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ها که  میقد ادی!به داریصبح بودو او هنوز ب یدما دم

 ماندند.اما حال یم داریباخواهرش تا صبح ب

!به رانیاز هم دورند!آنا در آلمان و آرام در ا چقدر

 کمکم در اتاق حس شینگاه کرد.گرما دیخورش

و  دیکشیابرها بر اتاق سرک م ی.نور از البه الشدیم

 قورت.بغضش را کردیتر م بایاتاق را ز یفضا

.دستش را باال آوردو به ساعت نگاه کرد.پنج صبح داد

 هم نگذاشته یچشم رو یبودو او حت

زد و به مردم در حال رفت و آمد نگاه  ی.پوزخندبود

 :کرد!باخود گفت

!بابا....بابا نجای!من ارخاکیجالب!آنا تو آلمان!مامان ز چه

 هست اال توخونه!از ییکجاست؟؟؟هرجا

دختر  هیکجاس.انگار نه انگار  تسیرفته معلوم ن دوازده

 .داره
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بار  یچرخاند.تلفنش برا ابانیباز سرش را به طرف خ و 

 هزارم زنگ خورد.با حرص جواب دادو

 :گفت

 یجا یصدبار گفتم ولم کن!توپسر دوست بابام الیدان

 تمیانقد به من زنگ نزن و اذ یول یداداشم

 نکن

 جمع کن التویدهن منو باز نکن.وسا -

اگه بابام  یفهمیام؟؟؟؟؟میب یجمع کنم کدوم گور المویوسا -

 کارمیبفهمه من فرار کردم چ

 کنه؟؟؟یم

بابا.آرام  یکه تورو ف...ا ی؟؟؟اونینگران بابات -

 انه؟؟؟ی یکنیجمع م التویوسا

 !نه یبهم نگ لشوینه!تا دل -

 درو باز کن ؟؟؟باشهیخوایم لیااا پس دل -

 ؟؟؟؟؟یچ -

 نتونمدرو باز کن.من جلوخو گمیم -
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 یدیرفت.کل فونیآمد و به طرف آ نییتخت پا یاز رو آرام 

 که دیرا د الیرا فشردو بعد در باز شد.دان

و کل استرسش را  دیکش یقیشود.نفس عم یخانه م وارد

 لیبداند دل خواستیدر خود پنهان کرد.م

.چند کندیکه آنقدر اصرار به فرار او م ستیپسر چ نیا

 قد بلند با یبعد در خانه باز شد و پسر قهیدق

وارد خانه شد.با خشونت  ظیغل یو اخم ختهیبهم ر یموها

 به آرام نگاه کرد.آرام آب دهانش راقورت

 وگفت: داد

   

 سالم

 :شدو گفت کیتکان داد.به او نزد یفقط سر الیدان

 ؟؟؟؟هان؟؟؟یدیبه حرف من گوش نم چرا

بست  یلحظه ا یبرا.چشمانش را دیاو آرام ترس ادیفر از

 :بازش کردو گفت عیاما سر

از خونه بابام فرار کنم و با تو  دیبا یچ یبرا من

 ندارم ویچکیبابام ه ریغ ام؟؟؟؟؟هان؟؟؟؟؟منیب
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 !اونم ول کنم؟ویچکی؟؟؟هیفهمیم 

 کاریچ یدونیم یکنیانقد بابا بابا م -

 ؟؟؟؟یدونیکرده؟؟؟؟آره؟م

بدونم چرا بخاطر  خوامیبدونم.م خوامیم یول دونمینه نم -

 باهات یگیکه اون کرده تو م یکار

 !!کرده کاری.بگو.بگو چامیب

 :و بعد گفت دیرا مال شیها قهیشق شیبا دست ها الیدان

 گمیبهت م گمیم

 :مکث کردو بعد ادامه داد یکم

فرار  ایب گمیدارم که م لیمن دل میبا من بر ای!بالیخیب

 .یدارم لعنت لیکن!دل

 :زد ادیشدو فر یعصبان آرام

که از شب  هیچ لشیدل نمینکن بگو بب یمنو عصبان الیدان

 امیحاضرشم و باهات ب یگیم یداد ریگ

 دویرس تیهم به اوج عصبان الیآرام،دان ادیفر یصدا با

 :زد ادیفر



 
 

7 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

چهارمش  کی،یکنیکه تو بابا بابا م یاحمق...انقد دختره 

 .طبق معمول هفتهدهینم تیبابات بهت اهم

و خداروشکر  کنهیو مست م یقمار باز رهیکه م باری یا

 یرفته بود خونه عمو شبمید بازهیهمشم م

 هیمن  یمن اونجا بودم وگرنه االن بجا ی.شانس آوردمن

 نجایا یعده آدم عالف و عوض

که بابات همه پوالشو گذاشت وسط مست  روزی.دبودن

 شیحال دیترکیمست بود.بمبم م

 شویچ ؟همهیفهمیباخت.م ی.همرو به جاللشدینم

 یدیگفت ادامه م می!جاللشوباختیباخت!زندگ

 یذاریم یهم گفت چ یجالل دمیگفت آره ادامه م باباتم

 یچ یدونیوسط!م

 ؟؟؟؟یدونـــــــــیگذاشت؟؟؟م

   

فقط بغض کرده بود سرش را به نشانه  نجایکه تا ا آرام

 :باهمون صدا گفت الیتکان داد.دان یمنف
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گذاشت وسط.عکس تورو گذاشت  تورو 

 .تو قمار کرد ؟؟؟؟؟؟رویفهمیوسط.م

نگاه کرد.او چه  الیبه دان یبا ناباور آرام

 دخترش شرط بسته یرو گفت؟؟؟؟پدرش؟؟؟پدرشیم

 ازین طیدرک شرا یامکان نداشت.چند لحظه برا نیبود؟ا

 آرام با بغضو یقیداشت.پس از دقا

 :کردو گفت یتک خنده ا یناباور

 کرده؟؟؟؟ کاریچ بام؟؟؟؟بایچ

تو.شرط بست.عکس تورو گذاشت وسط و  یبابات.رو -

 گهی!تو دیباخت!تموم شد یتورو به جالل

 .یکلفت جالل یبش یبر دی!بایستیاون ن دختر

 یاما وقت دیشنینم شیهمچنان متعجب بود!گوش ها آرام

 را که مدام الیدان یو لب ها تیعصبان

را به او بفهمانند باور  یزیچ خواستندیو م خوردندیم تکان

 و دیزانو زد.بغضش ترک نیزم یکرد!رو

.او پدرش بود!تنها ختیر نییاز گوشه چشمش پا یاشک

 اش بود.چگونه توانست یفرد در زندگ
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کمکم  شیاش بکند؟؟؟؟؟؟اشک ها ندهیبا او و آ یکار نیچن 

 یجلو الیشد.دان لیبه هقهق تبد

 :و گفت دیزانو زدو اورا در آغوش کش شیپا

باهم بزرگ  یدلم...ما ازبچگ زی!!!خواهر گلم...عزآرام

 به دست اون گرگ ذارمینم شتمی.من پمیشد

 .بهت برسه یدست جالل ذارمی!نمیوفتیصفت ب یب یها

 :هقهقش گفت انیم آرام

 یمن با...زز یحـ...حق.. نداشت.حق نداشت با زندگ اون

 ...کنه.......اون منو...فروخت.به

 :گفت یبا ناباور دویکش رونیب الیرا از آغوش دان خودش

 کاغذ؟؟؟آره!!!؟؟؟ کهیمشروب؟به قمار؟به پنجاه تا ت به

 :سرش را تکان داد و بعد گفت الیدان

!برسن بدبخت رسنی.آرام پاشو.االن مآرام

 .پاشو...پاشومیشیم

 ماندیبود.اگر م الیپاشد.حق با دان شیاز جا عیسر آرام

 به طرف اتاقش عی!سرشدیبدبخت م



 
 

10 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

که ممکن بود  یزی.هرچه پول داشت برداشت.هر چرفت 

 را داکندیپ اجیبه آنها احت یروز کی

   

مانتو  کی عیجاکرد.سر یکوله پشت هی.همه را در برداشت

 .شالش را هم سرش کرددیو شلوار پوش

به  میزد.تصم یلبخند پر استرس الیاز اتاق خارج شد!دان و

 بلند فونیزنگ آ یرفتن گرفتند که صدا

 ینگاه کرد.همان دارو دسته جالل فونیبه آ الی.دانشد

 بودند.با ترس چشمانش را باز و بسته کردو

 :گفت عیسر

 ...بازه؟؟یدرپشت

 آر..ره!اومدن؟؟؟ -

 آره فقط بدو -

به  عینگاهش را به خانه کردو راه افتاد!سر نیاخر آرام

 شدیباز م یکه به کوچه پشت یطرف در

 :گفت الیآنجا نبود.دان ی.خداروشکر کسرفتند
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 .اون پشته نی.ماشایراه ب یعاد یلیخ 

دم خانه  یون مشک کیراه رفت. یعاد یلیهم خ خودش

 آرام را سوار یپنهان یلیخ الیشان بود.دان

حرکت  عیکرد و خودش هم پشت فرمان نشست.سر نیماش

 به آنها نگاه نهیکرد و از آ

 عیگاز فشرد و سر یرا رو شی.متوجهشان نبودند.پاکرد

 دور شدن یاز آنجا دور شد.پس از کم

 الیدان دندیکه رس نالیحبس شده آزاد شد!به ترم یها نفس

 :روبه آرام گفت

 ی.برایتنها بر دی.تو خودت باامیباهات ب تونمی...من نممن

 دونمی.مشناسنیخودته.منو م تیامن

بهش خبر  عیسر نهیمنو بب یکیهمه جا هستن. آدماش

 ...قولزنمیبهت سر م امی...مامی.من مدهیم

.فقط توهم بهم زنگ بزن.نه نه.من خودم بهت زنگ دمیم

 طی.فقط خودم.برو...زود برو بلزنمیم

 هیبرو!فقط تو اراک نمون.برو  یبر یخوای.هرجا مریبگ

 یکه توش آشنا داشته باش یشهر



 
 

12 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 باشه؟؟؟؟؟ 

پرازاشک از  یسرش را تکان دادو بعد با چشمان آرام

 اش مهم تر از یزندگشد.فعال  ادهیپ نیماش

 طیبه طرف باجه بل یعاد یلیاش بود.پس خ یناراحت

 :رفت.رو به مرد گفت یفروش

 االن نی.واسه همخوامیم طی.من...بلسالم

 :گفت یکلفت یبا صدا مرد

 کجا؟؟؟؟ طیبل

   

به او کمک  توانستیکه م یچشمانش را بست!تنها کس آرام

 کند او بود.فقط تیکند و از او حما

 :.چشمانش را باز کردو گفتاو

 ...تهرانتـ

 :تهران به او داد وگفت طیبل کی عیسر مرد

 .برووفتهیراه م گهیربع د هی اتوبوس



 
 

13 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

که  یینگفت.به جا یزیاز لحن مرد ناراحت شد،اما چ آرام 

 خودش را نشان طیمرد گفت رفت.بل

 :را گرفت و گفت طشیبه او انداخت.بل ی.مرد نگاهداد

 تهران رهیم نیماش نیخانوم.ا ایب

 یصندل کی یاتوبوس را باال رفت و رو یپله ها آرام

 نشست.بغضش شهیدونفره،کنار ش

 :چه به روزش آمده.در دل گفت دی.تازه فهمدیترک

!بابام روم شرط بست پسردوست بابام اومد منو نجات هــــه

 به دیچرا من آخه؟منو با ایداد.خدا

باال شما به  بابائه؟؟؟اون نمیوسط.ا ذاشتیم یراحت نیهم

 بابا؟ نیگیآدم م نیا

کنارش نشست.خود را  یرا پاک کرد.فرد شیاشک ها و

 یجمع و جور کرد.فعال از هر آدم

توجه به او  یکه کنارش نشسته بود ب یرزنی.پدیترسیم

 .آرام همدیدادو خواب هیتک یسرش به صندل

اتوبوس  قهیداد.بعد از چند دق هیتک شهیرا به ش سرش

 :حرکت کرد.آرام با خود گفت
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ازت خواهش  ایهمونجا باشن؟خدا شهیم یعنی 

 ادمی ادی.خونشون همون باشه.هرچند اونم زکنمیم

 !ادینم

نگاه  رونیبه ب ریاش را به خود فشرد.تمام مس یپشت کوله

 :راننده به خود آمد یکرد.با صدا

 نیش ادهیتهران!پ نالیترم

آهسته راه  یلیبلند شد!خ شیاز جا یقینفس عم دنیکش بعد

 نییاتوبوس پا یرفتو از پله ها

وسط آسمان آمده و آسمان رنگ گرفته  دبهی!تازه خورشآمد

 بود!اما آرام فعال یقشنگ یبود.هوا

ها رفت.به همه  یقشنگ نبود!به طرف تاکس شیبرا یزیچ

 فرد را انتخاب نیتر ریآنها نگاه کرد.پ

 به طرفش رفت.مرد گفت: کردو

   

 ن؟؟؟یری.کجا مخانوم

 ن؟؟؟؟؟یبریبگم...م یندارم!حفظ یاقا من آدرس مشخص -
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 ؟ینکردم چ دایاگه پ - 

 ن؟یبری.دربست مدمیمن کامل پولتونو م -

عقب جا گرفت.راننده  یتکان داد.آرام در صندل یسر مرد

 :سوار شدو گفت

 ...کجا برمخب

 :چشمانش را بست.در دلش تند تند گفت آرام

 ..بود؟؟کجا بود؟؟؟؟پاس...پاسدار کجا

 :بلند گفت ناگهان

 !...پاسدارانپاسداران

 :راننده

 پاسداران ی...کجاخب

 گمیم یمن چشم نیدیرس ی.وقتنیشما بر -

 یکردو راه افتاد.آرام با چشم دنبال مکان ها یپوف مرد

 آنها داریسال از د کی.گشتیآشنا م

.اما ستیدر ذهنش ن ییاشنا یجا گری!معلوم بود دگذشتیم

 را به زیهمه چ کردیرا م شیتمام سع
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 :گفت دیراننده به مکان مورد نظر رس ی!وقتاوردیب ادی 

 !از پاسداران.کجا برم نمیخانوم.ا خب

 یخوشحال یاز رو یاطراف را نگاه کرد.لبخند آرام

 :گفت یزد!همانجا بود.با خوشحال

 نوریا دیراست.بر دست

که آرام اشاره کرد  ییه به جابه راست اشاره کرد.رانند و

 را با رینگاه کردو راه افتاد.آرام تمام مس

به کوچه مورد  یبه راننده فهماند که کجا برود.وقت اشاره

 آمد که نییپا نیاز ماش عیسر دندینظر رس

 گفت: راننده

   

 ...خانوم پول ماخانوم

 :برگشت و گفت نیبه طرف ماش آرام

 شه؟؟؟یم چقد

 چهارده تومن -
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چهارده هزار تومان پول دراورد و به طرف  فشیاز ک آرام 

 راننده برد.راننده پول را از دست آرام

 :و گفت گرفت

 .خدافظممنون

تکان دادو کنار رفت.راننده دور زدواز کوچه  یسر آرام

 خانه کیخارج شد.آرام به طرف خانه رفت.

که  یرا زد.همان ی!زنگ خانه ابایو ز کیبود.ش یآپارتمان

 :جواب داد ی.کسزدیحدس م

 بله؟

 :آرام

 سعادت؟ ی.منزل اقاسالم

 !که میسعادت ندار -

 :گفت یبا ناراحت آرام

 ...سعاد ین؟اقای.مطمئننیندار ؟؟؟؟چرایچ یعنی

رو  یی.البته زنگ طبقه باالشناسمیگفتم که من نم -

 .بدونن یزیاونا چ دی!شانیبزن
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 :گفت یتشکر کردو زنگ طبقه سوم را زد.زن آرام 

 بله

 سعادت؟ یمنـ..منزل آقا -

 شما؟؟؟؟؟ -

 از آشناهاشون هستم یکیمن  -

   

 رفتن نجایازا -

اشک  ختنیبغض کرد.لبش را گاز گرفت تا مانع ر آرام

 :پر از بغض گفت ییشود.با صدا شیها

 کجان؟ نیدونیشما نم یعنی

 من نه واال دخترم.حالت خوبه؟ -

 ازشون؟ نیندار یخبر چیه -

 :.زن گفتختیقطره اشک ر کی

باال!ناراحت  ای.بشهیحل م میکنیباال مادرجان.صحبت م ایب

 نباش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

وارد شدو در را  یرا که باز کرد آرام با ناراحت در 

 را باز یرفت و در نییرا پا یریبست.سراز

داخل  دی.دکمه آسانسور را زد.آسانسور که رسکرد

 یقیشد.طبقه سوم را زد. اسانسور بعد دقا

 :گفت یو خانوم ستادیا

 سوم طبقه

در با چادر  یجلو یکه باز شد آرام هم خارج شد.خانوم در

 :بود.با لبخند گفت ستادهیا

 تو نیی.بفرماسالم

نرود.او که  ای.برود دیمشکوک به او نگاه کرد.ترس آرام

 شیرا نداشت.بهتر بود برود!کفش ها ییجا

 ینشست.زن لبخند یمبل یدراوردو داخل شد!آهسته رو را

 :زدو گفت

 ؟؟یآشناهاشون از

ما تو تهران هستن.من اومدم  یسعادت تنها آشنا یبله.آقا -

 نشن من دای.اگه پستنین یتهران.ول

... 
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

انداخت.بغض مانع ادامه حرفش شد.زن  نییرا پا سرش 

 یاو آوردو کنار او نشست.کم یبرا یشربت

 :را ماساژ داد و گفت پشتش

کمکت  تونهی.اون مادیخوبه؟؟؟؟بذار همسرم ب حالت

 یاز آقا شیهفت ماه پ نجارویکنه.آخه ما ا

 داد متیق ریبده.چقد ز رشی.خدا خمیدیخر سعادت

   

 ن؟یدونیاالن کجا رفتن؟؟م -

رفتن  کنمیفکر م یندارم.ول قشویآدرس دق -

 آدرس خونشونو ی.ولاورانیآره ن اوران؟آرهی...نین

 ندارم

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 شون ندارن؟از یزیچ یشماره ا همسرتون

 ؟یتو مگه خودت شماره ندار -

 .بودرو دارم نجایشماره خونشون که ا -

 :رفت و گفت فونیآمد.زن به طرف ا فونیزنگ آ یصدا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 دخترمه 

 یباز و دختر دیبعد در خانه با کل یقیدر را باز کرد.دقا و

 قد بلند داخل شد.بدون آنکه متوجه آرام

 :گفت شود

 دیبگ دیایب دیخوایکردن.خب نم.استاداام مارو عالف سالم

 !.اهگهید میایماام ن

 :مادرش که متوجه آرام شد.گفت یبرگشت به سو و

 .سالماا

 :زدو گفت یلبخند مادرش

 ایجان.برو لباساتو عوض کن و ب ایرو میدار مهمون

را عوض  شیلباسها عیوارد اتاقش شد.سر یجیبا گ ایرو

 شیکردو به طرف دختر رفت.روبه رو

زدو  یبه مادرش نگاه کرد.مادرش لبخند یجی.با گنشست

 :گفت

 نجایا کردنیسعادت هستند.فکر م یمهمون آقا شونیا

 آدرس بده ادیپدرت ب میخونشونه.منتظر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

به آرام انداخت.مادرش چرا اورا به خانه راه  ینگاه ایرو 

 داده بود؟چگونه اعتماد کرده بود؟از کجا

 جادیش ادر ذهن یشتریب یاو دزد نباشد؟سوال ها معلوم

 به دختر اعتماد کند.او توانستی.نمشدیم

 با خودش گفت: ایآورد.رو یسرش را هم باال نم یحت

   

.از کجا نمیبب افشویمن ق ارهیدختره سرشو هم باال نم نیا

 االن نیبا مامان هم دیمعلوم دزد نباشه.با

 هیک ستیدختره معلوم ن نیبزنم.ا حرف

 :زدو به دنبال بهانه گشت.آرام گفت یژکوند لبخند

 کجاست؟ تونییبپرسم دستشو تونمیم

 :زن

 .اونجاست

مبل گذاشتو وارد  یرا رو فشیاشاره کرد.آرام ک یبه در و

 چرا دختر دیشد.فهم ییدستشو

 :زدو آهسته گفت یسکوت کرده!پوزخند صاحبخانه



 
 

23 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 .رو دارم یتو ذهنش من االن چه نقش ستین معلوم 

را  رهیتش زدو آهسته دستگبر سرو صور یآب

 دیآمد.فهم یزمزمه و بحث دو نفر م یچرخاند.صدا

 خواستیمادرو دختر در حال حرف زدن هستند.نم که

 متوجه شد راجع به خودش یبشنود اما وقت

را بست  ییآهسته در دستشو یلیکرد.خ زیگوشش را ت است

 مبل نشست.صدا به وضوح یو رو

 :دیرسیم

 یدیسعادته راش م لیفکو فام گهیم ادیم یمن هرک مادر

 تو؟

 !لشونهیواقعا فام نیا -

تشکر  یکرد ماام کل یلطف هیمرد  نیا ؟بابایدونیاز کجا م -

 نی.از کجا معلوم اگهیبسه د میکرد

 دزد نباشه دختره

 شنوهیمادر زشته آروم تر م ایرو -

 .شما جواب منو بدهشنوهی!نمهییاالن که اون فعال دستشو -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ناراحت بود یلیخ - 

.من خودم تئاتر میگریرشته تئاتر باز یمامان من دانشجو -

 داره نقش یک دونمی.مکنمیم یباز

 یها شهیاز عاشق پ یکی نمی.حتما اهیواقع یک کنهیم یباز

 کاسه چه کنم نجایسامان بدبخته!اومده ا

 رهیبگ دستش

   

 ...دختر نی!اگهی.بسه دایرو -

 نهیاالن برو ردش کن بره.بهتر ازا نی!همیدختر چ نیا -

 دفعه همه مال و منالمون نیا میکه بفهم

 زدن فتویک شیکه دفعه پ ادتهی.رفته

 ستین یاونجور نیا -

 رمایخودم م یمامان نر -

 ..ـیرو -

 کیشد.او دزد نبود!خالفکار نبود.او  سیصورتش خ آرام

 دختر تنها.به سمت کیبود. چارهیدختر ب
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

به طرف در  عیاش رفت.آن را برداشت و سر یپشت کوله 

 :گفت دویاورا د ایرفت که رو

 ره؟ی!خانوم داره کجا مبهبه

 یناراحت شد.با صدا ایلحن فوق العاده بد رو نیاز ا آرام

 :آهسته گفت

 .کنمیم داشونیپ گردمیم رمیخانوم.خودم م ممنون

اش را گرفتو  یبند کوله پشت ایخواست خارج شود که رو و

 :گفت

 یخواستیکه انقد راحت و دور از چشم ما م یبرداشت یچ

 !یفلنگو ببند

 :صورتش را مچاله کردو گفت آرام

 ؟؟؟؟یچ

 :زن

 ولش کن ای...روایرو

 :ایرو

 هیدختره ک نیا نمینگو من بب یچیدقه ه هیزهره شما  مامان
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :.در چشمان دختر نگاه کردو گفتدیکش یقینفس عم آرام 

 ستمیکن.من دزد ن ولم

   

 شهیمن تا نگردمت باورم نم -

 :گفت ی.آرام با ناراحتدیاش را کش یبند کوله پشت و

 د؟یکنیرفتار م ینجوریمهمونا ا باهمه

 !با دزدا چرا یبا مهمونا نه ول -

 پشیمبل گذاشتو ز یاش را دراورد.رو یکوله پشت کامل

 ینگاه کرد.به دختر ستادوی.آرام ادیرا کش

 دایپ فشیدر ک یزیچ دانستیبه او تهمت زه بود.م که

 :زدو گفت یسوت ای.اما ناگهان روشودینم

تو  یپول تو کوله  فیک نیآره!پس ا یستیتو دزد ن که

 کنه؟یم کاریچ

 فیبود نگاه کرد.ک ایکه در دستان رو یپول فیبه ک آرام

 :خودش بود.بااخم گفت یبرا

 !مال منه اون
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !مال منه هیآهان.بعد چرا شب - 

 :را باال بردو گفت شیصدا

 یشیمردم م یوارد خونه ها ینطوریکه ا یدزد بدبخت هی

 آره!؟

 یدفاع چیه گریبرد.زهره د ورشیطرفش  وبه

 :.آرام با خشونت او را پس زدو گفتکردینم

 .بده برم لمویپررو تر نشو.وسا گمیبهت نم یچیه یهرچ

 !؟؟؟هـهیبر -

 .اونم مال خودمهستمیآره برم.من دزد ن -

 .ی.اونم کالنترمیری.باهم میریا نمتنه -

به مادرش اشاره کرد تا آرام را نگه دارد.آرام دل  و

 :شکسته گفت

 .مال خودمه فیک اون

را برداشت.کوله  یچییسو دویمانتو شالش را پوش ایرو

 دویآرام را در دست گرفت.آرام را کش یپشت

 :گفت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 وفتیب راه

 :گفت آرام

 !انهی یکنیم ولم

نکنم  تی.تا معرفیتو دزد دونمیجوجه من م نینه!بب ای -

 !بدبخت ستمیول کنت ن

از خود  گریکرد.آرام د کیرک یشروع به دادن فحش ها و

 خود شدو دستش را باال برد.چنان یب

 نیح یمات و مبهوت ماند.صدا ایزد که رو ایبه رو یلیس

 :زهره بلند شدو گفت

 خاک بر سرم یوا

که هنوز مات بود  ایرا از دست رو فیبا خشونت ک آرام

 :گفت دویکش رونیب

درک کن  طیاول شرا یزود قضاوت کن نکهیا قبل

 ی.من خودم انقد دارم که براستمیاحمق.من دزد ن
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

جوابتو ندادم  یگفت ی.هرچینرم خونه مردم دزد چندرغاز 

 .یاز حد خودت گذشت یادیز یول

 :پول را باز کردو گفت فیک

دارن منم  یده هزار نفر هی!یندار فیک نیفقط از ا تو

 که تو نجاسیکه ا میعکس نیجزوشون!ا

 !عکس مادرمه یمتوجهش نشد یحت

 :گفت دویکش رونیعابر بانک ب کی

 عیو سر کاری.انقد بدی...نگا کن!روش نوشته آرام جاوناهایا

 .که همه مدارکو عوض کنم ستمین

 :گفت دویکش رونیب گریکارت د کی

 یدینامه!حاال فهم یگواه نمیا

کرد.آرام  یبه چهره آرام و بعد به کارت ها نگاه ایرو

 :زد و گفت یپوزخند

 !.بدبختتتیواسه شخص متاسفم

موقع در آسانسور باز شد و دو پسر از آن خارج  همان

 و ایشدند.با تعجب به صورت قرمز شده رو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یکیآرام نگاه کردند. یو عصبان نیبه صورت غمگ بعد 

 :از پسرها گفت

 ه؟یچ هیقض

   

 :بدون نگاه کردن به او گفت آرام

 نیخانوم بپرس نیا از

 :زدو بعد گفت یپوزخند یبدون نگاه کردن به کس و

 خداحافظ

 :رفت.پسر روبه مادرش گفت نییاز پله ها پا عیسر و

 ه؟یچ هیقض مامان

 :گفت یبا ناراحت زهره

 ...برو دنبالش.برورضایعل

 :گفت رضایعل

 ایبود اصال؟صورت رو یبرم دنبالش؟اون ک یچ یبرا

 چرا قرمزه؟؟؟؟
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

اشک  انیم عیکند سر یآنکه پسرش را راض یبرا زهره 

 :گفت شیها

اومد تو.گفتم تا  گشتیسعادت م یبدبخت دنبال آقا دختره

 آروم یلی.دختره خنجایبمونه ا ادیبابات ب

!دختره هیزیچ یدزد نیداد که ا ریهم گ ایمظلوم بود.رو و

 نیره که ابرداشت ب فشویپاشد ک دیشن

.دختره یدیدزد یاحمق جلوشو گرفتو گفت چ یایرو

 ...گفت نه یهرچ چارهیب

 :گفت دویکش یکم آورد.نفس نفس

پول دختره  فیدختررو گشت.ک فیقبول نکرد.گرفت ک نیا

 خودش بود.حاضر شد ببرتش فیک نیع

زد تو  دونهیبهش فحش داد دختره هم  یو کل یکالنتر

 همه میدیباز کرد که د فشویصورتش.ک

 یریمال خودشه!آخرشم با دلگ مدارک

 .برو دنبالش رضای...علرضایرفت.عل

به خواهرش انداختو به طرف پله ها  ینگاه بد رضایعل

 وقت بود از آنها جدا شده و یلیرفت.آرام خ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

رسانده بود.از در خارج شد.از خودش  نییرا به پا خود 

 خواهدیهرکس هرجور م نکهیمتنفر بود.از ا

به شکل  یگریدزد و د کیبه شکل  یکی.کندیاو نگاه م به

 اورا وسط تواندیارزش که م یجسم ب کی

بار  نی.ادیکش یقیاو شرط ببندد!نفس عم یرو بگذاردو

 اشک زشیر یهرکار کرد نتوانست جلو

 همراهش امده بود.کاش الی.کاش دانردیرا بگ شیها

   

*** 

 :انداختو گفت ایبه رو ینگاه بد گرید پسر

 .هان؟میبد یسعادتو چ یبر سرت.االن ما جواب آقا خاک

 :بدون حرف به اتاقش رفت.زهره گفت ایرو

 کنه داشیپ رضایعل خداکنه

 :پسر

بود االن فکر کنم  یکه اون دختر بدبخت عصبان یاونقد

 هم رد کرده.شماهم ابونویانقد تند رفته خ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 فش نده؟؟؟ نیرو نگرفت ایرو یجلو که 

 :زهره

فکر کردم  دمیو د فشیک یدا وقترضا...بخ محمد

 کنم ینتونستم کار گهیدزده.د

 :رضا محمد

 گهید اهمی.رویکستیدخترم ش هیمن...االن دل  مادر

 !مسخرشو دراورده.اه

بود برادرش آن  دواریبه طرف اتاق خودش رفت.ام و

 ***کند دایدختر را پ

از ساختمان خارج شد.همانجور که اطرافش را  رضایعل

 :گفت کردینگاه م

نکنم بابا  دایدخترو پ نی...استغفروهللا.االن من ای...الهایرو

 یدونیجواب سعادتو بده!خوبه م یچطور

 یاز قسط خونه مونده.لعنت ذرهی

مرد که  کیهم دورو اطرافش را گشت.به طرف  باز

 :رفتو گفت کردیم یسرکوچه کارگر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یعصب یلیو خ یدختر با کوله پشت هی یدیممد آقا.ند سالم 

 رد شه نجایااز 

 :فکر کردو گفت یکم مرد

 دختره که انگار ازختم اومده بود؟؟؟؟ همون

 :دیپرس یجیبا گ رضایعل

   

 ؟؟؟؟یچ یعنی

 بود دهیپوش یسرتا پا مشک -

 ش؟یدیهمون.د قایآره آره آره!دق -

 رفت یکدوم ور ستین ادمی یول دمشید -

 :گفت دوی.مرد خنددیکش یپوف تیبا عصبان رضایعل

 !ور رفت نیکردم.فکر کنم از ا یشوخ

 ***حرکت کرد رضایبه طرف راستش اشاره کرد.عل و

بلند کند اما بعدا  یتاکس یبغض خواست دستش را برا با

 را ندارد که برود.در دلش ییجا دیفهم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نیکند!نتوانست پدرش را نفر نیرا...نتوانست نفر پدرش 

 به راهش ادامه داد.اشک یکند!با ناراحت

بوق زد.سرش را  شیبرا ینیکرد که ماش را پاک شیها

 ییمدل باال دیسف نیچرخاند که متوجه ماش

از دارو  کردی.آب دهانش را باترس قورت داد.فکر مشد

 کرده ییهستند که اورا شناسا یدسته جالل

به شمار افتاده بود.پسر دماغش را باال  شی.نفس هااند

 :گفت دویکش

 باال ایب

 :به راهش ادامه داد.پسر گفت آرام

 گهیداره.سوار شو د میچه ناز اوف

.باز هم احساس تنفر ستیکه منظور پسر چ دیفهم آرام

 کرد.نسبت به خودش.نسبت به

نسبت به تمام  بای.تقری.نسبت به جاللای.نسبت به روپدرش

 :مردان.با خود گفت

 یکس نجامیهوا روشنه.هرچند ا نهیبیبرسرش کوره نم خاک

 سوار کنه تونهیراحت م ستین
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :کرد.پسر شتریرا ب شیقدم ها سرعت 

 بابا گهیشو د سوار

 یجواب نداد.همچنان به راهش ادامه داد.پسر پوزخند آرام

 زدو راهش را کج کرد و رفت.آرام لحظه

 کیهم اورا به شکل  گرینفر د کیچشمانش را بست. یا

 *.**کردیهرزه نگاه م

   

که کارگر گفته بود را رفت.خواست به طرف خانه  یریمس

 را با لباس یشود که دختر الیخیبرود و ب

 نیهم یدور بود.برا ی.کمدید یو کوله پشت یمشک یها

 رونیمحمدرضا که ب نیبه طرف ماش عیسر

دست خودش بود.درش را  چییکرده بود رفت.سو پارکش

 را روشن کردو نیباز کردو سوار شد.ماش

گاز فشرد.همان بود.همان دختر  یرا رو شیپا

 .سرعتش را کمدیکش یقی.نفس عمیعصب

 ***بوق زد دی.کنارش که رسکرد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

را  ییبزند که صدا ادیفر خواستیشد.م یکم کم عصب آرام 

 :دیشن

 دیببخش خانوم

 :برگشتو گفت باخشونت

 دیمزاحم نش شهیم

 :لبخند زد.گفت دیاورا د نیخشمگ افهیق یوقت رضایعل

بابت  خوامی.واقعا عذر ماامی.من برادر روستمیمزاحم ن من

 رفتار خواهرم

 :زدو گفت یپوزخند آرام

 ستین مهم

 عیرا پارک کردو سر نیماش دیاورا د هیکه دلخور رضایعل

 شد.آرام سرش را برگرداند.پسر ادهیپ

 :گفت

 لحظه هی خانوم

.به طرف پسر برگشت.پسر در صورت او ستادیا آرام

 چشم ابرو یبود.دختر یشد.دختر جذاب رهیخ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یقلوه ا یو لبان یقلم ینیبلند.ب ییبا مژه ها یمشک 

 تضاد دشیبا پوست سف یمشک یداشت.موها

 یپسر عصبان رهیبه وجود آورده بود.آرام از نگاه خ یجالب

 :شد.گفت

 نییبفرما

 :به خود آمدو گفت رضایعل

 ن؟یسعادت هست یآقا یآشناها از

 بله! -

   

 !کمکتون کنم من...فکر کنم بتونم -

 :آرام برق زدو گفت چشمان

 خونشون کجاست؟؟؟؟ نیدونیواقعا؟؟؟؟م

کنم!البته اگه واقعا  دایبتونم پ کنمیفکر م ینه.ول قیدق -

 نیآشناشون باش

 :اخم کردو گفت آرام

 !.آشناشونمبله
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 برمتونی.منیبش نیپس سوار ماش - 

 :نا خودآگاه گفت آرام

 بله؟؟؟؟؟

 :رضایعل

تا مزاحم  نی.بهتره سوار شگهید چکسینه مزاحمم نه ه من

 .نشدن دایپ گهید یها

 :و گفت دیکش یقیبه اطراف کرد.نفس عم ینگاه آرام

 .باشه

کرد.آرام با ترس  تیهدا نیاورا به طرف ماش رضایعل

 ای ندیکرد.جلو بش نیبه ماش ینگاه

باز  شیبود در جلو را برا دهیکه فهم رضایعقب؟عل

 :گفت دویکش یقیکرد.آرام نفس عم

 ممنون

که  ییتا جا رضای.علکردیسوار شد.با دقت به راه نگاه م و

 ادیکرد راه را به  یتوانست سع
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 دانستیبه آنجا رفته بود.م کباری شی.هفت ماه پاوردیب 

 که یابانیاست اما شک داشت آن خ اورانین

 یدیسع ابانیباشد.بر خدا توکل کرد و وارد خ کردیم فکر

 چکدامیشد.کوچه هارا از نظر گذراند.اما ه

.آرام نجاستی.دور زد.مطمئن بود اامدینظرش آشنا ن به

 یسع رضایعل کردیکالفه شده بود.فکر م

توقف کرد.آنهم وسط  رضایکند!اما عل تیاورا اذ دارد

 که بغلش بود نگاه ی.به کوچه اابانیخ

توجه به کوچه بود.بن بست جهان.بدون  نی.همان بود.اکرد

 را نیماش انشیبوق اطراف یصدا

   

 کی یکرد و جلو یرا ط ریوارد کوچه شد.مس چرخاندو

 ترمز کرد و کیو فوق العاده ش ییالیخانه و

 :گفت

 نجاسیکنم ا فکر

برگشت طرف  یزد.باخوشحال یاز خوشحال یلبخند آرام

 :و گفت رضایعل
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ؟؟؟؟؟؟یمطمئن 

 !نجاسیا ادیم ادمیکه  ییتا جا -

 :نگاه کرد و گفت رضایبه چشمان سبز عل آرام

 .ممنون

 :را پارک کردو با لبخند گفت نیماش رضایعل

 .نکردم یکار خواهرم بود.کار جبران

شود.ازسمند  ادهیپ دیکه با دیرا که باز کرد آرام فهم در

 در را رضایشد.عل ادهیمحمدرضا پ یمشک

رفت.آرام هم دنبالش.دستش را  الیکرد.به طرف در و قفل

 یصدا قهیزنگ فشرد.بعد از چند دق یرو

 :شد دهیاز پشت در شن یمرد

 بله؟؟؟؟؟

 :بلند گفت رضایعل

 سعادت؟ یآقا منزل

را جابه جا  نکشیآمد.ع رونیب یمرد ریباز شد.پ در

 و چروک بود.چشمان نیکرد.صورتش پر از چ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :دوختو گفت رضایرا به عل شیمشک 

 ؟؟؟؟یرکار دا یک با

 :رضایعل

 سعادت یآقا با

 ستی.خانومشو دخترش هستن.پسرشونم نستیاقا خونه ن -

   

 :آرام در دل گفت رمردیحرف پ نیباا

بتونم بعد هفت سال  دوارمی..پس پسرشون برگشته.اماا

 نمشیبب

 :رضایعل

 خونه سعادته نجایا پس

 !آره -

 نم؟یخانوم سعادتو بب تونمیم -

عقب رفت.مرد به طرف زنگ  رضایجلو آمدو عل مرد

 هیآن فشرد.بعد از چند ثان یرفتو دستش را رو

 :گفت یکس
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 بله؟؟؟ 

 خانوم سعادت؟ -

 افتاده؟ یبله آقا رحمان.اتفاق -

 !با شما کار دارن گنیاومدن م یآقا و خانوم هینه! -

 با من؟؟؟ -

 با مادرتون -

 نشون؟؟؟یشناسیآهان.م -

 !نه -

 !باال انیب دیخب پس مهمونن.بگ -

او  دانستیدختر خوشش آمد.م هیاز خوش برخورد آرام

 .دلشطانیچقدر مهربان است.چقدر هم ش

 شیپا ریاو لک زده بود.با لبخند وارد شد.سنگ ها ز یبرا

 تونل درست کی!درخت ها دادندیصدا م

فوق  یو فضا دهیبهم رس بایتقر شانیبودند.شاخه ها کرده

 کهنیدرست کرده بود.باا ییبایالعاده ز
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

را پوشانده  اطیبود اما برگ ها کف ح زییپا لیاوا 

 از باغ وصل شده یتاب به گوشه ا کیبودند!

 یآقا نیبا دختر هم یزمان قبل افتاد.وقت ادی.دی.خندبود

 .راهگرید ی.اما در مکانکردیم یسعادت باز

   

!پنج پله را رفتندیپنج پله را باال م دیتمام شد.حال با یسنگ

 دوبلکس ییالیخانه وباال رفت و مقابل 

آمد.آرام  رونی.در باز شد و دختر بییبای.چه خانه زستادیا

 سرش را

به آرام نگاه کردو  یآوردو به دختر نگاه کرد.دختر کم باال

 و جانیبعد ماتش برد.ناگهان با ه

 :زدو گفت یغیج یخوشحال

 ؟؟؟؟؟ی.آ...آرام.خودتشهیباورم نم ی...وایوا

خود را به طرف آرام پرتاب کرد.آرام اورا در آغوش  و

 :گفت دویکش

 شده بود بچه ذرهیبرات  دلم

 :در دل گفت رضایعل
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 .نیمی.چقدم صمیزد یاتهام دزد یبه ک نیبب ای...بایرو 

 :او را در آغوش خود فشردو گفت دختر

 ؟؟؟یینجای.تو واقعا اشهیمن هنوز باورم نم یوا

 .یرد...لهم کنایآره!!آره سار -

 :آمد.گفت رونیمادرش هم ب نایسار یسرو صداها از

 نای...رسا

 :از بغل آرام جدا شد و گفت نایسار

 !نجاسیا یک نی.ببمامااااان

زدو  یاز خوشحال یشد.لبخند رهیدر صورت آرام خ زن

 :بلند گفت

 آرام

 :به طرف زن رفتو گفت ارام

 !جووون شهربانو

 گفت: دویاورا در آغوش کش شهربانو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

چقد دلم  یدونیدخترم.نم ی.خوش اومدیاووومد خوش 

 یدووونیبرات تنگ شده بود.نم

.اورا از خود جدا کرد.پسر آشنا دیگونه آرام را بوس و

 :بود.گفت

 ؟؟؟؟؟یهست یزمان ی...پسر آقاتو

 :تکان داد و گفت یسر رضایعل

.منم گشتنیاومده بودن دم خونه ما و دنبال شما م شونیا

 .نجایآوردمشون ا

 :زدو گفت یلبخند شهربانو

 یسادیچرا اونجا وا ایتو.ب ای.بیمرس

 .خدافظگهید دیبرم خونه.ببخش دینه نه!من با -

با چشمان  یبه طرفش برگشت و به او نگاه کرد.پسر آرام

 بلند اما مدل پسرانه!دماغ یسبز.موها

کرده  بایبلند اورا ز یبرجسته.مژه ها یو لب ها یمعمول

 با او از آسانسورکه  یپسر یکیبود.آن 

 :زدو گفت یشده بود هم چشمانش سبز بود.لبخند خارج
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !ممنونم ازتون یلیخ 

 :تکان دادو با لبخند گفت یسر رضایعل

 خداحافظ

کردند.شهربانو  یآرام از او خداحافظ ناویو سار شهربانو

 :اورا به داخل بردو گفت

 یتونست ی.چطوردمتیساله ند هیکه  نیبش ای.بنیبش ایب

 تهران!؟آنا کوش!مامان بابات یایب

 کوشن؟

 وفتادهیکه ن ییچه اتفاق ها کسالی نیآرام گرفت.در ا دل

 را باز نکند یفعال موضوع نکهیا یبود.برا

 :دوگفتیخند

 ......اقا سامان برگشتندمیزنعمو.شن الیخیب اونارو

 :زدوگفت یلبخند شهربانو

 داد برگرده! تی!برگشته.باالخره رضاآره
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

شربت  وانیزد.شهربانو رفت وبا سه ل یلبخند آرام 

 :به اطراف کردو گفت یبرگشت.آرام نگاه

انتظار  یبد زیشهربانو جون چ قهی.البته از سلهیقشنگ خونه

 .رهینم

 :زدو گفت یقیلبخند عم شهربانو

 فیحرفات تنگ شده بود.تعر یکه چقد دلم برا یوا

 یشد که تو اومد یچ نمیکن بگو بب فیکن.تعر

 ...شیسال پ هیبابات... ادمهیاونجا که  تهران؟تا

 :زدو گفت یپوزخند ارام

 !!!وفتادیکه ن ییسال چه اتفاق ها هی نیتو ا نیدونینم

 :گفت دیاورا د نیغمگ افهیکه ق شهربانو

 ...بگو راحت باش.شربتتم بخوربگو

 :گفت ارام

 میستیاون خانواده چهارنفره ن گهی.ددیاز هم پاش خانوادمون

 :با ترس گفت شهربانو

 ؟؟؟؟یچ یعنی
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :آرام 

.االن به فکر غم و غصه میکنیبعدا صحبت م حاال

 ...چه خبراز اقا سامان؟مینباش

 :گفت شهربانو

که  نیشده.باا یچه پسر یدونیهفت سال برگشت...نم بعد

 یلیخ یگرفته ول یافسردگ یکمی

 .که خورد ی...بعد اون شکستبهتره

 :پراز استرس زدو ادامه داد یلبخند

 ادمیموقع رفت تا هفت سال،االن برگشت.حاال ز ازاون

 !چه خبر از آنالشیدل ستیمهم ن

 فقط در جواب گفت: آرام

   

 .خوبهممنون

در فکر فرو رفت.هروقت از شهربانو راجع به آن دختر  و

 روز انداخته بود نیکه سامان را به ا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

آخر پسر هجده ساله .چاندیپیرا م هیاو قض کردیم صحبت 

 خورد؟؟؟؟؟آنیم یچه شکست عشق گرید

اما دل به آنها  شدیسامان.با هزار نفر دوست م هم

 چرا آن سامان کردیفکر م شهی.آرام همدادینم

شده است.البته همه  لیپسر مغرور تبد نیبه ا طانیش شرو

 یاو مغرور،سنگ،ب کردندیفکر م

سامان  یش،وقتیاست.اما آرام همان هفت ساله پ احساس

 یموضوع پ نیرفت به ا رانیاز ا

 .در چشمانش بود یگرید زی.اوغرور نداشت.چبرد

آنهارا ترک کردو به طرف آشپزخانه رفت.با  شهربانو

 و غم یخودش فکر کرد که چرا آرام با ناراحت

.از دیفهمیرا م لشیدل دیغصه به خانه آنها آمده بود.با و

 فن.تلشدیاو شهربانو هم ناراحت م یناراحت

 ...را برداشت و شماره همسرش را گرفت خانه

 جانم؟ -

 سالم فرهاد جان -

 ؟یسالم.خوب -



 
 

51 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

خونه.مهمون  نیای.فرهاد امروز با سامان زودتر بیمرس - 

 !میدار

 ه؟؟؟یک -

 !نایای.فقط زود بگهید هیک یفهمیخودت م ایحاال ب -

 میخونه ا گهیباشه.دوسه ساعت د -

 اریسامان رو هم حتما ب -

 خب.حتما.خدافظ لهیخ -

 خدافظ -

را  یهمان شاد تواندیرا قطع کرد.مطمئن بود آرام م تلفن

 دختر را نیبه خانه شان برگرداند.چقدر ا

چقدر از آمدنش خوشحال  نیداشت.همچن دوست

 خواهد ماند.اگر هم یبود.مطمئن بود چند روز

زدو مشغول  ی!اورا بزور نگه خواهد داشت!لبخندنماند

 شد*** یآشپز

   

 :با لبخند گفت نایسار
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 اتاقتو نشون بدم میبر ای...بآرام 

مهلت نداد و دستش  نایکه سار دیبگو یزیخواست چ آرام

 اورا با خود به طبقه باال دویرا کش

بود را به  همانیم یکه برا یزیتم یاز اتاق ها یکی!برد

 :او دادو گفت

 !اتاق شمااا نمیا خب

 :زدو گفت یلبخند آرام

 یمرس

 :نایسار

 میبر میخواست یدر کن وقت تمیتو کمد!خستگ نیبچ لتویساو

 یاریبهونه ن رونیب

که حوصله اش را نداشت  یزیتکان داد!تنها چ یسر آرام

 دی...بادیترسیرفتن بود!م رونیهمان ب

 یریگیپ ی!هم براگرفتیکمک م شیزود تر از عمو هرچه

 گرفتن خانه کوچک یهم برا

با  یشلوار راحت کیرا عوض کرد. شی!لباس هایمجرد

 گرفت می.تصمدیپوش یشرت مشک یت کی
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 دیبه خر دیشد!با الیخیبود.ب اوردهیحمام برود اما حوله ن به 

 ی!رودیخریخرت و پرت م یکم رفتویم

که اتفاق افتاده بود فکر کرد.با  یزیبه چ دویدراز کش تخت

 :خود گفت

اومدم  ییسال قطع رابطه...من با پررو هی بعد

 چند روز تو خونشون بمونم.معلوم خوامی...منجایا

قبول  یسیتو رو دروا موننی!مکننیکنن،نمیقبول م ستین

 خوامینم خوام،منیمن نم ی.ولکننیم

 !هرچه زودتر باعمو حرف بزنم دیباشم!با یکس سربار

***** 

بلند  شیباز کرد.زهره از جا دیدر خانه را باکل رضایعل

 :شدو گفت

 ؟؟؟؟؟؟ینکرد داشیپ یواااا

 :تکان داد که زهره گفت یسر رضایعل

 ؟؟؟؟ییدوساعته کجا یکرد داشیپ اگه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

بدون  ایخارج شدند.رو شانیاز اتاق ها ایرضاو ورو محمد 

 خجالت و ترس به صورت برادرش زول

 :بود.محمد رضا گفت زده

 شد؟؟؟؟ یچ

 :رضایعل

 سعادت یدم خونه آقا بردمش

 :آب دهانش را قورت دادو گفت زهره

 ش؟یبرد

 !نجایا اوردمشیآره.خوب شد ن -

 :نگاه کردو گفت ایچپ چپ به رو و

درجه  یاز آشناها یکیگرفتن! لشیچقد تحو یدونینم

 !بود کشونی

 :باال انداختو گفت یشانه ا ایرو

 دونستمیمنو برده!چم فیفکر کردم ک من

 :محمدرضا

 !ینگاه کن فویک یتو یتونستیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نبود ادمی - 

با چشمانش  رضایکه عل دیبگو یزیخواست چ محمدرضا

 شود.زهره الیخیبه او اشاره کرد که ب

 :گفت

 گه؟؟؟یدختره م یعنیه؟یچ هیقض دنیفهم

 یزیانقد خانوم بود که محاله چ دمیکه من د یواال اون -

 نکرده.کار یاگه هم بگه کار بد یبگه!ول

 ....ما که نهمیما کرد بدو

 :و گفت ایطرف رو برگشت

 !ییخانوم جنا نیا

   

به طرف اتاق  رضاهمیبااخم به طرف اتاقش رفت.عل ایرو

 را عوض کرد!محمد شیرفت و لباس ها

 :وارد اتاق شدو گفت رضا

 ؟یدید دختررو

 !معصوم بود یلیآره.خ -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ...ایدلم براش سوخت!رو - 

 ایکه رو یدونینگو.م یزی!به باباهم چارویول کن رو -

 !دوست داره یلیروخ

 بابا کجاست؟؟؟ -

 !کارخونه -

 !خونه میما چرا اومد یراست -

همه  وفتهیکارخونه راه ب کمی!بذار گهی!باباگفت دوونهید -

 !شهیحل م یچ

 !!!!یمثال چ -

 ...بماند -

 ***باال انداختو از اتاق خارج شد یرضا شانه ا محمد

 :بلند گفت شهربانو

 !گهید نیای!!!بنای.سارآرااام

 نییبلند شد.خودش را مرتب کردو پا شیاز جا آرام

 :رفت.روبه شهربانو گفت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 کمک امیب نیچرا نگفت زنعمو 

کارهم  خوادیبابا!بعد صدسال اومده خونه ما حاال م نیبش -

 نیبکنه!بش

ها  یهم آمدو نشست.به ماکاران نایبا لبخند نشست.سار ارام

 :نگاه کردو گفت

 مورد عالقت یغذا نمیجووون!آرام ا آخ

 زدو گفت: یلبخند آرام

   

 !ممنون

لبخند زد.هرسه مشغول خوردن شدند که شهربانو  شهربانو

 :گفت

 !انیفرهادو سامان م گهیساعت د چند

 :گفت نایتکان داد که سار یسر آرام

 گردش؟؟؟؟؟ میریم ادیاگه سامان ب آخجون

 :شهربانو

 میبزن میحرف ها دار یلی!خدهیتازه رس آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

حرف شهربانو آرام به سرفه افتاد.شهربانو چند  نیا با 

 آب خورد و یضربه به پشتش زد.آرام کم

 :گفت دویکرد!شهربانو دست از ضربه زدن کش تشکر

 نیخوایفردا هرجا م میباهم حرف بزن یکمی امروز

 !نهیآرام رو بب ی!تازه سامان هم بعد مدتنیبر

را تمام  شیسرش را تکان داد!آرام با آرامش غذا نایسار

 شستن ظرف ها به آشپزخانه یکردو برا

 نایوجه به او اجازه نداد!سار چیکه شهربانو به ه رفت

 .هردو به طرف اتاق ارامدیدستش را کش

 :نشست و گفت یصندل یرو نای!ساررفتند

 !نمیکن بگو بب فیکن!تعر فیخب...تعر خب

 :ارام

 کنم؟؟؟؟ فیتعر ویچ

 !تاداف ییسال چه اتفاق ها هی نیتو ا -

 ...آنا ازدواج کرد رفت آلمانیچیه -

 :چشماش گرد شدوگفت نایسار
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ه؟؟؟؟یآلمان؟اسم شوهرش چ واقعا؟؟؟؟؟رفت 

 !ماین -

 نداره ینین -

   

 !.فکر نکنمدونمینه.نم -

 ؟؟؟یچ گهیخب د -

 !...مادرم فوت کردنکهیو ا -

 :بلند گفت نایساکت شد!ناگهان سار یلحظه ا یبرا اتاق

 معصومه فوت کرده؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟خالهیچـــــــــــ

 !آره -

 ینگفت یچی...چرا به ما هیبد یلیخ -

 :زدو گفت یبا بغض پوزخند آرام

که بابا باهاتون  یمن نخواستم بگم؟؟؟؟؟موقع ا یکرد فکر

 نذاشت به یحت گهیقطع رابطه کرد...د
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

جوون  یکه...بابام و مامانم وقت یدونی.ممیزنگ بزن شما 

 یلیفام چیبودن فرار کردن.ما هم ه

خواستگارش  نی!آنا با اولنایا الیدان نوی.فقط شما بودمیندار

 شب هیکردو رفت.مامانمم  یعروس

 !نشد داریب گهی...ددیخواب

 نییاز چشمانش پا یقطره اشک دیکه رس نجایا به

 :!ادامه دادختیر

.آنا با شوهرش اومدن و خانواده مینداشت ویچکیه ما

 هم نگرفتن!آنا به یعروس یوهرش.اونا حتش

مراسم ساده  هیگفته بود که بابا و مامان تک بچه ان! اونا

 مامانم ی.برامیو تو خونه براشون گرفت

 یخبر گهی!فقط خالم اومد مراسمش.اونم دنطوریهم هم

 رانیازمون نگرفت. اون موقع که سامان ا

داشتم .فقط شماره خونه تونو ینداشت ی.توام که گوشنبود

 از قصد جواب کردمیکه...من فکر م

 یشماره ا چی.هنیکرد یاسباب کش دونستمیچون نم نیدینم

 .بعد از فوتیچیازتون نداشتم.ه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

اصال به من  ومدویهم بابام نابود شد!کمکم خونه م مامانم 

 .اصال.منم...اومدم تهران!بهدادینم یتیاهم

 ...دانشگاهم بهونه

اراک قبول شده بود اما  گفته بود.دانشگاه را همان دروغ

 که دلش یزینرفته بود!او فرار کرده بود!چ

به  نایببرد!سار ییموضوع بو نیازا یفعال کس خواستینم

 طرف آرام رفت و اورا در آغوش

 :.گفتدیکش

!هم من از نجایا یکنه.چقد خوب شد که اومد خدارحمتش

 هم تو امیدر م ییتنها

   

 :آرام

 ...رمی!ممونمینم نجایا ادیز من

 اراک؟؟؟؟؟؟؟ یریم -

 رمیگینه!خونه م -

 :اورا از خود جدا کردو گفت نایسار
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یگیم یمونده.بعد چندماه برگشت نتیروشن.هم چشمم 

 گه؟؟؟؟؟یجا د هیبرم  خوامیم

 :جو گفت رییتغ یبرا نایسرش را تکان داد.سار آرام

 ؟یدونستیتنگ شده بودا م یلیخ اتیمسخره باز یبرا دلم

 :آرام

 مسخرههه

**** 

از آنها تلفنش را  یکیجارا گشته بودند و او نبود! همه

 را گرفت.بعد دوبوق فرد یبرداشت و شماره ا

 :خط برداشت.مرد گفت پشت

 !میکنینم داشیپ یول می...ظهر شد.ما همه جارو گشتآقا

 :ناشناس

 ن؟؟؟ینگشت ؟؟؟؟؟؟خونشونویچ یعنی

 مشیاریکجاست.ب دونهیگفت نم دیچرا آقا!!!خود جاو -

!اون پسره...برادرزاده میندار یکار دینه ما با جاو -

 ؟؟؟؟ی...اون چیعیرف



 
 

63 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 آقا نه اون اومده نه رفته!فکر نکنم کار اون باشه - 

 :ناشناس

خب....چند نفرو بذار اونجا تا حواسشون باشه!من با  لهیخ

 زنمیآقا حرف م

   

 باشه.خداحافظ -

 خداحافظ -

 :که قطع شد بلند گفت تلفن

!فقط نیمونیم نجای.هرسه تاتون ای.رسولیدی.نوییرضا

 !نیگزارش ند دوینیبب یزیچ هیکاف

گفتندو به طرف ساختمان برگشتند.مرد  یباهم چشم هرسه

 را سوار ون کردو به طرف عمارت هیبق

 *.**راه افتاد به

در بود.چند تقه به در  یطرف اتاق راه افتاد.روبه رو به

 وارد شد.روبه -تو ایب -کلمه  دنیزد.با شن

 :گفت مرد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نکردنش دایآقا!نصرت گفت پ سالم 

 :گفت اوردیسرش را باال ب نکهیبدون ا مرد

 !؟یمطمئن

 بله آقا.همه جارو گشتن -

 .فرار کرده...مطمئنم -

 بفرستم دنبالش؟ -

بهش  ی،ک  ی.کمینیبب دیاالن نه.اول با ی!ولمیریدنبالش که م -

 !خبر داده

 !بله -

داشته باشه خودش  ییبابا نیکه همچ ی!کسهیدختر زرنگ -

 یلیاون خ یکار.ول نیتو ا ادیهم م

 ادیم ی...ولرونیب دیماجرا کش نیخودشو از ا خوب

 !تو ارمشیم یعنیتو!

