آب از کمی....  زدم عق.....  چشمم جلو اومد دوباره فراز جسد تصویر! رفت بین از اون....فراز؟ رفتن بین از 

  .... شه بهتر حالم تا صورتم تو ریختم

 تا چند یکیش وتو کردم آب از پر رو توشون و آوردم در کابینت از دیگه لیوان تا دو عصبانیت با و شدم دستم بیخیال 

  ..... انداختم قند

 جسد روي به رو که اي نفره سه مبل رو و بردم کشون کشون رو فرزام....میز رو گذاشتمش و سالن تو بردم سریع 

 و لیوان تو کردم رو هام انگشت..... ام شونه رو افتاد سرش..... نشستم راستش سمت هم خودم..... نشوندم بود برادرش

...  چشماش رو کشیدم و کشیدم خیس رو هام انگشت دوباره.....نداشت تاثیري..... صورتش رو ریختم آب قطره چند

  :کردم زمزمه آروم

  ..... من شناي ي غریبه.... کن باز رو چشمات _ 
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   بود دنده یک فرزام.... نبود االن که سبزي نگاه اون براي.....  شد تنگ دلم و لرزید قلبم 

  .... نبود سنگ از قلبش و...  داشت قلب.... داشت احساس اما..... مغرور و بود لجباز.... 

  "میشود نفر یک اهلیِ دلت.....جایی یک روزي یک عاقبت.... کوچولو شازده میگفت راست" 

 مژه روي چکید....  کرد باز آروم آروم رو چشماش و لرزید پلکش که پرپشتش هاي مژه روي چکید اشکم از اي قطره 

  .... کرد باز آروم آروم رو چشماش و لرزید پلکش که پرپشتش هاي

 ام شونه از رو سرش..... بزنه پلکی یا حرفی اینکه بدون.... برادرش جسد به کرد نگاه خیره.... شد باز سبزش چشماي

 صدا بی داشت.... لرزیدن هاش شونه....  اونها روي گذاشت رو سرش و پاش رو گذاشت رو هاش دست.... برداشت

  .......بود برادرش دادن دست از شوك تو هنوز.... میریخت اشک

  ....... کنی گریه تا باشی مرد باید که داري بغض اونقدر گاهی.....نمیکنه؟ گریه مرد گفته کی 

 به دوخت رو اش نشسته خون به چشماي و باال آورد رو سرش آروم.....حمایت ي نشونه به... پشتش گذاشتم رو دستم 

  ....... بود زمین روي که برادرش جسد

  : گفت سرد لحنی و گرفته صدایی با.....  هم سمت برگشتیم همزمان.... اومد خیابون توي پلیس آژیر صداي 

  کردي؟ خبرشون تو _ 

 دستم.... کنم باز رو در تا رفتم و...شدم بلند جام از....  شد بلند آیفون صداي......  دادم تکون مثبت ي نشونه به سري 

 و تر بزرگ بود شده وارد بهم که شوکی..... کردم حس رو دردش و....  دیدم رو دستم روي زخم تازه... باال آوردم رو

 باز هم رو خونه ورودي در......  کردم باز رو در ام دیگه دست با و زدم پوزخندي بهش.....  بود دستم زخم از تر عمیق

  .... بود تغییر درحال هاش عدد که روم به رو آسانسور ي صفحه به شدم خیره..... ایستادم جلوش و کردم

 اومدن بیرون آسانسور از بودن برانکارد و سفید یونیفرم با که نفر دو و سبزپوش مرد تا دو..... ایستاد لحظه چند از بعد 

.....  

  : گفت و ایستاد روم به رو داشت مشکی پرپشت ریش و بود سرشونش رو هم درجه تا چند که یکیشون 

  ..... دادن رو قتل فقره یک گزارش ما به اینجا از _ 

 روي رو فراز جسد تا کنار کشیدم رو خودم.....  نمیکرد عوض چیز هیچ با رو خودش جاي بود لبام رو که پوزخندي 

  ......  ببینن زمین
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 رو فرزام.... برگشتم و بستم رو در....داخل اومدن ببرن رو فراز جسد تا بودن اومده که دونفر اون همراه به ها پلیس 

  .... نشسته برادرش جسد کنار زمین رو که دیدم

  ..... بودشون بسته..... بود فراز چشماي رو دستش 

 بود تنشون سفید لباس که مردي دو..... تر جلو رفتم......  نداشتم رو شکوندنش قصد که انداخت چنگ گلوم تو بغضی 

  : گفت و کرد من به رو بود بقیه از تر مسن که ها مامور از یکی.....  ایستادن کنار و.....  برانکارد رو گذاشتن رو فراز

  بدید؟ پاسخ سواال از سري یه به بشینید لحظه چند میشه _ 

 اي نقطه به بود شده خیره....  نبود خوب حالش روحی نظر از....  بود نشسته زمین رو هنوز که انداختم فرزام به نگاهی 

  .... زمین روي نامعلوم

 رو انداختم رو پام و نشستم... ها مبل از یکی سمت رفتم و دادم تکون مثبت نشونه به سري و ایستادم سینه به دست 

  ..پام یکی اون

  : پرسید..... نشست روم به رو هم مامور 

  ؟ دارید نسبتی چه مقتول با شما _ 

  ....: سرد و کوتاه.... دادم جواب 

  ..... بودیم همکار _ 

 باال آورد رو سرش....... بود روش به رو ي پرونده توي که ورقی توي کردن داشت یاد به کرد شروع و داد تکون سري 

  : گفت و

  ؟ رسیدن قتل به ایشون فهمیدید کجا از شما _ 

  : گفتم پس میدونست پلیس رو من شدن دزدیده جریان 

  ..... بدن نجاتم تا اومدن رسیده قتل به که کسی همین برادر یعنی.... فرزام....  بودم شده دزدیده من _ 

 دستم تو میکردم فرو رو هام ناخون عصبانیت فرط از حالیکه در حرکاتش به توجه بدون.....باال رفت مرد هاي ابرو 

  : دادم ادامه

  ....  خونه بیاین نباید گفه پلیس گفت گرفت تماس من ي خاله دختر که بودیم بازگشت راه توي _ 

  ..... شدیم مواجه صحنه این با و خونه اومدیم.... کرد شک فرزام 



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢٠٧ 

  : گفت و کرد صاف رو صداش....  شد نوشت مشغول دوباره 

  ؟ بگید میشه رو شدنتون دزدیده موضوع _ 

 تانیا ي دسیسه.... تصادفم.... اول همون از.... دادم توضیح براش کامل طور به رو ماجرا و دادم تکون طرفین به رو سرم 

 گفتم بندازم جا رو چیزي ترین کوچک اینکه بدون رو همه.... فرزام..... فراز.....  پدرم با ها اون ي رابطه.... شرکتش و

....  

  : گفت و صورتم رو انداخت رو دقیقش نگاه مرد 

  ؟ ننداختید جا رو اي دیگه چیز _ 

  

  ....  بردم باال منفی ي نونه به رو سرم 

  : گفت میبست رو خودکارش در درحالیکه 

 که اینه دارم که اي فرضیه....  هستن بزرگی باند قاعدتا... نیستیم رو به رو کار تازهه باند یه با ما معلومه که اینطور _ 

 ساعاتی چه بین قتل که داد خواهد نشون قانونی پزشکی گزارش....  ببینید رو جسد تا کشوندن اینجا به رو شما قصد از

 زاهدي فرزام منظورم.... زاهدي جناب چرا که اینه سواله برام که چیزي ولی.... داد خواهد رو ما ي فرضیه جواب و بوده

  .....؟ شما کردن آزاد براي اومدن شخصه به خودشون

  : گفتم و شدم خیره چشماش تو 

  .... بکشونن اونجا به رو فراز یا رو پدرم که بود این هدفشون چون _ 

  : گفت و کرد فرو هم تو رو هاش اخم مرد 

  ندادید؟ خبر ما به چرا _ 

  : گفتم و باال بردم رو صدام تُن..... شدم عصبانی 

 رو فراز مرگ جلوي تونست.....  ؟ بگیره رو فراموشیم و من تصادف جلوي تونست اما..... دادیم خبر پلیس به ما _ 

  ! نتونست.....؟ بگیره

  : گفتم بود لبام رو هنوز که پوزخندي با شدم بلند جام از حالیکه در 

  ...... کنه بینی پیش رو ها اتفاق این از کدوم هیچ نتونست پلیس _ 
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  : گفت جدیت با و شد بلند جاش از پلیس مامور 

  ..... کنید حفظ رو خودتون خونسردي و بشینید بفرمایید خواهشا _ 

 تکون عصبی حالت به رو پاهام و بودم کرده مشت رو هام دست..... صندلیم رو نشستم خشم با و رفتم اي غره چشم 

  ...... میدادم

  : گفت من هاي حالت به توجه بدون پلیس 

   البته.... دارن رو اتون لحظه به لحظه آمار.....  دارن آدم شما بین ها اون میکنم احساس من _

  ..... کنیم صحبت مقتول برادر با که الزمه...... است فرضیه یک خودش هم این

  : گفتم و شدم خیز نیم....  سمتش برگشتم عصبانیت با میکردم نگاه رو دیوار لحظه اون تا که من

  ..... کنید؟ جوابش و سوال میخواید حال این تو...میبینید؟ رو وضعیتش _

  ...... پرونده جریان روند تو ایشون هاي پاسخ ولی _

  : گفتم و بردم باال سکوت ي نشونه به رو دستم

  ...... بدن شما به مناسبی جواب نمیتونن و نیست مساعد حالشون االن ایشون _

  ....... شد بلند جاش از و داد تکون سري مرد

  : گفت و درآورد جیبش از کارتی

 این..... میکنم نگاه هم رو شما به مربوط ي پرونده.... میکنم پیگیري رو پرونده این.....  هستم نیازي سرهنگ _

 راحت خیالتون... میدیم انجام باشه توانمون در هرچه ما..... میدید خبر دیدید مشکوکی مورد و افتاد اتفاقی هر.... شمارمه

 میتونین که جایی تا.... باشن نداشته خبر بودنش از باند این هاي آدم که برید جایی... نمونید اینجا هم امشب.... باشه

 تنها هم شب و برید بیرون روز طول امکان صورت در....  باشید ارتباط در زاهدي آقاي با منظورم.... هم با کنید سعی

  .... نمونید جایی

  .. بله _

  : گفت و کشید عقب رو کارت که بگیرم رو کارت خواستم

  دستتون؟ _

  : گفتم و کردم اشاره بود آشپزخونه اچن رو که اي شکسته لیوان به
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  .....بریدم_

  :گفت بعد و انداخت آشپزخونه به نگاهی

  خانوادشون؟ به...  راستی..... اجازتون با _

  !میدم خبر_

  : گفت بود تنشون سفید لباس که مردي دو به

  .... ببرید رو جسد..... باشه _

  : گفت بود نزده حرفی لحظه اون تا که فرزام

  ..... کنید صبر لحظه یه _

 روي و کنار زد رو صورتش رو که سفیدي ي ملحفه..... برادرش ي جنازه سمت رفت..... سمتش برگشتیم همگی

 هاي مامور.... دادم ریختن ي اجازه هام اشک به.....  بدم قورت رو بغضم نتونستم دیگه..... زد اي بوسه برادرش صورت

 هم من..... رفتن ها مامور همراه به و بردن رو جسد باالخره.... انداختن پایین رو سرشون تاسف ي نشونه به هم پلیس

 انداخته رو هاش دست..... فرزام روي به رو.... زمین رو نشستم.... برگشتم و بستم رو در..... کردم همراهیشون در دم تا

  ..... بود شده خیره بهشون و پاهاش رو بود

  . .......نداشت رو قبل ساعت چند گرماي هاش دست دیگه.... هام دست تو گرفتم رو هاش دست

  ...... نباید امشب گفت پلیس..... فرزام_

  : بزنم کامل رو حرم نذاشت

  ...... شنیدم_

  : گفت که پایین انداختم رو سرم

  ..... میمونم اینجا من _

  :گفتم عصبانیت با و باال آوردم رو سرم

  ..... ببینم کن نگاه من به _

  .....  چشمام تو شد خیره و باال آورد رو سرش

  دادي؟ دست از رو عقلت.... ؟ بشه چی که بمونی میخواي اینجا _
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 و کجا این اما.... زد رو میزد همیشه که پوزخندي اون دوباره و.....  باال رفت لبش ي گوشه میکرد نگاهم که همونطور

  ..... نداشت رو تحملش توان هرکسی که بود غمی پشتش این.... ؟ کجا اون

  .... ندارن کاري من با ها اون _

  : گفتم و کردم اي عصبی ي خنده

 خبریم با ماجرا از تو و من....  میبرن بین از رو شاهدي هر ها اون....  عجبا.....کردي روشنم شد خوب.....  ؟ واقعا ا؟ _

.....  

  ..... بود شکسته رو صبرم ي کاسه بود شده وارد بهم که شوکی اون انگار.... بودم آورده جوش حسابی

  ..... نیست مهم برام _

  : گفتم و شدم بلند جام از سرم به بزنه کافی حرف این

 منفی هاي فعل میدونم چه و نشدن و نتونستن واسش که کسی اون بود این خودخواه؟ و پرو فرزام اون بود این _

  ؟ کنار بکشی میخواي راحتی همین به... بود؟ نشده معنی

  .... بود عادي غیر هم خودم ي واسه رفتارم.... ؟ میخوردم حرص اینقدر داشتم چرا

  : گفت و شد بلند جاش از فرزام

  ! بده خبر ات خانواده به..... بابام مامان ي خونه میریم _

 خوشحال میشناختم که بود فرزامی همون هنوز اینکه از..... شدم شاد بود نشکسته هنوز اینکه و حرفش این شنیدن از

 ي دهنده نشون ها سرامیک روي پاهاش صداي اما نگفتم هم چیزي... نکردم حرکت قصد از.... بود بهش پشتم.... شدم

 محک جهت رو حرف این صرفا و!  بمونه میخواد که بود نگفته قلبش ته از که میدونستم.....اتاق بود رفته که بود این

  ! بود گفته من زدن

 تو....  داشتم رو خبري همچین دادن و اش خانواده با شدن رو به رو استرس دلم تو اما بمونه نمیخواست که بود خوب

 با ساعت این دختر یه...  میکنن؟ فکري چه خودشون با االن...  میمالیدم هم به رو هام دست.... میشستن رخت دلم

  !  خدا واي....  پسرشونه

  

  ...بشنون من زبون از رو خبري همچین نمیخواستم...  مهمه همیشه برخورد اولین اما نبود مهم برام مردم حرف

  ..... کرد صدام فرزام.....  بود اومده بند دستم خونریزي.... گذشت لحظه چند
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 و بود آورده در رنگی خاکستري پالتوي روش به رو چمدون از فرزام.... بود روشن چراغش....  اتاقا از یکی سمت رفتم

 کمربند.... بود کمرش کرد جلب رو توجهم دیدنش از بعد که چیزي اولینی.... میکرد نگاه بهش.... بود گرفته روش روبه

  ...... بود شده تزین سفید هاي مروارید با که داشت اي مشکی

  ؟ بله _

  : گفت و سمتم برگشت

  ....نوهست نترس.... کن عوض این با رو لباست _

  ....فرزام؟ چمدون تو از....؟ نو....  زنونه؟ لباس.....  کردم تعجب

 با.... کشید حرف زبونش زیر از نمیشه نخواد خودش اگه میدونستم چون بگه خودش تا کردم کنترل رو کنجکاویم

  : گفت و سمت برگشت و اندوهش و غم با آمیخته نگاه همون

  ! بپوشش _

 باز پوزخندي به لبش که کردم نگاهش گنگ....  بود شده فعال کنجکاویم هاي سنسور.... بردم فرو هم تو رو هام ابرو 

  ..... شد

  .... براي بودم خریده قبال _

  :گفتم...  خورد رو حرفش 

  ......بخوادش صاحبش شاید _

   شب که گفتن پلیسا که نگفتی مگه... بپوش نیست مهم. _

 بیرون صدا با رو نفسش و.... موهاش الي کشید رو دستش....  من به کرد رو پشتش و برگشت.....  نداد ادامه رو حرف 

  : گفت بلندي صداي با و طرفم برگشت عصبانیت با و برگشت بود موهاش الي دستش که همونطور..... داد

  دیدي؟ رو ها اون شناسایی کارت تو _

  : گفتم کنان پته تته.... شد؟ چش دفعه یه این 

_ چیه؟ منظورت...م  

  : گفت و آورد تر پایین رو صداش....  نشد موفق اما باشه آروم کرد سعی و کشید نفسی 

  نه؟ یا دیدي رو شناساییشون کارت _
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  :دادم رو جوابش کلمه یک تو بودم شده گیج کامال که من 

  .... نه _

  ..... بهم کرد رو پشتش و قبل حالت همون به برگشت دوباره 

  شده؟ چی _

  : گفت گرفته صدایی با

  ....امروز به.... کن فکر شیوا کن فکر _

 جلوي از فیلم مثل رو امروز اتفاقات تمام.....  بگردونم امروز هاي اتفاق حول رو حواسم و کنم تمرکز کردم سعی 

 روم به رو کمد به شدم خیره و تخت رو نشستم....  نبود مشکوکی اتفاق خونه به رسیدن از قبل تا....  دادم عبور چشمم

 دستم بریدن.....  افتاد لرزه به پاهام دوباره.....  کردم مچاله دستام تو رو تختی رو...  فراز جسد....  خونه رسیدیم..... 

.....  کردم فکر اتفاقات ي بقیه به و شدم خیره بهش..... بود اومده بند خونریزي.... کردم نگاهش و باال بردم رو دستم.....

 و.....  بریم ما ك شد قرار.....  بردن رو فراز.... خونه تو ماموندیم......  رفتن..... اومدن ها مامور....  پلیس به زدم زنگ

 سمت برگشتم..... بودم کرده بزرگی اشتباه...  واي.....  دادم ماساژ رو هام شقیقه و شدم بلند تخت رو از.... اتاقیم تو االن

  :گفتم کنان من من.....  میکرد نگاهم خیره که فرزام

  ..... واااي.....  اونها _

  : گفت و داد تکون رو سرش 

  ! نبودن پلیس _

 فراز جسد.....بودم کرده بدي اشتباه....  در سمت برگشتیم همزمان. ....رسید گوش به خیابون از ماشین چند آژیر صداي 

  ....واي... .

 شد زده آیفون....  زد سر ازم که اشتباهی خاطر به بودم مونده مبهوت و مات من و بیرون زد اتاق از من از تر زود فرزام

  ... بردارم قدم از قدم کردم سعی و کردم جمع رو توانم تمام..... رو در کرد باز فرزام و

  ..... در سمت برگشتم.....  بیرون اومدم اتاق از 

 هردو و بود رنگ زرد نوار یکی دست توي که بود همراهشون هم سرباز تا دو. باال اومدن ها پله از آگاهی مامور تا3 

 پزشکی سفید یونیفرم تو گندمی موهاي با میانسال مرد یک......  شد باز آسانسور.... داشتن دست در بزرگی هاي اسلحه

.....  پزشک همون همشکل لباسی با هم دیگه نفر یک و شخصی لباس با نفر دو.... بودن همراهش هم نفر سه و اومد

  ؟...... میان نفر چهار سه از بیشتر قتل یک براي نشدم متوجه جوري چه ؟ بودم نفهمیده طور چه
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  : گفت و کرد فرام به رو... آورد در جیبش از کارتی.... اومد جلو ها پلیس از یکی 

  ....  جنایی ي دایره از.....  هستم شمس سرهنگ _

  : گفت و کرد اشاره دستش کنار نفر به 

  ..... آگاهی پلیس از.....حدیدي سروان هم ایشون _

 و گرفت رو کارت فرزام.....  دادم فشار رو چشمام یکم و پوشوندم دستم با رو صورتم... معرفی این و کارت این دیدن با 

 رو پاهاش....  نشست ها مبل از یکی روي و رفت "بفرمایید" یک گفتن با و رفت کنار بعد.....  کرد بررسی دقت به

 در اطراف زرد نوار کشیدن مشغول سرباز..... شدن خونه وارد همه آقایون.....  داد تکون عصبی حالت با و هم رو انداخت

  ..... شد خونه

   کشید رو دستش و زمین رو نشست.....  انداخت بود خونی که حال کف به نگاهی شمس سرهنگ

  :گفت ها پزشک از یکی به.... خون روي

  ..... شده داده قتل گزارش اینجا از _

  ..... داد تکون رو سرش فرزام 

  جسد؟.... خب: سرهنگ

  : گفت و شد بلند جاش از فرزام 

  ..... بردن رو جنازه و اومدن پلیس عنوان با نفر چند شما از قبل لحظه چند _

  ...... مشکی ریش با بود میانسالی مرد هم اون..... شد بلند جاش از هم سرهنگ 

  نکردید؟ شک شما و بردن رو جسد و اومدن اي عده یعنی....  چی؟ یعنی _

  : نره تر باال هست که اینی از صداش که بگیره رو خودش جلوي کرد سعی فرزام 

  شده فوت برادرم.... نیست کم.... بود خراب شدت به حالم لحظه اون من _

  :میداد فشار و بود کرده مشت رو هاش دست 

  ..... عصبانیت از اما نیست خوب حالم هم االن _

  : گفت و کرد حدیدي سروان به رو داد تکون سري سرهنگ 
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  ...... بگیرید رو اظهاراتشون شما _

  .... قربان بله _

  :گفت و همکاراش از دیگه تا دو به رو برگشت 

  .... بخوره دردمون به که باشید چیزي مویی انگشتی اثر دنبال هم شما _

  ... قربان چشم _

  : گفت و کرد دکتر به رو 

  ..... نباشه مقتول براي همش ممکنه....  کنید برداري نمونه هست که هایی خون از هم شما _

  .... بله _

 و بودن ایستاده خونه دم هم سرباز دو....  بود شده محول بهش که شد اي وظیفه به مشغول کس هر لحظه چند از بعد 

 تا زمین بود گرفته شکل اینجا پیش لحظه چند که اي صحنه با داشت االن خونه که اي صحنه.....  بودن مراقب

  !داشت فرق آسمون

....  نشست نفره تک مبل روي مون رو به رو درست هم حدیدي سروان و نفره سه ي کاناپیه رو نشستیم فرزام و من

  : گفت آرومی لحن با و آورد بیرون رو کاغذ تعدادي توش از و....  کرد باز بود دستش که رو رنگی قرمز ي پوشه

  ؟ اید آماده...  خب _

.....  عصبانی حتی و باشه ناراحت دستم از داشت حق....  داد تکون رو سرش بیخیال اون اما کردم نگاه فرزام به تردید با

 یکی.... کردم رو اینکار فرزام با دوبار من ولی....  کنن دور ازت رو برادرت سخته خیلی.....  داشتم بدي ي شوره دل

 رو خودم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس.... کردم مشت رو هام دست..... االن هم بار یک و بود زنده فراز که موقعی

  ...... کنم کنترل

 شدید؟ مقتول شدن فوت متوجه که شد چی....  بگید برام رو افتاده براتون که اتفاقاتی تمامی بار یک میخوام:  حدیدي

  .... ؟ داشت نسبتی چه شما با مقتول.... 

 نگاهش....  شد زدنم حرف مانع و آورد باال رو دستش کنه نگاهم اینکه بدون فرزام اما بزنم حرفی تا کردم باز رو دهنم

  : زدن حرف به کرد شروع و نکرد توجهی.... کردم

  ....  تانیا نام به میشه دختري عاشق برادرم قبل سال چند _

   کرد مکث
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 از رو اشون حافظه ایشون و... میکنه تصادف خانوم این با برادرم اتفاقی مدتی از بعد....  میگم بهتون خالصه طور به _

 نقشه یه همش که میده خبر تانیا میگذره که مدت یه....  میرن و بیمارستان میرسونن رو ایشون برادرم....  میدن دست

 همکاري باهاشون تا بدن قرار فشار تحت رو خانوم این پدر خارجی ي مهره یه توسط که بودن این دنبال اونا و بوده

  ...مرده تانیا که میارن خبر هم مدتی یه از بعد... کنه

  رو؟ ایشون پدر:  حدیدي

  .... : شد نوشتن مشغول دوباره حدیدي و داد تکون سري فرزام

   واقع در اما....  افزاره نرم تولید شرکت یک ظاهر به میکرد کار توش تانیا که شرکتی....  بله _

 تو رو حیاتی مراکز و میکردن ایجاد اخالل کشور امنیتی هاي سازمان کار تو هایی برنامه یا ها ویروس ساخت با اونها

  .... مینداختن خطر

  ! بود خبر با ماجرا تمامی از فرزام پس....  خورد ازش کمی و برداشت رو بود میز رو که آبی لیوان......  کرد مکث دوباره

 بسته قرارداد میکرد کار توش تانیا که شرکتی با قضا از و داره افزار سخت تولید که دارن شرکتی هم خانوم این پدر _

 و میاره در شرکت اون کار از سر ایشون پدر اما جوري چه نمیدونم.... نیستم خبر با من جزییاتش از حاال.... بودن

  ..... بزنید حدس میتونید خودتون رو اش بقیه.....

  : داد تکون و.... آورد بیرون ها کاغذ میون از رو سرش حدیدي

  داشت؟ ادامه کجا تا ماجرا این درسته؟ قبله سال چند به مربوط گفتید که اینجا تا خب _

  .... برادرم...  بله_

  : بیرون کرد فوت صدا با رو نفسش

 سهام از زمان اون برادرم..... میگن بهشون رو چیز همه و میکنن پیداشون مدت یه بعد... کردن تصادف ایشون با _

 شرکت این مدیر عنوان به برادرم سابق مدیرعامل عزل از بعد و میکرد کار توش خانوم این که بود شرکتی داران

  ..... میشه کار به مشغول

 هک ها دوربین.....  میشن شرکت کار تو اي خرابکاري متوجه میگذره هم کنار در نفر دو این فعالیت از که مدتی از بعد

 کی کار میشیم متوجه ما.....  دیگه مشکالت سري یه و نمیومد در جور هم با مهم هاي طرح ارقام و اعداد...  میشدن

 تانیا که بود باندي همون توي چون....  شده دستگیر االن که بود شرکت کارمنداي از یکی مقدم شهروز کار...  بوده

  ..... میکرده کار توش
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 این اونها هدف....  بکشه رو خانوم این پدر که میخوان برادرم از و....  میدزدن رو خانوم این باند همین پیش روز چند

 تنهایی به خودم همین خاطر به زدم رو حدس این من.... بکشن اونجا رو برادرم یا خانومه این منظورم.... پدرشیوا یا بود

 و بوده اونها ي خونه اطراف شهروز گفت و زد زنگ خالشون دختر برگشت راه تو.... دادم فراري رو ایشون و اونجا رفتم

  ....... و خودشه ي خونه برادرم میدونستم من.....  نرید هاتون خونه گفته پلیس همین خاطر به کرده دستگیرش پلیس

 انداختم خونه به نگاهی......  داد تکیه بهش رو سرش و زانوش رو گذاشت رو دستاش.....  کرد حبس سینه تو رو نفسش

  : آورد خودم به رو من حدیدي سروان صداي.....  بود جو و جست مشغول اون از اي گوشه هرکسی که

  بدید؟ ادامه میتونین _

  : گفت گرفته صدایی با و آورد باال رو سرش.... کرد مکثی فرزام

 و خونه اومدیم.....  میدونستم رو این من و بود برادرم متوجه دوبرابر خطر این داشت خطر من براي خونه این وقتی _

   پلیس به شیوا و شد بد حالم من....  بود زمین رو برادرم جسد

  ....... رو جسد و اومدن گروهی شما از قبل متاسفانه....  زد زنگ

  : کرد پوفی

  .... بردن _

  دادید؟ خبر هم اي دیگه شخص به گرفتید؟ تماس پلیس با شما فهمیدن کجا از اونها: حدیدي

  : داد جواب فرزام دوباره

  ...... داره شنود خونه این.....این....  که میزنم حدس من....  خیر _

  ..... : داد تکون سري حدیدي

  دادید؟ خبر پلیس به شرکت اون موضوع با رابطه در هم قبال شما _

  :شکستم رو سکوتم ي روزه و دادم جواب من اینبار

  !میدونن باند اون اعضاي.....  رو این و موجوده اش پرونده بله _

  : گفت و انداخت اي سفیهانه اندر عاقل نگاه حدیدي

 بشنوند رو ما هاي صحبت هم االن همین ممکنه که بدیه خیلی ي نکته این و ترن جلو ما از قدم یک اونها متاسفانه _

......  
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  : گفت بود خونه گشتن مشغول که ها پلیس از یکی

  .!....نمیشنود دیگه..... سروان _

  : گفت و ایستاد سروان روي به رو و اومد تر جلو بود دستش تو رنگی سفید پالستیکی دستکش که مرد

  ..... بردیمشون بین از که بود وصل شنود تا 5 خونه توي _

 حالیکه در لحظه چند از بعد.....  میز زیر برد رو سرش و زمین روي نشست.....  حدیدي سروان دست داد رو ها شنود

  : گفت میفشرد دستش تو رو کوچیکی اي دایره شی

  ! ششمیش هم این _ 

  : گفت و داد تکون سري سروان

  ؟ گشتید رو باشن گذاشته شنود ممکنه که هایی قسمت کل _

 هیچ....  باشه راحت خیالتون پذیرایی بابت از اما باشن گذاشته شنود هم ها اتاق تو ممکنه البته.... قربان بله:  مرد

  .... شنید نخواهند رو صدایی

  : گفت و کرد صاف رو صداش سروان....  شد ها دستور ي بقیه انجام مشغول و رفت مرد و داد تکون سري حدیدي

  .....خانومِ شما ي خونه همینطور...  نداره امنیت خونه این....  کنید گوش....  شد راحت بابت این از خیالمون...  خب _

  :دادم جواب سریع

  .... زاهدي آقاي هم ایشون.....  هستم کریمی _

  : گفت و داد تکون سري

 دیگه همین به االمکان حتی.....  اقوامتون ي خونه برید که اینه گزینه بهترین....  نیست امن شمام ي خونه....  بله _

  ..... باشید نزدیک

  : داد جواب سرد خیلی فرزام

  ! میخوان اونا که چیزیه همون دقیقا این ولی _

  : گفت و داد تکون سري سروان
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 هم هتل....  نداریم اي دیگه ي چاره اما اونهاست پیشنهاد این درسته....  کن انتخاب رو بد تر بد و بد بین همیشه _

 جاي به اومدن پلیس جاي به....  هه! .....  کنن نفوذ اونجا بتونن اي بهونه هر به ممکنه چون...  نیست خوبی انتخاب

  نیان؟ هتل کارمند

  : گفت و من به رو برگشت

  ؟ یادتونه رو قالبی پلیسِ آقا این ي قیافه شما _

  ..... جز به جز... قسمت به قسمت.... کنم مجسم ذهنم تو کردم سعی رو تصویرش.... کردم فکر یکم

  ..... ولی.... باشن داده قیافه تغییر ممکنه... اما....  بله _

  چی؟ ولی:  سروان

  : سمتش گرفتم و آوردم درش... بود جیبم تو هنوز بود داده بهم مرد اون که رو اي شماره

  ! باشم ارتباط در باهاش طریق این از که گفت و داد بهم رو شماره این _

  : گفت و بود کرده پیدا رو ها شنود پیش لحظه چند که کرد مردي همون به رو..... گرفت دستم از رو شماره

  ؟. کیه مالِ شماره ببینن و کنن پیگیري رو خط این مرکز بگید سریع _

  

  

 گوشه رفت و شد بلند جا از..... اومد در صدا به بیسیمش اما بزنه حرفی تا کرد باز رو دهنش.... ما سمت برگشت دوباره

 رو گذاشتم رو دستم.... بود شده خیره معلوم نا اي نقطه به که فرزام سمت برگشتم فاصله این تو.....  کنه صحبت تا اي

  : گفتم آروم خیلی..... نداشتم رو سردیش تحمل.....  نکرد نگاهمم.... نکرد حرکتی....  اش شده مشت دست

  ..... ببخشید _

  : گفت و کرد فرزام به رو.... برگشت سروان.....  کشید دستم زیر از رو دستش اما نداد جواب

  .... بگم بهتون رو همین میخواستم اتفاقا....  شده پیدا برادرتون جسد _

  : داد ادامه و جاش سر نشست

 بیرون خونه از رو شما که بود این اینجا بودن اومده اینکه از هدفشون اونها.... نمیخورد اونها درد به شما برادر جسد _

 منتقل قانونی پزشکی به و شده پیدا هم برادرشما جسد خداروشکر حاال....  نیاد وسط این از بیشتر پلیس پاي تا بفرستن
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 هم رو بعدش و....  بازه در میبینن سرش باال میرن وقتی و میبینن مشکوکی ماشین ما همکاران اینکه مثل....  شده

  .... میدونید دیگه

 فرزام دل از باید بود که هرجور اما....  نداشت رو این از تر بد عواقب خرابکاریم اینکه بابت....  کردم خداروشکر دلم ته

  ...... کنم دفاع خودم از و باشم خودخواه یکم فقط میتونستم کاش!  میدادم بهش متاسفانه هم رو حق البته....  درمیاوردم

  : گفت و کرد من به رو...  پیوست جمعمون به تازه سرهنگ

 ببینم میخوام اما....  خوند خواهم هم رو شما سرقت به مربوط ي پرونده حتما.....  خوندم رو فرمودن که توضیحاتی _

  ..... قتل تو چه سرقت ي پرونده تو چه یادتونه؟ رو کی تصویر شما

 نیست یادم رو اش قیافه که دوستش اون با بودم دیده رو اون فقط....  بودن کرده دستگیر که رو شهروز.....  کردم فکر

  !دختر اون و

....  اما....  میداشتن نگه رو من که بود جایی منظورم....  بود اونجا هم دیگه یکی.... شده دستگیر اعضاشون از یکی _

 زیر و.  بود گذاشته گونه.... سبز هاي چشم و طالیی موهاي....  دختر یه و.....  نمیاد یادم رو اش قیافه متاسفانه اما

  ..... داشت لبش باالي خال یه....  آهان.....  داشت دستش رو هم خالکوبی یه.... بود سیاه چشماش

 و من متعجب هاي چشم جلوي و حرف بدون..... لحظه چند این از بعد باالخره.... سمتم برگشت فرزام گفتم که رو این

 باال صفحه.....  کرد روشنش.... اومد تاپ لپ یک با لحظه چند از بعد..... اتاق سمت رفت و شد بلند جا از مرد دو اون

 و بستشون اما....  بود بارونی چشماش....  کردم نگاهش.....  فرزام و بود فراز ي نفره دو عکس گراندش بک.....  اومد

  ...... نداد باریدن ي اجازه بهش

  : پرسید سرهنگ

  زاهدي؟ جناب افتاده اتفاقی _

  : گفت و کرد باز رو عکسی....  کرد باز رو فایل تا چند....  کنن صبر لحظه چند که کرد اشاره دست با فرزام

  ؟ دختره همون این _

 با..چشم زیر گودي همون با... ها چشم همون با.....لب باالي خال همون با..... بود خودش.....  انداختم بهش نگاهی

  ! خالکوبی همون

  : گفتم دادم تکون رو سرم درحالیکه

  .... خودشه آره _
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  : گفت و سروان سمت برگردوند رو تاپ لپ فرزام

  ... گفتم که تانیاییه همون این _

  ... گفتم که تانیاییه همون این _

  : گفت سروان

  باشن؟ دزدیه رو کریمی خانوم که میشه جوري چه....  شدن فوت ایشون گفتید که شما ولی _

  : گفت فرزام

  .... اونه سر زیر ها این ي همه و است زنده تانیا....  است زنده اون....  بود نمرده _

  .... بود کرده مشت رو هاش دست و میمالید هم روي نفرت شدت از رو هاش دندون که گفت حالی در رو جمله این

  ...... بزنه سر ممکنه ازش هرکاري....  بشه آمیخته نفرت با قلبش اگه نداشتم شک اما زیرك و بود باهوش فرزام

  : گفت میگرفت رو اي شماره درحالیکه و برداشت رو تلفنش سرهنگ

 دیدنش اگه که ها گشت کلیه به بدیم دستور تا.....  کنید ایمیل رو ها عکس این.. بده رو ناجا پلیس ایمیل....  سروان _

  ....  کنن بازداشت

  ...... کنه اعالم رو دستورش تلفن با تا شد بلند جا از هم بعد

   همینطور....  میکنیم بررسی رو ها انگش اثر ما:  سروان

 امشب احتیاط جهت......  نگاري چهره براي آگاهی ي اداره بیاید ما با باید شما زحمت بی کریمی خانوم....  رو خون اثار

 پیدا اونجا هاي شنود چون نزنید حرف چیزي به راجع ها اتاق تو. ..... بدید اطالع نفر چند به میمونید که هرجایی رو

  ... نشده

  : گفت و برداشت رو بود اپن رو که اي شکسته لیوان... بود شده تموم تلفنش سرهنگ

  .... رو لیوان این _

  : گفتم میدادم نشون رو دستم درحالیکه و..... بزنه رو حرفش نذاشتم

  ..... شکست دستم تو لیوان _

  : گفت جلو اومد بود شده قانع که سرهنگ
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  .....  بشید واردش نمیتونید مدت یه تا و میاد حساب به جرم ي صحنه اینجا.... بیرون برید خونه از االن _

  :داد ادامه سرهنگ.....  شدیم بلند جا از هردو حرف این از بعد پس..... فرزام هم و بودم پوشیده رو لباسم من هم

 نشید خارج تهران از.....  مابدید به رو شمارتون هم خودتون.....  باشید داشته رو حدیدي سروان و من تلفن شماره _

  میمونید؟ کجا امشب...... بدید خبر اقوامتون به میمونید که هرجا.....

  : گفتم پس....  اینا ارغوان ي خونه برم میخواستم

  . ....اونجا میرم منم.... هستن ام خاله ي خونه هم مادرم و پدر من _

 چون نیست امن هم اونجا پس...  شده پیدا اطراف اون شهروز بودن خونه مادرتون و پدر که زمانی گفتید شما:  سروان

  ..... باشن کرده تعقیب رو مادرتون و پدر ممکنه

  ..... نداشتم رو کسی دیگه...  بود شمال هم خالم یکی اون ي خونه....  کردم سکوت

  ..... نمیشناسه رو ها اون هم کسی... هست جا اونجا.... مادرم و پدر ي خونه میریم کریمی خانوم و من:  گفت فرزام

  :گفت سرهنگ که کنم اعتراضی خواستم....  واي.....  میموندم؟ باید هم اونجا اما بدم رو خبر بود قرار

 که هست جایی اگه.... میکنه تهدید تارو دو شما لحظه هر خطر و دیروقته االن اما.... میفهمم رو نگرانیت... دخترم _

  ..... اونجا بري بهتره نمیشناسین

  ..... جونم به افتاد بدي استرس فکر این با....  نداشتم اونجا به رفتن جز اي چاره واقعا اینکه مثل..... دادم تکون سري

  : گفت و کرد دراز رو دستش سرهنگ

  .... باشه آخرتون غم..... زاهدي آقاي میگم تسلیت _

  : گفت و داد دست فراز با هم سروان....  رفت و

 پلمپ باید رو در که بفرمایید هم االن... پرونده تکمیل براي بیاید کریمی خانوم با فردا.... میگم تسلیت بهتون منم _

  ! کنیم

 و خداحافظی از بعد و رفتم بیرون هم من.....  بیرون رفت و....  شد رد کنارم از سرعت به فرزام... دادیم تکون سري

  ...... شدیم آسانسور سوار فرزام همراه سروان به شمارم دادن

  .... میکشیدم زمین رو نامعلومی هاي شکل پام با و پایین انداختم رو سرم.... اون نه و زدم حرفی من نه آسانسور تو
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 بود محسوس کامال رفتارش سردي......  بیرون اومد هم باز من از تر زود که....  بیرون برم خواستم ایستاد که آسانسور

 بریم میخواستیم وقتی....  افتادم شرکت تو اونروز یاد......  انداخت بدنم به لرزه سرماش که بود سرد رفتارش اینقدر...