 نش؟؟؟یکشیم،میکن داشیآقا!اگه پ -

 منه ی..آرزودیوجه....به دست آوردن دختر جاو چیبه ه -

 !آقا میکنیم داشیپس پ -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !نیبگرد...اراکو دیمج - 

   

 !بفهمه یکس نکهیچشم آقا...بدون ا -

 یبر یتونی.حاال منیآفر -

 :را ترک کرد!مرد سرش را باال آوردو گفت داتاقیمج

 !کنمینکردم اسممو عوض م داتیآرام خانوم.پ کنمیم داتیپ

***** 

 !هللا ای -

 دییبفرما -

را دراورد و داخل شد.سامان هم به  شیکفش ها فرهاد

 :دنبالش!سامان بلند گفت

 م؟؟؟؟؟یداشت ی...ماکارانسالم

 :شهربانو

 نی.آره.خسته نباشسالم

 :کتش را دراوردو گفت فرهاد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 پس؟ ؟کوشیگفت میکو؟مهمون داشت نای.ساریمرس 

 :گفت دویخند شهربانو

 ه؟؟؟؟یک ی!اگه گفتناسیسار شی!پادیم االن

 .دونمینم -

 :بلند گفت شهربانو

 ***نیایهاااا.ب بچه

 :گفت نایسار

!پاشو که باباو خان داداش دهیییرس زیلحظه سوپرا اووووه

 نییپا میما اومدن!پاشو بر

 گفت: دویکش یقینفس عم آرام

   

 دارم استرس

 :نایسار

 ؟ی.استرس چوااا

 دونمینم -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

با او  شیعمو دیترسی!مدیبگو توانستی!نمدانستیواقع م در 

 .ازدیاصال خوب برخورد نکند!ترس

از تنها شدن دوباره  نیغرور دوباره اش!همچن شکستن

 شرتش ی.تدیکش یقیاش.دوباره نفس عم

شال هم سرش کرد.با  کیعوض کردو  کیتون کیبا  را

 از اتاق خارج شدند.آرام از باال نایسار

مبل نشسته بود و  یرو ی!مردندیرا بب نییپا توانستیم

 و پشتش به او بود!سرش را ستادهیا یپسر

آمد!آنقدر آهسته آمده بودند که  نییانداختو از پله ها پا نییپا

 یمتوجه آنان نشده بود!باصدا یکس

 :همه به طرف او برگشتند نایسار بلند

 !سالااااااام بـــــه

.همه به طرفش دیکش یقیآرام نفس عم نایسار یصدا با

 :برگشته بودند.آهسته گفت

 !...المسـ

بود که فکرش را  یاو همان ایشک داشت.آ سامان

 فرهاد تعجب کرد!باورش کرد؟؟؟ویم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

حرکتش،آرام  نیبلند شد!از ا شی.او؟؟از جاشدینم 

 یچه اتفاق دانستی.مدیکش یقی.نفس عمدیترس

 شیعمو دیداشت.شا شدیهم نم ی!انتظاروفتدیاست ب قرار

 نیآنها در ا یمهربان بود...ول یادیز

از آنها نگرفته بودند.اما آرام چه  یخبر نیکوچکتر کسالی

 خواستیم یداشت؟؟؟؟؟چندبار یگناه

کتکش  یاما پدرش به او اجازه نداده بود!حت دیایتهران ب به

 که به او اتهام دیترسیهم زده بود...م

فرهاد حال چه  دانستیبزنند...اما او که نم یمعرفت یب

 :زدو گفت یدارد!لبخند یحس

 آرام؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حرف او سامان مطمئن شد.او خودش است...همان  نیا با

 دهید شیکه هفت سال پ ییدختر پررو

 :!اما حال.چقد آرامو ساکت است.فرهاد گفتبود

 !یاومد خوووش

 کیلبخند فرهاد به انها نزد دنیسرش را باال اورد.با د آرام

 شدو دوباره گفت:



 
 

69 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 سالم

 :گفت دویاو را در آغوش کش فرهاد

 کوچولو؟؟؟؟؟؟؟ دیسع یچطور

او  هیشب یلینام پدرش بود.چون خ دیزد...سع یلبخند آرام

 کوچولو!او دیسع گفتندیبود همه به او م

 :دخترانه پدرش بود!آرام گفت شکل

 یعمو!دلم براتون تنگ شده بود.من چند بار یمرس

 !بابام یتهران...ول امیب خواستمیم

 :گفت فرهاد

 !دخترش نه یبود!ول یا نهیاز اولم ک دی...سعدونمیم

ازاو جدا شد.خوشحال بود که فعال آنها اورا دوست  آرام

 :دارند!سامان جلو آمدو گفت

 نی!اصال توقع نداشتم تو ایکرررد ریی...چقد تغسالم

 !یباش یشکل
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

زد.سامان دستش را جلو برد و ارام هم بااو  یلبخند آرام 

 دست داد.همه در کنار هم نشسته

 :.فرهاد گفت!سامان لبخند زدبودند

 ؟؟؟؟؟؟یکرد دایپ یچطور نجارویا

 :آن روز اعصابش خورد شد.گفت یآور ادیاز  آرام

محترمانه  یلی.اونجا پسرشون ختونی...رفتم خونه قبلیچیه

 یخانواده خوب یلی!خنجایمنو آوردن ا

 !بودن

 :لبخند زد!شهربانو گفت و

هستن.خب چه خبرا آرام  یخانواده خوب یلیخ آره

 .آنا کو؟مامانت کو؟باباتمینیکن بب فیخانوم...تعر

 کو؟

 ی.سعدیکش یقیبا غصه به او نگاه کرد!آرام نفس عم نایسار

 اما مگر ردیکرد بغضش نگ

 انداخت و گفت: نییرا پا شد؟سرشیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 دونمینم لشویاز قطع رابطه با شما که هنوز من هم دل بعد 

 تنها یلیکرد،ما خ ینطوریا هویچرا بابام 

کدوم از  چی.ما با هنیدونیهم که مرو  هی!قضمیشد

 .آنا کهمیرفت و آمد ندار المونیفام

...ازدواج کرد رفت آلمان.مادرم هم...فوت یچیه

 کرده.پنج ماهه

 نیینشان نداد فقط سرش را پا یعکس العمل نایسار

 یتکان داد ول یانداخت.سامان با تاسف سر

.دوست شدیکامال متعجب شده بود.باورش نم شهربانو

 اش!معصومه...پنج ماه است که یمیصم

 یشد.نه برا ریکرده و او خبر ندارد.ته دلش دلگ فوت

 فوت یبه انها خبر داده بودند نه برا یعروس

 :.آرام گفتمعصومه

که  مینداشت یلیفام چی.همینگرفت یآنا که عروس یبرا

 پدرو مادرمون هردو تک بچه می.گفته بودادیب

شب  هی...مادرم هم می!اون موقع بابام نذاشت خبر بدان

 نشد!خواستم دعوتتون داریب گهید دیخواب
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یجواب نداد!چند بار یزنگ زدم کس یهرچ یول کنم 

 خب...بابا!بعد از یتهران...ول امیخواستم ب

 ایخونه! ومدیمامانم که بابا نابود شد.کمکم م فوت

 !دفعه هم به بهونه دانشگاه اومدم نی.اومدینم

 ییها زیچ کیهست! ییراخب کی.مطمئن شد دیفهم فرهاد

 آن هارا تواندیهست که آرام نم

پراز  ی!آرام سرش را باال اورد.شهربانو با چشماندیبگو

 اشک به دختر دوستش نگاه کرد.دختر

!اشکانش را دانستهیکس نم چی!چقدر تنها بوده و همعصومه

 پاک کردو کنار آرام نشست.دستش را

نگفت!شهربانو  یزیشانه او انداخت.آرام لبخند زدو چ دور

 :اورا به خود فشرد!گفت

 !نجایا یکه اومد خوشحالم

 :لبخند زد.فرهاد گفت آرام

 !یخوشحالم کرد یلی.خگهیم راست

بلند شدو به اتاق رفت.شهربانو هم به  شیاز جا فرهاد

 :بردن جو گفت نیاز ب یدنبالش.سامان برا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !ادتهیآرام خانوم.منو که  خب 

 :ارام

 !بره ادشیکه تورو  هیک

 !آخه اون موقع که من رفتم دوازده سالت بود -

 االن چندسالته؟؟؟ یآره.توراست -

   

 !سالت باشه ستیب دیپنج!تو االن فکر کنم با ستویمن؟؟؟؟ب -

 ...نوزده -

 بود؟؟؟ یرشتت چ -

 !وتریکامپ -

 کدومش؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟یبود ینرم افزار.تو چ -

 یحسابدار -

 :گفت نایرو به سار آرام

 ه؟یرشتت چ تو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 کیگراف - 

 !یکه دوست داشت یهمون -

 !دهیم یخوبه.به آدم انرژ یلیآره...خ -

 خوشحالم -

 :سامان

 ؟یریم دانشگاه

 !اراک قبول شدم...نرفتم -

 یمشکوک شد!اراک که شهر خودشان بود.چرا وقت سامان

 :همانجا قبول شد نرفت؟گفت

 ؟یدوباره کنکور بد یخوایم

 !زنمیهمرو تهران م نباریآره...ا -

 یموفق باش -

   

به آشپزخانه و سامان به  نایآمد!سار رونیاز اتاق ب فرهاد

 اتاقش رفت.فقط فرهاد بودو آرام.آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

...چکار کند.لب باز کرد دی...نگودی.بگودیکش یقیعم نفس 

 در ینیس کیبزند که شهربانو با  یتا حرف

 :آمدو گفت دست

 اوردم یبستن دیایب دیپاش

را به  یلبخند زد.شهربانو بستن لبانش را بهم فشردو آرام

 :دست او دادو گفت

 زمیعز ایب

را  یرا گرفت و تشکر کرد.آهسته آهسته بستن یبستن آرام

 یو ت یشلوار راحت کیخورد!سامان با 

را  یبستن کیآمدو  نییاز پله ها پا یجذب مشک شرت

 یچشم رینشست.آرام ز یبرداشت وگوشه ا

فرق  شیتا آسمان با پسر هفت سال پ نیاو نگاه کرد.زم به

 از ی.حال او شده بود کوهکردیم

که در هفت سال  ییها!همان ها ی.البته به گفته بعضغرور

 مغرور شده اریاو بس گفتندیقبل م

بود که او مغرور  دهیشن نایهم از سار یچند بار ی.حتاست

 یتیاحساس شده است...اما با ذهن یو ب
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یاز ناراحت یخود ساخته بود او حال کوه یآرام برا که 

 بود!نه غرور.البته آرام هنوز شک داشت!او

با چشم و  یاش مردانه بود.پسر افهیبود.ق یجذاب پسر

 یقهوه ا یسوخته!موها یقهوه ا یابروها

 ختهیصورتش ر یاز آنها اشفته رو یحال کم که

 ششی...ته ریمعمول یو لبان یقلم یبودند!دماغ

پنج  ستویجوان تر از پسر ب یلیکرده بود!خ جذاب تر اورا

 افهیدر کل...ق یآمد.ول یساله به نظر م

 ینگاه کرد.کم یداشت!آرام به بستن یو جا افتاده ا مردانه

 :از آن خورد و فکر کرد

متفاوته.اون  افشیبا سامان ق ایاون پسره...داداش رو چقد

 !بود ایخارج هیشب

اش که تمام شد ظرف را  یرا خورد!بستن یگریقاشق د و

 گذاشت.همه که ظرف ینیس یرو

شستن ظرف ها برود که  یرا گذاشتند خواست برا شانیها

 :شهربانو نگذاشت.آرام با اخم گفت

 گهیمن بشورم د نیزنعمو...بذار یچ یعنی
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :شهربانو 

 !بچه ها شی...برو پبرو

 ...زنعمـ -

 ااا! گهیبرو د -

   

رو به  رونین با لباس باز آشپزخانه خارج شد!ساما آرام

 :پدرش گفت

 من با صاحب کارم قرار دارم!خدافظ بابا

از در خارج شد!صاحب کارش؟؟؟؟مگر کنار پدرش در  و

 کرد؟؟؟؟یکار نم نیماش شگاهینما

!شهربانو از دینپرس یسوال یتعجب کرد ول یکم آرام

 :آشپزخانه خارج شدو گفت

سر درد  شمیم داری..بایبخوابم.سرو صدا نکن رمیم من

 ...رمیگیم

هم  نایگفتند و اورفت!سار یری.همه ظهر بخدیبعد خند و

 از پله ها باال رفت!باز هم آرام ماندو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :.نشست کنارش و گفتشیعمو 

 ...با شمـ دی...من باعمو

تفاوت باشد اما  یبلند شد.فرهاد خواست ب یزنگ یصدا

 :گفت دینام مخاطب تلفن را د یوقت

 !گردمیمن برم دیببخش

 یرا برداشت واز کنار ارام رفت.آرام پوف نتلف

 !بعد ازشدیحرف بزند.وقت نم توانستی.نمدیکش

 یقصد بازگشت ندارد،با ناراحت شیمتوجه شد عمو یمدت

 بلند شدو از پله ها باال شیاز جا

نگذشت که خوابش  یزی.چدیتخت دراز کش ی.رورفت

 .برد

****** 

اش  رچانهیچرخ دارش نشسته بود!دستش ز یصندل یرو

 لب ریشده بود!ز رهیخ یبودو به نقطه ا

 :گفت

 !!!!کوچولو کنم،خانومیم داتی؟؟؟؟پیکرد فرار
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :زنگ خورد زشیم یرو تلفن 

 بله

 !!!لیسالم سه -

 !سالم -

 شد؟ دایشد؟پ یچ -

   

 !نه -

 همه دختر نی.اگهیدختره د هیشو! الشیخیبابا ب لیسه -

 !ها دهی!آرام جاوکنهیفرق م نیا -

 یلیکرده فکر نکن خ یکه باباش روش شرط بند یدختر -

 !!!شو الشیخی!...بادیجالب از آب در م

 جالبه یعنیکه تونسته از دست من فرار کنه... یدختر -

...نکنه الشیخیپس ب گهیفرار کرده؟دمش گرم...د -

 ؟؟؟یبگرد رانویکل ا یخوایم

 داره؟؟؟ یبرام کار یفکر کرد -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !ها ویشرط بند نیا یگرفت ی...جدلیسه - 

 داشیمن از باباش امضا گرفتم.اون دختر مال منه!پ -

 .کنمیم

 ؟؟؟یبکشه چ سیکار به پل ؟اگهیاگه شوهر داشته باشه چ -

 رهیخودش پاش گ ی.باباستین ریمن گ یپا -

 چرا اونوقت؟؟؟ -

 دیخود جاو میکردیم یدوستانه باز میاوال که ما داشت -

 دشمشاهده!بع یعیشرط پولو گذاشت.رف

خودش مست کرده بود..اونم شواهدش موجوده!من  که

 شواهدش موجوده.من در نمیمست نبودم!ا

بودم!من مجبورش نکردم ادامه بده  یعیکامال طب طیشرا

 خودش ادامه داد.من ازش نخواستم

 هیبق نکهیا یوسط بذاره...خودش گذاشت.منم برا دخترشو

 دختررو بدبخت نکنن که رمردایاون پ

رو  یکردم باز ینبودن،سع یعیطب طیدر شرا اونام

 هم گفتم...گفتم دیببرم،که بردم!من به خود جاو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یبد دیدخترتو با یخوایپوالتو م اگه 

 ...خب -

فقط بخاطر خود دختره گفتم چون  نمی.ازنمیدارم حرف م -

 !ادیسرش م ییبال هیآخرش  دونستمیم

 گه؟؟؟یشواهدش موجوده د نایهمه ا -

   

بابائه امضا گرفتم.اثر انگشت هم گرفتم.تازه  آره!من از -

 الیو برادر زادش اون پسره...دان یعیرف

شوهر داشتن که شوهر نداره.خود  هیقض مونهیشاهدن!م هم

 !باباش گفت

 یدونینبوده از کجا م یعیتو حالت طب یگیم یخودت دار -

 !شوهر نداره

 !میهم بپرس یعیاز رف میتونیمطمئنم نداره...م -

 !ها رهیتوام گ یپا ی...ولیعیبه رف یداد یریچه گ -

نکردم  یرضا!من کارمو بلدم...من کار بد سین -

 خواستمیکه.دختررو از دست باباش نجات دادم م
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 هم کردم ریکنم.من کار خ عقدش 

عقدش  یخواستینکن.بعدشم تو م ریکال کار خ یخوایتو م -

 ؟؟؟عمرایکن

 ...دمیعقدش کنم.بعدش کارو انجام م خواستمیآره!م -

 یدیتوکه دختررو هنوز ند -

 ..باباش نشون داددمیعکسشو د -

 خوشگله؟ -

 نداره یبه تو ربط ناشیا -

 !یمهربون شد -

مهربون  کنمیم یکنم سع دایدختررو پ یتا وقت -

 حس نیکنم ا دای.پهیفرار هیباشه  یباشم!هرچ

 ادی.مطمئن باش.ذت زکنهینم دایادامه پ هم

 :را قطع کردو فکر کرد یگوش و

کرد  تیدختره رفت شکا ااگهینباشه... ریپام گ دوارمیام

 هفت ستویمشکوک نشن که من،پسر ب

 کردم یباز رمردیعده پ هیرفتم با ساله
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ****** 

 :با ترس به او نگاه کردو گفت پدرش

 یداد شیبفهمه تو فرار یاگه جالل یدونیاحمق..م پسره

 کنه؟یم کارتیچ

   

 :با خشونت گفت الیاند

کنه!خوبه فقط چهار سال از من  کاریچ خوادیم مثال

 بزرگتره که انقد همه ازش

...خواهر منه...خودمم بدبخت شم ی...جاترسن؟آرامیم

 !اون بدبخت شه ذارمینم

!بدبخت یخواهو درار ریخ یآدم ها یادا خوادیتو نم -

 دیسع شبیاز د یدونیم ؟؟؟یفهمیم یشیم

 نگران بچشه؟ چقد

نگران بچش باشه...حق نداره  خوادینم اهیصدسال س -

 ذارمی.نمگهید

 ...کنن داشیتا پ یگی.هرچه زودتر جاشومیتو غلط کرد -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گفت یبا ناباور الیدان 

انقد برات  یجالل یعنیدوستته! نیتر کیاون دختر نزد بابا

 ...شیعوض یمهمه؟بابا

حس  شینیب یرا رو یزیچ یسوخت.گرم صورتش

 :زدو گفت یکرد.خون...پوزخند

که کمکم داره  نی!مثل اشهیبه!دستت رو پسرتم که بلند م به

 !شهیچشمم به جمال باباها روشن م

 یمثل داداش منه.حق ندار دیخفه شو پسره احمق!سع -

 .ازت بزرگترهیکن نیبهش توه

 :را باال انداختو گفت شیابروها الیدان

پسرت  دیباشه!و منم با برادر زادت یجا دیآرام هم با پس

 ادتونی زارویچ نیباشم...شما چه زود ا

 رهیم

به طرف  تیباعصبان یگریحرف اضافه د چیبدون ه و

 :گفت رفتیاتاقش راه افتاد.همانطور که م

!بره مست کنه کنهینم داشیباباش بگو هرجارو بگرده پ به

 باشه خوادیبهتره.نگران بچش هم نم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

را برداشت و به خانه خودش  نشیماش چییسو و 

 از پدرش خانه ییرها یوقت بود برا یلیرفت...خ

 !کردیم یکرده بود و در آنجا زندگ هیته یمجرد

****** 

 :شد داریاز خواب ب یفینرم و لط یصدا با

 جان.پاشو آرام

   

...با دیرا که باز کرد چهره مهربان شهربانو را د چشمانش

 یبلند شد...کم شیلبخند از جا

به ساعت نگاه کرد.ساعت هفت شب  دویرا مال چشمانش

 خوابش گریبود!مطمئن بود تا صبح د

زدو از اتاق خارج شد!آرام در  ی! شهربانو لبخندبردینم

 را شانه و شالش را شیموها یکیهمان تار

کرد.در اتاق را که باز کرد همان موقع در اتاق  سر

 باز شد و سامان از آن خارج شد!آرام یگرید

عقب  یقدم دویکه سامان هم ترس دیکش یفیخف غیج هانناگ

 سامان نفس دنیتر رفت!آرام با د
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

اش  نهیقفسه س یدستش را رو دویکش یقیعم 

 :گذاشت!سامان گفت

 ه؟؟ی!آرام.چوا

 :آرام

 هوی دمیترس

رفت!شهربانو  نییکردو از پله ها پا یتک خنده ا سامان

 :گفت

 گهید نیش حاضر

 :دیپرس نایتعجب کرد اما سار یکم آرام

 م؟؟؟؟یحاضر ش ااا

 !گهیآره د -

مبل نشست!شهربانو  ی.فقط آهسته رودینپرس یسوال آرام

 :گفت

 !برو حاضر شو نمی.پاشو ببی!چرا نشستوا

 :آرام

 ؟؟؟یچ یشم؟برا حاضر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :سامان 

مارو شام مهمون  خوادیبعد از مدت ها بابا م چون

 !نجایکنه...اونم بخاطر ورود شما به ا

 :زدو گفت یلبخند آرام

 !نی...خودتون برنیراحت باش شما

   

 :اخم کردو گفت شهربانو

دلت  ای!یا بهیغر یلیانگار خ یکنیرفتار م یجوری...آرام

 !یبا ما باش خوادینم

بلند شدو به طرف شهربانو  شیبا تعجب از جا آرام

 :گفت دویرفت.گونه اش را بوس

!!!من گفتم شما راحت تر هیچه حرف نیزنعمو ا یوا

 ...من مگه خلم دلم نخواد با شمانیشبا

 گهیدوستون دارم!د یلیو من خ نیمن لی.شما تنها فامباشم

 !نایحرفا نزن نیاز ا

 پس برو حاضر شو -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ادشیگفتو باال رفت. ی.آرام چشمدیگونه آرام را بوس و 

 مانتو شلوار با خود اورده کیافتاد او فقط 

 دیبه خر دیبود.فردا حتما با اوردهین یلباس چی!فقط...هبود

 رفتیکه باالتر م ی.هر پله ارفتیم

 خواستی!دلش مشدیتر م ادیرفتن ز رونیب یبرا استرسش

 را فقط خانه بماند تا آب ها یچند روز

 یزیبرود...اما اگر حال چ رونیب وفتد،بعدیب ابیآس از

 ترس و دی.پس باشدندیناراحت م هیبق گفتیم

 !!!کردیاش را پنهان م ینگران

 ی.برادیرا که آورده بود را پوش یمانتو شلوار همان

 :بار باخود گفت نیهزارم

 !دیبرم خر دیبا فردا

 دهیکه قبال پوش یبا شلوارو شال مشک یمانتو مشک کی

 بود را تنش کرد!در اتاقش زده شد!نفس

 :گفت دویکش یقیعم

 نییبفرما

 :داخل شدو گفت نایسار
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !.حال کنزنمیم ویکیبارم بود در اتاق  نیاول 

 !شناسمتی.مدونمیم -

 :گفت دویخند نایسار

 میبر ایکن!!!بعدشم ب شیآرا ذرهی

 گفت: آرام

   

 !اوردمین یشیآرا لوازم

 :نایسار

 ارمیبرات م االن

 یقیاز اتاق خارج شدو در را به حالت خود رها کرد.دقا و

 رژو یوارد شد!آرام کم فیک کیبعد با 

 :زد و بعد گفت ملیر

 د؟؟؟؟یخر میبر شهی...فردا منایسار

 :تکان دادو گفت یبا لبخند سر نایسار

 میتازه فردا دانشگاهم ندارم!بر آره
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :مکث گفت یکم بعد 

 می.بدو بربدو

به خود  یبار نگاه نیآخر یشالش را سر کرد و برا آرام

 یقیانداخت!خوب بود.نفس عم نهییدر آ

بانو رفت که شهر نییاز در خارج شد!از پله ها پا دویکش

 :زدو گفت ی.شهربانو لبخنددیرا د

 م؟؟؟یبر

 :با لبخند پاسخ داد آرام

 میبر

 نییاز پله ها پا دندویرا پوش شانیپنج نفر کفش ها هر

 در شانیپاها ریز یسنگ ها یآمدند!صدا

.در کردیوهوارا خنک م دیوز یم میپخش شد.نس فضا

 کیمدل باال و  نیماش کینگ،یپارک یانتها

 :!آرام در دل گفتشدیم دهید مگان

 مال خودشونه؟؟؟؟ یعنی!ستیمدل باال ن ادیکه ز اون

 :گفت نایسار روبه



 
 

91 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ه؟؟؟؟یمگان مال ک اون 

 میمامانم داد نیمگان مال سامانه...پورشه مال بابا!ماش -

 ریتعم

   

تعجب کرد!سامان که مادر و پدرش آنقدر پول دار  آرام

 نیشده بود؟؟؟؟ا یهستند به مگان راض

 خواستیچرا انقدر مشکوک است؟؟؟؟چرا ارام م پسر

 پسر را در نیمشکوک ا یایسرو ته قضا

اش باال انداخت و سوار پورشه فرهاد  اورد؟؟؟شانهیب

 راه انیراه افتاد!م یحرف چیشد!فرهاد بدون ه

 شتریآدم ها ترسش ب دنیاما آرام با د گفتیم یزیچ یهرکس

 هودهیترس ب نیا دانستی.مشدیم

!چشمانش تیپراز حساس ی.دخترگریاما دختر بود د است

 یرا بست و سرش را به پشت صندل

 :داد!با خود گفت هیتک

خودت  ای!؟خدادیبرم خر ی!فردا چطورمینیکه با ماش حاال

 ...کمک کن
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :به خود آمد نایسار یصدا با 

 !شو ادهیپ آرام

 یشد!سع ادهیدر را باز کرد.پ دویدر را کش رهیدستگ آرام

 کمتر گرانیتا د دیایآنها راه ب کرد پشت

!وارد شدیاز همه پنهان م بای!تقرنندیرا بب صورتش

 غذا به مشامشان یرستوران که شدند بو

 :پنج نفره نشستند.فرهاد گفت زیم کی!سر دیرس

 ن؟؟؟؟یخوریم یچ

 :نایسار

 !تزایپ

 :پشت سرهم گفتند همه

 !تزایپ

را مشخص کردند فرهاد  تزایافراد نوع پ نکهیاز ا بعد

 چانه اش ریسفارش داد!آرام دستش را ز

 :گفت نایکه سار کردینگاه م زیبودو به م گذاشته

 !پول بده دیخر میبا آرام بر میخوایفردا م باباما
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :فرهاد 

 دنبالتون ادیهم سامان م یبه حسابت!برگشتن زمیریم

   

چشم  زیسرش را تکان دادو به م یحرف چیه یب سامان

 موج شیدر چشمها یغم کیدوخت!

جور  کیاو توجه کرد.سامان  ی!آرام به رفتار هازدیم

 خوش کردیم یسع ی!گاهکردیرفتار م یخاص

و به  رفتیدر خود فرو م ی.گاهزدیباشد و لبخند م رفتار

 بعد از نکهی...آرام با اشدیم رهیجا خ کی

 دهیسال،آنهم فقط هفت،هشت ساعت اورا د هفت

 رفتار شد!غذاهارا که رییتغ نیبود،متوجه ا

 شتریو فرهادو شهربانو ب نایهمه مشغول شدند.سار آوردند

 اما آرام و سامان در کردندیصحبت م

جدا!آرام در  ی.هردو درفکرکردندیآنها شرکت نم بحث

 و شیفکر چگونه گفتن داستان به عمو

از آن خبر  یکه تا به حال،کس یزیدر فکر چ سامان

 به انیصحبت و خنده اطراف ینداشت!صدا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

غذا به فکر صبح همان روز  انی!مدیرسیآرام م گوش 

 متفاوت تر یداشت امروز.روز یافتاد!چه روز

که تمام شد از جا  شانی!غذاگریهر روز د از

 حساب کردن رفت و سامان و یبرخاستند.فرهاد برا

رفتند!شهربانو هم منتظر  نیبه طرف ماش نایو سار آرام

 بعد شهربانو و فرهاد یقیهمسرش ماند.دقا

 :که شدند فرهاد گفت نی.سوار ماشوستندیبه جمع آنها پ هم

 خونه؟؟؟؟ میبر

 :نایسار

 مینه!نر نه

 رونیب گرید خواستیاز حرص چشمانش را بست!نم آرام

 او را درک یباشد اما سکوت کرد.چرا کس

 :فتزدو باخودگ ی!؟پوزخندکردینم

 که بخواد درک هم بکنه دونهیرو م هیقض یک

 :شد.سامان گفت رهیخ رونیساکت به ب و

 !خونه بهتره میخسته شدم!بر یلیامروز خ من
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 شینگفت و فرهاد راه خانه را در پ یزیچ گرید یکس 

 !گرفت

******* 

 :زدو گفت پوزخند

 کنمیم تیهرزه!فرار کرده.از خونه باباش!حال ی دختره

 کنمیم داتی!پیعوض

کنارش  الیدان یاز مشروبش خورد.عمو گرید یکم و

 بود.گفت:

   

 .ول کن دختر بدبختو!دوست داشته بره دیسع

 :دیسع

اون برادر زاده  صریهمش تق دونمیکرده.من که م غلط

 !دستم بهش نرسه نکهیتوئه!مگرا هیمفنگ

 :یعیرف

 ینیبینزن که بد م الوی!حرف دانیهو یهو یهو

 :پوزخند زد.گفت دیسع
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !کنهیم کاریه؟چیک شیکجاس؟االن کجاس؟پ یعنی 

 :یعیرف

 !یبستیروش شرط نم ینگرانش بود یلیخ

بالش  یرا انداخت و سرش را رو وانشینزد!ل یحرف دیسع

 با پوزخند سرش را تکان یعیفشرد!رف

 .داد

******* 

 مینکرد داشیآقا پ -

 نیپوزخند زد.از اراک رفته بود!آن دختر به هم لیسه

 یکس نکهیاز اراک رفته بود.بدون ا یراحت

 :گفت دوی!خندبفهمد

هم  یلیکنم!خ داشیپ تونمی.مرانهیکه هنوز تو ا خوشحالم

 راحت...به رضا خبر بده افراد و واسه

 !اطراف اراک آماده کنه یشهرها

 چشم آقا.بااجازه -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

بلند شدو از پنجره  شیاز جا لیرفت!سه رونیاز در ب و 

 :چشم دوخت!گفت رونیبه ب

 .مطمئن باشستمین ینکنم جالل داتیماه...پ نیتا آخر ا اگه

 تواندی.آنقدر افراد داشت که مکنندیم شیدایداشت که پ نیقی

 ...اگرتوانستیکند!م دایرا پ هیاو و بق

 ...توانستیبود!م او

   

****** 

پولش را  فیاتاقش که شد به طرف کوله اش رفت.ک وارد

 ییآوردو به آن چشم دوخت.تاجا رونیب

پدرش را که  یاعتبار یبود تمام کارت ها ادشی که

 در کردیآورده بود!دعا م دانستیرمزشان را م

پول نقد در  یتومان صدیرا باز کرد.س فشیپول باشد!ک آنها

 داشت.در کارتش هم چهارصد فشیک

پدرش هم که مقدار قابل  یپول داشت!در کارت ها تومان

 پول باشد!البته مطمئن دیبا یتوجه



 
 

98 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

پول جمع  دیبا ندهیآ ی!هرچه بود مرد خانه بودو برانبود 

 :...آرام در دل گفتکردیم

 !نبود.نامرد بود مرد

را  شیتمام پول ها یپوزخند زد.خودش هم از اول بچگ و

 که ی...خرجیدیع ی.پول هاکردیجمع م

...حال چهارصد تومان شده بود...به دادیبه او م پدرش

 یش رونام پدر دیکارت ها که نگاه کرد فهم

شماره او  یبرا امشیپ یدی.پس بعد از هرخرآنهاست

 ی.لبش را گاز گرفت.چه کارشودیارسال م

!اما کردیم یحساب پدرش را خال دیبکند؟؟؟؟با توانستیم

 رونی!از اتاق بداستیکه نم ؟؟اویچجور

رفت.درش را باز کرد که  نایبه طرف اتاق سار آمدو

 :گفت نایسار

 ؟یدیشده؟نخواب یچ

 :آرام

 یحسابمو خال هی تونمیم یمن چجور نای.ساردمینخواب نه

 کنم!؟
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 بانک یبر دیبا - 

 بکنم؟؟؟ دیبا کاریخب...بعدش چ -

 :سرش را خاراندو گفت نایسار

!برو از اون کنهی.سامان خودش تو بانک کار مدونمینم من

 بپرس

 :شد.گفت شتریتعجب آرام ب بازهم

 !؟؟؟کنهیبابات کار نم شی...مگه پسامان

 :نایسار

بانک شد!االنم معاون  هیبرگشت استخدام  نکهی...بعد ازانه

 اونجاست

   

 :آرام

 بانک؟ معاون

 !آره -

 داره؟یاز خودش بپرسم.ب رمیپس من م -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 دونمیفک کنم.نم - 

 :را تکان دادو گفت سرش

 ریبخ شب

به طرف اتاق سامان رفت.دو تقه به در زد و وارد  و

 ش راو دست دهیتخت دراز کش یشد.سامان رو

 :سرش گذاشته بود!چراغ هم خاموش بود!آرام گفت یرو

 خوابه ییوا

 :از درخارج شود که سامان گفت خواست

 !تو ای.بدارمیب نه

 :داخل شدو گفت آرام

 !دیکردم.ببخش دارتیب

.سامان ستادهیا شیباز جلو یشرت و موها یافتاد با ت ادشی

 :کردو گفت یتک خنده ا

 ؟یداشت یبودم.کار داریب نه

 :خواست چراغ را روشن کند که سامان گفت آرام

 عادت کرده یکینکن.چشمم به تار روشن
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

تخت نشست.آرام  یتکان داد.سامان بلند شد رو یسر آرام 

 :نشست و گفت یصندل یهم رو

نرفتم از عابربانک پول  ادیسوال داشتم.من ز هیمن  نیبب

 از یکی خوامی.من مستمیکال بلد ن رمیبگ

 تو حساب خودم! زمیکنم همشو بر یخال حسابارو

   

 :مشکوک گفت سامان

 ؟؟؟؟یکن یخال یخوایم ویک حساب

 :با ترس آب دهانش را قورت داد!گفت آرام

 ......ساب خودموح

 :سامان

 ؟؟؟؟یکن شیخال یخوایم یچ یحساب خودته برا یوقت

 :آرام

 بابامو حساب

 :سامان

 ؟یکن یخال یخوایم یچ یباباتو برا حساب
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :شد.اما گفت یعصبان یکم آرام 

 ...تو حساب خودم زمیبر خوامی...مادیز ستیمهم ن اونش

 بهت ندم؟؟؟ رمیاالن کارتتو بگ نیهم تونمیمن م یدونیم -

 چرا؟ -

 رمیگیم نمیبب یزیچ نیبانکمو اگه همچ هیچون من معاون  -

 کنمیو گزارش م

 تیاو با عصبان لکسیبه چشمان ر یکیدر همان تار آرام

 :گفتنگاه کردو 

کارتمو  نکهینه ا رمیاومدم کمک بگ ؟؟؟منیچ یعنی

 !که یریبگ

 نکهیبلند شد از در خارج شود که سامان همزمان باا و

 :گفت دیکشیدراز م

 یریگیم یاول موجود یکنیدم بانک کارتتو وارد م یریم

 چقد تو کارت پول هست،چون فقط ینیبیم

انتقال  یتونیم ونیلیکارت سه م هیچهارساعت از  ستویب در

 کم تر بود ونیلی...اگه از سه میبد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

بعد شماره کارت  یزنیبعدش همون مبلغو م یزنیم انتقالو 

 به کارت شهیم زیوار یدیخودتو م

 ری!شب بخخودت

   

 :زدو گفت ییلبخند دندون نما آرام

 .خدافظیمرس

.سه تا کارت داشت از دیکش یوارد اتاقش شد!نفس راحت و

 به هرسه دیبا یعنیسه بانک مختلف...

هم از اتاق خارج شدو به طرف اتاق  زد؟بازیسر م بانک

 سامان رفت.دو طقه به در زد که سامان

 :گفت

 تو!بپرس ایب

 :گفت ینیبدون مقدمه چ آرام

برم به هرسه  دیکنم با یتا کارت مختلفو اگه بخوام خال سه

 تا بانک؟

 :سامان
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 .آخر خالفه گهید نی،ایدونیم 

 :باز هم آب دهانش را قورت دادو گفت آرام

 بکنم که یکار نیهمچ خوامیاگه!نگفتم م گفتم

 :کردو گفت یتک خنده ا سامان

 !یانجام بد یتونیعابر بانک م هی...با نه

 اگه کارت ماله اون بانک نباشه؟؟ یحت -

 !اگه کارت ماله اون بانک نباشه یآره.حت -

 ری.شب بخیمرس -

 بخوابم؟؟؟؟ تونمیم -

 :لبش را گاز گرفتو گفت امآر

 ریمزاحم شدم.شبت بخ دیببخش

راحت به موضوعات آزار  الیدر را بست.سامان با خ و

 که در ذهنش بود فکر یدهنده ا

اما اگر فکر  دادیآنها آزارش م دانستی.مکرد

 .آرام وارد اتاقش شد و کارت هارا درشدیکرد،نمینم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

چشمانش گرم !کمکم دیتخت دراز کش یگذاشتو رو فشیک

 از ییصدا نیشد...تا صبح با کوچکتر

چرا!به نظر خودش رفتارش  دانستی.نمشدیم داریب خواب

 شدیمسخره بود اما خب چه م

که اورا  ی....از آن روزدیترسیهم م یلی!خدیترسی.مکرد

 کیبخواهد بااو بکند! یهرکار یببرند و جالل

تا صبح نداشت.صبح بعد از طلوع  یدرست و حساب خواب

 نتوانست بخوابد.ساعت گرید دیورشخ

شد.شانه اش را  داریبود که از خواب ب می...هفتو نهفت

 همراهش نیدرآورد.خدارا شکر کرد که ا

 :را کنار سرش بافت...با خود گفت شی.موهابود

 !الشیخیداداشم.ب یجا سامانم

شدو شالش را سرش کرد.آهسته در را باز  مانیبعد پش اما

 دانستیرفت.م نییکرد و از پله ها پا

خراب  شتریاما در اتاق ماندن حالش را ب ستین نییپا یکس

 آمد که متوجه نیی.از پله ها پاکردیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

شد  کیاز آشپزخانه شد.آهسته به آشپزخانه نزد ییصداها 

 درست کردن مرویکه فرهاد را در حال ن

کرد.فرهاد با لبخند بزرگ و مهربان جوابش  ی!سالمدید

 یبود که صدانگذشته  یقیرا داد.دقا

 :آمد یپسر

 سالم

به طرفش برگشت.سامان با اخم وارد آشپزخانه  آرام

 شد!کامال معلوم بود تازه از خواب بلند شده

 ییپف کرده و موها یافتاده و خواب آلود.چشمان افهی!قاست

 :گفت دویکش یا ازهیآشفته!خم

 کو؟ مامان

 نشدن هنوز داریب -

 یقیرفت.دقا ییتکان دادو به طرف دستشو یسر سامان

 نم دار برگشت ورو بایبعد با صورت تقر

 :پدرش گفت به

 !ممنون
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

فرهاد که اورا مجبور  ینان گذاشت.صدا یرو ریپن یکم و 

 :گفتیدرامد.مدام م کردیبه نخوردن م

 تخم مرغ پختم نخور

 ازهیکرد.شهربانو خم داریشهربانو را ب شیهم با صدا آخر

 آماده شده زیم دنیکشان وارد شد و با د

 :گفت

   

 .بخوابم رمی.صبحونه که آمادس منم مریصبح بخ سالم

 :کردو گفت یاز اشپزخانه خارج شد.فرهاد خنده ا و

 رون؟یب دیبر دیخوایم

 ...بانک میآره.اول بر -

 :گفت عیسر سامان

 بکنن یقانون ریغ یبرن بانک کارا آره

 :خوردو گفت یچا یبه سرفه افتاد.کم آرام

 ..قا سامانا کنهیم یشوخ

 :گفت سامان
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

کار  ی.سوسکم خوشگله.توام براکنمیم ی.من شوخاره 

 هم سحر نایبانک.سار یریم یدار یا گهید

 زهیخ

 :بلند شد نایسار یصدا

 !سالم

 :خنده و گفت ریزد ز یپق آرام

 زه؟یسحرخ یدید

 :سامان

 بود یاتفاق نیا

ظرف تخم مرغ  کی نایرا خورد.سار شیچا هیبق و

 :برداشتو شروع به خوردن کرد.فرهاد گفت

 !یگفتیآرام جان م خب

 :آرام

 اوردمیخودم ن یبرا یچی!من هدیخر میبر

   

 :مشکوک گفت فرهاد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 چرا؟؟؟؟ 

به  یزیهنوز چ دیآب دهانش را قورت داد.تازه فهم آرام

 یافتاد برا ادشینگفته است.تازه  شیعمو

به  دیچه با ی.برارودیم دیچه به خر ی!برانجاستیا چه

 انشیچه از اطراف یبانک مراجعه کند!برا

در آن  یکه سوزن یافتاد.مثل توپ ادشی نهای.همه اترسدیم

 :فرو رفته باشد پنچر شدو گفت

 ارمیرفت ب ادمی.یچیه

 رودیکه به مسافرت م یشد...چرا کس شتریشکش ب فرهاد

 را با شیها لهیفراموش کند که وس دیبا

 شیخانه پ نیا یتمام اعضا یکه برا ی.سوالاوردیب خود

 دیکردند،شایآمده بود!همه به ارام نگاه م

شده  رهیخ یدهد!اما آرام،ساکت به بخار چا یحیتوض

 ی.وقتکردیاش فروکش م یبود!چه زود شاد

خوردنشان  هی دیگوینم یزیآرام ساکت است و چ دندید

 بلند شدو به شیادامه دادند.سامان از جا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

به سکوت گذشت که  یا قهیاتاقش رفت.چند دق طرف 

 :گفت نایسار

 د؟یخر می.االن برآرام

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 !آره

 :نایسار

 شهی.ده باز مستیباز ن ییکه جا االن

 :گفت ییصدا

 شهیم دیوفتینه.تا راه ب شهیم دیحاضر ش دیشما بر تا

 ده.نگران نباش

 :رفتو گفت یچشم غره ا نایبود.سار سامان

 م؟یدیانقد طول م یعنی شیا

 !نقدیاز ا شتریب -

   

 شیسامان به نما یپس از آن که زبانش را برا نایسار

 بلند شد.آرام به سامان شیگذاشت از جا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 کیش یلیسامان خ شیپ یقیکرد.برعکس دقا ینگاه 

 با یکت سرمه ا کیبود! ستادهیا شیجلو

را مدل پسرانه  شیتنش بود!موها یمشک راهنیو پ شلوار

 :به باال داده بود!سامان گفت

 !زدم یا قشنگه؟خامه

...حرفش را جالب زده دیاشاره کرد.آرام خند شیبه موها و

 :کردو گفت یبود.سامان تک خنده ا

 ...من رفتمخدافظ

 :فرهاد

بانک  انیبرن بانک ب خوانی!مگهیبچه هارم ببر د سایوا

 !شما

 :سامان

 !شده رمید

 :فرهاد

 !ییوز ساعت هشت اونجاکه هرر نه

 :سامان
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نایحاضر ش نییبدو پس 

 یبلند شدو به طبقه باال رفت.همان لباس ها شیاز جا آرام

 که از یملی.رژ و ردیرا پوش روزید

در اتاقش مانده بود را زد و شالش را سر کرد.چون  شبید

 پول و فینداشت ک یدست فیک

رفت.در را  نایرا برداشت و به طرف اتاق سار لشیموبا

 :باز کرد و گفت

 بردار فیک نایسار

 :نایسار

 خودت بردار ایب

 :آرام

 اوردمین

   

 خودت برو از تو کمد بردار ایکه ب نهینه منظورم ا -

را  یمشک فیگفت و به طرف کمد رفت.ک یآهان آرام

 را در آن گذاشت و لشیپولو موبا فیبرداشتو ک
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گفت نایداد که سار نایدست سار به 

 من حالشو ندارم گهیبردار د خودت

فکر  نیدر ا نایشانه اش انداخت.سار یرا رو فیک آرام

 اوردهیباخود ن یزیچ چیبود چرا آرام ه

 :آمدند.سامان نیی.هردو از پله ها پااست

 !شدا شب

 :نایسار

 .خدافظ بابامی.ما رفتگهید میاومد خب

 خدافظ -

امان با آمدند.س نییو از پله ها پا دندیرا پوش شانیها کفش

 را باز کرد.چراغ نیدر ماش موتیر

تعجب آرام  نیماش دنیدوبار روشن خاموش شد.با د شیها

 بداند خواستیهم شروع شد!دلش م

را ترک کرد!؟چرا  رانیا یچرا در سن هجده سالگ سامان

 بعد هفت سال برگشت!؟چرا کنار پدرش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نیماش نیخانواده اش ا یوضع مال نی!؟چرا بااکندینم کار 

 اوقات شاد است و یرا دارد!؟چرا بعض

اخالق  رییتغ نیا لیناراحت!؟دل اریاوقات بس یبعض

 نهارایهمه ا خواستی!؟دلش مستیورفتارش چ

عقب نشستند و  یشدند!هردو در صندل نی.سوار ماشبداند

 را روشن نیسامان همانطور که ماش

را گرفت  یخود برداشت!شماره ا بیتلفنش را از ج کردیم

 را شیو تلفن را در گوشش گذاشت.پا

از آن خارج  اطیگاز فشرد و بعد باز کردن در ح یرو

 یرانندگ زدیشد!همانطور که با تلفن حرف م

 !کردیم هم

 رسمیم رید کمی یقربانخان یاقا -

 !ممنون -

 !بله.بله -

 .امیامروزو حتما م یقربانخان ینه آقا -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 امیبلــــه.م - 

 ممنون.خدانگهدار -

 :گفت نایرا که قطع کرد سار تلفن

 یقربانخان یآقا شهیداااش م یکار و ادب باشه...مهد بحث

 آره؟؟؟

بعد  یقیکردو سرش تکان داد.دقا یتک خنده ا سامان

 :بانک توقف کرد!سامان گفت یجلو نیماش

 بانک ما نمیا

را در  نیبه ساختمان بزرگ کرد.سامان ماش ینگاه آرام

 :پارک کردو گفت یمخصوص یجا

 !نیش ادهیپ

در  یشدند.آرام به اطرافش نگاه کرد.افراد کم ادهیپ هرسه

 :حال رفت و آمد بودند!سامان گفت

 نجایا ایب

 :با دست به آرام اشاره کرد.آرام به طرفش رفت.سامان و

 !...حاال کارتو انجام بدهخب
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

تا  دیشالش را جلو کش یهمه جارا نگاه کرد.کم آرام 

 جلوتر آمد که ینباشد.کم دیدر د ادیتش زصور

گذاشته  شهیش ی!سامان دست روندینتواند اورا بب یکس

 رفتارش را لی.دلکردیبودو اورا تماشا م

 فشیدست در ک کرد؟؟؟؟آرامیم نگونهی!چرا ادانستینم

 پولش را برداشت.تا بازش کردو فیکردو ک

 :سامان درآمد یهارا دراورد صدا کارت

 !واقعا کارت بابات باشه دوارمیام

به او انداخت.منظورش چه بود؟مگر  ینگاه مشکوک آرم

 یآرام دزد بود؟؟؟؟؟سامان هم نگاه مشکوک

 نیکه در ا یزیشک کرده بود.هرچ تشیاو انداخت!راس به

 بود دست به دست دهید یروزو نصف کی

 ای...یدختر فرار کیداده بودند تا سامان فکر کند او  هم

 یباشد.آرام جور یزی،چیخالفکار دمیشا

 :کارت را گرفتو گفت ندیکارت را بب یسامان اسم رو که

 .بابام!دیجاو دیسع نوشته
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

کرد رمز را به خاطرش  یکارت را وارد کرد.سع و 

 وارد کرد.درست زدیرا که حدس م یزی.چاوردیب

که سامان مرحله به  یی!کارهادیکش یقی...نفس عمبود

 انتقال را نهیام داد!گزرا انج گفتیمرحله م

فکر  دویشد!دستش را عقب کش مانیخواست بزند پش که

 پول بماند!نکند لنگ یکرد،نکند پدرش ب

را  شیشود،پول دارو ها ماریبماندو ب یقطره زهرمار چند

 را شینداشته باشد...بغض گلو

اما  دیدیرخ اورا م مین نکهی...سامان متعجب شد.بااگرفت

 متوجه اشک حلقه زده در چشمانش

کارت ها باشد  نی!آرام فکر کرد اگر تمام پول او در اشد

 گری!کارت درفتیچه!اما نه...او سرکار م

پول هارا در دسترس آرام قرارداده  نیداشت...خودش ا هم

 هم یگریبود...پس مسلما پول د

کار  نیانتقال را زد.باا نهی.دستش را جلو بردو گزداشت

 خورد و منتظر ماند.آرام با یسامان تکان

 :گفت خود
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 !رهیاون م یبرا امشیپ االن 

کرد و به  یراهم خال گرید یتر کارت ها عیسر هرچه

 :سامان نگاه کرد.سامان گفت

 شد؟؟؟؟ تموم

 :حرف سرش را تکان داد!سامان گفت یب آرام

 ...ی...برخب

 :از پشت آمد یصدا

 یایم رید یکه گفت تو

...همکار که دیبرگشت که همکارش را د عیسر سامان

 :گفت عی.سردیشعبه اش را د سیینه...ر

 !یقربانخان یآقا سالم

!چرا انقدر ندیانداخت تا مرد اورا نب ریسرش را ز آرام

 :دستش را دراز کردو گفت د؟؟؟؟مردیترسیم

 کلم.سالم سییانگار ر یقربانخان یآقا گهیم نیهمچ

 :پاسخ داد نایبه دو دختر نگاه کرد.سار و

 یاقا مهد سالم
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سرش را تکان دادو به آرام نگاه کرد.آرام به زور  یمهد 

 زدو گفت: یلبخند

   

 سالم

باز هم با لبخند سرش را تکان دادو آهسته به سامان  یمهد

 :گفت

 نه؟؟؟؟؟ یهم به ما نداد یخبر هی یزن گرفت یرفت

انداخت،اما سامان بدون  ریخجالتزده سرش را ز آرام

 :العمل گفت عکس

 دوست بابامه دختر

 :بعد انگار که از لحن خودش ناراحت شده باشد گفت و

 جان آرام

 :تکان داد.سامان ادامه داد یسر یبه زور لبخند زد.مهد و

 !امیبرسونم ب نارویا رمیم

سرش را تکان داد!سامان از او جدا شدو  یباز هم مهد و

 :گفت
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 میبر 

شدند و سامان راه افتاد.با آدرس دادن  نیسوار ماش هرسه

 دیمرکز خر کیبه  نایسار یها

 :گفت نای!ساردندیرس

 !دنبالمونا یایب میزنیکارمون تموم شد زنگ م هرموقع

 :خشک گفت سامان

 !خب لهیخ

خوب  شیپ قهیپسر که تا چند دق نیتعجب کرد.ا آرام

 شد؟؟؟اخم کردو بعد نگونهیبود!چرا ا

شد!باز شالش را جلو  ادهیپ نیاز ماش یخداحافظ

 مکان شلوغ تر کیوارد  خواستی!مدیکش

 :گفت نایشدند که سار دی!هردو وارد مرکز خرشود

 قا؟؟؟یدق یخوایم یچ

 :آرام

!لباس خونه.لوازم یمانتو.شلوار.شال و روسر چندتا

 !یشیآرا
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 :گفت نایسار

 یتو که اراک داشت ؟خبیاوردیبا خودت ن یچیه واقعا

 اراک یبر یبرگرد یتونیم نارویا

 !یکنی!انقدم تازه خرج نمیاریب

 :آرام

 گردمیبه اراک برنم من

 :بعد با خود گفت و

 جا شروع به گفتن بکنم هیاز  دیبا باالخره

 :متعجب شد!باخود فکر کرد نایسار

با خودش  یچیه گرده؟چرایبه اراک برنم چرا

 فرار کرده؟آخه چرا؟اون که عاشق یعنی ایاورده؟خداین

 ...خدا یفرار کنه؟؟؟؟وا دیبا یچ یبود...برا باباش

مکث راه افتاد.آرام با دقت نگاه  یاز کم بعد

 یبخرد!کم تواندیفعال هرچه بخواهد م دانستی.مکردیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 کی.دیخریهم م یکه در کوله اش جا کرده بود!کم لباس 

 نیتریجذبش کرد.دم و یمانتو طوس

بد  یسرش را تکان داد تا از فکر ها نای.سارستادیا

 دورشود.به مانتو نگاه کرد.خوب بود!خوشش

 :...گفتآمد

 خوامشیقشنگه.من م چقد

 :آرام

 !خرمینم نی.پس من از ااا

 خرمینه پس من نم -

 !!!هیخب.چه کار میخریهردومون م -

 :گفت نایوارد شدند.سار هردو

 ...میخوایم هیآقا!ما از اون مانتو طوس سالم

****** 

   

 ادهیرا پارک کردو پ نیماش تیبا عصبان سامان

 شده بود.از نگونهیچرا ناگهان ا دانستیشد.نم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

مسخره  زیچ یخودش ناراحت بود که هر دفعه برا دست 

 افتاد و هم خود را یآن موضوع م ادی یا

 رییتغ نیاز ا دیترسیرا!م گرانیهم د کندیم ناراحت

 بفهمد!وارد بانک یزیچ یرفتارش کس

عکس  چیه یاو ب یبلند شدند ول شیهمه برا بای...تقرشد

 یراه خود را ادامه داد...مهد یالعمل

 :را گرفتو گفت شیجلو

 سامان!؟ چته

 :سامان

 ...اعصاب ندارمیچیه

 !؟؟؟؟؟یاعصاب دار یتو ک -

 ...کنمی...خواهش میمهد -

 ...سام -

بحث را ادامه دهد راه خودش را ادامه  نکهیبدون ا سامان

 هیقض نیا یکس نکهیبود از ا یداد.عصبان
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

سرگذشت خودش  ادی ندیبیهربار اورا م نکهی!از اداندیم را 

 افتد!!!آخرش هم با غرغر با خود یم

 :گفت

شدم که تا  یمامان شیتیت یدخترا نیا نیبرسرم.ع خاک

 وفتمیم زیچی ادی خورهیم یبه توق یتق

 !ی.لعنتشمیسگ م نیع

 کی یاتفاق،برا نیا دی...شادیرا مال شیها قهیبا دست شق و

 مهم باشد...اما انها هم ادیز دیمرد نبا

هم  هیانگشت شب ن،هرپنجیدارندو احساسات!همچن دل

 ...ستندین

******** 

کرده  دیدرد گرفته بود!آنقدر که خر شانیها دست

 :گفت یبا خستگ نایبودند.سار

 !خونه.توروخدا میبر ای.شکست دستم.بیاله یرینم یا

 :گفت آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یگفت خرمیمن م ی!هرچایکرد دیتو صد برابر من خر خوبه 

 .خوامیمنم م

   

 نایبودم ا نجایا روزیآورده بود.پر دیجد نارویالمصب ا -

 !نبـــــــود

 ؟یینجایهرروز ا -

 !روزیگفتم پر -

.نبودم مطمئن باش یومدیمن خونتون بودم ن روزمید -

 .یومدیم

 یاش خورد.آرام هم کم وهیاز آبم یکم دویخند نایسار

 شیب نکهیبود.با ا یراض شیها دیخورد.از خر

ششصد تومان از پولش را از دست داده بود اما همه  از

 بود.فقط دهیخر خواستیرا که م ییزهایچ

 :مانده بود.گفت یشیآرا لوازم

 !موند یشیلوازم آرا نایسار ییوا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یمانده بود.دوساعت هم برا نیبه سرفه افتاد.هم نایسار 

 صرفه اش انیراه بروند.م یشیلوازم آرا

 :گفت

 .....ـه جـ...ـون ندگـید من

 :ادامه دهد.آرام چند ضربه به پشتش زدو گفت نتوانست

 !میبر ای!بمونمایم لنگ

 یبه حالت عاد نکهیبعد از ا نایدستش را گرفت.سار و

 :گفت دویبرگشت دستش را کش

 ...دنبالمون ادیسامان ب میزنی.زنگ مگهیدو شده د ساعت

 :کردوگفت ینچ آرام

 اون االن خستس بابا

اون  یکولر،رو ری.نشسته زستیاصال هم خسته ن -

 !نترس خورهیشو م وهیراحتا داره آبم یصندل

 سرما نیکولر؟تو ا -

 .حاال کولر نه شوفاژستیسرد ن ادمیز -

 یدونی.خودت مدونمینم -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

تلفنش را درآوردو شماره سامان را گرفت.بعد از  نایسار 

 دوبوق جواب داد:

   

 بله؟

 ...دنبالمون ایسامان پاشو ب -

 ام؟یاتفاقا راه افتادم.کجا ب -

 !یکرد ادمونیهمونجا که پ -

 رسمیم گهید قهیخب!ده د -

 خدافظ یمرس -

 خدافظ -

 :را که قطع کرد گفت تلفن

 .گنایم نیبه ا داداش

 اد؟یشد؟م یچ -

 !آره -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

بعد  قهینشستند تا سامان برسد!پانزده دق یصندل یرو هردو 

 زنگ خورد و سامان نایتلفن سار

 یبود.هردو به دنبال مگان سامان گشتند.مگان مشک دهیرس

 آن همه دنیبود.سامان از د یزیتم

 :در دستانشان چشمانش گرد شدو گفت سهیک

 امام زمان!خدارحم کنه ای

بعد صندوق  هیگذاشت...چند ثان یدکمه ا یرا رو دستش

 هارا آنجا لهیعقب باز شد.هردو وس

جلو نشست.تا  نایسار نباریو درش را بستند.ا گذاشتند

 :نشستند سامان گفت

 !نی!؟؟راستشو بگنی.چقد خرج کردسالم

 :نایسار

از چهارصد  شتریمال آرام ب یتومن ول ستی...من دوسالم

 تومن شد.نه؟؟؟

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 .حاال نصفش مونده!یخورده ا شصدویش



 
 

129 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 :سامان

 ن؟یقراره بر یا گهید یجا

 :سرش را تکان داد.سامان نایسار

 !؟کجا

 :آرام

 !یشیلوازم آرا پاساژ

 !تومن آماده کن هی -

 گرونه؟ ؟انقدیچ -

 !نینه شما دخترا ولخرج -

 هیتک شهیسرش را به ش یبا خستگ دویخند نایسار

 نایکه سار ییداد.سامان راه افتادو با آدرس ها

 :گفت نای!سارستادیپاساژ ا کی یروبه رو داد

 !!جون ندارم برم خودت برو بخر گهیآرام من د خب

 :آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !!!وییجا شناسمیکه نم من 

 حال ندارم باور کن -

 ادهیپ دویرا کش نیماش رهیتکان دادو دستگ یسر آرام

 دلخور شده بود!به طرف پاساژ یشد!کم

 دایرا پ ییکرد جا یو شروع کرد به نگاه کردن.سع رفت

 بهتر گرید یکند که به نظر از جاها

بود که  دهیباور رس نی...از ترسش کم شده بود.به ااست

 اگر هم ایندارد  یبا او کار یفعال کس

به دادش  یباشد آنجا آنقدر شلوغ هست که کس داشته

 :برسد!باخود گفت

خونه نموندم وگرنه  یترس لعنت نیشد بخاطر ا خوب

 !امیب رونیب دینبا ادمیز ی.ولدمیپوسیم

 قدم زدن را ادامه داد و

***** 

   

 :گفت سامان
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !ناراحت شه دیبرو شا نایسار 

 ادیخودت برو...حال ندارم!خوابمم م -

 :با حرص به خواهرش نگاه کرد...گفت سامان

 رمیمباشه...من  نیحواست به ماش پس

 :با تعجب گفت نایشد!سار ادهیپ نیاز ماش و

 !!!رفت؟؟؟؟واقعا؟؟؟اوپس

گرد شده رفتن برادرش را تماشا کرد.بعد از  یبا چشمان و

 هم یرا رو ال،چشمانشیخیب قهیچند دق

 !گذاشت

 یوارد پاساژ شد...با چشم دنبال آرام گشت...دختر سامان

 .همان بود.بهرودیکه آهسته راه م دیرا د

اما توجه  دیدیرا م یدختران رهیراه افتاد...نگاه خ طرفش

 :!با خود گفتکردینم

 !اه.خوبه دخترنا اه

 :تکان دادو گفت یتاسف سر با

 آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

تعجب  ظشیسامان باآن اخم غل دنیبرگشت.با د عیسر آرام 

 :کرد!گفت

 ؟؟؟؟؟یاومد یچ یبرا شما

 :سامان

 ...اومدمیممکنه گم کن یستیبلد ن گفتم

 :تکان داد.گفت یسر آرام

 تو؟ نیایم شما

 دن؟یآره...راهم نم -

   

 !دمیپرس ینجوریچرا...هم -

را حس  یپسران رهیمغازه شد.نگاه خ کیوارد  آرام

 سامان که پشت او وارد دنیکرد.پسرها با د

 :انداختند.آرام گفت نییتعجب کردند و سرشان را پا شد

 !خوامیرو م یشیست کامل لوازم آرا هی

 :ها گفتاز پسر یکی

 ؟؟؟؟یمارک چه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :آرام 

 ماسینداره...خوب باشه.اممم گر یفرق

 شیبرا ماسیمارک گر یشیست لوازم آرا کی پسر

 زیبود!جدا از آن آرام چند چ یآورد.همه چ

 :برداشت و گفت گرید

 .خوامیم نارویهم

کارتش را دراورد.پسرها چپ چپ به سامان نگاه  و

 که یلیبه وسا لکسیر بایاو تقر یول کردندیم

شده بود!آرام  یبود نگاه کرد!چهارصد تومان دهیخر آرام

 و تشکر از آنها دشیبعد از برداشتن خر

 :شد.سامان گفت خارج

 !ماشاهللا

.هردو از پاساژ خارج شدند.با دیدر جواب فقط خند آرام

 به نشانه تاسف ن،سامانیماش دنید

 :را تکان دادو گفت سرش
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و آوردم وگرنه  چیی...خوب شد سودهیخواب یچجور نگا 

 !دیفهمینم نیا بردنیم نمیماش

باز  نایدر را باز کرد.همان لحظه چشمان سار چییسو با

 :شد.آرام سوار شدو گفت

 ؟یدیخواب خوب

 اوهـــــــــــــــوم -

 یبه حالت عاد نکهیبه بدنش داد!بعد از ا یکشو قوس و

 برگشت گفت:

   

 ؟یدیخر

 !آره -

راه  یحرف چیه یب تکان داد.سامان هم نشست و یسر

 صحبت نکرد.تا یکس چیافتاد.تا خانه ه

هردو دختر وارد اتاق  یبعد سالم و احوال پرس دندیرس

 تخت یحال رو یب یلیشدند و خ شانیها

 !افتادند



 
 

135 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ******* 

به هزار تکه  وانی.لدیکوب نیزم یرا با خشونت رو وانشیل

 عقب تر یشد!مرد کم میتقس

 :با خشونت گفت لی...سهرفت

 لیمونده!پس فردا ملت بگن سه نمونی...همگهید خب

 کنه آره؟؟؟چرا دایدختر نتونست پ هی یجالل

مگه تا من شرطو  ن؟یکرد؟چرا فرصت فرار داد فرار

 دنبالش...هان؟؟؟؟ نیبردم نگفتم بر

 .ام..امیما رفت نیآق..ا..باور کن -

آماده کنن با دونفر  نوی.بگو ماشخوامیاما و اگر نم -

 میریشک کنن!م نیکنیشلوغش نم ادمی.زمیریم

 نالیترم

 چشم آقا -

 !ها عیسر -

 چشم -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نهییآ یکتش را برداشت.جلو لیاز در خارج شد.سه عیسر 

 :خودش را مرتب کردو گفت

 .مطمئن باشکنمیم داتیپ

افتاد!!!چرا  یزیچ ادیبگذارد  رونیرا ب شیخواست پا تا

 راحت تواندیانقدر دردسر بکشد؟؟؟؟او م

 :کردو خارج شد.بلند گفت یکند!خنده ا دایرا پ عکسش

 ...دیخونه جاو میریم

   

در  لیرفتند.سه لیدو نفر آماده شدند و به دنبال سه همان

 عقب را باز کردو نشست.آن دو هم جلو

 دینرس قهیگاز فشرد.به ده دق یرا رو شی.مرد پانشستند

 بودند...پدر دیجاو دیخانه سع یروبه رو

 !!!آرام

 ادهیپ یشد و با دست نشان داد که کس ادهیپ نیماش از

 بود خانه دوارینشود.به طرف زنگ رفت.ام

 ی!ساعت چهار بعد از ظهر بود...زنگ را زد...کسباشد

 :را برداشتو گفت فونیآ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ی....سالم آقا جاللهه 

 باز کن -

 ؟؟یمنو بکش یایب یخوایحاال م ینکرد دایدخترمو پ -

 ندارم باز کن تیکار -

وارد  لیباز و سه یکیت یپوزخند زد.در با صدا دیسع

 به ساختمان نکهیشد.پله هارا باال رفت تا ا

.در باز شد...با دست در را تا آخر باز دیرس یاصل

 :.با خود گفتدیبه دست د گاریرا س دیکرد،سع

 گنده معتاد خرس

 :گفـت دیبا کفش وارد شود که سع خواست

نماز  نجای.ماارای.در بسیداداش...خونه خودت ن الووو

 !میخونیم

زدو آنهارا  یکرد.پوزخند شیبه کفش ها ینگاه لیسه

 :دراورد.وارد شدو گفت

... و خود تو براش نماز ییبندش تو هیخدا...که  چارهیب

 ...بخوره تو سرت همون نمازتیخونیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

در  گاریبه س ینگاه لینداد!سه یپوزخند زدو جواب دیسع 

 :دستانش انداخت.گفت

زده باال!دخترتم که  ادتی...اعتیکه شد میگاری.ساوووف

 ...ازت خوادیواسه ازدواج اجازه نم

 :جلوتر آمدو گفت یکم دیسع

 ازدواج کرده؟ ؟مگهیچ یعنی

 :آن نشستو گفت یمبل رفت.رو کیبه طرف  دیسع

 .نگران نباش!کنهیم ینه...ول حاال

   

 خواد؟؟؟یاون وقت چرا اجازه نم -

داد.با دست چشمانش را  هیسرش را به عقب تک لیسه

 :گفت دویمال

 نیهم یفنگ میراحت و ج یلی...خادیکه ب تتیصالح عدم

 واسه ازدواجمون یکنی...فکر مکنهیکارو م

 پات برسه محضر؟؟؟؟ ذارمیم

 :پوزخند زدو گفت دیسع
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 !کنهیازدواج نم رهیبدون من بم شناسمیکه من م یآرام اون 

 :بلند شدو گفت شیزد.از جا شخندین لیسه

 یحرفا یبودم برا ومدهیباش!به هرحال ن الیخ نیهم به

 خوامیاضافه!اومدم بگم...عکس دخترتو م

 ؟؟؟؟یواسه چ -

چند روز قابش کنم بزنم  نیتو ا خوامیرفته...م ادمی افشیق -

 وارید

 :زدو گفت یاو پوزخند ییچرت و پرت گو نیازا دیسع

 نگاه بهش نکردم.برو بردار شبیاونوره.از د یگوش

که اشاره  ییبه طرف جا لیاشاره کرد!سه یبه نقطه ا و

 امیپ نیرفت.تلفن را برداشت!چند کردیم

 یلیبتواند خ دیاز او باشد!شا یخبر دیداشت.شا ناخوانده

 کند!اما اول به یابیراحت خط اورا رد

 یبا چشم و ابرو یکرد.دختر شیدایعکس گشت.پ دنبال

 خودش یعکس را برا عی.سریمشک

 یها امی...پدیدیشد...چه م شیها امیارد پکردو و ارسال

 برداشت از حساب ها!ماجرا را
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 :گفت دیسرداد...سع ی.قهقهه ادیفهم 

 ؟یخندیم ه؟چرایچ

 یبر نکهیزرنگه!قبل ا یادینه!خوشم اومد.دخترت ز -

 سه تا از یبد دیدرخواست کارت جد

 .کرده یخال حساباتو

 :بلند شد.با تعجب گفت شیاز جا دیسع

 کرده؟ یخال ؟؟؟؟حسابامویچ

   

 نیزم یرا رو گاریبا حرص س دیتکان داد.سع یسر لیسه

 توجه یانداخت و به طرف اتاقش رفت.ب

 :گفت لیفرش را سوزاند!سه گاریس نکهیا به

 یخوندیروش نماز م خوبه

ذت  –پوزخند زدو به طرف در رفت.بعد گفتن کلمه  و

 از در خارج شد.با سرعت به طرف – ادیز

.شماره آرام را برنداشته یوا یافتاد، ا ادشیرفت که  نییپا

 .است
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

شتاب به طرف باال رفت و در را هل داد.به طرف  با 

 :رفت و بلند گفت لیموبا

 ؟؟یکرد ویس یچ تیو تو گوش دخترت

 :دیسع

 توچه؟؟ به

 ؟؟؟؟نگویکرد وشیس یحوصله کلکل ندارما!چ رمردیپ -

 کردم داشی.پخوادینم

شده بود.بدون توجه به  ویس یسیبنام آرام به انگل یمخاطب

 خودش لیشماره همان را وارد موبا

پاک کرد.اما متوجه شد پاک  دیسع یرا از گوش وشماره

 یازهمان دوبار هست...برا اینشده...

 یرا گوشه ا دیسع لیهمان را هم پاک کردو موبا نانیاطم

 نییپا یحرف چیپرت کردو بدون ه

 :راه با خود گفت انی.مرفت

 !رتتیغ یبر سر ب خاک

 :رفت. درش را باز کردو گفت نیبه طرف ماش عیسر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !نالیدور شو برو ترم کمی نجایا از 

رضا...دوستش ارسال کردو  یخودش شماره را برا و

 :هم نوشت رشیز

 !بفرس عیکن سر یابیشماررو رد رضا

جواب نداد.تلفن را که  یخودش هم شماره را گرفت.کس و

 هیشب نکهیشک کرد.ا یآورد کم نییپا

چه؟؟؟؟دوباره با شک شماره  یعنینبود! یرانیا یها شماره

 :پاسخ داد یرا گرفت که دختر

?Yes 

 شک گفت: با

   

 ...آرام

 :با او تماس گرفته است گفت یرانیا کی دیکه فهم دختر

 بله؟؟؟

 :لیسه

 ؟ییکجا
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 شما؟؟؟؟؟ - 

 .خودتو به اون راه نزن -

... - 

 !.باتوامآرام.. -

 !.آرام خواهرمهنیآرام...اشتباه گرفت ه؟آهانیارام؟آرام ک -

به خود شک کرد.خواهرش  لیتماس قطع شد.سه و

 رانیشماره خارج از ا نکهیبود؟؟؟ا

واسش آمد!بازش کرد و  یامی...همان موقع از رضا پاست

 :که نوشته بود دید

 ش؟؟؟یخوایم یکه واسه آلمانه.واسه چ نیا

شماره  ی!اشتباهدیاش کوب یشانیبا کف دست به پ لیسه

 یخواهر آرام را برداشته بود؟؟؟آنا...دختر

بود..!.نه!آن که نوشته بود  نهایمسبب همه ا که

 هم گریخط د کیآرام.اما...اما نوشته بود آرامه دو...