  : تو رفت اول هم موقع اون....  ها دوربین کردن چک براي

  :گفت همین بخاطر کنه گیري جلو احتمالی بحث هرگونه بروز از میخواست فراز

  ...شیم وارد بهتره ها بچه خب _

  .....بفرمایید: گفت و کرد دراز رو دستش, منکرد به رو

  !ترن مقدم ها خانوم: گفتم که شه وارد خواست و زد کنار رو دستش زودتر فرزام

  !هرکسی نه!! خانوم: گفت و زد پس رو فراز دست هم فرزام 

  !شد اتاق وارد و

  "!.باشه داشته بودن جنتلمن انتطار هرکسی از تونه نمی آدم.میگین درست:گفتم بلند سرش پشت از

  کجا؟ واون کجا رفتن زود این اما....  کشیدم آهی

  .... بیرون اومدم و کندم آسانسور از دل باالخره

 خودش مثل کردم سعی...  تو نشستم منم....  شد ماشین سوار و رفت من به توجه بدون......  رفتم دنبالش      

  : گفتم دلم تو....  بود داده دست از رو برادرش اون....  نمیشد اما...  کنم برخورد سرد

  ..... خانوم شیوا نیست تدبیر را کرده خود _

 استرسی ماشین این تو پیش ساعتی تا.... انداختم ماشین داخل فضاي به نگاهی....  کرد روشن رو ماشین و زد استارت

 فرزام به نگاهی... است دهنده آزار که داده سکوتی و غم به رو خودش جاي االن و کنم توصیفش نمیتونستم که بود

 گرم باهام سردي درعین.....بهم بود نزدیک حالیکه در بود دور ازم....  آشنایی عین در بود غریبه یه واسم.....  انداختم

  ..... کرده بقیه از تر متفاوت برام رو اون که هستن ها تضاد همین....  بود

 میکردم احساس گاهی از هر....  بود کرده کم رو سرعتش هم فرزام....  نبود ترافیک....  روم به رو مسیر به شدم خیره

  .... نمیگه اما بگه میخواد چیزي

  ....  میشکوند رو سکوت ي روزه این باید خودش باالخره....  بپرسم چیزي نمیخواستم منم

  : کرد صدام گرفته صدایی و سرد لحن با بود شده خیره جلو به که همونطور

  .... شیوا _
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 چیزي همون واین....  بود دلنشین واسم زبونش از اسمم شنیدن بازهم اما.... بود سرد.... بود گرفته... داشت غم صداش

  ...! اسم یه... صدا یه شنیدن با هم اون....بیاد در لرزه به قلبم اینکه از... میترسیدم ازش من که بود

  : گفتم میکردم بازي ناخونام با درحالیکه و پایین انداختم رو سرم

  هوم؟ _

  : داد ادامه لحنش همون با....  میکردم حس خودم روي رو نگاهی سنگینی اما بود پایین سرم

  .... کنی دفنش همونجا که میخوام..... که میخوام ازت...  شنیدي چیزي.... خونه تو اگه _

  .... کردم غافلگیر رو نگاهش و گرفتم باال رو سرم

  چیه؟ منظورت_

 درحالیکه..... بغلش ي شیشه سمت برگردوند لحظه چند براي رو سرش و کرد موهاش الي رو دستش..... شد کالفه

  : گفت میداد بیرون صدا با رو نفسش

  ...... گفتم کال ندارم منظوري _

 بدجور هام گیرنده! ... ندونن هم بقیه ممکنه و نمیدونم من که چیزي!  هست وسط این چیزي یه نداشتم شک من ولی

  .... دادم انجام خیلی وقت چند این تو که کاري.... میموندم منتظر باید.....  بکنم نمیتونستم کاریشون اما میدادن قلقلک

  ..... کشیدن انتظار

 که اي گره.... بود کور ي گره یک مثل من براي فرزام.....  شدم خیره رو به رو به دوباره و شدم دادن جواب بیخیال

  .... شه باز تا میکردم صبر باید.... نداشتم رو قدرتش اما کنم بازش داشتم دوست

 رو ظاهرش فقط من.....  نمیدونستم بهش راجع هیچی هه.....من؟ اما....  میدونست من به راجع رو چیز همه فرزام

  ..... ها بدي پوشوندن براي باشه نقاب یه بود ممکن و باشه واقعی بود ممکن که ظاهري.... میدیدم

 رو عیدشون خرید داشتن هیجان و شور با مردم و بود شلوغ خیابون.....  بود عید دم.....  پنجره به دادم تکیه رو سرم

 چشمام.....  کرد کم رو درونم التهاب شیشه سرماي.....  نشستم سینه به دست.....  میبارید آروم آروم برف....  میکردن

 مخفی ناراحتی و دلتنگی یه صدام توي حالیکه در......  کردم بغض دوباره. ..... بابام یاد.... افتادم مامانم یاد.....  بستم رو

  : گفتم کوتاه خیلی داشت وجود اي

  ! است شنبه پنج امروز _

  : گفت آروم و.....  من رو انداخت رو نگاهش دوباره و برگشت چون....  فهمید رو منظورم خوب
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  ! نمیکنه فرقی هفته هاي روز واسش دیگه _

  .....داشت کردنش پنهان در سعی... من مثل و....  داشت غم.... بود من مثل صداش هم اون

 داشتم باهاش که هایی خاطره میخواست دلم....  افتادم فراز یاد دوباره....  گرفت یکدفعه دلم....  بستم رو چشمام دوباره

  .....فراز نه....  میشد ختم فرزام به همش... هام خاطره... حیف اما....  کنم مرور رو

  ! بودن فرزام با هاي لحظه یادآوري براي اي بهونه بود شده فراز شاید

 تزریق بهم گرمش آغوش که آرامشی حس اون.....  داد نجات رو من شب اون که افتادم سبز چشم جفت دو اون یاد

 کل کل....هاش متتلک تیکه....گذاشتناش سر به سر....هاش شوخی یاد... بود داده بهم بودنش که اطمینانی اون.....  کرد

  ..شدن رد چشمم جلوي ا دقایق اون کل..هاش

  .....  افتاد ام گونه روي و چکید چشمام از اشک ي قطره اولین اما بود بسته چشمام

  : گفت و جلوم گرفت دستمالی.....  نبود پنهون چشمش از هم قطره یه همون

  .... وقت هیچ....  نکن گریه _

  .....کنارش بود کرده لونه که غمی اون کنار....  میزد موج تحکم صداش تو

 مثل منم چشماي..  جمله یه همین با رفت غنج دلم ته.. کردم نگاهش بارونیم چشماي با و کشیدم ازش رو دستمال 

  .....  میریخت زمین روي رو اشکش بارون چشمام ابر که آسمون بود شده دلم....  بود بارونی هوا این

 روز که اي وحشی سبز چشماي همون....  بود خیابون به خیره که چشماش به بودم شده خیره من اما....  نکرد نگاهم

 دست به دوباره رو خودش ارزش االن اما.....  شد عادي برام کم کم و بست دادن جواب جلوي رو دهنم شرکت تو اول

  ...... من دنیاي بود شده درمیاورد پا از رو من توش غم االن که چشمایی اون....  بود آورده

  : بگم و بگیرم قاب هام دست با رو صورتش میخواست دلم

  !بگذرد نیز این...  هستی؟ چی نارحت _

 بزرگ اي قهوه کرم در... بود تهران شمال مناطق از....  داشت نگه ویالیی ي خونه یه در جلوي بعد ساعت نیم حدود

 و بودیم اومده سکوت تو رو مسیر ي بقیه....شدیم وارد ماشین با ما و....  شد باز اتوماتیک و کرد باز ریموت با رو حیاط

 انداختم ویال به اجمالی نگاهی....  میکرد درد خیلی سرم....  بود چیزي هر از تر آور عذاب برام لعنتی سکوت این

 دور تا دور....  افتادم خودمون ي باغچه یاد دیدنش با... بود بزرگی ي باغچه در چپ سمت... داشت بزرگی حیاط.....

 نگه رو ماشین فرزام..... بود شده نصب شکل فانوسی هاي چراغ الشون به ال که بودن قامتی بلند هاي سرو حیاط

 شد بسته ناخودآگاه چشمام در شدن بسته صداي از....  کوبید هم به رو در و شد پیاده زود خیلی و.. حیاط وسط.. داشت
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 رو بیدي درخت باغ ته.....  بود شده فرش سنگ زمین کف..... شدم پیاده ماشین از سریع و کنم تعلل نخواستم منم..... 

 سمت شد کشیده نگاهم...... میزد برق شب تو که سفید فلزيِ تاب یه روش به رو و بود نیمکت یه زیرش که دیدم

 انگار... برگشت سریع....  دیدم خودم روي رو فرزام ي خیره نگاه و برگشتم....  بود کامل امشب هم ماه.... آسمون

 من که بود چیزي نگاهش تو اما..... کنه کم عصبانیتش از نمیخواست....  داربشه خدشه غرورش نمیخواست

 سمت افتاد راه فرزام.....  بودم زده توهم ارغوان قول به و میکردم حس اینجوري خودم هم شاید.....  نمیفهمیدمش

....  طالیی مشکی هاي حفاظ با که هایی پنجره و....  سفید هاي دیوار با خونه یه.....  انداختم بهش نگاهی..... خونه

  !است خونه صاحبخونه.... یعنی این و!  بود روشن داخل از که هایی وچراغ

 تا سه از....  افتادم راه فرزام دنبال.... بود کرده اضافه ساختمون جذابیت به که بودن گذاشته خونه ي گوشه فانوس تا دو

 نگه اما باال برد رو دستش فرزام.... ایستادم خونه رنگ اي قهوه در پشت و رفتم باال بود خونه جلوي که کوتاهی ي پله

  .....  زد در و کشید عمیقی نفس....  داشت

 یک مواهی... شدم دقیق صورتش تو.... فرزامه مادر کردم فکر اول.....  کرد باز رو در پیرزنی تا کشید طول لحظه چند

......  میزد ذوق تو کنارش چروك و چین که اي مشکی چشماي... بود زده بیرون آبیش روسري زیر از سفیدش دست

   فرزام..... شده خشک هاي لب و برجسته هاي گونه

  : گفت و ایستاد روش به رو

  ..... خانوم آذر سالم _

  : گفت و زد لبخندي پیرزن

  ؟ کو فراز آقا برادرت پس.... پسرم سالم _

 تا کشیدم عمیقی نفس.....  میگرفت رو تنفسیم هاي راه ي همه داشت.....  گلوم تو زد چنگ داشتم که بغضی اون

  : گفت و من سمت برگشت پیرزن....  بگیرم رو اشکم ریختن جلوي

  ؟ هستن کی ایشون....  پسرم باشه خیر _

  : گفت و انداخت فرزام پوش سیاه پاي تا سر به نگاهی

  افتاده؟ اتفاقی _

  : گفت و خونه داخل رفت زن پیر به توجه بدون فرزام

  ..... میشید متوجه تو بیاید _
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 از هم آذره اسمش بودم فهمیده االن که زن پیر....  کردم سالمی پایین بودم انداخته رو سرم درحالیکه... جلو رفتم منم

  ..... شم داخل تا کرد دعوت من

 راهرو یه از... انداختم خونه به نگاهی... گذاشتم دیوار کنار رنگ اي قهوه کفشی جا تو رو هام کفش شدم وارد که در از

 رسوندم رو خودم.....  بود پایین سرش اما بود ایستاده منتظرم فرزام تر جلو....... شیري هاي دیواري کاغذ با کردم عبور

 شیري مبلمان ست با بود بزرگ سالت یه راستم سمت...... شدیم مسیر هم و انداخت بهم نگاهی کوتاه خیلی....  بهش

 وسایل تمام و دکوراسیون.....  میکردن خودنمایی بزرگش خوري میزناهار و رنگ طالیی سلطنتی هاي دسته با که رنگ

 داده خونه به قشنگی نماي بود سالن ي گوشه که بزرگی هاي گلدون.....  ان قدیمی که بود معلوم اشون قیافه از خونه

 دیگه هاي رنگ ترکیب اما بود شیري اش زمینه رنگ...  باشه متر 12 زدم حدس که بود فرشی هم زمین روز..... بود

  ... بود شده استفاده توش هم اي

 دورش تا دور..... رنگ مشکی اینچ 52 تلوزیون روي به رو.... چرم اي قهوه مبلمان ست.... کردم نگاه رو چپم سمت

 و... بود نشسته ها میز از یکی روي مردي.... بودن گذاشته گلدونی اونها از فاصله به و بود شده چیدا ها خانواده سینما

 بود انداخته روش به رو رنگ مشکل اي شیشه میز رو نامرتب هم رو بقیه.... بود گرفته صورتش جلوي رو اي روزنامه

.....  اي قهوه کرم کوچیک ي قالیچه و بود پوشونده رو خونه کل مر مر هاي سنگ... انداختم زمینی به نگاهی..... 

 میشد ها پاشنه صداي از رو این بود ازش اومدن پایین حال در زنی.....  افتاد سالن کنار مارپیچ هاي پله به نگاهم

  : میگفت حال درهمون و داد تشخیص

  مامان؟ اومدي... فراز... پسرم _

....  آورد پایین رو ها روزنامه مرد باالخره..... میزد برق توش اشک از اي هاله که چشمایی با که فرزام به کردم نگاهی

 گندمی هاي ابرو.....  بود معلوم زیرش از مشکیش چشماي که عینکی.... تاس سر با مردي.....  اشه خونه تو کی تاببینه

.....  مشکی شلوار و بود معلوم کامال رنگش زرشکی پلیور زیر از که داشت بزرگ شکمی.....  همرنگش هاي ریش و

  : شد بلند جا از... گرفت تعجب رنگ نگاهش فرزام و من دیدن با....  بود پاش هم رنگی مشکی دمپایی

  ... سالم.....  اینجاست کی ببین به به _

 پایین ها پله از حاال که زن......  کرد باز پسرش کشیدن آغوش به براي رو هاش دست.... اومد ما سمت به درحالیکه

.......  رنگ مشکی دامن و بلند آستین و میومد هاش شونه سر تا که رنگش شرابیِ  کوتاه موهاي.... دیدم رو بود اومده

 که هایی لب! ندارن هم به شباهتی دیدم شدم دقیق که کمی اما انداخت فرزام سبز نگاه یاد رو من سبزش هاي چشم

  ...... کرد سالمی و شد باز هم از میکرد خودنمایی قرمزش لب رژ

  ..... اومد بیرون پدر آغوش ز فرزام

  ..... جان فرزام راستی.....  پسرم بشین بفرما:  پدر
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  : گفت و گرفت شیطنت بوي لحنش

  ؟ نمیکنید معرفی رو خانوم _

  : گفت و کرد دستی پیش فرزام که بزنه حرفی خواست زن

  ...... میفهمید رو چیز همه زودي به.... بشینید _

 کارگرشون یا بزرگشه مامان یا کرد باز رو در که خانومی اون و باشه فرزام مادر باید که زدم حدس خانوم اون دیدن با

 و گرفت رو دستم صدا بی فرزام....  نشست نفره تک مبل روي و رفت کرد هم تو رو هاش اخم که درحالی مادرش..... 

 رو نشستیم....  شد داغ منم هاي دست کردم احساس.....  بود کرده پیدا رو قبل گرماي دستش.....  کشید خودش دنبال

  .....نشست خانومش روي به رو ي نفره تک مبل رو هم پدرش.... دونفره ي کاناپه

  : گفت و کشید دستش از رو سینی فرزام.... اومد چاي سینی با خانوم آذر

  .... بشینید شمام _

  .... نشست فرزام مادر کنار و داد تکون سري هم اون

  : گفت و شد خیره بهم بعد و.... انداخت جمع کل به نگاهی مادرش

  ؟ شده چی وبگی....کنی معرفی نیست بهتر.... جان فرزام _

 با رو نفسش.....  موهاش داخل برد فرو رو دستش کالفگی با هم بعد.....  برد باال سکوت ي نشونه به رو دستش فرزام

  : گفت و بیرون کرد فوت صدا

  ..... شیواعه کرده ایجاد سوال عالمت ذهنتون تو اینقدر که خانومی این _

  : گفت رویی ترش با.... کرد استفاده توقف این از هم مادرش و کرد مکث

  ؟ بشناسیم رو خانوم شیوا این ما داري انتظار _

  : گفت و غرید فرزام

_ رو حرفم بگم جوري چه ببینم شید ساکت لحظه یه د ......  

  : گفت مهربونی با آذرخانوم

  ..... دربیاد نگرانی این از رو ما فقط..... بگو راحتی هرجور پسرم _

  : گفت و کرد نگاهش گرفته صدایی با فرزام
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  .... میشد کاش _

 که مادري و ریلکس پدر یه.... بود سخت زدن حرف جمع این دربین واقعا... انداختم خانوادشون اعضاي کل به نگاهی

  : گفتم فرزام به آروم اما آوردم کجا از رو جسارتش نمیدونم....  بود اون مقابل ي نقطه

  ..... نکن اذیت رو خودت اینقدر.... میگم من _

 نمیخواستم.....  بود سخت برادر دادن دست از آره....  اشک ي هاله همون پشت.... چشمام تو کرد نگاه خیره و برگشت

 با..... جبران براي حداقل...... کنم براش میتونستم که بود کاري تنها......  بیاره زبون به بشه مجبور خودش دوباره

  : گفتم.. میلرزید هرچیز یا بغض.... استرس از که صدایی

  ..... ام زاهدي آقایون همکار.... من _

  : دادم ادامه و فرش هاي گل به شدم خیره

 اینجا االن من که پلیسه دستور این...  راستش..... شنیدنشه از تر سخت گفتنش که ایه دیگه چیز بودنم اینجا دلیل _

  ...... باشم

  :وگفت بدم ادامه نذاشت مادرش

  ؟ داره پلیس به ربطی چه... مهندسی همکارشونی هم شما اگه و مهندسن پسرام میکردم فکر االن تا _

  :وگفتم نکردم نگاه چشماش تو تونستم که جایی تا

  ..... که باند یه..... باندیم یه تعقیب تحت پسرتون و من.... من.....  زاهدي خانوم کنید صبر لحظه چند خواهشا _

   داد دست از رو پیشش لحظه چند گرماي و کرد یخ هام دست.... اصلیم حرف به بود رسیده

  : گفت و شد بحث وارد باالخره پدرش.....  بود بسته رو چشماش و هاش دست بین بود گرفته رو سرش فرزام....

  ؟ کجاست فراز.... مطلب اصل سراغ برو حاال.... دخترم بود جالبی شوخی _

  !..... بود پسرش جانب از که من هاي حرف به نداشت اعتماد که پدري ي چهره به شدم خیره لحظه یک براي

 فرازه منظورم... پسرتون تا بودن گرفته گروگان رو من باند این.... حقیقته ها این تمام متاسفانه زاهدي آقاي: من

 کنم فرار اونجا از من کرد کمک و اومد....  فرزام اما..... ببره بین از رو فراز خود هم بعد و.....  برسونه قتل به رو پدرم....

  .... متاسفانه.....

  : گفتم و بستم رو چشمام.... کردم مکث
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  ...... بود رسیده قتل به..... قتل به... فراز آقا.... بزرگتون پسر. ..... برگشتیم که وقتی _

 کردم خراب هم باز.... کردم خراب.... گفتم سریع خیلی... گفتم بد.... ببینم رو حرفم ي نتیجه تا کردم باز رو چشمام

  .... شد مشت هام دست.....

  : گفت و بود شده خیره بهم عصبانیت با و بود شده بلند جا از مادرش

  ...... ي دختره این.... رو بساط این کن جمع فرزام.... ببینم برو پاشو.... خانوم چیه پرتا و چرت این _

 اش اشاره انگشت حالیکه در.....بده ادامه رو حرفش مادرش نذاشت و.. شد بلند جا از هم آخر سیم به بود زده که فرزام

  : گفت میداد تکون عصبانیت فرط از رو

 پسرته ي جنازه تشییع مراسم هم فردا.... واقعیته گفته هرچیزي اون.... کنی توهین شیوا به نداري حق _

 باور ببینی رو اش شده سوراخ پیشونی.... میکنی باور ببینی رو جسدش.....  نداره عیب.... نکن باور هم باز.....میفهمی؟

  .... رو اش بسته چشماي.... میکنی باور کنی حس رو بدنش سرماي..... میکنی

 و پایین آوردم رو فرزام دست.... شدم بلند جا از اما.. بودم فهمیده رو مادرش منظور.. بود شده له... بود شده خورد غرورم

  : گفتم

  ....میکنم خواهش.... باش آروم فرزام _

 تا کردم باز رو دهنم که همین اما کنم خواهی عذر تا برگشتم..... پایین هاش دست اما مادرش به نگاهش بود خیره

  ..... شد بسته چشماش و زمین افتاد مادرش بزنم حرفی

  : گفت و هاش دست بین گرفت رو سرش..... رفت سریع خانوم آذر

  ؟ دفعه یک شد چت...  کن باز رو چشمات..... خانوم.... خانوم آذین.... برسرم خاك اوا _

  : گفت و کرد فرزام رو خانوم آذر

_ شده سرمون به خاکی چه ببینیم بیارین قند آب یه برین.....؟ وایسادین چرا د .....  

 به قشنگی نور پله زیر هاي دي اي ال که داشت قرار اپنشون ي خونه آشپز ها پله راه پشت......  انداختم نگاهی

 آب توش شستن از وبعد برداشتم لیوان یه سینک توي از.....  آشپزخونه به رسوندم رو خودم سریع....  بود داده آشپزخونه

 دید تو قندون......  مشکی ها ماشین و وسایل و زرشکی ها کابنت.... بود مشکی– زرشکی آشپزخونه ست......  ریختم

 تو کنم نگاه اینکه بدون.... فرزامه فهمیدم لباس مشکی رنگ از..... کردم برخورد کسی با اما برگشتم....  نبود رسم

  : گفتم آروم و شدم رد کنارش از چشماش
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  .... ببخشید _

 کنم پیدا رو قندون تا میکردم نگاه رو اطراف درحالیکه.....  سبز نگاه دوتا اون توي زدن زل بود شده سخت برام جدیدا

  : گفت که شنیدم رو صداش

  .....  ممنون _

 برداشت اپن روي از رو قندون و کرد دراز رو دستش.... ایستاد کنارم اومد....  بدم که نداشتم جوابی.... ندادم جوابی

 قاشق..... لیوان تو ریختم و درآوردم توش از قند تا چند حرفی هیچ بدون.....  نمیدیدم و بود چشمم جلوي هه.....

 کردم زیاد یکم رو سرعتم.....  سالن سمت رفتم میزدمش هم درحالیکه و برداشتم چنگال و قاشق جاي از چایخوري

 از رو قند آب میکردن خودنمایی از گونه روي اشک هاي قطره درحالیکه آذرخانوم..... ایستادم فرزام مامان سر باالي....