دور بزند که  دیخواست بگو لیآرام وجود داشت...سه بنام

 پاک کرده لیموبا یهردو را از رو دیفهم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

با حرص نفسش را  دویرا مال شی!با دست چشم هااست 

 پرتاب یصندل یرا رو لشیفوت کرد.موبا

 :گفت کردو

 !یلعنت

 :گفت دیعکس العمل اورا د یوقت مرد

 برگردم؟ ایسم؟؟؟یوا آقا

 :لیسه

   

 نه.برو.تند ترم برو نه

 چشم آقا -

مطمئن بود اگر آرام از  لیکرد.سه شتریسرعتش را ب مرد

 اتوبوس قیر خارج شده باشد از طرشه

 طیمدت زمان کم بل نیدر ا توانستینم رایاست.ز بوده

 یجلو نیبعد ماش قهیکند.چند دق دایقطار پ

شدو به  ادهیپ نیاز ماش عیسر لیتوقف کرد.سه نالیترم

 یبه راه افتاد!کم یفروش طیطرف باجه بل
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

طول  یا قهیبود.صبر کرد تا خلوت شود!پانزده دق شلوغ 

 نبود.به یبه پشتش کرد.کس ی.نگاهدیکش

 :رفت و گفت شهیشده از ش دهیبر رهیدا مین طرف

 سالم

 :گفت یکلفت و الت ییبا صدا مرد

 ؟کجا؟یطیلیب چه

 :لیسه

 جواب منو بده ریسالم اول سرتو باال بگ گمیم یوقت

شده بود سرش را  یعصب لیکه انگار از رفتار سه مرد

 :باال گرفتو گفت

 ؟کجا؟ یطیلیداش.باال گرفتم.چه ب ایب خب

 :لیسه

برم.اومدم  ییجا ومدمی.بعدشم من نطینه و بل طیلیب

 .رمیاطالعات بگ

 ؟یاطالعات؟چه اطالعات -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

را دراورد.وارد  لشیکردو موبا بشیدست در ج لیسه 

 عکس آرام توقف یشدو رو یگالر

 :را به طرف مردگرفت و گفت لی.موباکرد

 انه؟ی دهیخر طیصبح از شما بل روزیدختره،د نیا

 :بدون دقت به عکس گفت مرد

اومده  یک ادیب ادمی!من از کجا ایحال دار ییعمو یواااا

 رفته؟؟؟؟

   

که امروز کرده بود  ییها یشد.سهل انگار یعصب لیسه

 یمرد باعث شده بود عصب یبا صحبت ها

 :گفت دوی.با دست آزادش چشمانش را مالشود

 !انهی شیسشنایم نیکن بب نگاه

چرخ دارش  یصندل یاش گرفته بود.رو یانگار شوخ مرد

 :چرخ خوردو گفت یکم

هم بردار با  تویندارم.گوش ارویباز سیپل نیحوصله ا من

 برو وقت مارم تلف نکن.در نجایخودت از ا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یبه کس میتونینم امونویما اطالعات مشتر ضمن 

 نیخوایم یطیلیخانوم.چه ب دیی!بفرمامیبگ

اشاره کرد.زن با عشوه جلو آمدو خواست  لیبه پشت سه و

 به طرف یعصب لیکه سه دیبگو یزیچ

باجه رفت و با خشونت آن را باز کرد.مرد  در

 لباسش را قهیبرد. ورشیبه طرفش  لی.سهدیترس

آمده بود از  طیبل دیخر یکه برا یبلندش کرد.زن گرفتو

 ی.دستانش رارودیکش یفیخف غیترس ج

 قهی لیدر سالن نبود.سه یگذاشتو عقب تر رفت.کس دهانش

 :گفت دویمرد را به طرف خود کش

باال  ریآدم سرتو بگ نیع زنمیدارم باهات حرف م یوقت

 یخوایکه نم یجواب بده!نفهم اون

و  ی.دهنتو وا نکن؟؟؟؟زنمیفهمیزنم بود!م یبد اطالعاتشو

 گلوله حرومت هی یحرف نزن

 ؟؟؟یدی.فهمکنمیم

مرد را چند بار به طرف خود و طرف مقابل  قهی و

 خورد آب یچند بار تکان نکهی.مرد پس از ادیکش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 لیکه از چشمان سه یرا قورت داد.با خشونت دهانش 

 فرد مهم کیبود او  دهیفهم زدیم رونیب

!مرد سرش را تند زدیترس حرف از گلوله م یکه ب هست

 مرد را قهیبا خشونت  لیتند تکان داد.سه

به عقب رفت!زن دستانش را از  یرد چند قدمکرد.م ول

 دهانش برداشتو از سالن خارج یجلو

را باز کردو عکس را به مرد نشان  لشیقفل موبا لی!سهشد

 :داد.مرد گفت

 صبح؟ نیگفت

 صبح روزیآره.د -

نفره.دوازده  هیصبح تا دوازه  شی.شمیفتیخب ما چهار ش -

 به بعد تا شیعصر منم.از ش شیتا ش

 یکیصبحم  شی!از دوازده تا شگسید یکیشبم  دوازده

 !گسید

 صبحتون کجاس؟ فتیخب اون ش -

 طیبل یقبل فتی!رفته خونش.ممکنه زنتون از شستشین -

 باشه! دهیخر



 
 

149 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 نجایا ادیبگوب یاول فتی.زنگ بزن به شدونمیمن نم -

 !کنم یکار نیهمچ تونمیداش!من نم گهید دیببخش -

 تونم؟؟؟ینم یچ یعنی -

 :اوج گرفت.مرد گفت شیصدا کمکم

اگه اطالعات  شمی.اخراج منیایساعت دوازده ب فردا

 !کنمی.خواهش منیایبدم.فردا ب

 صبح کار دارم نه ظهر فتیمسخره من با ش -

که جمعه بود.با شروع  روزمیبابا!آقا امروز شنبس.د یا -

 عوض فتایساعت ش دیهفته جد

 فتیکه جمعه بود صبح ش روزیکه د یاون یعنی.شهیم

 وفتهیم فتشیبود االن که شنبس ش شیکار

 یهفته ول نیا سمیعصر تا شب وا دیتا عصر.من با ظهر

 که شماباهاش کار ییاون بنده خدا یجا

 !سادمیوا یدار
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 دهیچیپ هی.چه قضدیکش یقینفس عم تیاز عصبان لیسه 

 سرش را تکان دادو یحرف چی.بدون هیا

کتش فرو و با دست  بیرا در ج لیباجه خارج شد.موبا از

 تند به ییکتش را صاف کرد.با قدم ها قهی

 :رفت.در را که باز کرد گفت نیماش طرف

 !خونه برو

داد!چقدر راحت از مرد  هیتک یسرش را به پشت صندل و

 راحت تر از آب خوردن یلیگذشته بود.خ

 نالیصبح را به ترم فتیمرد ش دیبا چند تهد توانستیم

 فردا با وانستتیم یبکشاند اما نه!وقت

را انجام دهد؟اگر  یحلش کند چرا با خشونت کار آرامش

 سیممکن بود به پل کردیامروز دعوا م

خود را از دست آنها نجات  نباریداده شود و او نتواند ا خبر

 نقش بر آب شیدهدو همه نقشه ها

 طی.اما خداروشکر امروز موقع بحث با آن مرد بلشود

 باال نبرده ادیرا ز شیفروش صدا
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خارج کرد اما بدون نگاه کردن  بیرا از ج لشی!موبابود 

 گذاشت.غافل از بشیبه آن دوباره در ج

 لیسه دی.آخرش هم که ددهدیم امیرضا تند تند به او پ نکهیا

 او یخانه  یراه دهدیجوابش را نم

 .شد

******* 

   

شکمش  یرا باز کرد.اول از همه متوجه صدا چشمانش

 .ازدادیاش م یگرسنگشد که خبر از 

 کیهوا تار بایبلند شدو چراغ را روشن کرد.تقر شیجا

 را شانه زدو بست.شالش را شیبود!موها

و در را باز کرد!تا خواست خارج شود تلفنش زنگ  سر

 دنیخورد.در را بستو به طرف تلفن رفت!با د

 لیسبز حرکت داد.موبا رهیدا یدستش را رو عیسر شماره

 در الیدان یرا دم گوشش گذاشت.صدا

 :دیچیپ لیموبا

 !سالم



 
 

152 
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 :آرام 

 !سالمالیدان سالم

تورو  یجا ی؟؟؟؟؟کسیی؟کجای؟سالمی.خوبزمیسالم عز -

 ؟ازیهست یامن ینکرد؟کرد؟جا دایکه پ

 ؟یستیکه ن ابونایخ ؟توییانه؟کجای یاصال خارج شد اراک

نگران او اشک در چشمانش  یصدا دنیاز شن آرام

 :گفت دویجوش

امنم  ینکرده.جا دامیهنوز پ ی.خوبم سالمم.جاللاوهوم

 !جاست نیواسم امن تر نجای.االیدان

 یجمله ا نیآخر دیبود،خودش هم نفهم ادیبغضش ز چون

 انه؟یاست  دهیرا که گفت او شن

***** 

هنوز خوابند  نایآرام و سار کردیاتاق خارج شد.فکر م از

 دهیاز اتاق آرام شن ییاما نه...صدا

 د،آرامیکه شن یجمله ا نی.واضح نبود اما سامان اولشدیم

 :با بغض گفته بود
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 ...یهنوز پ یجالل 

 نیهقهق آهسته او گم شد.همچن یصدا انیحرف م هیوبق

 آهسته بود!صورت سامان یادیز شیصدا

 :شد.باخود گفت مچاله

 ه؟یک ی؟جاللیچ ی؟؟؟؟جاللیجالل

 .آرام آهسته بود ی.صداشدیبشنود اما نم شتریکرد ب یسع

**** 

 آهسته باشد.گفت: شیکرد صدا یسع آرام

   

 ؟یی...تو کجاالیدان

 :الیدان

خاک اراکو الک کرده.امروزم رفته واسه  ی.جاللاراکم

 که نتونه ییجا هیامن. یجا هی!آرام برو قیتحق

 کنه داتیپ

 خونه عمو فرهادم -
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 داشونیپ ی؟چجوریرفت یفرهاد؟؟؟؟عمو فرهاد؟چطور - 

 !یکرد

 یکردم.کل داشونیکرده بودن.ب...بزور پ یاسباب کش -

 .دمیکش یهم بدبخت

 شده؟ یچ دوننیاالن...اونا م -

 .نه -

 یجد یکنیکه فکر م یزیاز اون چ هیآرام.خواهرم.قض -

 .فقط با عمویتا نترس گمیتره.بهت نم

 .کن صحبت

 الیکه دان یبا اشک سرش را تکان داد.انگار آرام

 :.آهسته گفتندیبیم

 یکی رمیخطمو بشکونم.فردا م خوامی...مترسمی.مالیدان

 !کنه یابیرد ترسمی.مخرمیم

 :الیدان

نبود.شماره منو حتما داشته باش بعد  نیحواسم به ا اصال

 شمارتو فقط یگرفت دیکه خط جد نیا
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 !آرام.فقط یکنیمن ارسال م یبرا 

 برم.خدافظ دیبا الیباشه!باشه.دان -

 مراقب خودت باش.خدافظ -

را خاموش  لشیقطع کرد بالفاصله موبا نکهیبعد از ا مآرا

 به آن یکرد و خطش را دراورد.نگاه

 دهیخر شیکه پدرش روز دختر برا یا هی.هدکرد

 میبعد س یبود.بازهم چشمانش پراز اشک شد.کم

شد.بدون  میچهار انگشتش به دو قسمت تقس انیم کارت

 یاز اتاق توجه کند صدا رونیبه ب نکهیا

بلند شد.همان موقع در اتاق باز و سامان وارد  هقهقش

 سرش را باال گرفتو با عیشد.آرام سر

سامان  دنیپراز اشک به در نگاه کرد.با د یچشمان

 او مطمئن سیصورت خ دنی.سامان با ددیترس

   

افتاده است.در را رها کردو آهسته به طرف او  یاتفاق شد

 میقدم برداشت.آرام بدون توجه به س
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را پاک کند  شیدستانش را باز کرد تا اشک ها ها کارت 

 افتاد.نگاه نیزم یکارت رو میاما دو تکه س

تخت  نییسامان از چشمان ارام برداشته و به پا مشکوک

 کارت میس یشد.متوجه تکه ها رهیخ

کارتو آرام انداخت.آرام آب  میس نیب ی.نگاه مشکوکشد

 را شیاشک ها عیدهانش را قورت داد.سر

 میس شیکرد با پاها یبلند شد.سع شیکردو از جا پاک

 گریکه د دانستیکارت را پنهان کند اما نم

 :.آرام با من من گفتستادیشده است.سامان صاف ا رید

 .مامانم تنگ...شده بود ی...من...دلم برازهیچ

دروغ  دانستیشد.م رهیبدون حرف به او خ سامان

 بفهمد از یزیچ دیتا شا کردی!نگاهش مدیگویم

او ترسش  رهیخ یمضطرب او.آرام از نگاه ها یها نگاه

 رهی.سامان باهمان نگاه خشدیم شتریب

عقب عقب رفت و  یسرش را تکان دادو چند قدم چندبار

 تخت یاز اتاق خارج شد.آرام محکم رو
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.استرسش از حد معمول باالتر زده بود.چند نفس نشست 

 میبلند شد.س شیاز جا دویکش یقیعم

.با ستادیا نهیآ یپنهان کرد.جلو ییهارا برداشت و جا کارت

 دست صورتش را قاب گرفت.دوباره

خانه  یاز در خارج شد.کس دویکش قینفس عم چند

 خاموش بود.معلوم بود ناینبود.چراغ اتاق سار

 دانستیخواب است.اما چراغ سامان روشن بود.ارام نم که

 را زیچ چیچه کار کند!آن نگاه سامان ه

.اگر شدیتفاوت باشد اما نم ی.آرام خواست بدادینم نشان

 موضوع را نیهمه ا رفتیم شیپ نجوریهم

 کی شیپ یراحت نیبه هم شیآبرو خواستی.او نمدندیفهمیم

 اگر شیپسر برود.عمو

 یقی.اما سامان...نفس عمکردیفرق م د،موضوعیفهمیم

 به طرف در اتاق سامان رفت.چند تقه دویکش

که آرام در را  دیبگو یزیدر زد.منتظر بود سامان چ به

 .در عوض در توسطدینشن یزیباز کند اما چ
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را پنهان  تشیکرد عصبان یسامان باز شد.سامان سع خود 

 کی دادیکه قلبش را آزار م یکند.موضوع

.اما گرید یدختر هم طرف نیا یموضوع پنهان طرف،و

 سر موضوع خودش بود.آرام تشیعصبان شتریب

 :را باال گرفت و با تته پته گفت شسر

 ...المس

 :تکان داد.آرام یسر سامان

 ...باه..اتون حرف بزنم؟تونمیم

از جلو در کنار رفت.آرام وارد شد.سامان در را  سامان

 حرف از نکهیباز رها کرد.آرام بدون ا مهین

 آمده بزند گفت: شیپ اتفاقات

   

 خوامیکه...مزاحمتون شدم.من فردا م دی.ببخشامم

 یکارت بخرم.امروز انقدر برا میبرم...س

 .کوندمشی...ناراحت بودم.زدم شمامانم
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 شیاما به رو کندیم یاو پنهان کار دانستیم سامان 

 :.فقط گفتاوردین

بره دانشگاه.فکر نکنم  خوادیم ناامیسار ستمیفردا ن من

 کارت میس هی.من یکن دایپ یبتون

 .زش نکردما یاستفاده ا چیه ی.فعالش کردم ولدارم

کارت را دراوردو به  میس یبسته  کی زشیم یاز کشو و

 :طرف آرام گرفت.گفت

 خودت مال

 :کارت کرد.گفت میبه س ینگاه آرام

 ...مال شماس نی.اخرمیم رمیم نه

 :سامان

 ایالزمش ندارم.تعارفم ندارم.ب من

کارت را گرفت.با لبخند  میآهسته دست بردو س آرام

 خواست خارج شود یتشکر کرد.وقت یزورک

 :دیپرس

 کجان؟ نایزنعمو
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 :سامان 

 خونه دیخر رفتن

 :تکان داد و خواست خارج شود که سامان گفت یسر آرام

 آرام

شد.اما  رهیحرف برگشت.سامان در چشمان او خ یب آرام

 :بعد گفت

 .برویچیه

خارج شد.خوشحال بود که سامان  یحرف چیه یب آرام

 است.لبخند اوردهین شیبه رو یزیچ

 ادیدر اتاقش ناگاه  دنی.خواست وارد اتاقش شود که با دزد

 افتاد: الیحرف دان

   

 یجد یکنیکه فکر م یزیاز اون چ هی.خواهرم.قضآرام

 .فقط با عمویتا نترس گمیتره.بهت نم

 کن صحبت

 :گفت ددویکش یقیعم نفس
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 دیبا عمو صحبت کنم.با دیبا من 

 .وارد اتاق شد و

******** 

 :گفت تیبا عصبان رضا

.اون دختره رفت.پر زدو اریرو در ن هی.شور قضلیسه

 رفت

نداد.رضا  یجواب لیهوا تکان داد.سه یدستش را رو و

 :ادامه داد

شه دود ومانتو  یعصبان یاژدر دهیموادا رس یروز سه

 .توکنمی.نه نه.من دارم اشتباه مدهیبه باد م

!آخه همکار جون گهیبهت نم یزیچ یاژدر یکن یهرکار

 !یجونش

 :گفت تیهم با عصبان لیرو مبل نشست.سه تیبا عصبان و

 چیزر نزن توروخدا!اعصاب ندارم.فعال تا فردا ه رضا

 به زارویچ نیا یتو ام ه ستیاز آرام ن یخبر
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که من دارم  ینکن.گفتم کار جنسا باتو.کار یآور ادی من 

 یلی.خهیکوفت یجنسا نیمهم تر از ا یلیخ

 قرار داره تیتر.آرام...فعال در اولو مهم

 :گفت ادیاز جاش بلند شدو با فر رضا

 سیآرام خانوم سرو نیآرام آرام.دهن مارو با ا یه

 فرار کرد ی.دست از سرش بردار وقتیکرد

 اه گهید خوادتینم یعنی

 :زدو گفت یپوزخند لیسه

 یخوایکه م یزیبه اون چ ذارمیرضا.نم ذارمینم

 که من بدست آوردم.مال یزی.چذارمی.نمیبرس

 .مال من. یدی.فهممنه

   

شد.دست آخر با  رهیبه او خ یعصب یبا چشمان رضا

 خشم خود را نشان دادو از یوانیشکستن ل

از جا بلند شد.با  یعصب لیخارج شد.سه لیسه عمارت

 به گوشه شیرا با پا وانیل یحرص تکه ها
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 :پرتاب کرد.با خود گفت یا 

 یهمش به فکر خودشو اون پوله.لعنت ی.رضا لعنتیلعنت

 تیپرتاب کرد.با عصبان نیزم یخودش را هم رو وانیل و

 رفت.قفلش را باز کردو لشیبه طرف موبا

عکس آرام توقف کرد.در چشمان  یشد.رو یگالر وارد

 :شدو گفت رهیاو خ یمشک

 یاز دستم عصبان یالک کنم...اژدر رانویخاک ا شده

 بشه...اخراج بشم...جنسا فروخته نشه...بازم

 .ن باش.مطمئکنمیم داتیپ

 .مبل پرتاب کرد یرا رو لیموبا و

****** 

فرهاد همه به طرف او  لیزنگ موبا یصدا با

 :را برداشتو گفت لشیبرگشتند.فرهاد موبا

 .هیدی.رشااا

خنده  یدکمه سبز را زد.تلفن را در گوشش گذاشت.صدا و

 :اش بلند شد
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 کیرفت شر ادتیمسافرت مارو  یبه سالم آقااااا.رفت - 

 .چه خبر از آقا پسرت؟خوبه؟نیدار اریممنون.اختممنون  -

 .خوبه ناامیآره سامانم خوبه.سار -

 .میبله منزل نیخوش آمد -

 چشم یقدمتون رو -

 ؟یچ ی؟برایبرا -

 .کنمیخواهش م -

 میساعت نه؟بله بله هست -

 .خداحافظکنمیخواهـــــــــــــــــش م -

   

 :تلفن را قطع کرد.شهربانو گفت و

 گفت؟ یبود؟چ یک

 :فرهاد

 .شهیمزاحم م ریامر خ ی.گفت براکمیبود.شر یدیرش
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 دویاز خجالت لبانش را گاز گرفت.شهربانو خند نایسار 

 :گفت

 !ادیخانوم داره خواستگار م نایسار یپس برا اااا

خجالت  یکرد.بعد از کم ینگاه نایزدو به سار یلبخند آرام

 :گفت نا،فرهادیسار دنیکش

 انایساعت نه م میغذا بخور عیسر نیایب

 :شهربانو

 میبخور نیایخب.ب لهیخب خ لهیخ

 :شام رفتند اما سامان گفت زیبه طرف م همه

 اشتها ندارم من

 :هم گفت آرام

 نطوریهم منم

 :شهربانو

 گهید نیبخور نیایب نی.پاشااا

 :با لبخند گفت آرام

 یمرس نه
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 یصندل یتکان دادو رو یبا لبخند سر شهربانو 

 دست مبل و مچش را ینشست.آرام آرنجش را رو

شد.سامان  رهیجا خ کیتر از گوشش گذاشت و به  نییپا

 دسته مبل گذاشته و یهم آرنجش را رو

 کیاز صورتش را قاب گرفته و به  یمیدستش ن کی با

 یشده بود.هردو در فکر رهیجا خ

کردو به طرف اتاقش  زیخانه را تم ی!شهربانو هل هلجدا

 رفت.از اتاق بلند گفت:

   

 ؟یکمکش کن شهیبرو حاضر شو.آرااام م نایسار

 :آرام

 !زنعمو آره

وارد اتاقش شد با  یوقت نایرفت.سار نایبه دنبال سار و

 :استرس گفت

 بپوشم؟ یکنم استرس دارم.اصن چ کاریچ دونمینم آرام

 :با لبخند گفت آرام
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 .بپوش کیکت دامن ش هی 

 دهیمشتاق نشونم م یلی.به نظرم خیاونجور خوامینه.نم نه -

 .کیتن هیبپوش با  یشلوار مشک هیخب  -

برداشتو  ینفت یآب کیتن کیرفت. شیبه طرف کشو نایسار

 :گفت

 ادیم یبا شلوار و شال مشک آره

 رهیتخت نشست و به او خ یتکان دادو رو یسر آرام

 :شد.در دل گفت

داره.مامان داره.بابا .داداش نایبه حال سار خوش

 داره که دوسش ویداره.کس یداره.خونه داره.زندگ

داره که  وی.کسرونیداره که ببرتش ب ویباشه.کس داشته

 داره که بهش فکر وینگرانش باشه.کس

 .خوشبحالشکنه

 نایانداخت و بغضش را پنهان کرد.سار نییسرش را پا و

 :گفت

 خوبم؟؟؟؟؟
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دقت کند سرش  یکم نکهیسرش را باال گرفت.بدون ا آرام 

 نفس نایرا با لبخند تکان داد.سار

 :گفت دویکش یقیعم

 نییپا میبر پاشو

به  یراه افتاد.وقت نایدنبال سار یزیبدون توجه به چ آرام

 یقیشهربانو لبخند زد.دقا دندیرس نییپا

 ایشد.آ رهیبه آرام خ یزنگ خورد.شهربانو با نگران بعد

 ندیبگو ماندیم ماند؟اگریم نجایا دیاو با

   

به آرام  یبا نگران یقیمتوجه باشد دقا نکهیا ست؟؟؟؟بدونیک

 را ینگاه ینیشده بود.آرام سنگ رهیخ

خودش حس کرد.به طرف شهربانو برگشت که نگاه  یرو

 جهینت نی.شهربانو به ادینگران او را د

با من و من  نیهم یباشد.برا نجایا دیکه او فعال نبا دیرس

 :گفت

 !...آرام جانزهیچ
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 ی.باز هم اضافدیرا فهم زیهمه چ هیاز ثان یدر کسر آرام 

 زدو یبود.لبخند تلخ یهم اضاف یلیبود.خ

 :گفت

 چشم

به طرف باال راه افتاد.بدون نگاه به  یگریبدون حرف د و

 ی.بدون گوش کردن به حرف هایکس

که  ی.تنها کارکنندیشهربانو را محکوم م دانستیکه م هیبق

 بود که بغضش را تا نیتوانست بکند ا

که شهربانو حق داشته است  دانستیباال نگه دارد.م طبقه

 از پله ها باال عیاما دلخور شده بود...سر

.در اتاق را باز کرد وارد شد.بدون روشن کردن رفت

 داد.نفس هیدر را بست و به آن تک یچراغ

 نکهیا یبود.برا یتند شده بود.چرا همه جا اضاف شیها

 :زدو گفت یخودش را آرام کند پوزخند

.من اومدم گهید گنینداشتن.خب راس م یریکه تقص اونا

 تشونیهم اذ یموندم خونشون.کل
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 دیدخترش من نبا یخواستگار ی.خب معلومه براکردم 

 فردا نیهم دیبرم!من با دیاونجا باشم.من با

 برم؟؟؟؟ ؟کجایچجور ایخدا یچجور یبرم.ول نجایا از

دستانش  انیتخت نشست و سرش را م یرو

 بکند!اگر فرهاد کمکش دیچکار با دانستیگرفت.نم

دست از پا دراز تر  یکار چیبدون ه دیچه؟؟؟؟با کردینم

 اریخود را راحت در اخت گشتویبه اراک برم

باال گرفت و  عیفکر سرش را سر نیقرار دهد!با ا یجالل

 :گفت

 رمینداره...امکان نداره.شده برم خدمتکار بشم نم امکان

 !.عمرایجالل شیپ

 دشیخر یها سهیچراغ هارا روشن کرد.به طرف ک و

 :گفت اوردیرفت و همانطور که آنهارا در م

باشم.به  نجایشب ا گهید دیبه عمو گفتم نبا نکهیبعد از ا فردا

 میاضاف نجایوجه.من ا چیه

آنهارا هم در کشو  اوردیرا در م شیکه لباس ها همانطور

 یم نییخنده افراد پا ی.صداگذاشتیها م
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دو تقه به در  یغمبرک زده بود.کس یو او گوشه ا آمد 

 :زد.آرام گفت

 .نییبفرما

   

خود را جمع و جور  یباز شدو سامان وارد شد.آرام کم در

 :کرد لبخند بزند.سامان گفت یکردو سع

 تو؟ امیب تونمیم

 :آرام

 نیی.بفرماآره

 خواستیتازه فعال شده بود.م شیوارد شد.کنجکاو سامان

 ی!رواوردیدختر در ب نیسر از کار ا

 :نشستو گفت یصندل

 ؟یحرف مامان.ناراحت شد از

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 ن؟یاومد یخواستگار نیب یچ ی...حق داشت.شما برانه

 .نداشتم نوییپا یحال و هوا -
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 خواهرتونه.ممکنه ناراحت شه نایسار یول - 

نداد.بعد از  یسرش را چند بار تکان دادو جواب سامان

 :گفت یقیدقا

 دانشگاه؟ یبر یخواینم

 یکه از کودک یزیدل آرام غوغا شد.دانشگاه.چ در

 به دانشگاه دیرا داشت.اما حال که با شیآرزو

 :انداخت و گفت نیی.سرش را پاتوانستیرفت،نمیم

 !تونمینم یدارم.ول دوست

 چرا؟؟؟؟؟ -

 د؟سامانیبگو توانستیم گفت؟چهیسکوت کرد.چه م آرام

 :گفت دیکه سکوت اورا د

 ؟ینرفت یاراک قبول شد یوقت چرا

 :آرام

 دوست نداشتم اراکو

   

 از خداش باشه دیآدم تو شهر خودش قبول شه که با یوقت -
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 مثل من نه یآدم یول - 

 یچه فرق هیبا بق توانست؟مگریتعجب کرد!چرا او نم سامان

 :داشت؟و آرام در دل جواب داد

من!کجا بوده؟پس من با  یمن.به بدبخت یبه بدشانس یآدم

 .همه فرق دارم

 :سامان

 ...چرا انقد عج ؟تویچ یعنی!فهممیحرفاتو نم منظور

 :بلند داد زد نیینفر از پا کی

 نییپا نیای.آرامـــــ.بسامـــــــــــــان

 دینبا گرید نکهیم خوشحال ازاسامان نصفه ماند.آرا حرف

 :گفت عیدهد سر یجواب

 کننیصدامون م نییپا میبر

با  رفتیم نییپا یتر خارج شد.وقت عیسر یلیخودش خ و

 :خودش گفت

سواال  نیبه ا ازی.نیفهمیکه به عمو گفتم...خودتم م فردا

 .ستین
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دختر  نیچرا؟چرا ا دانستیاز در خارج شد.نم سامان 

 یشانیپ یرا رو .کف دستشکندیم نگونهیا

معلوم بود  نایسار افهیرفت.از ق نییبه طبقه پا دویکش اش

 مبل ی!روامدهیاز پسر خوشش ن ادیز

انداخته بودو  شیپا یکیان  یراستش را رو یبود پا نشسته

 :.آرام رو به آنها گفتدادیمدام تکان م

 باشه؟؟؟؟؟ مبارک

 :فرهاد

 بگه دیبا نایسار گهید اونو

به  ینگفت.آرام نگاه یزیکرد و چ یتک خنده ا نایسار

 به او یزیچ یکس نکهیآنها کرد.قبل از ا

 :خودش گفت دیبگو

 بخوابم.شبتون خوش رمیم من

   

باهم حرف  خواهندیکه آنها م دانستیاز پله ها باال رفت.م و

 یبزنند!در اتاق را باز کردو وارد شد.سع
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فکر نکند تا ناراحت نشود و بتواند راحت  زیچ چیبه ه کرد 

 هم یبخوابد.چشمانش را آهسته رو

 .و...خوابش برد گذاشت

******** 

 ینگاه رونیب یمچش بست.به هوا یرا رو ساعتش

 آمد!هوا گرفته و یم یدیانداخت.چه باران شد

طلوع نکرده بود.سامان چترش را برداشت  ایگو دیخورش

 از خانه رینون و پن یبا خوردن لقمه ا

 یقیشدو خانه را ترک کرد.دقا نشیزد.سوار ماش رونیب

 ادهیپارک کردو پ یرا گوشه ا نشیبعد ماش

 یاستوار به طرف بانک راه افتاد که فرد یی.با قدم هاشد

 :نامش را صدا زد

 جان سامان

صدا را  نیشد.ا ییسامان متوجه صدا هیاز ثان یکسر در

 .آشنا بود.بدون نگاه کردن بهشناختیم

 :گفت فرد
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 ییجا نیمحل کار من!لطفا بر نیایبه شما اجازه ندادم ب من 

 .نیبود شیکه تا هفت سال پ

 ...سامان -

 نییمحل کار منه خانوم.بفرما نجای.اکنمیخواهش م -

 ...سام -

به او ندادو وارد بانک شد.همه به  یاجازه ا چیه سامان

 زیاز م یکیکه سر  یبلند شدند.مهد شیپا

 :او گفت افهیق دنیبود به طرفش رفت.با د ها

 ش؟یدید بازم

 :سامان

 ...یدره!اول صبح جلو

 :سرش را تکان دادو گفت یمهد

 کارت دارم ای.بسامان

 نشستو گفت: زشیسر م یرفت.مهد یبه دنبال مهد سامان

   

 گه؟یم یشهربانوت بابت اون هفت سال چ مامان
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 :زدو گفت یپوزخند سامان 

 .یعشق شکست

 ...ادیبه حساب م یشکست عشق هی نمیالبته ا -

 که شهربانو منظورشه ینه اون یآره ول -

 :گفت دویکش یقینفس عم یمهد

 م؟یکن کاریچ حاال

 :سامان

 یبدون دیبا یشعبه ا سیی.توردونمینم

 گمیموضوع رو م نیمسخره.ا -

کرد.سرش را عقب بردو با دست  یتک خنده ا سامان

 :گفت دویرا مال شیها قهیشق

 میشیم الیخی.بمیبکن دینبا ی...کاردونمینم

 اونم گناه داره یول -

 کنم؟ کاریجهنم.چ رهیگناه داره که م -

 :موضوع را عوض کردو گفت عیسر و
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 واسه قدم زدن دهیم ؟حالیدید بارونو 

مورد صحبت  نیدر ا خواهدیاو دلش نم دیکه فهم یمهد

 :کند گفت

 یبر یول کن.عمرا بذارم کارو نمیبرو سرکارت ب پاشو

 .رونیب

 بلند شد شیاز جا دویخند سامان

******* 

   

باران گوش  یتخت نشسته بودو به صدا یرو

 عمرش بود.وسوسه یصدا نی.قشنگ ترکردیم

اش را هم  ی.کتاندیپوش یباران کیبلند شدو  شی.از جاشد

 کی یچترش را برداشتو رو دیپوش

 :نوشت هیبق یبرا کاغذ

 ریتو بارون قدم بزنم.ممکنه د کمی.من رفتم سالم

 ...نی.نگران من نشامیب
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خانواده  نیکه ا شدینگران او م یشد.چه کس مانیبعد پش اما 

 اش باشند؟آن قسمت را خط یدوم

 :نوشت زدو

 ریبخ روزتون

آمدو از خانه  نییدر اتاقش چسباند.از پله ها پا یرو و

 نیا ریز کردیم یخارج شد.چه حال

 یرا پل یاش را در گوشش گذاشتو آهنگ ی.هندزفرباران

 کرد

 یناراحت انیم شهیکه هم ینیغمگ یاز آهنگ ها یکی

 تا بغض نشکسته کردیآن را گوش م شیها

 :اش،بشکند

 به کوچه کوچه

 به خونه خونه

 گشتم دنبالت

 وونهید منه

 هیبه سا هیسا
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 کردم دنبالت 

 یگم شد اما

 بگردم دورت

 دیباریم بارون

 دیدینم چشمام

 لحظه هی قلبم

   

 دینشن صداتو

 زهیریم بهم

 امیدن تموم

 یستیتو ن یوقت

 تنهام یلیخ من

 ـــرهیگیم میگر

 که حرفام یوقت

 رهیم ادتیاز

 وفتمیم ادتی
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 وفتمیم ادتی 

 رهیگیم بارون

 رمینم ییجا

 رمیچه دلگ یوا

 رمیس ایدن از

 رمیمیتو م یب

 رمیمیتو م یب

 رمـــیمیتو...م یب

 ...بستم چشامو

 ..خستم ی خسته

 نجایعکسات ا با

 نشستم تنها

   

 ندارم تورو

 ارمیبد م یه
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 گرفته دلم 

 روزگارم از

 .بستم چشامو

 خستم ی خسته

 نجایا باعکسات

 نشستم تنها

 ندارم تورو

 ارمیبد م یه

 گرفته دلم

 ...روزگارم از

 .گرفت یشتریغرش کردو باران شدت ب آسمان

 شیاشک ها رفتیراه م ابانیهمانطور که در خ آرام

 سرش ی.چتر را روکردیم سیصورتش را خ

 یدهانش گذاشت تا صدا یو دست آزادش را رو گرفتو

 نیا ی.به چه کسادنشودیهقهقش ز
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 یسامان ای...اینا؟یگفت؟فرهاد؟شهربانو؟ساریرا م موضوع 

 در برابر او شیاز همه کنجکاو شتریکه ب

 .به سامان فکر هم نکرده بود یشده بود؟اوحت ادیز

آورد.قطرات باران  نییانداخت.چترش را پا نییرا پا سرش

 کردند.به سیلباسش را خ عیسر یلیخ

سرد شده  یادیادامه داد.هوا ز ختنشیر اشک

 چند است!اما گریساعت د دانستیبود.نم

است.مدام آهنگ  رونیهست که ب یساعت دانست،چندیم

 باران هقهق ریرا گوش و ز نیغمگ یها

بودو او در  نییشده بود.چتر پا سی.تمام لباسش خکردیم

 !حالش خراب بود.راهرفتیباران راه م

آن باران مانده  ریز یسخت شده بود.چندساعت شیبرا افتن

 توانستینم ینبود!حت یزیبود.کم چ

.تلفنش را باال آوردو به ساعت ستدیبا شیپاها یرو گرید

 .ساعتشدیآن نگاه کرد.باورش نم
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از  یقطره ا یباران.حت ریظهر بود و او هنوز ز دوازده 

 بود.از هشت صبح تا االن امدهیآن هم بند ن

 هیهم نداشت.فقط گر یقدم زده بود.مقصد مشخص فقط

 هی.فقط و فقط گررفتیم کردویم

***** 

خانه  نای.نه ساررفتیبا استرس در خانه راه م شهربانو

 داریبود،نه سامان و فرهاد!ساعت ده که ب

 یبود و تا حال هم قطع نشده بود.خبر یبود فقط بارندگ شده

 در را که یاز آرام نبود.نوشته رو

او رفته و تا االن باز  یاسترسش دو برابر شد.از ک خواند

 یزیبه فرهاد چ دیترسینگشته بود؟م

تلفن را برداشتو شماره سامان را  نیهم ی.برادیبگو

 :گرفت.سامان بعد دوبوق جواب داد

 بله؟

 ساما...ن -

 لرزه؟یشده؟چرا انقد صدات م یزیجانم؟چ -
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 ریتا حاال برنگشته!ز رونیرفته ب یک دونمیآرام نم - 

 یکاریکنم.توروخدا تو  کاریچ دونمیبارون.نم

 !!شمارشو ندارم منکن

 :مشکوک گفت سامان

 برنگشته؟ رونیب ؟رفتهیچ یعنی

 !نه -

.شما استرس نداشته گردمیخب.خودم دنبالش م لهیخ -

 باش.خدافظ

 ...سام -

بود که قطع شدن تماس را نشان  ییجوابش بوق ها اما

 شیآوردو سرجا نییرا پا ی.گوشدادیم

 دایخودش را آرام کرد.مطمئنا پ قی.با چند نفس عمگذاشت

 .شدیم

***** 

 یمهد زیبلند شدو به طرف م یصندل یاز رو عیسر

 :او گفت دنیبا د یرفت.مهد
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 شده؟ یزیچ بازم 

   

بدون جواب تلفنش را برداشتو شماره آرام را  سامان

 که شماره اش را یگرفت.تنها کس

بابت  نیخودش بود...از ا ی.خب قبال شماره براداشت

 بوق که سامان نیخداراشکر کرد.بعد از چند

 :گفت یفیضع یبا صدا یکرده بود کس مانیپش را

 بله؟؟؟؟

 ؟؟؟ییآرام؟؟؟آرام کجا -

***** 

تلفن را باال گرفت.شماره ناشناس دادو  هیتک یوارید به

 زده اش باعث شده بود خیبود.دسته 

سبز را  رهیتماس را جواب دهد.اما بعد،بزور دا نتواند

 :حرکت دادو تماس برقرار شد

 بله؟؟؟؟

 ؟؟؟ییآرام؟؟؟آرام کجا -
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 بارون ری...زدونمینم - 

 یدونیبارون؟م ریز یدختره...استغفروهللا!تا االن موند -

 چقد نگرانت شدن؟

 :زدوگفت یپوزخند آرام

 !رونیب امیکه م گفتم

 ؟ییکجا گمی!میایقراره ب رمید ینگفته بود یآره ول -

 دونمینم -

 بپرس یکیاز  -

سرش را باال گرفت.چشمانش در حال بسته شدن  آرام

 سامان یبود...نام کوچه را که برا

 :تگف تی.با عصبانستیهم دور ن یلیخ دیفهم خواند،سامان

 ؟یدی.فهمامیتا ب یمونیم همونجا

 :اهسته گفت یلیخ آرام

 ...خبلهیخ
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 هیمتعجب بق ینگاه ها انیتلفن را قطع کرد.سامان از م و 

 :گذشتو گفت

 !گردمیمن برم یمهد

که بود که  گری.آرام دکردیبا تعجب اورا نگاه م یمهد

 سامان نگرانش شده؟سرش را تکان دادو

کرد تا  یرا ط ابانیبلند خ یینگفت.سامان با قدم ها یزیچ

 را روشن نینشود.تا نشست،ماش سیخ

طول  شتریب قهیگاز فشرد.چند دق یرا رو شیپا کردو

 یادیتا به کوچه منتخب برسد!افراد ز دینکش

!سامان،کنار دیباریباران به شدت م راینبودند!ز ابانیخ در

 هیتک یواریکه به د دیرا د یابان،دختریخ

 ادهیرا پارک کردو پ نیماش عیندارد!سر یو حال درست داده

 ابانیخ گریشد.خود را به طرف د

.قبل دیلرز شیهوش شده و پاها ی.اما تا برسد آرام برساند

 دیسامان دست اورا کش افتدیب نکهیاز ا

حال در آغوشش افتاد.سامان شوک زده به او  یآرام ب و

 بود که در آغوش یدختر نینگاه کرد.اول
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 ریز یدست عیافتاده بود.سامان با ترس سر حالیب سامان 

 زانو اش انداختو بلندش کرد.با شتاب به

جلو  یرفت و آرام را در صندل نیماش طرف

 را که خم کرد صورتش مقابل صورت یخواباند.صندل

او نگاه کرد.آب دهانش را  حالیب افهیقرار گرفت.به ق آرام

 قورت دادو سرش را عقب برد.در طرف

را  نیماش یسوار شد.بخار عیخودش هم سررا بستو  آرام

 :کرد.باخود گفت میآرام تنظ یرو

.تازه مامان شنیببرم خونه که همه نگران م نویمن ا االن

 کاریچ ای.خداشهیناراحت م یلیهم خ

 ببرمش!؟ کنم؟کجا

را  شیپا افتویکلنجار رفتن باالخره راه چاره را  یکم بعد

 !گاز فشرد یرو

******** 

 :گفت یشد.دختر متعجب و عصب رهیبه دختر خ رضا

 !نداره ل؟؟؟؟امکانیسه
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 :زدو گفت یپوزخند رضا 

 گفتیکه به شما م یبردتش!کس یداره.تو شرط بند امکان

 !دختر برده یعشقم تو شرط بند

از خود نشان  یعکس العمل چیه توانستینم دختر

 که در ذهنش بود به یزیآن چ خواستیدهد.نم

خود را برداشت که  فیک تیشود!با عصبان لیتبد تیواقع

 :رضا گفت

 ندا خانوم! نیسیوا

   

 :شد.رضا ادامه داد رهیبرگشت و به چشمان رضا خ ندا

 !نیدیشما هم تازه از سفر رس ستیخونه ن لیکه سه االن

 :ندا

 کجاست!؟ پس

 !کنه دایپ یزیچ دیتا شا نالیرفته ترم -

از خود  یعکس العمل چیه نکهیتکان داد.بدون ا یسر ندا

 :نشان دهد گفت
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 حاال نیبر نیتونی.منیکه خبرداد یمرس باشه 

 :پوزخند زدو گفت رضا

 بود فهی.وظکنمیم خواهش

مبل  یخانه را ترک کرد!ندا رو یخداحافظ چیبدون ه و

 نشست و صورتش را با دستانش

 یزیچ نیهم همچ لیسخت نبود.از سه ادی.باورش زپوشاند

 ناراحت بود که چرا نینبود.اما از ا دیبع

کرده است.ندا نامزدش بود  یکار نینامزد دارد همچ یوقت

 شیپر از اشک از جا یاما او...با چشمان

کم  یزیچ ییبایرفت.از ز نهییشدو به طرف آ بلند

 یو لبان یقلم یدماغ یمشک یینداشت.موها

بود.پوست برنزه اش به او  ی.دخترقدبلندو الغربرجسته

 داده بود...سرش را یکننده ا رهیخ ییبایز

را دوست نداشت...به اجبار  لیانداخت.او سه نییپا

 با او نامزد کرده بود...فقط یپدرش...نادر اژدر

را دوست داشت با او  لیفقط به اجبار پدرش که سه و

 به ینامزد کرده بود!وگرنه خود ندا عالقه ا
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خودش  یچرا...به گفته ها لینداشت...اما سه لیسه 

 بود.اما حال...چرا دنبال دختر جانباخته ندا

 یلیاو خ یکه ندارا دوست داشت...برا گشت؟اویم یگرید

 سوال در نیکار ها کرده بود!چرا؟ندا هم

 ایشک بزرگ در ذهنش بود!آ کیبود.فقط چرا؟ ذهنش

 یبرا ایخواهد؟یازدواج م یآرام را برا لیسه

افکار ترس دلش را  نیو منافع خودش!؟با ا معامالت

 از کار پدرش متنفر شهیبرداشت.هم

 یمواد مخدر است...حت یقاچاقچ کیاو  نکهی...ازابود

 بخوابد اما پدرش ابانیحاضر بود کف خ

نامزدش هم همانکاره بود...بدون  یرا ترک کند!حت شغلش

 را برداشتو فشیک یفکر اضافه ا چیه

 کیترک کرد.دلش  لیخودش را به مقصد خانه سه خانه

 که ییوا.دعخواستیم یحساب یدعوا

 یرفتار ها نیقرار دهد تا ا ریرا تحت تاث لیسه بتواند

 به ادیمسخره اش را تمام کند.با سرعت ز
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 لیکه سه دیوارد شد فهم ی...وقترفتیم لیخانه سه یسو 

 رفته است ییو به همان جا ستیخانه ن

 ...گفتیرضا م که

****** 

 خواستیم ییخانه را باز کرد.هروقت که دلش تنها در

 که خودش،باپول خودش شدیم یوارد خانه ا

 نهیکاناپه گذاشتو به طرف شوم یبود!آرام را رو دهیخر

 با یرا کم ییآنرا روشن کرد.پتو عیرفت.سر

آن  یپهن کردو آرام را رو نهیاز شوم فاصله

 خواباند.شماره شهربانو را گرفت.شهربانو تلفن را

 :وگفت برداشت

 ؟یکرد داشیشد؟پ یسامان جان.چ سالم

 :سامان

 .مامان اره

 ؟یچطور -

 من شمارشو داشتم -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 اد؟یخب کجا بود.نم - 

 میاز دوستاش.نگرانش نش یکیخونه  رهیگفت م -

 اد؟؟؟یآهان...باشه.شب نم -

 رونیب رمی.منم شب با دوستام مادیبه من که گفت نم -

 نی.منتظرم نباشامینم

 باشه باشه.خوش بگذره.خدافظ -

 خدافظ -

 یقهوه برا یوانیشد.ل رهیتلفن را قطع کرد به آرام خ یوقت

 یکنار پنجره رفت.به باران ختویخودش ر

 :توجهش را جلب کرد ییآمد نگاه کرد...صدا یم که

 نی...توروخدا ولم کننی...نه...ولم کننه

   

مچاله شد.به طرف آرام برگشت.چرا در خواب  صورتش

 سرش یطرفش رفتو باال زد؟بهیحرف م

 :خواب با بغض گفت انی.آرام دوباره مستادیا

 !یدنبالمه.جـ...جالل ی.جاللی...ـدا...جاللتوروخـ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 دهینام را قبال شن نی؟ایسامان باال رفت.جالل یابروها 

 شیپشت در اتاق آرام به حرفها یبود!وقت

رابطه او با  دانستیبود!اما نم دهینام را شن نیا دادیم گوش

 مکه آرا یی.هقهق هاستیدختر چ نیا

سامان را کنجکاو تر کرده بود!آرام با  کردیخوابش م در

 :آهسته گفت یلیخ ییصدا

 ....بـ..ـابـیو...فـ...ــروخـ...ـخت من

 :نگفت!سامان با خود تکرار کرد یزیچ گرید و

 ...باب یباب،من و فروخت یو فروخت من

 :اش مچاله شد.آهسته گفت چهره

باباش فروختتش؟به  یعنیمنظورش از باب...باباشه؟ نکنه

 دختره چرا انقد نی؟ایچ یعنی؟یچ

 مشکوکه؟؟؟

 :به آرام نگاه کرد.باخود گفت و

 !فهممیومیامروز همه چ نیهم حتما
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ینشست و به شعله ها نهیاش را برداشتو کنار شوم وقهوه 

 ساعت گذشت تا میآتش نگاه کرد.ن

 ادشیشدن ندارد!اصال  داریآرام قصد ب دیسامان فهم نکهیا

 کند.دستش یدگیبه ارام رس دینبود با

آرام گذاشت.از کوره داغ تر  یشانیپ یجلوبردو رو را

 برداشتو آن را با آب ولرم یبود.کاسه متوسط

کردو  سیرا خ یدیکردو به طرف آرام برد.دستمال سف پر

 نکاریا یاو گذاشت.چندبار یشانیپ یرو

دستمال را  عی...سامان سردیکرد...آرام لرز را

 دستمال یچه کند.وقت دیبا گرید دانستیبرداشت.نم

ادامه  گرید نیهم ی...برادیلرزیبدن او م گذاشتیم را

 تا دیاو کش یآوردو رو یگرید ینداد.پتو

گرم شود.به طرف پنجره رفت.باران قطع شده  خوب

 هینشستو سرش را به مبل تک یمبل یبود.رو

 ...و چشمانش را بست داد

******* 
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

آرام چشمانش را باز کرد.بدنش داغ  نکهیگذشت تا ا یکم 

 شیبود اما سردش هم بود.مکان برا

حال به اطراف نگاه کرد.به سامان که  یآمد.ب ناشناس

 پلک زد.ناگهان با ترس از یچندبار دیرس

 :بلند شدو گفت شیجا

 .....جالجـ

او چشمانش  یصدا دنیخودش را جمع کرد.سامان با شن و

 که آرام را نشسته دررا باز کرد 

وسرش  دیکش یقیسامان نفس عم دنی.آرام با ددید شیسرجا

 انداخت.اما بعد باال آوردو نییرا پا

 :گفت

 کنم؟یم کاریچ نجایکجاس؟من ا نجای...امن؟تو؟

 :سامان

 خوبه؟ حالت

 سردمه یکمیآره...فقط  -

 ارم؟یبرات ب گهید یپتو -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 بسه ناینه.هم - 

 کینزد نهیبه شوم یبه خود فشرد.کم شتریدوتا پتورا ب و

 به سامان نگاه کرد.سامان از یشدو سوال

 :به طرف آرام رفت ختویر یچا وانیبلند شد.دول شیجا

 !یگرم ش بخور

 :بعد گفت یرا گرفتو تشکر کرد.کم یچا آرام

 نجا؟یاومدم ا یچجور من

 :نداد.ارام دوباره گفت یجواب سامان

 ؟یزنیحرف نم چرا

 :به طرف آرام برگشتو گفت سامان

 ...میزنی...حتما ممیزنیکه م حرفو

   

 :دیبه او انداخت.آرام منظور اورا نفهم یمعنا دار ونگاه

 ؟؟؟؟یچ یعنی

 :سامان
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ادیز ونینه؟؟؟هز یزنیحرف م ادیز توخواب 

 کال من ی...ولانهیربط داره  تیبه واقع دونمی...نمیگیم

 دمیشن همشو

 :با من من گفت آرام

 ...ـم؟ا،،گفتـی...چمن

 :سامان

 حیراجع بهشون توض دیکه حتما با ییزای...چزایچ یلیخ

 یبد

 :آب دهانش را قورت داد و گفت آرام

 ؟؟؟یبه..چ راجع

 :کامل به طرفش برگشتو گفت سامان

 نکهیکه افتاده.راجع به ا یبه خودت.راجع به اتفاق راجع

 یکوله پشت هیتهران با  یاومد یچرا وقت

 یبردار لتویاراک وسا یبر یستیحاضر ن یتو ح یاومد

 حساب باباتو یخواستیم نکهی...واسه ایاریب
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یخوایم رونیب یریهروقت م نکهی.واسه ایکن یخال 

 هیهمش گر نکهی.واسه ایصورتتو بپوشون

 نکهی.واسه ایکارتتو شکوند میس نکهی...واسه ایکنیم

 همه نی...واسه ایجالل یگیم شهیم یهرچ

 دیآرام...با دی!بایبد حیتوض دیبا موضوع

 کیاو بغضش گرفته بود  یکه از لحن سرد وعصب آرام

 نگاه یبه بخار چا ختویقطره اشک ر

 :.آهسته گفتکرد

 ...ندادم حیتوض یچکیبه ه من

 یکه بخوا دونستیمسائل رو نم نیمن ا نیع یچکیه -

 .پس االن بگو!تو چرایبد حیبهشون توض

که تو  یانشگاهاراک؟؟؟چرا د یبرگرد یخواینم گهید

 فرار ؟نکنهینرفت ویشهرت قبول شد

   

 ای؟؟؟؟؟یاز همه پنهون کرد ویکه همه چ هی؟هان؟چیکرد

 یکنیم یزیچ یکار خالف هی یدار دمیشا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 حیتوض میچکیه ؟واسهیشد یخونه ما مخف یاومد 

 !منو بده ؟؟؟؟جوابیدینم

بود!چرا همه انگشت اتهام  نیآرام سنگ یبرا شیها حرف

 به طرف او گرفته بودند؟چرا همه هرجور

با  کردند؟؟؟؟چرا؟؟؟آرامیدرباره او فکر م خواستندیم

 حرکت نیاز جا بلند شد.سامان از ا تیعصبان

!صورتش دیمتعجب شد!اشک در چشمان آرام جوش او

 به طرف در قدم یحرف چیشد.بدون ه سیخ

در  یکه سامان از جا بلند شدو در آخر جلو برداشت

 .آرام به طرفشدیرا کش شیبازو

 :.سامان گفتبرگشت

 ...یکنی!نگاه کن.االنم فرار میمنو نداد جواب

 توانستینم گریکنترلش از دستش خارج شد.د گرید آرام

 سکوت کند.آنقدر پر بود که نتواند ساکت

 یبختبودنش.از بد ی.از اضافی.از پدرش.از جاللبماند

 کیپر بود.و به  یاش.از رفتار سامان.از همچ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

کند...که  یخال یداشت تا همه را سر کس ازین تلنگر 

 حال،سامان مورد اصابت قرار گرفته بود.آرام

با  کردیم سیصورتش را خ شیکه اشک ها همانطور

 :گفت ادیفر

...من فقط ستمی.من هرزه نستمی.من دزد نستمیخالفکار ن من

 سرپناه هیدختر بدبختم که دنبال  هی

تا آخر عمر خونه شما بمونم.فقط  خواستمی.من نمگردمیم

 امروز خواستمیکمک اومده بودم...م یبرا

به  یبدون یخوایحاال که تو م یبه عمو بگم ول ویچ همه

 گمیخود تو م

 :باالتر بردو گفت یرا کم شیصدا

خودمو از همه پنهون  نجاویچرا من اومدم ا یدونیم

 عده آشغال دنبالم هی نکهیا کنم؟بخاطریم

 چرا؟؟؟؟ یدونی.مهستن

 :شدو گفت شتریهقهقش ب دیکه رس نجایا به

 ویقمارباز رفیبعد فوت مامانم،بابام همش م نکهیا بخاطر

 قمار نیاز ا یکی.آخرشم تو کردیمست م
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

همه مال و منالشو از دست داده  ا،چونیو کثافت باز ایباز 

 بود منو گذاشت وسط و رومن شرط

رو من شرط بسته بود!منو باخت به  ؟؟؟بابامیفهمی.مبست

 ادیکه هروقت اسمش م یهمون پسر

که منو تو قمار  ی!کسیجالل لی...سهی.جالللرزهیبدنم م کل

 و رو ریداره ز رانویبرده و االن کل ا

و  دمیعکسشم ند یکه من حت یکنه...کس دایتا منو پ کنهیم

 .فقط و فقطدمی.چهرشو ندهیک دونمینم

...من فرار گردهیکه داره دنبالم م ی.کسدمیشن اسمشو

 .از خونم از پدرممیکردم.آره من دختر فرار

   

از شهرم از زادگاهم فرار کردم.آره من  میقبل یزندگ از

 خودم یهستم برا ی.هرچمیدختر فرار

.نه رمیتا از خانواده شما کمک بگ نجای.من فقط اومدم اهستم

 بهم بگن دزد.بهم بگن نکهیا

به بعد  نیاز ا یهرزه نگام کنن!ول هیبه چشم  ای.خالفکار

 .من از خونتونرمی.من مستین ینطوریا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

که  مونمیتو خونتون نم گهید هیثان کی.مطمئن باش رمیم 

 کنمیدارم از شما سوء استفاده م یفکر کن

 !یپنهان کار یبرا

 چی.سامان بدون هدیسامان کوب نهیبه س یدر آخر مشت و

 به آرام نگاه ،مبهوتیعکس العمل

 یحرف ها هیتجز یزمان الزم داشت برا ی.کمکردیم

 او.آرام اورا هل داد و در را باز و خود را از

بدون توجه به  دویپرت کرد.در را بهم کوب رونیبه ب خانه

 رفت.دستانش را نییآسانسور از پله ها پا

هقهقش بلند نشود.و اما  یدهانش گذاشت تا صدا یرو

 که آرام چند یواریبه د یجیسامان.او با گ

 توانستی.واقعا نمکردیداده بود نگاه م هیبه آن تک شیپ قهیدق

 آرام را یتمام حرف ها یباور کند.وقت

 :سرش گذاشتو گفت یخود مرور کرد دستش را رو با

کردم با اون  کاریکردم؟من چ کاریخدا...من چ یوا

 ره؟یکجا م ایره؟خدایکجا مدختر؟کجا رفت!
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

در را بستو از خانه خارج  دیو بدون برداشتن کل عیسر و 

 یآرام دستش را برا نکهیشد.غافل از ا

صد متر  دکهیبلند کرده است.در آخر آرام را د یتاکس

 حرکت نیشدو آن ماش یجلوتر سوار تاکس

را  شیخودش شدو پا نیسوار ماش عیسر یلی.سامان خکرد

 گاز فشرد!باران باز هم شروع یرو

کرد  شتریاز قبل.سامان سرعتش را ب شتریبود.آن هم ب شده

 بودو در شتریب یاما سرعت تاکس

 نی...سامان نتوانست ماششهیش ی...بخاطر بخار روآخر

 چیدر پ نیماش نکهیکند...غافل از ا دایرا پ

 یادیز یسامان خارج شده است.سامان سع ری..از مسیقبل

 کرد اما موفق نیکردن ماش دایپ یبرا

 :گفت دوی.با مشت به فرمان کوبنشد

 یلعنت یلعنت یلعنت

داد.چه راحت دل دختر  هیتک یسرش را به پشت صندل و

 را شکانده بود.چقدر راحت اورا یپناه یب
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بود که آرام  ییحرفها ریکرده بود.تمام ذهنش درگ دیناام 

 .شرطزدیم شیپ یقیدقا

...و در آخر یل،قمار،مشروب،پدرش،جالیبند

 سامان روشن شده یبرا زیفرارش!حال همه چ

 رونیب یکه وقت یترس لیبود.دل دهیرا فهم زی...همه چبود

 لیاش!دل یپنهان کار لیداشت.دل رفتیم

کند چه؟مطمئنا  شیدایمعلوم شده بود.اگر نتواند پ نهایا همه

 !سرش رادهدیعذاب وجدان امانش نم

را نداشت برود...حتما  ییبرگرداند.او جا شهیطرف ش به

 را جمع کندو تا لشیتا وسا رفتیبه خانه م

   

اورا در خانه  شدیآنجا برود!خودش گفته بود...پس م از

 انداخت.حدسش هم درست بود!آرام به ریگ

 .رفته بود خانه

******** 

انداخته  یکیآن  یراستش را رو یمبل نشسته بود.پا یرو

 تشیاز عصبان ی.ذره ادادیبودو تکان م
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 یدعوا کی دیدیرا م لیبود!مطمئنا تا سه دهینکش فرو 

 به طرف ندا آمدو یافتاد.زن یراه م یحساب

 :گفت

 خانوم؟ نیخوایم یزیچ

 اد؟یم یک لیخانوم.سه رهینه من -

 خانوم ادیم یک دونمیهست که رفته!نم یساعت هیآقا  -

 ...یباشه مرس -

آرام کردن خودش از  یتکان دادو رفت!ندا برا یسر زن

 ...جا بلند شدو در خانه قدم زد

****** 

از سالن  طیبل دارانهیخر تی.باالخره جمعدیکش یقیعم نفس

 جلو رفت و با لیخارج شده بودند!سه

 یخود جلب کرد.سر یتوجه مرد را به سو -اهم  - گفتن

 :تکان دادو گفت

 .سوال داشتمسالم

 :گفت یبا بداخالق مرد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 بفرما 

عکس آرام توقف  یرا دراوردو رو لشیموبا لیسه

 :را به طرف مرد گرفتو گفت یکرد!گوش

 بود؟صبح؟ دهیخر طیخانوم جمعه از شما بل نیا

 :مرد

 جواب بدم؟؟ دیبا

 :لیسه

   

 .در صد صد

 و اگه ندم!؟ -

به اطراف کرد.آهسته تفنگ کوچکش را  ینگاه لیسه

 :به مرد نشان دادو گفت رهیدا میدراوردو از ن

 !انهی یگیم

منتظر ماندن  یادیکارش اشتباه است اما ز دانستیم

 بود.مرد با ترس به ختهیاعصابش را بهم ر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

به دادش برسد  یبزند تا کس ادینگاه کرد.خواست بلند فر آن 

 :گفت لیکه سه

از دهنت  خوامیکه من ازت م یزیجز اون چ یا کلمه

 خانوم نی.اکنمیحرومت م ریت هی ادیب رونیب

 انه؟؟؟ی دهیخر طیبل ازت

شد.چهره دختر  رهیخ لیسه یتکان دادو به گوش یسر مرد

 آمد...همان ادشی!یآشنا آمد.آر شیبرا

پر از اشک از  یکه ساعت شش صبح با چشمان یدختر

 خواست...مرد سرش را تکان دادو طیاو بل

 :گفت

 ازم خواستیم طیصبح جمعه...بل شی!ساعت ششناسمشیم

 :زدو گفت یلبخند لیسه

 !ایبه حالت دروغ گفته باش ی...وانیآفر

 :مرد

 گمیقرآن راست م به

 :لیسه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 شهر؟ خواست؟؟؟کدومیم یچ طیخب!حاال بگو بل لهیخ 

آمد  یآمد هم اگر م ینم ادشیشد.هم  رهیخ نیبه زم مرد

 :گفت لی!سهانهی دیشک داشت که بگو

 جونت در خطره!بگو یباش اگه نگ مطمئن

جان خودش هم که بود  یفکر کرد.برا شتریب یکم مرد

 فکر کردن یآمد!بعد کم یم ادشی دیبا

 را باال گرفتو گفت: سرش

   

 تهران گرفت طی!بلتهران

 ن؟؟؟یبا کدوم ماش -

 نشونتون بدم میبر دیایب -

آمده بود.به  ادشی زیحفظ جانش همه چ یجالب.برا چه

 او نیکه آن روز آرام را به ماش یطرف مرد

هم به دنبالش....مرد مشغول  لیبود رفت.سه فرستاده

 :فروش گفت طیبود.مرد بل یخوردن چا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

با شما کار دارن.جواب همه  شونیناصر آقا...ا سالم 

 سواالشونو بده

 :زدو گفت یثیبه طرف مرد رفت!لبخند خب لیسه

 م؟یحرف بزن میتونیم

برده بود خودش  یاو پ تیبه شخص لیسه پیکه از ت راننده

 :را صاف کردو گفت

 نیی.بفرمابله

 :صورت مرد گرفتو گفت یعکس را جلو لیسه

تهران کجا  یدخترو صبح روز جمعه تو نیا یبگ اگه

 !ادیم رتیدوتومن گ یکرد ادشیپ

بود چشمانش  دهیباهم ند کجایتومان را  ونیلیکه دوم راننده

 :برق زدو گفت

 دختر؟؟؟؟ کدوم

 نکهیشد.باا رهیبه عکس اشاره کرد.مرد به دختر خ لیسه

 تومان ونیلیبود اما دوم دهید ادیز آدم

 :زدو گفت یرا به کار انداخته بود.لبخند فکرش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 کنم بتونم کمکتون کنم فکر 

 :زدو گفت یشخندین لیسه

انقد زود بتونم  کردمی!خوشم اومد.فکر نمی...زرنگنیآفر

 تونستم!خوشحالم!اگه یکنم...ول داشیپ

 !شهیتر م ادیکنم دستمزدت ز داشیپ

 :کردو گفت یخنده ا راننده

 انجام بدم؟ دیبا ی...کخب

   

 ادشیکه پ ییتهران!جا میریمن م نیفردا...فردا باماش -

 !فقط شمارتو بدهیکرد

 رهیشماره را ذخ لیدادو سه لیشماره اش را به سه راننده

 خارج نالیاز ترم یکرد.بعد از خداحافظ

 ییدرخانه دعوا نکهیرفت.غافل از ا نیبه طرف ماش شدو

 ...رو دارد شهیرا پ

******* 
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

شهربانو جواب  یعجله به خانه آمده و دربرابر سوال ها با 

 را لشیسرباال داده بود!تند تند وسا یها

 یپارچه ا یها سهیآوردو داخل ک یکمدش در م از

 .بدنش ضعف رفت اما باز هم ادامهگذاشتیم

 لیاش را تحل یباران خوب انرژ ری.آن همه راه رفتن زداد

 ع جمع کردن لباس ها دستبرده بود.موق

خانه  نیتمام فکر و ذکرش رفتن از ا ی!ولدیلرزیم شیپا و

 سامان به نکهیاز ا دیترسیم رایبود.ز

همه فاش  یکمک به او رازش را جلو یو به جا دیایب خانه

 با سامان روبه رو شود نکهیاز ا یکند.حت

 ادشیاو همه اتفاقات گذشته را به  نکهی!از ادیترسیم هم

 لشیوسا عیسر یلیخ نیهم ی...برااوردیب

زود به خانه  یلیسامان خ دانستی.مکردیجمع م را

 را جمع کرد به طرف در شیها لی.وسادیرسیم

 :او گفت دنیآمد...شهربانو با د نییپا ی.از پله هارفت

 !آرام!کجا؟؟؟؟وا

 :آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 انقد مزاحمتون شدم دیببخش 

 :کردو گفت یاخم شهربانو

 !؟یریم یدار !کجای؟مراحمیچ یعنی

 نای...سالم منو به عمو فرهادو آقا سامانو سارگهید رمیم -

 !نیبرسون

.شهربانو او را عقب دیجلو رفت و گونه شهربانو را بوس و

 :گفت دویکش

 !هان؟؟؟یبر ییبارون جا نیتوا ذارمیمن م مگه

 :آرام

 !نیدوستم!شما نگران نباش شیپ رمی...مگهیاومده د بند

 :شهربانو

   

خونه  یبر یخوایمگه که م گذشتیخونه ما بهت بدم خب

 !دوستت.عمرا اگه بذارم

 :گفت آرام

 ...گهینه بابا.برم د یوا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :شهربانو 

 ...آخه

 :آرام

 ینداره که زنعمو...از طرف من از همه خداحافظ آخه

 نیکن

 شیاصرار ها دی!شهربانو که ددیگونه شهربانو را بوس و

 درقهب دویاست گونه اورا بوس دهیفا یب

.شهربانو هم دیایب نیینگذاشت او تا پا گریکرد.آرام د اش

 قبول کردو پس از بدرقه او تا دم در

 !دیطرف اتاقش رفتو دراز کش خانه،به

 یکجا برود؟مزاحم چه کس گریرفت.د نییاز پله ها پا ارام

 ندارد!حال چه کار یلیبشود؟او که فام

 !؟کند

را به اطراف پرت  شیپا ریز یو سنگ ها زدیقدم م آهسته

 بود در نیی.همانطور که سرش پاکردیم

 انیسامان پشت در نما یباز و مگان مشک نگیپارک

 نگاه یقیدقا یشد.آرام سرش را باال گرفت.برا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

آهسته  یلیخ دویکش یقیدر هم گره خورد!آرام نفس عم ها 

 رد شدو از خانه خارج نیاز کنار ماش

 نیاز ماش عیسر یلیرا باز کردو خ نی!سامان درماششد

 :شدو گفت ادهیپ

 ...آرام

 نییاما برنگشت!سامان سرش را پا ستادیا آرام

 او دی!آرام که ددیچه بگو دانستیانداخت!نم

 :فقط گفت دیگوینم یزیاستو چ ساکت

 خدافظ

 :دوباره حرکت کرد.سامان به طرفش به راه افتادو گفت و

 میباهم حرف بزن دیبا

 گفت: داشتیقدم برمآهسته  یلیهمانطور که خ آرام

   

 !نمونده یحرف

 :باال بردو گفت یرا کم شیصدا سامان

 کنمی.خواهش مسای!وامونده
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :.به طرف سامان برگشتو گفتستادیا آرام 

 !.حاال بگوسادمی...واایب

 :سامان

 شهیکه نم ینطوریا

 :آرام

 الیخیب پس

 :برگردد که سامان گفت خواست

 اومدم کمکت کنم...پس نرو من

 :بود.گفت دهیبه چشمان او نگاه کرد.حرفش را نشن آرام

 ؟؟؟؟یچ

 :سامان

 !میزنیشو...باهم حرف م نیسوار ماش ایب

نرود؟؟؟؟نه به طرف سامان  ایماند.برود  یدوراه نیب آرام

 قدم برداشت نه به طرف

 یلیشدو خ نی.سامان سوار ماشستادیا شی.سرجامقابلش

 دنده عقب گرفت.دنده را جابه جا عیسر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

حرکت کرد.با فشرده شدن  نیگاز داد.ماش کردو 

 آرام توقف کرد.سامان یپا یجلو نیترمز،ماش

 :گفت

 شو... سوار

   

مکث دستش را جلو بردو در را باز  یبعد کم آرام

 شیپا ریرا هم ز لشیکرد!خودش نشستو وسا

گاز  یرا رو شی!پس از بسته شدن در سامان پاگذاشت

 مچاله یلصند یفشرد و راه افتاد!آرام رو

نگاه کرد.سامان  رونیچانه اش زدو به ب ری.دستش را زشد

 :گفت دویکش یقینفس عم

 ؟؟؟؟یبر یخواستیم کجا

 :مکث گفت یبعد از کم آرام

 !مامانبزرگم خونه

 ...شما ادیم ادمیتا اونجا که  -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یکمی!بعد ستنی...اما اونقدراهم بدنمینداشت یلیفام دونمیم - 

 !کننیصحبت...مطمئنا منو قبول م

 ه؟؟؟یچ لتیدل دنیپرسیبعد نم -

بابام معتاد  گمیکنم!م فشیواسه همه تعر ستمیمجبور ن -

 !شده!بد شده...منم فرار کردم

 ؟یبر یخواستیخونه کدوم مامان بزرگت م -

 !مامانه بابام -

 ...کننیپس حرفات راجع به پسرشون رو قبول نم -

وقته اعتمادشونو نسبت به پسرشون از دست  یلیاونا خ -

 که بابام و مامانم یدادن.همون موقع

 !فرار کردن باهم

 :مکث کردو گفت یکم سامان

 !امروز متاسفم بابت

 :آرام

 !!!نی.پس بگمی!قرار بود حرف بزنستین مهم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

از دست اون  کنمی.کمکت مکنمیمن کمکت م - 

 یفرار کن یپسره...جالل

 :تو گفتبه طرف او برگش آرام

 ...واقعا؟؟؟و

   

 :سامان

و موبه  پرسمیکه م یزی!توام هرچکنمی...من کمکت مآره

 !بده حیمو به من توض

 :آرام

 !میصحبت کن میتونیاالن...االن نم یول

 چرا؟؟؟ -

 مامانبزرگم شیبرم پ دیچون...من با -

 ...اونجا یبر یستیمجبور ن -

 !کننیهستم!مطمئنم که قبولم م -

خونه ما توام اونجا  میری...ما االن منی.ببیستیمجبور ن -

 ...راحت یلی.خیمونیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 خونه مامان بزرگم رمی.مستینه..الزم ن - 

 چرا؟؟؟؟؟ -

 رمیهمه مدت و خونه شما بمونم...م نیا تونمیچون من نم -

 .اونجا

 :گفت دویکش یپوف سامان

 ؟یدار آدرسشونو

آورده بود مارو تهران!برد و نشونمون  یبابام وقت باری -

 !داد

 !یپس بلد -

خوب  یلیخ نوی...اشی...تجرادمهی.اسمشو فقط ییزایچ هی -

 !مونده ادمی

را به او  ینشانه دادن به سامان،خانه ا یباز هم با کل و

 :کردو گفت ینشان داد!سامان تک خنده ا

 !یبلد یچشم وی...همه چادیم خوشم

 یدر یبعد هردو جلو یقیکرد.دقا یهم تک خنده ا ارام

 بود!آرام ییالیخانه هم و نیبودند!ا ستادهیا



 
 

222 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 زدوبا خود گفت: یدل پوزخند در 

   

 !خودمون یاطرافمونن.ول یپولدار یخانواده ها چه

زد.آرام دستش را جلو بردو زنگ را  یگریپوزخند د و

 خانم با کیباز شد. یفشرد!در توسط خانم

شد.آرام با من  رهیبه او خ ین!زن با مهربایگلگل یچادر

 :من گفت

 د؟ی...جاویاقا منزل

 :تکان دادو گفت یسر زن

 !شما؟؟؟دهیخونه آقا جاو نجایا بله

آب دهانش را قورت داد.زن به پسر نگاه کرد!و بعد  آرام

 در یبه دستان چپ هردو...حلقه ا

 :نبود!زن گفت دستانشان

 ن؟؟؟یهست شی.شما کگهید نیبگ خب

 :آرام

 ......منمن
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گفت دویکش یقیعم نفس 

 بزرگ هستن؟؟؟؟ اقا

 :به دختر انداختو گفت ینگاه زن

 خونه ان.اما شما؟ بله

 :از پشت در امد یپسر یصدا

 ملوک خانوم؟ هیک

 :به عقب برگشت و گفت زن

 دهیآقا...جواب نم دونمینم واال

دخترو  کی دنیبه طرف در آمد و آن را باز کرد.با د پسر

 یپسر جوان تعجب کرد.اما آرام واکنش

اما  دانستیپسر را نم نیهنوز نسبتش باا نکهینداد!باا نشان

 شیها لیاز فام یکیمطمئن بود که 

 .پسر جلو آمدو گفت:است

   

 نییبفرما

 :آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !آقا بزرگ کار دارم با 

 :چهره اش را مچاله کردو گفت پسر

 بله؟؟؟؟؟؟

 :آرام

 !با آقا بزرگ کار دارم گفتم

 :پسر

 ن؟؟؟یدار کاریبا آقا بزرگ من چ شما

شده بود دست راستش  یهمه سوال عصبان نیکه از ا آرام

 چشمانش گذاشت.سپس یرا رو

 :را به طرف مرد گرفتو تند گفت دستش

 هستن؟ دیجاو یآقا

 :تکان خورد!سپس گفت یکم نهیدست به س پسر

 !تو دییهستن.بفرما آره

به  یوارد شد.سامان هم به دنبالش.پسر نگاه مشکوک آرام

 مانع شیآنها انداختن.حس کنجکاو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

قدم برداشت.آرام و  الیاز آن خانه شد!به طرف و رفتنش 

 در توقف کردند.پسر از آنها یسامان جلو

 :زدو گفت جلو

 ن؟؟؟؟یباهاشون دار یبپرسم چه نسبت تونمیم

 :آرام

 !کیدنز یلیخ دمیشا ایدور. یلینسبت خ هی

 :پسر

 ؟؟؟؟یچ

   

 :آرام

 من باهاشون صحبت کنم؟؟؟؟ نیلطفا بذار شهیم

 :شده بود گفت یکه از رفتار تند آرام عصب پسر

 ییراتون بدم خونه!حرفا شناسمیمن که شمارو نم خب

 ...نایزنیم

 ی.از هر طرفدیکش یقیچشمانش را بستو نفس عم آرام

 نکته باعث شده بود نیتحت فشار بود.هم



 
 

226 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

آرام در حال  دیشود.سامان که فهم فیضع یلیخ اعصابش 

 :انفجار است گفت

حرف بزنن بعد  دیجاو یبا آقا شونیا نیمحترم بذار یآقا

 نامشخص بود سواالتونو یزیاگه چ

 !نیبپرس

انداخت و در را باز کردو وارد شد.بلند  ینگاه مشکوک پسر

 :گفت

 نییبفرما

 :و سامان وارد شدند!پسر گفت ارام

 تا من خبرو به آقا بزرگ بدم نینیبش شما

بعد همان پسر با مرد  یقیرفت!دقا یگریبه اتاق د و

 را یوارد شدند!آرام در مقابلش مرد یانسالیم

!مرد،راه رفتن زدیکه حدودا هفتاد،هفتادو پنج ساله م دید

 یکم نیهم یسخت بود.برا شیبرا یکم

 یآرام کم دنی.با درفتیبا کمک عصا راه م زدویم لنگ

 نشستو با یمبل یدلش وارد شد!روشک به 

 :محکم گفت یصدا
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 !دییبفرما 

 :و آرام نشستند!پسر گفت سامان

 نیحرفاتونو بزن خب

 خواستی.در دلش مشدیتر م یلحظه به لحظه عصب آرام

 بر دهان آن پسر یکیاز جا بلند شود و 

 :کردو گفت ی.چقدر عجول بود!آرام پوفبکوبد

 باهاتون صحبت کنم خواستمیم من

   

 :مرد

 ؟ی...چه حرفخب

 :آرام

 یخصوص

 :حرفش تمام نشده بود که پسر گفت هنوز

 ...عـی؟؟؟یجان؟؟؟خصوص

 :گفت دویصحبتش پر انیم مرد
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 !پارسا ریام 

نگفتو با اخم به آرام نگاه کرد.مرد از  یزیچ رپارسایام

 به طرف در شیبرعصا هیبلند شد.تک شیجا

 :گفت رفتیرفت.همانطور که م اتاق

 دخترم ای...بایب

بلند شد!هردو وارد  شیبه سامان انداختو از جا ینگاه آرام

 تختش یاتاق شدند.مرد رو

 ی.آرام هم به اطراف نگاه کرد.خانه جالبنشست

 زدیم دیبود!همانطور که با چشمانش همه جارا د

 :شد دهیشن ییصدا

با  یخواستیکه م یهست ی...تو کیاز خصوص نمی...اخب

 ؟؟؟یمن حرف بزن

 :کردو گفت سی.با زبان لبانش را خدیترس آرام

 ......منمن

 :دوگفتیکش یقیسکوت کرد.نفس عم و
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 یلیهستم که خ یام که...من دخترکس ی...دختره کسمن 

 ...وقته

من و من  نیبرد.حال مطمئن شد.با ا یبه شکش پ مرد

 آرام مطمئن شده بود که او یکردن ها

 :.اما گفتستیک

 ؟؟؟؟یوقته چ یلیخ

   

 :آرام

 و معصومه.آرام دی...نوه...شماام!خواهر آنا!دختر سعمن

دختر  کردی.زودتر از آنچه فکر مدیکش یقینفس عم مرد

 آن دانستیم نکهیمطلب را گفته بود!باا

 :دارد اما گفت یادیاسترس ز دختر

ندارم!!!پس نوه  دیبه اسم سع یپسر ه؟منیک دید؟؟؟سعیسع

 ...هم به اسم آرام ندارم یا

قبولش  یعنیبود! یآرام خم شد.باز هم اضاف یها شانه

 :نداشتند؟؟؟باز هم پس زده شده بود...آرام
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 شی.پنجای.من اومدم اکنمی...اما اقا بزرگ...خواهش ماما 

 نکهی...بخاطر انکهیشما.فقط بخاطر ا

 ...کنمیداشته باشم...خواهش م لیفام

شده بود که ناظم  ی.مانند دختردیکم کم بعضش ترک و

 ارش کرده باشد و بخواهد ازمدرسه احض

 یب یلیبلند شد.خ شیانضباط او کم کند.مرد از جا نمره

 :در رفتو گفت یرحمانه به سو

 نیا نیایب ایشما ها بدن نکهینکن...من قبل ازا هیگر یالک

 .هموندمیبر دیطناب نسبتمونو با سع

 !که با معصومه...فرار کرد یموقع

 :آرام

بزرگ...من ...من نوه شمام...اصال دلتون به حالم  آقا

 سوزه؟ینم

 :بزرگ آقا

شدم عقلمو هم از دست دادم؟؟؟از  ریمن پ یفکر کرد تو

 ؟؟؟؟یکجا معلوم تو دختر اون باش
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 :گفت دویکش یقینفس عم آرام 

 .کنمیم ثابت

 یدست بردو تلفنش را برداشت.اما هرچه گشت عکس و

 کرده نکرد.بغض دایرا پ خواستیکه م

 :گفت

 ستی...نستین

   

 دایزد.آرام در لحظه آخر عکس را پ یبزرگ پوزخند آقا

 کردو تلفن را به سمت آقا بزرگ گرفت.آقا

عکس مطمئن تر شد اما باز هم دلش نرم  دنیباد بزرگ

 :باال انداختو گفت ینشد.شانه ا

فکر  ینجوریکنه؟آره؟ایعکس همه حرفاتو ثابت م هی

 ؟یکنیم

به طرف در رفت.آقا بزرگ از  دویکش یقینفس عم آرام

 در فاصله گرفت.آرام از درخارج شد و

را برداشت و دوباره وارد اتاق شد.ودر برابر  فشیک

 یجواب چیه رپارسایچشمان گرد شده ام
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.شناسنامه اش را باز کردو به آقا بزرگ نشان داد و نداد 

 :گفت

 ...معصومه نوابدیجاو دی...فرزند سعنینیبب

 ستادهیمطمئن شده بود نوه اش کنارش ا گریدکه  آقابزرگ

 یبعد ب دویکش یقیاست نفس عم

 :گفت رحمانه

 کنم؟ کاریحاال چ خب

که باشما حرف بزنم و کمک  نجای.اومدم انجایمن اومدم ا -

 !داشته باشم یبخوام.بتونم سرپناه

 :اقابزرگ

 تیفرار ی...همون مامان و باباسرپناهت

در را گرفت تا بازش کند اما آرام  رهیدست برد و دستگ و

 :گفت

 ندارم مویفرار یمامان بابا گهیبزرگ من د آقا

 رهیدستگ ینشستو هقهق کرد!دست مرد رو نیزم یرو و

 گریخشک شد.منظور او چه بود؟؟؟؟؟د
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 :به طرف آرام برگشتو گفت عیسر یلیندارد؟خ آنهارا 

 ؟؟؟؟؟؟یچ

ادامه داد.مرد به طرف او قدم  هینزدو به گر یحرف آرام

 دویکوب نیرا چندبار برزم شیبرداشت.عصا

 :گفت

 بزن دختر!باتوام ؟؟؟؟؟؟حرفیچ گمیم

 :آرام

   

 دمویاون مامان معصوممو...اون بابا سع گهی...من دمن

 !آنامو ندارم یندارم...اون آج

 نکهینشست.شوک زده به آرام نگاه کرد.باا نیزم یرو مرد

 ده بود اما طاقتپسرش را عاق کر

 :خبر مرگ اورا نداشت.آرام گفت دنیشن

...مامان معصومم مرد...آقا بزرگ عروستون مامان

 مرد...بعد ازاونم...بعد ازاونم پسرتون نابود
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!بعد مرگ مامان معصومم پسرتون نااابود شد!معتاد شد 

 !شد!بدبخت شد اقا بزرگ.بدبخت

 یراحت پسرش نمرده نفس نکهی!از ادیکش یقینفس عم مرد

 عروسش.آنقدر هاهم ی...اما برادیکش

آمد که حال ازمرگش آسوده خاطر شود.به  یاو بدش نم از

 زود به رحم یلیآرام نگاه کرد.دلش خ

.آرام در بغل دی.دست بردو اورا در آغوش کشآمد

 ی!هم از خوشحالختیپدربزرگش خوب اشک ر

 رفتهیپذ نکهیبخاطر ا ی!خوشحالیاز ناراحت هم

 بخاطر خانواده خودش...هرچند یشد.ناراحت

نکرده  یریسختگ رفتنشیپذ یآنقدر ها برا آقابزرگ

 اتفاق خوشحال نیازا ادیز یلیبود،اما آرام خ

 :.مرد کنار آرام نشستو گفتبود

.چه هیچه شکل نمی!ببنمینومو بب خواستیدلم م یلیخ

 یبرا ینامرد،حت دی...اما سعهیک هی.شبهیجور

 دهی.فقط خواهربزرگتو دومدین نجایهاش هم ا بچه

 عکس بود.فقط عکس آنارو ومدیبودم...خودش ن
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 یحاال...بچشو فرستاده...باز چ ومدوین شمیپ دی.سعدمید 

 خواد؟؟؟؟یم

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 ....خودم اومدم آقا بزرگ.خودم من

 :آقابزرگ

بابات اجازه داد بدونه اون  ی؟؟؟؟چطوریاومد یچطور

 تهران؟ یایب

 :زدو گفت یخندپوز آرام

 داره ماجراها

 بشنوم خوامیبگو...م -

 فیاز آنجا که با خانواده سعادت آشنا شدند را تعر آرام

 خانواده ها،رفت و آمد نیب تیمیکرد.صم

قطع  لشانیبا تنها فام شیپ کسالیچطور  نکهی...و اهارا

 کرد.از مرگ فیرابطه کردند راهم تعر

را گفت  زیپدرش.همه چ ادی...رفتن آنا به المان.اعتمادرش

 توانستی!هنوز نمیشرط بند هیبه جز قض
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خانواده بود.به دور از  نیپسرا دی!هرچه بود سعدیبگو آنرا

 انتظار نبود اگر آقا بزرگ به او خبرهارا

 ادیگفت بخاطر اعت شیحرف ها انی.آرام در پارساندیم

 دیپدرش از آنجا به تهران آمده استو سع

که آرام به خانه اقابزرگ آمده و از اقا بزرگ  داندینم

 به پدرش خبر ندهد!آقا یخواهش کرد که کس

چند  دیاز سع تشیآرام عصبان یکه با حرف ها بزرگ

 زود نوه اش را قبول کردو یلیبرابر شده بود خ

 :گفت

امشب همرو  خوامیخدا تورو برام فرستاد م نکهیا بخاطر

 ...ی...ولننیدعوت کنم تاتورو بب

 :آرام

 آقا بزرگ؟ یچ یول

 ه؟یاون پسره که باهات اومده بود ک -

 :اضافه کردو گفت تیهم دروغ به واقع یکم آرام
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از مسائل  یسر هیکه...پسرعمو فرهاده...قراره تو گفتم 

 کمکم کنه!امروزم اون زایچ نجوریو ا یکار

 آورد منو

پارسا مدام با  ریدر ام رونیتکان داد...ب یبزرگ سر اقا

 حرص زدویضربه م نینوک پا بابر زم

 :.دست آخر رو به سامان گفتخوردیم

 !؟رونیب انیانقد حرف زدن؟پس چرا نم چرا

 :سامان

 شه؟یم یچ یبدون یکنجکاو یلیخ

بااون  هوی!تازه هیدختره ک نیا نمیبب خوامیم شتری.بیلیخ -

 .دوباره رفت رونیهم اومد ب افهیق

 ی...چرا اونجورهیدختره ک نیا یفهمیم گهید قهیتا چند دق -

 !اومده

بعد در باز شدو آقا بزرگ به همراه  یقیساکت شد.دقا و

 و سامان رپارسایآرام ازاتاق خارج شد.ام
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پارسا که چشمان پف کرده  ریبرخاستند.ام شانیازجا هردو 

 :گفت دیآرام را د

 کرده؟ هیخانوم چراانقد گر نیشد؟ا یچ

 گفت: رپارسایزد اما رو به ام یندبزرگ به آرام لبخ آقا

   

 انیامشب و ب یدیبه همه بچه ها خبر م یری....مریام

 می!مهمون دارنجایا

 :گرد شده گفت یباچشمان رپارسایام

 ه؟یک مهمون؟مهمون

 :بزرگ با لبخند گفت اقا

 زمیجان...نوه عز آرام

زده بود.با من و من  رونیپارسا از حدقه ب ریام چشمان

 :گفت

 تون؟؟؟...ه نو

 :تکان دادو گفت یبزرگ سر آقا

 نوم آره
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 ...یول - 

انقد حرف نزن بچه تو بروخبر بده تا مادربزرگت  -

 برگرده!بدو

تکان دادو از درخارج شد!با  یبا شوک سر رپارسایام

 بلندش شدو با یشاس نیتعجب سوار ماش

خانواده خبر داد.در جواب هرکسم  یبه تمام اعضا تلفن

 :گفتیفقط م

گفت  یبود.ول یمنظور اقا بزرگ چ دونمیکه نم واالمن

 نیشام بر ی...هرچه زودتر برامیمهمون دار

 اونجا

ساعت همه را دعوت کرد.خود هم با  میدر کمتر از ن و

 ...به آنها خبر داد دویعجله به خانه رس

وارد شد!با  لچریهمراه با و یباز شدو خانوم مسن الیو در

 را تا دم خانه لچریاستوار و ییقدم ها

 ی!همان موقع سامان از آقا بزرگ و آرام خداحافظبرد

 :کردو به آرام گفت

 !کارا هیبق یبرا زنمی.فردا بهت زنگ مگمیم کیتبر
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تکان داد.سامان  یآرام فقط سر یدر جواب خداحافظ و 

 دو زن که به دنیخارج شد...با د الیازو

که آنرا  یگریو د لچریو یرو یآمدند،زن یم الیو طرف

 دنیتعجب کرد.اقا بزرگ باد یکم دادیهل م

 دو زن گفت: آن

   

 از مادربزرگ شما نمی.انییبفرما

او باز هم  دنیاشاره کرد.آرام با د لچریو یبه زن رو و

 نشسته لچریو یبغض کرد.مادربزرگش رو

بعد از سالم به اقا  گری!زن دیزی...چه صحنه غم انگبود

 تو بعدبزرگ به طرف پشت ساختمان رف

وارد خانه شد.سامان  لچریو یکردن چرخها زیتم

 کردو رفت.آرام و آقا بزرگ هم وارد یخداحافظ

!مادر بزرگ به آرام نگاه کردو سپس به اقا شدند

 :بزرگ.دهان باز کردو گفت

 م؟؟؟؟ی...مهمون دارمـ

 :تکان دادو گفت یسر آقابزرگ
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 ...آرامدی...نومون.دختر سعمی...مهمون دارآره 

******* 

در  یندارا جلو نیماش هیشب ینیماش دیبه خانه رس یوقت

 .با تعجب وارد ساختمان که شددیخانه د

او آمده  دارینفر به د نیندا از سفر بازگشته و اول دیفهم

 خوشحال به طرفش قدم یلیاست.خ

 :گفت برداشتو

 زمیبه!!!سالم خانوم عز به

کنار  یوزخنددست ندارا گرفتو از جا بلندش کرد.ندا با پ و

 :لبش گفت

 برنده یبه...سالم اقا به

 :را باال انداختو گفت شیابروها لیسه

 ؟؟؟یچ برنده؟برنده

 یرفت.ضربه ا زیباال انداختو به طرف م یشانه ا ندا

 :آن زدو گفت یرو
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 یها زهی.جایبرنده ا ی...تو توهمه چزایچ یلیخ برنده 

 هم انجام یخوب یها ی!بازیریگیهم م یخوب

 !یدیم

 :لیسه

 ؟یا یباز ؟چهیا زهی.چه جافهممینم منظورتو

   

 :ندا

 یلیدختر خ هی!اونم یبریقمار...دخترم یتو باز مثال

 خوشگل

با تعجب اورا نگاه کرد.او از  لیزد.سه یگریپوزخند د و

 :نداگفت دانست؟؟؟روبهیکجا م

 بهت گفته؟؟؟ یک

 یکارارو دار نیکه تو چرا ا نهی.مهم استیاونش مهم ن -

 !یکنیم

 :را باال برد شیکم کم صدا و
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.هم ازدست تو هم ازدست بابا!به شمیم تیدارم اذ گهید 

 کنم که کاریچ دیبا گهی.ددهیرس نجامیا

 چهیباز اد؟منمیکار مزخرفتون بدم م نیکنم ازا ثابت

 .آخرشم مثل شما منم گناهکارنیخودتون کرد

معامله  ؟چندتایبدبخت کن یخوایم گروی.چندتا دختر دشمیم

 کثافط یبااون عربا یخوایم گهید

 یکه بدبخت کرد ییست؟دختراین ؟هان؟؟؟بسیبد انجام

 دختر نوزده هیدنبال  یبس نبود رفت

هفت سالته که پات به  ستویبرسرت توفقط ب ساله؟خاک

 یعقل ندار یجاها باز شده!ول نجوریا

!تو فقط یشعوری!تو وطن فروش بی...تو نفهمیفهمینم

 یگفتیم یگوش منم الک ریبرات پول مهمه.ز

 یدخترا یریآره؟؟؟؟ازاونور م گهیدارم عاشقتم د دوست

 به دست یدیم یکنیخوشگل و معامله م

 هیبا  یتونیکه توم یزیعده کثافط فقط بخاطر پول...چ هی

 بهترشو بدست یلیخ گهیکار د
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یک ستی!خاک برسرمن که باتو نامزد کردم.معلوم نیاریب 

 گو!بگو وطن.بیمن رو معامله کن یخوایم

 ....د بنالفروش

برگونه اش زده  لیبود که از طرف سه یلیجوابش س و

 هم باورش لی.خود سهشدیشد.باورش نم

کار را کرده  نیچه؟چرا ا ی.ندارا زده بود؟؟؟؟براشدینم

 بود؟؟؟؟ندا سرش را باال گرفت.بانفرت در

 :نگاه کردو گفت لیسه چشمان

 ...یعوض

پراز اشک از خانه خارج  یرا برداشتو با چشمان فشیک و

 که توانست به خود یتنها جواب لیشد.سه

غرورش  گرید نکهیا یغرورش بدهد سکوت بود!برا نداو

 خورد نشود، دنبال ندا نرفت...با خود فکر

در  ییزهای...چه چکردیندا چقدر خوب اورا محکوم م کرد

 زدو ی...پوزخندکردیدلش بودو بازگو نم

 ...داد هیتک یرا به پشت صندل سرش

********* 
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

بود آرام نوه گمشده خودش  دهیفهم یاز وقت مادربزرگ

 !آرام هم کهداشتیاست چشم از او برنم

کرده بود مدام دور مادربزرگ و آقا بزرگ  دایپ لیفام تازه

 دشیجد یها لیفام دنید ی!برادیپلکیم

به خود نگاه کرد لبو لوچه  نهییدر آ یداشت اما وقت ذوق

 هیبخاطر گر رچشمشیشد.ز زانیاش آو

 یصبح هنوز هم کم یکبود شده بود.بخاطر بارندگ ادیز

 اش هم ینیب زشیگلو درد داشتو تازه آب ر

چهره اش  یسرماخوردگ نیشده بود!بخاطر هم شروع

 چون د،امایرسیخسته به نظر م یحساب

 ی.از جلودینداشت به سرو وضع خودش نرس یا حوصله

 که رد شد تلفنش زنگ خورد.به نهییآ

 :آن رفتو به صفحه نگاه کرد.سامان بود.جواب داد طرف

 بله؟

 !من مونده ها نیتوماش التیسالم.آرام وسا -

 :و گفت دیاش کوب یشانیبا دست برپ آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 .آره آخ 

 ارمشیامروز باهمون لباسا سر کن!فردا برات م -

 .یباشه مرس -

 خدافظ -

 خدافظ -

 رهیخ لیتخت نشست و به موبا یتلفن را قطع کرد.رو و

 شد.آقا بزرگ وارد اتاق شد!آرام به احترام

 :برخاست اما آقا بزرگ گفت او

 !...راحت باشنیبش

 :نشست.آقابزرگ گفت آرام

 یطیگفتم اتاقتوآماده کنه.بااون شرا هی...من به سمدخترم

 الزم گهی...دیگفت دیکه تو راجع به سع

 نجای!تو ایریخونه بگ یبخوا ای...یبه اراک برگرد ستین

 ...میماام راحت تر یما بمون شیپ

قصد را داشت اما  نیهم قای...دقدیکش ینفس راحت آرام

 خدارا شکر کرد که خود آقا بزرگ ابتدا اورا
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 زدو گفت: یکرده بود.آرام بدون تعارف لبخند دعوت 

   

 !ممنون

 :بزرگ آقا

 ؟؟؟؟؟؟یاوردیدت نباخو یا لهیوس چی...هتو

 :آرام

 ...سامان جا موند نی...توماشچرا

 :تکان دادو گفت یبزرگ سر آقا

 ارهیفردا برات ب بگو

 ارهیگفتش که م -

 گهیبرو استراحت کن که اگه مهمونا برسن د ای...بایب -

 وقته منتظرت یلیخ هایلی!خینیبش یتونینم

 هستن

گونه آقا بزرگ آهسته از  دنیزدو پس از بوس یلبخند آرام

 که یزن ه،همانیاتاق خارج شد.سم

 :به طرفش رفتو گفت دادیمادربزرگ را حرکت م لچریو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 تا اتاقتونو نشون بدم نییبفرما 

شد.آرام به اطراف نگاه کرد...در  گریسالن د کیوارد  و

 یو اتاق ها ینهار خور زیآن سالن م

شده  نییتز بایز یوجود داشت.خانه با لوسر ها یگرید

 ...بود

 یاورا به اتاق هیسم راینگاه کند ز شترینتوانست ب آرام

 یبزرگ و مربع شکل یکرد.اتاق تیهدا

در وسط اتاق گذاشته شده بود و دو  بایتخت تقر کی.بود

 وجود داشت که یطرف تخت دو پاتخت

 یقرار داشت.پنجره ا یهردو چراغ خواب کوچک یرو

 یریتحر زی.مشدیباز م الیو یروبه در اصل

 یزتوالتیتخت هم م یاتاق وجود داشت...روبه رو گوشه

 نهییآن فقط آ یوجود داشت که رو

به اتاق انداخت به طرف  ینگاه نکهی!آرام بعد ازابود

 نیماش یپنجره رفت که همان موقع تعداد

سرش  یشدند.آرام با استرس دستانش را رو الیو وارد

 .در اتاق زدهدیکش یقیگذاشتو نفس عم
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 :وارد شد هیسم شدو 

 هیتا به بق نیایمهمونا اومدن.آقا گفتش که فعال شما ن خانوم

 نیایرو بگه.وبعد شما ب هیقض

   

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 ...باشه

 :دیخواست خارج شود که آرام پرس هیسم

 .دیببخش دیببخش

 :برگشتوگفت هیسم

 بله؟؟؟؟

 :آرام

 ...چند نفرن؟؟؟چـ

 :هیسم

 .با بچه هاشونانیدارن م دیجاو یدختر آقا هیپسر و  دوتا

 ..ممنونادنیپس ز -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

به  نهییدر آ یتکان دادو خارج شد.آرام نگاه یسر هیسم 

 :خود انداخت.در دل گفت

 ...که خوبم...حداقل،قابل تحملم فعال

به طرف در رفت.در را باز  دویکش یقیبازهم نفس عم و

 زیم یها یاز صندل یکی یکرد...و رو

آقابزرگ را  ینشست تا بتواند حرف ها ینهارخور

 دیسالن د نیبشنود.خداراشکر کرد که هال به ا

شدو همه باهم صحبت  ادی!کم کم صداها زنداشت

 جوابش یگرید دادویسالم م ی.کسکردندیم

 قهی!ده دقکردندیرا پرس و جو م گری!سپس احوال همدرا

 حرف ها تمام شد نیا نکهیگذشت تا ا یا

 :شد دهیشن یدختر یداهمه ساکت شدند.ص و

 بیترت یمهمون نیهمچ یچ ی...حاال آقاجون شما برا خب

 ن؟؟؟یداد

 نیا کردیآرام آشنا بود.احساس م یبرا بیعج شیصدا

 شیبرا یاست...صدا به خوب دهیصدارا شن
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

صاحب صدا را تصور کند.پس  توانستیبود اما نم آشنا 

 دویکش یقیازحرف دختر آقابزرگ نفس عم

 :گفت

   

شمارو  یموضوع خاص ی!من برایدیپرس یخوب سوال

 حرف انیتا پا خوامیدعوت کردم و ازتون م

 !نیصبر کن هام

با معصومه فرار کردو  دیکه سع یشروع کرد.از موقع و

 هردوخانواده به زور آنهارا عقد و بعد رابطه

که آرام وارد خانه  یامروز نیرا قطع کردند تا هم شان

 شدو از پدرو مادرش گفت...همه مشتاقانه

 دیرس انیآقا بزرگ به پا یها فیتعر ی!وقتدادندیم گوش

 :را اضافه کردو گفت یمطلب

آرام شمارو جمع کردم.نوه خانواده  دنید یمن برا و

 به حال یما بمونه...وا شی!اون قراره پدیجاو

 ...که بهش بگه باال چشت ابروئه یکس
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

گفتندو منتظر شدند.آرام از جا بلند  یچشم ههم 

 وارد خواهدیکه م ستیملکه ا کردیشد...احساس م

 هیپنهان کرده بودند.سم نگونهیشود...که اورا ا یمهم مکان

 :وارد سالن شدو گفت

 نییبفرما گنی.آقا بزرگ مخانوم

خواست پشت  هی.سمدیکش یقیتکان دادو نفس عم یسر آرام

 آرام راه برود اما آرام اجازه

بلند شده و منتظر  شانیاو از جا داری.همه قبل از دنداد

 بعد آرام ه،ویبعد...ابتدا سم یبودند.لحظات

کنار  هیبود.سم دهیچهره اش را ند یشد.هنوز کس وارد

 یرفت و آرام سرش را باال گرفت!لبخند رو

ها  یلیمان خاقابزرگ و مادر بزرگ نشست.اما چش یلبها

 گرد شد!آرام چشمانش در دوچشم سبز

...چشمان چهار نفر یشد!و سپس در دوچشم مشک قفل

 که یگرد شده بود.مخصوصا دختر بیعج

دختر  نیبرد.ا یبود!آرام به شکش پ دهیسوال را پرس ابتدا

 .نفسشناختی...خوب هم مشناختیرا م
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که چشمانشان گرد  یآرام به شمار افتاده بود.کسان یها 

 که ییپارسا ری.امنطوریشده بود هم هم

باشد و افراد  شیدختر،دختر عمو نیا زدیحدس نم یحت

 شانی...که با تعجب به دختر روبه روگرید

و  ایبه ...رو توانی...از افراد متعجب مکردندیم نگاه

 که یاشاره کرد.همان کسان یزمان رضایعل

رحمانه  یبرده بود...و ب فرارش به خانه آنها پناه آرام،روز

 دزد شناخته شده کیمتهم و 

زده بود از همه  یکه به آرام اتهام دزد یا،دختری.روبود

 متعجب تر بود!زهره،مادر آنها هم

زودتر از آنها به خود آمدو بلند  یلی...آرام خنطوریهم

 :گفت

 ...سالم

 :به حرف آمد ایرو و

 ...تو؟؟؟؟؟؟؟؟؟ت

   

 :برگشتند.آقابزرگ گفت ایبه طرف رو همه
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 ن؟؟؟یشناسیهمو م شما 

زد و  یشد.آرام پوزخند پنهان رهیساکت به آرام خ ایرو

 :گفت

 دونستمیداشتم.اما نم یکوتاه با خانواده زمان دارید هی...بله

 داریکه خانواده عمم هستن...مشتاق د

چشمانش رابست و  رضایشد.عل رهیخ ایدر چشمان رو و

 گریضا،پسر د.محمد ردیکش یقینفس عم

 :گفت رضایآهسته در گوش عل یزمان خانواده

 یدزد گفتیم ایهمون دخترس که اونروز رو نیا

 کرده؟؟؟؟

تند تند سرش را تکان داد.حال محمد رضا هم با  رضایعل

 ...کردیگرد به او نگاه م یچشمان

برگشت.به  هیزدو به طرف بق یراحت لبخند یلیآرام خ اما

 که بااخم رپارسایو ام یجز خانواده زمان

به  یبه او لبخند زده بودند!دختر هیبق کردینگاه م اورا

 :طرفش آمدو گفت

 داریدختر عمو.مشتاق د سالم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :زدو گفت یلبخند آرام 

 !سالم

افراد خواستند به طرف آرام حمله ور شوند که با  تمام

 . اقا بزرگ روبهستادندیاشاره آقابزرگ ا

 :گفت رپارسایام

 ...هم باتو یمعرف فهی...وظریام

ژکوند زد.دختر عقب رفتو  یکردو لبخند یپارسا پوف ریام

 .آرام به طرفستادیکنار مادرش ا

 رپارسایبرگشتو پرسشگرانه نگاهش کرد.ام رپارسایام

 :اش گفت یباهمان لبخند الک

که مادرجون!منم که بعداز  شونمیکه آقا بزرگن.ا شونیا

 شمیکه درواقع م رپارساامیام یدیظهر د

.خانواده عمه میکنی!خب حاال ازاول شروع معموتپسر

 یمن باز معرف یول یشناسیزهره رو م

دختر عمه  ایهمسرش...رو ی...عمه زهره عمو علکنمیم

 عمه یومحمد رضا هم پسرا رضایزهره.عل

 زهره



 
 

256 
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 زدو در دل گفت: یلبخند کج آرام 

   

.به کل از اروی...مخصوصا روشناسمشونیکه م من

 !خانوادش متفاوته

زدو  ایاال رو یخانواده زمان یبه تمام اعضا یکج لبخند

 نگاه رپارسایسرش را چرخاند و به ام

 :ادامه داد رپارسای.امکرد

 عمو سهراب هستن شونمیا

 خواستیبه آرام زد.چقدر دلش م یسهراب لبخند عمو

 کس چیجلوبرود و اورا در آغوش بکشد...ه

 یبیغر یاو کم دانستندیهمه م رایز رفتیطرف آرام نم به

 ...بهتر بود پس از جلسه معارفه بهکندیم

 :رپارسای.امرفتندیاو م طرف

 !حهیهم همسرشون زنعمو مل شونیا

کامال  یبود زن دایبه طرف اوبرگشت.از چهره اش پ ارام

 زدو یمهربان است!لبخند مهربان تر
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 را تکان داد سرش 

 !عمو سهرابن!هفده سالشونه یدوقلو ها هیسحرو سا -

کرده بودند  دایپ یدیجد لیفام نکهیلبخند زدن.ازا آنهاهم

 برعکس قایذوق زده شده بودند.دق یادیز

 ...بود دهیآرام را بلع شی...که بااخم هاایرو

.منم نامیو مامان م نایپدرو مادر من هستند.بابا س شونمیا -

 نمیسه سالمه.ا ستوی.برپارساامیکه ام

 سالشه ستی.برایالم خواهرم

به چشم آرام از همه نوه ها بهتر بود.البته بعالوه  رایالم

 کمک را به او نیبهتر ی...که روزرضایعل

 بود کرده

 :رپارسایام

 مونیحفظ کرده باش دوارمیام

از آرام  یادیتر کرد!حرصش ز یلبخندش را مصنوع و

 به او رفتو به ی.آرام چشم غره اامدیدر م

 :گفت رایزد!الم یلبخند هیبق
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 طرفش؟؟؟ میبر میتونیم بزرگ حاال اقا 

   

اورا  یکه زن دینکش هیبزرگ با لبخند سرتکان داد!به ثان آقا

 نبود جز یدر آغوش گرفت.و او کس

دختر  نیا دانستیم شیچند روز پ دیکه با ی...کسزهره

 برادر زاده اش است...تا بتواند مهمان

زهره بلند شد!آرام شک زده  هیگر یکند!اما...صدا ینواز

 .اما کمکم به خودکردینگاه م گرانیبه د

 ینبود پس برا یا نهیتوانست زهره را بغل کند.ک آمدو

 راحت فراموش یلیموضوع را خ ن،آنیهم

 یآرام بعد از زهره به چند نفر نکهیبود...پس از ا کرده

 !بهافتی ییپاس داده شد از دست آنها رها

هم غذارا آوردند و مشغول خوردن شدند.اما آرام  کمک

 بهیغر کی کردید.مدام احساس ممعذب بو

 شتریاعصابش را خورد کرده بود.ب ایرو ی.نگاه هااست

 نیبخورد.ا یزیاز دوقاشق نتوانست چ
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بود  دهیفهم رضایپنهان نماند.عل رضایاز چشم عل رفتارش 

 حد نیدر ا کردیاو معذب است.اما فکر نم

گرفت  میبعد سفره را جمع کردند و آرام تصم یقی.دقاباشد

 ندیمکان سالن بنش نیتر یدر گوشه ا

دست اورا  رایکند الم یرا عمل مشیتصم نکهیقبل ازا اما

 :کشاندو گفت

 کجا؟؟؟ میکرد داتیخوب ما تازه پ دختر

 :آب دهانش را قورت دادو گفت آرام

 نمی...بشرمیم

 !اونور با بچه ها میری.مخوادینم نجایا -

 :به آرام دهد بلند و تند تندصدا زد یفرصت نکهیقبل ازا و

...اممم هیسحرسا رپارسای.امایرو رضایرضا عل ممد

 یکیاون  میبر نیایب نی...پاشگهید یچکیه

 .سالن

 ایبلند شدند.اما پسرها بعالوه رو شانیاز جا هیسا سحرو

 رپارسایتکان نخوردند.ام شانیاز جا
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 :گفت 

 !؟کاریچ میبر

 :رفتو گفت یچشم غره ا رایالم

 گهی.دنییبدو ایممد رضا رو رضایحرف نزن.عل نمیبب پاشو

 صدا نکنما

مخالفت  رایالم میتصم نیکم کم دلخور شد.خواست باا آرام

 برخاست و شیاز جا رضایکند که عل

 رضا را هم بلند کرد.سپس گفت: محمد

   

 ن؟یای.نمایر،رویام

 ایشدند.رو رهیخ ایاز جا بلند شد.همه به رو رپارسایام

 :آهسته گفت

 امیحوصله ندارم.نم من

 :گفت ایروبه رو رایبرگرداند.الم یحرف رو چیه یب آرام

 ...چته تو...؟وا

 :ایرو
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 باشه؟ میخاص زیچ دی.مگه بایچیه 

 نیا دنیبا د ایرفت.رو ایبه رو یچشم غره ا رضایعل

 :بلند شدو گفت شیصحنه با حرص از جا

 امی...مباشه

بعد همه به سالن  یا هیبه طرف آنها قدم برداشت.ثان و

 که اتاق آرام در آنجا بود یگرید

بحث را  رضایمبل نشستند.عل ی.هرهشت نفر رورفتند

 :شروع کردو گفت

 !یباش مییدختردا کردمیفکر نم اصال

زدو تنها  یحرص خورد.آرام لبخند کج ایحرف رو نیباا

 :بود نیکه داد ا یجواب

 ...منم

 هیحکم فرما شد.سا ینینگفت.سکوت سنگ یزیچ گرید و

 :گفت یبا شاد

 ؟؟؟؟ی...تو تک بچه اآرام

 :تکان دادو گفت یسر آرام
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 !خواهر دارم که باشوهرش آلمانه هی.من نه 

 ه؟؟؟یدختر عموم اسمش چ یکیاون  -

 آنا میگیم تاسیآنا!آناه -

که  رایتکان داد.باز هم سکوت بودو سکوت.الم یسر هیسا

 شده بود گفت: یسکوت عصبان نیاز ا

   

 ......حوصلم سر رفت.از خودت بگویوا

 یبرا خواستیبود که دلش نم یزیزد.چ یلبخند کج آرام

 دهد.از خودش حیکس توض چیه

چطور به  ندیبگو د؟اگریاز خودش بگو یزیچ د؟چهیبگو

 پدرت چرا ازتو خبر ای،یتهران آمده ا

 گفت؟نفسیچگونه به تو اجازه داده است چه م ایندارد،

 :گفت دویکش یقیعم

 بگم؟ یچ

 کاریچ ییتنها ؟چندسالته؟بایکردیم کاریتاحاال چ -

 ...گهید زایچ نیا ؟ازیکردیم
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بود  شیهشت ماه پ بایمن...بعد از فوت مامانم که تقر - 

 تمیاوقات اذ یبعض یتنهام!عادت دارم...ول

 ....مامانمم که...خب خواهرم آلمانه..کنهیم

 ینشود لبخند ریسراز شیبازهم اشک ها نکهیا یبرا

 :زدوگفت

 ....من نوزده سالمه...دختر دوم بابا مامانممستیمهم ن نایا

 :رایالم

 ...تو واقعا نوزده سالته؟؟؟؟تو

 :آرام

 اد؟؟؟؟ی.چطور؟بهم نمآره

 :شدو گفت قیدر صورت او دق رایالم

 .یکمتر باش ادی...بهت منه

 :زدو گفت یلبخند آرام

 دونستمینم

 :گفت دویحرفشان پر انیم سحر
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 تهران؟ یاومد ی!چطوریگفتیم 

 :زدوگفت یآب دهانش را قورت داد.با استرس لبخند آرام

 ام؟؟یقرار بود ب یاتوبوس.با چ با

   

 :را ندادو گفت یگریفرصت سوال د و

جمعه رفتم خونه دوست  یعنیاومدم تهران  نکهیبعد ا و

 سعادت یبابام.آقا

 :گفت رپارسایانداخت.ام رضایبه عل یتک نگاه و

 بود؟ یکه صبح باهات بود ک هیاقا اون

 :آرام

 !دوست بابام پسر

نگفت!تا آخرشب همه  یزیتکان دادو چ یسر رپارسایام

 اما آرام دندیخندیو م زدندیمدام حرف م

 توانستیداشت نم یکه از سرماخوردگ یسردرد بخاطر

 که رایداشته باشد!الم یبا آنها همکار ادیز
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از آرام خوشش آمده بود اصرار کرد شب را آنجا  یلیخ 

 :گفت نایبماند اما پدرش،س

داره.فردا صبح  ییفکر و تنها یکمیبه  ازیاالن ن آرام

 نجایا ارتتیم رپارسایام

 :گفت رایالم

 !گهید انی.بچه هاهم بدهیکه حال نم ییتنها خب

 :گفت رپارسایام

 خونه؟ می.حاال برمیایماام عصر م رایالم

 :رو به همه گفت رایالم

 !ها نجایا نیایدنبالتون ب ادیبعد از ظهر م رپارسایام پس

 نجایاز آمدن به ا نکهی.نه ادیکش یعصب یپوف رپارسایام

 شتریاورا ب شیناراحت باشد،اتفاقا کنجکاو

ها  تیبود که همه مسئول نیا ی.براکشاندیسمت م نیا به

 .شدیبه او داده م

******* 
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 لیسه یپدرش و نه به تماس ها یشب نه به تماس ها تا 

 ینداده بود!از هردو عصبان یجواب

.اعصابش را ابدی ییاز دست آنها رها خواستی.دلش مبود

 شیخودش هم پا دیترسی.مکردندیخرد م

   

بااو هم معامله کنند  نکهیموضوع ها باز شود!از ا نیا به

 لیخورد.سه.تلفنش دوباره زنگ دیترسیم

 :.با حرص تلفن را برداشتو با خشونت جواب دادبود

 تمیانقدر اذ ستین ؟هان؟؟؟؟؟؟بسیخوایازجونم م یه؟چیچ

 انقد بهم زنگ ؟چرایکنیم

خودت.برو  یاز سرم بردار برو دنبال کارا ؟دستیزنیم

 تیدنبال زندگ

 :آهسته گفت ییبا صدا لیسکوت کرد.سه و

 اونجا امیمن االن م م؟؟؟؟پسیدنبال زندگ ندا؟؟؟؟برم

اما خودش را محکم نگه  دیندا لرز ل،قلبیحرف سه از

 :داشتو گفت
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.اگه من گفتیم نویهم تم؟باباهمیبابا؟؟؟؟؟من زندگ نه 

 نیکردیکاراتونو بس م نیبودم ا تیزندگ

 رمی.من فردا دارم ممیزنی.بذار حرف میندا تو االن عصب -

 تهران.دنبال کارام.مواظب خودت

 ...شبت خوشتایشونیرو پ دای.اخم نباش

شدو تلفن را  یعصبان –دنبال کارام  -جمله  دنیبا شن ندا

 به لیقطع کرد.پس،فردا قرار بود سه

 یآرام برود.نکند همان روز بخواهد اورا با کس دنبال

 همه دیمعامله کند؟؟؟؟نفسش بند آمد.شا

خود را  یکاره بودند اما او از همان کودک نیا انشیاطراف

 از آنها دور کرده بود.او هم دختر بودو

احساس آرام را درک کند.استرس تمام  ییتا جا توانستیم

 قلبش را گرفته بود.تلفنش را برداشتو

 :رضا را گرفت.بعد دوبوق برداشت شماره

 بله؟

 .سالم آقا رضا -

 نیسالم ندا خانوم.خوب -
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 !کنم یخواهش هی خواستمیممنون.م - 

 نییبفرما -

.ازتون نیرو به من بگ لیسه یطفا دونه به دونه کارال -

 کنمیخواهش م

 شده!؟ یزیچرا؟؟چ -

 نیحتما به من بگ کنمیازتون خواهش م ینه...ول -

   

 باشه.حتما -

 شبتون خوش -

 منتظر جواب نشدو تلفن را قطع کرد و

******** 

از سقف روشن  یکه قسمت کردیبه سقف نگاه م یکیتار در

 شیشد.به طرف تلفنش برگشت.برا

 :بود نایاز سار امیآمده بود.آنرا باز کرد.پ یامیپ

منتظر من  یمردیکثافط م شعورهیمسخره.ب دختره

 یرفت ینکرد یاز من خداحافظ ؟چرایبمون
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 شوریهاان؟؟؟ب 

 :فرستاد شیزدو برا یلبخند امیپ دنیبا د آرام

 یلیخ .منم خوبم.خداروشکر االنزمیعز سالم

 ...یزنی...جوش مایخوشحالم.توروخدا نگرانم نش

 :فرستاد شیبرا نایکه سار دینرس قهیدق به

 ؟یی...حاال کجایبترش یاله یدرد...خودت جوش بزن یا

 !خونه مامانبزرگم -

 ؟کجا؟؟؟؟؟؟؟یچ -

 خونه مامانه بابام -

 ن؟یکرد یمگه آشت -

 .آره -

 ؟؟؟ی؟؟؟چطوریگیراس م یوا -

 دمیم حیبعدا برات توض کنهیاالن سرم درد م نایسار یوا -

 .برو بکپ.شبت به فناشیا -

 ریادب.شب بخ یب -
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 شیبرا یامیبگذار که دوباره پ نیخواست تلفن را زم و

 کردو رمزش را باز کرد که اسم یآمد.نچ

 :فرستاده بود امیپ شیصفحه بود.برا یرو سامان

که حرف  میبر ایدنبالت ب امیآرام.فردا ساعت دو م سالم

 .ارمیم التمی.وسامیبزن

 یسالم.ساعت دو؟باشه مرس -

 .ایآره دو!زنگ زدم آماده باش -

 باشه.ممنون -

.شبت کنهیم کاریداره چ کنهیانقد تشکر نکن.آدم فکر م -

 خوش

 ریشب بخ -

چشمانش  یردو بدل نشد.دستش را رو یامیپ گرید و

 شیهفته برا نیا یگذاشت.چقدر اتفاق تو

پر از  یبود...چقدر شوک به او وارد شده بود!با ذهن افتاده

 داریتلفنش ب ی...صبح با صدادیفکر خواب
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 الی.سرش را چرخاندو تلفن را برداشت.شماره دانشد 

 :گفت و جواب داد یرباشدیبود.خ

 بله؟

مواظب خودت  کنمیخواهش م یسالم...آرام.هرجا هست -

 تهران.با پول همرو ادیداره م لیباش.سه

 کنمی.مواظب باش.خواهش مدهیخر

 ایدانـ...دان -

شد.ناگهان استرس تمام  رهیقطع شد.متعجب به تلفن خ تلفن

 چه الیوجودش را گرفت.دان

امکان  نیدر راه تهران است.نه...ا گفت؟؟؟؟اویم

 به شمار افتاده اومد.و در شینداشت.نفس ها

سردرش شروع شد.با دستانش سرش  قهیدق کیاز  کمتر

 را پوشاند و بغض کرد.اما بغضش

ممکن  ریبه نظرش غ ییزهایچ کی.نشکست

 فکر کردن به ییآنهارا درک کند.توانا توانستیبود.نم

بالش  یهنگام سر درد نداشت.سرش را رو آنهارا

 و بسته شدن شیاشک ها ختنیگذاشت.زمان ر
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چشم باز  یخنده پسرانه ا ی.با صدادیرا نفهم چشمش 

 به یآمد.نگاه یم ییصدا رونیکرد.از ب

ساعت  نیتا ا شدیکرد.ساعت دوازده بود.باورش نم ساعت

 سر درد یباشد.او معموال وقت دهیخواب

حد.خواست  نینه در ا گریاما د دیخوابیم ادیز گرفتیم

 دوباره بخوابد که در اتاق به شدت باز شدو

   

 دنیداخل شد.آرام سرش را چرخاند که با د رپارسایام

 او...تعجب کرد.هردو چشمانشان گرد شده

 :کردو گفت یپارسا نچ ری.امبود

 .اتاق توئه نجایا دونستمینم دی..ـخشببـ

بلند شد.اما تا قدم اول را  شیخارج شد.آرام از جا عیسر و

 واقعا ایشش صبح افتاد.آ ادیبرداشت 

 نکهیبود؟؟؟؟با تصور ا هدیخواب د ایزنگ زده  الیدان

 نبوده است رنگش تیجز واقع یزیحرفش چ

تا بتواند ترسش را کنترل کند.از  دیکش یقی.نفس عمدیپر

 نهییشد.در آ ییدر خارج و وارد دستشو
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به سرو  یبود.آب دهیخود نگاه کرد.رنگش به شدت پر به 

 خارج شد.با عیسر یلیصورتش زد و خ

سرش کردو در  یهم هست شال رپارسایام نکهیا تصور

 اتاقش به خود نگاه کرد.همان مانتو نهییآ

هم چروک شده بود.قبل از  یاش تنش بود که حساب یشبید

 یامیسامان پ یخارج شود برا نکهیا

 :فرستاد

 !.لطفانیمنو حتما برسون یلباسا میبر نکهیازا قبل

که پشت به او رو  دیرا د رپارسایاز اتاق خارج شد.ام و

 :گفتیبه خانم بزرگ م

.منم اومدم ادیگفت عصر با بچه ها م رایالم مادرجون

 زودتر رضایبدم برم...فکر کنم عل نارویا

 چرا دونمی...نمادیب

 :بزرگ با لبخند گفت خانم

بگو  رضایهمتون.عصر منتظرتونم.به عل نیاومد خوش

 میخوایم ینیریما ش دشیجد نیبابت ماش

 :گرفته گفت یبا صدا آرام
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 !سالم 

 :خوردو گفت یتکان لچریو یبزرگ رو خانم

 دخترم سالم

 :هم ناچار به عقب برگشتو گفت رپارسایام

 سالم

تکان داد.به طرف آشپزخانه رفت  یهردو سر یبرا آرام

 که خانم بزرگ گفت:

   

 صبحانه آرامو آماده کن هیسم

 یهل شد.عادت نداشت کس یگفت اما آرام کم یچشم هیسم

 نیهم یرا انجام دهد.برا شیکارها

 :گفت

 گهید کنمیخودم آماده م یچ ینه...برا نه

 :هیسم

 نینیشما بش نی.برارمیمن م نیبذار
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 یخانم بزرگ اجازه ا نباریخواست مخالفت کند که ا آرام 

 چهارنفره داخل زیم یبه او نداد.رو

گذاشتو آرام  یچا وانیل کی شیجلو هینشست.سم آشپزخانه

 یشد.حت رهیساکت به بخار آن خ

 ی!فقط به بخار چادیهم نشن رپارسارایام یخداحافظ یصدا

 همه قهی.در همان چند دقکردینگاه م

که  دیرس جهینت نیرا از نظر گذراند!و آخر هم به ا اتفاقات

 .نفسدیموضوع را به سامان بگو نیدایبا

آمد.صبحانه اش را خورد.اما  رونیاز فکر ب دویکش یقیعم

 اجازه جمع کردن به او هیباز هم سم

اذان در تمام  یبه طرف اتاقش رفت که صدا.آرام نداد

 تخت نشستو تا آخر به ی!رودیچیخانه پ

از  دویکش یقیصدا گوش داد.چقدر آرامش...نفس عم نیا

 که یدر خارج شد.خانم بزرگ را درحال

سرش انداخته بودو در حال  یصورت دیسف هیگل گل چادر

 .دوست داشت نمازدیاقامه کردن بود د
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ال فقط چندبار نماز خوانده بود.اما حال تا به ح دی.شابخواند 

 نماز بخواند.به طرف خواستیدلش م

 :رفتو گفت هیسم

 نماز بخونم خوامیچادر هستش؟؟؟م نجایخانوم ا هیسم

 :گفت یعکس العمل چیبدون ه هیسم

 ارمیاالن براتون م بله

را  ییرفت.آرام هم به دنبالش.جا گریبه طرف سالن د و

 که در آن چادر بود در ذهن خود ثبت

 :چادر و جانماز به او دادو گفت کی هی.سمکرد

 خونهیکه خانوم بزرگ داره م هیهمونجور قبله

آورد.در  ادیتکان داد.وارد اتاقش شدو قبله را به  یسر آرام

 همان جهت جانمازش راپهن و چادر را

ذان بود.پس از گفتن ا ادشی یمبهم زیکرد.از نماز چ سرش

 دستانش را باال برد و دم گوشش
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اوردو  نیی.پس از گفتن چند کلمه دستانشان را پاگذاشت 

 بود.در ادشیشروع کرد.همه اصول نماز 

زد.در تمام مدت نماز خواندن ذهنش را آسوده  یلبخند دلش

 کرده بود.فقط به یالیاز هر فکرو خ

سالم  یبود.هشت رکعت نماز را خواند.وقت شیخدا فکر

 نماز نکهیزد.از ا یخوشحال لبخند گفت

.تمام دیبود خوشحال بود.به سجده رفتو مهر را بوس خوانده

 را در دلش زمزمه کرد.دوباره شیدعاها

بلند  شیسرش را بلند کرد.آهسته از جا دویرا بوس مهر

 زیم یشدو جانمازو چادر را تا کردو رو

آمده  شیبرا یامیگذاشت.به طرف تلفنش رفت.پ ششیآرا

 بود.رمزش را باز کرد که نام سامان را

 :دید

 ریلباساتو بگ رنیب ایدنبالت تک زدم ب امیدارم م سالم

 ایزود ب یدیپوش

هم نشده  کی یبه ساعت کرد.هنوز حت ینگاه آرام

 :فرستاد امیپ شیبود.برا
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 ن؟یاینشده.زود م کمیکه  هنوز 

 .گرفتم یمرخص -

نگفت.از اتاق خارج  یزیچ گریفرستادو د یباشه ا آرام

 شدو به طرف اتاق اقا بزرگ رفت.دو تقه به

 :وارد شد دییکلمه بفرما دنیزدو با شن در

 سالم

زدو  یاو لبخند دنیبزرگ سرش را باال گرفت.با د آقا

 :گفت

 زمیتو عز ای.بسالم

 :وارد شدو گفت یحیبا لبخند مل آرام

.پسر دوست بابام رمیاقا بزرگ...اومدم اجازه بگ سالم

 هیدنبال بق میاومده دنبالم قراره بر

 !نای.دانشگاهو اکارا

 ؟یگردیبرم یباشه ک -

 !عصر -



 
 

279 
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خودتم حفظ  میبرنگرد.حر ادیز رمی!دیبر یتونیم - 

 باشه پسره یکن.هرچ

 زدو گفت: یلبخند آرام

   

 چشم.خدافظ باشه

از در خارج شد.به طرف اتاقش رفت.تلفنش زنگ  و

 خورد.اما تا خواست جواب دهد تماس قطع

 :.دوباره زنگ خورد.جواب دادشد

 بله؟

 :سامان

 لباساتو ببر ایب نمییپا من

 .خداحافظامیاالن م -

 :طرف در رفت که خانم بزرگ گفت به

 ؟؟؟یریم کجا

 :آرام
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 یبرا رونیب میاز آشناهام اومده لباسامو بده بعد بر یکی 

 دانشگاهم

 :نشدو گفت چشیپاپ ادیبزرگ ز خانم

 .باشه

 اطیتکان دادو در را باز کرد و به طرف در ح یسر آرام

 .از آن زندیمرد را د کی.دم در فقط دیدو

 نیشدو در را باز کرد.ماش الیخینبود.ب یخبر یروزید

 شده و به ادهیدر بود.خودش پ یسامان جلو

کردو به طرف  یسالم دیرام را دآ یداده بود!وقت هیتک در

 برگشت.در سمت راست را باز نیماش

آرام را برداشتو به طرف آرام  یها لیخم شد وسا کردو

 آنهارا گرفتو یلب ریز یگرفت.آرام با تشکر

 :گفت

 باال؟؟؟؟ نیای.مامیزودم

 :تکان دادو گفت یبه نشانه نف یسر سامان

 مونمیمنتظر م نیبرو.تو ماش نه
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را  ریتکان داد.همان مس ینکردو فقط سر یاصرار آرام

 کرد.وارد ساختمان شدو بعد یبه سرعت ط

 یمشک یطوس پیت کیدوباره به طرف اتاق رفت. یسالم

 خارج شد.بعد از یشیآرا چیزدو بدون ه

ساختمان تا در را  ریهمان مس یسرسر یخداحافظ

 به او انداخت اما آرام ی.مرد با شک نگاهدیدو

نکند!دررا  یتوجه زهایچ نیبه ا نیاسترس داشت تا ا آنقدر

 زود بست.دست برد و یلیباز کردو خ

 :انداختو گفت یراهم باز کرد.سامان نگاه نیماش در

 یاومد ی.چه فشنگسالم

 ...آره -

.تااون میرستوران تا نهار بخور هیتو میریخب االن م -

 ویبگ یخوایکه م یزیموقع تو هرچ

 گمیحلمو م.بعدش منم راه بگو

 :گفتیرا به او م الیحرف دان دی.بادیکش یقینفس عم آرام
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 یزنگ زد گفت که جالل الیدان شیصبح ساعت ش امروز 

 تهران ادیداره م

 :تکان دادو گفت یسر سامان

هم  ی!شوخهی.ماام نقشمون جدهیخب.پس نقشش جد لهیخ

 .میندار

 :به طرفش برگشتو گفت آرام

 ؟؟؟؟یچ یعنی

 :دنده را عوض کردو گفت سامان

 تونمینم نجای.امیزنیرستوران حرف م میریم

داد.سامان  هیتک شهیتکان دادو سرش را به ش یسر آرام

 آرام هیجو و روح رییتغ یدست بردو برا

کرد.آهنگ شروع  میتنظ یآهنگ یرا روشن و رو ضبط

 :شد

 ...لبخند هیچشم  چشم

...... 

..... 
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 اومده که باقلبم عشق

 شروع کنه شویباز

 اومده که دوباره عشق

 و رو کنه ریز منو

 و انقدر دمید چشماشو

 حال و روزم بده

 و حواس ندارم هوش

 هنوزم وونمید

 حوصله داره یوا

 من دوباره دل

 خرابه حالش

 نداره میراه

 گوشه کنارو نیا

 ایدن یجا تو هی

 دوباره جامون
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 ما یساده  دل 

 لبخند هیچشم  چشم

 قشنگه هرشب که

 بستیمن غر با

 قلبمو کند یول

 ایدر هیچشم  چشم

   

 بایچشم ز دوتا

 شهیم یچ یعنی

 ایخدا دونمینم

 لبخند هیچشم  چشم

 قشنگه هرشب که

 بستیمن غر با

 قلبمو کند یول

 ایدر هیچشم  چشم

 بایچشم ز دوتا
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 شهیم یچ یعنی 

 ایخدا دونمینم

...... 

لبش آمدو به  یآهنگ را دوست داشت.لبخند رو تمیر

 به ذهنش ینگاه کرد...ناگهان فکر رونیب

 نیا ایحال!آ طیربط با شرا یکامال ب یکرد.فکر خطور

 که یقلبش است از کسان یکه رو یدرد

فکرش  نیا یاست؟؟؟برا شتریب خورندیم یعشق شکست

 نگاه و رونیزد باز هم به ب یلبخند تلخ

افراد شکست خورده  بینص چارهیب کی رلبیز

 رستوران یرا جلو نیبعد سامان ماش یقیکرد.دقا

 :پارک کردو گفت یکیش

 نییپا نییبفرما

شدو به رستوران نگاه کرد...هردو به  ادهیآهسته پ آرام

 مکان رستوران نیتر یطرف گوشه ا

 :!سامان گفترفتند
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 ؟یخوریم یچ 

 :آرام

   

 .االن صبحونه خوردمیچیه

 :را گرد کردو گفت شیچشم ها سامان

 االن؟

 :تکان که سامان گفت یبه نشانه مثبت سر آرام

خودم  ؟منیخوریم ی.چیبخور زیچی دیکه با باالخره

 خورمیم ایالزان

 ایاز او سرش را تکان داد.سامان دو الزان تیبه تبع آرام

 سفارش دادو به طرف آرام برگشت و

 :گفت

 !...بگوخب

 :آرام

خودمم سخته.من  ی.اصال باورش برادونمیبگم؟نم دیبا یچ

 اتفاق جون سالم نیازا تونمیم دونمینم
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 ی.ولخوادیم یچ یاون منو برا دونمینه.من نم ایدر کنم  به 

 یخوب زیمطمئنا چ خوادیم یهرچ یبرا

که هستم جامو به بابام  یینجایا ترسمی...مترسمی.مستین

 ...بگن..هرچند

 :سکوت کرد.سامان و

 ؟یچ هرچند

 نانیاطم نیو ا گهینم یزیهرچند اقا بزرگم گفته به بابا چ -

 و بهم داده

 :چشمانش را گرد کردو گفت سامان

 ؟ی....به بابابزرگتم گفتیعنی

 :آرام

.گفتم گفتنیبه بابا م شدنیمشکوک م گفتمینه...اگه م نه

 !ونجایمعتاد بود اومدم ا نکهیا یبرا

 ...نجامیبفهمه که ا خوامینم

 تکان دادو گفت: یسر سامان
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که  یتنها کار یعنی.گمیراهو بهت م نیمن ساده تر نیبب 

 می.البته دوتا راه دارنهیهم میبکن میتونیم

راهه.اصال  نیتر یکه منطق میانجام بد میتونیفقط م نویا یول

 راهه نیتر یاصل

 :آرام

 ه؟ی...خب چخب

خواست جوابش را بدهد که غذاهارا آوردند.تعجب  سامان

 یانقدر زود آوردند اما حرف نکهیکرد ازا

 :.روبه آرام گفتنزد

 گمیبعد م میبخور اول

 :تکون دادو گفت یبه نشانه نف یسر آرام

 ...بگو لطفانه

 :گفت ختویاش ر ایالزان یسس رو یکم سامان

 اول بخور

 یساعت میبرداشتو در دهانش گذاشت.ن ایاز الزان یکم آرام

 .آرام کهدیخوردن سامان طول کش
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که داشت  یبود هم بخاطر استرس ری.هم سخوردینم یزیچ 

 :بخورد!سامان گفت یزیچ توانستینم

 ؟یخورینم چرا

 .شما بخورخورمیم -

را  شیمنظم و با کالس غذا یلیتکان دادو خ یسر سامان

 که تمام شد با دستمال شیخورد.غذا

 :کردو گفت زیاطراف لبش را تم یکاغذ

 میگفتی.مخب

 :گفت آرام

 .آره.بگو آره

 :گفت دویکش یقینفس عم سامان

 از دست بابات میکن تیشکا دیبا

   

 جادیا یبد یبشقاب افتادو صدا یاز دست آرام رو چنگال

 .او از دستگفتیکرد.سامان چه م



 
 

290 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 تیاز دست پدرش شکا تواندیکند؟؟؟؟مگر م تیشکا پدرش 

 پدر آرام دیکند؟؟؟؟چگونه!سع

چشمش  یدادو دستش را رو هیتک ی.آرام به عقب صندلبود

 :گفت دویکش یقیگذاشت.نفس عم

 تونمیکنم؟؟؟بابامه!نم تیاز بابام شکا یچطور من

 :بااخم گفت سامان

که روت شرط بست؟؟؟آرام عاقل  یتو دخترش نبود مگه

 نیکه تورو برده همچ ینیا یفهمیباش...م

 هی...یریدست کمش بگ یکه بخوا ستین یمعمول آدم

 .اونکنهیوقت باخت و تحمل نم چیپسره

.عاقل خورهیهم مطمئنا به غرورش برم یجالل یاقا

 .کننیم تتیاونا اذ ینکن یباش.اگه تو کار

 :آرام

 !میکنیم تیشکا یچرا از دست بابام؟از دست جالل حاال

 :باال انداختو گفت یشانه ا سامان
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و  یبابات،جالل یبازهم پا یکن تیشکا یدست هرک از 

 که تو اون روز اونجا حضور داشته یهرکس

 یپا ستمی...البته مطمئن نالیاون پسره...دان دمی.و شارهیگ

 که یباشه.اگه تو شهادت بد ریاونم گ

بابات عدم  یندارن.ول ینداره بااون کار یریتقص اون

 ریبزنه ز لیو اگه سه شهیثابت م تشیصالح

 یو همه هم به نفعش شهادت بدن کار تمومه!ول یهمچ

 می.اگه بتونتهیراه همون شکا نیبازم بهتر

 هیتا  رنیبگ ادیاعت شیآزماحله.اگه ازبابات  میکن ثابت

 نی.همچنشهیاز حرفامون ثابت م ییجاها

 یهم پا یجرمه...پس اونجور رانیمشروب تو ا قمارو

 !رهیهردو گ

 :و بغض گفت یبا ناراحت آرام

 زندان؟؟؟؟ وفتهی...بابام مبابام

 :تکان دادو گفت یسر سامان

!ممکن که نه.از صد درصد نودو نه درصدش ممکنه

 !وفتهیم یاتفاق نیهمچ
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 :آرام 

   

 ی.اون تنها حامشمیتنها م یلیاونم بره زندان...من خ اگه

 بندازمش تونمیمنه.چطور م

 ؟ی.چطورزندان

 نییاشک از چشمانش پا یقطره ا دویبغضش ترک و

 دنیچرا...اما از د دانستی.سامان نمختیر

قبال  نکهیقلبش فرود آمد.باا یرو یاو...انگار وزنه ا اشک

 فرق نباریبود...اما ا دهیاورا د هیهم گر

 .کردیم

 :گفت دویکش یقیعم نفس

 نه.اول غذاتو بخور نجایا یکن.ول هیگر

سرش را  انیگر یبا دست غذارا پس زدو با چشمان آرام

 :داد.سامان گفت هیبه عقب تک

 نمیبب ؟بخوریچ یعنی
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 دیگوینم یزیاو چ دیبه او نداد.سامان که د یجواب آرام 

 :گارسون را صدا زد و گفت

 مشیبریم کیپالست هیتو نیغذارو برامون بذار نیا لطفا

 کباریظرف  هیبعد با  یا قهیتکان داد رفت.دق یسر مرد

 شیکه نام رستوران رو یا سهیمصرف و ک

را گرفت  کیشده بود برگشت.سامان ظرف و پالست حک

 را به چشییو غذارا در آن گذاشت و سو

 :آرام گرفتو گفت طرف

 امیاالن م نیو ماشپاک کن.برو ت اشکاتو

را گرفت.سامان هم  چییرا پاک کردو سو شیاشک ها آرام

 زود صورتحساب را پرداخت کردو یلیخ

نشسته بودو به  نیرستوران خارج شد.آرام در ماش از

 رفتو نیچشم دوخته بود.به طرف ماش رونیب

را باز کرد.تا نشست و استارت زد ضبط خود به خود  در

 گذاشته ینیروشن شد و آهنگ غمگ

باعث شد بغض او بشکند و آهسته اشک  نی.همشد

 حس اورا درک ی.سامان که به خوبزدیبر
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مانند آرام پس زده  یکروزی.اوهم دیکش یقینفس عم کردیم 

 شده بود.اما متفاوت تر!راه

اش را  هیخود آرام گر نکهیا دهینگفت به ام یزی...بچافتاد

 یآرام بند نم هیبس کند.اما گر

را کنترل کردو  شیشد اما صدا یکم عصب .سامان کمآمد

 :گفت

که  یموضوع نی؟؟؟ایکنیم هیگر یچ یبپرسم برا تونمیم

 داره آخه؟؟؟تازه هیمن گفتم کجاش گر

 همه استرس... نی.از دست ایشیم راحتم

   

 :آرام

 ...بابام یول

 !کردینم نکارویآرام اگه اون بابات بود ا -

 :بغض گفت انیم آرام

 فکر کنم دیبا
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 یجو کم رییتغ یکردو سرش را تکان داد.برا یپوف انسام 

 :دیهم چرخ زدند و سامان پرس گرید

 ؟؟؟؟یدید التونویفام روزید

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 .دمشونید آره

 خب؟ -

 !دختر عمـــه هیعمه و  هیدوتا عمو دارم و... -

کرد.سامان کنجکاو به  یادیز دیدختر عمه تاک یرو

 :طرفش برگشتو گفت

 دخترعمه؟؟؟؟

 آره.نمونس -

 :زد.سامان یپوزخند و

 ؟؟؟؟یچ یعنی خب

 :آرام

 .از اول بگم بذار
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کرده بود خودش هم مشتاق حرف  دایچون هم صحبت پ و 

 :زدن شده بود.ادامه داد

 مشیدیاول از همه د میپسره که رفت اون

 کدوم؟ -

   

 !همون پسر پررو فضوله -

سپهر؟نه نه  ری...امریبود؟ام زیآهان.همون که اسمش چ -

 ...ریام

 :در ذهنش به دنبال اسم او گشت که آرام گفت و

 رپارسایام

 :تکان دادو گفت یتند تند سر سامان

 .خب؟رپارسایآره ام آره

.از همشون راسیخواهر داره اسمش الم هیپسرعمومه. -

 دوتا دختر داره دوقلو گمیعمو د هیبهتره.