 این و میلرزید صداش... ایستاد جلومون اومد پدرش... فرزام سمت برگشتم......  گرفت دهنش جلوي آروم و گرفت دستم

 راحت فرزندش مرگ از نمیتونست! .... بود پدر حال هر به.... بود کرده خوش جا گلوش ي گوشه که بود بغضی از حاکی

  ..... : بگذره

  ..... دروغه که بگو.... پسرم.... جان فرزام_

 چشماي تو بود شده خیره که حینی و زد زانو پاش جلوي..... مبل روي نشوندش و گرفت رو پدرش هاي دست فرزام

  : گفت پدرش بارونی

  .... واقعیته _

 بود اومده بهوش که مادرش هاي ناله و آه شروع تا.....  پدرش گریه صداي شدن بلند تا بود کافی.....  کلمه یک همین

  ..... من کردن بغض تا.... خانوم آذر زدن هق هق تا.....

 چشمش ي گوشه از اشک اي قطره.....  گذاشت پدرش پشت رو دستش و نشست پدرش کنار... شد بلند جا از فرزام

  ... رو مادرش و پدر هاي غم کنه اضافه.... چشماش توي غم نمیخواست....  کرد پاکش سریع اما... چکید

  : گفتم و گرفتم رو مادرش هاي دست.....  فرزام مادر و....  خانوم آذر کنار نشستم

  ...... دادم بهتون رو خبر این اینجوري و شدم مزاحمتون اگه ببخشید _

 و فشردن رو هام دست اش کرده یخ هاي دست..... میریخت اشک.... میلرزید صداش مادرش....  پایین انداختم رو سرم

  : گفت

  .... قضاوتم بابت دخترم رو من ببخش تو _

  : گفت و کرد فرزام به رو..... شد بلند اش گریه صداي دوباره
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  ؟ کجاست ام گوشه جیگر.... ؟ کجاست پسرم ي جنازه _

  .... کرد نگاهش فرزام

  ..... میگیریم تحویلش فردا.... قانونی پزشکی _

  : گفت میداد تاب طرفین به رو خودش حالیکه در مادرش

  ؟ داره کار چی اونجا من پسر چی؟ واسه قانونی پزشکی _

  

  : گفت و کرد ناله

  ..... باشه تنها میذاشتم نباید... بره خونه این از فراز میذاشتم نباید.... منه تقصیر _

  : گفتم و گرفتم رو هاش دست

  .... زاهدي خانوم باشید آروم _

 چه بفهمی نشدي مادر.... گرفتن ازم رو تنم ي پاره.... رفته ام گوشه جیگر.... رفته ام بچه ؟ باشم آروم طوري چه _

  ...... میکنه خم کمري چه....  میزنه زخمی چه.....  داره دردي

  : گفت بود ساکت لحظه اون تا که خانوم آذر......  زد زجه دوباره و گفت رو این

 براي قراره نمیدونستیم.... بدیم دستشون از همیشه براي قراره نمیدونستیم.....  نداشتیم خبر آقا از بود وقت خیلی _

  ..... باشیم بیخبر ازشون همیشه

 میباریدن آروم و صدا بی.... بودن هم شبیه اخالق نظر از....  پدرش و فرزام به انداختم نگاهی..... گریه زیر زد هم اون

.....  

 شد پاشیده نمک روش و شد تازه منم هاي زخم......  گرفت باریدن منم هاي چشم.... اشک و ناله و آه هم اون دیدن از

.......  

***  

 وقتا گاهی..... خوابوندیمش آور خواب و آرامبخش هاي قرص لطف به میکرد گریه داشت مادرش که ساعت نیم از بعد

 داشتنه خبر از بهتر بودن بیخبر گاهی...... دونسته از بهتر ندونستن گاهی... دنیاست این تو بودن از بهتر رویا تو بودن

.....  
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 اش سجاده که اي لحظه.... میکرد دعا و میخوند نماز فراز روح آرامش براي داشت و اتاقش تو بود رفته هم خانوم آذر

 محمدي هاي گل از بود پر اش سجاده همیشه.... افتادم مادربزرگم یاد شد پخش محمدي هاي گل بوي و کرد پهن رو

  ..... شده پر پر

 هنوز هم فرزام و من..... بود بسته رو چشماش و میکرد درد سرش..... بود کشیده دراز ها مبل همون روي هم فرزام پدر

  .... تکلیف وبال.....  بودیم ها مبل روي

 شده کم کذایی درد سر این از یکم تا ببندم رو چشمام و مبل به بدم تکیه خواستم هم من.... بود بسته چشماش فرزام 

  : گفت آروم و کرد باز رو چشماش فرزام لحظه همون.... اما

  .... شیوا_

  : گفت میزد موج توش غصه و غم که صداش همون با.... دادم تکون بله ي نشونه به سري

  ..... دنبالم بیا _

  ....... شد بلند جاش از و

....  شدیم اون وارد.....  داشت قرار راهرو یه پذیرایی ورودي راست سمت..... شد پذیرایی سالن وارد..... شدم بلند جام از

 در تا دو روي به رو فرزام.....  بود بزرگ و کوچیک هاي عکس قاب روش که انداختم رنگ سفید هاي دیوار به نگاهی

  : گفت و من سمت برگشت..... ایستاد

  .....  فراز اتاق تو هم من....  بخواب من اتاق تو امشب تو _ 

 وارد و کشیدم پایین رو در فلزي ي دستگیره هم من....  شد ها اتاق از یکی وارد حرف بدون و پایین انداخت رو سرش 

 از میشد رد کسی اگه که بود شده مشبک هاي شیشه از وسطش که بود جوري مدلشون رنگ مشکی درهاي.....  شدم

  !ببینم رو فرزام اتاق بودم کنجکاو.... زدم رو کلید....  میدیدي رو رو به رو اتاق چراغ شدن روشن خاموش یا و بیرون

 خونه ثابت رنگ که شیري کمی والبته.....  بود سوخته اي قهوه و کرم هاي رنگ از ترکیبی اتاقش..... شد روشن چراغ 

  ! بود

 به عسلی هم کنارش!  نفره نیم و یک اي فهوه– کرم تخت روم به رو.... بود بزرگی رنگ کرم کمد راستم سمت 

 یک هم اون کنار و تاپش لپ روش و بود سوخته اي قهوه تحریر میز تخت روي به رو.....  رنگ همون

 رنگ کرم فرش با و بود شده پارکت زمین..... نشستم تخت رو و جلو رفتم! .... میزنه گیتار هم فرزام نمیدونستم!.....گیتار

 زدن دید از دست......  بود شده تعبیه کوچیکی چوبی ي خونه کتاب تحریر میز کنار...  بود کرده ایجاد تضاد بلندش پرز

  ..... نمیومد خوابم من اما بود شب 12.....  افتاد دیوار روي ساعت به نگاهم....  برداشتم اتاقش
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 کردم باز رو موهام و درآوردم سرم از رو شالم......  نداشتم خستگی احساس و بودم فشار هم این بار زیر.... بود عجیب 

 و نشستم تخت روي..... گذاشتم میز روي روبهِ  صندلی روي و آوردم در هم رو بود داده بهم فرزام که رو پالتویی..... 

....  اما.... بودم داغون درون از.....  نه جسمم اما بود خسته روحم....  کشیدم باال شکمم تا رو پتو.....  دادم تکیه بهش

 رو بالشش....  بود نبرده خوابش هم اون!  بود روشن هنوز فرزام اتاق چراغ.... در سمت برگشتم.....  داشتم امید یه هنوز

 همون.... میداد رو فرزام خود بوي.....  بوییدمش و کشیدم عمیق نفس یه.....  صورتم جلوي گرفتم و برداشتم پشتم از

 پشت دیوار به دادم تکیه رو سرم.....  تلخ عطر همون.....  کردم حس آغوشش تو..... فرار موقع.... شب اون که بویی

  : کردم زمزمه خودمم با آگاه ناخود.....  فشردم خودم به محکم رو بالش..... سرم

  

  آتیشم روي اسپند مثل میشم، دیوونه پیشم نباشی 

  رویا شده این باشی، من سهم تنها میخوام من دنیا همه از 

  میمیره تو بی نباشی تو گیره، تو دل پیش من دل 

  میگیره منو دلتنگی تو بی بگیره، دلش عاشق این نزار 

  

 در بودم که هایی لحظه کنم مرور خواستم.....  بستم رو چشمام..... نمیکرد ول رو من یادش نبود خودش که االن 

 منی نمیکردم فکر..... برسه روزي چنین نمیکردم فکر وقت هیچ موقع اون! .....  برادرش و خودش درکنار.....  کنارش

  : افتادم فراز حرف یاد......  بلرزه براش دلم میومد بدم بشر این از اونقدر که

  ". قدمه یک نفرت و عشق بین ي فاصله " _ 

 اما.....  رو قلبم بکشه زنجیر به یکی قراره که روزي از میترسیدم همیشه....  کردم طی فرزام براي رو قدم این من... آره 

  .... نیست مشخص داستان این آخر....  حیف اما رسیده اونروز

 دیدم رو نگاهش که اول...... فراز اتاق جلوي.....  افتادم دیدارمون اولین یاد.....  بینیم جلوي گرفتم رو بالش دوباره 

  !  من دنیاي بشه چشما اون که میرسه روزي یه میدونستم کاش اما! .....  چشماش اون با شه کوفتش گفتم باخودم

 پتو ك همین اما... بکشم دراز گرفتم تصمیم..... بیرون نمیخواستم اما میکرد درد سرم.....  جاش سر گذاشتم رو بالش 

  .... خورد اي تقه در روم کشیدم رو

  : گفت پشت از صدایی 

  ؟ بیام میتونم _ 
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 آستین تنم لباس... انداختم خودم به نگاهی.... بستم رو موهام و برداشتم رو کلیپسم عسلی روي از سریع..... بود فرزام 

  !بودمش شسته روستایی ي خونه اون تو که همونایی.....  مشکی لی شلوار و بود رنگ سفید ربع سه

  : گفتم گرفته صدایی با 

  ....بفرمایید_ 

 این نمیتونستم من و....  بود پکر نگاهش هنوز.... شدم بلند جام از منم.... داخل اومد و شد کشیده پایین در ي دستگیره 

 چشمام تو.... نبود دلخور دستم از دیگه انگار اما.... نبود شدن پر قابل برادرش خالی جاي باالخره چون ببرم بین از رو

  .... پایین انداختم رو سرم من که کرد نگاه

  .... راستش.....  بودم بیدار منم....  بیداري دیدم _ 

  : گفت که دادم تکون رو سرم 

  ..... بزنم حرف باهات میخوام.... شیوا _ 

  :داد ادامه... کردم نگاهش 

  ..... حیاط توي بریم بپوش رو لباست_ 

 برم اول من که داد اجازه و کرد باز رو در.....  پوشیدم و برداشتم صندلی روي از رو شالم و پالتو حرفی هیچ بدون 

  : گفتم و زدم پوزخندي دلم تو.... بیرون

  ! کنم بینی پیش نمیتونستم هم رو این _ 

  ......  بیاد که شدم منتظر و پوشیدم رو هام کفش.....  برگشتیم خونه تو اومدیم که مسیري از دوباره هردو 

  .... اومد و رسوند من به رو خودش سریع هم اون 

  .... دادیم تغییر باغ انتهاي جهت در رو مسیرمون....  رفتیم پایین ها پله از 

  !داشت نیمکت زیرش که بید درخت همون و تاب همون 

  : وگفت برگشت فرزام..... شلوارم جیب تو کردم رو هام دست.... بود سرد خیلی هوا 

  ؟ سردته _ 

  ....  بود زده بیرون هاش عضله ازش که....  مشکی شرت تی و مشکی کن گرم شلوار... انداختم خودش به نگاهی 

  ... خوبه.... نه نه _ 
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  .... داد ادامه رو مسیرش و داد تکون سري 

  ....  بید زیر نیمکت همون به رسیدیم 

  ... بشین _ 

  .....  کرد اشاره نیمکت به که....  کردم نگاهش 

  : گفت و کرد کنش گرم جیب تو رو هاش دست.... کرد بهم رو پشتش.... نشستم صدا و سر بی هم من 

  .... بگم بهت رو چیزا سري یه باید میکنم احساس اما...  حسیه چه نمیدونم....  چرا نمیدونم _ 

  : کرد مکث 

  .... شم سبک یکم القل تا _ 

  : زدن حرف به کرد شروع و کرد اي سرفه

 بگم جوري چه نمیدونم.... نه که تنها....  بودم تنها.... بچگی همون از... اول همون از....  میاد یادم که جایی تا _

 باز رو ها گره خودم همیشه.... کردم حل رو مشکالتم خودم همیشه....  داشتم دوست رو تنهایی اما بقیه جمع در بودم....

  ...... کنه کمک بهم کسی نذاشتم وقت هیچ..... دندون با چه بادست چه.... کردم

 هم اون.....  شدم هاش حرف ي بقیه منتظر و نشستم سینه به دست بودم نفهمیده هاش حرف از هیچی االن تا که من

 ادامه و فلزیش ي میله به کشید رو دستش....  بود نشستم روش من که نیمکتی روي به رو درست که تاب کنار رفت

  : داد

 ي نقطه من....  فراز برعکس.... کنه کمکم کس هیچ نذاشتم وقت هیچ....  کردم بازي تنها تاب این روي همیشه _

 اون بودم جسور اگه من....  بود صبور اون بودم مغرور اگه من....  بودیم هم مکمل ما....  البته و....  بودم اون مقابل

....  حاال اما....  رو اون هم من و....  میکرد کامل رو من اون....  بود قانونمند اون بودم قانون بی اگه من.....  بود محتاط

  .....  میکنم عمل رو هام قانون.... برام میشه تکرار هام عادت پس....  نمیشم تکمیل دیگه....  خودم و موندم خودم....من

 احساس ها حرف این به نسبت.... بود شده پا به تشویشی دلم تو.... میزد حرف مجهول.... بودم نفهمیده هیچی هم باز

  : صورتم تو شد خیره و سمتم برگشت.... !  نداشتم خوبی

 زجر بودنش تنها از و گذروند تنهایی با رو خودش هاي سال که فرزامیه همون....  ایستاده جلوت که فرزامی این _

 عادت یه به....  لذت یه به شد تبدیل براش کم کم زجر این.....  ندا بروز اما بود شده کمبودش...... نزد دم اما.... کشید

 قبول رو دیگران کمک....  باشه تنها میخواست خودش بلکه.... نمیکرد اذیتش تنهاییش دیگه.....  قانون یه به.....

 پرده کم کم....  شد معلوم زندگیش حقایق کم کم....  بچشه رو مشکالتش کردن حل تنها لذت میخواست چون نمیکرد
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 به تنهایی.....  رو مشکالتم کنم حل تنهایی تا رفتم.... رفتم.... من اما.....  بود شده دفن ها سال که هایی راز از برداشتن

  ..... تنها تنهاي....  برسم واقعیت

 رو گلوم!  بد حس اون هم باز اما.....  نمیشدم هم هاش حرف از کلمه یک متوجه حتی....  بودم شده گیج حسابی

  .... میفشرد

 هاي سنگ....  شد اضافه ام گره به گره.... اومد مشکلم رو مشکل....  اتفاقات این هم بعد و برگردم شدم مجبور اما _

 خودم به..... میکنم حل رو مشکالت این هم باز....  هام حرف این از تر سرسخت من اما.... افتاد پام جلوي بیشتري

  .... اما.....  میشم رد هم پیچ این از.... میشم رد....  دارم ایمان..... تواناییم به....

 میکوبه ام سینه به محکم قدري به قلبم میکردم احساس....  دوخت زمین به و گرفت من از رو نگاهش.... کرد مکث

 سرمایی و سوز که حدي به تابستون هاي روز از تر گرم بود شده بدنم دماي.... شه خارج جاش از لحظه هر ممکنه که

  ..... نمیکردم حس رو میگرفت داشت رو جونم پیش لحظه چند تا که

 میخواي هرچی رو اسمش! .....  غریبه یه.... همسفر یه....همکار یه... دوست یه عنوان به....  دارم خواهش یه ازت _

  ..... نگیر ازم رو بودن تنها لذت اما.....  بذار بذاري

 از که لرزون صداي با فقط....  یا کنم فهمیدن ادعاي نخواستم نمیدونم اما فهمیدم یعنی.... نفهمیدم رو حرفش معنی

  : گفتم میداد خبر بیرونم التهاب و درونم سرماي

  .... نمیفهمم رو منظورت _

  ..... خودم چشماي توي دوخت رو میزد برق شب نور توي که رو هاش چشم

 خواهش ازت! .... شدم دوست ها پیچ کردن رد تنها با.... گرفتم خو تنهایی با من...  اما... نیست راحت برام گفتنش _

 فرزام دوباره بذار.....  شم سرپا دوباره بذار.....  کنم پیدا رو خودم بذار.....  بده فرصت بهم.....  برادرم چهلم تا.....  میکنم

 باشم غریبه فراز چهلم تا کن کاري...... نزن زنگ......  روز اون تا نیا برم رو دو....  اونروز تا نگیر خبر من از......  شم

 قدم روز چهل.... بدوم روز چهل.... کنم فکر روز چهل میخوام.... ببینه خودم جز کسی رو شکستنم نمیخوام......  برات

  ..... تنهاییم و.... خودم با اما.... بزنم

 یه خودش قول به..... رو ادم یه غرور شکستن ببینه تا.... رو حرفش ي نتیجه ببینه تا کرد نگاه شد تموم که حرفش

  ..... رو غریبه

 تو اشک......  کردن پاره رو وجودم بند بند انگار..... کردن خالی سرم روي یخ آب سطلی انگار حرفش شدن تموم با 

 جز کاري براش امروز من.....  غرورم شدن شکستهِ  ناراحتی از.... عصبانیت از کردم مشت رو دستم و زد حلقه چشمام
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 با قلبم.... نکشیدم نفس راحت خیال با لحظه یک.... نداشت بر سرم از دست گناه احساس اي لحظه.... نکردم محبت

   جمله یک با....  راحت خیلی اونوقت....  بده بروز نمیذاشتم اما داشت ترس چشمام.....  نمیتپید آرامش

  " باشم تنها میخوام _"

  ..... قلبم و....  غرورم... محبتم..... من رو.... همشون رو زد خط

  

 نشد اما....  نتونستم اما....  صورتش تو بزنم غرورم ي مونده ته با... توانم با و ببرم باال رو دستم تا خواستم بار هزاران

  ..... بود من فرزام.... بود من امید اون.... بود من آشناي ي غریبه اون....  بود قلبم مالک اون آخه.....  نخواستم اما.....

 رو اي اجازه چنین بود محال.... نمیدادم رو اجازه این من اما.... باریدن براي بودن اي اجازه منتظر لحظه هر هام اشک

  : گفتم سرد خیلی.... سخت خیلی.... محزون صدایی با.... گرفته صدایی با..... بدم بهشون

  ... باشه _

 کردن فرار توان....  نداشتم رو مکان اون از رفتن توان.... بردارم قدم و بکنم زمین روي از رو پاهام نداشتم قدرت

 پاهام.... میداشتم بر محکم و سریع رو هام قدم...... واقعیت از کردم دور رو خودم.... کردم رو سعیم اما....  نداشتم

 اون توي نمیتونستم..... برم خواستم اما خونه سمت پیچیدم....  بردارم قدم قاطع تا میکردم رو تالشم تمام اما میلرزید

  : گفت تحکم با و شد راهم سد اما کردم کج رو راهم پس خونه

  ..... نه امشب _

 جز.... ذهنم توي کنم ذخیره رو ببینم قراره ازش که تصویري آخرین خواستم....  دوختم بهش رو بارم اشک هاي چشم

  .... برخورد طرز... رفتارش.... صورتش جز به

 که همین..... بستم آروم رو در و رسوندم فرزام اتاق به بعد و خونه به رو خودم دو حالت به و اومدم خودم به سریع خیلی

 زمین روي زدم زانو در پشت همونجا..... رو عجزم نبینه تا کردم خاموش رو قبل لحظاتی از مونده روشن چراغ شدم وارد

 ي حواله مشتی.....  غرورم خاطر به.... ناتوانیم خاطر به..... دادم سر هق هق..... دادم باریدن ي اجازه هام اشک به و.....