 و سحر.و حاال عمــــم هی!ساان

 ه؟یک شونیمه خانوم...اخب ع -
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 شیشناسیم - 

 :به طرف آرام برگشتو مشتاق گفت سامان

 ه؟یواقعا؟؟؟ک

 :آرام

خووب  یلیخانوادت خ یول شینشناس دمیها.شا دیشا البته

 .شناسنشیم

 ه؟؟؟یخب ک -

پسره منو  هی تونیگفتم اومدم تهران رفتم خونه قبل ادتهی -

 دهیخونرو از شما خر نجا؟اونایاورد ا

 !بودن

 خب؟؟؟ -

که خونه پاسداران شمارو  یخب نداره که...همون کس -

 عمه من بوده دهیازتون خر

 :گرد به طرف اوبرگشتو گفت یبا چمان سامان

 ؟؟؟؟یگی!راست منــــــــــه
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تند تند سرش را تکان داد.سامان لبش را گاز گرفتو  آرام 

 جالب یسرش را تکان دادو بعد با لحن

 :گفت

 شهیم دایپ ییها یلیفام نگا چه نسبت نگا

 :زدو گفت یلبخند آرام

 !...خودم انقده تعجب کردم!اصال هممونآره

 چند تا بچه داره!؟ -

 ای.رووورضایسه تا.محمدرضا.عل -

 :کرد.سامان یتک خنده ا و

 ه؟؟یدختر عمت چ هیقض

 .باهاش دعوام شده بود شناختمشیقبلنا که نم یچیه -

 ؟یچ یبرا -

 موضوع مسخره هی -

 :اضافه کرد یاز مکث بعد
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خونه  انیامروز بعد از ظهرم قراره همشون ب تازه 

 اقابزرگ

 ان؟ی!ساعت چند میاوه اوه!پس مهمون دار -

 .دونمینم -

بود.سامان دور  میبه ساعت انداخت.ساعت دو ون ینگاه و

 زدو به طرف خانه پدربزرگ آرام به راه

نکند  تیلحنش آرام را اذ کردیم ی.همانطور که سعافتاد

 :گفت

 دانشگاه؟؟؟؟؟؟ یبر یخوای...نمتو

 یقیفکر ها باز هم در ذهن آرام زنده شد.نفس عم همه

 :گفت دویکش

 نکنم بتونم! فکر

   

 چرا؟؟؟؟ -

.بعد برم ترسمیچون م رونیتنها برم ب خوادیمن دلم نم -

 اون موضوع به یدانشگاه؟؟؟؟تازه تا وقت
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 دیبا دیدرس بخونم.شا تونمیم یهست چطور یمهم اون 

 !کنکور بدم و دوباره برم گهیدوسال د

ازشون  انیم التونی...امروز که فامیکنیاشتباه م یدار -

 راجع به رشتت یاطالعات نیبپرس بب

 .خبرشو به من بده دونن؟بعدیم

 ...یول -

 !چه خبر گهیخب د -

حرف کامال بحث را عوض کرد.آرام با گفتن کلمه  نیباا و

 .نگفت یزیچ گرید یسالمت

 دویکش یقی.آرام نفس عمدندیساعت سه بود که رس بایتقر

 را باز کرد.درست همزمان با نیدر ماش

در خانه هم باز شو دونفر از آن خارج شدند...آرام  آرام

 اما سامان کردیخشک شده به آنها نگاه م

فرمان و نگاهش  یحواسش به آنها نبود.دستش رو اصال

 به شودینم ادهیآرام پ دید یبه جلو بود.وقت

 :برگشتو گفت طرفش
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 ...آرام 

اوهم متوجه دو نفر شد.سرش را باال گرفت که همان  که

 یرا به همراه پسر یروزیپسر فضول د

 :شدو گفت ادهیپ نی.آرام از ماشدید گرید

 سالم

هردو به آرام و آن پسر نگاه  رپارسایو ام رضایعل

 :باال انداختو گفت ییابرو رضای.علکردندیم

 تند؟؟؟سعادت هس یآقا

زدو به طرف سامان  یزد.آرام هم لبخند یبعد لبخند و

 ادهیپ نیبرگشت.همان موقع سامان از ماش

 :دستش را جلو بردو گفت رضایبه طرف آنها رفت.عل شدو

 ...داریسعادت.مشتاق د یاقا سالم

 :باال انداختو گفت ییابرو سامان

 همو؟؟؟ میشناسی.مسالم

   

 :زدو گفت یلبخند رضایعل
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 جان براتون نگفتن؟؟؟ آرام 

 :به طرف سامان برگشتو گفت آرام

پسر عمــه من  رضایعل یپارسا پسرعمو و آقا ریام یآقا

 هستن

 :بردو گفت یبه موضوع پ عیکلمه عمه سامان سر دنیشن با

 درسته؟ یزمان یبله گفته بودن.آقا بله

 :تکان دادو گفت یسر رضایعل

 بله

 :گفت رپارسایام

 ن؟؟؟یشناسی..همو مشما

 :سامان

 ...شیب کمو

به آرام و سامان انداختو سرش  ینگاه مشکوک رپارسایام

 را تکان داد.سامان به طرف آرام برگشتو

 :گفت

 .خدافظرمیمن م خب
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 :تکان دادو گفت یسر آرام 

 خدافظ

 نیتکان دادو به طرف ماش یهم سر هیبق یبرا سامان

 شیرفت.و باز هم بعد تکان دادن سرش پا

شرد و رفت.آرام به طرف پسرها برگشتو گاز ف یرو را

 :گفت

 منم برم؟ نیذاریتو؟نم نیبر نیخوای...نمخب

اورا  یطونیرا باال انداختو با لبخند ش شیابروها رپارسایام

 از راه کنار رفتو گفت: رضاینگاه کرد اما عل

   

 نییچرا...بفرما چرا

 رپارسایزدو خواست داخل شود که ام یلبخند ژکوند آرام

 :گفت

 ورود رمز

 :به عقب برگشتو گفت یقدم آرام

 بله؟؟؟؟
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 :رضایعل 

 خبرنداره بذار بره هیقض نیول کن بنده خدا از ا ریام

 :کردو گفت یتک خنده ا ریام

 یچیتو ه برو

افتاد و به عقب  زیچ ادیدوباره خواست داخل شود که  آرام

 :برگشت.روبه آنها گفت

 هم اومدن؟؟؟؟؟ هیبق

تکان  یتکان داد.آرام سر یبه نشانه منف یسر رضایعل

 بار واقعا داخل شد.به دنبالش نیدادو ا

پارسا باهم پچ پچ  ریو ام رضایهم وارد شدند.عل پسرها

 اما زدندیو راجع به سامان حرف م کردندیم

 ...شد الیبدون توجه به آنها وارد و آرام

***** 

به طرف خانه  خواندویلبخند همراه با آهنگ م با

 که دارد یلیآرام کنار آن همه فام دانستی.مرفتیم
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سامان  یتا حد امدیدر م ییاز تنها نکهیاست...هم خوشحال 

 در ی...روبه روکردیرا خوشحال م

را باال آورد تا  موتیخانه خودش استاده بود.ر نگیپارک

 کیخانم شد. کیدر را باز کند اما متوجه 

 ادشیکل گذشته اش  دنشیکه هربار با د یآشنا.کس خانم

 هم اورا خواستیآمد و دلش م یم

 ادهیپ نیاز ماش دویکش یقیهم خودش را.نفس عم بکشد

 :شد.با خشونت به طرف خانم رفتو گفت

 خوامی؟؟؟؟؟هان؟؟؟؟؟نمیداریدست از سر من بر نم چرا

 یدار گهیبشه.د داتیانقدر همه جا پ

 .یبریسر م حوصلمو

 گفت: دویبغضش ترک خانم

   

باهات حرف  یذاریرا؟سامان چرا نمچ آخه

 منو درک طیبزنم؟؟؟؟هان؟؟؟؟چرا؟سامان تو شرا

 یکنینم

 :را باال بردو گفت شیصدا سامان
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وقته درک کردم.همون موقع که منو ول  یلیخ طتویشرا 

 دست کنمی.فقط ازت خواهش میرفت یکرد

 کنمیاقدام م یسرمن بردار.وگرنه قانون از

به طرف آنها برگشته بودند و به سامان نگاه  ینفر چند

 نیسوار ماش ی.سامان با ناراحتکردندیم

پر ازاشک  یباز کرد.خانم با چشمان موتیدر را بار شدو

 از در فاصله گرفتو رفتن سامان را نگاه

 تشیعصبان لهیتخ یرا پارک کردو برا نی.سامان ماشکرد

 سوار آسانسور نشدو از پله ها باال

...با خشونت در خانه را باز کردیم یکوبیا.فقط پرفت

 گارشیس دویخواب یمبل یکردو در را بست!رو

 رونیب تیبرداشت و آن را آتش زد.دود را با عصبان را

 ...فرستادیم

******* 

که  یی.چه نقشه هاکردیم یگوشه لبش رانندگ یپوزخند با

 اول از همه خواستیدر ذهنش نداشت.م
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خود نگه دارد.پس از آنکه  شیآنرا پ یکندوکم دایرا پ آرام 

 یآرام را عمل لیخسته شد نقشه تحو

کم بود  د،هرچندیرسیکه به دستش م یبعد با آن پول کندو

 و قبل دیکشیکار دست م نیاما از ا

.چه نقشه رفتندیم رانیبفهمد همراه با ندا از ا یکس نکهیازا

 که در سرش نداشت.نفس ییها

به راه جمع کرد!مرد  شتریحواسش را ب دویکش یقیعم

 که هرروز اتوبوس یریراننده از هرمس

که به دستش  ییپول ها یرا برد. دلش را برا لیسه رفتیم

 یصدا لیصابون زده بود.سه دیرسیم

 :کردو با آهنگ خواند ادیرا ز آهنگ

 ستیتو دلم ن دل

 دارم استرس

... 

حرف خودش  تیب کی نیآهنگ را ادامه نداد.هم گرید و

 دویکش یقیداشت...نفس عمبود.استرس 

 :گفت
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 ایرو درست بگ آدرس 

   

 :تکان دادو گفت یسر مرد

 !آقا...حتما چشم

******* 

واقعا او  ای.آکردیبودو فکر م دهیتخت دراز کش یرو

 نیبدهد؟با ا لیادامه تحص توانستیم

 قهیشق یاش گذاشتو کم یشانیپ یرو یاوضاع؟؟؟؟دست

 به دویکشی.تند تند نفس مدیرا مال شیها

نبود  ادشیکه در اتاقش زده شد!اصال  کردینگاه م سقف

 یتکان نیهم یبلند شود برا شیازجا دیبا

 :گفت نخوردو

 تو نییبفرما

وارد شدو با  رضایبه طرف در برگشت.همان موقع عل و

 انداخت.آرام با نییاو سرش را پا دنید
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بلند شد و مانتو شال خود  شیاز جا یقابل توجه سرعت 

 کینزد نیرا صاف کرد.بماند که در آن ب

 میافتد و به هزاران قسمت تقس یب نیزم یرو یوانیل بود

 :گفت رضایشود.عل

 تو؟ امیب تونمیم

 :با من من گفت آرام

 !نییبله.بفرما ؟؟؟بلهی..چچ

 یوارد شدو رو رضایباز هم خودش را صاف کرد.عل و

 نییپا نشست.آرام سرش را یصندل

 :با من من گفت رضای.علانداخت

 !میلیکه ما فام شهی...هنوزم..باورم نممن

 :مقدمه گفت یب آرام

 ه؟یمگه چ وا

که خودش هم هنوز  دیبعد متوجه لحن خود شدو تازه فهم و

 :متعجب است.گفت
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 لشوی...که آدم از قبل فامشهیخب منم باورم نم گمی...مزیچ 

 !بعد نشناسه نهیبب

 تکان دادو گفت: یسر رضایعل

   

 دی...جاوخانومه

 :زدو گفت یلبخند کج آرام

 .بگو آرامگهید یپسرعمم

 :رضایعل

 ؟یشینم ناراحت

 یقینفس عم رضایتکان داد.عل یبه نشانه نف یسر آرام

 :گفت دویکش

 ؟یتو هنوز از دست خانواده ما ناراحت آرام

 :مقدمه گفت یباز هم ب آرام

 خانواده شما؟چرا؟؟؟ از

را به  زینگاه کردن در چشمان او همه چ یباکم رضایعل

 :اوفهماند.آرام لبش راگاز گرفتو گفت
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کردم.از خانواده  یقاط ویهمچ رهیانقد فکرم درگ بخدا 

 شما؟؟؟

باال  یبه نشانه مثبت تکان داد.آرام شانه ا یسر رضایعل

 :انداخت و گفت

به  نکهی...من همون موقع فراموش کردم.مخصوصا انه

 جبران شد.ممنونم ازت.چون تو نحو نیبهتر

 نجایوقت ا چی...من هیکردینم یلطف نیهمچ اگه

 !کردمینم دایوقتم اونارو پ چینبودم.ه

 :رضایعل

تو واقعا از دست ما ناراحت  یبود.ول فهیکه وظ اون

 ؟یستین

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 دیبا ایاگه من قراره ناراحت باشم از رو رضایعل نیبب

 لیدخ یا گهیناراحت باشم.افراد د

از دست شمام  ستیکه قرار ن نی...چون شما خانوادشستنین

 هم ایمن کال از رو یناراحت باشم.ول
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

نبودم  یدرست طی.من اون موقع تو شراستمین ناراحت 

 زدمیروبهش نم یلیوقت اون س چیوگرنه ه

رو بهش  ییحقا هی یدونیبشه.م نیحاال دل چرک که

 ایرو نکهی!بااکردیبود شک م ی.خب هرکدمیم

از  یمن نه تنها از شما و حت یتند رفته باشه ول کمی دیشا

 نکهی...باایعنی...ستمیاون هم ناراحت ن

   

 یلیمن خ یاتفاق افتاده ول شیموضوع سه چهار روز پ نیا

 یهمون موقع قایزود فراموش کردم.دق

 .کردم دایخانواده سعادت رو پ که

 :گفت یلبخند زد.پس از مکث دویکش یقینفس عم رضایعل

 ...شدم خوشحال

 داد لیبه او تحو یهم در جواب لبخند خسته ا آرام

 :اضافه کرد رضایعل

اگه دوست  ؟البتهیکردیفکر م یذهنت مشغوله.به چ یگفت

 !نگو یندار
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 :ارام 

که نخوام بگم.داشتم  کردمیفکر نم یخاص زیبابا به چ نه

 کردمیبه دانشگاهم فکر م

 درسته؟؟؟ یفتامسال نر -

 :گفت رضایتکان داد.عل یسر آرام

بخون واسه کنکور.مطمئن باش  نیاالن بش نیاز هم خب

 ه؟ی.رشتت چیشیقبول م

 :آرام

 وتریکامپ

 ؟یکدوم رشتش بر یخوایم -

 رپارسایآرام جواب نداده بود که در اتاق باز شدو ام هنوز

 :وارد شد.در اتاق را تا آخر باز کردو گفت

 ن؟یکنیم کاریچ

 :کردو گفت یاخم رضایعل

 ...میکردیصحبت م میداشت

 :تکان دادو گفت یپارسا سر ریام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

.توراهش خوادیو م چییمحمد رضا اومده.سو ی.علآهان 

 !ارتشونیدنبال دخترا تا ب رهیم

   

 :گرفتو گفت رپارسایرا به طرف ام چییسو رضایعل

 !...ببر بده بهشایب

 :باال انداختوگفت یشونه ا رپارسایام

برو  ایگرونه من پول خسارت ندارم.ب نتیممنون.ماش نه

 خودت بده بهش.فک کنم کارت هم داره

اخم  رپارسایبلند شد.ام شیتکان داد و از جا یسر رضایعل

 زول زد به ستادویآرام ا یکردو جلو

آنرا  یرا برداشتو کم لشی.آرام بدون توجه به او موبااو

 که ساعت شش الینام دان دنیگشت.با د

به او زنگ زده بود بازهم تمام افکار آزار دهنده در  صبح

 تخت یرا رو یذهنش زنده شدند.گوش

 شیزانو گذاشتو با دست ها یآرنجش را رو انداختو

 که از رفتار او رپارسایصورتش را پوشاند.ام

 :تعجب کرده بود ناخود آگاه گفت یکم
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 ریدرگ خود 

 سرش را باال گرفتو در چشمانش نگاه کرد.نفس آرام

 :گفت دویکش یعصب

 جان؟؟؟؟

 :گفت یترس چیبدون ه رپارسایام

 ریدرگ خود

 :لب گفت ریز آرام

 !یخودت ریدرگ خود

 :چپش انداختو گفت یپا یپارسا وزنش را رو ریام

 ییکه شما مینیبیما م ی.ولمییما یگیکه شما م میریگ

بااخم  رضاینگفت.عل یزیچپ چپ به او نگاه کردو چ آرام

 :وارد شدو گفت

 و گرفت رفت چییکارم نداشت که.سو وا

بدون انکه هل شود  رپارساینگاه کرد.ام رپارسایبه ام و

 :گفت

 کارت داشته باشه دیحدس زدم شا منم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 :تکان دادو گفت یسر رضایعل

.محمد رضاام منو کار داشت.سوسکم یگیراست م تو

 یخوشگله.توام کرم ندار

 :رپارسایام

 .هر...گفتم حدس زدم هر

 .حددس نزن هگیتو د -

 :حرف آنها آمدو گفت انیم آرام

 ان؟یم یک دخترا

 :ریام

 یزود به

 :کشاندو گفت رونیرا ب رضایعل و

 یاستراحت ندار انیبخواب.اونا ب ریبگ

و چشمانش را بست.با  دیتکان داد.دراز کش یسر آرام

 یو داد چشمانش باز و درجا غیج یصدا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

وارد  رایشد.همان موقع در باز شدو الم زیخ مین خود 

 منگ به اطراف نگاه کردو بعد یشد.آرام کم

شده بود.هروقت  داریبد از خواب ب یلیشد.خ رایالم متوجه

 اخالقش شدیم داریداد ب ای غیج یبا صدا

 دواریام دویاش را مال یشانی.پکردیم تیشب همه را اذ تا

 یبود که عصر آن روز را با بداخالق

 رایبالش گذاشت که الم ی!دوباره سرش را رونگذراند

 :گفت

 دیچرا باز خواب نیا

 :گفت دویدستش را کش رپارسایام

شده از خواب و دوباره  داریظهرب نکهیکن بدبختو.باا ولش

 دهن شهیم داریاالن ب یده،ولیخواب

 دیبع یزیدخترا چ نیها.واال ازا کنهیم سیسرو هممونو

 ستین

 :بعد اضافه کرد و

 شدن از خواب. داریب بعد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

و کتک  شیو دادها غیج یصدا یدر را بست ول رایالم 

 .آرامشدیم دهیشن زدیم رپارسایکه به ام ییها

 :چشمانش گذاشتو گفت یرا رو دستش

 !!!ایخدا ایخدا ایخدا ایخدا ایخدا

را برداشتو  لشی.دست بردو موبادیکش یقینفس عم و

 یاز بداخالق یگذاشت تا حداقل ذره ا یآهنگ

 :کند دایکم شود و آرامش پ شیها

 بوده همش نیا حرفم

 ازش ترسمیکه م یروز

 و یکه خسته بش یروز

 یمنو ترکم کنـــ یبخوا

 یبا من یوقت آخه

 یزنیرفتن م حرف

 خواستم یچ مگه

 یدرکم کن کمی نکهیا بجز

 هیانصاف یب آخه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 هیجا کاف نیهم تا 

 نیبه ا یخوایکجا م تا

 یمجبورم کن فاصله

 زدم یبه هر در من

   

 از دستت ندم تورو

 نیبه ا یخوایکجا م تا

 یمجبورم کنـــ فاصله

 کمیدرکم کن  منو

 نرو شمیپ از

 یتو بخوا یهرچ

 نرو شمیم همون

 حسم بهت از

 بده که بگم فرصت

 وونتمید بگم

 کمیدرکم کن  منو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 کمیدرکم کن  منو 

 نرو شـــمیپ از

 ــیتو بخوا یهرچ

 نرو شمیم همون

 حسم بهت از

 بده که بگم فرصت

   

 وونتمید بگم

 کمیدرکم کــــن  منو

 شدیاز آهنگ پخش م یقسمت یبعد تیو ب تیدوب نیا انیم

 نیا شهیبودو هم کهیکه عاشق آن ت

 آهنگ تمیفقط بخاطر آن ر دادیرا گوش م آهنگ

 بند حرف من بند

 هر لبخند من پشت

 بهت بگم خواستمیم یه

 دلمه یکه تو یحرف
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 فقط خواستم بگم من 

 کمی یمن باش فکر

 من که غصه هام فکر

 تمومه عالمه قدر

 ازت دیدست کش شهیم نه

 ازت دیدل بر شهیم نه

 پنهونش کنم شهیم نه

 حس عاشقونه رو نیا

 خستمو یبدون کاش

   

 بهت وابستمو انقد

 یتا باور کن گمیم انقده

 منو احساس

 کمیدرکم کن  منو

 نرو شمیپ از

 یتو بخوا یهرچ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 شم،نرویم همون 

 حسم بهت از

 بده که بگم فرصت

 وونتمید بگم

 کمیدرکم کنــ  منو

 کمیدرکم کن  منو

 نرو شمیپ از

 یتو بخوا یهرچ

 شم،نرویم همون

 حسم بهت از

 بده که بگم فرصت

   

 وونتمید بگم

 کمیدرکم کنــ  منو

گوش  تمشیآهنگ را فقط و فقط بخاطر ر نیا...

 به معنا و شعر آن یتوجه چی.وگرنه هدادیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

برخواست...به  شیاز جا دویکش یقی...نفس عمنداشت 

 دهیرفت.باز با مانتو خواب نهییطرف آ

 :اش کردو گفت دهیچروک یبه مانتو ی...نگاهبود

 !اه.انگار از دهن گاو درومده اه

 یکیشرتش را با تن یکرد.ت زانیمانتورا دراورد و آو و

 اش راهم کنار دهیعوض کرد.شال چروک

خراب دوباره به  یبرداشت.با اعصاب یگریشال د انداختو

 :گفت دویکش یقینگاه کرد.نفس عم نهییآ

تر  فی.نذار ضعفهی.من خودم اعصابم فعال ضعایخدا

 دمیاز دست م المویشه.وگرنه فام

در سالن نبود.خواست به طرف  یبه طرف در رفت.کس و

 :دیراشن یدختر یهال برود که صدا

ما  دی،دختر عمو سعدختره نیا کنمیجون.من که باور نم اقا

 سال نهمهیآخه؟؟؟پس ا شهیباشه.مگه م

بگه؟شما چرا حرفاشو  یبود؟بعد صد سال اومده چ کجا

 آخه؟؟ نیباور کرد

 :حرفش آمدو گفت انیبه م یپسر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نیبا ا یبس کن توروخدا.تو شورشو دراورد ایرو 

 یگریرشته باز یشکات...بعله درسته تو دانشجو

 یلیخ یکنن ول ینقش باز ینجوریا یدید ارویلیخ یوتئاتر

 مارو یحرفا آبرو نیجاها باا

 ...شی.نمونش چند روز پیبرد

 رضایبه طرف عل ایساکت شد.رو دیکه رس نجایا به

 :برگشت و گفت

 .تهیواقع سیشک ن نایکه ا اوال

 :طرف اقا بزرگ برگشتو ادامه داد به

...پس باباش دهیخانوم خانوما دختر عمو سع نیا میریگ

 تنها اومده؟از کجا معلوم واسه ارثکو؟چرا 

 باشه؟ ومدهین راثیم و

از آرام قدم برداشت  تیبار به حما نیاول یبرا رپارسایام

 و گفت:

   

 نویهم شهیم یارث ارث ارث!هرچ ی. هنمیبس کن بب ایرو

 بهتر یلی.اوال که آقا جون از تو خیگیم
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 .یبهش بگ نارویا سیو تو الزم ن دونهیم 

 :و گفت رپارسایف اموسط حر دیپر ایرو

 ...خواس یول دونمیم

خوب  زارویچ نی.آقاجون ایبکن خوادینم میآور ادی -

 .توام بس کنادشهی

 :رضا محمد

 ...بسهگهیم راس

 یدست ای.رودادیآنها گوش م یبزرگ ساکت به حرفها آقا

 خاک کرده بود و حرف از ریاورا ز یدست

آنها گوش  ی.آرام هم با بغض پشت در به حرفهازدیم ارث

 زیبه همه چ نقدریچرا ا دانستی.نمدادیم

قدم بردارد وچنان بردهان  خواستی.دلش مشودیم محکوم

 دینتواند سخن بگو گریبکوبد که د ایرو

را محکوم کند.اما ساکت باز هم  یکس نکهیبرسد به ا چه

 ییزهایچه چ دانستیگوش داد.م

 ...بشنود خواهدیم
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 :زدو گفت یپوزخند یبدون توجه به کس ایرو 

دختره  نیبه کفششه.ا یگیر هیدختره  نیا دونمیکه م من

 .یاقا جون فرار هیفرار

 :گفت هیسر رایالم

 دهن منو باز نکنا ایرو

 :ایرو

 ؟یبگ یخوایم یچ نمیباز شه بب دهنت

 :با خشونت گفت رایالم

 ...زایچ یلیخ

 :بدون توجه به او ازجا بلند شدو گفت ایرو

 چه ج... یدختره معلوم ن نی.ای.ف.ر.ا.ر.هیفرار

   

 :نگذاشت حرفش راادامه دهدو بلند گفت رضایعل

 انه؟؟؟ی یشیم خفه

 :گفت ییتعجب کرد اما بعد با تمام پررو یابتدا کم ایرو
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 به.خان داداششش به 

 :محمدرضا

 ...خونه میریادامه نده.ما م گمینم یچیه یهرچ ایرو

 :ایرو

 ازهمون روز که اومد دم خونمون فهـ من

خودش هم  ایسکوت کرد.گو دیکه رس نجایا به

 .دهانش را بست و آب دهانش را قورتدیترس

 :گفت عیسر هی.ساداد

 کجا؟؟؟ ؟؟؟؟اومدیچ

 :بزرگ به حرف آمد آقا

 یهم اونجور دنیبوده که هردوتون موقع د ییخبرا هی پس

 ...من فکرایخشکتون زده بود.رو

اشتباه  ی...ولیباش نایباادب تراز ا یلیخ کردمیم

 ....درست برعکس داداشاتیستی.اصال نکردیم

 شیازجا بلند شدو به طرف اتاقش راه افتاد.آرام شانه ها و

 نییرا در آغوش گرفته و سرش را پا
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آن سردرد  توانستیکند.نم هیگر توانستینم گری.دانداخت 

 بغضش را نیهم یهارا تحمل کند.برا

ن دادن پس از تکا رضایداد.عل هیتک واریو به د خورد

 هم به هیسرش به طرف سالن راه افتاد.بق

در  یا،جلویاز رو ری،اما هر شش نفر به غ رضایعل دنبال

 .شدند خکوبیآرام م دنیسالن،با د

 یلیپراز استرس به او نگاه کرد.آرام خ یبا چشمان رضایعل

 چیتر از همه به خود آمد.بدون ه عیسر

 ایبه طرف هال رفت.بدون نگاه کردن به رو یالعمل عکس

 را ییدوتقه به در اتاق آقا بزرگ زد.صدا

 :دیشن

 !تو ادین یکس فعال

 آهسته گفت: آرام

   

 بزرگ آقا

 !تو ایآرام،،ب -
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وارد اتاق شد.آقا  ایآرام در برابر چشمان متعجب رو و 

 او لبخند زد.آرام در را بستو دنیبزرگ با د

 :زرگ گفت.آقا بستادیا یا گوشه

 .گفتیم ییزایچ هی ایرو

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 دمیشن

 :را باال دادو گفت شیبزرگ ابروها آقا

 کجا؟ از

 از اولش تا آخرش -

 یبد حیرو توض ییزایچ هی دیپس با -

تا  نی.اگه ناقص بود شما بگگمیاومدم.من م نیهم یبرا -

 بدم حیبازم توض

 :انداختو گفت نییرا پا سرش

.چرااز اراک نیدونیهمشو م بایتقر ایرو یحرف ها از

 اومدم.تااالن کجا بودم.و ی.چجورنجایاومدم ا
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سوء  یارث اومدم نه برا ی.من نه برامیدختر چه 

 نجای.اومدم ادمیاستفاده.من دختر پسرتون...سع

 تونمی.منیبابا بزرگم هست نیشما اگه بابام نباش دونستمیم که

 .ونیکنم.فقط و فقط هم هیبهتون تک

 نینا،ایا ایخونه رو یمن اونروز رفتم جلو نکهیا هیقض

 سعادت و یآقا یخونه قبل یزمان یبوده که آقا

 دونستمویسعادتو نم یآقا دهی.و من آدرس خونه جددهیخر

 .و اونجاشونیدر خونه قبل یرفتم جلو

 ...هم بود ایرو

 :بزرگ آقا

 ...بوده نیا هیقض پس

 ادامه داد: یتکان داد.آقا بزرگ با مهربان یسر آرام

   

.سر تا پاش زخم هینطوریهم ایناراحت نباش.رو تو

 بد حرف بزنه اما دی.شاستین یبد یزبونه.دختر

 .ستین یچیدلش ه تو
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 :تکان دادو گفت یسر آرام 

 ستیتو دلش ن یچیه یچکی.هدونمیم

 :بزرگ کامال مفهوم حرف اورا درک کرد.آرام گفت آقا

 آقا بزرگ؟؟؟ برم

 :بزرگ پاسخ داد آقا

 ...برو.ناراحتم نباشآره

حرص و جوش  دنیزدو خارج شد.با د یلبخند زورک آرام

 یلیخ نیهم یشارژ شد.برا ایرو یها

رفت.همه با استرس  هیاز او گذشت و به طرف بق راحت

 زدو یبه او نگاه کردند اما آرام لبخند

 :با من و من گفت راینشست.الم کنارشان

 ...توامآر

 ی.برادیبه او بگو خواهدیم یزیکه او چه چ دانستیم آرام

 :گفت نیهم

 نینی.چقد همتون غمگنی.خوش اومدستین مهم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

لبخند  ایحبس شده شان را ازاد کردند.رو ینفس ها همه 

 از رضایعل چییزدو با برداشتن سو یثیخب

نوه ها باهم صحبت  گریخانه خارج شد.واما د آن

 :گفت رضای.علکردندیم

 ه؟؟؟؟یرشتت چ یگفت

 :آرام

 !وتریکامپ

 سخت افزار؟ اینرم افزار  -

 نرم افزار -

 گفت: عیسر رایالم

   

 .نههیهم رشتش ا رپارسایام اااا

 :مکث ادامه داد یبعد از کم و

 رضاامیعل

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 گه؟ید یزایچ ای نیجالب.هردوتون نرم افزار اا؟؟؟چه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گفت رپارسایام 

 نرم افزار یسخت افزارم عل من

 :تکان دادو گفت یبه نشانه مثبت سر رضایعل

 یخوای.ممیزدیراجع به کنکورت حرف م می...خب داشتآره

 ؟یسال بعد کنکور بد

 :آرام

 .تو فکرشمدونمینم

 :رضایعل

 !یادامه بد دیبا ؟خبیچ یعنی دونمینم

 :آرام

دوباره چقدر درس بخونم تا بتونم تهران قبول  دیبا یدونیم

 شم؟؟؟

 :رضایعل

 یریم می.نشدی.بخون تا تهران قبول شیدار استعدادشو

 که یدونیبهمن سال بعد.م یورود ایآزاد!

 شرط معدله.معدلت چند بود؟؟؟ بهمن
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :آرام 

 !و چهل و چهار صدم جدهیه

 تکان دادو گفت: نیبه نشانه تحس یسر رضایعل

   

 !یادامه بد یتونیپس م هیالکه ع نیا

 :آرام

 !یکتاب چی.هاوردمیباخودم ن یکتاب چیمن ه یول

 :بپرسد گفت یبدون آنکه بخواهد سوال رضایعل

 ستشین یزخاصیکه چ نی!ایخریم خب

 !نزد یحرف گریبه نشانه باشه ادامه دادو د یسر آرام

******* 

کمر و  یشد.کم ادهیپ نیخوردو از ماش یتکان لیسه

 :گفت دویگردنش را مال

 ؟؟؟یکرد ادشیپ نجای!اناصر

 :تکان دادو گفت ی)مرد راننده اتوبوس( سرناصر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 شناسمیشد.آقا رو م نیسوار کدوم ماش ادمی قای.دقآره 

کردند  غاتیها رفت.همه شروع به تبل یبه طرف تاکس و

 بشود.مرد به طرف نیکه او سوار کدام ماش

 :رفتو گفت رمردیپ کی

 ست؟؟؟؟؟ین یعل سد

 :تکان دادو گفت یسر رمردیپ

 .چارهیخونه ب دهیشده خواب ضی...مرنه

 :تکان دادو گفت یبا تاسف سر ناصر

 اد؟یب تونهی!فردا نمیوا یا

 :رمردیپ

کارم نکرده پول  چارهینکنم.حالش اصال خوب نبود!ب فکر

 ...نداره شده شرمنده زنو بچش

 تکان دادو گفت: یبا تاسف سر ناصر

   

 !.ان شاهللا خدا شفاش بدهباشه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

دست به کمر منتظر او  لیرفت.سه لیبه طرف سه و 

 :دیناصر گفت پرس یبود.وقت

 کنه؟یگفت؟؟؟؟کجاست؟کمکمون م یچ

 دهیخواب ضهیگفتش که مر رمردهیپ اروینبودش.اون  -

 !خونه بدبخت

 :گفت دویکش تیاز عصبان یپوف لیسه

رو عبور چند مرحله  دیبدست آوردن زنم با ی!براالیواو

 یکی ضهیمر یکیکنم!انگار مسابقس.

 !ساریب یکیفالن  یکی ستین نیا فتشیش

 :ناصر

کار نکرده شرمنده زنو بچشه  یحت رهی.فقرهیبدبخت پ بابا

 ؟یگیم ینجوریبعد شما ا

 یتاکس یکه روبه رو یدست به کمر شد به اتوبوس لیسه

 یبود نگاه کرد.ناگهان فکر ستادهیها ا

 :به طرف ناصر برگشتو گفت عیذهنش زد.سر به

 ره؟یفق
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 .ستیوضعش خوبم ن نیهمچ یول ستین ریفق رهیفق - 

 پول الزمه؟ -

 گهیحتما د -

را برداشتو  چییبرگشت. سو نیحرف به طرف ماش بدون

 :در را قفل کرد.سپس روبه ناصر گفت

 بدو ایب

 شیپ قهیکه چند دق یرمردیخودش هم به طرف آن پ و

 دیبه او رس یناصر کنارش بود رفت.وقت

 :گفت

 شونه؟یا

 :گفت رمردیروبه پ لیتکان دادو سه یسر ناصر

 نجایا ایدقه ب هی یحاج

   

 :متعجب گفت رمردیاشاره کرد.پ یبه گوشه ا و

 ام؟یب یچ یبرا

 بهت گمیم ایشما ب -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :از مرد ها گفت یکیروبه  رمردیپ 

 !گردمیباشه برم نمیبه ماش حواست

و ناصر  لیبه طرف سه رمردیتکان دادو پ عیسر مرد

 :گفت لیرفت!سه

 ن؟؟؟یشناسیم زویآقا شما چ حاج

 :به طرف ناصر برگشت.ناصر گفت و

 !هیسد عل منظورش

 ن؟یشناسیرو م یعل دیس یبله همون آقا -

 :تکان دادو گفت یسر رمردیپ

 .شما؟؟شناسمشیم بله

 :گفت دویکش یقینفس عم لیسه

 شهیاگه م کنمی.خواهش ممیدار یکار فور شونیباا ما

 .نیآدرس خونشونو به ما بد

 :کردو گفت یاخم رمردیپ

 .بدم بهیغر هیآدرس خونشو به  تونمیواال.نم دیببخش
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 :لیسه 

 !نیبد خواهشا

با  نباریا لیتکان داد.سه یسرش را به نشانه نف رمردیپ

 :گفت تیجد

ادرسو  خوان؟خواهشاینم ستن؟کمکیپول الزم ن مگه

 ونهیزنم در م ی.پانیبد

   

برگشتو اورا برانداز  لیبه طرف سه رمردیحرف پ نیباا

 تکان دادو یکرد.معلوم بود پولدار است.سر

 :گفت

 میریباهم م نینی.بشباشه

 :لیسه

 میدار نیماش ما

 نیایپس پشتم ب -

 می.بریچشم مرس -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نیداشت ا یاستیقدم برداشت.چه س نشیبه طرف ماش و 

 نام همسر چسبانده بود ته کی.لیسه

!چقدر هم بااحترام حرف زدیکار و همه را گول م نیا

 بود.تا به حال به دیخودش هم بع ی.برازدیم

 یچشم نگفته بود.اما حال...بخاطر آرام!!!پوزخند یکس

 :زدو در دل گفت

 !دمیشد به کارم ادامه م یهرچ

 !گاز فشرد و راه افتاد یرا رو شیپا و

********* 

تلفنش را  رفتیرژه م شیکه در خانه عمو همانطور

 برداشت و شماره آرام را گرفت.بعد از دوبوق

 :داد جواب

 !الیدان سالم

 :با استرس گفت الیدان

 خوبه؟ ؟حالتیآرام.خوب سالم

 :آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ؟یآره.خوبم!توخوب سالم 

 تهران؟؟؟ ادیداره م یجالل یدی؟فهمیدیآره.آرام فهم -

 ترسمی.مالی!داندمیآره آره.فهم -

   

 یدر امان ؟پسیستیمگه خونه عمو فرهاد ن -

 ستمینه...ن -

 :بلند گفت الیدان

 ؟ییکجا ؟؟؟؟؟پسیستین

 :رفتو گفت الی(به طرف دانالیدان ی)عمویعیرف

 شده؟؟؟؟ ی!چیدان

 :را آهسته کردو گفت شیصدا الیدان

 !یچیعمو.ه یچیه

چند نفر از  نکهیاز خانه خارج شد و بدون توجه به ا و

 :گفت دهندیم کیآنجا کش یافراد جالل

 تو؟ یی...کجاآرام
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 .من االن خونه بابابزرگممهیطوالن شیقض الیدان - 

 کجا؟خونه بابا بزرگت؟؟؟؟ -

 ی.و چه راحت افراد جاللزدیراحت بلند حرف م چه

 :.آرام گفتدندیشندیم

.امروز با سامان حرف کنمیم فیبعدا برات تعر الیدان آره

 زدم.گفت،گفت تنها راه همون

 یاز دست بابام...و جالل تی!شکاتهیشکا

.خودش هم به دیکش یقیچشمانش را بستو نفس عم الیدان

 یبود!اما...اگر پا دهیرس جهینت نیا

 :کردو گفت یباشد چه؟؟؟پوف ریهم گ خودش

فردا باز هم بهت زنگ  کنمی...من امشب فکر مآرام

 !خدافظزنمیم

 :دیرا شن ییآورد که صدا نییرا پا تلفن

 !با آرام خانوم الی.آقا دانبهبه

فاب  قیرف ،ینیرضا حس دنیبه عقب برگشت و با د عیسر

 شتریب دیشوکه شد.شا یجالل لیسه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !رضا جلو آمدو گفت:دیترس 

   

 !نیخانوم بودن؟پس ارتباط دار آرام

 :به شمار افتاده بود.با ترس گفت الیدان یها نفس

 !...نه نه.آرام نبودنه

 :رضا

 !حتما خواهرشون بودن ؟پسیجد اا

 :الیدان

 ..دوسدخترم بودنه

 :رضا

 !یتشابه اسم چه

 :زدو گفت یتکان داد!رضا پوزخند یسر الیدان

موقع سر عقل  هی دی.شامیدار ازیهم ن یلی!خمیدار ازین بهت

 بهت ازی.اگه نیکرد یو همکار یاومد

 !بود نتیسرت رو س نایباا یبخاطر همکار نداشتم
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نگه  یبا پوزخند از او دور شدو اورا درخمار و 

 هیاورا تجز یبا تعجب حرفها الیداشت.دان

به طرف  یحرف چیه ا؟؟؟؟بدونیک نا؟بایباا ی!همکارکرد

 خط خود دیبه ذهنش نرس یخانه رفت...حت

تخت دراز  یشماره ارام را پاک کند.فقط رو ایبسوزاند  را

 آرام و یحرف به حرف ها یب دویکش

 ...فکر کرد رضا

خودش رفتو بعد از  نیاز او دور شد.به طرف ماش رضا

 خود را لیموبا نیچک کردن تمام نقاط ماش

بوق  کیرا گرفت.فرد پشت خط به  یو شماره ا برداشت

 :جواب دادو گفت هینرس

 !.بگورضا

 :رضا

چک شه.دونه دونه  یجالل لیسه یعیرف الیدان یها خط

 .برسم خونهیکه دار لویتماس ها!سه

 فرستمیبرات م الویدان شماره
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !.منتظرمیاوک - 

******** 

از  دیکشینگاه کرد.خجالت م شیبه مهمان ها یعل دیس

 دهیآنها دراز کش یجلو نکهیا

به او اجازه  لیهم خواست بلند شود اما سه ی.چندباراست

 یبا چادر گل گل ینداده بود.زن

را به طرف آنها  یچا ینی_بنفش به طرف آنها آمدو سدیسف

 کرد و یتشکر لیگرفت.سه

 :گفت.سپس برداشت

 یلیکار خ کی ی.من برانجایآورد ا یمسن یآقا هی مارو

 اومدم و مزاحمتون شدم یجد

 :کردو گفت یسرفه ا یعل دیس

 ؟؟ی!کار جدنیاومد ؟خوشیمزاحمت چه

 یانداخت.با حالت نییتکان دادو سرش را پا یسر لیسه

 :مظلوم گفت

 !گردمیزنم م دنبال
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 ...چه ؟منیگردیزنت؟؟؟دنبال زنت م - 

 :سرفه کردو بعد ادامه داد گرید یکم دیکه رس نجایا به

 بکنم؟ تونمیم کاریچ

 :با آرامش گفت لیسه

هفت صبح سوار  شیش بایروز جمعه.ساعت تقر زنم

 !شما شده!روزه...جمعه نیماش

 :نگاهش کردو گفت یکم یعل دیس

 نشده ایمن شده  نیسوار ماش یک ادینم ادمیمن  جوون

کردو تلفن را برداشت!عکس آرام  بشیدست در ج لیسه

 یعل دیرا آوردو تلفن را به طرف س

دست دراز کردو تلفن را گرفت.با  یعل دی.سگرفت

 را متوجه ییزهایعکس چ دنیهرلحظه د

بود.در چشمانش  دهید ییدختر را جا نیدختر...ا نی!اشدیم

 ترس بود.ترس،استرس،فشار و ینوع

که با استرس به طرفش آمده  ی.همان دختریناراحت

 ببرد!همان ییاورا جا یخواسته بود حفظ
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 دهیکش غیج یخانه از خوشحال دنیکه با د یدختر

 ساکت به عکس لی.سهشناختی!اورا میبود.آر

تکان دادو  یسر یعل دی.سکردینگاه م یعل دیس العمل

 :گفت

بود  ی!همونرهینم ادمیوقت  چیدختر ه نیاومد.ا ادمی...آره

 شدو ادهیا استرس از اتوبوس پکه ب

 هیگفت برم  ینبود حفظ ادشیمن شد.آدرس  نیماش سوار

 یلیخ دیهم که خونه رو د یجا!وقت

 !شد بنده خدا خوشحال

 :زدو گفت یهل شده بود.لبخند لیسه

 ؟؟؟؟؟؟؟یشناسیدخترو م نیا واقعا؟؟؟؟واقعا

 :تکان دادو گفت یسر یعل دیس

 !ادمهیخوب  یلیاومد!خ ادمی دمیعکسشو د ی.وقتآره

 ؟یکرد ادشیکجا پ یدونیم یعنی -

 :کردو گفت یا سرفه
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 !ییجورا هی 

 :زدوگفت ییلبخند دندون نما لیسه

 اونجا؟؟؟؟ یبری...منو ممن

 یعاد یلیکه خوشحال بود خ لیبرعکس سه یعل دیس

 :گفت

 !یکجا معلوم تو شوهرش از

 کاریمن چ هی!وگرنه عکسش تو گوشنیشوهرشم.باور کن -

 کنه؟یم

 ام؟؟؟یب یوضعم؟؟؟چطور نیباا ینیبیمنو نم -

 نیفردا نزن کنمیفردا.اما خواهش م یبرا مونهیاالن نه...م -

 .کنمی!خواهش مرشیز

 :تکان دادو گفت یسر یعل دیس

 !میکنی.فردا ساعت هشت حرکت مباشه

 زدو گفت: یلبخند لیسه

   

 .ممنون چشم
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را فشرد.سپس از جا  یعل دیدست دراز کرد و دست س و 

 بلند شیحرف از جا یبلند شد.ناصر هم ب

 :گفت شدو

 یسد عل یخداحافظ

و ناصر هردو  لیکرد.سه یبا سر خداحافظ یعل دیس

 روبه لیخوشحال از خانه خارج شدند.سه

 :گفت ناصر

واسه امشب!اگه کارم تموم  میریهتل بگ میبر دیبا

 !برات فرستمی!پولتم میبر فرستمیشه...تورم م

 :زدو گفت یلبخند بزرگ ناصر

 لیآقا سه نوکر

شد.بعد  نیهم بدون لبخند زدن به او سوار ماش لیسه

 گاز یرا رو شیناصر سوار شد پا نکهیازا

 ...فشرد

******* 

 :دهانش گرفتو گفت یمشتش را جلو زهره
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 ؟یریم یحاالم دار یاومد رضایعل نیباماش 

 :زدو گفت یلبخند مرموز ایرو

 .م هستم!تازه شارژ ترآره

 :لب ادامه داد ریز و

 !ایلیخ هیریحال گ یبرا

 :زهره

 ؟یچ یبرا یشارژ

خونه فردام به بابا بگو  امیمامان جان.من شب م یچیه -

 ساعت بذاره که ساعت ده کالس دارم

 کوووتا ساعت ده!برو خداحافظ -

   

 خداحافظ -

را  شیشدو پا رضایعل نیخانه خارج شد.سوار ماش از

 گاز فشرد و به طرف خانه آقا بزرگ به یرو

 یزهایبه او محل ندهد.چ یمهم نبود کس شیافتاد.برا راه

 مثال یمهم تر بود.برا شیبرا یگرید
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 !آرام 

 نگیرا وارد پارک نی.ماشدیرس نکهیگذشت تا ا یساعت مین

 الیشد!به طرف در و ادهیپ نیکردو از ماش

آمد!وارد  یخنده بچه ها م یو در را باز کرد.صدا رفت

 یزیاو سالم دادند.چ دنیسالن شد.همه با د

از  یکیبود!سالم کردو به طرف  ایدوراز انتظار رو که

 اتاق ها رفت.لباسش را عوض کردو وارد جمع

 !شد

******** 

نگاه  شیروبه رو توریگذاشته و به مان زیم یرارو دستانش

 :به طرفش برگشتو گفت ی.پسرکردیم

 یخواستیکه م یاطالعات نمیرضا.ا ایب

 :تکان دادو گفت یسر رضا

مونده واسه بدست آوردن.مخصوصا  زایچ یلی...فعال خآره

 خونه بابا گفتیم الهی.داندیخونه جاو

 !بوده یرد گم کن یبرا دی!اما شابزرگشه
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 !تحت کنترل باشه یبگ یتونیم - 

 یرو داد...منم قدم یدستور انجام کار لیهرموقع سه -

 .نگران نباشدارمیبرم

 شیرا رو به رو یبه طرف مقابل برگشت که کس و

 :.احترام گذاشتو گفتدید

 !سیرئ سالم

******* 

هم نسبت به  یا نهیک نینشسته بود.کوچکتر ایبه رو رو

 به او یدختر نداشت.اصال حس نیا

.نه نفرت.نه دوست داشتن.به نظر خودش اصال نداشت

 نبود که بخواهد به او توجه یشخص مهم

او نشسته  یکامال صاف روبه رو یبا دل نیهم ی.براکند

 :برگشتو گفت ایبه طرف رو رضایبود.عل

 سالمه؟؟؟ نمیماش

   

 نه ناقصه -
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 :گفت تیبا جد رضایعل 

 ؟یکرد کارشی؟چیچ

 :محمدرضا

 !حسسسساسه ها نیمنو ببره ا نیبه بعد ماش نیازا ایرو

 :تکان دادو گفت یسر ایرو

 بابا!نترس سالمه

داد.آرام هم  هیتک یبه صندل دویکش یقینفس عم رضایعل

 رهیبه تلفنش خ دویکش یقینفس عم

بود.همانطور که به تلفنش نگاه  یمنتظر تماس ای.گوشد

 بلند لشیزنگ موبا یصدا کردیم

زدو به نام مخاطب نگاه کرد.سامان بود.اما تا  ی.لبخندشد

 .خواست جواب دهد قطع کرد

******* 

 نیو سرش را بمبل انداخت یرا قطع کرد.آن رارو تلفن

 کباریفقط  خواستیدستانش گرفت.دلش م
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نبود.او  یمناسب نهیدردو دل کند اما نه!آرام گز یکی با 

 به شتریب دیداشت.نبا یخودش هزاران بدبخت

تماس را قطع کرده بود.تلفنش  نیهم ی.برادادیاسترس م او

 ایآن خانم بود  ای.خوردیمدام زنگ م

.سامان فعال کردندینم افتیدر یپاسخ چکدامی!اما هآرام

 در آرامش باشد.راحت و خواستیم

زن مگر  یآن مزاحمت ها توانست؟بای.اما مگر مآسوده

 راحت باشد!خودش هم توانستیم

نبخشد!چند نفس پشت سر  ایچکار کند!ببخشد  دانستینم

 بلند شد.از فونیآ یکه صدا دیهم کش

رفت که  فونیبلند گفتو به طرف آ -اه  - کی تیعصبان

 دویکش ی.نفس راحتدیرا پشت در د یمهد

به باال  یمهد قهیرا باز کرد در کمتر از پنج دق در

 :گفت دیچهره آشفته سامان را د ی.وقتدیرس

لوس نشسته تو خونه  یدخترا نینفله.ع افتوی.جمع کن قاه

 ؟بروی!مگه تو دخترخورهیحرص م
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 سیدهن مارو سرو نجایروبه رو شو حرفتو بزن ا باهاش 

 الینکن.واو

پرتاب کردو وارد خانه  یرا به گوشه ا شیکفش ها و

 به یپس گردن کیکه وارد شد  نیشد.هم

 :مبل رها کرد.سامان گفت یزدو خود را رو سامان

 یایب یمثل ادم پاش یایم یوقت یریمیم

   

 یشعبت درست حرف بزنا.فردا اخراج سییبا ر یهو -

 ..!حوصله کار دارم یلیجهنم.خ -

 !تو حلقتا کنمیفرو م وییدمپا نیا امیسامان م -

 ؟یی.نه کدوم دمپاییکدوم دمپا -

 ری.بابا تو خدهیده تا سوسکم بهش چسب رونهیکه ب یهمون -

 هفته هیاز  یبانک هیسرت االن معاون 

خودت زنگ  یاونم نصفشو برا یایم دوروزشو

 جنس مونث تورو هی.انقد تو خودت نباش.یحیتفر

 کرده؟؟؟ ینطوریا
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 .متفاوته هیجنس مونث با بق نیا - 

 بهش فکر نکن باشه؟ گهید یبعله.باشه!ول -

 :گفت ینشون نداد که مهد یعکس العمل چیه سامان

 ناناز؟؟؟ یقربونت برم؟باشه خانوم کوچولو باشه

 :گفت دوینگاه چپ چپ سامان خند با

 چارهی.بیآدم ش میچهارساعت قربونت صدقت بر دی.باواال

 زنت

******* 

 ایبا بچه ها جور شده بود.اما با رو یبحسا آرام

 حوصله اش را ییجورا کینه!اعصابش را نداشت.

نگاه کرد.چند ورق  نیبچه بود!به زم یادی.زبردیم سر

 چرا ناگهان با دانستیبود.نم نیزم یرو یباز

داشت.از آنها  تیبرگه ها حساس نیشد!به ا یعصبان دنشید

 :گفت رضایآمد!عل یبدش م

 ؟؟؟؟یکنینم یباز آرام

 :تکان دادو قاطع گفت یبه نشانه منف یسر آرام
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 !نه 

نگفت.آرام  یزیتعجب کرد اما چ یاز لحن او کم رضایعل

 آنهارا به حال خود رها کردو با گفتن

 نییداد و سرش را پا هیوارد اتاقش شد!به در تک دیببخش

 حوصله اش زیروز ها همه چ نیانداخت.ا

   

رفت!تلفنش  لشیبه طرف موبا دویکش ی!پوفبردیسر م را

 حرکت به آن نگاه یرا برداشتو ب

که گذشت  یکرد.کم یرا پل ی.قفلش را باز کردو آهنگکرد

 به گوش دادن آن یمتوجه شد عالقه ا

را گذشت.اما آن را هم دوست  یندارد.آهنگ بعد آهنگ

 را هم دوست یبعد ینداشت.او آهنگ ها

و از اتاق خراب آهنگ را قطع کرد ی.با اعصابنداشت

 بودند.ناگهان یخارج شد.هنوز مشغول باز

 :گفت رضایعل

 ؟؟؟یسره چ میببند م؟شرطیکن یباز کی ستویها ب بچه
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اما  تی.با عصبانختیواقعا بهم ر گریآرام د اعصاب 

 :کنترل شده گفت ییصدا

 نی...الزم نکرده قمار کننه

 :گفت رضایاش نشست.عل یشانیپ یرو یاخم جد و

 اد؟یبدت م...از پاسور تو

 :رک گفت یلیخ آرام

جمعمون جمعه  ی.بنظرم وقتیباز نیاز ا خورهیبهم م حالم

 باشه.نه یکه گروه نیانجام بد ییباز

 !یچهارنفر که

 رایاشاره کرد!الم هیو سا رضایعل ا،یبه محمد رضا ،رو و

 :گفت

 !میکن یباز قتیجرئت حق نیایب نی.بسه.پاشگهیم راست

 :زدو گفت یطانیلبخند ش ایرو

 .قتیجرئت حق نیای...باهاش موافقم.بآره

به طرف  عیسر یلیانداخت.خودش خ نیبرگه ها را زم و

 یکیپالست یآشپزخانه رفتو با بطر
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هم برگه هارا جمع کردو همه گرد  رضای.علبرگشت 

 را چرخاند.بار اول به یمشتاق بطر اینشستند.رو

 دیگفت که سحر با رپارسایو سحر افتاد که ام رپارسایام

 گونه اورا ببوسد و سحر با تمام نفرت گونه

به او زد و با  یپس گردن کیو آخرش هم  دیبوس اورا

 از هینشست.هرچقدر که سا شینفرت سر جا

 رپارسایآمد!ام یآمد سحر بدش م یخوشش م رپارسایام

 ی.چندباردادیهم مدام اورا حرص م

متوقف  رپارسایسحرو ام نیب یدوباره بطر نکهیتا ا گذشت

 گفتیم دیسحر با نباریاما اشد.

 :دیرا انجام دهد.پرس یکار رپارسایام

   

 قت؟؟؟یحق ای جرئت

 :زدو گفت یشخندین رپارسایام

 یبگ یخوایم یجرئت.چ میریگ

دست خود را به طرف  یعکس العمل چیبدون ه سحر

 :بردو گفت رپارسایام
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 کن بوس 

 :به او و دستش نگاه کردو گفت جیگ رپارسایام

 کنم؟؟؟؟ کاریچ

 بوس کن.دستمو بوس کن -

با  رپارسهیبرد.ام رپارسایدستش را به طرف ام وپشت

 هیگرد شده به او نگاه کرد و اما بق یچشمان

و  یبا اخم رپارسایافتاده بودند.ام نیزم یخنده رو از

 :تعجب گفت

 امیبووووس کنم؟؟؟؟؟من دست بابامو بوس نکردم ب دستتو

 دست تورو بوس کنم؟

 :گفت سحر

 کن حرف نزن بوس

 :با خنده گفت رضایعل

 !حرف اضافه نزن!بدو ریام

نگاه کرد.دستش را به نشانه  هیبا غرور به بق رپارسایام

 باال آوردن دست سحر باال آورد اما ناگهان



 
 

361 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یدست سحر کوباندو خودش از خنده رو یرا رو دستش 

 با دویافتاد.سحر دستش را کش نیزم

 :آن را ماساژ داد گرشید دست

مگه تو؟دستم درد گرفت.بوس کن  ییچته؟وحش شعوریب

 نمیبب

 :به حالت خودش برگشتو گفت رپارسایام

از  نمی.ازنمشیبخوام بوس کنم م وی.من هرکایالیخ خوش

 یخوایم هیشکل نیبوس من.بوس من ا

 هم نخواه یخواینم بخواه

   

 :تکان دادو گفت یسر سحر

 دمی.نشونت ماا؟؟؟باشه

 یتکان داد.آرام به آنها لبخند میسرش را به نشانه تفه و

 صد دانستینگاه کرد.م یزدو به بطر

را  یبطر ایرو یافتد اما وقت یهم بگذرد به او نم سال

 .آرامستادیآرام ا یروبه رو یچرخاند سر بطر
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را  یته بطر نکهیجلوتر رفت تاا ینگاه کرد.کم یبطر به 

 باالتر آورد که متوجه ی.سرش را کمدید

 دویکش یقی.نفس عمدیترسی...از او میشد.وا رپارسایام

 :گفت

 .خب

 :رپارسایام

 قت؟یحق ای جرئت

 :فکر کردو گفت یکم آرام

 !قتیحق

 :بلند گفت رپارسایام

 کاریو چ یعصر بااون پسره کجا بود امروز

 ؟؟؟؟؟؟یکردیم

 نیکرد.آرام اصال توقع همچ دیتاک کاریکجا و چ یرو

 را نداشت.او چنان سوالش را شک یسوال

 یخاص یآرام واقعا جا ایکرده بود که گو انیب زیبرانگ

 ایحرف رو نیانجام داده.با ا یرفته و کار خاص



 
 

363 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :زدو گفت یشخندین هم 

 !نیهم کرد یکار نیرفت ییجا یبا کس ومدهیبه.ن به

انداخت.سپس رو  رپارسایبه او و ام ینگاه خصمانه ا آرام

 زدو با تعجب شخندین رپارسایبه ام

 :گفت یساختگ

 نرفتم ییپسره؟من امروز جا ن؟؟؟امروز؟کدومم

سرش  رضاامیزد که عل یچشمک کوچک رضایروبه عل و

 چشمانش را گرد رپارسایرا تکان داد.ام

 :گفت کردو

 یپسره ک ؟اونیکجا بود ستش؟خبین یبده مگه باز جواب

 بود؟

   

 :دادو گفت هیبه مبل پشت سرش تک آرام

 .شناسمینم یمنم گفتم کدوم پسره؟من پسر خب

 :برگشت و گفت رپارسایبه طرف ام رضاهمیعل

 .کدوم پسره؟ریام گهیم راس
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 :تکان دادو گفت یسر رپارسایام 

 !کدوم پسره گمی.بعدا مبااااشه

سرش  نباریکه ا دیچرخ یکرد!دوباره بطر یطانیخنده ش و

 و تهش...به آرام افتاد.آرام نفس ایبه رو

 :گفت ای.رودیکش یقیعم

 قت؟؟؟یحق ای جرئت

 :آرام

 !جرئت

 شیهم برا ادیاما ز قتیحق دیدوست داشت آرام بگو ایرو

 توانستیمهم نبود.او هرجور بود م

 :گفت نیهم ی.برازدیرا بر زهرش

 بده به من اریرمزشو باز کن ب تویبرو گوش پاشو

بلند شدو به اتاق  شیترس از جا یمتعجب شد اما ب آرام

 بعد با تلفنش برگشت.رمز یقیرفت.دقا

 ایآمد.تلفن را به طرف رو رونیرا باز کرد و از اتاق ب آن

 در آن یخاص زیچ چیگرفت.به نظرش ه
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را  لیتا موبا ایهم حساس نشد.رو ادیز نیهم یبرا نداشت 

 به ایزنگ خورد!رو لیگرفت موبا

زد.آرام دست دراز کرد تا  یشخندینگاه کرد.ن مخاطب

 دویتلفن را کش ایاما رو ردیرا بگ لیموبا

 :گفت

منظورت آقا سامان که  یگفتیازاون پسره که م رپارسایام

 نبوده؟؟؟

 :گفت دویکش یپوف تی.آرام از عصباندیخند و

 داره! کاریچ نمیبب بده

   

 یرا م شیو آبرو دهدیتلفن را جواب م ایرو کردیم فکر

 ییدست بردو در کمال پررو ایبرد اما رو

 :را قطع کرد!آرام متعجب گفت تماس

 ؟؟؟یکرد قطع

 :تکان دادو گفت یبالبخند سر ایرو

 کردم؟ ی!کار بدآره
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

واقعا تلفن را  نباری.آرام دست بردو ادیباز هم خند و 

 :زدو گفت یپوزخند رپارسایگرفت!ام

 کدوم پسره؟ یانکار کن یتونیم بازم

 :هل دادو گفت رونیکالفه نفسش را به ب آرام

 !دوست بابام هستش پسر

 :اضافه کرد ایبعد روبه رو و

 ...سعادتسامانه

 ی.ادیبرق از سرش پر دیسعادت را شن یلیتا فام ایرو

 سعادت بود.تازه لیدختر واقعا فام نی!!!ایوا

سامان  یاز دوست دختر ها یکیآرام  کردیفکر م قبال

 :گفت ایاست!رو

 سعادت؟؟؟ سامان

 :تکان دادو گفت یبا لبخند سر آرام

 .سامان سعادتآره

مخ زدن  یبرا ییها وهیکامال الل شد.خودش چه ش ایرو

 یلیسامان به کار نبرده بود اما حال...خ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

دختر مخ اورا زده بود.آرام که  نیپنج روز ا یساده،ط 

 :فکر او را خوانده بود گفت

تا درباره  مینهار بخور رونیب میهم رفته بود امروز

 !دانشگاهم و درسام باهام صحبت کنه

 :بعد اضافه کرد و

 !نیمه

   

 ایسرش را تکان داد اما رو میبه نشانه تفه رپارسایام

 کیانداخت. نییمبهوت و ناراحت سرش را پا

 فیکه قابل توص یزیشکست در وجودش بود.چ حس

 یلیشب خ یزمان ا،خانوادهینبود.به اصرار رو

به همراه  رپارسایو ام رایآنجارا ترک کردند.الم زودتر

 !به بعد رفتند ازدهیهم  هیسحرو سا

را جلو نشاند و ناصر  یعل دیس یبا خوشحال ********

 سوار عیسر لیهم عقب نشست.سه

 :گفت یعل دیشد.س نیماش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 برو تا بهت بگم ینجوریهم 

گوش  یعل دیس یتمام مدت با استرس به حرف ها لیسه

 :دیپرسیهمش م دادویم

 رم؟یدرست م دارم

 یچین ها هداد یباز هم استرس بودو استرس.از آدرس و

 که نجایا دانستی!اصال نمدیفهمینم

اشاره کردو  یبه گوشه ا یعل دیاست کجاست!س ستادهیا

 :گفت

 نجاستیا

 :به اطراف کردو گفت ینگاه هی لیسه

 تهرانه؟؟؟؟ یکجا قایدق نجایا

 :مکث گفت یپس از کم یعل دیس

 پاسداران

به  یسرسر یتکان داد!نگاه میبه نشانه تفه یسر لیسه

 شده روزیکل کوچه انداخت.او باالخره پ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

هزارم از  کیکند.با  دای!توانسته بود مکان آرام را پبود 

 دایمال و ثروتش توانسته بود اورا پ

 :زدو گفت یاز خوشحال ی.پوزخندکند

 ؟؟؟؟یسد عل یمطمئن

 :تکان دادو گفت یسر یعل دیس

 !کردم ادشیپ نجایهم قای.دقآره

 تکان دادو گفت: یباز هم سر لیسه

   

 سیازت.شماره حسابتو برام بنو ممنونم

 :یعل دیس

 ؟؟؟؟یچ یبرا

 !کردن زنم دایپ ینیریش -

 :گفت یبا خوشحال یعل دیس

 خوادیپسرم.اما نم ممنون

 !شام بدم رانویکل ا دیاتفاق با نی.بخاطر اخوادیچرا م -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

کردو شش تراول دست نخورده دراوردو  بشیدر ج دست 

 یعل دیپس ازشمردن آن به طرف س

 :گفت گرفتو

 ینیریش نمی!اشاهللایا ینیبب ریخ یحاج

آن همه تراول  دنیدست بردو پول را گرفت با د یعل دیس

 جا چشمانش برق زد اما کیآن هم 

 :گفت

 ادهیز یلیکه خ نیا

 !کمتر از لطف شماس -

 :پشت فرمان نشست.روبه آنها گفت و

 نجایدم خونه ا یدر بست بر رمیگیم یبرات تاکس یعل دیس

 کار دارم شرمنده یلیخ

 :که هنوز ذوق ول هارا داشت گفت یعل دیس

 نداره اشکال

شد.دستش را  ادهیبه ناصر اشاره کرد و ناصر پ لیسه

 بال فاصله یبلند کرد.تاکس یتاکس یبرا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :ناصر گفت ستادویا 

 بست؟در

   

را سوار کردو آدرس خانه شان را داد.پول  یعل دیس ناصر

 لیرا هم پرداخت کردو به طرف سه

پوزخند کنار لبش تلفنش را برداشتو  کیبا  لی.سهبرگشت

 شماره رضا را گرفت.رضا بعد از چهار

 :جواب داد بوق

 بله

 کردم داشیبده.پ یرضا مژد گون -

 ویک -

 !کردم دایاومده بودم تهران؟؟؟همون اونو پ یواسه ک -

 :مکث گفت یپس از کم رضا

 !ایخبر نذار ی!منو بیبد ینیریش دیبا ؟پسیجد

منتظر خبرام باش.رضا دو نفرو با ون بفرس تهران به  -

 .انیب گمیکه م یآدرس نیا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 با ون؟ یچ یبرا - 

باشن حداقل بتونن تو  فتیش دیکنم!شباهم با داشیپ دیبا -

 فتیش یچند روز هی دیون بخوابن.با

 !بدن

 !وفتنیراه م گهیخب.تا دوساعت د لهیخ -

 زودتر رضا.عجله دارم -

 .فرستمیخودمم م یاز پسرا یکیخب! لهیخ -

 ؟؟؟یفرستیاز افراد خودت م یچ یبرا -

 فرستمینم یخوایکمکت.نم انی.بینجوریهم -

 نه بفرست.فقط زودتر بفرست -

 خب.خدافظ لهیخ -

 خدافظ -

 شد که ناصر گفت: رهیرا قطع کردو به آن خ تلفن

   

 زنته؟؟؟ یبدن؟؟؟؟مگه نگفت فتیش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :لیسه 

.دعوا کرده رفته.از افرادم منظورم خواهر و برادر زنمه

 !بود

بخاطر  یبا تاسف سر لینزد.سه یگفتو حرف یآهان ناصر

 .ناصر تکان داد یسادگ

******** 

 :رفتو گفت یبه طرف پسر رضا

 کرده داشیپ دیوح

 :خود بلند شدو گفت یاز جا دیوح

 ؟یو؟کیک

 :رضا

 فتیواسه ش خوادیافراد م یکرده.ول دایآرامو پ لیسه

 !بره دیاز ماهام با یکیدادن.

 یسوت نیاز ما بره با دادن کوچکتر یکی.میریرضا لو م -

 !فهمهیم لیسه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 دی.شارسهیبه ما نم یاطالعات چیبره!اگه نره که ه دیبا - 

 اون میکن کاریهمه اطالعاتو نده.چ لیسه

 وقت؟؟؟؟

 خودت برو -

 ؟؟؟؟یچ -

 کنهیشکم بهت نم س؟؟تازهیخودت برو.بهتره!ن -

 ؟یچ نجای.ادیآخه وح -

 من هستم!مراقبم.نگران نباش برو -

 ؟؟یمطمئن -

زودتر برو.خبرا  یلیآره رضا.برو افرادشو آماده کن خ -

 رو هم برسون!