  ..... میتپه اون خاطر به داره که لعنتی قلب این خاطر به... کردم قلبم

 بردم پناه ریزان اشک و آوردم در رو هام لباس.... شدم بلند جام از..... خودم به لعنت..... عشقم به لعنت.... قلبم به لعنت

 نمیداد امون هقم هق......  بود شده هاش مولکول تک تک وارد تلخ بوي اون که همونی..... فرزام بالش به.... تخت به

  ! .... نمیشد آروم ها راحتی همین به......  نداشت فایده اما شم خالی تا میزدم مشت بالش به....
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 خونه از االن همین میتونستم اگه.....  نمیومد خوابم! ..... بود روشن چراغش....  اتاقش به کردم نگاه گریونم چشماي با

 صدا بی و چسبوندم سردش ي شیشه به رو سرم و کنارش گذاشتم رو صندلی.... پنجره پشت رفتم....  بیرون میزدم

 سنگ یا..... میکرد فرو موهاش تو دست گاهی از هر....  میزد قدم....  دیدم بود پایین هنوز که رو فرزام.....  ریختم اشک

  ....  دلشکسته من و بود کالفه اون....  میکرد پرت رو پاش جلوي هاي ریزه

 ***  

 نشسته صندلی روي.و. بودم نذاشته هم روي پلک اي لحظه براي حتی رو شب کل من اما.....  بود شده صبح 

 ثانیه.......  ینجا ازا برم و بشورم رو صورتم تا رفتم و دادم بهش قوسی و کش یه.... بود شده خشک بدنم......بودم

.....  نشدم خسته دیدنش از اي ثانیه حتی و بودم کردنش نگاه مشغول دیشب کل...  برسه لحظه این تا میکردم شماري

 بود کمد در کنار حموم در....... شم ظاهر چشمش جلو وضعیت این با نبودم مجبور و داشت حموم اتاق شکر رو خدا

 گریه اثر در چشمام زیر..... آینه توي خونبارم هاي چشم به افتاد نگاهم..... داخل رفتم و کردم باز رو درش سریع.....

 کردم باز رو سرد آب.....  بود ام گونه روي هنوز اشک رد......  بود کرده پف چشمام نخوابیدن خاطر به و بود شده سیاه

 هاي سلول کردم احساس که کردم تکرار رو کار این اینقدر......  پاشیدم صورتم روي و کردم آب از پر رو مشتم.....

 به....  خیسم صورت به افتاد نگاهم.... شیر روي بودم گذاشته رو هام دست حالیکه در.....  زدنن یخ حال در صورتم

  ..... نمیخورد گره بهش دیگه سبز نگاه اون چون......  نداشت جذابیت برام دیگه که رنگم خاکستري چشماي

 پیش میرفتم....  خونه میرفتم هم اون از بعد و میدادم تحویل رو اظهاراتم میرفتم باید....  نداشتم کردن تلف براي وقت 

  ... ارغوان پیش.....  بابام پیش... مامانم

 آوردم درشون سریع..... بود تو اون کاپشنم و مانتو....  بودم آورده خودم با دیروز که اي رنگی ي کیسه به افتاد نگاهم 

 بتکونمش کردم سعی.... بود شده خاکی یکم....  سفید کاپشن همون....  رنگم کم صورتی مانتوي همون.....

 سفید شال.... پوشیدم رو کاپشن روش و کردم تنم رو مانتوم و بستم رو موهام سریع....  بود چروك مدلش خداروشکر...

  !بود تحمل قابل حداقل.... نبود بد.... انداختم خودم به نگاهی و حموم تو برگشتم دوباره...... کردم سرم هم رو ام مشکی

 از رو موبایلم....  میدیدم رو اینجا که بود باري آخرین شاید.... انداختم اتاق به سري سر نگاهی و بیرون اومدم حموم از 

  : که دادم اس ام اس ارغوان و اشکان به و آوردم در جیبم تو

  ... دیگه ساعت سه دو حدود....  خونه میام دارم من _ 

 کرد جلب خودش به رو من توجه اي مکالمه صداي که بیرون برم در از خواستم..... جیبم تو گذاشتمش دوباره و 

  .... : میکنن صحبت هم با دارن پدر و فرزام دیدم کردم دقت که یکم....

  .... ایران برگشتم همین خاطر به من:  فرزام 

  .... فرزام میکنی اشتباه... ان فرانسه تو اونها ولی:  پدرش 
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  : گفت نره تر بلند هست که اونی از صداش داشت سعی که فرزام 

  .... میکنید اشتباه دارین که شمایین این _ 

 از هیچی که االن مخصوصا... بشنوم رو هاشون حرف و بشینم نداشتم رو این وقت اما میکرد اذیت بدجور کنجکاویم 

  ... نمیفهمیدم هاشون حرف

 تو پدرش و فرزام.... شدم خارج هم راهرو از سرعت با..... اومدم بیرون اتاق از و کشیدم پایین رو در ي دستگیره 

 و فهمیدي اگه بود گفتته فرزام که همونی.... نامعلوم موضوع همون به راجع.... بودن کردن صحبت مشغول پذیرایی

  .... بود همین ماجرا پس آره! .... کن دفن همونجا رو قضیه شنیدي

 مثل.... کرد متوقفم فرزام صداي که شم خارج سالن از خواستم...... گفتم اي اجازه با هم بعد و کردم سالم لب زیر 

  : شه تر عمیق قلبم هاي ترك میشد باعث همین و میزد حرف باهام ها غریبه

  .... بدي تحویل رو اظهاراتت بري باید _ 

 پام تو و آوردم در کفشی جا از رو هام کفش سریع.... بیرون رفتم بدم بهش جوابی اینکه بدون بود بهش پشتم که من 

 و کشیدم عمیقی نفس..... کرد کم کمی درونم التهاب از که خورد صورتم به سردي باد.... کردم باز رو خونه در.... کردم

  ..... میکشه نفس توش فرزام که هوایی از کردم پر رو هام ریه

 کنارش نیمکت و بید اون با.... دیدم رو حیاط ي گوشه تاب و برگشتم خودآگاه نا...... شدم حیاط وارد کوتاهی مکث با 

 بیشتر رو سرعتم کردم سعی..... کردم حرکت در سمت به و گرفتم ازش رو نگاهم..... گرفت جا لبام رو تلخی پوزخند.....

 صبح دم خلوت کوچه به نگاهی..... بیرون اومدم خونه اون از و.....  کردم بازش حرکت یه با و در پشت رسیدم....  کنم

 یک..... کردم جیبم تو دست..... بمونم تاکسی یه منتظر خیابون سر تا رفتم..... بودن ویالیی ها خونه اکثر.....  انداختم

 دو حالت به.....  میکنمش حساب باهاش خونه دم و میگیرم دربست فوقش گفتم خودم با.... داشتم تومنی 10 اسکناس

 کی.... کوچه سر رسیدم کی نفهمیدم اصال....  بود تنگ بدجور....  بود گرفته بدجور دلم..... خیابون سر رسوندم رو خودم

 و بودم رنگ سبز ماشین سوار اومدم خودم به وقتی اما.... شدم سوار کی و گرفتم تاکسی کی.... باال بردم رو دستم

  : میگفت عصبانیت با راننده

  ؟ هست حواست ؟ برم کجا خانوم _ 

  ..: بیام خودم به تا دادم تکون کمی رو سرم 

  .... ببخشید _ 
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 درآوردم جیبم از گوشیم همراه به رو شمس سرهنگ که کارتی.....  افتاد راه هم اون و دادم بهش رو کالنتري آدرس 

 دادم تشخیص اطرافش صداي سرو از..... داد جواب بوق دومین از بعد....  اش شماره گرفتن به کردم شروع تند تند.....

  : گفتم و کشیدم آسودگی سر از نفسی.... کالنتریه تو که

  ....  شمس آقاي سالم _ 

  شما؟....  السالم علیکم و _ 

  : گفتم کوتاهی مکث با 

  ....... ي پرونده با رابطه در کریمی شیوا.... هستم کریمی _ 

  : گفت و بزنم رو حرفم نذاشت 

  افتاده؟ اتفاقی.... انشااهللا؟ هستید خوب.... بله بله _ 

  . میکرد ناه بهم تعجب با آینه از که راننده به افتاد نگاهم 

  .... بدم رو اظهاراتم بیام میخواستم... نه.... ممنون _ 

  ؟ دیگه میان همراهتون زاهدي آقاي....  هستم کالنتري من....  باشه... آهان _ 

  .....: هوا سردي به.... زدم پوزخندي 

  ..... اومدم تاکسی با من.... میان خودشون ایشون.....  نه _ 

  .... ولی_ 

  حافظ خدا فعال.... میدم توضیح بهتون _ 

  .دار نگه خدا _ 

  ... بودن شده رفیق ترافیک با که هایی خیابون به شدم خیره و کردم قطع رو تلفن 

  : گفتم و کردم نگاه بهش....  زد ترمز رو کالنتري ساختمون در جلوي راننده بعد لحظه چند

  ؟ برگردم بدم انجام رو کارم من کنید صبر میشه... آقا حاج ببخشید _ 

  : گفت و داد تکون سري 

  .... بفرمایید _ 
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 راهنما هاي تابلو از......  شدم وارد و دادم تحویل رو موبایلم در دم.... بیرون اومدم ماشین از و کردم باز رو در سریع منم 

  .... شدم کالنتري راهروي وارد سریع...  بود دوم ي طبقه..... گشتم جنایی ي دایره دنبال

 در که هایی مامور....  بودن ایستاده سرباز یه کنار سبز هاي صندلی روي دست به بند دست که مردمی به افتاد نگاهم 

  .... بودن گفتن بیراه و بد و کردن دعوا حال در که مردمی سري ویه...  بودن آمد و رفت

 رفتم باال در کنار هاي پله راه از....  بود شده آوار سرم رو مشکالت کافی قدر به خودم.... شدم کردنشون نگاه بیخیال 

  ...  بود شده نوشته اسمی هرکدوم روي و بود اطرافش در زیادي تعداد که شدم طویلی راهروي وارد و..... 

 اي تقه و بردم باال رو دستم... ایستادم در پشت رفتم.... نظرم مورد اتاق.....  بود شده نوشته شمس اسم سوم در روي 

  .... بستم سرم پشت رو در و....  شدم اتاق وارد اجازه گرفتن از بعد و..  زدم در به

  ....  کردم سالم و زدم لبخند 

 رنگ اي قهوه صندلی روي و رفتم منم..... بشینم تا خواسست ازم پرسی احوال و سالم از بعد و شد بلند جا از هم اون 

 به رو صندلی به شدم خیره....  نشستم بود تلفن و کامپیوتر میز طرفین و پرونده و ورق از بود پر که میزش ي رو به رو

  : آورد خودم به رو من صداش که روم

  ؟ کجان زاهدي آقاي....  مطلب اصل سر بریم کریمی خانوم خب _ 

  : گفتم ظاهري خونسردي با.... سمتش برگشتم 

  . بیان تنها خودشون که دونستن صالح ایشون _ 

  : گفت و زد لبخندي سرهنگ 

 خوندم رو شرکت اون به مربوط ي پرونده من خب..  حال هر به.  باشید هم با که اینه تا دو شما صالح االن _ 

 بتونیم تا گرفتم عهده به رو پرونده این اي اضافه به پرونده هردو مسؤلیت....  رو شدنتون دزدیده ي پرونده همینطور.

 اون باید شما و.  ایجادکرده ابهام ما براي که هست مطالب سر یک حاال.  بدیم انجام تر گسترده رو خودمون تحقیقات

  ... بدید توضیح رو ها

  : داد ادامه که دادم تکون سري 

  ؟ بودن راننده همون مقتول فهمیدید شد چی....  میکنم شروع تصادفتون ي پرونده از اول _ 

 گل دسته....  تصادف هاي عکس... بیمارستان....  افتادم روزا اون یاد.... بود دستش زیر که ورقی به دوختم رو نگاهم 

  : گفتم و زدم تلخی لبخند.... 
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 و گفتن بهم خودشون بعدا.... نبوده هم اتفاقی همچین اینکه مثل اما....  دیدم پارك تو اتفاقی طور به رو ایشون _ 

  ..... همینطور هم رو شرکت اون و تانیا جریان

  : گفت و داد تکون سري 

  ....فراموشی علت به شما و بودن شرکتتون عامل مدیر اول همون از ایشون _ 

  : گفتم سریع... بزنه کامل رو حرفش نذاشتم 

  .بودن ما شرکت داراي سهام از... شدن انتخاب بعدا.... نه _ 

 این تا....  باشن اینجا هم زاهدي آقاي میخواستم دلیل همین به من.... تصادفتون ي پرونده با رابطه در...  بله _ 

  .... بپرسیم ازشون رو سواالت

  . میکنم کمکتون بتونم که جایی تا خبرم با ها اتفاق اکثر از من... بپرسید رو سواالتتون شما _ 

  : گفت میزد چشمش به رو عینکش حالیکه در و داد تکون رو سرش 

  اومدن؟ تنها چرا کجایید؟ فهمیدن کجا از زاهدي آقاي _ 

  : افتادم روستایی ي خونه تو هاش حرف یاد 

  ....  نمیومد یادم تصادف همون علت به من و بوده من پدري ي خونه اونجا.... راستش _ 

  ؟ قبال داشتید آمد و رفت مگه ؟ شماست ي خونه اونجا که فهمیدن کجا از _ 

  : گفتم و زدم لبخندي 

 پدرم... میبینم باهم رو فیلم و میکنن خبر رو پدرم هم ایشون... میفرستن مقتول براي میگیرن فیلمی من از اونها _ 

 میخوان اونها کرد فکر خودش با.... بود دیده رو فیلم و ایران بود رسیده تازه....  فرزام اونموقع البته....  میشن متوجه

  ... اومد خودش پس....  بردارن راهشون سر از رو پدرم و مقتول

  ..... شد منصرف چرا نمیدونم اما بگه چیزي خواست.... انداخت بهم اي سفیهانه اندر عاقل نگاه 

  : گفت آخر در... پرسید ازم هم دیگه سوال تا چند 

 زاهدي اقاي یکی... شماست مراقب یکیش..... گذاشتم مراقب عنوان به مامور نفر دو براتون دیشب همون از من _ 

  .... بگیرید تماس من با سریع برخوردید موردي به اگه هم شما.... میکنن گزارش دیدن مشکوکی مورد اگر....

  : گفتم و زدم مهربونی لبخند..... دادم تکون سري 



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢۴٣ 

  .... ممنون.... حتما _ 

  : گفتم و شدم بلند جا از 

  .... اجازه با _ 

  ...  بیرون اومدم اتاق در از من و شد بلند جا از هم اون 

 میکرد نگاه بهم و بود ایستاده..... شد مشت هام دست و افتاد تپش به قلبم دوباره.. دیدم رو فرزام که بپیچم خواستم 

 من نه..... خورد گره هم توي هردومون نگاه لحظه چند براي.. شد ناتوان پاهام دیدنش با ناخودآگاه.... ایستادم سرجام..

  .....  میکرد رو اینکار اون نه بگیرم غمش در غرق نگاه از دل میتونستم

 میخواست اون....  شدم رد کنارش از حرف کلمه یک بدون و دزدیدم ازش رو نگاهم سریع..... اومدم خودم به باالخره 

  ! بود همین غریبگی رسم.... خب....  باشم غریبه براش من

 دوباره.... کرد یخ دستم دوباره.... اش دیواره به کوبید شدت با قلبم دیدنش از دوباره...  پایین اومدم رو ها پله سریع 

 واقعیت....  بود تلخ من براي واقعیت....خیلی....  میکردن اذیتم خیلی ها باره چند و ها دوباره این.....  دوباره و... دوباره...

  ..... بود تلخ داشتم دوست رو فرزام من اینکه

 شد روشن رادیو..... دادم راننده به رو خونه آدرس... شدم ماشین سوار سریع و گرفتم تحویل رو موبایلم... رسیدم پایین 

  ..... میخوند من عشق براي.... من دل براي... من حال براي انگار.... کرد پر رو ماشین فضاي امیري خواجه صداي و

  

  نیست رسیدن این اما همیم با 

  نیست من عاشق دنیامه که اون 

  سردیم هم پیش اما همیم با 

  همدردیم که این تسکینه یه این 

  تنهایی همه این نیست حقم این 

  بریدم بینی می وقتی اینجایی تو وقتی 

  عمر یه که من حق نیست حقم این 

  ندیدم خوش روزِ تو با اما بودم تو با 
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  دریاست تو قلب ري می شب یه تو 

  اونجاست دلت چون گردي برنمی 

  درگیري خیلی آشوبی خیلی 

  ري می داري که معلومه خیلی 

  تنهایی همه این نیست حقم این 

  بریدم بینی می وقتی اینجایی تو وقتی 

  عمر یه که من حق نیست حقم این 

  ندیدم خوش روزِ تو با اما بودم تو با 

  

 جلوگیري اشک ریزش از تا دادم فشار محکم رو چشمام..... نیست حقم این آره...  شد جمع چشمام تو اشکی ي حلقه

 من قلب سر بالیی چه اینکه به نکرد فکر چرا....  ؟ کنم تحمل میخواستم جوري چه.... بودم تنگش دل االن از....  کنم

 خیلی اون اما....  نداشتم رو غمش تحمل.... نداشتم رو دوریش تحمل من....  ؟ کرد من با رو اینکار چرا...  ؟ بیاره قراره

  ... بد خیلی....  کرد بد من با..... انداخت دورم و نکرد نگاهم....  انداخت دور رو من راحت

 کشید کند تیغ با که بود این مثل گرفت ندید رو من اینکه....  ماشین ي گرفته بخار ي شیشه به چسبوندم روو سرم

  ..... کرد زخم تونست تا اما...  نبرید....  قلبم روي

 قلبم گرماي....  بودم یخ درون از من... میکردم سرما احساس.... من اما....  بود گرم ماشین داخل هواي....  کشیدم آهی

  : گفت و برگشت راننده.... ایستاد ماشین..... بس و بود خودش منشاش که گرمایی...  بود گرفته ازم رو

  ..... ما ي کرایه... رسیدیم....  خانوم _

  : گفتم و کردم نگاهش سرد... اومدم خودم به

  ....  باشید منتظر لحظه چند _

  : اومد آیفون پشت از ارغوان صداي بعد لحظه چند....  زدم رو زنگ و خونه در سمت رفتم....  شدم پیاده ماشین از

  ؟ بله _

  :گفتم گرفته صدایی با
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  ...... بیار بردار پول یکم دراورم از.... بدم رو راننده این ي کرایه ندارم پول....  شیوام _

  : گفت میزد موج توش هیجان که ارغوان صداي

  .... میام االن باشه.....  ؟ دختر تویی ؟ شیوا _

 حتی.... مامانم دیدن براي.... بابام دیدن براي میکشید پر قلبم.....  در به کردم رو پشتم و برگشتم.... گذاشت رو آیفون و

  ..... فرزام بودن براي میکشید پر.....  اینها ي همه با اما....  وچل خل ارغوان این دیدن براي

  . .....دیدم ارغوان آغوش تو رو خودم لحظه چند از بعد و برگشتم....  شد باز صدا با در

  : میزد حرف بلند صدایی با

 دل این نمیگی... کردي؟ لب به جون رو همه نمیگی.... هان؟... ؟ تو بودي کجا... من برم قربونت.... شیوا واي _

  هان؟ میشه تنگ وامونده

  : گفتم بود گرفته هم ام خنده که من

  !تو اونم......  آره _

  : بیرون کشید بغلش از رو من یهو

  .....  نیومده بهت هم عالقه ابراز که مخت تو خاك _

  : گفتم و زدم لبخندي

 اون خب د.....  ؟ تو بیاد بگم میخواي....  نکنا؟ تعارف... بکاري؟ در دم رو راننده اون صبح تا میخواي.... جون ارغوان _

  ... دیگه بده بهش ببر رو پول

 امون باغچه به نگاهم.... شدم خونه حیاط وارد سریع منم....  بده رو کرایه تا رفت و کرد بازوم ي حواله مشتی ارغوان

 نیمکت اون و....  بید اون....تاب اون... افتادم فرزام ي خونه ي باغچه یاد.... بود شده پژمرده هاش گل که افتاد

  ....  شه دور ازم افکارم تمام تا دادم تکون سري......

 رسیدم باالخره که میزدم نفس نفس و بود اومده در تپش به قلبم....  میکردم پرواز داشتم انگار....  رفتم ها پله از سریع

 کسی.... شدم خونه وارد و زدم صورتم به رو ام خنده نقاب همون دوباره... آوردم در رو هام کفش! ... خونه باز در پشت

  : زدن حرف بلند بلند کردم شروع پس نبود دیم ي محدوده تو

 به باید.....  گرم دمتون بابا... میشه دختره از استقبال همه این اونوقت... بودن دزدیده رو دخترشون....  خدا تورو نگاه _

  .... یا آشنام ببینم میزدم سر پرورشگاه تا چند
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 همینطور..... شدن بلند جا از من دیدن با بابا و مامان...  پذیرایی سمت بودم برگشته.... ماسید دهنم تو حرف ي بقیه 

  ! پدرش و...  فرزام.... والبته....  شوهرش و...  مریم خاله.... اشکان

  .....  ؟ رسیده من از تر زود طور چه ؟ میکردن کار چی اینجا اونا.... موند پایین بود انداخته رو سرش که فرزام رو نگاهم

 صورت به افتاد نگاه....  میلرزید هاش دست....  میکرد گریه.....  شدم غرق مامانم آغوش تو موقع همون اما برگشتم

 کردم ول رو خودم مامان بغل تو....  شکست بود گلوم تو که بغضی.... اش شقیقه کنار سفید موهاي به....  بابا ي افتاده

 ....  

  .....  نداره؟ رو دوریت تحمل مامانت نمیگی خودت با.....  ؟ مادر تو بودي کجا:  مامان

 چشم روي و خودم روي رو نگاهش سنگینی البته.... بود فرزام به کامل حواسم اما.... داشتم مامان کردن آروم در سعی

  : گفتم و کردم پاك دستم با رو هاش اشک.... اومدم بیرون مامان بغل از.....  میکردم حس بارونیم هاي

  ..... که نداره گریه... اینجام که حاال....  من برم قربونت الهی _

  : گفت و زد لبخندي پس.... بده نشون آروم رو خودش کرد سعی و کرد پاك رو هاش اشک چادرش ي گوشه با مامان

  ...  عزیزم خوبم من _

 که بزنم حرفی خواستم.... شد بیشتر هقم هق هم من....  لرزید هاش شونه.... بابا آغشو تو رفتم و زدم لبخندي منم

  : برگردوند خودش سمت رو همه ارغوان صداي

   وایساده جلوتون اینجا گنده و مر و سر شیوا بابا....  کردي؟ هندیش فیلم چرا عمو....  خب _

  ..... آفته ضد بم بادمجون میگن قدیم از....  نمیشد چیزیش خانوم این... راحت خیالتون....  دیگه

  ..... فرزام حتی..... نشست لبشون رو لبخندي همه ناخودآگاه که میگفت حرص با قدري به

 هم اون....  دادم دست اشکان با.... جلو رفتم.....  شدم خوشحال! اش باره سه دیدن از قدر چه که کنم انکار نمیتونستم

  : گفت و کرد باز رو شوخی سر

  !نمیشه هیچیش! .... ها باشه داشته آفت ضد بادمجوناي این از ارغوان قول به آدم خوبه میگم _

  : گفتم و خندیدم

  !شه جنابعالی قسمت یکیش ایشاال _

  : گفت و خندید هم اون
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  !بیاد بدش که کیه!  ایشاال _

 مبل رو که سمتشون برگشتم سالم ي بهونه به پس... ببینم رو فرزام العمل عکس تا زدم رو حرف این. ... چرا دروغ

 سمت رو تیر دومین کارش این با.... نداد نشون رفتارش تو تغیري هیچ فرزام.....  بودن نشسته بقیه ي رو به رو هاي

 کرده تمیز هم رو اتاقم چه... کنم عوض رو هام لباس اتاق تو رفتم... پرسی احوال و سالم از بعد.....  کرد رها قلبم

 آرایشام لوازم از..... کردم سرم مشکی شال و مشکی تفنگی لوله شلوار با رو مشکیم خاکستري تونیک.. کمد تو از! بودن

  .... بیرون اومدم و کنه جبران یکم رو ام رفته روي و رنگ تا زدم کمی و برداشتم هم رو رنگم کم صورتی رژ

  : گفت اي مقدمه هیچ بدون ارغوان بیرون اومدم اتاق از

  .... پوشیده رو خودش سیاه رو خانوم _

 بابا و مامان.... اشکان سمت برگشت و. رفت اي غره چشم ارغوان.... نمیدونن چیزي هنوز زدم حدس.... گزیدم لب

  : گفت و شد بحث وارد فرزام.....بودن پوش سیاه که پدرش و فرزام به هم بعد و.... انداختن سرتاپام به تعجب با نگاهی

  ..... اینجام موضوع همین خاطر به من...  راستش _

  .... نشستم مامانم کنار مبل رو رفتم هم من....  بابام چشماي تو دوخت رو نگاهش

  .... ؟ یادتونه که.... رو فراز..... برادرم.... ام.... کریمی آقاي:  فرزام

  : گفت خونسردي با بابام.... بیاره یاد به رو ها صحنه اون بود مجبور دوباره

  مگه؟ طور چه... پسرم بله _

  : غم از پر لحنی با دادم جواب من اینبار

  ! رسیدن قتل به ایشون.... متاسفانه....  بابا راستش _

....  دزدید رو نگاهش سریع خیلی اما کرد نگاهم و برگشت اي لحظه براي فرزام.....  گرفت تعجب رنگ همه نگاه

 اونها با همدردي ي نشونه به هم بابا و مامان...  نبود آسون براش اتفاقات این آوري یاد... شد غم در غرق پدرش

  : گفت اشکان....  میدادن نشون غمگین رو خودشون

  ؟ راحتیه همین به کشی آدم مگه....  ؟ چیه جریان ببینم...  چی؟ یعنی _

  : گفت و پاش روي گذاشت رو اش شده مشت هاي دست اشکان سمت برگشت نفرت با فرزام

  ... راحتیه همین به... آره کشیه آدم کارشون که باندي براي _
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 قلبم تپش....  بود گرفته اوج خشمش و نفرت دوباره... بست رو هاش چشم و مبل به داد تکیه رو سرش.... کرد اخمی

 اي غریبه... اون و من االن.... چند هر! .... هام ابر رو میکردم احساس دیدنش از هم هنوز....  بود نگرفته آروم هنوز

  ...... آشنایی نقاب در بودیم

  ... بگید خواهشا بدم انجام میتونم کمکی اگه....  میگم تسلیت بهتون.....  متاسفم واقعا من:  گفت بابا

  : گفت فرزام پدر

  ... آگاهی ي اداره برید فرزام با شما که الزمه...  راستش....  کریمی آقاي ممنون _

  .... میشم آماده االن...  حتما باشه:  گفت مکث بدون بابا

  ... : آوردم زبون به رو بود ذهنم تو که سوالی....  شد بلند جا از و

  ؟ نگفتن چیزي من به درصورتیکه....  ؟ بیاد تو با باید بابام گفتن چرا _

  : گفت سرد خیلی.... کنه نگاهم اینکه بدون هم اون.... بود فرزام مخاطبم

  .... بپرس شمس از _

 آدم رو اون که....  شیوا سرت تو خاك.... دادنت جواب این با واقعا نباشی خسته... گفتم خودم با..... هم تو رفت هام اخم

 از بابا....  رفتم اي غره چشم....  کنار میذارتت میشورتت اینجوري هم اون اونوقت.... میپرسی سوال ازش میکنی حساب

  .... پدرش و فرزام هم اون دنبال به.... شد بلند جا

  ..... پسرم بریم.... رفته یادشون حتما.... نداره اشکالی.... خب:  بابا

 چیزي یه اینوسط! نه.... ؟ کنه فراموش رو چیزي چنین میتونه پلیس یه مگه....  میلنگه کار جاي یه میکردم احساس

  ! ... میاوردم در سر ازش باید و.....  نمیدونستم من که بود

 خداحافظی داشتیم.... رفتیم پشتشون هم ما... رفتن در سمت به خونه از خروج قصد به پدرش و فرزام همراه به بابا

 فرزام جلوي نخواستم اما.....  ؟ بود چش دیگه این.... کردم تعجب... گرفت رو دستم اشکان دست یکدفعه که میکردیم

  : گفت طرفم اومد فرزام پدر رفتن موقع....  بگم چیزي

  ... بابت میخوام معذرت و....  کردي که هایی کمک تمام بابت... دخترم ممنون _

  : گفتم و زدم مهربونی لبخند..... خورد رو حرفش ي ادامه

  .... بود وظیفه... میکنم خواهش _
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.  من موندیم.... بخوابه تا باال رفت و میکنه درد سرش که گفت هم مامان.... بیرون رفتن خونه از خداحافظی از بعد همه

  ..... بود رسیده کردنش بازخواست موقع تازه.... اشکان و ارغوان

  کردي؟ که بود کاري چه این:  من

  .... میکردیم نگاهش داشتیم تعجب با ارغوان و من..... خنده زیر زد پقی... گفتم جوك براش انگار

  ؟ نه سرش به زده:  من

  : گفت بود گرفته اش خنده اشکان هاي خنده از که ارغوان

  کرد؟ کار چی مگه _

  : گفتم و انداختم باال اي شونه

....  شد طرف بر شکم دیگه هاش خنده این با االن.... داره کار کردم فکر....  گرفت رو دستم یهویی.... واال نمیدونم _

  ..... شده خل اشکان

 بریده.... کنه کنترل رو خودش کرد سعی بود شده جمع اشک چشماش تو و بود شده قرمز خنده شدت از که اشکان

  : گفت بریده

  .... داد.... حال....  خیلی _

  : کردم پرت طرفش به و برداشتم رو مبل روي کوسن.... بود شده تا چهار چشمامون تعجب شدت از ارغوان و من

  ؟ تو میگی چی... داد حال و کوفت _

  :  گفت و زد پوزخندي ارغوان

  پاکه پاکه حیف! ....  زده شنگولی آب میگفتم وگرنه... بودم کنارش ساعته چهار و بیست خودم متاسفانه _ 

  : نشست صاف و شد بلند مبل رو از یکددفعه اشکان

  میگم؟ رو تو من مگه....  جفتتون منحرف سر تو خاك _

 صداي که میکرد نگاه اشکان به تعجب با هم اون ارغوان سمت برگشتم سینه به دست... زدم گره هم تو رو ها ابرو

  .... آورد خودمون به رو هردومون اشکان

 رو من درسته میخواست یارو بابا.... ندیدید میکرد شوخی باهام شیوا وقتی رو پسره اون نگاه که نگید خدا رو تو:  اشکان

  ..... بکشه سیخ به
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   کردم احساس..... ؟؟؟ داشت دلیلی چه اصال.... ؟؟؟؟ ندیدم من چرا پس.... ؟؟؟ فرزام... چی؟؟؟؟

  : باال میرفت جور همین بدنم دماي

  ! نگو چرت _

 که! ....  بدم قلقلک رو غیرتش یکم گرفتم رو دستت قصد از.... ؟ بگم پرت و چرت هی که ام تو مثل من مگه:  اشکان

  ! نکردم صورتش ي حواله مشت دونه یه شیوا حقت در کردم برادري! .... کرد جبران دادن دست موقع هم اون

  ؟ مگه طور چه:  ارغوان

  : گفت میداد تکون هوا تو رو دستش درحالیکه اشکان

  ! ...  شد خورد هاش استخون تک تک داد فشار همچین رو دستم وحشی _

  : گفت و کرد پرت سمتم رو کوسن اشکان.... نشست هام لب رو لبخندي ناخودآگاه

  ! شکفت گلش از گل چه.... رو کش پسر لبخند اون کن جمع _

  : گفت و گرفت بازوم از نیشگونی ارغوان

  ..... شده نخودي مغز توي عاشق....  هیکل خوش.... خوشگل!  هلو مثل پسر.... کنه گیر گلوت تو ایشاال _

  : گفتم و ارغوان سمت برگشتم

  ؟ عاشقم _

  : گفت و خندید اشکان

  ! دیگه عشقش یا... مادرشه و خواهر یا.... ؟ شه غیرتی یکی رو داره دلیلی چه پسر یه آخه... ؟ میکنی فکر چی خودت _

 یاد اما.....  بغلش میپریدم خوشحالی فرط از بود اینجا االن فرزام اگه! ....  شدم ولو مبل رو دفعه یک حرف این با

....  نمیکرد ترد رو من..... نمیشکوند رو قلبم.... بود عاشقم واقعا اگه اما.....  باشه تنها میخواست اون..... افتادم حرفش

 شدم مواجه واقعیت با هم باز! .... شد سرد هم باز لحنم... داد اخمی به رو جاش و شد محو لبم روي از کم کم لبخندم

  : اینکه با..... 

  " نیست من عاشق دنیامه اونکه "

  : گفتم گرفته صداي با... شدم بلند جا از و کشیدم آهی

  ...  اومده وجود به براتون تفاهم سو _
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  : گفت و نشست مبل ي دسته روي اومد شد من ناگهانی حال تغییر متوجه که ارغوان

  ؟ شده چیزي شیوا _

 اون....  تاب اون.... نیمکت اون.... بید اون..... شد یادآوري برام دیشب اتفاقات دوباره شد جمع چشمام تو اشک اي حلقه

 بعد کمی....  دادم تکیه دستم به سرم و بستم رو چشمام.... کشید تیر ام معده و گرفت درد سرم.....  تلخ هاي حرف

  : اومد اشکان صداي

  ....باي.... نکن ناراحت رو خودت هم تو.....  کنم عوض رو هوام یکم.... بیرون میرم من _

 خیلی دیگه اخالقش این..... بزنم حرف ارغوان با تا رفت....  بود رفتنش از حاکی در شدن بسته صداي هم بعد کمی و

 ي اجازه که بغضی همون...  ترکید بغضم....  شدم خیره ارغوان به و کردم باز رو چشمام..... بود اومده دستم خوب

 و شکست..... ترکید داشت رو خواهر حکم برام که اي خاه دختر...ارغوان جلوي االن.... ندادم کسی جلوي رو شکوندنش

  .... کرد برمال رو واقعیت و شکست.... کرد رسوا رو من

  : گفت آروم صدایی با و کرد پاك رو هام اشک ارغوان

  ؟ نه....  داري دوسش _

  .... من کردن آروم براي فقط.... خندید.....  رنگش مشکی هاي چشم تو شدم خیره

  !  میشه ریش دلش میکنه نگاه رو آدم همچین.... بابا خب خیلی _

  : گفت و....  نشست کنارم اومد ارغوان.....  کرد خوش جا هام لب رو پوزخندي

  .... پیشنهاد... انتقاد.... دراماتیک.... عاشقانه داستان هرگونه شنیدن براي ام آماده من _

  : گفت که بازوش به زدم میزد حرف که همینطور

  ! ام 18 باال من!  نکنی میتونی هم سانسور _

 تیکه از... شرکت روز از.... اول از... ماجرا ي همه گفتن به کردم شروع و اش شونه رو گذاشتم رو سرم....  خندیدم

 ام اس و میرفت داشت که روزي.... نرفتم و گذاشت قرار باهام که روزي......  ها بین دور بازبینی روز.... هامون متلک

 تا اینکه... روستایی ي خونه! .... آغوشش و شبش....  دزدیم روز....  بذاریم کنار رو ها کدورت خواست اینکه.... اسش

 و خودش ي خونه..... آخر در و....  مرگش و فراز ي خونه.... راه بین ي خونه قهوه اون....  بودم بیدار سرش باال صبح

  ! حرفش

  ..... کشیدم آهی شد تموم که هام حرف
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  .... میکرد نگاه بهم لبخند با که.....  کردم نگاه ارغوان به و کردم بلند رو سرم

  .. بعد روز چهل

***  

  : " فرزام "

 هنوز.... من و بود شده عوض طبیعت رنگ.... رفت سریع خیلی و اومد عید....  بود بهار اوایل....  بودم خودم اتاق توي

 به رو...تخت روي انداختمش و..بود گرمم انگار.... آوردم در تنم از رو رنگم مشکی جذب شرت تی..... بودم پوش مشکی

 براي فقط....  بودمش خریده تازه رو آینه.. انداختم ام برهنه ي تنه باال به نگاهی... ایستادم اتاق قدي ي آینه روي

 تو برادرم یاد با اما.... باشم فرزام همون دوبار.... کنم صاف کمر دوباره.... شم بلند جام از میتونم دوباره که ببینم اینکه

 هام ریش به دستی... میدیم دیگري به رو خودمون جاي مدام که بودیم ما این..... بود محفوظ جاش اون...  قلبم

  . نشست لبم رو پوزخندي که کشیدم

 اومد باال صفحه... نشستم میز پشت و کردم روشن رو تاپم لپ.....  بس و میدونستم رو معنیش خودم که کشیدم آهی

 روزها این که همونی.....  گشتم نظرم مورد آهنگ دنبال...... زدم لبخندي برادرم خندون ي چهره به خیره....

.....  ترسیدم وجودش از که بود حقیقتی چون....  بود من درد چون.....  میکردم اش زمزمه خودم با فقط.... نمیشنیدمش

  ..... تا خواستم همین خاطر به

  : خسروي سیروان از زودي همین به آهنگ

  

  جام به اومد یکی زودي همین به

  صدام نمیرسه بگوشت دیگه

  من روي میبندي چشاتو داري

  بیام تو کنار دیگه نمیخواد دلت

  

 واقعیت..... زیاد خیلی..... کردم فکر خیلی روز چهل این تو....  میکردم فرار واقعیت از چون.....  باشه کنارم نمیخواستم

  ..... میاد دنبالت تر تند هم اون کنی فرار تر تند قدر چه هر... میمونه اي سایه مثل
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  کردي پیدا احساس بهش معلومه

  برگردي پیشم نمیخواي معلومه

  

 هاش دندون میخواست دلم قدر چه که آخ....  پسره اون با شوخیش....  خونشون بودم رفته بابا با که افتادم اونروزي یاد

 روي رو هام دندون.....  بود باید من هاي دست ها دست اون جاي...  افتادم هاش دست یاد..... کنم خورد دهنش تو رو

  . کردم مشت رو دستم و سابیدم هم

  

  یادت از بردي منو که میدونم

  میخوادت قلبم هنوزم میدونی

  یادمه هات خنده همیشه

  

 و اون تصویر فقط.....بود هم باز چشمام اگه حتی...  روز چهل این تو....  بود چشمم جلوي همیشه هاش خنده...  آره

  .... مسافرت اون یاد....  میدیدم رو هاش خنده

  

  قدمه هم باهات کی من جاي

  سرم به اومد چی شده چی

  ببرم یاد از رو تو نمیتونم

  

 مسخره احساساتش خاطر به رو فرزام همیشه که منی.... نبودم بلد عاشقی رسم من....  شده چی نمیدونم هم خودم

 خودم..... شد ثابت بهم روز چهل این تو! ....  بود واقعی اما.... بود عجیب... ؟ دختر یه دست دادم رو دلم حاال.... میکردم

  .... شه ثابت بهم خواستم

  میگذره خوب چقدر روزات من بعد

  ؟ بود فکر تو ها ساعت و میشد خیره گوشه یه به ؟ میزد تند قلبش... بود؟ من مثل روز چهل این تو هم اون
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  تره عاشق من از اون بخیالت

  هام دست شدن مشت دوباره و.......  ي پسره اون واقعا نکنه

  بودم تو رویاي تنها روزي یه

  . بهتره نباشم که میبینم حاال

  .نمیخوام....  بشه مشکالتم و هام گرفتاري و من درگیر هم اون نمیخوام.... کنم خودم مشکالت وارد رو اون نمیخوام

  

  کردي پیدا احساس بهش معلومه

  برگردي پیشم نمیخواي معلومه

  دلگیره و سرد چی همه دنیات تو

  میره پیش خوب چی همه دنیات تو

  

 اون و نداشتم گرما من....  نبودم کامل من....  کرد احساس جز به جز.... سلول به سلول.... بدنم.... رو نبودنش سرماي

  ..... بود من قلب گرماي

  

  یادمه هات خنده همیشه

  قدمه هم باهات کی من جاي

  سرم به اومد چی شده چی

  ببرم یاد از رو تو نمیتونم
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 شدم بلند جا از برق سرعت با..... بود زیاد بود آورده حجوم ذهنم به که افکاري حجم.....  دستم رو گذاشتم رو سرم

 میکردم احساس..... بیرون زدم خونه از بدو بدو..... کردم تنم حرکت یک تو و زدم چنگ تخت روي از رو شرتم تی....

  ..... میده فشار داره و گرفته رو گلوم کسی میکردم احساس.... کشید نفس نمیشد.... بود خفه هوا خونه توي

 حرف اون.... تاب اون..... نیمکت اون.... بید درخت اون سمت کشید رو من پاهام.....  بیرون زدم و کردم باز رو خونه در

 باریدن به کرد شروع بارون و غرید آسمان یکدفعه که بودن آسمون تو سیاه هاي ابر.....  بود عصر.....  شب اون.... ها

 انداختم بهش نگاهی....  نیمکت اون جلوي رفتم...... میزد شالق صورتم به هاس دونه از هرکدوم..... میبارید شدید..... 

  .... : زدن حرف بلند بلند خودم با کردم شروع..... کردم بهش رو پشتم......  بود اونجا هنوز انگار

  ..... کنم فراموش تا... نه که فکر.... کنم فکر تا.....  نباشه روز چهل خواستم _

  ..... دقیقه چند همون توي......  بود خیس پام تا سر که بود شدید انقدر.... میبارید همچنان بارون

 دستم اینکه.....  نمیفهمیدم رو صورتش تو شدن خیره به میلم..... نمیفهمیدم رو قلبم گاه بی و گاه هاي تپش دلیل _

 قلبم جون به خنجر با انگار میریخت اشک وقتی اینکه.....  نمیفهمیدم رو برگشت و شد بلند نوازشش براي بارها

  ..... نمیفهمیدم رو میفتادن

  : زدم فریاد و زمین سمت بردم رو صورتم

_ لعنتی نمیفهمیدم د .....  