   

 :زدو گفت ینگاه کرد.لبخند دیبه وح رضا

 .ممنون

******** 
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

کردو  یشد.پوف داریاز خواب ب لشیزنگ موبا یصدا با 

 :گفت

 کنم لنتشیرفت سا ادمی اه

دکمه سبز  عی.سردیتلفن را برداشت که شماره رضا را د و

 :را دم گوشش گذاشت لیرا فشردو موبا

 بله

 ویندنفرکرده ازم چ دایآرامو پ یجا لیسالم ندا خانوم.سه -

 دادن خواسته.گفتم فتیواسه ش

 خبر بدم بهتون

 :که بخاطر خواب گرفته شده بود گفت ییبا صدا ندا

 نفر خواسته؟؟؟ چند

 رمیدو نفر خودمم دارم باهاش م -

 ن؟؟؟؟یراه افتاد -

 .نه.تازه بهشون خبر دادم تا حاضر شن -

 :فکر قاطع گفت یبعد از کم ندا

 امیم منم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :رضا 

 ؟؟؟؟یچ

 !امیمنم م -

 ستیخانوما ن یبرا یمناسب یندا خانوم اونجا اصال جا -

 .هست؟ستیکه برام نامناسب تر ن نجایازا -

   

 :گفت یا هیندا رضا ساکت شد.پس از چند ثان تیعصبان از

 .دنبالتون امیساعت ده م نی.حاضر شدیببخش

کردو بعد  دادیبه ساعت که نهو ربع را نشان م ینگاه ندا

 :گفت

 .خداحافظدی.ببخشی.مرسباشه

برخواست.تمام مدت به  شیتلفن را قطع کردو از جا و

 آن دختر ندهیو پدرش و ا لیشغل سه

 :.اما در آخر گفتدادیفحش م بدبخت

 ذارمیبدبخت بشه.نم گهیمثل هزاران تا دختر د نمیا ذارمینم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

الزمش را که در  ییزهایتمام چ دویرا پوش شیلباس ها و 

 ناسنامهو شارژر و پول و ش ابلیمو

برداشت!چند دست لباس هم درکوله اش جمع  شدیم خالصه

 کرد.راس ساعت ده در را قفل

.همان موقع زنگ خانه اش خورد و او پشت در کرد

 آمد نییاز پله ها پا یعکس العمل چیبود.بدون ه

.رضا دیدر را باز کرد که رضا را دست به زنگ د و

 :گفت

 ن؟یایم نیدار یسالم.راست راست اا

 !امینجات دادن اون دختر آره م یبرا -

کدام از محافظ  چیاز درخارج شدو آن را قفل کرد.به ه و

 نداده بود.سوار ون شد و یها اجازه همراه

 :نشست و گفت یحرف چیه ینشست.رضا هم ب شهیش کنار

 !وفتیراه ب ایپور

******** 

 وضع حال درس ندارم نیسامان بابا من تو ا -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

پسر عمت و پسر  یا!مگه نگفت.بامنم بحث نکن.ایدار - 

 توننیم تن؟؟خبیعموت هم رشته ا

 شهیسرم م ییزایچ هی.تازه منم گهیکنن د کمکت

 آخه سامان -

 آرام -

   

...آرام نفس یحرفش آرام ساکت شد.چه لحن گرم نیا با

 :گفت دویکش یقیعم

 !کنم دایکارم پ دیبا تازه

 رضاتونیبه عل یزنیحاال اون بعدش حله.امروز زنگ م -

 برو کتاب بخر

 !مزاحم توام شدم دیباشه.ببخش -

 نه بابا.برو زنگ بزن.بدو -

 خب.خداحافظ -

 خدافظ -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

تلفن را قطع کرد.از اتاقش خارج شدو به طرف هال راه  و 

 :کردو گفت یافتاد.آقا بزرگ به آرام نگاه

 نیبش ایدخترم.ب سالم

 :آهسته به طرف آقا بزرگ راه افتادو گفت یلیخ آرام

!اما خب من رمیبرم کتاب تست بگ خوامیبزرگ من م اقا

 زنگ بزنم به خوامیسر رشته ندارم!م ادیز

 !؟؟رمیباهاشون برم کتاب بگ تونمی.مرپارسایام ای رضایعل

 :زدو گفت یبزرگ لبخند آقا

 گهیکه نه.پسر عمو پسر عمتن د چرا

 !من شمارشونو ندارم -

زنگ بزن.فکر نکنم  نیصفحه اول دفتر تلفن هست.بروبب -

 ستین رپارساهمیخونه باشه ام رضایعل

 فرار از کار یاون آمادس برا یول

 کنن؟؟؟یکار م جایهمشون  -

 :تکان دادو گفت یبزرگ سر آقا

 !مونی.کارخونه خانوادگآره
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 گفت: دویکش یآه قهیشد.پس از چند دق رهیبه فرش خ و 

   

 ...دوست داشت توش کار کنه.اما یلیخ دیکه سع ییجا

 :برگشتو گفت ریزود به همان مرد سخت گ یلیخ

 باهات انیبتونن ب دیزنگ بزن بهشون شا برو

تکان دادو به طرف دفتر تلفن که کنار  یبا لبخند سر آرام

 تلفن بود رفت.صفحه اول شماره عمو

تلفن  رایبعد الم یرا برداشتو خانه شان را گرفت.کم نایس

 :را برداشت

 بله؟؟؟

 :آرام

 ؟ی.خوبسالم

 ؟؟؟؟؟؟؟ییآرامممممم تو -

 ؟یآره!چطور -

 .چخبرایمرس -

 ؟یدانشگاه ندار -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !نه امروز نه - 

 خونس؟ رتونیام رایآهان.الم -

 :گفت یبه طور مشکوک رایالم

 چطور؟

 !صحبت کنم وتریراجع به رشته کامپ خواستمیم -

 خودت زنگ بزن دمیشمارشو م ایآهان.نه شرکته.ب -

 :گفت دویکش یپوف ارام

 باشه

 !سیبنو -

   

 دانستیاو گفت.آرام م یتند تند شماره برادرش را برا و

 همان شماره مطمئنا در دفتر تلفن هم

 :گفت رایاما باز هم نوشت.الم هست

 گهید نهی.اونم رشتش همدمیم رضارمیشماره عل ایب

 .بدهیآره مرس -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یرا هم دادو اوهم نوشت.پس از کم رضایشماره عل رایالم 

 حرف زدن قطع کردن.آرام به دو شماره

زنگ  رپارسایبه ام خواستیکرد.اصال دلش نم نگاه

 رضایبه شماره عل یبزند.اما مجبور بود.نگاه

کرد.به کدام زنگ  رهیذخ لشی.شماره هردو را در موباکرد

 را رضایشماره عل دویکش یزد؟؟؟؟؟پوفیم

بوق،دو  کیبود. رپارسای.هرچه بود بهتر از امگرفت

 نداد.آرام یجواب رضای،پنج بوق اما علبوق

آوردو تماس را قطع کرد!به شماره  نییرا پا لشیموبا

 آن ضربه ینگاه کردو رو رپارسایام

با  دهیبه دوبوق نرس رپارسایرضا،امی.برعکس علزد

 :خشک جواب داد ییصدا

 بله؟؟؟؟

 :آرام

 سالم

 سالم.شما؟؟؟ -

 !آرامم -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نشناختم - 

اورا  شیاو همان اول با صدا دانستیشد.م یکفر آرام

 .به طرفزدیکرم بر خواهدیشناخته و فقط م

 :خود رفتو گفت اتاق

 ؟ینشناخت یعنی

 اوردمینه.به جا ن -

 یاووف.آرامم.دختر عموت!حاال شناخت -

 :گفت دویخند رپارسایام

خب زودتر بگو.فک کردم دوسته دوست  اوووووه

 !یمخمو بزن یزنگ زد یدخترم

   

 :آرام

 .ستمیاون ن!نه یآخ

 دییخب حاال بفرما -

 م؟؟؟؟یکتاب بخر میبر یایبا من ب شهیزنگ زدم بگم م -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 کتابه...؟؟؟؟؟؟ - 

 .خوامیکنکورم م یبرا -

 تیاوه.پس آقا سامان باالخره کار خودشو کردو راض -

 !کرد

 :با تعجب گفت آرام

 اون گفته؟ یدونیچه م تو

 یهرچ هگیحدس زدم.نکنه واقعا اون گفته!؟دوس پسره د -

 شهیبگه انجام م

 :گفت یجد یلیپوزخند زد.آرام خ و

 نه؟؟؟؟؟ ای نجایا یای.مدمینشونت م دمتید

 :رپارسایام

 امیم گهیفکر کنم.وقتم جور شد دوساعت د بذار

 ؟البتهیایب یتونی.االن نمرهید گهیدوساعت د رپارسایام -

 اشکال نداره یایب یتونیها نم ستیاجبار ن

 .میریم میکنیبا سامان هماهنگ م فردا

 :گفت عیسر یلیخ رپارساینام سامان ام دنیشن با
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یبگ یمونده پس فردا بر نمیاالن.هم امینکرده.م الزم 

 منو ببره کتاب ومدیبود ن شعوریپسرعموم ب

 !میبخر

 :زدو گفت یناخواسته لبخند آرام

 .منتظرم.خدافظ!یمرس

   

 خدافظ -

 خواستیرا که قطع کرد خنده اش گرفته بود.اصال نم تلفن

 نیا ایبگذارد اما گو ریرا تحت تاث یکس

 :تکان دادو گفت یرا کرده بود!سر کار

 سامان بدبخت

!اصال حواسش دیایب رپارسایتا ام دیتخت دراز کش یرو

 ربع بعد کینبود بلند شود و حاضر شود.

 :لب گفت ریز رپارساینام ام دنیزنگ خورد.با د تلفنش

 اوه اوه

 :گفت عیسر یلیخ رپارسایرا برداشت که ام تلفن
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 رمی.منتظر نمونما.وگرنه منییپا ایزود پاشو ب نمییپا 

 :آرام

 باال ای.بستمین حاضر

 حاضر شو زود -

 گهیباال د ایخب ب -

 حال ندارم -

 شنایآقا بزرگ و مادر جون ناراحت م -

 باال امیخب.تو حاضر شو دارم م لهیخ -

 .خدافظخب -

 خدافظ -

را قطع کرد.از جا بلند شدو به طرف کمدش رفتو  تلفن

 شتریداخل آنرا نگاه کرد.چهار تا مانتو ب

 یاش را برداشتو تنش کرد!مانتو ی.شلوار مشکنداشت

 نهییآ ی.روبه رودیرا هم پوش یا یطوس

 یشال طوس هیخوب بود. یبه اندازه کاف پشی!تستادیا

 آنرا شیبرداشتو پس از منظم کردن موها
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کردن را  شیکرد.اصال حس و حال آرا سرش 

 پولش را پس از فینداشت.همان گونه خوب بود.ک

   

 کباریگذاشت. فشینه داخل ک ایچک کرد پول دارد  آنکه

 چک کردو از نهییخودش را داخل آ گرید

هم  رپارسایخارج شد.همان موقع که وارد هال شد ام اتاق

 :د شدو بلند گفتوار

 من اومدم سالم

 :به او کرد و گفت ینگاه آرام

 سالم

 ؟یحاضر -

 آره -

به طرف اتاق خانم بزرگ رفت.پس از زدن دو تقه به  و

 وارد شد.خانم دییکلمه بفرما دنیدر و شن

بودو اقا بزرگ مشغول خواندن  دهیتخت خواب یرو بزرگ

 زدو وارد یاو بود!آرام لبخند یکتاب برا
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 نی.در ادیشد گونه خانم بزرگ و اقا بزرگ را بوس.خم شد 

 دوروز آن چنان به آنها عالقه مند شده

ذوق زده اش  یادیز لیفام کیکه حد نداشت.داشتن  بود

 :کرده بود.آرام با لبخند گفت

کتاب  رمیم رپارسایبزرگ مادرجون من دارم با ام آقا

 !بخرم.البته با اجازه

 :زدو گفت یبزرگ لبخند خانم

 یموفق باش برو

به خانم  یتکان داد.آرام نگاه یبزرگ هم با لبخند سر آقا

 یاوقات رو شتریکه ب یبزرگ کرد.زن

باعث شده بود  نیآمد.هم ینم رونیب ادیو ز دیخوابیم تخت

 اوقات آن ی!گاهردیبگ یافسردگ یکم

 یدوساله است.و بعض یدختر ایکه گو شدیمظلوم م چنان

 یکس چیاوقات آن چنان ابوس که ه

اوقات آن چنان مهربان که  ی!و گاهرفتینم طرفش

 گونه اورا گری.آرام بار دشدیعاشقش م یهرکس

 :با لبخند گفت دویبوس
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 خدافظ 

 :بزرگ آقا

 جان آرام

 به طرف او برگشتو گفت: آرام

   

 جانم؟

 ریبگ نویا -

را به طرفش گرفت.آرام به کارت  ییکارت عابربانک و

 :نگاه کردو بعد گفت

 یآقابزرگ.مرس دارم

 ریبگ -

 .خدافظی.مرسنینه اقا بزرگ دارم.باور کن -

 :خواست خارج شود که آقا بزرگ گفت و

 نجایا ادیبگو ب رپارسایبرو به ام خودت

 رپارسایتکان دادو خارج شد با چشمانش به ام یسر آرام

 با رپارسایاشاره کرد که داخل شود اما ام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گفت یجیگ 

 ها؟؟؟؟

 :آرام

 آقا بزرگ کارت داره برو

 آها -

 رپارسایوارد اتاق شد.آقا بزرگ رو به ام یحرف چیه یب و

 :آهسته گفت ییبا صدا

 رونه؟یب آرام

به نشانه مثبت تکان داد!آقا بزرگ کارت  یسر رپارسایام

 :گرفتو گفت رپارسایرا به طرف ام

 .خواست براش بخر یهرچ

 :کردو گفت یتک خنده ا رپارسایام

 !براش خرمیدارم همرام.م پول

 !ریام ریبگ -
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 دارم اقا بزرگ همرام.شما نگران نباش - 

 باهاش نکن میاخالق نوبدیا ریبگ -

کردم که  یبا دختر عمو هام بد اخالق یآقا بزرگ...من ک -

 باشه شیدوم نیا

 ری.کارتم بگنیآفر -

 دارم همرام گمیم -

االن اون دختر .اما دهیاجازه نم رتتیغ یمرد شد دونمیم -

 یریباهاش م یوقت دیماس و توام با

 یبدم به خودش ول خواستمی.میریپولو از باباش بگ رونیب

 رشیبه تو پس بگ دمیقبول نکرد.م

دست بردو کارت را گرفت.به طرف خانم  رپارسایام

 :گفت دویبزرگ برگشت.دست برد لپش را کش

 ه؟؟؟یمادرجون خودم چطور حال

صحنه  نیا یرف در اتاق رفتو وقتزد.آرام به ط یلبخند و

 لبش یرو یناخوداگاه لبخند دیرا د

 :زدو گفت ی.خانم بزرگ لبخندآمد
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 !پسر.برو دخترمو عالف نکن.منتظره برو 

به عقب  رپارسایشد.ام شتریحرف آرام لبخندش ب نیا با

 :آرام گفت دنیبرگشتو با د

 !بخره خوادیم یخانوم چ نیا مینیبب میپس ما بر خب

 یبزرگ و خانم بزرگ با آنها خداحافظ آقا

به طرف در رفتو از کنار آرام  رپارسایکردند.ام

 گذشت.آرام

 رپارسایمجدد به طرف ام یپس از خداحافظ هم

 و از پله ها دندیرا پوش شانیرفت.هردو کفش ها

 :گفت رفتیهمانطور که جلوتر م رپارسایرفتند!ام نییپا

 ؟یبخر یخوایم یچ

 مزاحم توام شدم دیکتاب تست!ببخش -

 :و گفت دیبه پشت گردنش کش ی.دستدیخند رپارسایام

 بود فهیبابا.اشکال نداره.وظ نه
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توجه به او در ساختمان را  یکرد.آرام ب یتک خنده ا و 

 نیماش کی شیباز کردو خارج شد.روبه رو

 :گفت رپارسایکه ام دیبلند را د یشاس

 !شو سوار

******** 

نگاه کرده  وتریبه کامپ یادیرا تکان داد.ز گردنش

 گردنش ی.دست برد کمکردیبود.گردنش درد م

و به ساعت رولکسش نگاه کرد.ساعت دوازده  دیمال را

 داد و چشمانش را هیتک یبود!به پشت صندل

و دو  دیسر رس یهم گذاشت که همان موقع مهد یرو

 :زد و گفت زشیضربه به م

 نه؟ یخوابیم یریگیم ؟؟همشویریگیحقوق م یالک تو

 :از چشمانش را باز کردو گفت یکی سامان

 .شکنهیگردنم داره م ینزن مهد حرف

 :صورتش را مچاله کردو گفت یمهد

 !نمیپاشو بب نجایا ی.از صب لم دادیکرد غلط
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :چشمانش را گرد کردو گفت سامان 

 ؟؟؟؟یگیچرررا،چرررت،م

که  اردیاورا درب یخواست با لب و لوچه کج ادا یمهد

 :متعجب اورا صدا کرد ییبا صدا یدختر

 دی...ببخشیقربانخان یآقا

چشمانش گرد شد،لبانش  هیصدم ثان کیدر کمتر از  یمهد

 یرا گاز گرفتو به حالت عاد

.به طرف یجد سییشد همان ر عیسر یلی.خبرگشت

 :دختربرگشتو گفت

 ن؟؟؟؟یداشت ی.کاربله

 :دختر

 گهیباهاتون کار داره!م گهیاومده م یخانوم هی.دیببخش

 آشناتونه

 با تعجب گفت: یمهد

   

 من؟؟؟ با
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

به نشانه مثبت تکان داد.به طرف اتاقک  یسر دختر 

 نکهی.بدون ادیرا آنجا د یخودش رفت که خانم

 :صورتش توجه کند وارد اتاق شدو گفت به

 ...بفرم

سوخته ثابت ماند!آهسته  ینگاهش در دو چشم قهوه ا که

 :گفت

اگه  نیدونین؟میدار کاریچ نجایفرهنگ...شما ا خانوم

 کنه؟؟؟؟؟خواهشیم کاریچ نتتونیسامان بب

 کنمیم

 باهاش حرف بزنم ذارهینم -

حرف  دیبا نیکه ولش کرد ی.وقتذارهیمعلومه که نم -

 ی.االن اون خوشحاله.اون هفت سالنیزدیم

 بازم بره؟؟؟؟؟ نیخوایبس نبود که حاال م رانیرفت از ا که

 !اما -

 !کنمیمهسا خانوم.خواهش م -
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با بغض از بانک خارج  یحرف چیفرهنگ...بدون ه مهسا 

 را شیزدو دستها یپوزخند یشد.مهد

 .فرو برد شیدرموها

******** 

بود.ناصر را  امدهیدوازده شده بود اما هنوز رضا ن ساعت

 به هتل فرستاده بود.خودش تک یبا تاکس

از طرف آرام  ینشسته و منتظر نشانه ا نشیتنها در ماش و

 دهید یزیدوساعت چ نیر ابود.اما د

 :زدو گفت یطانیبود!لبخند ش نشده

.نه؟فوقش تا یاینم رونی.نه؟تا شب بیاینم رونیظهر ب تا

 ی.باالخره که برایاینم رونیدوروز ب

 داتی.باالخره که من پیشیکوچه خارج م نیاز ا یاتفاق

 که یزی!!!باالخره که من به اون چکنمیم

 !رسمیم خوامیم

کرد که تلفنش زنگ خورد.به طرف تلفن  یتک خنده ا و

 زود یلینام رضا خ دنیبرگشت و با د
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 رهیسبز را به سمت دا رهیبردو تلفن را برداشت.دا دست 

 قرمز حرکت دادو گفت:

   

 پس؟ نییکجا

 خودتو نگران نکن ستمیسالم.خسته نباشم.اصال خسته ن -

 ییزر نزن کجا -

 !ادب یب -

 ؟ییرضا.کجا -

کردن  دایاالن.اما سخته پ میتهران.ما پاسداران میدیاه.رس -

 .کوچه نیا

پس از ده  لیدادن که کجاست.سه حیشروع کرد به توض و

 حرف زدن به راننده فهماند کجا قهیدق

داده بود که ون وارد کوچه شد.رضا  هیتک نی.به ماشدیایب

 از پسرها که یکیبه شانه  یضربه ا

 :بود زدو گفت ایپور نامش

 !دمشید...اوناهاش
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او  نیشده بود پشت ماش لیکه خودش هم متوجه سه پسر 

 :ترمز کردو گفت

 میدیرس

 ادهینشود.رضا پ ادهیپ یبا اشاره دست فهماند کس رضا

 :شدو گفت

 سالم

 لیدستش را دراز کرد.رضا بااو دست داد.سه لیسه

 :به اطراف کردو گفت ینگاه

 ؟ینفر آورد چند

 !دونفر -

 :تکان دادو گفت یسر لیسه

 .ی!مرسباشه

 :به اطراف کردو گفت ینگاه رضا

 نجاس؟؟؟؟یا

   

 :هم به کوچه نگاه کردو گفت لیسه
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 !نجایجاس!اون مرده منو آورد ا نی.همآره 

 :رضا

 بهش یداد چقد

 !مویبیپول تو ج -

 پونصد؟ -

 :لیسه

 صدیس

 نینزد.همان موقع ندا از ماش یتکان دادو حرف یسر رضا

 برگشت نیبه طرف ماش لیشد.سه ادهیپ

شد.از داخل گوشه لپش  خکوبیم شیندا سرجا دنیبا د که

 لیبه سه نکهیرا گاز گرفت.ندا بدون ا

 :زدو گفت یبه اطراف کرد.پوزخند یکند نگاه نگاه

 !زن موقتت!هه کنهیم یزندگ یخوب یجا

 !باز هم به اطراف نگاه کرد و

******* 



 
 

400 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

سکوت کرده بودند و به راه توجه  هردو 

 در هم بود.خودش شیکه فعال اخم ها سارپاری.امکردندیم

که درحال پخش  ینی.آهنگ غمگدانستیرا نم لشیدل هم

 شروع یبود تمام شدو آهنگ شاد

سامان گوش داده  نیبار در ماش نیکه آرام،اول ی.همانشد

 :بود

 اومده که با قلبم عشق

 شروع کنه شویباز

 اومده که دوباره عشق

 و رو کنه ریز منو

   

 نقدیا دموید چشماشو

 حالو روزم بده

 و حواس ندارم هوش

 هنوزم وونمید

 حوصله داره یوا
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 من دوباره دله 

 خرابه حالش

 نداره میراه

 گوشه کنارا نیا

 ایدن یتو جای

 دوباره جامون

 ما یساده  دل

 لبخند هیچشم  چشم

 قشنگه هرچند که

 بسیغر بامن

 قلبمو کند یول

 ایدر هیچشم  چشم

   

 بایچشم ز دوتا

 شهیم یچ یعنی

 ایخدا دونمینم
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آرام آمد.خودش  یلب ها یآهنگ کمکم لبخند رو نیا با 

 آهنگ را نیچرا انقدر ا دانستیهم نم

 :گفت رپارسایدارد.آهنگ که تمام شد ام دوست

 قشنگه!نه؟؟؟ یلیآهنگه خ نیا

 :آرام

 نشیسامانم داشت تو ماش نویقشنگه.ا یلیخ آره

 :به طرف آرام برگشتو گفت رپارسایام

سامان من  یبگ گهید باری...شمایم یرتیکمکم غ دارم

 ...تو دونمویم

به  ینگاه رپارساینگفت.ام یزیکردو چ یتک خنده ا آرام

 :کردو گفت یساعت و بعد نچ

 !توروخدا.ساعت دوازده ظهر منو برداشته آورده کجا نگا

 :آرام

 !وا

 :رپارسایام
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دم ظهر منو  یفهمینهار توپ ازت گرفتم م هیکه  دیخر بعد 

 ییجا یببر یبرندار

 :گفت دویخند آرام

 .باشه

ادامه  یبه رانندگ یگریدیحرف چیبدون ه رپارسایام

 فروشگاه کی یبعد جلو یقیداد.دقا

 گفت: رپارسای!امستادندیا

   

 شو ادهیپ

شدو به فروشگاه نگاه  ادهیشد.آرام پ ادهیخودش زودتر پ و

 از قبل شده شتریب یلیکرد.جرئتش خ

 نی!خوشحال بود از ارفتیراه م ابانهای.راحت درخبود

 بخواهد یاگر جالل کردیبابت!با خودش فکر م

 انی!در مکندیم شیدایکند او در خانه هم باشد پ دایپ اورا

 :گفت رپارسایام شیفکر ها

 گهید ایآرام.ب الیواو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

به طرفش رفت.هردو وارد فروشگاه شدند.وارد که  آرام 

 در هم رسارپایام یشدند کمکم اخم ها

اخم را به  نیا دانستیاخم او نم یبرا یلی.آرام چون دلشد

 راه رپارسایغرور او گذاشت.ام یپا

جوجه پشت  کی.آرام هم مانند داشتیو کتاب برم رفتیم

 .پس از آنکه دستانشانرفتیسر او راه م

گذاشتو دست در  زیم یکتاب هارا رو رپارسایشد ام پر

 کرد!همان موقع آرام هم دست در بشیج

کرد.کارتش را درآوردو خواست آنرا مرد بدهد که  فشیک

 دستش را زودتر جلو بردو رپارسایام

 :را به مرد داد.آرام ناخوداگاه گفت یکارت

 یکنیم کاری.چاا

 :دیکلمه را شن نیدر جوابش فقط ا اما

 هستش رمزش

پارسا کتاب  ریبه او داد.ام یکارت به همراه برگه ا مرد

 :هارا برداشتو گفت

 میبر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

راه  انیاز فروشگاه خارج شد.آرام هم به دنبالش رفت.م و 

 :گفت

 ؟یتو حساب کرد چرا

را باز کردو کتاب هارا  نیدر ماش رپارسای.امدینشن یجواب

 گذاشت.خواست سوار شود نیعقب ماش

 :است!گفت ستادهیا شیمتوجه شد آرام سرجا که

 پس؟ یاینم

 :رفتو سوار شد.تا نشست گفت نیماش به طرف آرام

 داشتم همرام ؟خودمیچرا حساب کرد تو

   

 :را چرخاندو گفت چییسو رپارسایام

 !مگه شدی.چگهیحساب کردم د خب

 :آرام

 !بنداز حتما کارت به کارت کنم برات ادمی

به آن  یبلند شد.نگاه رپارسایام یاس ام اس گوش یصدا

 :بود نیا امیکرد که قسمت اول پ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ...پاسارگاد.برداشت از حساب بانک 

از آن بود که از کارت آرام  شتریب رتشیزد!غ یکج لبخند

 کارت آقابزرگ برداشت کند.دنده را ای

دنده عقب رفتو پس از عوض کردن  یجا کرد.کم جابه

 گاز فشرد!از فروشگاه که یرا رو شیدنده پا

 یبلند شد.نگاه رپارسایام لیزنگ موبا یشدند صدا دور

 رهی.دادیرا د رضایبه تلفن کرد که نام عل

 :را حرکت داد و گفت سبز

 بله؟؟؟

 :رضایعل

 ؟یی.کجاسالم

 خونه آقا جون میریم میدار میدیکتاب خر -

 ؟؟؟یکتاب؟با ک -

 .آرام -

 :گفت یبا لحن مشکوک رضایعل

 ن؟؟یرفت کجا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 میدیکتاب خر میرفت - 

 !خونه ما نیاینهار ب یبرا گهیآهان.مامانم م -

 خونه آقا جون میریم می.دارمیشینه مزاحم نم -

 !!نجایا نیایاونجا ب یخب بجا -

   

 :را از خود دور کردو به آرام گفت لیموبا رپارسایام

 خونه ما نیاینهار ب گهیم رضاسیعل

 یبرا گشتیم ی.دنبال بهانه ادیاز داخل لپش را جو آرام

 هیدرخواست!پس از چند ثان نیرد کردن ا

 :گفت

 خونه میری.ممیشیمزاحم نم بگو

 میشیمزاحم نم گهیارام م -

 نیایگذاشته!ب یمامانم ماکاران -

 .خدافظمیایحتما م میایم -

 :تلفن را قطع کرد.روبه آرام گفت و
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !میریداشتن...م یماکاران 

 :آرام

 می.بذار اول بهشون بگمیبه آقا بزرگ خبر نداد یول

 اجازه ندن دیبعد.شا

بدهد تلفنش  رپارسایبدون آنکه مهلت حرف زدن به ام و

 را برداشتو شماره خانه اقابزرگ را

 :جواب داد ی.بعد از دو بوق زنگرفت

 بله؟؟

 آقا بزرگ یدیم وییجان.گوش هیسالم سم -

 !یسالم بله گوش -

 بیاقا بزرگ اجازه ندهد.عج کردیدر دلش دعا دعا م آرام

 :دلشوره داشت.آقا بزرگ گفت

 بله؟؟

که  میگشتیبرم میداشت میکرد دیسالم آقا بزرگ.ما خر -

 میبر گهیزنگ زد گفت عمه م رضایعل
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

بهتره آخه دمه  میمن فکر کردم مزاحم نش ی.ولخونشون 

 ...ظهره و ممکنه خست

 خونشون دیبر -

   

 م؟یبر -

 نیدعوت کرده بر ی.وقتنیآره بر -

 :آهسته گفت ییبا صدا آرام

 .خدافظنیادرجون برسونو م هیپس.سالم به سم باشه

 خدافظ دخترم.خوش بگذره -

 .خدافظیمرس -

فرستاد.در دلش  رونیتلفن را قطع کرد.پنفسش را به ب و

 :گفت

 دیاونا اومدن حاال من با شبیپر شبی.دهیخاله باز انگار

 حوصلشو یلی.خنمیرو بب ایبرم رو

 !ی.وانمشیبب دی...هرروزم بادارم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یلبخند کج رپارسایفرستاد.ام رونیباز هم نفسش را به ب و 

 :زدو گفت

 !.دانشگاسستیخونه ن ایرو

کرد که  ینگاه یبا تعجب به طرفش برگشت و سوال آرام

 :با خنده گفت رپارسایام

محمد رضا و عمه  رضاویاونجور که معلومه تو از عل واال

 ی.براادیبدت م ایاز رو شتری.بادیبدت نم

حوصلت سر نره  نکهیا ی!برامیبر یدوست نداشت نیهم

 میریاز اونجا م میداریرو برم رایالم میریم

از پسش  یبود دونفر ایوقت رو هیعمه.تا اگه  خونه

 ؟؟؟؟ی.موافقنیایبرب

 :گفت دویخند آرام

 !!!!یاریکم ن نفس

 :تکان دادو گفت یبه نشانه نف یسر رپارسایام

 ارمی.نمنترس

 ادیبدم نم ایدرضمن من از رو -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ....سوسکم خوشگلهیگیتو راست م - 

 ؟یچ یعنی -

   

 !گهید یگیتوراست م یعنی -

انها ردو بدل نشد!پس از سوار کردن  نیب یحرف گریود

 به طرف پاسداران،خانه زهره را رایالم

 !افتادند

****** 

 یآرام بودند.اما اتفاق یخبر از سو کیخبردار منتظر  همه

 به رضا خبر زدیبود.پشه پر م وفتادهین

از  یخودش خواسته بود.تا مثال بتواند کم .رضادادندیم

 بردارد اما قصد لیبارهارا از دوش سه

 دنیکه تا تهران راننده بود با د یداشت...پسر یگرید

 را شیکه وارد کوچه شد چشمها ینیماش

رخ  میپسر از آن خارج شدند.ن هیکرد.دو دختر و  زیر

 یبود کم دهیپوش یطوس هیکه مانتو یدختر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

به آنها نگاه  یبود که به دستش داده بودند.کم یعکس هیشب 

 یکیش یکرد.اما آنها وارد خانه آپارتمان

آن پسر،خارج!پسر تلفنش را برداشتو شماره  دیو از د شدند

 رضا را گرفت.هرچه بوق خورد جواب

کنار لبش  ی.پسر با لبخند کجریگ غامیپ ی.رفت رونداد

 :گفت

 ادهیبلند پ یشاس نیپسر و دوتا دختر از ماش هیاقا. سالم

 که یرخ دختر میخونه.ن هیشدن رفتن تو

 کمی!البته چون نیبود که بهم داد یاون عکس هیشب کمی دمید

 ازم دور بودن خوب نتونستم

 نی.در کل حواسم هست.نگران نباشنمیبب

 !تلفن را قطع کرد و

****** 

.وارد شدو جلوتر از شناختیم یساختمان را به خوب نیا

 :گفت رپارسایت که امرف نییهمه به پا

 ش؟؟؟یکه حفظ نجایا یاومد چندبار

 :آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !ادیز یلی...خیلیخ 

 ؟؟؟یچ یعنی -

 گفت: دویکش یپوف آرام

   

.واحد روبه کردنیم یزندگ نجایا نایسامان ا شیسال پ چند

 بود.االن یوقت بود خال یلیخ شونییرو

 شونوییخونه روبه رو نامیرفتن عمه ا نجایاز ا نایا سامان

 !دنیبوده رو خر یوقته خال یلیکه خ

 :کردو گفت ینچ رپارسایام

انقد  نتشیبیروزم نم هیاقا سامان کال به تو مرتبطه نه؟ نیا

 ...که کنهیسامان سامان م

 :گفت دویخند رایالم

 !نگیدید یدی.دکندیگل م رپارسایام رتیغ

گرفت.آرام دکمه  رپارسایدو انگشتش را به طرف ام و

 نکهیمنتظر ماندن تا ا یآسانسور را زد.کم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

آسانسور  لهیو هرسه سوار شدند.آرام به م دیرس آسانسور 

 لم داد و به سقف اسانسور نگاه کرد.در

 :گفت دلش

آسانسورشون بخاطر  نی!چندبار امایختیریکرم م نجایا چقد

 .ما خراب شد

به نشانه تاسف  یسر رپارسای.امدیلبش را گاز گرفتو خند و

 :تکان دادو گفت

به عنوان دختر  وونهیدختر خلو د هی.ومدین ومدین ایخدا

 عمو اومد

دستش  -خاک بر سرت  –دستش را باال برد به نشانه  و

 شیاز جا نکهیآورد.آرام بدون ا نییرا پا

 :بخورد گفت تکان

 کردمیم تیحال ندارم وگرنه حال فیح

 یجواب دویخند رپارسایموقع در آسانسور باز شد.ام همان

 در دل شدیم ادهیهمانطور که پ راینداد.الم

 :گفت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

که بااخمش  شهیچقد شادو شنگول شده.هم رپارسای...اموا 

 !االن چشهخوردیم لویفام یهمه دخترا

 رونیانداخت.زهره ب رپارسایآرامو ام نیب ینگاه مشکوک و

 :آمدو با لبخند گفت

 !نی.خوش اومدسالاام

 :هم از اتاقش خارج شد وگفت رضایموقع عل همان

 میخوش اومد سالم

   

 :گفت رضایکردو رو به عل یبا زهره روبوس رپارسایام

 مینکن.خوش اومد یبا ما قاط خودتو

 :و ارام اشاره کرد.سپس گفت رایبه خودش و الم و

 میخوش اومد نه

اشاره  رضاهمیعالوه بر خودشان به عل نباریا و

 :زدو گفت یلبخند کج رضایکرد.عل

 بروتو حرف نزن ایب
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یو ارام هم سالم کرد.زهره و ارام روبوس رایبه الم و 

 ییهمان جا قایکردند و آرام وارد شدو دق

 شانیکه انروز نشسته بود!زهره پس از آنکه برا نشست

 که ندیشربت اورد خواست کنارشان بنش

رفتو در را باز کردو  فونیخانه خورد.به طرف ا زنگ

 :گفت

 !دخترمه

باز  ایبعد در خانه توسط رو قهیزد.چند دق یبخند کجل آرام

 یزیو چ یبدون توجه به کس ایشدو رو

 :گفت

ماام  گنیچرا به ما نم انینم یاستادا وقت نیا دونمی.من نماه

 .عالف کردن مارومیاین

به طرفشان برگشت و  ایزد.رو یآرام لبخند کج بازهم

 :گفت

 سالم اا

 :ایسرش را خم کرد.رو دویخند آرام

 ه؟؟؟یچ وا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

افتاد که  نیا ادیتکان داد. – یچیه –به نشانه  یسر ارام 

 آمده بود نجایکه ا یهمان روز قایدق

را باز کردو گفت  فونیاتفاق ها افتاده بود!زهره در ا نیهم

 باز کردو از دیدر را باکل ایدخترمه.وبعد رو

.سپس روبه مهمان ها گفت اا سالم...همه دینال شیها استاد

 دست ایبلند شدند و به رو شانیاز جا

با آرام گرم رفتار کرد.سپس به اتاقش  بایتقر ای!رودادند

 را عوض شیلباس ها عیسر یلیرفتو خ

درست کرده بود را  شیکه مادرش برا یآمد.شربت کردو

 :برداشتو سپس رو به بچه ها گفت

 ن؟یدیون سر کوچرو د نیا

   

 :باشد ادامه داد یبدون انکه منتظر جواب و

ونه  نیمن رفتم ا ی.از وقتدنیدارن مراقبت م نکهیا مثل

 کل نکهیکه االن برگشتم.با ا یهست تا وقت

 ...خب یول دیطول نکش شتریآمد من دوساعت ب رفتو

 :رضایعل
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 تو ون؟ کننیم کاریچ خب 

 :باال انداختو گفت یشانه ا ایرو

دستشه حرف  یگوش یپسره نشسته توش ه هی.دونمیچم

 !زنهیم

 انداخت نییسرش را پا دویکش یقینفس عم آرام

****** 

 :کتش را تنش کردو گفت یصوت امیپ دنیشن با

 لیسه رمیدارم م من

 :لیسه

 کجا؟

 پاسداران -

 !امیپس منم م -

ناصر  اروی.تو مواظب اون گهید رمیالزم نکرده.من م -

 باش با زنت که االن رفته اتاق جدا

 که!خدافظ یریمینازشو بکش نم کمی!برو گرفته
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

دربست خودش را  یاز در خارج شدو با گرفتن تاکس و 

 به پاسداران رساند.دم کوچه عیسر یلیخ

به طرف ون رفتو  یپس از حساب کردن پول تاکس ستادویا

 به طرف در عیدرش را باز کرد.پسر سر

 :رضا گفت دنیکه با د برگشت

 آقا سالم

 :رضا

   

 شو ادهیپ

 :ا گفتشدو به طرف رضا رفت.رض ادهیپ نیاز ماش پسر

 ه؟یشد.ک یچ خب

 شدن ادهیپ نهی.از اون ماشستمیواال مطمئن ن -

 :اشاره کرد.ادامه داد رپارسایام نیبه ماش و

دختره مانتوش  هیپسر! هیشدن!با  ادهیدختر بودن که پ دوتا

 بود که به یعکس نیا هیبود شب یطوس



 
 

420 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 میدور بودو فقط ن یلیچون خ ستمی.بازم مطمئن ننیداد من 

 !رفتن تو اون خونهدمیرخش رو د

 :تکان دادو گفت یبه آپارتمان اشاره کرد.رضا سر و

 !انیتا ب مونمیم پس

 ؟؟؟یچ انیب ریاگه د -

 میمونیمنتظر م -

پشت  گریسوار ون شدو طرف شاگرد نشست.پسر د و

 که آن پسر دانستیخواب بود!م نیماش

 نیهم یباشد برا داریب تواندیاست و حال نم ماریب یکم

 کردو بشیبه او نگفت.دست درج یزیچ

 :پول دراوردو به طرف پسر گرفت و گفت یمقدار

 !اریب ریبگ چی.برو سه تا ساندوایپور ایب

خارج  نیپول را گرفتو از ماش یتعارف چیه یب ایپور

 نگاه گفتیم ایکه پور یشد!رضا به در خانه ا

 نیآمدن ندارند!کولر ماش رونی.مطمئن بود فعال قصد بکرد

 میخودش تنظ یرا روشن و رو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

دادو چشمانش  هیتک ی.سپس سرش را به پشت صندلکرد 

 را بست

******* 

 یلیبودند!آرام خ یبا ولع مشغول خوردن ماکاران همه

 :را تمام کردو گفت شیزودتر غذا

 خوب بود یلیعمه.خ یمرس

 یرا تمام و تشکر کردند!آرام رو شانیهمه غذاها کمکم

 گفت: رضایهمان مبل نشست.عل

   

 ن؟؟یدیخر کتاب

من  یکتاب برا نیکه ا ی.انقدمیدیخر میآقا رفت نیآره.با ا -

 نمیبش دیانتخاب کرد من شبو روز با

 !بزنم تست

 :رضایعل

!بخون یکارارو بکن نیهم دیبا یتهران قبول ش نکهیا یبرا

 یشیموفق م
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :تکان دادو گفت یسر آرام 

 یمرس

بلند شدو  شیاز جا رپارسایام نکهیآنجا بودند تا ا یساعت مین

 :گفت

 میبر دیبچه ها پاش خب

 :برخاستند.زهره گفت شانیاز جا رایو الم آرام

 حاال نیچرا؟؟؟؟بمون اااا

 :رپارسایام

 برم دیدارم عمه ناجور.با کار

 خب بذار بچه ها بمونن -

 ؟یمونی.مدونمیرو نم رایبره درس بخونه.الم دیآرام که با -

 :زدو گفت یلبخند رایالم

 .خدافظمیشیمزاحم م گهیروز د هی.رمیمنم م گهید نه

آمدند  نییکردند.هرسه به همراه هم پا یاز همه خداحافظ و

 در رپارسایرفتند.ام نیو به طرف ماش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 شهیعقب نشست وش یرا باز کردو آرام درصندل نیماش 

 :داد.گفت نییرا تا آخر پا

 !زهییچقد هوا گرمه.مثال پا یوا

پس از  رپارسایداد.ام هیتک یسرش را به پشت صندل و

 گفتن :

   

 هوا گرمه آره

 افتاد راه

****** 

 رونیهمان سه نفر که از خانه مورد نظر ب دنیبا د ایپور

 :آمدند رو به رضا گفت

 !اقا...اومدن آقا

 رپارسایام یمشک نیچشمانش را باز کردو به ماش رضا

 :گفت اینگاه کرد.روبه پور

 تورو؟؟؟ مینیبب ی.چطورهیهاش دود شهیکه ش نیا

 ...دونمینم -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یفرد شهیش رایزد ز یحرکت کرد.رضا لبخند کج نیماش 

 نییکه پشت نشسته بود تا آخر پا

تابانه منتظر بود داخل را  یحرکت کرد.رضا ب نی!ماشبود

 از شانس بد ایو از شانس خوبش، ندیبب

بود که ون توقف  یطرف قایکه نشسته بود دق یآرام،طرف

 را بسته بودو به شیشمهاکرده بود.آرام چ

که رد شد رضا نگاهش در  نینداشت.ماش یتوجه رونیب

 همان نیرخ آرام ثابت ماند!ا مین

 یاست.اما انقدر شباهت.کم هشینه،حداقل شب ای...است

 واقعا او همان دختر اینگاه کرد.آ گرید

را از  نیماش رپارسایتوجه کند که ام شتری...خواست ببود

 :گفت ایکوچه خارج کرد.پور

 نبود که نمیبابا.ا یا

 :رضا در دل گفت اما

 خودش بود چرا

 :گفت ایبه پور سپس

 !!!!...برونیماش نیدنبال هم برو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نیماش عیگفت...پسر سر یبلند تر یآخر را با صدا برو 

 را روشن کردو با چند حرکت دور

و با  دایدورتر شده بود اما پسر اورا پ یکم رپارسای.امزد

 که یکرد!پسر یفاصله از او رانندگ یکم

 :از جا بلند شدو گفت عیسر یلیخواب بود خ نیماش پشت

 شهیبفهمه بد م سیی؟؟ریبریم یکجا دار نویماش ایپور

 برگرد

   

 :آنکه متوجه رضا شود بلند گفت بدون

 باتوام برگرد یهووو

 :به عقب برگشتو گفت رضا

پشتشون  میدار میکرد داشونی؟؟؟؟پیزنیچرا داد م نیبش

 .حرف نزن بخوابمیریم

 :مبهوت به رضا نگاه کرد و بعد در دل گفت پسر

 کردن؟؟؟ داشیاوه.پ اوه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نیباز هم به رضا نگاه کرد.رضا سر برگرداندو به ماش و 

 !نگاه کرد رپارسایام یمشک

****** 

 نباریا رپارسایمشغول حرف زدن بودندو ام نیماش در

 نهییبه آ ی!نگاهکردیم یآهسته رانندگ یلیخ

به او  یکه متوجه ون پشت سرش شد!توجه خاص انداخت

 شدینکردو راه را ادامه داد.اما متوجه م

بعد ون هم وارد  هیچند ثان شودیم یابانیخ ایهرکوچه  وارد

 هی.روبه بقشودیم ابانیهمان کوچه و خ

 :گفت

 ه؟؟؟یوقته پشت سرمونه.به نظرتون ک یلیون خ هی...گمایم

 یون سبز دنیبه عقب برگشت که با د عیسر یلیخ آرام

 درحرکت یکه پشتشان با فاصله دومتر

برگشتو تند تند نفس  عیترس در دلش جوانه زد.سر بود

 چکار کند.آن قدر هول دانستی.نمدیکش

 رپارسایکند.روبه ام یکار چیه توانستیبود که نم شده

 :گفت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !کنه دامونی...برو فقط...برو نذار پزهی...چرپارسایام 

 :مشکوک گفت رپارسایام

 ه؟یکنه؟مگه ک دامونیپ

.ها؟پس زودتر کنهیم بمونیداره تعق دیشا گمی...مدونمینم -

 گهیبرو د

 سیدهنش سرو دارمی!االن نگه مکنهیم بیغلط کرده تعق -

 شه

چشمانش را از ترس گرد کرد!به عقب برگشتو دوباره  آرام

 به ون نگاه کرد.در دلش گفت:

   

 نان؟یا یعنی...دمیند ویاز دارو دسته جالل چکدومیکه ه من

به تهران  لیسه گفتیافتاد که م الیحرف دان ادیناگهان  و

 شد به لیآمده است!کل بدنش تبد

 :...آب دهانش راقورت دادو گفتدلشوره

 برو چی.ول کن بپایحوصله دار رپارسایام

 کنمیم شیحال -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یلیکه آرام خ سدیوا یراهنما را زد و خواست کنار و 

 :گفت عیسر

 عیضا یما نباشن اونجور بیاصال تو فکر تعق دیشا بابا

 بچرخ اگه واقعا قرار یالک کمی.برو ایشیم

 ...نداره یلیکنن که مطمئنا دل بیمارو تعق باشه

 :گفت عیسر یلیدر دلش خ دیرس نجایا به

 عمم جون

 :ادامه داد و

 تازه بهشون.برو میخندیم میریم میچیپیم مام

 :گفت عیسر رایالم

 ریبرو ام گهیآره راس م آره

گاز  یرا رو شیراهنما را خاموش کردو پا رپارسایام

 فشار داد و درکمال تعجب متوجه شد سرعت

 یماهرانه،وارد کوچه مخف یلیتر شده است.خ ادیهم ز پسر

 عیسر یلیشد که اصال در راهش نبود.خ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

کرد.آخر کوچه بود که سرعتش را کم  یکوچه را ط ریمس 

 به عقب نگاه کرد اما ون را نهییا کردو از

گاز فشرد و  یرا رو شیپا یتوجه چیبدون ه گری.ددیند

 خبر از آنکه ون یاز کوچه خارج شد.اما ب

زود از آن  یلیخ رپارسایکوچه شده است...اما ام وارد

 مدام ایهم خارج شد.رضا به پور ابانیخ

 :گفتیم

 !میکنیکن.برو االن گمشون م شتریرو ب سرعتت

اما  دیگاز فشرد و به آخر کوچه رس یرا رو شیپا ایپور

 از آن رپارسایام نیخبر از آنکه ماش یب

به دوطرف خود نگاه  ایهم خارج شده است.پور ابانیخ

 کردو گفت:

   

 ...کجا رفتن؟وا

 :به طرف پسر برگشتو گفت تیبا عصبان رضا

 بپرسم واقعا کجا رفتن؟ تونمیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :ایپور 

 بخدا من دنبالشون رفتم ینیحس یآقا

االن پشتشون  دیبا م؟؟؟مایینجایپس ما چرا ا یاگه رفت -

 !میبودیم

من تمام تالشمو کردم  نیبود.باور کن دهیخب فکر کنم فهم -

 ...باشه نه گمش کنم اما عینه ضا

 :مکث گفت یاز کم بعد

 شرمنده ام من

 :گفت دویکش یقیاو نگاه کرد.نفس عم افهیبه ق رضا

 !بگو نویم؟ایکن کاریچ میگمشون کرد ؟؟؟؟؟االنیا شرمنده

 یعصب ینزد.رضا پوف یانداختو حرف نییسرش را پا پسر

 :گفت دویکش

شد به  یدم خونه!حداقل اونجارو حواست باشه خبر برو

 خبر نده یبه جالل رمیقض نی!اایدیمن م

 !کشتتیم بفهمه

 :تکان دادو گفت یسر ایپور
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 چشم 

خودش را به هتل  یتاکسشدو با  ادهیپ نیاز ماش رضا

 دادن فتیش یهم رفت برا ایرساند و پور

****** 

 :گفت شدیم ادهیپ نیهمانطور که از ماش رپارسایام

 بدبخت اصال دنبال ما نبود اروینرفتم دعواها! خداروشکر

   

زد!هنوز هم استرس  یلبخند زورک دویکش یقینفس عم آرام

 تاب ،منتظر بود به خانه برود یداشتو ب

سامان بازگو کند.دلش  یموضوع را برا عیسر یلیخ و

 از یبا او حرف بزند تا کم خواستیم

 کم شود استرسش

****** 

 ی.مهدزدیشده بودو حرف نم رهیخ یبود به نقطه ا یقیدقا

 :از آشپزخانه بلند گفت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

مگه خونه خودته  نییبنداز پا زیلنگاتو از رو م سامان 

 ؟یلم داد ینجوریا

شده بود چشم  رهیکه بهش خ یبدون آنکه از نقطه ا سامان

 :بردارد گفت

.حرف نزن دارم فکر یگیچرا چرت م ستین زیرو م پام

 !کنمیم

به چه  قایدق دانستیدوباره حواسش را متمرکز کرد.نم و

 از ینصف دانستیاما م کندیفکر م یزیچ

چهارم آنها درباره مشکل آرام بود.دلش  کیحدقل  ایآنها،

 رای!زردیبا او تماس بگ خواستیم

با سامان تماس  شودینم شیتنهاست و رو یلیاو خ دانستیم

 در جواب حرف سامان ی.مهدردیبگ

 :گفت

 !نیزم شیبنداز زهیاگه هم پات رو م اا؟؟؟گفتم

 :برگشتو گفت یچا وانیدول با

 یکنیفکر م یبه چ حاال
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گفت دویکش یپوف سامان 

 !یهمه چ به

 ؟یمثال به چ -

 !یبه همه چ -

 یدار ییبه در دستشو ی.چهارساعته زول زدیخب به چ -

 یبر نهی.اگه فکرت راجع به ایکنیفکر م

 !یانقد فکر کن ین ازیپاشو برو ن انهی ییدستشو

 رهیخ یی.اصال حواسش نبود که به در دستشودیخند سامان

 گفت: یشده است...روبه مهد

   

 .فکر کنم که زایچ نیبه ا ستمیمثه تو ن هیبابا.فکرام جد نه

 :روبه او گفت یجد یمهد

 ؟یکنیروزا بهش فکر م نیکه انقد ا هیچ

 نای.به مهسا فرهنگ به مامان بابام به سارزایچ یلیبه خ -

 ...به بانک به آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

سرش را باال  عیساکت شدو سر دیکه رس نجایا به 

 :گفت عیسر یگرفت.مهد

 ؟؟؟؟یک به

 :سامان

 ها؟

 ؟یکنیفکر م یبه ک یآخرش گفت -

 به بانک -

 ه؟؟؟؟؟؟؟ی.آرام کیگفت گهید زیچینه  -

 !آرام؟آرام دختر دوست بابام -

 دوست دختر خودت؟ ایدختر دوست بابات  -

 :با تعجب گفت سامان

 .بابا دوست دختر کجا بود برو

 :یمهد

چه برسه به  دهیسگ به تو محل نم یگیبابا راس م آره

 دختر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یبه او زدو جواب یپس گردن کیخنده.سامان  ریزد ز و 

 به سکوت گذشت تا یا قهینداد.چند دق

حس کرد.دست  شیرا کنار ران پا لشیموبا برهیو نکهیا

 رونیخودش کردو تلفنش را ب بیدر ج

آمده بود.آن را باز کرد که  شیاز آرام برا یامی.پدیکش

 :شد امیپ نیمتوجه ا

 بگم؟؟؟؟ زیچی.سامان

   

 :زد شیبرا عیسر یلیخ سامان

 شده؟؟؟؟ یچ -

******* 

 مانیارسال کرد ناخوداگاه از کارش پش شیرا که برا امیپ

 داشت به یشد.چرا هروقت بدبخت

 دیکرده بود که مدام با ی.مگر او چه گناهدادیم امیپ سامان

 آرام را تحمل یها هیناله و گر

 :آمد شیاز سامان برا یامی.پکردیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 شده؟ یچ 

 :خود ناراحت بود فقط گفت امیاز پ یکه حساب آرام

 !نبودش یمهم زیچ نمیبیم کنمیکه فکر م حاال

 شده؟؟؟ یآرام.چ -

 مزاحمت شدم.خدافظ دیباور کن مهم نبود.ببخش یچیه -

 شتریآرام را ب نانیاطم نیبه او نداد و هم یجواب سامان

 یقیاو مزاحم است.نفس عم یکرد که برا

آن را کنار  یقینگاه کردو پس از دقا لشی.به موبادیکش

 و رپارسایکه ام دانستیبالشش گذاشت!م

 میبه ساعت کرد.ساعت سه و ن یرفته اند.نگاه رایالم

 را با رونشیبلند شدو لباس ب شیبود!از جا

راحت چشم  الیشرت و شلوار عوض کردو با خ یت هی

 ...هم گذاشت یرا رو شیها

****** 

آرام.مدام فحش  تیمخش بود هم وضع یشرط ندا رو هم

 :گفت تی.دسته آخر رضا با عصباندادیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

دلت  ی.به هرکدمیحالم بهم خورد از بس فحش شن اه 

 بنده خدا نی!بابا خب اایخواست فحش داد

رفته.توام اگه دوسش  نی.اعتمادش از بگهید گهیراس م ندا

 .یشرطشو قبول کن دیبا یدار

 :لیسه

چرا قبول کردم.اصال  دونمینم یکردم....منته قبـــــول

 !اجراش کنم یچه جور دونمینم

 اورا دراوردو گفت: یادا رضا

   

مگه نقشه داده  یچ یعنیاجراش کنم  یچجور دونمینم

 دیبا یریدستت؟بهت گفته هرجا م

 ؟؟؟؟یریمی!خب ببرش!مشیببر

 :بلند گفت یمعترض و با صدا لیسه

 رضــــــا

.پس هرجا نه؟نهیا ری.شرطش غگهید گمید  خب راس م -

 یچ یاعصابت برا گهیببرش!د یریم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

داره.اوال که فعال  ی.اهان آرام.مگه اعصاب خوردخورده 

 تازه یگردیدنبالش م یهفته نشده دار هی

دخترو  نیآمار ا یچقد زود تونست یدونیسه شنبس.م امروز

 یحاال ها هم وقت دار ؟حاالیدرار

که  ییشهرشو با جا یچهار روز تونست ی.تو،تونترس

 یتونیم گهیدوروز د.پس تا یکن دایاومدرو پ

 یکن داشیپ

 :گفت لیدر دهانش گذاشت!سه یپسیچ و

 زود؟ یگیم نیبه ا تو

 :با دهان پر گفت رضا

 ره؟ی؟دیچ پس

چهار ساعت  ستوی.همون که تا بمیجالل لیرضا من سه -

 هفته کی.بعد من کردیطرفو کفن و دفن م

ماهو  هیدختر که حداقل تا  هیدختر؟ هی یبدم برا اختصاص

 دست عربا؟؟؟؟ شهیداده م گهید مین

 :در دل گفت رضا
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بدبخت  گروینفر د هیبذارم  گهید مهیماهو ن هیاگه تا  عمرا 

 یکن

 :گفت لیدر جواب سه یول

قرن اختصاص داده.بابا  هیهفته انگار  کی گهیم نیهمچ

 !شهیم دایپ

االن بعد  یول کنمیم دایدوساعت طرفمو پ یرضا من تو -

 اطالعات چهارروز گشتن تازه تونستم

 !یاوج خاک برسر یعنی نی.اارمیب بدست

 در جوابش گفت: رضا

   

زنت بگو  شینزن انقد حوصلم سر رفت.پاشو برو پ زر

 انقد مخه شهیناز بکش حل م کممی شیبریم

 !.پاشو پاشویخوریهم نم مارو

برخاست و ازدر  شیاز جا یعصب یپوف دنیبا کش لیسه

 ...خارج شد

****** 
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.دوست داشت شدیم شتریلحظه به لحظه استرسش ب سامان 

 به او خواستیم یزیبداند آرام چه چ

 :فکر کردو بعد در دل گفت یشد!؟کم مانیکه بعد پش دیبگو

حرفارو بهم نگه.نکنه فک  نیفکر کنه مزاحمه منه ا نکنه

 ینجوریکنه تنهاس و عذاب بکشه ا

 :به طرف کتش رفتو گفت و

 !.خدافظرمیمن کار دارم م یمهد

 !حاال یکجا؟مونده بود -

 برم.خدافظ گهینه د -

زدو  رونیاز خانه ب عیسر یلیباهم دست دادند.سامان خ و

 را نیشد.همانطور که ماش نشیسوار ماش

نداد.غافل  یشماره آرام را گرفت اما او جواب کردیم روشن

 هم گریاو خواب است.چند بار د نکهیاز ا

خانه خودش به راه  نگرفت.به طرف یزد اما جواب زنگ

 :گفت چرخاندیافتاد...همانطور که فرمان را م

 بهم بگو!اه یخوایم یآرام آرام.چندبار بگم هرچ آرام
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 فرمان زد یرو یضربه ا و 

******** 

به ساعت  یرا که باز کرد اول از همه نگاه چشمانش

 یادیبود.ز قهیدق ستیافتاد.ساعت چهارو ب

ته مانده خوابش هم  نکهیچرخ خورد تا ا یبود.کم دهیخواب

 رفت که متوجه لشی!به طرف موبادیپر

پاسخ از سامان دارد.با تعجب تلفن را  یپنج تماس ب شد

 برداشتو شماره سامان را گرفت.دوبوق

 :جواب داد نخورده

 بله؟؟؟

 الو.سالم -

   

 ؟یسالم.خوب -

 ی.تو خوبیمرس -

 !؟یدیجواب نم تویآره.چرا گوش -

 ؟یداشت یر.کادیخواب بودم ببخش -
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 شیقض یفرستاد شیساعت پ هیکه  یآره.اون اس ام اس - 

 ؟یبگ یخواستیم یبود.چ یچ

 نبود یمهم زیچ یچیادته؟هیهنوز  -

 !بود یچ نمی!بگو ببیگفتیاگه مهم نبود اصال نم -

 .مزاحمت شدم یچند وقته کل نیا دیسامان.ببخش یچیه -

 :دوکفتیکش یقینفس عم سامان

 هی.االن من یگیم نویآخه ا ه؟چرایچه حرف نی...اآرام

 ؟یکنیبهت بگم کمکم نم ویموضوع

 !چرا -

من  نیخب...پس توام انقد نگو مزاحم شدم مزاحم شدم.بب -

 شده یهرچ گمیدارم خودم بهت م

بتونم  دیکه برات مشکوکرو بهم بگو.من شا یزی.هر چبگو

 !موضوع رو حل کنم!پس بهم بگو نیا

 !باشه -

 بود؟ یچ شیساعت پ هیخب حاال موضوع  -

 :گفت دویکش یقینفس عم آرام
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که اومد گفت از صبح  ایخونه عمم.بعد رو میرفت امروز 

 ون دم خونشونه!بعد همشم هیکه رفته 

ون دنبالمونه.برگشتم  هی رگفتیام یدستشه!برگشتن یگوش

 .ومدیاومد بعد ن یریمس هیآره.تا  دمید

 :مکث گفت یبعد از کم و

 !ترسمیم

 گفت: یبا مهربون دویکش یقینفس عم سامان

   

 یکه دنبال توئه.آرام برا شهینم لیکه هرجا باشه دل یون هر

 انقد به خودت استرس وارد یچ

 !برات بده ها یانقد استرس داشته باش ؟هوم؟اگهیکنیم

 اومده تهران یگفت جالل المیآخه دان -

 :باز هم کل وجودش را استرس فرا گرفتو ادامه داد و

 !رهیگیقلبم درد م ادیاسمش که م نیبب

 :سامان
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و باهات  زنمیقانعت کنم.شب بهت زنگ م تونمینم االن 

 باشه؟ زنمیحرف م

 شمیمزاحم نم خوادینه نم -

به  نی.از ایستیبهت گفتم مزاحم ن شیپ قهیچند د نیهم -

 حتما بهم یداشت یبعد هر وقت کار

 .باشه؟بگو

 :ندادو سامان دوباره گفت یجواب آرام

 آرام؟ شهبا

 باشه -

 خب پس...خدافظ -

 خدافظ -

را که قطع کرد به شماره سامان لبخند زد.به نظرش  تلفن

 گاه هیتک کیمهربان بود! یلیخ

سرش را تکان و از اتاق خارج شد.سپس  عی...سرمحکم

 :در دلش گفت

 .شعوریگاه محکم و حناق.ب هیتک
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 ***************** 

 یعیافتاد!رف نیزم یجنازه رو نیبود که ع دهیقدر کش آن

 :با طعنه گفت

!اونم همرو باهم.گمشو تن یکشیم یکنیغلط م یندار جنبه

 شد فیلشتو جمع کن خونم کث

 گفت: دیسع

   

 !حرف نزن.خمـــــــارم عیرف

باهم  شرویش گارویس ی.کیمعلومه که خمار -

 .گمشو جمع کنیبکش شتری.خوبه نذاشتم بکشهیم

 کلتویه

با  یعی.رفدیاش را باال کش ینیندادو فقط ب یجواب دیسع اما

 :لب گفت ریبلند شدو ز شیتاسف از جا

رو  وفتهیجنازه شه ب یک ستیبرسرش معلوم ن خاک

 دستمون
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بدو  دیبه نشانه تاسف تکان داد...همچنان که به سع یسر و 

 تلفنش زنگ خورد.به گفتیم راهیب

 تماس را برقرار عی.سردیرا د یرفت که نام جالل طرفش

 :کردو گفت

 لیسه سالم

 د؟؟؟ی.چخبر از سععیسالم رف -

 !کشهیجنازس!همرو باهم م نیخبر؟ع -

به  دیکش یکنم بعدش هر چ دایمراقبش باش تا دختررو پ -

 !میشیدرک مردم که بهتر!راحت م

 !.دوستمهلیسه ینجورینگو ا -

ول  یراحت نیکه بچشو به هم ی!کسستیآدمم ن نیاه اه ا -

 کمتره وونیکنه از ح

 تو که بد نشد یبرا -

 حـــــاال -

 ؟یبگ نارویهم یزنگ زده بود -
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.،فعـــــــال مینه.زنگ زدم بگم مواظبش باش از دستش ند - 

 جونش مهمه

 !خب.مواظبم -

 ؟یبار یکار -

 .نه -

 از هم تلفن را قطع کردند! یخداحافظ وبدون

   

******* 

 :من و من گفت با

 ...نیدونیآقا جون!م زهیچ

 :آقابزرگ

 دونم؟؟؟یم ویچ

 ...گرفتم میمن تصم -

!آرام نفس کردیبزرگ ساکت اما پرسشگرانه نگاهش م آقا

 :گفت دویکش یقیعم
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 !دارم کار کنم میتصم من 

 :بزرگ آقا

 ؟یکن کاریچ یدار می؟تصمیچ

 !دارم کار کنم میتصم -

 ؟؟؟؟یچ یبرا -

 برم سرکار خوامیخرجمو خودم درارم!م خوامیم -

 زمیریباهات باشه پول م شهیکه بهت دادم هم یاون کارت -

 تو اون برات

اما من دوست  نیبه من لطف دار یلینه اقا بزرگ.شما خ -

 اشنا شم رونیب طیدارم کار کنم تا با مح

 ...اما -

 :حرفش آمدو گفت انیبزرگ به م خانم

دوست داره بکنه!عوضش  ینکن نومو!بذار هرکار تیاذ

 !ادیخانوم بار م

 یبه آرام زد و لبخند پاسخ گرفت.اقا بزرگ کم یلبخند و

 :فکر کردو بعد گفت
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 !داره شرط 

 یچه شرط -

   

که من خودم به اونجا  یی!جایکار کن گمیکه من م ییجا -

 !اعتماد داشته باشم

 :به اقا بزرگ کردو سپس گفت ینگاه آرام

 کجا؟؟؟

 !کارخونه -

 :با تعجب گفت آرام

 !کارخونه کارخونه؟کدوم

 ینیبدم.کارخونه فرش ماش حیرفته بود برات توض ادمی -

 !کننیکه همه بچه ها اونجا کار م

 گفت؟یم رضایکه اون روز...عل یهمون -

 آره...همونجا -

 ن؟یش...شما کارخونه...کارخونه فرش دار -
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مبهوت  قهیتکان داد.آرام پس از چند دق یسر آقابزرگ 

 :مانند گفت

 گفتیم شهیکه بابام...هم ی...پس اون کارخونه اپس

 نجاس؟؟؟؟یازاونه.ا شیبدبخت

 :بزرگ آقا

باعث  کردیفکر م زهارویچ یلی...بابات خبابات

 !نبود ی!ولشهیبدبخت

 :آرام

 ...اما

 !شو کال الشیخیب یکنیآرام اونجا اگه کار نم -

 :گفت عیسر آرام

 چرا.قبوله چرا

 دنبالت ببرتت تا آشنات کنه ادیب رضایفردا عل گمیم -

 ام اونجا؟ کارهیاما...من چ -

   

 !.نگران نباش.االنم برو درساتو بخونگهیسهراب بهت م -
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 یچشم.مرس - 

 یشانیاز اتاق خارج شد!کف دستش را به پ عیسر یلیخ و

 :گفت دویاش کوب

متلک بندازه!پس  یکارکنم.ه رپارسایکنار ام دیبا حاال

 اونجا کار ادیم ایفردام رو

 !کمکم کن...خودت ای.خداکنهیم

 دیتختش دراز کش یرو و

****** 

 :گفت یناراحت با

 رونیب ادی!چرا از خونه هه نمیچ یعنی

 :الم تا کام حرف از آن روز صبح نزد.فقط گفت رضا

 ؟یسیچند روز منتظرش وا دیبا یدونیم

 :لیسه

 نیا دهیهفته که طول کش کی شهیکن...کمکم داره م فکر

 .کنم دایدختررو پ

 یمنتظر بمون دیبا شیخوایاگه م -
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 !رهیداره حوصلم سر م گهید - 

 یشیم الشیخیب یپس کمکم دار -

 !شمینم الشیخیب رهیحوصلم سرم -

هتل  یمارو آورد ی!نگا کن توروخدا برداشتلیسه یوا -

 .اهنیا گهید شهینم دای.پینگه داشت

 یومدیخب نم -

 یکه تا االن هزار بار خون راه انداخته بود ومدمید اگه نم -

 هه -

   

 :گفت عی.رضا سردیکوب نیزم یرا رو یوانیل و

 یندازیکه م ستشیمال هتله مال عمت ن نایا مونیم

 دمیدرک...پولشو م -

 :لب گفت ریز رضا

 پول پول پول گهیم همش

 :گفت لی.سهدیکاناپه دراز کش یرو و
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واقعا  نایا نمیبب سمیمیتا ظهر اونجا وا امیفردا خودم م رضا 

 !دنینم ای دنیم فتیش

 ؟یکاریب -

 آره...فعال که آره -

 لکسیر یلیدست برد و قهوه اش را برداشت.سپس خ رضا

 :گفت

 !دهیرس موادا

 :اش زدو گفت یشانیبه پ یضربه ا لیسه

 یرفته بود.لعنت ادمیکل  به

 :رضا

زنتم  دی.فردا باگهید رهیم ادتیزنتم  یکنیکارارو م نیهم

 ایببر

 .کجا ببرمش اونو؟یواا یا -

 شیببر دیبا یقول داد گهید -

 یلعنت -

******** 
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 هیبا سامان حرف زدو از استرسش کم شد.قض یحساب شب 

 نیکارخانه را به او گفت و سامان هم ا

 کرد اما بعد گفت: دییرا تا کارش

   

 !خب؟ایخونیدرستو م یایسرکار بعدش م یریم تاظهر

 !باشه -

 ینرس ریخب برو بخواب فردا د -

 .باشه -

 شب خوش -

 ریشب بخ -

سامان را دوست  یمحبت کردن ها نیتلفن را قطع کرد.ا و

 اورا درک یتوقع چیداشت.بدون ه

 دویکش یقی.نفس عمگذاشتیاو م یزمانش را برا کردویم

 ایچشمانش را بست.درجا خوابش برد!گو

 !ماند یم ییمانند الال شیسامان برا یها حرف
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 یچشمانش را باز کرد.رو لشیزنگ موبا یصدا با 

 ساعت در حال تکان خوردن بودو کی لشیموبا

 :نوشته بود نشییپا

 کارخونه

زد.همان  رونیبلند شدو از اتاقش ب شیاز جا عیسر یلیخ

 داخل شد.با هیموقع در خانه باز و سم

 :آرام گفت دنید

 ن؟؟؟یداریخانوم.ب سالم

 :را تند تند تکان دادو گفت سرش

 برم کارخونه دی.باآره

سر  یرا باز کرد.نگاه خچالیوارد آشپزخانه شدو در  و

 مرویگرفت ن میبه آن انداخت و تصم یسر

روغن  یتابه را برداشت.کم یکند.تخم مرغ و ماه درست

 و سپس تخم مرغ را ختیداخل آن ر

 یرا کم کرد.صدا رشینمک به آن اضافه و ز ی.کمشکاند

 گذشت و قهیجلز ولز آن بلند شد.پنج دق
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 یرا برداشت.عادت داشت آنرا سفت بپزد برا مروین سپس 