  .....  میزدن محکم.....  میخورد صورتم به بارون پاك قطرات

  : کردم نگاه رو زمین و برگشتم

 ام دیوونه.... شد تشدید.... شد تر بد.... هیچ که نشد عوض هیچی روز چند این تو چرا....  ؟ کنم فراموش نمیتونم چرا _

  ..... کرد ام داغون.... کرد

  .... خیسم موهاي الي کشیدم رو دستم

  ..... انداختی جونم به رو درد که آخ _

 اسی ام اس براش و گشتم اسمش دنبال سریع خیلی.... درآوردم رو گوشیم و مشکیم گرمکن سمت بردم رو دستم

  : مضمون این با فرستادم

  "! مهمه....  باش ما ي خونه.... دیگه ساعت نیم تا....  سالم "
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 براي نداشتم شکی هیچ دلم ته اما چرا نمیدونم....... ساعته نیم از کمتر امون خونه با فاصلشون میدونستم. فرستادم و

 تردید و شک با هم وقت هیچ.... نخوردم شکست چیز هیچ توي من اینکه..... میکرد داغونم چیز یک اما.....  اومدنش

  ..... نداشتم اطمینانی هیچ.....  برام بود برعکس دقیقا..... مورد یک این توي اما! .... اطمینان همیشه.... نرفتم جلو

  ..... نشستم نیمکت روي اینبار اما.......  بیرون زدم هم باز و برداشتم رو گیتارم..... خونه برگشتم سریع

 بودم حالش جویاي همیشه اما نمیدونست خودش.....  کردم فکر بودم شنیده ازش روزه چند این تو که هایی خبر به

 اما....  بشم مدیرعامل میتونستم میزان این با من و.....  بود%  53...  شد واگذار من به فوتش از بعد فراز سهام.....

 و کرد شیوا که هایی کمک خاطر به.... میدونستن رو شرکت خرابکاري اخبار از که هم داران سهام ي بقیه.....  نخواستم

  .... کردن انتخاب مدیرعامل عنوان به رو اون هاش قابلیت و تواناییش همچنین

 دوباره بود کرده وقت چند این توي که افتی از بعد که.....  دارم موفقش هاي داد قرار از خبر.....  کرد قبول هم اون 

 این تو حاال....  بود درگیر 8 تا خودش اما.... 6 تا بود کرده اضافه رو شرکت کاري ساعت.....  اوج تو بود برگشته

  ! باشه من مثل میدونستم بعید..... موقعیت

 ***  

  " شیوا "

 تی یه براش اول روز همون از....  بود سال چهل انگار که گرفت ازم توانی اما..... باد و برق مثل.....  گذشت روز چهل

 چهلم یعنی امروز تا اتاق ي گوشه گذاشتم و کردم کادوش.....  میومد نگاهش به... چشماش به.... گرفتم زیتونی شرت

 اون اگه....  شم شدنش اذیت باعث نمیخواستم.....  بود کرده ترد رو من اون.....  اما....  بیارم در تنش از رو سیاه برادرش

  .... من خب... بود راحت اینجوري

 بیخیالش میتونم.... کنم فراموشش میتونم میکردم فکر.....  هه...  عامل مدیر بودم شده.... بودم کرده کار غرق رو خودم 

 بود یادش هرشب.... نخواستم..... بگم بهتره.... نتونستم....  نشد اما.... دارم نگه قلبم ي گوشه رو اون فقط و....  شم

 بود غمی هام چشم همیشگی مهمون.... بودن شده همدردم که بودن هام اشک این همیشه و.... بود یادش صبح هر.....

 نیاوردن خودشون روي به اما..... اشکان....  ارغوان.... بابا مامان.... بودن فهمیده همه رو این....  بود چشمام مهمون که

 این.... نداره رو چیزي ترین کوچک طاقت دیگه قلبم... بودن فهمیده هم ها اون انگار.... کنن اضافه غم یه نخواستن....

  . فهمید میشد هام پرخاشگري از رو

 رو خواستم که آهنگی و بودم کرده روشن رو تاپم لپ از....  بودم گرفته بغلم تو رو هام زانو و بودم نشسته تختم روي 

 من مثل بود گرفته دلش هم اون اینکه مثل.... شدن تاریک براي بود زود اما بود شده تاریک هوا....  کردم پخش

  ..... ها بودن هم مثل این بده قدر چه که آخ....  من مثل.... بود شده تنگ دلش....

  : خسروي سیروان از بگم بهت میخوام امروز آهنگ 
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  ذارم می هم رو چشمامو ، تو یاد به هنوز اگه 

  

 چشمام از رو خواب....  نگاهت اون که هم ها شب.....نیستی اما.....کنارمی انگار.... تصویرت با... بیدارم یادت با صبح 

  ... میدزده

  

  دارم غصه یک و هزار ، هنوز حسرتت تو اگه 

  ذارم نمی پلک روي پلک ، تو عشق به ها شب اگه

  ندارم برگشت راه من ، بدونی اینو تو خوام می

  

 این از بیشتر رو قلبم هم میتونی.....  بدي من به دوباره رو زندگی میتونی تو.... توعه با تصمیم.... نیست من دست 

  !بشکنی

  

  پات به رسه نمی کسی ، بگم بهت خوام می امروز 

  جات به نیومده هیشکی ، بگم بهت خوام می امروز

  

  .لعنتی میمونی من عشق تو....  میمونی منِ  فرزام همیشه تو.... نمیاد هم ابد تا و نیومده کسی.... نه 

  

  پات به رسه نمی کسی ، بگم بهت خوام می امروز 

  جات به نیومده هیشکی ، بگم بهت خوام می امروز

  شده گیر گوشه چه دلم بدم نشون تونم نمی

  شده دیر خیلی چه اگر ، ببین اشکامو و بیا
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 سنگینی بار انگار.... دلم ته از. میزنم هق هق.....  میکنم گریه بلند صداي با.... میزنم زار دارم که دیدم و اومد خودم به 

  ..... رو ها اشک این کن پاك و بیا.. بود روش

  

  برام سخته باشم تو بی بتونم که این باور 

  پام زیر بذارم عشقو ، بکنم دل که شه نمی

  

 به نگاهی.....  ؟ بریزم اشک همه این گذاشتی چرا.... ؟ نباشم کنارت خواستی چرا.... چی؟ تو.... کنم فراموشت نمیتونم 

  ..... میکوبید پنجره به رحم بی بارون.... انداختم اتاقم ي گرفته غبار ي پنجره

  

  پات به رسه نمی کسی ، بگم بهت خوام می امروز

  جات به نیومده هیشکی ، بگم بهت خوام می امروز

  پات به رسه نمی کسی ، بگم بهت خوام می امروز

  جات به ، جات به نیومده هیشکی ، بگم بهت خوام می امروز

  بود چی هر از پشیمونم ، بخونی چشمام تو کاشکی

  حسود دل این پاي به بذار رو تقصیر تمام

  

 آرومش نتونستم روز چهل بعد اما بود گرفته دلم.... بودم زده زار بدجور.... بود گرفته صدام که بودم کرده گریه اینقدر 

 زنگ صداي میکردم پاك رو هام اشک که همینطور.....  کشیدم آهی....  نیست من دست دواش....  نمیتونم.....  کنم

 پیام متن ازخوندن بعد اما....  توهمه کردم فکر اول فرزام اسم دیدن با.... رفتم سمتش به.... شد بلند اسم ام اس

  درآوردم بال کردم احساس

 دلم....  کردم پرواز کمد سمت.... میشه قرمز جاش میدونم که کردم پاك صورتم روي از محکم قدري به رو هام اشک

...  موند کمد هاي دستگیره روي دستم لحظه یک براي اما....  ببینمش میخواستم دلم قدر چه که آخ...  بود تنگ براش

  ....  میخواست نکنه...  شد اضافه ام دلشوره....  ریخت دلم

  ....  نکن من با رو کار این....  خدایا....  کردم پنجره سمت رو روم....  ؟ کنه تموم رو چیز همه میخواست نکنه 
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  .... میشم داغون..... میشم خورد....  میشکنم.... ندارم رو یکی این تحمل خدا به 

 تنم توي که هایی لباس با سریع......  خاکستریم مشکی شال و مشکیم لی شلوار همراه به...دراوردم رو مشکیم مانتوي 

  .....  میکوبید اش دیواره به محکم قلبم و بود کرده یخ هام دست....  بود زیاد اضطرابم.... کردم عوضشون بود

 دست تو هاشون دست تا میکردن التماس اونها....  نداشت تاثیر اما...  شه کم سرماش از تا کردم مشت رو هام دست 

 هدیه....  بود کافی....  زدم کالباسی رژ کمی..... عسلیم جلوي رفتم.....  میشدن گرم که بود اونموقع....  بشه قفل هاش

.....  خواستم ماشین و زدم زنگ هم آژانس به سریع....  رنگم مشکی کیف توي گذاشتم و برداشتم میز کشوي از رو ام

 منم و.  خاله ي خونه بودن رفته بابا و مامان....  نشستم منتظر....  دارم فاصله قدم یک کردن غش تا میکردم احساس

  .... بودم تنها

  

  : گفتم تند و بردم هجوم سمتش به....  اومد در صدا به آیفون 

  . میام االن _

 عمیقی نفس.....  پوشیدم رو ایم سرمه دار ساق استار آل هاي کتونی.....  کردم سرم رو شالم. برداشتم رو کیفم سریع 

 بارون.... شدم رد حیاط از....  اومدم پایین برق سرعت با رو ها پله....  اومدم بیرون خونه از کلید برداشتن از بعد و کشیدم

  .... شدم ماشین سوار و بیرون زدم سریع..... نیاوردم رو چترم کردم اشتباه....  بود شدید خیلی

  ! برو.... آقا برو _

  : گفت و...  شد ام عجله متوجه بود اي ساله 40 حدودا مرد که راننده 

  ؟ برم کجا _

 با بارون.....  ماشین ي پنجره به دادم تکیه رو سرم.....  دادم رو آدرس میدادم تکیه عقبِ  صندلی پشتی به درحالیکه 

  : کردم زمزمه خودم با....  داشت غم هم آسمون....  بود گرفته دلش هم هوا....  میکوبید شیشه به سماجت

  .. بزن آتیشم و برگرد " _

  ؟ مانعم من که گفته کی. 

  .... ببینمت بذاز تنها

  ".  قانعم هم همین به من



 
 

 
 

 مھدیس.ک غریبھ

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢۶٠ 

 فقط....  شناسایی براي بردن هم رو من.....  کنه دستگیر رو تانیا بود تونسته پلیس روز چهل این توي....  کشیدم آهی 

 بقیه اما کردن بازجویی ازش.....  افتاد لرزه به هام استخون تمام که بود سرد اینقدر.... بود سرد....  دیدم رو فرزام اونروز

 ساختمون کال.....  بود مونده معلق بزنم ارغوان و اشکان با بود قرار که شرکتی کارهاي....  نداد لو رو باند اعضاي ي

  !  من شانس نهایت یعنی این و! ..... تجاري به بود شده تبدیل اداري از و بود داده کاربري تغییر

  

 عنوان به االن که شرکتی طرف یه از....  بدیم تغییر رو کاربري و بگیریم رو شرکت مجوز که بود این دنبال اشکان 

  .....  خوردم گره اونها بین هم من میکردم حس گاهی که زیاد اینقدر.....  بود خورده گره هاش کار هم بودم مدیرعاملش

  ..... اومدم بیرون خودم افکار از 

  سوزه می دلت وقتایی یه

  شکنه می دلت وقتایی یه

  میگیره دلت وقتایی یه

  .....  شد گرفتنش باعث هم....  سوزوند رو اش شکسته هاي تیکه هم....  شکوند رو دلم هم....  فرزام اما 

.  ظاهر آرامش این از نمیداند کسی.....نمیداند...گذرد می چه دلم در آرام ي چهره پشت نمیداند کس نمیداند،هیچ نه" 

  "ام خسته قدر چه ناآرام، دل این

  : زد دامن رو تشویشم و اضطراب....  بود مرگ ناقوس شبیه برام صداش..... اومدم خودم به راننده صداي با 

  .... رسیدیم خانوم _

 توي از سختی به....  بود پریده هم رنگم.... دیدم رو خودم ماشین باالي ي آینه توي.....  کردم یخ جمله یک همین با 

.....  بهاري بارون زیر..... موندم من......  زد هم به رو سکوت ماشین حرکت صداي.....شدم پیاده و دادم رو کرایه کیفم

 بی هاي دست.....در جلوي رفتم..... کردم جمع رو توانم و نیرو تمام..... نداشتم برداشتن قدم توان....  شد سست پاهام

 جواب کسی....  شدم ها درخت و بارون بازي*  عشق شاهد لحظه چند.....  زدم زنگ و بردم باال رو ام کرده یخ و حس

  !نداد رو زنگ

  ..... بارون این زیر.... بود حیاط توي پس.....  اتوماتیک اما!  شد باز در لحظه همون.....  زدم در 

  ... بستم سرم پشت بالفاصله و کردم باز رو در کمی نیروي با اما..... در کردن باز براي داشتم تردید....  بودم در پشت 

***  
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  : " فرزام " 

 روي پاش صداي... میشد نزدیک بهم که هایی قدم صداي هم بعد و....  آوردم خودم به رو من در شدن بسته صداي 

 حتی.....  کنم حسش میتونستم....  بود نزدیکم....  حس بی و بود شده سر بدنم.....  بود شنیدن قابل ها فرش سنگ

 رو چکید موهام روي از بارون اي قطره.... لرزونم و سرد هاي دست تو گرفتم رو گیتارم....  کنم تجسمش میتونستم

  : کردم شروع ام گرفته و لرزونم صداي با....  میکردم حس درونم از گرمارو اما بود سردم....  هاش سیم

  ساده زندگی توي غرق شدم_ 

  زیاده تنهاییش که تو از خالی قلب یه با

  ..... تنهام خدا به....  شیوا تنهام 

  تو با خاطرات میون حبس شدم 

  اما نشدي همیشگی

  نگاتو یادمه همیشه

  ..... کرد فراموش نمیشد رو خاکستري نگاه اون 

  هارو آرزو مسیر دادي نشونم خودت 

  رو روزا همون میکنم آرزو حاال

  رو روزا همون

  ….....مکث 

  باالخره جایی یه که میرسه روز یه دارم امید 

  میندازم چشات تو چشم باز

  هنوز دارم امید

  راحت تو کنار و میایی دوباره

  میسازم خوشبختیو

  میسازم
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  ....  نکن امید نا رو امیدم

  ..... شنیدم رو ها فرش سنگ روي کیفش افتادن صداي....  بود پشتم 

  دیروز میشه که روزي هر

  خواب و خیال تو میشم غرق باز میشمو دلتنگتر

  چترمو میبندم بارون میزنه که هربار

  آب هاي قطره از میشم خیس بیادت

  ....  االن مثل 

  باالخره جایی یه که میرسه روز یه دارم امید 

  میندازم چشات تو چشم باز

  هنوز دارم امید

  راحت تو کنار و میایی دوباره

  میسازم خوشبختیو

  … میسازم

 چشماي تو که اشکی ي حلقه...  زد زانو پام جلوي... گلی زمین رو.... جلوم اومد آروم آروم.....  بود افتاده تپش به قلبم 

 بودم خیره فقط من و گشت صورتم جز به جز روي چشماش مردمک....  کرد مچاله رو قلبم بود شده جمع خاکستریش

 هاش دست......  بودم زنده روز چهل امیدش به که تصویري اون به....  بودم محروم ازش روز چهل که نگاهی اون به

 باز هم از اختیار بی هام دست....  لرزید اش چونه.....  کرد نواازش رو هام ریش....  گرفت قاب رو صورتم....  باال اومد

 رو ما....  قلبمون گرماي اما.... بودیم سرد هردو.....  دادمش جا آغوشم تو بعد اي لحظه و گذاشتم کنار رو گیتار...  شد

 هم اون...  میکوبید و میبارید رحمانه بی....  بود باریدن درحال من آغوش تو هم شیوا و میبارید بارون....  میداشت نگه

 عاشقانه شریک میخواست هم باران....  ها قلب تپش این به....  آرامش این به.... اون به.... من به...  بود شده حسودیش

  . باشد هایمان

 همون دوباره..... بود شده گم بارون هاي قطره میون هاش اشک... گرفت فاصله و بیرون اومد بغلم از... غرید آسمون

  : گفت میکرد سرش رو شالش درحالیکه و زد چهره به رو اش خنده نقاب

  .... بخورم سرما نمیخوام من اما نمیدونم تورو _
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  : گفتم ام گرفته صداي با موقع همون...  برداره رو کیفش تا شد خم

  .... بزنم حرف باهات باید _

 رو تلخیش خودم....  حیف.... کنم حس رو لبخند این ظاهري شیرینی میتونستم کاش....  کرد بیشتر رو اش خنده عمق

  : بودم چشیده

  ؟ قحطه جا مگه....  ؟ بارون زیر... ؟ اینجا _

 گلی زمین روي از رو گیتارم هم من...  کرد بیشتر رو هاش قدم سرعت....  خونه سمت افتاد راه حرف این دنبال به

 نگاه بود شده سخت انگار....  اون از هم من و کنه فرار من از میخواست اون....  کردم حرکت کمی سرعت با و برداشتم

  ...... هم چشماي تو کردن

 اما....  بود شده چاشنیش هم گلوم تو خفیفی سوزش و میکردم سنگینی احساس سرم توي....  در پشت رسیدم باالخره

  ..... میکرد خم رو کمرم....  شیوا نبودن اما....  دربیاره پا از رو من نمیتونست دردها این از از کدوم هیچ

 بین بود گرفته رو سرش و بود نشسته مبل رو شیوا....  کنم باز کامل نمیتونستم رو چشمام...  داغم میکردم احساس

  : اومد خودش به من صداي با...  هاش دست

   میخوري؟ چیزي:  من

  .... لبخند اون هم باز....  شد بلند جا از

  ....  اوهوم _

  : داد ادامه و کرد مهربون رو لحنش

  .....  میکنم درست قهوه فنجون تا دو منم....  بگیر دوش برو تو _

 قلبم فقط....  ببینم تا نمیکردن یاري چشمام... بزنم حرف تا نمیکردن یاري صوتیم تارهاي انگار.....  دادم تکون رو سرم

  :کرد متوقفم صداش که برم خواستم...... میتپید همیشه از تر محکم داشت که بود

  .... فرزام_

  : گفت مهربون لبخندي با و جلو اومد تردید با.... آورد در رو اي شده پیچ کادو شی کیفش تو از.... برگشتم

  ... بپوش رو این _
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 باهام صورتم هاي ماهیچه....  نتونستم اما...  بزنم لبخند خواستم....  ازش گرفتم رو کادو.....  انداختم دستش به نگاهی

 روي اي بوسه.....  بگیرم رو صورتش میتونستم کاش....  انداخت چنگ گلوم تو بعضی....  جاش به اما....  بودن کرده لج

  ..... بود پاك عشق یه. .... شیوا لیاقت.....  نه اما...  کنم تشکر ازش و بزنم هاش چشم

  : بگم تونستم فقط

  ..... ممنونم _

***  

  : " شیوا"

 رو هام دست....  شکست هم من بغض....  اومد که اتاقش در شدن بسته صداي....  خونشون ي آشپزخونه سمت رفتم

 فرزام مال من و بود من مال فرزام اینکه....  نمیشد باورم....  دادم باریدن ي اجازه هام اشک به و سینک ي لبه گذاشتم

 واقعیت یک به شد تبدیل.....  بود فرزام که سفید ي نقطه اون... زندگیم سیاهی توي باالخره اینکه....  نمیشد باورم....

 .....  

  ..... گرمش آغوش یاد.....  هاش ریش یاد.....  بود خونبار.....  بارون زیر خمارش هاي چشم....  افتادم صورتش یاد

 دلتنگش وقتی از من......  نبود نبودنش از....  دلتنگیم میفهمم تازه....  همینطور هم قلبم تپش....  گرفت شدت ام گریه

 قلبم تو جاش همیشه چون.....  نمیده معنی دیگه دلتنگی االن اما....  نمیخوادم و کنارمه اون فهمیدم که....  شدم

  : گفتم....  قلبم اعماق از.....  میمونه

  ... شکرت....  خدایا _

 به رنگی کرم تونیک زیرش....  درآوردم رو مانتوم....  بود خیس پام سرتا.....  زدم آب رو صورتم و کردم باز رو آب شیر

 برگشتم دوباره و.....  شه خشک تا انداختم مبل روي شومینه جلوي رو مانتوم و رفتم بیرون آشپزخونه از.....  داشتم تن

 کردم آماده و کردم روشن رو ساز قهوه....  کردم پیدا باالخره و.....  قهوه دنبال گشتم رو ها کابینت توي.....  آشپزخونه

 ....  