 عیسر یلی.خدیکشیطول م شهیهم نیهم

 نکیصبحانه اش را خورد.ظرف را در س شهیاز هم تر

 آن گرفت سپس رو به یآب رو یگذاشتو کم

 گفت: هیسم

   

نتونستم  دیبمونه ببخش نجایا نیجون من عجله دارم ا هیسم

 بشورمش

 برو حاضر شو ایفدا سرت دختر ب -

طرف اتاقش که رفت تلفنش زنگ خورد.شماره  به

 بود.تا خواست جواب دهد تماس قطع رضایعل

 :دوباره زنگ زدو آرام تماس را برقرار کرد رضای.علشد

 بله

دم خونتون.حاضر  امیسالم آرام.من راه افتادم دارم م -

 !باش

 .خدافظیباشه!مرس -
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 خدافظ - 

به طرف کمدش رفت داخل  عیتماس را قطع کرد!سر و

 آمد یم رونیکه از ب ییآنرا نگاه کرد.از صدا

به همراه شال و  یبود هوا سرد است.مانتو مشک معلوم

 رونیاش را ب یمشک یشلوار و کتون

 کیاز کفشش.دست بردو  ری!البته به غدیرا پوش آوردوآنها

 دیبود راهم پوش دهیکه خر یبافت طوس

بعد تلفنش زنگ  قهیقبه دست منتظر ماند.دو د وکفش

 خورد.بدون آنکه جواب دهد به طرف در

 :.آهسته گفترفت

جون به آقا بزرگ بگو من رفتم دستت درد  هیسم

 نکنه.خدافظ

 ی.هوا سوز سرددیدر را بستو خارج شد.کفشش را پوش و

 خودش را بغل کردو با دو بایداشت.تقر

که بخاطر  یطرف در رفت.از تماس دستش با در به

 خیسرد شده بودکل بدنش  شبید یبارندگ
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 رضایدر را باز کردو به اطراف نگاه کرد.عل عی.سرزد 

 به طرف عیسر یلیزد.آرام هم خ شیدوبوق برا

رفتو در جلو را باز کردو نشست.گرما به صورتش  آن

 :گفت دویکش یقیخورد.نفس عم

 چقد سرد بود شیآخ

 :رضایعل

 سالم کیعل

را برگرداندو  شیبه طرفش برگشتو بعد خجالتزده رو آرام

 :گفت

 مزاحمتون شدما! دی.ببخشسالم

   

 رضایبرد تا گرم شود.عل یبخار چهیدر یدستش را جلو و

 :زدو گفت یلبخند کج

 ؟یکنیدوم شخص جمع خطاب م همرو

که حواسش به گرم کردن دستش بود متوجه حرف  آرام

 :نشد.به طرفش برگشتو گفت رضایعل
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 هوم؟؟؟؟ 

 ؟یکنیدوم شخص جمع خطاب م رپارسارمیام -

 .چطور؟رپارسا؟نهیام -

 .منم مثل اون صدا کنرپارسایخب منم مثل ام -

به طرف آرام برگشت.آرام اب دهانش را قورت دادو  و

 دنده را جابه جا کردو رضایتکان داد.عل یسر

حرف نزدند.آرام با دقت به  چکدامیافتاد!در راه ه راه

 یتازگ شیشهر برا نی.اکردیاطرافش نگاه م

 ندفعهیاما ا دیفهمیاز راه نم یزیوقت چ چیه نکهی.بااداشت

 کرد تمام حواسش را جمع کند تا یسع

به  یچیراه را متوجه شود!اما در آخر هم ه بتواند

 رضای!علدندیرس نکهیگذشت تا ا یساعت می!نیچیه

 :پارک کردو گفت نگیرا در پارک نیماش

 !شو ادهیپ

 نیشد.همان موقع ماش ادهیرا باز کردو پ نیدر ماش آرام

 دنیشد.با د نگیهم وارد پارک رپارسایام
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با تعجب  رضایعل نیو ارام در کنار ماش رضایعل 

 به همراه پدرش رپارسایرا باال انداخت.ام شیابروها

 :زدو گفت ی( لبخندرپارسای)پدر امنایشد!س ادهیپ

 ؟؟؟؟ی...سالم برادر زاده.خوببه

 :زدو گفت یلبخند آرام

 !عمو یمرس سالم

.همانطور یهر چهار نفر شروع کردند به احوال پرس و

 به کار ی.وقتزدندیحرف هم م رفتندیکه راه م

دستگاه آنجا  یبه اطراف کرد.کل یآرام نگاه دندیرس خانه

 :گفت دویکش یبود!پوف

 دستگاه چقد

 گفت: رضاینگاه کرد.عل شتریب و

   

 ینکینگاه م نارمیا یایعمو!بعد م شیپ میبر ایب حاال

کرد.سهراب طبق  تیاورا به طرف اتاق سهراب هدا و

 دنیزودتر از همه آمده بود.با د شهیهم
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 :بلند شدو گفت شیاش از جا خانواده 

 آرام خانوم یسالم.خوش اومد به

نشستند و به  یگفت!همگ یزدو اهسته سالم یلبخند آرام

 قهوه شانیبرا یخواست سهراب مرد

 :.سهراب گفتآورد

 مش رضا ممنون

 :سپس رو به آرام اضافه کرد و

آقا جون زنگ زد باهام صحبت کرد!گفتش که کاره  روزید

 بعد از ظهرم ی.تابتونیخوایوقت م مهین

 چشم ی!به رویبخون درساتو

چشمانش گذاشت.آرام لبخند زد.سهراب  یدستش را رو و

 :ادامه داد

بخش  شهیکه م یبخش هماهنگ یبرا میخوایم یارتباطات هی

 اونا شیپ یری!منایرضایعل نیهم

!هر سه تاتون کار یپرسیم یهم داشت ی!هر سوالدرواقع

 !نیدیرو انجام م یاز منش یتر شرفتهیپ
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 یبرا ی؟هماهنگیصورتش را مچاله کرد.هماهنگ آرام 

 چه؟سوالش را یعنیچه؟اصال به کل  نیچه؟ب

 :کرد انیب بلند

 ا؟؟؟یچ نیب یهماهنگ

 :به او نگاه کردو گفت سهراب

 هیسفارشا!و  ی.براایمشتر نیشعبه ها.ب هیبق نیب یهماهنگ

 رپارسایو ام رضایکه عل گهید یزایچ

 دنیم حیتوض بهت

 :تکان دادو گفت یسر میبه نشانه تفه ارام

 !خوبه.ممنون یلیخ باشه

 زدو گفت: یلبخند سهراب

   

 !میکنیم زیهمزمان با همه برات وار حقوقتم

بلند شدو  شیاز جا رپارسایتکان داد.ام یبا لبخند سر آرام

 :گفت

 همه اومدن گهید میبر
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و  رضایو آرام هم بلند شدند!عل رضایبه دنبال او عل و 

 کارخانه را به او نشان یهمه جا رپارسایام

روشن  شیبرا یموضوعات کی!آرام کمکم دادند

 یکارخانه شعبه ها نیا دیفهم یشد.مخصوصا وقت

 :بزرگ دارد.پوزخند زدو گفت یدر شهر ها یگرید

 !زنهیداشتو حاال داره تو لجن دستو پا م ییانقد دارا بابام

روشن شد!پدرش  شیفرار پدرو مادرش برا لیکمکم دل و

 عاشق بود.بدجور هم عاشق مادرش بود

شده وفرار کرده بود!وگرنه  الیخیرا ب ییهمه دارا نیا که

 داشت تا آنها فرار کنند؟صد در یلیچه دل

بوده است!حتما خانواده مادرش  ییبحث درباره دارا صد

 نداشتند تا نتوانستند یخوب یوضع مال

!؟؟هر شد؟؟؟چرایبه پول ختم م یکنند!چرا همه چ ازدواج

 داشت بخاطر پول شیدر زندگ یبدبخت

را  نترییافراد پا توانستندیم ی!افراد پولدار به راحتبود

 از یکیآرام.حال  نیفروش کنند!هم دویخر
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زخند زد.با خود فکر کرد اگر پدرش آنها بود!پو معامالت 

 با اصرار از آنها ماندویدر کنار خانواده اش م

وقت بخاطر کم  چیتا مادرش را قبول کنند،آنا ه خواستیم

 مادرش کردویازدواج نم ییو تنها یلیفام

در کنارشان  دیشا مردوینم کردویاو دق نم یاز دور هم

 نی!آن وقت خوشحال تر بودند و اماندیم

اتفاقات  نیاگر هم تمام ا ایآمد. ینم شیوقت پ چیه اوضاع

 در کنار خانواده دیافتاد باز هم سع یم

.معتاد پنجاه و دو شدیوقت معتاد نم چیآنگاه ه دیبود.شا اش

 یزهایچ یلیعدد برگه و مشروب و خ

نداشت.اما اگر در آن  یکه آرام فعال از آنها خبر گرید

 وقت چیه شدیباز هم معتاد م طیشرا

بچه اش  توانستیوقت نم چیآرام را قمار کند!ه توانستینم

 لیواقعا دل دیببازد!شا بهیغر کیرا به 

 یلیخ یکه برا یپول باشد!پول نیاو هم یها یبدبخت همه

 ها یلیخ یآوردو برا یم یها خوشبخت
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 شیکه روبه رو یتوریبه مان دویکش یقی!نفس عمیبدبخت 

 مسائل نیبود نگاه کرد.فکر کردن به ا

با کارش  یبس!به خوب نوی.هماوردیسرش را درد م فقط

 چند روز کارش را به طور یآشنا شدو ط

 آغاز کرد یرسم

******* 

و او به کل از  گذشتیاز آغاز کار آرام م یهفته ا کی

 و پدرش فاصله گرفته بودو لیموضوع سه

کارو  یسامان فقط و فقط تمرکزش رو یاصرار ها طبق

 درباره تیبه موضوع شکا یدرسش بود.حت

   

 یبخاطر حرف ها نهایهم فکر نکرده بود...همه ا لیسه

 آرام دید یکه وقت یسامان بود.سامان

با خودش  اندازدیکندو پدرش را به زندان ب تیشکا تواندینم

 که هست از او یجور نیقسم خورد هم

آرام کننده  یهفته بخاطر حرف ها کی نیکند. ا مراقبت

 آزارش یاسترس نیسامان کوچکتر
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از  یخبر ای دیترسیم یزیچ نیهروقت از کوچکتر دادوینم 

 به سامان خبر دیرسیبه دستش م الیدان

خودش  یهمه کار ها بود.برا ریگی.سامان خودش پدادیم

 نیبود که چرا دوست دارد به ا بیهم عج

 کردیدختر تالش م نیا یکمک کند!آن قدر که برا دختر

 ادشیموضوع مهسا فرهنگ هم به کل از 

اصرار  شهیبود که هم یبود.مهسا فرهنگ همان خانم رفته

 داشت با سامان حرف بزند اما سامان به

اورا  افهیق خواستی.در کل اصال دلش نمدادیاجازه نم او

 چه برسد به آنکه با او حرف هم ندیبب

دو  نکهیکالفه شده بود!از ا یهم حساب یجالل لی!سهبزند

 دختر اختصاص نیکردن ا دایهفته به پ

هم که  ییشدن بود.از خبر ها وانهیبود در حال د داده

 اصال خوشحال نبود.پدر دادیبه او م یعیرف

 گفتیم یعی.رفشدیروز به روز بدتر و معتاد تر م آرام

 چهار ستویندارد!از ب یحال درست
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اش را هم مواد  هیساعتش را خواب است.بق ساعت،هجده 

 دوست لی!سهکندیمخدر مصرف م

و خودش شرمنده بودن  ندیبب دیاش را سع یروزیپ داشت

 با ندا نامزد نکهیرا.قبل از ا دیسع

را  دیسع یاز دختر ها یکی خواستیدلش م شهیکند،هم

 دیصاحب شود و با او ازدواج کند اما سع

 چینامزد کرده بودو ه لیحال،سه دادویوقت اجازه نم چیه

 به ازدواج با دختران او یعالقه ا

قصدش  یدختر بود ول کی.اما حال او صاحب نداشت

 که آرام یموقع خواستیازدواج نبود...دلش م

آوردو چند وقت بعدش او را هم مانند هزاران  یبدست م را

 آنجا دیسع کندیبدبخت م گریدختر د

بوده  رتیغ یو بفهمد که چقدر ب ندی.باشدو ببباشد

 خانواده اش کم یاست.بفهمد که چقدر برا

نکرده بود  دایاست!اما خب...حال که آرام را پ گذاشته

 یموضوع حساب نیبزندو ا یحرف توانستینم
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اورا  رفتیم لیاش کرده بود.واما ندا...هرجا که سه کالفه 

 .به خودش قول داده بود جانکردیدنبال م

بود که  یعصبان شهیطبق هم لیدختر را نجات دهد.سه آن

 :گفت تیرضا با عصبان

 یخوای.اگه میکرد سیدهنمو سرو به جون ندات لیسه

 اگه ایاونجا  میبر ایخودتم گمشو ب

اراک موادا  میجمع کن جلوپالستو بر یخواینم

 !خوادشونیم ی!اژدردهیرس

 :لیسه

 لینکنم اسمم سه داشی.اگه پمیمونیفردا تهران م تا

 داشیکنم پ ی.شده کل کوچرو باز پرسستین

 کنمیم

 دختره شو! نیا الیخیو ب ایب لیسه -

   

وقت الزمم  هیتو؟من عکسشم بردم چاپ کردم  یگیم یچ -

 الشیخیشد داشته باشمش.بعد ب
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 شم؟ 

...پس بعدا هم یکن داشیپ یهفته نتونست هیتو  یوقت -

 یتونینم

 :به طرف رضا رفتو گفت تیبا عصبان لیسه

 یکنم؟؟؟؟کور خوند داشیپ تونمینم یکنیفکر م تو

شد!بدون  نشیزدو سوار ماش رونیجت از هتل ب نیع و

 توجه به سرعتش به طرف پاسداران تهران

 یعیو رف دی.مدام هم در دلش به رضا و سعکردیم یرانندگ

 که در آن یو هرکس الیو آرام و دان

.دسته آخرهم خسته شدو دادینقش داشت فحش م موضوع

 فرمان یبا کوبوندن دستش رو

به ساعتش کرد.ساعت  یکرد.نگاه یرا خال حرصش

 لب کلمه ریبه پنج بعد از ظهر بود.ز کینزد

را چند بار تکرار کردو به داخل کوچه رفت.پشت  یلعنت

 شد!طبق معمول هردو ادهیون پارک کردو پ

افتاد سالم  لیدادن بودند.نگاهشان که به سه فتیش درحال

 در جوابشان فقط سر لیکردند!سه
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را شروع کرد اما باز هم  یشگیهم یداد.سوال ها تکان 

 کردو بشیبود.دست در ج یا منفجواب ه

به آن نگاه کرد.اصال  ی.کمدیکش رونیآرام را ب عکس

 کندیمتوجه نبود که همانطور که به آن نگاه م

 یکه ناگهان به جسم رودیعرض کوچه هم راه م در

 .برخورد کرد

********* 

بر ارام  یلب لعنت ری!زدیکش رونیب فشیرا از ک تلفنش

 :فرستاد و تلفن را جواب داد

دختره دوهفتس اومده تهران  نی!ارسمیدارم م مامان،بخدا

 خونه میشده انقد رفت سیدهن ما سرو

 .بزرگ آقا

..... - 

 گهینه د یول کنهیم یبیهنوز احساس غر دونمیبله بله م -

 .مییانقد.ما هرروز اونجا

.... - 
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 کمینزد ستمینه مامان دور ن - 

... - 

   

 مامان ساعت تازه پنجه -

.... - 

 یچیکه ه میبر رمید کمیدرست. شهیم کیهوا زود تار -

 شهینم

.... - 

 .خدافظمیزنیخونه حرف م امی.مامیبله دارم م -

... - 

 :تلفن را قطع کرد و رو به دوستش گفت و

 .خب؟ارمیفردا جزوه هاتو برات م نینازن

 .خدافظزمیباشه عز -

 خدافظ -
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خودشان  ابانیزود از او فاصله گرفتو به سمت خ یلیخ و 

 با او یچندبار نیب نیحرکت کرد.درا

به آنان  یهم از حرصش جواب ایگرفتند و رو تماس

 :گفتینداد.مدام در دلش م

به من زنگ  یکن!بخاطرش ه گایتحفه رو ن ی دختره

 یبدو.اه اه اه.حاال انگار چه خر گنیم زننیم

 !هست

.وارد زدیراه نبودو مدام با خودش غر م یحواسش پ اصال

 زنگ یخودشان شد.صدا یکوچه 

 :شد.با حرص گفت دهیدوباره شن تلفنش

 یستین لنتیتو چرا سا یاله یالل ش یا اههه

دراورد.هنوز جواب نداده بود که ناگهان  فشیرا از ک تلفن

 برخورد کرد و همه جزوه ها یبه جسم

در دستش  یافتاد.همه برگه ها نیزم یرو لشیموبا بعالوه

 پخش شد.چشم از آن نیزم یرو

 مینگاه کرد.آن هم به هزاران تکه تقس لشیبه موبا برداشتو

 یشده بود!با تعجب به آن برگه ها
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.سرش را لشیبه قطعات موبا نیشده نگاه کرد.همچن پخش 

 :باال گرفتو گفت

از سر  نجا؟خبیا امیمن دارم م ینیبینم یمگه کور آقا

 میحاال هم گوش نی!ببگهیراهم برو کنار د

 شد هم جزوه هام گم شد نابود

   

را جمع کند.در  شیخم شد تا جزوه ها عیسر یلیخودش خ و

 .بددادیدل مدام به آرام فحش م

اخرش به او ختم  دیایب شیپ یا هیآرام.هر قض بخت

 :.با خودش گفتشودیم

 زدمنمیدختره نبود مامان انقد زنگ نم نیا ریتقص اگه

 قشنگمم نابود هی.گوششدیحواسم پرت نم

 !شدینم

که هم  یکه خودش هم شرمنده بود خم شدو جور پسر

 کرده باشد یغرورش نشکند هم عذر خواه

 :گفت
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که دستم بود معلوم  یمنم تو حال خودم نبودم عکس خب 

 کجاس!حاال من بدون اون عکس ستین

 کنم؟ کاریچ

 :با حرص گفت ایرو

 .بودمش دهیام خر زم؟تازهیعز هیگوش ایمهم تره  عکس

 یلب گفت!همه جزوه هارا که حساب ریز یلعنت کی و

 بغلش زد.به ریشده بودند جمع کردو ز یخاک

 فیظر یرفتو به قطعاتش نگاه کرد.گوش لشیموبا طرف

 کلمه یواقع یبود.به معنا دهیترک شیبایز

 :گفت رلبیشده بود.ز نابود

 شد؟؟ ریافتاد که خاک ش یچجور مگه

توجه به او دنبال عکس  ی!بدیحرفش را شن پسر

 که دستش بود.عرض کوچه را یگشت.عکس

 :به طرفش آمدو گفت عیسر یاما نبود.پسر گشت

 ...آقا ینیبیشد آقا؟؟؟؟خانوم مگه نم یچ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

بدون توجه به  ایدستش را باال آورد تا ادامه ندهد.رو پسر 

 از جا بلند شد.دست برکمرش لشیموبا

 :گفت زدو

بعد  نینابود کرد مویگوش نیبدهکار شدم.زد میزیچی حاال

 واال نیمن کورم؟نوبر نیگیم نیایم

را جمع کند.به آنها نگاه  لشیباز هم خم شد تا موبا و

 میو س یبه همراه باطر لشیکرد.پشت موبا

صفحه  یهم رو ییبایدرآمده بود.طرح و نقش ز کارتش

 یافتاده بود.مشتش را جلو لیموبا شینما

 گرفت.از جا بلند شدو گفت: دهانش

   

 ممیکارت گوش میخوردم به تو که س یاخه من چجور نه

 واسه خودت ینره غول هیدرومده!

 ...نگا موی.صفحه گوشگهید

 :را به طرفش گرفتو ادامه داد لیموبا و

 شاه قاجار افتاده روش یو نقش لباسا طرح
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ینگاه کرد.دست اخر کارت ایبه رو دویکش یپوف پسر 

 برداشتو پشتش تند تند شماره اش را نوشت

 :به آن نگاه کردو گفت ایگرفت.رو ایبه طرف رو و

 ه؟یچ نیا

 نیشماره زنگ بزن نیاالن وقت ندارم.فردا صبح به ا -

 ...میبخر گهید لیموبا هی میبر

به آن  یشماره را گرفتو نگاه ییبا تمام پررو ایرو

 :لب شماره را خواندو در آخرش گفت ریکرد.ز

 .نیاسمتونم بگ سین یاگه زحمت خب

انداختو به او نگاه  شیپا کی یوزنش را رو پسر

 :زدو گفت یکرد.لبخند کج

 شد؟ یهستم.اوک یجالل لیهستم.سه لیسه

 یسر یجالل لیتکان دادو به پسر نگاه کرد.سه یسر ایرو

 دوباره به شماره نگاه ایتکان دادو رو

 :گفت یی.باز هم با پرروکرد

 !...فردا اونم صبح زودزنمیبه شما زنگ م حتما
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :زدو گفت یلبخند کج لیسه 

 ایونه! نیتو ا نجامی.من استیمهم ن نیوقت زنگ بزن هر

 .خودم نیتو ماش دمیشا

 :بدون توجه به او گفت ایاشاره کرد.رو یام وه ا یبه ب و

دم کوچه ما!در هرصورت  نیهرروز تلپ شد نییشما پس

 .خدافظزنمیمن بهتون زنگ م

 :لیسه

 .االن ستشیعکس داشتم که ن هی.و در ضمن!من منتظرم

 نیکن دایپ شاهللی؟ایخب که چ -

   

راهش را گرفتو به طرف خانه  یگریحرف د چیبدون ه و

 را جا انداخت دیشان راه افتاد.با حرص کل

 زدویدر را باز کردو وارد شد!در اسانسور مدام غر م و

 در را با دویسر ی.وقتکردینگاه م لشیبه موبا

 :باز کرد زهره بلند گفت دیکل

 !دختر یدیچه عجب رس ایرو یا
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 :گفت یو بدعنق یوارد شدو با خستگ ایرو 

 سالم

 :دیبه اطراف کرد!فقط مادرش خانه بود.پرس ینگاه

 کجان؟ هیبق پس

 دنبالمون ادیب رضایعل میکارخونه.منتظر -

 :با حرص گفت ایرو

 ؟؟؟یزنیبه من زنگ م یپس چهارساعته الک الیواو

 تیگوش ،چرای.راستیحاال چقدم که تو جواب داد -

 خاموشه؟

 :گفت ایرو

خراب شده خودش واسه خودش خاموش  میگوش یچیه

 یکی فروشمشیم برمی.فردا مشهیروشن م

 !رمیگیم گهید

وارد اتاق شد!با  ایتکان دادو رو یسر یحرف چیه یب زهره

 پودر شده اش باز هم لیموبا دنید
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نثار آرام و آن پسر کرد.کارت را برداشتو آن را  یفحش 

 تخت ی...کارت را رویجالل لینگاه کرد.سه

.حوله شیکردو شروع کرد به عوض کردن لباس ها پرتاب

 ریاش را برداشتو به طرف حمام رفت.ز

 :زدیفقط وفقط غر م دوش

عکس داشتم  یتو اون کل شعوریپسره ب یاله یریبم یا

 آرام یکنم بدونه اونا.ا یحاال چه غلط

 یتهران که وجودت کال دردسره!ا یدیرسینم شاهللایا

 ...یجفتتون.ا دیریمرض بگ

 لیبار آرام و در آخر به سه امدیهرچه از دهانش در م و

 از حمام خارج شهیزودتر ازهم یلی.خکردیم

با  یصورت یپشم زیبل کیبه طرف اتاقش رفت. شدو

 تخت نشستو ی!رویمشک ییشلوار کاموا

   

و  کردیهارا برداشت.هر برگه را هزار بار فوت م جزوه

 .همانطور که برگه هارا برگذاشتیم نیزم
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 ینسبت به جزوه ها یبرگه کوچکتر داشت،متوجهیم 

 شد!دستش را جلو بردو ان را لمس نینازن

 دیچه بود.آن را برداشتو برگرداند که فهم گرید نی.اکرد

 کیاست...دختر  کی ریآن برگه...تصو

.اما دیرسیم جهیکمتر به نت کردیکه دقت م شتریآشنا.ب دختر

 بزرگ تر شد شیکمکم اندازه چشم ها

که در دستش  یکامال گرد شده به عکس یبا چشمان نکهیا تا

 یجزوه ها نیبود نگاه کرد.عکس او ب

.خوب هم شناختیدختر را م نیا کرد؟؟؟؟؟اویچه م نینازن

 به شمار افتاده شی.نفس هاشناختیم

که  ییجزوه ها کرد؟آنهمیچه م نجای.آخر عکس او ابود

 عکس اودر یعنیپخش شده بود؟ نیدرزم

لب  ریبوده است؟؟؟آب دهانش را قورت دادو ز ابانیخ

 :گفت

جزوه هاهم  نیبوده باشه.ا نیدست نازن تونهیکه نم عکسش

 که تو کوچه ول شده بود من جمعشون

 بوده؟ ابونی...عکسش تو خیعنی...کردم
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که در  یآمد.پسر ادشیبه  ییزهایچ هیمکث کرد... یکم 

 کوچه بااو برخورد کرده بود گفت عکسش

 دایپ یزیافتاده...او همه جارا گشت اما چ نیزم یرو

 !نکرد

 نیب ینگاه مشکوک دویکش یقیگرد شد.نفس عم چشمانش

 و عکس آرام که یجالل لیشماره سه

 :گفت رلبیدستش بود انداخت.ز در

که اون پسره  ه،یعکس،همون عکس نی...ایعنی پس

 ییعکس آرام،دختر دا یعنی.گفتیم

 له؟یارو،سهی نی...دست ادیسع

 ادهیاز ون پ یآورد که پسر ادیباز هم مکث کردو به  و

 :گفت ایشدو به طرف آنها آمدو به رو

 ...آقا ینیبیمگه نم خانوم

دستشو باال آوردو اون پسره خفه خون  لیبعد سه -

 یاون پسره از همراها یعنی...یعنیگرفت.

 ی!اون پسره هم...اون پسره هم از همون ونلهیسه نیهم

 هفتس سرکوچه هیشد که  ادهیپ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ای...خدایعنیگفت تو همون ونه... لمی!خوده سهسادهیوا 

 نره غوله؟ اروی نی؟ارام؟ایچ یعنی

دستانش گرفت.باخود فکر کرد از اول هم  نیسرش را ب و

 هرچه شک داشت درست بود!آن

دهنده  بیفر کیو دروغگو بود.او  یموز یدختر،دختر

 کی ایدزد و  کینبود. شیب یا

 :لب ادامه داد ریزدو ز ی.پوزخندخالفکار

 هرزه! هی دیشا و

   

 یپوزخندش پررنگ تر شد!اما کمکم به حالت عاد و

 ریمشغول کرد!ز ذهنش را یبرگشت و فکر

 :گفت لب

 دی.شاکنمیمن دارم اشتباه م نباریا دیاز کجا معلوم!شا یول

 همه دی!شاستین یاون اصال دختر بد

خودم از کاه کوه  یهام اشتباه بوده باشه و من برا شک

 عکس ناخواسته نیاصال ا دیساختم.شا
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به اون نره  یبوده باشه و ربط نینازن یجزوه ها یال البه 

 !غول نداشته باشه

 :گفت دویکش یپوف تیعصبان یرو از

دختر خراب  مچهین هیتو روحت!اعصابم بخاطر  یا

 نسبت داره!کدوم یباک ی...باالخره کایشد!خدا

عکس از کدوم خراب شده  نیاشناس؟ا یکیبا اون  یخر

 ن؟؟؟؟ینازن یجزوه ها یال دهیچسب یا

 رونیاورا از افکارش ب یی!صدادیرا مال شیها قهیشق و

 :کشاند

چرا  ایرو یاومده ها!هووو رضای؟علی...آماده اایرو

 ؟؟؟یدیجواب نم

 :لب گفت ریبا حرص ز ایرو

 !نیشما راحت ش رخاکیبره ز ایرو یا

 :بلند گفت اما

 !امیام.االن م آماده
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یهمان لباس پشم یرو ییبلند شدو مانتو شیاز جا عیسر 

 کردو!شالش را هم سرش دیاش پوش

آنکه شلوارش را عوض کند از اتاق خارج شد اما به  یب

 که دوباره برگشت!دست بردو دینکش هیثان

 نیبود و هم یکاغذ ریرا برداشت!جنس تصو عکس

 ناواضح یکم ریامرموجب شده بود تصو

 رهیدقت کردو سپس به چشمان آرام خ ی!کمباشد

 !اما حالزدیم رونیب طنتیش شیشد!ازچشم ها

است؟ذهنش دوباره مشغول شده بود که  نیمگآنقدر غ چرا

 زدیمادرش که اورا صدا م یبا صدا

پرتاب کردو از اتاق خارج  نیبه زم یرا عصب عکس

 و زدیشد.تا دم خانه مادرش مدام به او غر م

زهره به  دندیکه رس نگی!به پارککردیتر م یعصب اورا

 :گفت دویاش کوب یشانیپ

رفت  ادمیکه واسه آرام گرفته بودم  ییکادو یدی.دیوا یا

 ارم؟یب

 با تعجب گفت: ایرو
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 دختره؟ نیا ؟کادو؟واسهیچ

 :با اخم پاسخ داد زهره

.بهتره درست باهاش برخورد ایرو تهییدختره،دختر دا نیا

 !یکن

با دست اورا هل دادو او را از آسانسور خارج کرد و  و

 مبهوت به ایخودش به طبقه خودشان رفت.رو

به طرف در خانه  هیشده بود!پس از چند ثان رهیخ سورآسان

 :لب گفت ریراه افتادو ز

برام  یسالمه ننم بدون هماهنگ سیخاک برسرم!ب یعنی

 روز ستیدختره ب نی!حاال ادهیکادو نخر

 !الیدله همه!واو زیاومده شده عز سین

چرخاند که  یدر که خارج شد ناخوداگاه سرش را کم از

 به قول خودش همان نره ایهمان پسر،

شود را  ریکه باعث شده بود تلفنش خاک ش یغول

 شش اینبود اما رو ای!حواس پسر به رودید
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نثارش  یاو و ون کنارش بود!فحش یحواسش پ دانگ 

 که دم در پارک رضایعل نیکردو سوار ماش

آزاردهنده  یو به فکر ها دیبود شد و در را به هم کوب شده

 :گفت رضایاش ادامه داد.عل

درش  دی.ببخشیکوبوند نمویدر ماش دیسالم.ببخش کیعل

 موقع هی.ادیداره با سرعت م دیکور بود ند

 !حال خواهرگرام چطوره؟شمی!ناراحت ماینش ناراحت

 :گفت ینیمقدمه چ یب ایرو

 !بد

 چرا اونوقت؟ -

 :منفجر شد ایرو

 میچتر قهی!دم به دیچ یعنیکارا  نیا فهممی.خسته شم!نماه

 ممی.گوشنی!خستم کردنایخونه اقاجون

 ...که

 :مشکوک گفت رضایکرد.عل سکوت

 که؟؟؟؟ تمیگوش
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 :مشکوک تر گفت رضاینداد.عل یپاسخ ایرو 

 ؟؟؟؟یکه چ تمیگوش گمیم

   

 :کالفه پاسخ داد ایرو

!فردام اوردمشیبابا.هنگه اعصابمو خورد کرده ن یچیه

 اون بودم ری!درگکنمیدرستش م برمیم

حاضر  ایکن رو ساریب ایفالن کن رو ایداده رو ریگ مامانم

 حلواتم ای...رومیما راحت ش ریبم ایشو رو

 بپز خودت

 :گفت دویخند رضایعل

 !پره ها یحساب توپت

 زیداره که شده عز یدختره تحفه چ نیآره پرم.انگار ا -

 آرام.شده نقل گنیدل همه!همه م

داره که  ی.اصال اسمش شده ورد زبون همه.آقا چمجلس

 میریگ نش؟؟؟اصالینیانقدر بب نیریم
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جهنم چرا  دش؟خوینیبب دیبر دیداره...دوست دار یزیچی 

 اونور نوریانقد منو دنبال خودتون ا

 !...تحفه د؟؟دخترهیکشیم

شدن  یسکوت کرد.احساس خال دویکش یقیعم نفس

 :گفت طنتیبا ش رضایکرد!عل

!حواست باشه ایکنیم بتیمن غ هییپشت سر دختر دا خوب

 نجایا ریش نیپسرعمش ع

 زیشما دوست عز ی.حتایپشت سرش بد بگ نمی.نبسادهیوا

 ایکه چهره رو یا نهییانگشت اشاره اش را به طرف آ و

 :لب گفت ریز ایدرآن بود گرفت.رو

 !داش ما نمی...ازرشک

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

جمع نبود!فقط و فقط به اتفاق  یشب اصال حواسش پ آن

 حرف چکسی!با هکردیآن روز فکر م یها

فردا قرار است  نکهی!به ادیشیاند یفقط به فردا م زدوینم

 ییها زیزبان ان پسر چه چ ریاز ز
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

هم  لی...و البته سهندیمشتاق بود اورا بب ی!حساببکشد 

 بود که دهیفهم ایاز جانب پور رای.زنطوریهم

شده است...چقدر  دهید یخانه دختر مورد مشکوک نیهم از

 بااو تماس ایفردا رو خواستیدلش م

از خوابش  یزیچ چیه ایو قرار بگذارد!رو ردیبگ

 صبح هم از دوی.شب که ساعت سه خوابدینفهم

به  دویساعت از جا پر دنیساعت هشت بلند شد!با د هولش

 طرف اتاق مادرش رفت.تلفن اورا

کارت خودش را در آن انداخت!کارت را  میس برداشتو

 لب ریبرداشتو پس از آنکه نام پسر را ز

 کرد شماره را گرفت.پس از دوبوق جواب داد: کرارت

   

 بله؟؟؟

 :را صاف کردو گفت شیصدا

 ؟؟؟؟یجالل ی.آقاسالم

 بله شما؟؟؟ -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ...عصر روزیکه د یهستم همون یزمان ایمن رو - 

 یمعمول هیگوش هیبخاطر  روزیکه د یشناختمت.همون -

 ؟؟؟یمنو قورت بد یخواستیم

تومن پولش بود.بعله  هینبودو  یمعمول هیگوش -

 ...خودمم!االنم زنگ زدم واسه

 یها کهی!من سرکوچه منتظرم!با تیواسه خسارت گوش -

 هی ی.خداف...نه راستنیایب تونیگوش

 ..یزیچ

 هوم؟؟؟ -

 ن؟؟؟ینکرد دایعکس منو پ -

 :گفت دویکش یقینفس عم ایرو

 .خدافظمیکنیصحبت م حاال

بلند شدو  شیبدون منتظر ماندن تلفن را قطع کرد!از جا و

 یصورت ی.مانتوستادیکمدش ا یروبه رو

اش را  ی!سپس شال و شلوار مشکدیانتخاب کردو پوش را

 و عکس آرام را لیهم تنش کرد.موبا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یبرا یکوچک ادداشتیانداخت.پس از نوشتن  فشیک داخل 

 به دست خارج یمادرش کتان

سوار آسانسور شد.تا دم در  دویپوشآن را  عیسر یلی.خشد

 اما با کردیم قیبه خودش آرامش تزر

به  یشد.نگاه ادیاسترسش ز نشیبر ماش هیتک لیسه دنید

 دویکش یقیاطراف کرد.چند نفس عم

اورا  یاز آنکه کس دیترسیراه افتاد.م نیطرف ماش به

 چیبدون ه لیشد سه کی!به ون که نزدندیبب

 :گفت یحرکت

 !.احواالت شمای...خانوم زمانبه

 :کردو گفت یاخم ایرو

 !سالم

   

 یزیآنها چ دیکه د ایتکان داد.پور یسر شیبرا لیسه

 :گفت ندیگوینم

 ؟یخواست چ نجارویاومد باز ا اروعهی نیاگه ا آقا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

پارک  گهید جای نویاصال حوصله دعوا معوا ندارم ماش - 

 داشته باشه دیکن که به همه جا د

 ...ک نجایا یول -

 خدافظ -

 :رفتو گفت نشیطرف ماش به

 شو سوار

نگاه  ایزودتر سوار شدو منتظر به رو یلیخودش خ و

 کرد یاب دهانش را قورت دادو سع ایکرد.رو

 :تکرار کرد رلبیرا خفه کند.ز استرسش

 یکیعکس و  یکی!شمیدارم سوار م لیچند دل یبرا من

 ستمی.نگرانم نمیگوش

 نیباز هم مطمئن نبود.با استرس سوار شد اما با ا اما

 فلفل دارد کمکم یکه در دلش اسپر نانیاطم

پس از تکان دادن سرش  لیلبش نشست!سه یرو لبخند

 سرش را ایراه افتاد.رو ایپور یبرا

با  یچشم ابرو مشک یپسر لیبه او نگاه کرد.سه چرخاندو

 قلوه یولبان یقلم ینیبلند و ب ییمژه ها
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

راهم که به حالت پسرانه زده بود اورا  شید!موهابو یا 

 و باال پر!اندام یجذاب کرده بود.اطراف خال

که  لی.سهدادینشان م یقو یاش اورا حساب یورزشکار

 یرا حس کرد پوزخند اینگاه رو ینیسنگ

 :گفت زدو

 نده.صاحب دارم قورتم

خودش را جمع و جور  عیسر یلیهل شد.اما خ ایرو

 :زدو گفت یکرد.پوزخند

 .اعتماد به سقفزارت

 یزیچ یکس گریشد اما د دهیشن لیپوزخند سه یصدا

 :گفت ایرو یقینگفت!پس از دقا

 ؟یگم کرده بود عکس

 ؟؟؟؟یکرد داشیآره پ -

   

 فک کنم -

 :به طرف او برگشتو گفت لیسه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ؟یچ یعنی 

واسه  نی.شما برو عالءالدکنمیفعال راجع بهش صحبت نم -

 !یگوش دیخر

 واست مهمه؟ یگوش انقد -

 !از انقد شتریب -

 !هه!آدرس -

ساعت بعد هردو روبه  میبه او دادو ن قیادرس را دق ایرو

 لیموبا ایبودند!رو ستادهیا دیمرکز خر یرو

را  نشانیداشت بهتر میتصم گذراندویاز نظر م هارا

 لیموبا کیشدو  مانیانتخاب کند!اما بعد پش

 :خودش انتخاب کردو گفت لیموبا مانند

 !خوامیم نویهم

 :لیسه

 ده؟یسف نین؟ایا

 دهیسف نیآره ا -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

خودش شروع کرد به پرس و جو  ایوارد شدند و رو هردو 

 کردن و اطالعات گرفتن!پس از آنکه تلفن

برگشتو با اخم به او اشاره  لیکرد به طرف سه دییتا را

 جلو آمدو کارتش را دراورد.بدون لیکرد.سه

 :ه پسر دادو گفتبزند کارت را ب یحرف چیه آنکه

 

را وارد کردو سپس  لیمبلغ موبا دویکارت را کش پسر

 هم خوشحال و خندان ایکارت را پس داد!رو

از  دیخر لشیموبا یبرا ییبایاز آنکه رم و قاب ز پس

 لیکه شدند سه نیمغازه خارج شد!وارد ماش

 :اخم گفت با

 ؟ین سیدهن ما سرو گهی!حله؟دتیگوش نمیا

   

 !نه خوبه -

را روشن کردو  نینداد.ماش یزدو جواب یپوزخند لیسه

 خودش موضوع را دانستینم ایراه افتاد.رو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یگرفت کم میمنتظر بماند او بپرسد!اما تصم ایکند  باز 

 خانه را رازیغ یریمس لیصبر کند!سه

کند و  تیخواست اورا اذ ایگرفت.تا اگر رو شیدرپ

 حواسش ایاطالعات ندهد ادبش کند!اما رو

او  دیکه فهم لینداشت.سه یدقت ریپرت بودو به مس یحساب

 :قصد صحبت ندارد گفت

اون  دیبهت برگردوندم!حاال توهم با تویمن گوش خب

 !یعکسو بهم برگردون

 :به طرفش برگشتو گفت ایرو

 د؟؟؟؟مجبورم؟؟؟یبا

 یآره...مجبور -

 گفته؟؟؟ یک -

 !من -

 ؟؟یباش یتو ک -

بحث هارو  نیمن اصال حوصله ا یجوجه فکل نیبب -

 !اصال هم دلمنمیبیندارما!صدتا مثله تو هرروز م
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

بچه کوچولو بحث  هیبا  نجایا نمیو وقتشو ندارم بش خوادینم 

 ...کنم!اگ

 :حرفش آمدو گفت انیبه م ایرو

و  یبحث چی.دوما منم حوصله هیبچه خودت ییعمو اوال

 پسره هیبا خوادیندارم!اصال هم دلم نم

 نیهم نداره ا یلیهم کالم شم!دل تیشخص یب شعورهیب

 نگه دارم و هربار با فمیعکسه تحفرو تو ک

 وفتمیفرهنگ ب یپسر ب هی ادی دنشید

عکس را دراوردو به طرف او پرت  فشیاز داخل ک و

 کرد!صورتش از شدت حرص سرخ شده

ادامه  تیبا عصبان دیگوی.بدون انکه متوجه شود چه مبود

 :داد

عکست اقا پسر.منو هم بردار ببر دم خونمون تا  نمیا

 یدختررو روز نیتر نشدم!خودم ا یعصبان

هربار حاال چه برسه  شهیحالم بدم کنمیمالقات م صدبار

 !!!بخوام عکسشم داشته باشم نکهیبه ا

 به طرفش برگشتو گفت: لیسکوت کرد.سه و
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 ؟؟؟؟؟؟یگفت یچ ؟؟؟؟؟؟تویچ

 :به طرفش برگشتو گفت ایرو

 گفتم منو ببر دم خونمون من

 شهیحالتم بدم ینیبیصدبار م یدخترو روز نیا یتو گفت -

 هربار؟؟؟؟

 ...به تو د یچه ربط نیآره.حاال ا -

گفته است.لبش را به دندان  یزیافتاد چه چ ادشیتازه  و

 راحت یلیشد.او خ رهیخ لیگرفتو به سه

چه قرار  دانستی...نمشناسدیکرده بود که آرام را م اعتراف

 که عکس العمل اورا لیاست بشنود.سه

 :خودش را آرام نشان دادو گفت دید

 شماس؟آره؟ یدختره از آشناها نیا پس

هم خودش را مشغول  لیتکان داد!سه یحرف سر یب ایرو

 یقینفس عم اینشان داد!رو یرانندگ

 :گفت دویکش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 سرکوچه ماست؟؟ یون واسه چ اون 

 !بهت گفتم یروز هی دیشا -

 ؟؟یروز چه -

 !که بهت اعتماد کردم یروز -

 ؟یاالن ندار -

 !!!معلومه که نه -

.چرا گفتیبرگشت.خب پسر راست م شهیبه طرف ش ایرو

 لیبه او اعتماد داشته باشد؟؟؟؟سه دیبا

 :دیپرس یقیاز دقا بعد

 اد؟؟؟یدختره بدت م نیا از

 چطور؟؟؟؟ -

 !ینجوریهم -

   

 !جواب بدم یبه کس ستمیمجبور ن ینجوریمن هم -

 !یشیم یخب چرا عصبان -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !نشدم.االنم منو ببر دم خونمون خستم یعصبان - 

 ؟یبخور یزیچ یخواینم -

رفتار تعجب کرده بود!اما درجواب  رییتغ نیاز ا ایرو

 :گفت

 !خونه نی.فقط منو ببری.مرسنه

 :زد.سپس گفت یثیتکان دادو در دلش لبخند خب یسر لیسه

 م؟؟؟یاشدر ارتباط ب شتریب میتونیم

 :هل کرد.به طرفش برگشتو گفت ایرو

 ؟؟؟یچ یعنی

 !میآشنا ش شتریب یعنی -

 ؟یچ یم؟؟؟برایآشنا ش -

 !میکنیحاال بعدا صحبت م -

 !باشه -

 گه؟ید یدیبدم جواب م امیپس اگه بهت پ -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

زدو  یلبخند لیسرش را چند بار تکان داد.سه ایرو 

 !چه راحتدیاو خند یبرگشت.در دلش به سادگ

بود بتواند راحت آرام را  دواریکند!ام ریاورا درگ توانست

 !کند دایپ

****** 

کرد به طرف هتل  ادهیرا دم خانه پ ایرو نکهیاز ا بعد

 .رضادیرفت.در را که باز کرد رضا را د

 :زدو گفت یپوزخند

 ی!الکیتونی!گفتم نمدونستمینه؟از اولم م ینکرد داشیپ

 ...پاشو جمع کننجایا یخودتو کشوند

 وقت؟ هی.قرار داد هامون نپره میاراک کار دار میبر

   

 !انجام بده گهید یکیگفت  ینه اونو که اژدر -

 رانه؟یمگه ا یاژدر -

 !...نه -

 خب...پس -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یدیبازه؟؟؟دینم لیسه یدی.رضا خان.دالیخیب نویا - 

 کنم نتونم؟؟؟؟؟ دایبخوام پ وی!من کسهیقو

 :مشکوک گفت رضا

 ؟؟؟؟یچ یعنی

 !کردم دایمالمو پ نکهیا یعنی -

 آدم حرف بزن نیع لی؟؟؟؟؟سهیچ -

 !کردم داشیپ گمیاه.م -

 ؟یچجور -

 !حاال -

 انه؟ی ینالیم لیسه -

تا  روزیدادن.از همان د حیشروع کرد به توض لیسه

 حیتوض شیرا موبه مو برا شیپ یساعت

 یلیبه اهدافش خ دنیرس یبرا لی.رضا متعجب بود!سهداد

 فراموش کرده بود.دل زهارایچ

 یکه قرار بود به باز ی!عشقش!احساسات دخترانندا

 گرید یزهایچ یلی..و خردیبگ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :زدو گفت یپوزخند دیکه سکوت اورا د لیسه 

بود.من رفتم  دیازت بع یزدیساکت شدن حرف م یبجا

 !اتاق ندا

 :رضا

 ؟؟؟یگیم بهش

 بفرستمش اراک.اگه بره خوامینه م -

   

از اتاق خارج شدو به طرف اتاق ندا رفت.خداراشکر  و

 وجود ندارد که بخواهد به یناصر گریکرد د

دهد.اورا دوروز بعد به اراک فرستاده و  حیهم توض او

 بود!دو تقه به در ختهیر شیپولش را هم برا

 ...که در توسط ندا باز شد زد

از وجود آن خبر  یکه کس یطرف تلفنش رفت.تلفن به

 نکهیتا ا گذراندیاره هارا از نظر منداشت!شم

ضربه زد و تماس برقرار  شی.رودیرس دیشماره وح به

 شد.تلفن را دم گوشش گذاشتو منتظر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :دیبه گوشش رس دیوح ی.بعد دوبوق صداماند 

 ؟یاقا رضا!خوب سالم

 کرده داشیپ لید،سهیسالم.وح -

 ؟؟؟یچ -

 !کرده دایآرامو پ لیسه گمیم -

 ؟؟؟ی؟چجوریجد -

 !مفصله شیقض -

 االن گرفتتش؟ یعنی -

 ی.امروز اتفاقدهیانجام نم ینه!اون بدون نقشه کار -

 یسر هیاطالعات گرفته و مطمئنم تو سرش 

 !ها واسه بدست آوردنش هست نقشه

 !پس کارمون سخت شد -

جلب کنم تا از  شتریاعتمادشو ب دیهستم...با یآره...ول -

 !نقشه هاش باخبر شم

 اون اعتمادش جلبه -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 کنم تا بدونه کنارشم یباهاش همکار دی.من باادینه انقد ز - 

 !میوفتیعقب م یاونجور -

همه خبرارو  نجای.حواست باشه من امیوفتی.جلو مدینه وح -

 باشه که ییدارم.توام حواست به موادا

 رسهیداره م دیجد

   

 !حواسم جمعه.نگران نباش -

 خدافظ -

 خدافظ -

******** 

 :بست بلند گفت یاش را م یکتان یکه بندها همانطور

 آقا بزرگ...خودمو چتر کردم اونجا امایشب نم من

برخاست و  یاز بستن آنها فارغ شد از جا نکهیپس از ا و

 :گفت

 !جون هیآقابزرگ مامان جون سم خدافظ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 اطیح عیکردند و او دررا بست و سر یبااو خداحافظ همه 

 کرد.پس از آنکه به باغبان سالم یرا ط

به اطرافش نگاه کرد...به  یز خانه خارج شد!کما کرد

 بود رفت.پس از ابانیکه کنار خ یطرف آژانس

 :بلند گفت رمردیآدرس را داد پ آنکه

 خانوم وببر!بدو پسر ای!!!!!بنیحسسس

 :وارد شدو گفت یگریاز اتاقک د عیسر یلیخ نیحس

 شده؟ یممد آقا؟چ جانم

 :به آرام اشاره کردو گفت مرد

 !آدرس.بدو پسر نیببر به ا خانومو

انداخت  نییسرش را پا عیبه آرام نگاه کرد اما سر نیحس

 :و گفت

 !خانوم نیی.بفرماچشم

شدو به اطراف نگاه  یدیبه طرف پسر رفت!سوار پرا آرام

 سوار شدو یحرف چیکرد.پسر بدون ه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

گذاشت.سپس راه افتاد.آرام همانطور که  یمیمال هیقیموس 

 حواسش هم به راه کردیبه اطراف نگاه م

 بایببرد!تقر گرید یوقت پسر نخواهد اورا جا کیکه  بود

 به مکان نکهیگذشته بود تا ا یساعت مین

 به پسر گفت: دی!آرام که مکان را آشنا ددندینظر رس مورد

   

 !رمیم ادهیپ شوی.بقسایوا نجایهم آقا

!آرام ستادیا ابانیراهنما زدو کنار خ یحرف چیه یب پسر

 شدو به ادهیپ نیاز ماش هیدادن کراپس از 

باال رفتو تمام  شیرفت!از پله ها یفروش ینیریش طرف

 هارا از نظر گذراند!به طرف مغازه ینیریش

 :رفتو گفت دار

 ن؟یکنیتَر لطف م ینیریش لویک هی.سالم

بعد از تکان دادن سر مشغول شد!آرام روبه پسر  پسر

 :گفت

 !امیگل بخرم ب یبغلمغازه  نیمن از ا نیشما آماده کن تا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ینیریهم سرش را تکان داد.آرام به سرعت از ش پسرباز 

 کیشد! یخارج و وارد گل فروش یفروش

گل رز قرمز سفارش دادو پس از آنکه پول آنرا  دسته

 یفروش ینیریرا از ش ینیریحساب کرد و ش

 دانستیگرفت به طرف کوچه منتخبش راه افتاد...م لیتحو

 آمده!!!اما خب وقت رید یکه کم

!به طرف در رفت و کنندیکه درکش م دانستی...منبود

 باز یرمردیبعد در توسط پ یزنگ را زد...کم

 :زدو گفت یآرام لبخند دنی.با دشد

 !یآرام خانوم.خوش اومد سالم

 :زدو گفت یلبخند آرام

 !مزاحم باز اومدما ؟؟؟منهیحاج عمو!خوب سالم

 !!بفرما تویدار اریاخت -

مرد به طرف  یوارد شدو پس از تکان دادن سر برا آرام

 را شیراه افتاد!دم در کفش ها الیو

بعد در  یقیزنگ گذاشت.دقا ی...دستش را رودراورد

 آرام لبخند پر دنیباز شد!با د نایتوسط سار



 
 

509 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :زدو گفت یذوق 

 !آرام خانوم بــــــــــــــــــــَه

 :زدو گفت یلبخند آرام

 ...سالاااام

 !آرام گفت:دیاورا بزوردر آغوش کش نایسار و

   

 !و گل له شد ینیریش نایسار

 :فاصله گرفتو گفت نایسار

 !...دست شما درد نکنهاوه

 .دمیکه واسه عمو و زنعمو خر دمیواسه تو نخر -

و گل را به  ینیریبه لپ آرام زد.آرام ش یضربه ا نایسار

 :شهربانو آمد یدستش داد که صدا

 !.خسته انیکنی.چرا انقد معطل مگهیتو د انیبذار ب نایسار

 :لب گفت ریز آرام

 ن؟یدار ا؟مهمونیان؟کیب
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نه منظورش بابامو سامانه - 

 :لب گفتو وارد شد!بلند گفت ریز یآهان آرام

 !ســـــــالم

آرام  دنیبالفاصله از آشپزخانه خارج شدو با د شهربانو

 :زدو گفت یلبخند

 !معرفت یخانومه ب سالم

 :گفت دویشهربانو را در آغوش کش آرام

شهربانو جون...بخدا وقت نبود وگرنه منو که  سالم

 !خونتون شدمیدم چتر م هی...نیشناسیم

 :گفت دویگونه اش را بوس شهربانو

اراک  ی؟؟؟؟؟رفتیوقت نبود؟اصال تو کجا بود چرا

 ؟یبرگشت

 :اب دهانش را قورت دادو گفت آرام

 ست؟یداره!عمو ن هیبابا قض نه

 ی!خودت گلیدی!چرا زحمت کشانیاالن م نیبش اینه.ب -

 ...گهید
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 بود فهی!وظهیزحمت چ - 

   

 وانیبعد با سه ل یقیوارد آشپزخانه شدو دقا شهربانو

 یآرام برگشت.آن را رو ینیرینسکافه و ش

 :گذاشتو گفت زیم

چقد فرهاد از دستم ناراحت شد که گذاشتم  یدونینم

 بچه نیکرد!ا...آخرشم سامان معتقدش یبر

 !شده ینجوریروزا ا نیا

 :.آرام گفتدیخند و

!بعد چند وقت خواستم برم شدیکه چ یدونیزنعمو نم بابا

 خانواده میخونه بابابزرگم بلکه تحک

 نکهیا ی.برامیکرد یوآشت میو اونجا حرف زد می!رفتشه

 مجبور گهیمن خودمو بهشون ثابت کنم د

کرده  دایر برام پخودمو بچسبونم بهشون!اقاجونمم کا بودم

 یتوکارخونه.اونجا سرگرم بودم ول

که منو  ییرضایآقا عل نینرفته بوداا!حاالااا...ا ادمی شمارو

 نجایبرداشت آورد ا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یزمان یپسر آقا نیخب...هم - 

 مه؟؟؟یک نیدونیآره همون.م -

 ؟؟؟؟یک -

 !پسر عمم -

گرد شدو  نایخودش قهقهه زد!چشمان شهربانو و سار و

 یآرام در دل خوشحال که سامان کلمه ا

 :گفت نایاز او به آنها نگفته است!سار حرف

 همون پسر چشم سبزه؟؟؟؟؟ ااا

!انقد شدیمن خودم باورم نم یعنیآره.حاال شده پسرعمم! -

 !هممون میتعجب کرده بود

 ...قبال باهاشون!اال یاشنام بود گهیخوبه د -

برخاست و به طرف در  یزنگ از جا یصدا دنیباشن

 رفت.در را که باز کرد فرهادو سامان با چهره

 :خسته وارد شدند!شهربانو گفت یا

 !!!؟؟؟میدینشن نویماش یصدا نیاومد ی.چجورسالم

 حواستون نبود -



 
 

513 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 سالم! - 

   

سالم ارام هردو به طرف او برگشتند.فرهاد  یصدا با

 :را باال انداختو گفت شیابروها

 ن؟؟؟ی.افتخار داددیجاو..سالم خانوم به

 :گفت دویخند آرام

 ومدمیم شهیداره عمو!وگرنه من هم هیبخدا قض سالم

 !!!نجایا

به او زد  یبا فرهاد دست داد.فرهاد پس از آنکه لبخند و

 :کرد گفت نایبه سار یو سالم

 امیمن لباسمو عوض کنم ب نینیبش

به سامان کرد که به او  یبه طرف اتاق رفت.آرام نگاه و

 :زدو گفت ی.لبخندزدیلبخند م

 ...سالم

 :آهسته سالم کردو گفت سامان

 !میدی.ما باالخره شمارو خندون دسالم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گفت دویخند آرام 

 گهید استیلطف بعض بخاطر

 :به طرف مبل رفت و در دل گفت و

 !شده بود پیخوشت چه

اقش به آرام نگاه کرد به طرف ات یپس از آنکه کم سامان

 دختر،تمام موضوعات نیا دنیرفت!با د

سر  شیپ قهیرا فراموش کرده بود.تا چند دق شیساعت پ مین

 یچرا از وقت دانستیدرد داشت اما نم

از آن سردرد اعصاب  یخبر گریبود د دهیخانه رس به

 ماساژ ینبود!!!سرش را کم یخوردکن خبر

 یکتش را دراورد.بالفاصله تلفنش زنگ خورد.نگاه دادو

 :بود یبه آن کرد.مهد

 هان؟؟

شعبش  سییاالن اخراجت کنم؟؟؟آدم با ر نیحقته هم -

 زنهیحرف م ینطوریا

 .سالم!سییر یآقا دیاوه ببخش -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 یسگ بود شیپ قهیاکثر امام زاده ها!تو که تا چند د ای -

 منو یخواستیتو اس ام اس م

 هو؟؟؟؟یشد  ی.االن چیبخور

 !حالم خوب شد هویچبدونم. -

دعوت کرده خونتون که با  ویراستشو بگو...مامانت ک -

 یشد یشکل نیا دنشید

 آرامو -

 و؟؟؟یک -

 آرامو -

دختر چشم  نیخاک تو سرت خرت کنم.تو به ا یا -

 ...گیکثافت...خب زودتر م شعورهی؟؟؟؟؟بیدار

دعوت کرده گفت  ویک یآخه!گفت یگیچرا چرت م -

 شگفت من به یآرامو!البته اون خودش اومده!ک

 گهیزن د هیبخاطر  تونمیگناه که نم یدارم.به دختر ب چشم

 !کنم یاحترام یب
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ...زارت - 

 ؟؟؟یچرت و پرت بگ یزنگ زد -

 نیا دنیبا د نکهی!زنگ زدم احواالتتو بپرسم مثله ارینخ -

 !یدخترخانوم خوبه خوب

چرتو پرتارو  نیا دنیاصال حوصله شن یمهد -

 برم؟؟ یندار یندارم.مهمون دارم...کار

 مگه نیین؟؟؟تنهاییمهمون دار ای یمهمون دار -

 ینگلیس نکهی.مثل ایگیچرتو پرت م یلیخ دایجد یمهد -

 یبهت فشار آورده.غلط لفظ ادیز

 !!!می.مهمون داربود

 !!!ستمین نگلیکه س گهیخب...د -

 ...حاال -

 بهت گفت؟؟؟ ی!زنه چیدوراز شوخ -

 ...گهی!مهسا فرهنگه دشهیچرت و پرت.طبق هم -

سالش  یس دیحدودا شا کردمیمن اول فکر م شهیباورت م -

 باشه...
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

نشون  ینجوریا یسال؟؟؟با هزارتا عمل جراح یهه.س -

 نتونسته عمل شوییجا گهی!!ددهیم

 ...به گ   رانی...پاشده اومده اکنه

 !زشته حاال سامان -

 !زشته ویچ یچ -

 گفت؟؟؟یم یخب چ -

بزنه.منم شرط گذاشتم باهام مفصل حرف  خوادیم گفتیم -

 دست از سرم دیبا ششیاگه برم پ

چند روز سردرد  نیکه من بخاطرش ا ی...انقدبرداره

 ...گرفتم حد نداره

 ش؟؟؟ینیبب دیبا یک -

 شاپه مهر...دم بانک یفردا عصر...کاف -

 !نظرتون داشته باشم ریز نجایاز ا تونمی...میتوپ یچه جا -

 ؟؟؟یندار یکار یهه...مهد -

 برو...برو که منتظره.خدافظنه  -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ...د یا - 

تلفن را قطع  عیسر یلیخ یمهد رایتمام ماند ز مهین حرفش

 لباس دویپوش یکرده بود.شلوار راحت

سرد  یادیبلند بافتش را هم تنش کرد.هوا ز نیآست

 بود!به یزمستان ییبود.هنوز آبان بود اما هوا،هوا

 شدیم یانداخت.چندروز یرفتو به آرام نگاه نییپا طرف

 ...آرام بهزدیبااو حرف م دیبود!با دهیاورا ند

 ...همه موضوعات را فراموش کرده بود کل

 :آنها نشستو گفت یرو روبه

 !نشدا داتیپ یرفت هویخونه ما. یچه عجب.شما اومد بابا

 :خنده اش را مهار کردو گفت آرام

 رفتمیکار داشتم...وگرنه اصال نم بخدا

   

اش را برداشتو مزه مزه  کرد نسکافه یتک خنده ا و

 خورد.پس از ان ینیریکرد!آنرا همراه با ش

 :که فرهاد گفت کردندینفر باهم صحبت م هرپنج
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

به ما  دیباشه شا یپدربزرگت...هرچ شیپ امیمن ب بهتره 

 .اعتماد نداشته باشه

 ...نه عمو.دار -

روز که  هیکه بخواد مطمئن باشه. دهیخب هنوز مارو ند -

 امیوقت کردم...حتما م

 تکان دادو لبخند زد یسر آرام

******** 

 یشارژ شده بود.آنرا برداشتو تمام برنامه ها تلفنش

 از جانب یامیرا نصب کرد...منتظر پ یمجاز

 یامیپ چیبود!ساعت شش بعداز ظهر بود اما ه لیسه

 از شیداشت!کمو ب جانینکرده بود.ه افتیدر

 یاو نامزد دارد!رو نکهیافل از اآمد،غ یپسرخوشش م ان

 فکر نیبودو مدام به ا دهیتخت دراز کش

 نیبهتر است!در هم یدهد چه جواب یامیکه اگر او پ کردیم

 لشیاز موبا یکوتاه یفکر بود که صدا

چگونه تلفن را برداشت اما  دیشد!خودش هم نفهم دهیشن

 به خودش آمد متوجه شد با شوق یوقت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :خواندیساده اورا م امیبار پ نیچند 

 ؟؟؟؟ی...خوبسالم

 :دست بردو نوشت عیسر

 ؟ی.تو خوبیمرس سالم

 ...را ارسال کرد امیتعلل کند پ یآنکه کم یب و

*** 

 ایخارج نشده بود که جواب رو امیاز صفحه پ یحت لیسه

 :زدو گفت یشد.پوزخند صدا دار دهید

 ومدهیمن ن یبرا شیوریدل امیهله!هنوز پ یلیدختره خ رضا

 !!!جواب داد

ندا نامزدته  یکشی!خجالت نمیخوب مخشو زد نکهیمثه ا -

 یاس ام اس باز گهیدختر د هیبا  یول

 ؟؟؟یکنیم

   

دارم اس ام  یواسه چ دونمینه چرا خجالت.من خودمم م -

 نی.من که از اگهید کنمیم یاس باز
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 گهید یکیبه  نیا قیاز طر خوامی!فقط مادیخوشم نم دختره 

 ...ادیبرسم که از اونم خوشم نم

 ل؟؟؟یسه -

 !هان -

 ؟یگیبپرسم راستشو م یچی -

 یریگیجواب نم یکن یباشه!فضول یتاچ -

 زنمیدارم حرف م یزر نزن بابا...جد -

 !خب بنال -

 :مبل نشستو گفت یرو رضا

!پس یکنیقمار نم یبا کس ینجوریتو هم دونمیم من

 !یکرد یباز دیبا سع ینشست یرفت یچطور

 یپرسی!!چقد چرتو پرت مایحال دار -

 !جواب بده لیسه -

 دمیبدم بعد اگه دلم خواست جواب م نویبذار جواب ا -

 :ارسال کرد ایرو یبرا و
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 درسته؟ تی.گوشیمرس 

 ستیآره.بدن -

 :جواب داد قهیاز چند دق بعد

 یاوک

آنقدر  ایخود رو دانستیارسال نکرد.م یزیچ گرید و

 مشتاق هست که موضوع را شروع کند!تلفنش

 :گذاشتو به رضا نگاه کرد.رضا گفت نیزم را

 لیسه منتظرم

   

 رضا؟ یبشنو یخوایم یچ -

 یدونیکه خودتم م یزیچ -

 !ستین یمهم زی.چالیخیب -

 یالک ویکار دوننیم روی...هم من هم خودت هم کل نلیسه -

 ی!پس بگو...به من اعتماد نداریکنینم

 ستین زایچ نجوریبحث ا -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !پس بدو...منتظرم - 

 شی...به چندسال پیلی!!!خهیطوالن یلیرضا...خ نیبب -

 اونا اصال برام یادآوری...و کنهیم دایربط پ

...دراصل حوصله مرور تک تکشون رو ستین جالب

 .ندارم

 یدیکس جواب نم چیوقت به ه چیتو ه یول -

 ینوع سرگرم هی...دینداره.فک کن قمار باسع یلیچون دل -

 یبوده...سرگرم

که کنار هال  یبلند شدو به طرف اتاق کوچک شیاز جا و

 ...هوادیتخت دراز کش یبود رفت و رو

 دی... نخوابکردیبودو اورا مجبور به استراحت م کیتار

 کرد فکر و ذکرش را از گذشته یاما سع

 شیبه شکست ها خواستیبکشد...اصال دلش نم رونیب

 سه سال خوش نیفکر کند.دلش به ا

که باعث شده بود تمام گذشته اش،کنارش  ی...سه سالبود

 گذشته بود که یساعت میباشد...ن چیه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ایاز رو امیپ کینگاه کرد. لشیبلند شدو به موبا شیجا از 

 .داشت

 :را خواند امیپ

 می...از صبح که راجع به اون عکس حرف زدیجالل یآقا

 شماست هینم اون کبدو خوادیدلم م یلیخ

 با من هم آشناس؟ ن؟؟؟؟ویعکسشو دار که

 :جواب نوشت در

 ؟؟؟یبدون یدوست دار یلیخ

 :آمد شیجواب برا بالفاصله

 یلیخ آره

   

 ؟؟؟؟یواسه چ -

 ...دونمینم -

بهم اس ام  یکه حاضر یدونیدختره م نیاز من و ا یچ -

 یو راجع بهش بپرس یاس بد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

و راستگو...اما از اون  یکه خوش قول دونمیاز تو م - 

 !دونمیم زایچ یلیدختره خ

 راجع بهش؟ یدونیم یمثال؟؟؟چ -

 ؟؟یبرات مهمه که بدون یلیخ -

 یبرام...خودم به اندازه کاف ستین یمهم زیچ -

 اصال اشکال نداره نگو!راجع به یخوای...نمدونمیم

 ...دختره هیبهتره!!تا درباره  میحرف بزن خودمون

که بخوام راجع  ادیدختره خوشم نم نیازاموافقم...اصال  -

 .بهش حرف بزنم

 ...خب...از خودت بگو -

***** 

 شیبود.از جا میبه ساعتش کرد.ساعت هفت و ن ینگاه

 :برخاست و گفت

 برم گهیمن د خب

 :به او انداختو گفت ینگاه شهربانو

 ؟یمن برم!کجا بر ویچ یچ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !کشتمیم رپارسایبرم خونمون!درسام مونده نخوندم...ام - 

 ه؟یک رپارسایام -

 !پسرعموم -

 :دیسامان درهم شد و پرس یحرف اخم ها نیا با

 کنه؟؟؟یتو درسات کمکت م رپارسایام

را  شیتکان دادو خواست پالتو یبه نشانه مثبت سر آرام

 بپوشد که شهربانو گفت:

   

 نمیبب نی؟؟؟؟بشیبر ذارمیمن م یکرد فکر

 :اه کردو گفت.آرام به دستش نگدیدست را گرفتو کش و

 ...دمیترس زنعمو

 یخوایگذاشتم برات.بعد توم ی.من پاشدم ماکاراندیببخش -

 ؟یبر

 نبود ن؟الزمیدیزحمت کش یچ یبرا -

 !تو دونمویمن م ی...پالتوتو بپوشهیزحمت چ -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ...آخ - 

 !کن ییرایسامان از ارام پذ -

 :کردو گفت یبرخاست!سامان نگاه شیاز جا و

 !کجا؟یکرد دایکار پ دمیشن

 :گفت نایآرام پاسخ دهد سار نکهیازا قبل

 کرده؟؟؟؟؟ دایکار پ نیا یدیکجا شن تواز

 :با من من گفت سامان

 گهیگفت د دم؟خودشیاز کجا فهم ؟من؟منیچ

باز کرد اما  یبه آرام کرد.ارام دهانش را کم ینگاه و

 کردو روبه لیآنرا به لبخند تبد عیسر یلیخ

 :گفت نایسار

 ست؟ین ادتی...گفتم خودم.گهید زهیچ

به  ستین ادمی یبه منو مامان گفت ول نیواال شماکه نبود -

 !یسامانم گفته باش

 :به طرف سامان برگشت.سامان گفت آرام

 باباگفت.مگه نه؟ چرا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 تکان دادو گفت: یبه آرام نگاه کرد...آرام سر و 