 نبینمت دیگه میگفت اگه.....  شدم ها قهوه شدن آماده منتظر و آشپزخونه هاي صندلی از یکی روي نشستم هم خودم

  ؟ میکردم کار چی من میفتاد این از بدتر اتفاقاي اگه....  ؟ چی

  ..... سرم آخ _

  ....  قلبم رو گذاشتم رو دستم و شدم بلند جا از سریع

  .... ترسیدم _
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  : گفتم و جلو رفتم قدمی.....  بود بسته رو چشماش و سرش روي بود گذاشته رو دستش....  کردم نگاهش

  ؟ شد چی _

  : گفت بریده بریده و کرد باز آروم آروم رو چشماش

  ! بودي.... گذاشته باز.... رو.... کابینت در _

  ... خنده زیر زدم و انداختم سرش باال نگاهی

  ! نبود حواسم....  ببخشید _

  : گفت و برداشت سرش روي از رو دستش چون بود شده کمتر دردش انگار

  کوش؟ ما ي قهوه.....  ؟ خوبه بگیرم دیه من حاال....  رو خانوم _

  ....  انداختم سرتاپاش به نگاهی....  رفتم عقب قدم یه....  بودم اومده خودم به تازه انگار که من

....  رفتم اش صدقه قربون دلم تو....  بود پوشیده مشکی لی شلوار با رو بودم خریده من که اي زیتونی شرت تی

  : گفت و خندید هم اون....  نشست لبم رو لبخندي

  !مارو نخوري _

  : گفت که ساز قهوه سمت رفتم! .....  بدم رو جوابش نخواستم اینبار....  کردم نگاهش

  .... گفتن میزبانی... گفتن مهمونی باالخره....  میریزم خودم بشین _

  : گفت که نشستم ها صندلی از یکی روي و رفتم....  کن گوش حرف که منم

  . بشینیم ایوون روي هاي صندلی رو بریم....  اومده بند بارون _

  : گفت ساز قهوه کنار میذاشت رو ها فنجون درحالیکه...  سمتش برگشتم

   میکنی؟ نگاه اینجوري چرا _

  : گفتم لبخند با

  .... میخوري سرما بودي حموم _

  : گفت میکرد ریز رو چشماش درحالیکه

  ! میام منم برو! ...  بلرزه بادا این به نیست بیدي فرزام! ....  بچه برو_
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 رو هام کتونی....  بیرون رفتم خونه از سریع..... بگذرم بارون بعد هواي از نبودم ادمی هم من....  نبود اي چاره...  خب

 و برداشتم رو اون....  نشه خیس تا بودن کشیده پالستیک هاش صندلی و میز روي..... ایوون سمت رفتم و پوشیدم

  .... ها صندلی از یکی روي نشستم خودم و کنار گذاشتمش

  .....  روم به رو نشست و اومد قهوه فنجون تا دو با فرزام که نکشید دقیقه به

  ..: شدم مانع که بریزه برام خواست و دستش گرفت رو شکر

  . تلخ _

  : کنار گذاشت رو شکر و نزد حرفی هم اون

  نمیریزي؟ شکر خودت مگه _

  : گفت و زد پوزخندي

  ! تلخ....  خودت قول به _

 بهم اي انرژي....  بارون از بعد هواي و...  خاك نم بوي....  شدم فنجون ي لبه با کردن بازي مشغول و زدم لبخندي

  .... نشدنی وصف بو داده

  .... که هست چیزایی یه...  شیوا ببین _

 رو جیبش از رو گوشی... میکردم غر غر لب زیر درحالیکه...  بزنه کامل رو حرفش نداد اجازه موبایلش زنگ صداي

  : گرفت تعجب رنگ نگاهش....  کرد نگاه رو صفحه....  کردم نگاهش منتظر و خوردم قهوه از قلپی....  آوردم

  .... سرهنگ سالم الو _

  .... گوش بشه من سرتاپاي تا بود کافی جمله یه همین گفتن

  .... هستن هم ایشون...  بله بله _

........  

  ؟؟ چی _

.........  

  .... خب _

...........  
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  .....  اونجا میرسونیم رو خودمون االن ما....  اینطور که_

........  

  .... چشم....  حتما بله _

......  

  ...... دار خدانگه _

  : گفت و خندید دید که رو کنجکاویم....  کردم نگاهش منتظر

  ..... اما!  نگما و کنم بدجنسی میخوام االن _

  : گفتم و رفتم اي غره چشم

  ! نخواستیم! ...  میپرسم میزنم زنگ خودم! ...  میکنما خواهش نکن فکر _

  : گفت و خندید

  ..... رو من دل کارات همین _

  : داد ادامه که پایین انداختم رو سرم دوباره منم....  رو حرفش نداد ادامه

  .... کرده دستگیر رو همه پلیس....  کیه باند رییس.... کرده اعتراف تانیا _

  : گفتم و کردم بلند رو سرم

  ؟؟ کرد اعتراف جوري چه ؟؟ چی _

  : گفت و شد بلند جاش از

  .... میگم بهت راه تو بپوش _

  : گفت فرزام که تو برم خواستم و دادم تکون رو سرم

  ..... رو مانتوت میارم _

  ..... کردم تشکر و زدم لبخندي
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 ببینم هم رو زندگی روي اون بود قرار....  ببینیم هم رو زندگی خوش روي سختی همه این بعد بود قرار اینکه مثل نه

 کسی با......  بودنش به میکنم افتخار که کسی با.....  قلبمه دنگ 6 صاحب که کسی با....  فرزام با! ....  تنها نه اما.... 

  ..... که

  .... بفرما:  فرزام

  .... بود کرده تر قشنگ برابر هزاران رو تیپش که بود پوشیده شرت تی روي کوتاه مشکی کت یه.....  سمتش برگشتم

  .... اهم:  فرزام

  : گفتم و خندیدم

  .... کردیما نگاهت دقیقه دو....  بابا خب خیلی _

  ..... ماشین سمت افتادم راه و.... پوشیدم و گرفتم دستش از رو مانتو

  ؟ کیفت:  فرزام

  : گفتم و برگشتم باشه افتاده یادم رو چیزي یه تازه انگار

  .... راست آخ _

 لبخندش به زدم لبخند منم....  میداد تکون هوا تو رو کیفم داشت لبخند با فرزام چون....  ماسید دهنم تو حرف ي ادامه

 با حیاط در کردن باز و...  خونه در کردن قفل از بعد هم فرزام......  شدم بود شده پارك حیاط توي که ماشین سوار و

  ... ! تلخ عطر همون دوباره.....  نشست ماشین توي و اومد ریموت

  ... افتاد راه و... بست رو حیاط در.....  گرفت عقب دنده و کرد رشن رو ماشین حرفی هیچ بدون

  ؟ بود گرفته سکوت ي روزه اونکه...  زد حرف شد چی تانیا نگفتی:  من

  : گفت اون بعد و کرد اي سرفه

 تانیا اگه تا بودن مراقب اما...  نه که گروگان....  ن بود گرفته گروگان بود بیمارستان توي که رو پدرش گروه اون _

  ... بکشنش زد حرفی

  : گفتم و زدم پوزخندي

  ؟ کرده فرار باباش ؟ شده چی حاال....  خب....  شده ارزش بی قدر چه ها آدم جون _

  : گفت و زد پوزخندي من مثل هم اون
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  .... شد فوت و کرد سکته دیشب باباش _

  ! ..... تموم ؟ سکته ؟ راحتی همین به....  شد تا 4 تعجب از چشمام

  .... کرد اعتراف هم اون _

***  

 بودن نفر 27 که باند اعضاي کل و بود زده حرف تانیا...  بود گفته فرزام که همونطور....  بیرون اومدیم کالنتري از

 از سرهنگ وقتی....  نه یا میشناسیمشون بگیم و ببینیم تا داد نشون بهمون رو ها عکس هم پلیس.....  شدن دستگیر

....  مخدر مواد قاچاق....  بدن اعضاي قاچاق....  آدم گفت ها این یه حیفه گفتم خودم با....  میگفت کثیفشون کارهاي

  ....  و ربایی آدم...  قتل....  کشور حیاتی هاي سازمان و امنیتی کارهاي در اخالل

  ......  شدیم ماشین سوار

  .... شیوا ببینی رو جایی یه باید:  فرزام

  ؟ کجا:  من

  : گفت میکرد روشن رو ماشین سوییچ با درحالیکه

  ؟ میخوري ناهار ببینم.....  میبینی میریم _

  : انداختم دستم مچ روي رنگ طالیی ساعت به نگاهی

  ! ناجور...  گرسنمه....  گفتی آخ _

  : گفت و خندید

  ؟ چیه نظرت....  میزنیم حرف هم یکم....  میخوریم چیزي یه میریم....  خوبه رستوران یه نزدیکیا این! ....  شکمو اي _

  ! ...  بهتر این از چی _

  ! کنم خلوت خدا با دقیقه چند براي خواستم...  دلم تو.....  بستم رو چشمام و دادم تکیه صندلی پشتی به

 نگرفتم من بگیر رو دستم...  گفتی هروقت که ازتویی...  ؟ کنم شکر ازت زبونی چه با...  پروردگارا...  معبودا...  خدایا _

 تو.... نکردم صدات...  من و...  کن صدا فقط تو...  بنده ترم نزدیک تو به گردن رگ از من...  گفتی که تویی از..... 

 و بودن باز همیشه...  تو رحمت هاي در درحالیکه....  تو در جز زدم دري هر به.....  ندیدم من و....  ببین رو من گفتی

...  رو عشقم که شکر....  شکرت...  نکردم کاري سکوت جز....  من و بزن حرف من با گفتی....  نبود زدن در به نیازي
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....  خدایا....  دادي نشون بهمون رو ها آسونی باالخره....  سختی همه این از بعد که شکر....  نگرفتی ازم....  رو دنیام

  ... شکرت

 رو آرامشی کنارفرزام....  بود عمرم ناهار بهترین...  میکنم اعتراف....  خوردیم وخلوت دنج رستوران یه توي رو ناهار

 که...  روز چهل این از....  زدیم حرف باهم دري هر از....  کنم تجسمش نمیتونستم ذهنم تو وقت هیچ که کردم تجربه

 توي....  تنهاییش از گفت اون و کاري هاي مشغله و شرکت از...  گفتم کارم از من...  کردیم کار چی هم بدون

 بودمش دیده وقتی از....  بود منم چشماي تو که بود برقی اون کنار اما...  کنم درکش نمیتونستم که بود غمی چشماش

  ....  نتپید آروم قلبم هم ثانیه یک براي حتی

...  میکردم آماده بشنوم قراره که چیزي براي رو خودم داشتم...  همینطور هم من....  نمیزد حرف اون...  بودیم راه توي 

 فهمیدم خرید گل دسته تا سه فرزام دیدم وقتی اما فراز قبر سر میریم داریم کردم فکر اول...  بودیم زهرا بهشت راه تو

  ... ندارم خبر من که هست چیزایی یه....  نه

  .... پیچید قدیمی هاي مزار سمت....  شدیم زهرا بهشت وارد 

  : گفت آرومی و گرفته صداي با و کرد پارك گوشه یه باالخره....  بزنه حرف خودش تا کنم سکوت دادم ترجیح 

  ... شو پیاده...  رسیدیم _

 گالب ي شیشه همینطور...  بود برداشته رو ها گل دسته از تا دو....  افتادم راه سرش پشت و کردم باز رو در تردید با 

  .....  نشست کنارشون چندلحظه از بعد و ایستاد باالسرشون....  رفت ها قبر ترین اي گوشه سمت....  رو

 سکوت در و زدیم ها مزار سنگ به و برداشتیم رو هایی سنگ هردو....  نشستم کنارش اون از تقلید به و رفتم هم من 

  .... شدیم فاتحه خوندن مشغول

  .... " مظاهري همایون "....  " شیرزاد مریم "....  انداختم نگاهی ها قبر اسامی روي

 زدن حرف به کرد شروع خودش خوشبختانه که پرسیدن سوال به کنم شروع میخواستم....  بود شده تموم طاقتم دیگه 

  : ها مزار با...  من با نه اما... 

  .... من عشق...  من عمر...  من دنیاي....  شیواست میبینید که اینی _

  ! میکردن آب قند دلم ته...  کرد مکث 

  .... کردم پیداتون دیر که حیف...  حیف....  میدیدینش کاش....  بودید کاش _

  : ها گل کردن پر پر کرد شروع 
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  ..... رسیدم واقعیت به دیر اما...  شرمندتونم _ 

  : نمیشد داده بهشون باریدن ي اجازه که هایی اشک.....  دیدم چشماش تو رو اشک برق 

  .... ببخشید رو من....  بابا....  مامان _

 مگه.... چی؟ بود خونشون توي فرزام که آقایی و خانوم اون پس....  ؟ بابا ؟ مامان....  چی؟....  شد تا 4 تجب از چشمام 

 سمتم برگشت....  کنجکاو و بود منتظر نگاهم....  دوختم بهش رو چشمام....  ؟ باشه داشته بابا و مامان تا دو آدم میشه

  : گفت و

  ... اما..  میگی خودت با چی داري میدونم _

  : کشید ها سنگ روي مفهومی نا هاي شکل و پایین انداخت رو سرش 

 بودم ناتنی برادر فراز با من......  هستن نفر دو این من واقعی مادر و پدر....  میدونستی باید که بود چیزي همون این _

  ..... داشتم دوستش قدر چه که میدونه خدا اما...  نداشتیم هم با تشابهی وجه هیچ که.... 

  ..... طوالنی و تلخ و سرد سکوت یه.... کرد مکث

 آزمایش کلی.....  میدونست رو اسمشون. میکنن زندگی فرانسه تو میگفت....  ان زنده که میگفت....  فراز ي بابا _ 

 پیداشون باالخره و گشتن به کردم شروع هم اینجا..  ایران اومدم....  نبودن اما...  گشتم دنبالشون.. ..... کنم باور تا دادم

 من مالی مشکالت خاطر به پدرم.... بود پدرم دوست بابا گفتم بهش سال 29 که کسی.... بود دیر خیلی...  اما...  کردم

  ! دوستش به بود داده رو

  : کردم باز لب از لب باالخره بودم کرده سکوت لحظه اون تا که من

  ؟ میدونست فراز _ 

  : داد جواب کوتاه

  .. نه _

  ؟ نمیومد یادش جوري چه ؟ نبود تر بزرگ برادر اون مگه....  بودم کرده تعجب 

  ..... از تر بزرگ فراز مگه _

  : بزنم رو حرفم ي ادامه نذاشت 

  ..... بود ماهش یک فراز اونموقع _
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  : گفت و آورد بیرون رو رنگی قرمز ي دفترچه و کرد جیبش توي رو دستش 

  منه واقعی هویت شناسنامه این! سالمه 29 فرزام مثل هم من!  منه واقعی ي شناسنامه این _

  .... مریم و همایون فرزند.... مظاهري فرزام:  انداختم بهش نگاهی و برداشتم خورده خاك زمین روي از رو شناسنامه 

  .... تکوندیم رو لباسامون خاك.... شد بلند هم فرزام...  شدم بلند جام از....  قبر روي گذاشتم رو شناسنامه 

  ...بدونی بود حقت _

  : گفتم و زدم لبخندي

  .... تو و من! ....  توییم و من مهم....  نیست مهم ها این از کدوم هیچ _ 

  .... شد دور اونجا از و زد لبخندي....  لرزید چشمش مردمک لحظه چند براي 

 فاتحه براش و....  بودیم اونجا لحظه چند....  بودن گذاشته رو سنگش تازه....  فراز خاك سر رفتیم هم اون از بعد 

   هم اون....  بریم تا خواستم ازش... میشه بد حالش فرزام دیدم وقتی...  خوندیم

  ..... کرد قبول....  بود شده دلیلم متوجه که 

***  

  ....  زد ترمز خونه در جلوي 

  .... فرزام ممنون _

  : گفت خندونش چشماي با و زد چشمکی 

  ؟ بابت _

  !خداحافظ....  عجبا _ 

  ! سمتش برگشتم....  کرد صدام که کنم باز رو در خواستم و دستگیره رو گذاشتم رو دستم 

  ! دارم دوستت:  فرزام 

  .... شم پیاده ماشین از و بزنم لبخندي تونستم فقط...  کرد یخ هام دست....  شد نامنظم قلبم هاي تپش 

  : میکرد پیدا انعکاس گوشم تو مدام صداش 

   ". دارم دوستت "
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 فرزام....  زد صدام قتی اسمم بود داشتنی دوست قدر چه....  محاله اون زبون از جمله این شنیدن میکردم فکر قدر چه 

  !بس و بود من خاص مرد اون!  بود خاص چیزش همه

  ، باستزی 

  ممیگوی را ـاسماحس

  استنازك 

  مگوی می را مدل

  است رینشی اهگ

  مگوی می را میهــاتن

  تو به..دارم دوست بگویم چگونه

  !هایی بهترین الیق که

 رفتم فرو....  زدم غلت....  کردم کوچیک رو چشمام....  چشمم توي خورد خورشید نور....  کردم باز آروم آروم رو چشمام

 افتادم پیش سال سه یاد.... صورتش روي رو گذاشتم رو دستم....  زدم صورتش به لبخندي....  اش مردونه آغوش توي

!  خواستگاریم وامد شب اون بعد ي هفته. فرزام!....ماشن توي شب اون یاد بعد و هاش دست هم و تانیا اعدام حکم...

....  ماه 8 اختالف با...  عروسی هم بعد و....  کردیم عقد بعد ماه....  مامان همینطور....  نداشت مخالفتی بابا.... 

 ؟ ببینم عروس لباس توي رو خانومم میخوام بار چند مگه گفت... نذاشت فرزام اما کنم شلوغ رو عروسیم نمیخواستم

  ! موندنی یاد به و بود تک عروسیم واقعا.... 

  ....  بود بیدار پس!  شد حلقه کمرم دور هاش دست و زد لبخندي....  بوسیدم رو اش چونه زیر و شدم خم

  : گفت خواب اثر در گرفته صدایی با....  بود نکرده باز رو چشماش هنوز

  ... شم بیدار صدات با روز هر میخوام _

  : گفتم و شد باز خنده به هام لب

  ! همینطور منم _

  : گفت و کرد باز رو چشماش یکم

  ! بودم ساعتم با!  شد تفاهم سو اینکه مثل...  ببخشید_
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  : گفت و خندید.... که شم بلند جام از خواستم و بهش کردم رو پشتم قهر حالت به و بردم فرو هم توي رو هام اخم

  ؟ رفتی چرا _

  : گفتم و تخت رو برگشتم

  !ایش ؟ میکنی فکر چی خودت _

  : گفت و کرد باز کامل رو چشماش اینبار

  !بودم برق با _

  : گفتم و کردم بازوش ي حواله مشتی

  ... فرزام بیشعوري خیلی _

  : گفت گذاشت صورتش روي قاعم رو دست که حالیه در من به توجه بدون

  .... میکنم پیدات باشی جا هر بگم_

  : گفتم عصبانیت با

  ؟ تلفن یا برقی آبی با اینبار...  نباشی خسته _

  : بود عاشقش من که همونایی از...  زد پوزخندي

  ! بودم کلیدم دسته با!  هیچکدوم _

  : گفتم و شدم بلند جا از عصبانیت با

  ...  نامردي خیلی _

....  زد خیمه روم....  شد بلند جا از....  شدم پرت.....  خودش سمت کشید و گرفت رو دستم که شم بلند جا از خواستم

  : گفت و دوخت عصبیم چشماي تو رو خمارش چشماي

  .....  دارم دوستت بگم میخوام _

  : گفتم لب زیر

   عجبا....  کدوم منظورت اینبار _

  : گفت و کرد اي خنده تک
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  !بودم خودت با رو یکی این....  دیگه نه _

  .... : خوابید کنارم هم خودش و کرد بغلم.... کرد خوش جا هام لب روي که داغش هاي لب...  اون از بعد و

  ! شد له ام بچه....  فرزام آروم _

  : گفت میکرد بازي موهام با درحالیکه.... فرزام و من عشق ي میوه....  بودم حامله ماهه سه

  ! زرشک منم ؟ دیگه ات بچه شد حاال که _

  : گفتم و کاشتم لپش روي اي بوسه منم....  بوسید رو ام گونه

  ! خرید برو پاشو...  بیان میخوان اینا مامانت و اینا مامانم و شهاب و و ارغوان! ...  ببینم پاشو _

  : داد ادامه و گفت چشمی

  ؟ حموم برم میدن اجازه بانو _

  : گفتم میکردم تنم رو خوابم لباس روي پوش تن حالیکه در و شدم بلند جام از

  ! آقا شماست دست ماهم ي اجازه _

 خداروشکر هم ها اون.... بود کرده ازدواج ارغوان با شهاب که میشد سالی یک.... تخت روي نشستم...  رفت که فرزام

 کار اونجا من نداد اجازه فرزام.... بودن شده کار به مشغول بود ارغوان و من نام به که شرکتی توي.. بودن خوشبخت

 هم قدر چه هر..... . معاونش منم و عامل مدیر شد و میکردم کار توش قبال که شرکتی تو اومد خودش...  کنم

 رو هام لباس تا میشدم بلند جام از داشتم....  نمیشه دارم االن من که اي خوشبختی این جبران بازهم کنم خداروشکر

  : گفت و تو آورد در الي از رو سرش فرزام که کنم عوض

  ؟ دارم دوستت گفتم...  شیوا راستی _

  : گفتم و خندیدم

  !دارم دوستت منم...  دیوونه اي _

  : گفت و زد پیشونیش به رو دستش

  !دیوونه دیوونتم _

  .... رفت و

  ! بودم ایستاده گویی حالیکه در گرفت من از را پاهایم فقط که هایی دویدن چه دریافتم زندگی هیاهوي در 
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  ! نبود بیش اى کودکانه قصه حالیکه در شد حاصل مویم سپیدي به فقط که هایی غصه چه

  ! شود نمی نخواهد اگر و میشود بخواهد اگر که هست کسی دریافتم

  ! شد و خواستی که شکرت....  خدایا و سادگی همین به
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