   

چه  گهی.دستین یکه موضوع مهم نیآره گفتم.حاال ا اره

 خبر؟

 :انها انداختو آهسته گفت نیمشکوک ب ینگاه نایسار

 ...یسالمت

 یدهن باز کند و سوت دیترسینگفت.م یزیچ گرید سامان

 ساکت ماند.آرام رو به نیهم یدهد!برا

 :گفت نایسار

 با درسات؟ یکنیم چه

 ؟؟؟یکنی.توچه میچیه -

 !کنمی.دارم با پسرعموم کار میچیمن فعال ه -

 س؟رپارسایپسر عموت همون ام -

 !رپارسایاره.همون ام -

 چندسالشه -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 سه ستویب - 

 :گفت طنتیآهسته با ش یلیخ نایسار

 سنشم که توپه تورش کن اووووو

از گوش  نای.حرف ساردیلبش را گاز گرفت و خند آرام

 امر موجب نیسامان دور نماند و هم زیت یها

سامان در هم رود!شهربان و فرهاد به آنها  یاخم ها شد

 بعد هرپنج نفر کنار هم ی...کموستندیپ

 یرکیرزیز یمدت آرام نگاه ها نیخوردند!در تمام ا شام

 یزیاما چ کردیسامان را حس م

 .ساعت از نه گذشته بود که تلفن ارام زنگ خوردگفتینم

****** 

 :زدو گفت یلبخند تیعصبان با

 !دنبالش آقا بزرگ رمینداره.خودم م اشکال

از در خارج شد.تلفنش را برداشتو شماره آرام را  و

 گرفت.دوبوق نخورده بود که جواب داد:
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 بله؟ 

 ؟ییسالم.کجا -

 !خونه دوست بابام -

 خونه؟؟؟؟ یایم یک -

 ساعت چنده؟آهان نهه؟ -

 ادینم ادتیاره.انقد خوش گذشته ساعتم  -

 وفتمیراه م گهی.االن دیلیآره خ -

 دنبالت امیودم مالزم نکرده.آدرس بده خ -

 امی...خودم مشهینه بابا زحمتت م -

 ...آدرس -

خشن او کالفه شده بود تلفن را از  یکه از صدا آرام

 گوشش فاصله دادو به جمع نگاه کرد.فرهاد

و شهربانو داخل آشپزخانه بود...تلفن را به  ییدستشو

 :طرف سامان گرفتو گفت

 دنبالم؟ ادیب خوادیبه پسرعموم.م یدیم آدرس
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :تلفن را گرفتو گفت سامان 

 نجارو؟؟؟؟؟یا ادرس

 آره -

 ؟یواسه چ -

 !دنبالم ادیب خوادیم -

 :را گرفتو گفت تلفن

 سالم

... - 

   

 دنبال آرام؟؟ نیایب نیخوایممنون.م -

... - 

ارام  ستیفعال قرار ن یخودتونه...منته لیم -

 ...!ارمشیخودم م ادی...خواست بادیب

.... - 
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

شما باشه با ما نسبت  یدختر عمو نکهیخب قبل از ا - 

 ...داشته

... - 

 ...یگوش -

تلفن را به طرف ارام که چشمانش گرد شده بود  و

 دویکش رونیگرفت.آرام تلفن را از دست ب

 :گفت

 الو

 :شدیم دهیشن رپارسایام یعصبان یصدا

 یکه ک ستی...مهم ننیاریب فیتشر نیخواست هرموقع

 .کارخونه ینرس ری!فقط فردا دیایب

اوردو تماس را قطع  نییتلفن را قطع کرد.ارام تلفن را پا و

 :کرد.متعجب گفت

 ن؟؟؟ی...چش بود اوا

 :نایسار

 عموت بود؟ پسر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 .اره - 

 :روبه سامان گفت آرام

 گفت؟یم یچ

 :تفاوت گفت یب سامان

 یها!عصب رهیخود درگ نمی.اچبدونم

   

 دی.بادهیبودنشو هم به همه انتقال م یعصب نیآره االن ا -

 !برم خونه

 ازش؟ یترسیم -

 ...نه بابا -

 :بلند شد.شهربانو گفت شیاز جا و

 !پررنگ ایکمرنگ  آرام

 !برم خونمون دیزنعمو دستت درد نکنه با یچیه -

 :از آشپزخانه خارج شدو گفت شهربانو

 ساعت نهه!کجا؟؟؟ تازه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !زحمت دادم دیشده...ببخش رید یلیبرم!خ گهینه د - 

اصرار نکرد...فرهاد  گری.شهربانو ددیرا پوش شیپالتو و

 یخارج شدو همان حرف ها ییاز دستشو

 :!آرام گفتدیرا تکرار کرد وهمان جواب هارا شن شهربانو

 اد؟؟؟یب یتاکس نیزنیزحمت زنگ م یب زنعمو

 :شد دهیسامان شن یصدا

 !برمی...خودم میواسه چ یتاکس

 یلیبه طرف اتاقش رفتو خ یحرف اضافه ا چیبدون ه و

 نیحاضر شد...خودش هم بابت ا عیسر

 نشیماش چییامدو سو نییدر تعجب بود!از پله ها پا عجله

 :را برداشت و روبه آرام گفت

 .فعالمیبر

 :تکان دادو گفت یبا لبخند سر شهربانو

 خدافظ

 :و سامان خارج شدند.آرام گفت آرام

 به زح.. یراض
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 !بود فهی.وظهیزحمت چ -

رفتو در را باز کرد.ارام هم چند لحظه  نیطرف ماش وبه

 از خانه یبعد سوار شدو سامان راه افتاد!کم

 :شده بودند که سامان گفت دور

 خبر؟؟؟ چه

 ؟یاز چ -

 !یجالل -

چندروزه  نیزنگ بزنم!ا یبه دان کنمی...جرئت نمدونمینم -

 با شترشویکارخونه ب رمیام که م

 !امنهرمیم رضایعل ای رپارسایام

دو پسر  نیچرا از ا دانستیسامان در هم شد!نم یها اخم

 .و نه ازرضایآمد.نه از عل یخوشش نم

.روبه آرام شتریب یکم رپارسای.هرچند از امرپارسایام

 :گفت

 ره؟؟؟یم شیچطور پ درسات
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 دیبا گهیو همش م رهیگیسخت م یلیخ رپارسایخوبه.ام - 

 !رهیدرس بخونم!حوصلم داره سر م

 :دیره پرس...دوبارپارسایهم ام باز

 اونجا؟؟؟ ؟؟؟خوبهیچ کارت

 !داده ادمیخوب کارامو  رپارسایآره...ام -

 :گفت دویکش یعصب یپوف سامان

 رپارسا؟؟؟یام

 اره!چطور؟ -

 !یچیه -

 :سکوت گفت قهیاش ادامه داد!بعد از چند دق یبه رانندگ و

 ؟یفکر کرد تیشکا هیقض به

 نه اصال... -

   

 چرا...؟؟؟؟؟؟ -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نیبه ا خوادی...انگار اصال دلم نممیجوری ی!ولدونمینم - 

 همه کنمیموضوع ها فکر کنم!احساس م

 !در امنو امانه یچ

 چرا تو امن و امانه؟؟؟ -

ها هستن که مراقبم باشن. اقاجونم.  یلی...خیدونیم -

 که نهی!عموهام!واسه همرپارسای..امرضایعل

 !راحته المیخ

اول از همه نام سامان را ببرد اما  خواستیم دلش

 امرموجب شد که نیچرا نگفت!هم دانستینم

 یخوب یحام دیدلخور شود.در دلش فکر کرد شا سامان

 نتوانسته به او دیاو نبوده است!شا یبرا

 :گفت دویکش یقیکند که ارام اسم اورا نبرد!نفس عم کمک

 یگیم راس

شد.سامان  یط یحرف چیه یمانده ب یباق ریتمام مس و

 بود.بدون آنکه به ستادهیدر خانه او ا یجلو

 :نگاه کند گفت آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یداشته باش یخوب شب 

 نییکرد.آرام سرش را پا رونیب نیرسما ارام را از ماش و

 :انداخت و گفت

 شدم!سالم برسون.خدافظ دمزاحمی...ببخشیمرس

 :لب گفت ریدر را باز کرد.سامان ز و

 خدافظ

 یبه طرف در حرکت کرد.تا به آن برسد چندبار آرام

 دشیبرگشتو سامان را نگاه کرد.دست برد کل

به سامان  گریدراوردو انرا داخل قفل کرد.برگشتو بار د را

 مدت نیچرا او در ا دانستینگاه کرد.نم

بار سامان هم  نیکرده است!ا رییکوتاه رفتارش تغ زمان

 رخاندهرا نچ دیبه او نگاه کرد!آرام هنوز کل

به جلو پرتاب  یکه در از آن طرف باز شدو ارام کم بود

 سرش را باال گرفت که با دویکش ینیشد.ه

روبه رو شد!آرام با من  رپارسایام یعصبان بایتقر چهره

 :من گفت

 ...سالم!س
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 ابانیسرش را تکان دادو به خ یحرف چیه یب رپارسایام

 سامان و سپس نینگاه کرد که اول ماش

کرد.آرام رد نگاهش  زی.چشمانش را ردیسامان را د خود

 سامان نیرا دنبال کرد که به ماش

 شیپا رپارسایام ی.سامان پس از تکان دادن سر برادیرس

 گاز فشرد و از کوچه خارج یرا رو

 :گفت رپارسای.امشد

 سامان آوردنتون؟ آقا

 آ..ره!چطور؟ -

 .خدافظیچیه -

 :لب گفت ریاز آرام فاصله گرفت...آرام ز و

 ماری!بواا

داخل شدو در را بست.به طرف خانه حرکت کرد و به  و

 فکر فرو رفت.چرا همه رفتارشان متفاوت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

باال انداختو به طرف  یشده اند!شانه ا یاست!عصب شده 

 پاسخش را ییخانه رفت.همه با خوشرو

 :!آرام گفتدادند

 خستم.شب خوش یلیبخوابم خ رمیم من

را عوض کردو بدون  شیابه طرف اتاقش رفت.لباسه و

 .دهدیتخت دراز کش یآنکه مسواک بزند رو

به سر  یداریگذشته بودو آرام هم درخواب و ب یا قهیدق

 بلند لشیاس ام اس موبا یکه صدا بریم

 :کرد افتیاز سامان در یامی.پشد

 خونه؟؟؟؟ یدیرس

 :زدو پاسخ داد یلبخند

 بال سرم اومده؟؟؟ یتا ساختمون اصل پس

 :چند شکلک خندان هم ارسال کرد!سامان پاسخ داد و

 رپارسایام یبرس ری!بخواب...فردا دایگیم راس

 ی.خوب بخوابکشتتیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

به حساب  یبا پوزخند ارسال کرد.آرام که انرا شوخ و 

 :کرده بود فقط ارسال کرد

 !یمرس

   

تخت دراز  یچشمانش را بست و رو سامان

 رچه بود کهشده است.ه نگونهیچرا ا دانستی.نمدیکش

بالش  ی!سرش را روشدیم یعصب یریخود درگ نیازا

 سردرد یکوباندو بدون آنکه به موضوع ها

 هم گذاشت یفکر کند چشمانش را رو آور

***** 

 :شد رهیخ ایرو امیزدو به پ یبشکن

 !...شبت خوشزمیعز باشه

 :زد که رضا گفت یصدا دار پوزخند

 ؟یخندیم ه؟؟؟؟چرایچ

 !حله یفکر کنم همه چ...تا پس فردا یچیه -

 حله؟؟؟ یچ -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

قربون صدقش  گهید کمیوا داد! زمیدختره بادوتا عز نیا - 

 !گهیم ویبرم باور کن همه چ

 !وا -

 دیجواب داد از من پرس دمیاز خودش پرس کمیباور کن... -

 بحث ارامو باز یجواب دادم!خودش ه

 یلیحالشو نداره...خ ادویکه ازش بدش م گفتیم کردویم

 عکسه نیا هیهم دوست داشت بدونه قض

 !هیچ

 ؟؟؟یدار یچه نسبت یگیبهش؟؟؟م یبگ یخوایم یچ -

نگفتم...اما قصد دارم اول مغزشو شصت  یچیفعال که ه -

 !و شو بدم.بعد روحشو...بعد قلبشو

 !گناه دارهلینکن سه تیاذ -

 !درک -

 !دختره!احساسات داره لیسه -

هستن که  یموجودات موز هیدخترا  نیغلط کرده بابا.ا -

 !یخبر ندار
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یچه نسبت یبگ یخوای.میبگ یخوایم یخب تو االن چ - 

 ؟یدار

   

 !بگم واسه انتقام اومدم خوامیم -

 اونم باور کرد -

 یلیوا داد خ زمیکه با دوتا عز ینیمنو هنوز؟ا ینشناخت -

 !دهیزود همه جارو لو م

 مراقب باش -

 !هستم...ناجور -

 !رمندا یاحساس خوب -

 ...نداشته باش -

 ؟؟یندار یحس چیتو چرا ه -

 مثال؟؟؟ یچه حس -

 !اونا دخترن حساسن -

 !درک -
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 !ها شکنهیدلشون م - 

 !درک -

 !کنهیبدبختت م نشونینفر -

 !درک -

 !یکنیم یچند نفر باز ندهیبا ا ید المصب دار لیسه -

 :بلند شدو گفت شیزجا ایعصب  لیسه

خاک برسر.به  یدخترا نیهمه ا رنیدرک...برن بم به

 واسه من مهمه؟؟؟نه یجهنم!فک کرد

 ی...پس ببند دهنتو انقد نرو رو مخ من!من از هرچسین

 ؟؟؟یفهمیم ادیجنس مونثه بدم م

 لیسه -

 ببند دهنتو رضا.اه! -

   

 یمبل پرتاب کردو به طرف حمام رفت.ت یتلفنش را رو و

 دوش ریشرتش را دراوردو با شلوار ز
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گذشته اش  یاور ادیبار بود که از  نیاو ی.برارفت 

 وقت بود انرا فراموش یلی!خشدیم یعصبان

 یقی...نفس عمکردیفرق م شهیبار با هم نیبود...اما ا کرده

 :گفت دویکش

تاوانشو  دیکنه...شا یکنه...هراشتباه یهرکار یهرکس

 که پس زاشیعز یخودش پس نده...ول

 دی...منتظر باش...منتظر باش خانوم جاودنیم

آب  یسرش را محکم تکان داد که باعث شد قطره ها و

 .زدیبه اطراف بر شیاز موها

******* 

 لینه صبح بود...حاضر شدو بدون خبر دادن به سه ساعت

 رشیاز اتاقش خارج شد!به طرف پذ

 :بود گفت ستادهیکه آنجا ا یو به پسر رفت

 !دیببخش اقا

 :به طرف ندا برگشتو گفت پسر

 !نییبفرما
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 !باشه لطفا کیاد؟نزدیاژانس ب نیزنگ بزن شهیم - 

 !انیتا ب نینیبش نییچشم حتما...بفرما -

 یچانه اش زد!کم رینشست و دستش را ز یصندل یرو ندا

 همه وقت گوشه نیفکر کرد...چرا او ا

کمک به ان  یبرا زد؟؟؟؟چراینم ینشسته بودو حرف اتاق

 نیاما دلش ا دانستیدختر آمده بود؟؟؟نم

آن دختر  ریتقص زیچ چیه کردی!فکر مخواستیم گونه

 عروسک کیعروسک است... هی!او ستین

را  نی!اما ندا اچرخدی...که به دست همه میشب باز مهیخ

 دختر نی...دوست نداشت اخواستینم

که قبل از او بودند  یدختران یزجر بکشد.دلش برا انقدر

 یلیآنها خودشان را خ رای...زسوختینم

و درواقع هرزه  گذاشتندیم لیسه اریدر اخت راحت

 کجا باشند...پس کردینم یهم فرق شانیبودند!برا

 :پسر به خودش آمد ی!با صداسوختیآنها دلش نم یبرا

 !منتظره یتاکس خانوم
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آهسته تشکر کردو به سمت در رفت.در به  یباصدا ندا 

 یباز و ندا خارج شد.مرد ییصورت کشو

 فت:.ندا به طرف اورفتو گستادیا یدیپرا کنار

   

 آژانس؟

 !نییبله...بفرما -

 :نشستو گفت عیدر عقب را باز کردو سوار شد!مرد سر ندا

 برم خانوم؟؟؟ کجا

 کمی خوامی...منی!فقط برستمیجارو بلد ن چی...هدونمینم -

 !نمیبب رونویب

 :که گذشت گفت یراه افتاد!کم مرد

من شد!اونم  نیسوار ماش نالیدختر از ترم هی شیپ دوهفته

 یجا چی!هدیرسیناراحت به نظر م یلیخ

 ی!اما هرکیبره خونه ک خواستیم دونمیبلد نبود.نم تهرانو

 براش مهم یلیبود خ
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و اشاره بهم آدرسو  مای!دختره با ای...هعــــبود 

 چقد خوشحال چارهی!رسوندمش.بفهموندیم

 یلی...چند وقت بعد شوهرش اومد دنبالش.اونم خشد

 م بنده خداناراحت بود...آدرسو که بهش داد

اون دخترو  ادی هویچرا اما  دونمیخوشحال شد...نم چقد

 !پسر افتادم

 :گفت دویکش یقینفس عم ندا

 !بهم برسن یو خوش یشاهللا که هردوشون به خوب ان

بهم  یو خوش یوقت به خوب چیاز آنکه آن دو...ه غافل

 و یخوب چیآنها...ه نی...در اصل برسندینم

 .یلطافت چیوجود نداشت!ه یلطافت

****** 

داد.از صبح که  هیتک یصندل یرا دراوردو به پشت هدفون

 امده بود مدام با دستانش کار کرده بودو

هم الم تا کام با او حرف  رپارسایخسته بود.ام یحساب

 :برگشتو گفت رضای!به طرف علزدینم
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 چشه؟؟؟؟ نیا 

 :باال انداخت.هدفون را دراوردو گفت یشانه ا رضایعل

 !از صبح رغضبهیم نی.عدونمینم

 !حوصله سر رفته!مایدیخندیم گفتیچرتو پرت م شهیهم -

   

 :رضایعل

 ارم؟؟؟یبرم برات ب یخوریم یزیچ

 !ییچا وانیل هیآره. -

 :بلند شد که آرام گفت شیاز جا رضایعل

 !کردم بابا یکجا؟؟؟شوخ

.خودم کمرم درد گرفت انقد نشستم راه ارمیم رمینه م -

 !رفتن خوبه

 :گفت رلبیز دویخند آرام

 !یمرس
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 یکه ب رپارسایاز آنها جدا شد!آرام به طرف ام رضایعل 

 شد.آهسته رهیخ کردینگاه م توریحرف به مان

 :گفت

 ریام

... - 

 رپارسایام -

... - 

 ر؟؟؟؟یام -

... - 

 :زدو گفت یضربه ا شیبردو به بازو دست

 ریام یهوووو

در هم  شیآرام اخم ها دنیبه خودش آمد و با د عیسر ریام

 :را برگرداند!آرام شیشد و رو

 چته؟؟؟؟

 !یچیه -
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خونه اقاجون سر  یای.نگو!امروز میباشه هرجور راحت -

 بخونم؟ اخودمین؟یتمر

 !خودت بخون -

 :آرام

 ؟؟؟یاینم یعنی

 !نه -

 باشه -

 :نگاه کردند.آرام باخود گفت توریهردو به مان و

 ایمش؟شده؟اه!اعصابم خورد شد.بزن یشکل نیچرا ا نیا

 بعد ادیم رضایعل سمیمینه!نه وا

 ییچا وانیل کی شیجلو رضایفکربود که عل نیهم در

 :گذاشتو خودش هم نشست.آرام گفت

 !یمرس

 :رضایعل

 حرف نزد؟؟؟؟ نی.اکنمیم خواهش
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 !نه!حالش بده - 

 چرا؟ -

 !دونمیچم -

با کدوم دوست دخترش بهم  ستیولش کن...معلوم ن -

 ...زده

 :در دل گفت دویخند آرام

هم سامان حتما با دوست دختراشون دعوا کردن  نیا هم

 نینطوریکه ا

رو به آنها  رپارسایزدو به کارش ادامه داد.ام یپوزخند و

 :گفت

 میبزنم...سه و ن یدور هی رمیخستم.م یلیها من خ بچه

 !گردمیبرم

 تکان دادو گفت: یسر رضایعل

   

 !من تنها سختمه ای!برهیها!آرام سه م یایب زود

 .فعالرسمیم -
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 !شد نشیزدو سوار ماش رونیاز کارخانه ب و 

******* 

گردنش را ماساژ دادو سپس استارت  یدست کم با

 شیخودش گذاشتو پا یبرا یمیزد!آهنگ مال

 دانستیگاز فشرد.در حال و هوا خودش نبود.نم یرو را

 :گفت ی.مهدرفتیفقط م رودیکجا م

 ؟؟؟؟؟یریم کجا

.از بس رفتم نشستم خونه میدور بزن کمی میبر دونمینم -

 نیحال ندارم...بعد از ظهرم که با ا گهید

 قرار دارم اروی

 ...سرت م ریه؟خیچ اروی -

 !اه حاال همون مهسا فرهنگ -

 !درست خب بگو -

درست گفتم!درکل حال ندارم برم خونه.حال دور دور  ایب -

 !برسونمت یندار
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.مخصوصا اگه مال توئه ادیمفت بدش ب نیکه از بنز هیک - 

 ...میام بر هیباشه.پا سیخس

 رهیکرد.هردو ساکت به جلو خ شتریسرعتش را ب سامان

 میجاده تصم هیشده بودند.بخاطر شلوغ

که دست بردو فرمان  نیاستفاده کند.هم انبریاز راه م گرفت

 و هم سر خودش نیهم ماش دیچیرا بپ

 :برخورد کرد!صورتش را مچاله کردو گفت یجسم سفت به

 ...اوه

 یکه رو یدود نکیسرش گذاشت!ع یدستش را رو و

 آن سرش یسرش بودخورد شده و گوشه 

کرده بود!چشمانش را بست...پس از  یبه شدت زخم را

 صورتش یرا رو یزیَرد چ هیچند ثان

صورتش  یجلو دیآن کش یرو یکرد.گرم بود.دست احساس

 یاده قرمزآورد که متوجه م

 :برگشتو گفت ی...خون...به طرف مهدشد

 اد؟یداره م خون
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 :لبانش را گاز گرفتو گفت یمهد

و بچسب!داغون شده  ییروبه رو نیبه جهنم ماش سرت

 سامان.داغون

روبه رو نگاه  نیسرش را برگرداندو به ماش سامان

 کامال شی!!جلویبلند مشک یشاس نیکرد.ماش

 :یشده بود.مهد جمع

 بهش؟؟؟ یزد یچرا جلوش انقد جمع شده؟؟؟چجور نیا

 ...سر خودم داغو -

 یشد...بدبخت شد ادهیپ ارویسامان  -

 !دمیاه به جهنم خب.خسارتشو م -

 نکی.عیکلیقدبلند اما ه یبه پسر نگاه کرد.پسر سامان

 چشمانش بود که چهره یرو یبزرگ یآفتاب

برداشتو سپس  یکرده بود!سامان ابتدا دستمال یرا مخف اش

 شد!با دستمال ادهیپ نیاز ماش
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 یناگهان یلیکرد.پسر به طرفش آمدو خ زیرا تم صورتش 

 به یاش را گرفت وخواست مشت قهی

 :بکوبد که سامان مشتش را گرفتو گفت صورتش

 میشو باهم بر ادهیپ ی.حاجیهو یهو

اش را دراوردو  یافتاب نکیبه عقب هولش داد.پسر ع و

 واست دوباره بهپرت کرد.خ یگوشه ا

شود که توقف کرد.سامان سرش را که باال  کینزد سامان

 آشنا شد!!!پوزخند یآورد متوجه شخص

 :زدو گفت یبلند

 !ایهست یعصب یلی!خدییجاو یاقا داریبه...مشتاق د به

 :نگاهش کردو گفت نیخشمگ رپارسایام

 !داده یکه به تو اجازه رانندگ یدهن اون افسر رمیبگ گل

 :درهم شدو گفت شیاخم ها سامان

.پس گمیبهت نم یزیچ یآرام یپسرعمو نکهیاحترام ا به

 !ببند حرف نزن

 گفت: رپارسایزنگ بزند!ام سیتلفنش را برداشت تا به پل و
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از دختر  خوادی.دوما تو نمدیارام نه و خانوم جاو اوال

 !یبذار هیمن ما یعمو

شت و به او ندادو تلفن را دم گوشش گذا یجواب سامان

 دادن حیشروع کرد به توض

 ریداد.ز هیتک نشیزدو به ماش یپوزخند رپارسای!اماتفاق

 :لب گفت

صورتت  یاز رو یبود نجایخودت ا نتیماش یبجا کاش

 سامان گهیم یبازم آرام ه نمیبب شدمیرد م

 !سامان فالن فالن

هم  یداد.مهد هیتک نشیتلفن را قطع کردو به ماش سامان

 شدو به طرف سامان ادهیپ نیاز ماش

هم اطرافشان را گرفته بودند و چند  گری.چند نفر دآمد

 :گفتندیدختر با نازو عشوه م

 !نشه تیزیچ ادیاز سرت داره خون م آقا

...برم درستش ادینگا کن!!!داره از سرش خون م یوا -

 کنم؟؟؟
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 !هیعصب یلیخ یاون پسره چه خوشگله ول - 

 آروم تره یکی نیآره.ا -

... - 

... - 

!سامان گفتندیآنها م ینیو خشمگ تیهمه مدام از جذاب و

 :لب گفت ریز

اسمشو  گمیم یکه من هرچ ینیبب ییآرام خانوم کجا یآ

 رپارسایکم نداره.ام ویزیچ ایاز وحش یاریم

 ...و در رپارسایبهمان ام رپارسایام فالن

 :یمهد

 .حسودگهیخب د اه

 !یحسود یچ یبرا ن؟اصالی؟ایبه ک یحسود -

فکر کن که اگه من فردا حقوق و  نینزن فقط به ا حرف -

 نویپول خسارت ا یخوایم یچطور زمینر

 یبد
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 ادیانقد جمع کردم که بتونم بدم.بعدشم اون سرعتش ز - 

 بود!نه من...تازه سرمو هم نگا...خون

 ادیم داره

...اون دختررو نگا.خوشگله ها!تورش کنم یخیب نارویا -

 واست

 بذار هیازخودت ما -

 هیفکر کرد که اگر آرام قض نیرا برگرداند و به ا شیرو و

 نشان خواهد یرا بفهمد چه عکس العمل

 !داد

نوشتن...در  مهیآمدو شروع کرد به جر سیبعد پل قهیدق چند

 رپارسایام ادیآخر هم بخاطر سرعت ز

 فهیخطاکار شناخته شدو وظ رپارسایسامان،ام یسرزخم و

 سامان بر دوش او نیخسارت ماش

 :گفت رپارسای!دم رفتن سامان رو به امافتاد

 .یشیروانشناس مراجعه کن.خوب م هی به
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خشم تنها گذاشت!اصال اعصاب  ایدن کیرا با  رپارسایام و 

 امیآرام پ یکارخانه را نداشت.برا

 :نوشت

 من بمون امروز یکارخونه.جا امیحال ندارم ب اصن

ارسال کرد...همان موقع آرام تلفنش را برداشت به  و

 که دیآ یدهد وبپرسد چرا نم امیپ رپارسایام

شد.آرام پس ازخواندن آن با حرص  انینما رپارسایام امیپ

 :گفت رلبیز

 .مسخرهیتشکر ای یمرس هی.نه یکوفت هی.نه یخواهش هی نه

 شیسرش گذاشت.از سر درد چشم ها یدستش را رو و

 یحال مجبور بود جا وماندیباز نم

شروع کرد  دویکوب زیم یهم بماند!تلفنش را رو رپارسایام

 !به انجام کار ها

****** 

را نگاه کرد...ظهر بودو او مشغول قدم زدن در  ساعتش

 کار را دوست داشت.با نی!چقدر اابانیخ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 رونیعهد کرده بود هر وقت توانست از آن هتل ب خودش 

 آنجا برود و همانجا قدم د،بهیایب

 یتماس ی...دستش را باال آورد.ظهر شده بودو او حتبزند

 هم نداشت.هرچند اگر لیاز جانب سه

گرفتو آدرس هتل را داد.از  ی.تا کسدادیهم جواب نم داشت

 فقط به رایز دینفهم زیچ چیطول راه ه

شدو به طرف در رفت  ادهی.دم هتل پکردیتوجه م اطراف

 نگیدر پارک ی.جلودیا شنر یبوق یکه صدا

   

بعد  یا هیبرود اما ثان نیبود.صبرکرد تا ماش ستادهیا هتل

 متعلق نیبا خواندن پالک متوجه شد ماش

 نیتا ماش ستادیا شیتفاوت سر جا یاست!ب لیسه به

 خارج شد یبیکه از سراش لیبرود...سه

 :دادو گفت نییرا پا شهیش

 ؟؟؟؟؟؟یبود کجا

 :ندا

 خودم مربوطه به
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :بلند تر گفت لیبه طرف در هتل رفت.سه و 

 ....با تو بودمندا

وارد شد...آنقدر از دستش  یجواب چیه یاما ندا ب و

 به لینخواهد بفهمد سه یبود که حت یعصبان

 یدست برد تا در را باز کند که صدا لی...سهرودیم کجا

 ی.مشتش را رودیرا د یپشت نیبوق ماش

کوباندو راه افتاد.ندا از پشت پنجره نظاره گر بود.با  فرمان

 خارج ابانیکه از خ لیسه نیماش دنید

رفتو  یزدو به طرف همان پسر صبح یپوزخند شدیم

 :گفت

 ن؟؟؟؟یکنیاتاق منو لطف م کارت

***** 

 :گفت رلبیبکشد.ز رونیکرد خودش را از فکر ندا ب یسع

 رونیرو ب ییزایچ هی ایزبون رو ریاز ز دیبا امروز

 دیبکشم...با

بعد به محل مورد  یساعت میکرد...ن شتریسرعتش را ب و

 در آن ای.ون خودش که پوردینظر رس
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ادهی.بدون آنکه پدیدادن بود را د فتیو مشغول ش ستادهیا 

 دیداد که به آنها بگو امیشود به رضا پ

که  یکوچه بردارندو بروند تا وقت نیدست از سر ا فعال

 خبر بدهد!پس از آن هم تکخودش به آنها 

اطراف نگاه کرد.به  دفبهیایب ایزد...تا رو ایبه رو یزنگ

 آنها پر بود ازپرچم یکوچک که رو یاتاق ها

وقت بود  یلیاباالفضل!پوزخند زد...خ ای نیحس ای یها

 شیبرا ی.نه عباسشناختیآنهارا نم گرید

هم  ییخدا یوقت بود او حت یلی...خینیبودو نه حس مهم

 نداشت...سه سال...سه سال بود که همه

فکر ها بود که در جلو  نیتمام شده بود.در هم شیبرا نهایا

 زدو ینشست!لبخند بزرگ ایباز شدو رو

 :گفت

   

 سالم

زدو دستش را جلو برد  یبرخالف او لبخند کوچک لیسه

 با او دست لیهم با کمال م ایوسالم داد.رو



 
 

564 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گفت کردیا م.همانطور که دنده را جابه جداد 

 ؟یخانوم.چطور احوال

 یمرس یعال -

 میخب کجا بر -

 دونمینم -

 !شناسماینم ویادیز هیمن جا -

 ؟یستین یوا مگه تهران -

 .پاتوق ما چالوسهرمینم ییتهران جا یچرا...ول -

 همونجا می.برهیعال -

 ؟یایب یتونی؟میجد -

االن برم  خوامیآره باو.تا شب آزادم.گفتم تولد دعوتمو م -

 !کادو بخرم

 !میکار دار یکه حساب میخب پس...بزن بر -

 :گفت هیپس از چند ثان و

 !یایب یتونیشبم نم یگفتیم کاش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گفت دویخجالت خند یب ایرو 

 پررو

اش فکر  ثانهیدر دلش پوزخند زدو به افکار خب لیسه و

 :دیپرس ایخود رو یکرد.پس از مدت

بدونم دختر  خوامیمن م هیعکسه چ هیقض نیا لیسه بابا

 به تو داره؟؟؟؟ یمن چه ربط ییدا

   

نگاه  ایبه رو عیسر یلیبدون توجه به جلو برگشتو خ لیسه

 رهیبه جلو خ عیسر یلیکرد.اما خ

شد.دختر  انی.ناگهان تمام سوال ها در ذهنش نماشد

 ییدختر دا ا؟آرامی؟آرام؟روییدا

 :دیمچاله شدو ناخوداگاه پرس است؟؟؟؟صورتشیرو

 ؟؟؟؟ییدا دختر

 :ایرو

 !آراممهییدختره دختر دا نی.اآره
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 تیواقعا مطمئن شد که به واقع گریبار د نیشد...ا مطمئن 

 :است!سرش را تکان دادو گفت کینزد

 ه؟یچ شیلیفام

 !مامانمه هیلی.فامگهید دیجاو -

اسمش  کردمیمن فکر م ی...ولدی.آرامه جاودیآهان.جاو -

 !لوفرهین

که بود که  گرید لوفریلوفر؟نیلبش کج شد.ن اریاخت یب و

 را باال شیابرو اینامش را برده بود؟؟؟؟رو

 :گفت انداختو

 بابا؟؟؟؟ لوفر؟نهین

 !بود اون موقع ها لوفریآره اسمش ن -

 !یریکبیدختره ا ادیازش خوشم م یلی.خیاه اصن هرچ -

 اد؟؟؟؟یچرا ازش بدت م -

که از چهره  ایاز حس تنفر او مطمئن شود...رو خواستیم

 :گفت دیباریاش نفرت م
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

بعد  کنهیم ییمظلوم نما یپرروئه.ازاوناس که الک یلیخ 

 ادیپرروئه!درکل خوشم نم یلیدراصل خ

 .گهید

 یاوک -

 :گفت یقیپس از دقا اینزد.رو یحرف گرید و

 ته؟؟؟یک یبگ یخواینم

   

 !؟یبدون یخوایم یچ -

 ویهمه چ -

 بهت بگم؟؟؟ دیمن چرا با یول -

 !؟یبهم اعتماد ندار یعنی -

 یگی...پخ کنم بهش میتو دختر عمش یچرا ول -

 ؟؟؟؟یکنیفکر م ینجوریواقعا راجع به من ا -

 !.نه توکنمیفکر م ینجوریا یلیفام یدرباره نسبت ها -



 
 

568 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

دادو  هیتک شهیبهش برخورده بورد به ش یکه حساب ایرو 

 از گوشه لینگفت.سه یزیچ گرید

 یپکرش نگاه کردو لبخند کج افهیبه ق ینگاه چشمش

 شیاول از او پاپ ایزد!مطمئن بود خود رو

نزدو  یحرف نیهم یتا مووضوع را بداند برا گذاردیم

 پس از اینزد.رو یهم حرف ایمنتظر ماند...اما رو

 :گفت یقیدقا

 ...دربند میچالوس.بر مینر

 ادمی رانیرفتم.تازه ام اومدم ا شیوقت پ یلیباشه.من خ -

 !بگو .آدرسادینم

 لیشروع کرد به آدرس دادن!سه یحوصلگ یبا ب ایرو

 دست دیاورا د یکالفگ یزد!وقت یپوزخند

ضبط را روشن کرد و آنقد آهنگ هارا جابه جا کرد  بردو

 یاهنگ درست و حساب کیتا به 

را به رقص وادار  یبود که هر فرد ی!آهنگ شاددیرس

 حالش را ایدر آن موقع نه رو یول کردیم

 !بود کاریب لینه سه داشت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ******** 

 یبه بدنش داد!ساعت پنج بودو او هنوز پا یو قوس کش

 :زدو گفت یلبخند رضای...علوتریکامپ

 نه؟ یشد خسته

 خوادیم دهیخبرم نم هی.رپارسایام نی.از دست ایلیخ -

 !.کل بدنم گرفتهگهیاخر م قهیامروز بره د

 باهمان لبخندش گفت: رضایگردنش را تکان داد.عل و

   

فردا جواب  ادیاگه ام ب ومدهین یامی.فعال که پگهید میبر

 !میدیم

 !امیمن که فردا نم -

 چرا؟؟؟؟ -

بعد برم  یخداحافظ رمیگفتم.من م ینجوری.همدونمینم -

 .خونه

 :گفت دویخند رضایعل

 !رسونمتیم خودم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 رمی.خودم مشهینه زحمت م - 

 می.برنمیاقاجونو مادرجونو هم بب امی؟بیچه زحمت -

شدند تلفن  نیکردند!تا سوار ماش یخداحافظ هیهردو با بق و

 را که باال آورد یارام زنگ خورد.گوش

 :.با خوشحال جواب داددیرا د رایالم شماره

 سالااام بــــــــــــــــه

 سالم.آرام؟؟؟ -

سرشار از استرس بود.ارام هم با استرس پاسخ  شیصدا

 :داد

 شده؟؟؟؟ یزی.چانمج

 افتاده؟ یچش شده؟صبح اتفاق رپارسایام -

 ...تو خودش بو یلی...آهان آره.امروز خرپارسا؟نهیام -

 کرده؟ یزیچ یی.دعواسیمنظورم ن نینه ا -

 !نه -

خونه نبودن اومد  نای.ماماکنهینم یدقت یآخه معموال ب -

 دربه داغون...االنم رفتم از یخونه با موها
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نگیتو پارک نشیماش دمید رمیبگ یزیچ یسوپرمارکت 

 داغون شده آرام.جلوش کامال مچاله شده

 !شده یچ دونمینم

 گفت: دویکش یبه هق هق افتاد.آرام پوف و

   

 .حاال خودش خوبه؟دمیترس وونهید

 !دهیجواب نم پرسمیم یهرچ یآر...ره خوبه!ول -

 ر؟؟؟یوا!چشه ام -

که کارش به  کردینم یدقت یموقع ب چی...دونم!هدینم -

 !تصادف بکشه

 گهیبود د نیماش هیحاال فدا سرش  -

 !به درررک!خودش چشه نیماش -

جمعش  شهیلوس نکن پس فردا نم نویانقد ا رایالم یوا -

 شهیکرد انقد لوس م

 ...آخه -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 شیزی.خداروشکر خودش چگهیتصادف کرده د هیحاال  - 

 !نشده

 آره خداروشکر -

 !درست کن واسه شام بده بخوره یچیاالنم پاشو برو  -

 !شام بپزه سیمامانم ن -

 ؟یعنی یستیخب نباشه...بلد ن -

کمکم  نجایا یایب شهیدرست کنم!م ترسمیم یچرا ول -

 !نکردم یتاحاال آشپز ؟منیکن

 !نگو را؟؟؟؟دروغیالم -

 نجا؟یا یایب شهی.مترسمیبخدا...االنم م -

 !گهیم یچ نمیبذار به اقا بزرگ بگم بب -

 ایزود خبر بد -

 خب.خدافظ -

هم  رضایقطع کردو سپس با آقا بزرگ تماس گرفت.عل و

 به مکالمه او گوش یسوال چیبدون ه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

!آرام پس از انکه به اقابزرگ اطالع داد روبه دادیم 

 گفت: رضایعل

   

 نا؟یا رایدم خونه الم یذاریم منو

 شده؟ یزیچ -

بپزم!عموام  یچ دونمینم گهیم سینه بابا زنعمو خونه ن -

 اصفهان رهی...گفت داره میدیکه د

 .نجایا ایب گهی.مامشب

 خواب؟ یبرا -

 میاالن بر ی.ولانهیتااون موقع بمونم  دونمینم -

 !دایاونجا.ببخش

 باشه!اشکال نداره -

 قهیداد!ده دق رییتغ رپارسایرابه طرف خانه ام رشیمس و

 :گفت رضای.علدندیبعد رس

 باال.طبقه سومن.تو برو امینم گهید من
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

هم با لبخند پاسخش را دادوتشکر کرد!سپس به طرف  ارام 

 نجایخانه آنها راه افتاد.تابه حال به ا

بود اما داخل خانه نشده  دهیبود!البته کوچه را د امدهین

 غیج یبود.زنگ سوم را زد.بالفاصله صدا

 :آمد رایالم

 یاووووومد یواااااا

 امیم یاگه درو باز کن -

 نگیوارد شد!وارد پارک عیسر یلیرا زدو آرام خدر  رایالم

 روبه رو رپارسایام نیکه شد با ماش

همراه با خنده  رلبیجمع شده بود...ز یکم شی!جلوشد

 :گفت

 !جلوش نخ کش شده انگار

قهقهه زد!با همان خنده سوار اسانسور شدو طبقه سوم  و

 اهسته راه افتادو در یلیرا زد!اسانسور خ

سوم توقف کرد!ارام تا در را باز کرد چهره ذوق  طبقه

 :زدو گفت ی.لبخند خسته ادیرا د رایزده الم

 سالم



 
 

575 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 اتویب یسالم.قربونت دمت گرم اومد - 

بند کفشش را باز کردو وارد شد.بلند سالم کرد که  آرام

 گفت: رایالم

   

 !مییرپارسایمنوام فقط

 گهیخب سالم دادم اون بشنوه د -

به خانه انداخت.اصوال اهل دقت در  یسرسر ینگاه و

 را نداشت.فقط در نگاه یکس یخانه و زندگ

 :گفت رایو بس!الم نیآمد.هم بایبه نظرش ز اول

 اریاتاق من لباساتو درب ایب

 یرفت.او هم اتاق قشنگ رایدنبال الم به

 اتاقش را نیبودو هم یمشک -یاسی ونشیداشت.دکوراس

 :را دراورد گفت شیکرده بود.پس از آنکه پالتو دخترانه

 تحفه خان کجاس؟ اتاق

 بغل نیهم -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

رفت.دستش  رپارسایآمدو به طرف اتاق ام رونیاتاق ب از 

 :را به ان کوباندو گفت

 تو؟ امیب

دست بردو در را باز کرد.توقع داشت  دینشن ییصدا یوقت

 را رپارسایرا،امیالم یطبق گفته ها

 ستادهیا نهیآ یجلو لکسیر یلی!اما او خندیاشفته بب درحالت

 دادویحالت م شیبودو با دست به موها

همراه با  رلبیدر آخر ز خواندویلب آهنگ هم م ریز

 :گفت خواندیکه م یشعر

 رهیجوون...بره بم یوجود داره...گل پر یکه سامان درک

 ...یریکبیپسره ا

 :صورتش را مچاله کردو بلند گفت آرام

 ؟؟؟؟یچ

 :هراسان به طرفش برگشتو گفت رپارسایام

 ؟یدر بزن یستی.بلدنمرض

 :اخم کردو گفت آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !!به من چهیدیزدم نشن در 

 سالم! کیعل -

   

 باخودت؟ یگفتیم یداشت یسالم.چ -

 !خوندمیشعر م -

 وجود داره؟ ینه اخرش.به درک که ک -

 یاومد ی.تو واسه چشهیبه تو مربوط نم گهیاوناش د -

 خونه ما

 .امیدوست داشتم ب -

 اجازه دادن.سامان جون یآخ -

را دراورد.سپس  شیلبولوچه اش را کج کردو ادا آرام

 :گفت

 کارس؟یچ ام؟اونیمن مگه دست سامانه که نذاره ب اریاخت

 رپارسایلب ها ام یرو یحرف لبخند کج ناخواسته ا نیا با

 برگشتو نهیینشست.دوباره به طرف آ

 :گفت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 باشه دیکردم شا فک 

سکته کرد.بخاطر  رایالم رونیب ایتو فک نکن!االنم پاشو ب -

 !تو

افتادو  یزیچ ادیبرود که ناگهان  رونیب خواست

 :برگشت.دست برکمرش زدو طلبکارانه گفت

 من درس دارم؟ ی؟نگفتیومدین گهید یرفت یچ یبرا تو

 مگه شهیم یمن چ یجا سایوا بارینه نگفتم! -

از اتاق خارج  یحرف چیرفتو بدون ه یچشم غره ا آرام

 شربت شیبرا رایت.الممبل نشس یشد.رو

 :گفت اوردو

 یگرم اومد دمت

 !ایاومدم صدبار گفت یاز وقت -

 !خب دمت سرد -

 .دمم سرد؟شوریب -

   

 گمیخو من که م -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یرا که برا وانشیندادو شربتش را خورد.ل یجواب آرام 

 بار دوم باال برد تلفنش زنگ خورد اما در

 :گفت رایآمد.الم یم شینبود.فقط صدا دسترسش

 !ارمیبرات م رمیم

به طرف اتاق خودش رفتو تلفن آرام را دراورد.در  و

 :همان اتاق بلند گفت

 !ســـــــامانه

********** 

 دهیبه ساعتش کرد.چهار بود...سر وقت رس ینگاه

 سپرده و یرا به دست مهد نشیبود...ماش

را تمام کند.سرش  هیقض نیآمده بود تا ا نجایبه ا خودش

 داشت اما او با هیبه بخ ازیو ن سوختیم

آن را پوشانده بود...وارد رستوران شدو  یزخم رو چسب

 با چشم دنبال مهسا فرهنگ گشت و پس

 چیرفتو بدون آنکه ه زشیکرد به طرف م شیدایآنکه پ از

 او نشست.مهسا یندهد روبه رو یعالمت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :سرشار از ذوق گفت یزدو با صدا یلبخند 

 یایم ویبونهنوزم مهر دونستمی...مدونستمیم

 :بدون آنکه به او نگاه کند گفت سامان

 .اومدم خودم خالص کنمومدمیتو ن بخاطر

 :آب دهانش را قورت دادو گفت مهسا

 !...آخه سامانآخه

بستو دست راستش را  یلحظه ا یچشمانش را برا سامان

 :به نشانه سکوت باال آوردو گفت

 بشنوم.حرفتو بزن یتکرار یحرفا ومدمین

 یغیج یسکوت کردو سپس به طور ناگهان یکم مهسا

 :گفت دویکش

 !سامــــان

در بدن سامان افتاد!صورتش را  یلرزه ا غشیج یصدا با

 مچاله کردو گفت:

   

 ؟؟؟؟یکشیم غیج چرا



 
 

581 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 شده؟؟؟ یَسـ...سرت!چ - 

دستش را به سمت زخم سامان برد که سامان دستش را  و

 :پس زدو گفت

.وقتم یفتو بزنحر یتونی!مینگران من بش سین الزم

 !کمه.قرار دارم

 :با حرص گفت مهسا

 ...مـ یبرا تو

 شیکه تو تا هفت سال پ ینه وقت ندارم.همونطور -

 !برم یندار ی!واقعا اگه حرفینداشت

انداختو  ریدرچشمان مهسا جمع شد.سرش را ز اشک

 :گفت

 اد؟؟؟؟ی..توچرا...تو چرا از من بدت مسامان

 ییزدو با خشونت اما صدا یپوزخند صدا دار سامان

 :آهسته گفت

بدم؟؟؟؟؟خودت  حیبرات توض نمیا یخوایم نکنه

 ویمنو ول کرد یچطور یدونی؟؟؟نمیدونینم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ؟؟؟یرفت 

 :شدو گفت یاز چشمانش جار یاشک قطره

دارم  دمیفهمی...من اون موقع ها خام بودم.بچه بودم!نممن

 یلی...سامان من...من خکنمیم کاریچ

 ...دا دوست

 :دوباره دستش را باال آوردو گفت سامان

که بهت  یبه دوست داشتن تو ندارم.موقع ا یازین چیه من

 یداشتم کجا بود ازین

 شیسال پ جدهیتا ه ؟تویاونجا بود یچ یه؟برایهان؟؟؟ترک

 ییحاالم پاشو برو همونجا یاونجا بود

 !بشه شیمثله هفت سال پ خوامینم گهی...من دیبود که

من خام بودم...درکم  ی...ولدونمیم سامان دونمیم -

 برام خفقان آورد بود!من فقط...من رانیکن...ا

 ...هفده سالم بود...من...من رفتم دنبال فقط

 از من مهمتر؟هان؟؟؟ ی؟؟؟؟چیدنبال چ -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

بغل را جلب  زیگفت که توجه دوم یبلند یرا باصدا هانش 

 آرام ییکرد.مهسا برعکس او با صدا

 :گفت

که...دوسش داشتم.رفتم دنبال...دنباله  یکس رفتم دنبال -

 عشقم

 :داد زد یبلند یحرف را که زد سامان با صدا نیا

!پاشو برو یکه دوسش داشت یکس شیاالنم پاشو برو پ پس

 جلو در خوامینم گهیدنبال عشقت!د

 ینکردم ول یکار نی...تا االن همچنمتیبب میو زندگ خونه

 ممزاحم گهید کباری...گهید کباریفقط 

 ؟؟؟؟یدیازت!فهم کنمیم تیشکا یبش

 یاز رستوران خارج شد...احساس خفگ عیسر و

 ادیسر او فر خواستیدلش م یلی...انگار خکردیم

!به او بفهماند کارش غلط بوده...تا االن هرجا بود بزند

 عمرش را در همانجا یبرود و باق

دختر هفده ساله  کی!معلوم است...آن زمان از بگذراند

 یقیداشت...نفس عم شدینم یتوقع
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یگذار یبمب در سرش جا نیچند کردی.احساس مدیکش 

 کلمه در حال یواقع یکرده اند!به معنا

توجه کند فقط و  یزیچ ای یبود.بدون آنکه به کس انفجار

 !پوزخند زدو فکر کرد او چهرفتیفقط م

دوستت  دیسال برگشته تا بگو نهمهیدارد!بعد ا ییرو

 .دلشرفتیفقط م تیدارم؟؟؟؟با عصبان

مرد بود درست!اما دل هم  کیبود...او شکسته

 را شیها قهیداشت...دستانش را باال بردو شق

هم  خواستی...نمرودیو چرا م رودیکجا م دانستی!نمدیمال

 .ساعترفتیم ادهیبود پ یساعت کیبداند!

را  لشیچرا اما موبا دانستیحوش پنج بود...نم حول

 یدراورد و شماره آرام راگرفت.کامال ب

.به کردیاورا به آن شماره جذب م ییروین ای.گواراده

 خودش بود!و حاال یکه قبل ها برا یشماره ا

متعلق به آرام  گریدل خوشحال بود که آن شماره د ازته

 بود!!تلفن را دم گوشش گذاشت.بعد چند

 :دیچیآرامش بخش ارام در تلفن پ یصدا بوق
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 بله؟؟؟؟ 

 :لبخند زد.آهسته گفت شیصدا دنیبا شن ناخودآگاه

 سالم

 ؟یسالم خوب -

 ؟؟؟یآره.توخوب -

 ؟یی.کجایمرس -

   

 ابونیخ -

 ؟؟؟یکنیم کاریچ ابونیخ -

 :دیآهسته تر پرس نبارینداد که آرام ا یجواب

 ابونیتو خ یکنیم کاریچ

 :زدو گفت یکج لبخند

 .دونمینم

 :ناگهان بلند گفت آرام

 گهید امیم هــــــــــــان؟چته؟االن
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :آهسته تر گفت عیسر و 

 ؟؟؟؟یی؟کجایگفت یچ

 ؟یرونیب -

 !نایآره.خونه عموم -

 :دیپرس تیسامان به کار افتاد و با حساس یرادار ها کمکم

 کدوم عموت؟ خونه

 !ناییرپارسای!اممیعموکوچ -

 :دیپرس ناخوداگاه

 ؟؟؟یکنیم کاریتو خونه اونا چ -

 :پرسشگرانه گفت آرام

 کنم؟؟؟یم کاریچ نجایا ؟؟؟منیچ

 !آره -

 مگه! هی.چنجایوا...خونه عمومه خب.منم اومدم ا -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 دیفهم دوی.با دست صورتش را مالدیکش یقینفس عم سامان 

 داده است!با من و من یبد یکه سوت

 :گفت

 باشه؟ دیمگه با یخاص زی...چیچی...هنه

 !نه -

 !.آرامزهیچ -

 بله؟ -

 اونجاس؟ رپارساتونمیام -

 !آره -

 بهش؟ یدیم ویگوش -

 رپارسا؟یبدم ام وی؟گوشیچـــــــــــــــــ -

 !آره -

 کنهیلهم م نجایهم زنهیسامان ولم کن...م -

 !غلط کرده -

 ...کنیدعوا م ینکرده ول ایغلط کرده  دونمینم گهید -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :به گوش سامان خورد یپسر طونیش یصدا 

 گهید ای؟؟؟بپس ییکجا زمیجان؟؟؟عز آرام

 رپارسایام نیزده بود.ا رونیآرام از حدقه ب چشمان

 شیپ قهیکه تاچند دق یبود؟همان پسر

که  یآنهارا ببلعد؟؟؟؟همان پسر شیبا اخم ها خواستیم

 کرده یآنقدر کم محل شبید

 :...ناخواسته گفتبود

 االن امیهان؟م

 :گفت رلبینداشت.ز یهم دسته کم سامان

 زم؟؟؟یعز

   

 :تلفن را طرف دهانش گرفت و گفت آرام

 !.فعالزنمیبعدا خودم بهت زنگ م من

 نییمقدمه تلفن را قطع کرد.سامان متعجب تلفن را پا یب و

 :لب زمزمه کرد ریآورد.ز

 زم؟؟؟یعز آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

سرش به کار  یچهره اش مچاله شدو کمکم بمب ها و 

 !دستشکردیافتاد.رفتار خودش را درک نم

بلند کردو سوار شد و تمام حرصش را  یتاکس یبرا را

 راننده درامد!اما یکرد که صدا یدر خال یرو

 .توجه آدرس را بازگو کرد یب او

 :گفت رپارسایاز اتاق خارج شدو رو به ام آرام

 ؟؟؟یبود گفت یچ اون

 :زدو گفت یلبخند کج رپارسایام

 سامانتون حالش خوب بودن؟سرشون بهتر بود؟ آقا

 :آرام

 بود؟ یاون چه لحن گمیدارم م ن؟؟؟میچ یعنی

 !بود یری!صرفا جهت حالگیچیه -

 ؟یک هیری؟؟؟؟حالگیریحالگ -

توجه به حرف آرام با همان لبخند کج حرص درارش  یب

 :گفت

 خوب بود؟؟سرش بهتر شده بود؟؟ حالش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :چهره اش را مچاله کردو گفت آرام 

 ؟؟؟؟؟؟یچ یعنی

 بهت نگفت؟ یعنی -

 نگفت! یزی.چگهید زیچینه زنگ زده بود واسه  -

   

 شماره منو نخواست ازت؟؟؟ -

بدم بهت بعد شمارتو  ویگوش خواستیچرا اتفاقا!اول م -

 ینذاشت ویکه تو حرف زد خواستیم

 !گهیم یچ بفهمم

 برخورده رتشیپس به غ -

 :حرفشان آمدو گفت انیبا حرص م رایالم

منم بفهمم!سامان  نیجور حرف بزن هی!اههههه

 ه؟؟یچ ه؟؟؟؟شمارهیک

 :در دهانش گذاشتو گفت اریخ یتکه ا رپارسایام

 ارورویشدم برم خره  ادهیپ نیتصادف کردم.از ماش امروز

 ...هه.دوس پسرهیک دمیکه د رمیبگ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ...شما.اق سامان ی...اوه نه.پسر دوست باباشما 

 :آرام گرد شدو گفت چشمان

 تو؟؟؟ یسامان تصادف کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بایچ

 :ثبت تکان دادو گفتبه نشانه م یسر

سرشم  یمن بود مال اون!تازه...جوجه فکل نیاز ماش بدتر

 !داغون شد

 :گرد کردو گفت شتریچشمانش را ب آرام

 حالش بد بووود؟؟؟ یعنی!نـــــــــــــــــه

 ؟ی...نگرانشهیچ -

 .معلومه که هستم -

 ؟یزنیبراش بال بال م ینجوریکه تو ا تهیک قایاون دق -

 :توجه به سوال او گفت یب آرام

 چطور بود؟چرا داغون شد؟ سرش

 مهمه برات؟ -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :جواب داد ییبا پررو آرام 

 یلیخ اره

 :پوزخند کنار لبش گفت کیبا  رپارسایام

رو سرش بود!خورد به فرمون فرو رفت تو  یدود نکیع

 کهیاز ت دمیبود که من فهم یزیسرش!چ

 .نکشیداغون شده ع یها

 :لبانش را گاز گرفتو گفت آرام

 ...یوا

 :رایالم

 ؟ینکرد یکار چیبعد تو ه رپارسایام

 !چرا -

 ؟یکرد کاریچ -

 نیبه ا نمویکه ماش شیدقت یباهاش دعوا کردم بخاطر ب -

 !روز انداخته

 :گفت تیبا عصبان آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ؟؟؟یباهاش دعوا کرد یتو اون وضع تو برگشت یعنی 

 گفتمیو م کردمیبوسشم م کردمیبغلش م رفتمینه پس.م -

 !اوف نشده که رهیم ادتی یشیبزرگ م

 :به او رفتو سپس گفت یظیچشم غره غل آرام

 ؟؟؟؟یچرا زودتر نگفت خب

 !نداشت!نگفتم یلیدل -

با  خواستیبه او رفت.م یگریحرف چشم غره د یب آرام

 نیا دانستیاما م ردیسامان تماس بگ

 یاورا عصب وگذاردیم ریتاث رپارسایام رتیغ یرو نکته

 صبر کرد تا به خانه نیهم ی.براکندیتر م

 نگران بود یلی!هرچند خبرسد

******** 

   

 :دادو گفت نییپنجره را پا ایرو

 !ایدار حوصله

 :لیسه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !دهیم فمیتئاتر ک میریمگه!م هیچ خب 

 !ول کن...آرامو بگو نویا -

پنج  نیتو از ا رونیب میاومد رسرمونیامروز ما خ ایرو -

 قشویساعت چهار ساعتو پنجاهو نه دق

 –بگو  -صرف کلمه یها هم برا قهیدق هیآرام!اون  یگفت

 !خرج شد

بدونم اون عکس دست تو  خوامیمگه.من م هیخب چ -

 کردیم کاریچ

 :کالفه شده بود گفت یکه حساب لیسه

 نیهوارو بچسب.بب نی!االن اگمیوقتش شد بهت م هرموقع

 چه خوبه

 ایبردو تکان داد!رو رونیحرف دستش را ب نیدنبال ا به

 لیشدو ضبط را روشن کرد...سه الیخیب

 :را تر کردو گفت لبش

 ا؟؟یرو

 جانم؟ -



 
 

595 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :زدو سپس گفت یا ثانهیلبخند کج خب لیسه 

 کنن؟یم کاریچ یدوست یداداشات بفهمن تو باکس اگه

 :جواب داد یبا سادگ ایرو

کلمه سرمو  یواقع ینزن...به معنا حرفشو

 کمی!مخصوصا داداش کوچبرنیم

 کتره؟یازتو کوچ -

 رضایداداش بزرگم عاقلتره...عل ینه.بزرگتره ول -

 !ترسمی!واقعا ازش مهیرتیغ

 !خداکنه نفهمنمهیاوه...پس اوضاع وخ -

   

 !میشیآره.وگرنه بدبخت م -

 :گفت رلبیز لیسه

 ...یشینه!م میشیم

 یقدم به سو کیتر کرد... ثانهیلبخندش را خب و

 ...هرموقعیزمان ایرو دیتهد یبرا یجلو...عامل
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یکیرا به  شیها امیپ ستیکند،فقط کاف یگرفت کار میتصم 

 یهمه چ گریاز آنها نشان دهد.د

 تیپله به سمت موفق کی توانستیم نیبود...پس ا خالص

 !باشد

******* 

بود که  یساعت میشده بود.ن یعصب رپارسایام یحرفها از

 و در کشاندیمان مسا یرا به سو یهر بحث

از ظاهرش  ی!گاهپراندیهم به او م یتکه ا آخرش

 از یمسخره اش!گاه شیاز ته ر ی.گاهگفتیم

...هربار هم نشییمدل پا نیاز ماش یزشتش!گاه نکیع

 ستین یکه او اصال آدم خوب کردیگوشزد م

 ای!گوگفتیراجع بهش م یبد یزهایهم چ رامونشیدر پ و

 از دلش جمع یدر گوشه ا نهایهمه ا

زده بود.آرام فقط در  رونیآرام ب دنیبودو حال با د شده

 سکوت کرده شیپاسخ حرفها

 :گفت رایآنقدر حرف زد که دست آخر الم رپارسای.امبود
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

انقد  میسره ما رفت نفس تو نرفت؟خسته شد رپارسایام اه 

 !اهیپسره گفت نیاز

به هردو  یبا دست تند تند خودش را باد زد.آرام نگاه و

 زد و از جا بلند یکردو سپس پوزخند

را  شیلباسها عیسر یلی!به طرف اتاق رفتو خشد

 نگاه رپارسایآمدو بدون آنکه به ام رونی.بدیپوش

 :گفت کند

تابه  ینره از ماه ادتیجان کتلت هارو  رایالم

 !.خدافظیاریدرب

بست.خم  عیسر یلیبدون منتظر ماندن در را باز کردو خ و

 را پاکند که در خانه شیشد تا کفش ها

 یاخم ها دنیآمد.با د رونیاز آن ب رایباز شدو الم بالفاصله

 :گفت عیآرام سر

 ؟ی...آرام ناراحت شدآرام

 برم خداحافظ دیبا گهیفقط د زمینه عز -

در آسانسور را باز کرد.خوشبختانه در طبقه خودشان  و

 حرکت کرد و عیبود.وارد شد.آسانسور سر
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 رهیخ نهیی.چشمانش را بست و به آدیکش یقینفس عم آرام 

 تیچه بود؟اذ رپارسایشد!واقعا هدف ام

   

پس چرا  ستیآنها ن نیب یزیچ دانستیآرام؟اوکه م کردن

 ...؟آسانسورکردیصحبت م نگونهیا

 یبیاز آن خارج شد...سطح ش عیسر یلیارام خ ستادویا

 را باال رفتو در ساختمان را باز نگیپارک

را از  یکس ی.هنوز کامل خارج نشده بود که صداکرد

 :دیشن فونیپشت آ

 آرام؟

 :بود.آرام به طرف زنگ برگشت و گفت رایالم

 جانم

 باال ایکرد ب یشوخ رپارسایآرام ام -

 :نشان دادو گفت لکسیخوش را ر آرام

 هشد رمید گهینرفتم.د رپارسایام یبخاطر حرفا من

 :بردو گفت نیرا به طرف دورب ساعتش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ..سه ساعته خونتونم.فعالنگاکن 

زد.پس از بستن در خانه از آنجا دور  شیبرا یچشمک و

 از رونیشد!ساعت نه شب بود و او ب

خورد بود!از  رپارسایاز دست ام ی.اعصابش حسابخانه

 یبدش م کندیرفتار م نگونهیاو ا نکهیا

بود.همانطور که  یگرید .مانند بچه ها!قصدش کوباندنآمد

 ریز یبا ناباور رفتیم ابانیبه طرف خ

 :گفت لب

 نی.اگهیاون از اون بد م گهیبد م نیاز نی؟ایچ یعنی آخه

 به او یتر زمهیسامانه بدبخت چه ه

!آخه گهیوروره جادو از اون بد م نیع نهیشیکه م فروخته

 اونه؟به توچه که نشیپسر به توچه که ماش

 .اهگهیدراورده د ه؟مسخرشویاون شکل نکشیع

بلند کرد  ینیماش یحرفش دستش را باال آوردو برا انیپا با

 کردو ادیسرعتش را ز نیاما آن ماش

 شیبرا ینیبود اما ماش ستادهیا یا قهی...ده دقرفت

 که وفتدیکردو خواست راه ب ی!پوفستادینا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نیبوق زد.به طرف صدا برگشت که ماش شیبرا ینیماش 

 !دوپسر بادید شیرا روبه رو ییمدل باال

آهنگشان را  یافتضاح درآن نشسته بودندو صدا یظاهر

 که درکنار یکرده بودند.پسر ادیهم ز

 :کش دار گفت ینشسته بود با لحن راننده

 سوار شــــــو... ایعشــــــقم....ب ـــــــایب

   

آهنگ  یآب دهانش را قورت دادو راه افتاد.صدا آرام

 پسر کشدار تر یمسخره شان بلند تر و صدا

 ری.زشدیزنده م مردویم زدیکه او م ی!آرام با هر حرفشد

 :گفت رلبی.زفرستادیلب تند تند صلوات م

گذشت امشبم به  ریبه خ نایاایاونروز دم خونه رو ایخدا

 بگذره!پسر بدون آنکه از دنبال کردن او ریخ

 :شود گفت خسته

 ...خان ـــــایبالــــــا!ب ـــــای.بکنــــهیم میَ نــــــــــــاز چه

 :به سکسکه افتاد اما ادامه داد دیکه رس نجایا به
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !خوشششگلـــه ــــاخانــــومیب 

را  شیهم فشرد و سرعت قدم ها یچشمانش را رو آرام

 را نیماش یصدا گریکرد که د شتریب

خاموش شده  ایاز آنها دور شده  نیماش ای.گودینشن

 :گفت دویکش یباشد.پوف

 شکرت ایخدا

از  یکیبه عقبش برگشت که متوجه شد  نانیاطم یبرا و

 شده و لنگان ادهیپ نیآن پسر ها از ماش

و  دیبلند کش غی.آرام جدودیبا سرعت به طرف او م اما

 نبود؟چرا ابانیکس درآن خ چی!چرا هدییدو

هم نور  خانه کی.از کیبود؟همه جا تار یجا خاموش همه

 از مغازه ها!مگر ساعت ی.حتزدینم رونیب

بر ترس  نیشب نبود؟چرا همه جا خاموش است؟؟؟؟هم نه

 پسر از ی.صداکردیآرام اضافه م

 :آمد یم پشتش

 رمشیگی!مدوئهیچه تند م یعوض
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

لحنش کشدار  گرید رایحالش خوب شده بود،ز ایگو 

 شده شترینبود...پس حال قدرتش هم ب

رد شد!و اما  ابانیکردو از خ شتری.آرام سرعتش را ببود

 تا کردیپسر راننده.با سرعت آنها را دنبال م

 نشیدوستش،دختر را گرفت بتواند راحت سوار ماش اگر

 رد شود ابانیکند!آرام تا قصد کرد از خ

آرام بلند  غیج یرا گرفت.ناگهان صدا شیجلو ینیماش

 همان پسر بودو نی...ماشنیشد!همان ماش

آهسته  ییبار با صدا نیاما ا شدیبلند م آهنگ از آن یصدا

 تر.آرام به عقب برگشت تا از آنجا فرار

 عیسر یلیشد...آرام خ یکلیه یکه متوجه پسر قو کند

 :گفت رلبیز

 !.نره غولهیوا

 زدو گفت: یلبخند نکبت بار پسر

   

 ترسه؟؟؟؟ی.خوشگل خانوم مجوووووون
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

دست  یکلیارام را گرفت!همان موقع پسر ه یگلو بغض 

 از آن خارج یزیکردو چ بشیدر ج

 دویتابیبه آن م نی.چراغ ماشدیدرخشی.براق بود.مکرد

 درست توانستیروشنش کرده بود!آرام نم

درخشنده و پسر  لهیوس نیدهد.نگاهش ب صیآنرا تشخ شکل

 در نوسان بود!پسر دستش را باال

 زیبه آن زد که چ یآرام ضربه ا یدرست روبه رو آوردو

 آرام غیاز آن خارج شد...ج یگرید یفلز

 ییدر دست آن نگاه کرد...چاقو!چاقو ی لهیو به وس درامد

 آن معلوم یزیکه از همانجا هم ت

که  ید؟پسریشنیاورا نم غیج یصدا چکسی.چراهبود

 :گفت عینشسته بود سر نیدرماش

 .میکارشو تموم کن بر ومدهیتا برقا ن دیسع

نام پدرش بود!نام پدرش.نام تنها مرد  دی...سعدی...سعدیسع

 نجایهم قایاش!چرا نام او دق یزندگ

هربار آرام در خطر است تمامش  شد؟؟؟؟چرایتکرار م دیبا

 فکر نینام است؟؟؟؟از ا نیسر ا ریز
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

موضوع نبود...پس  نیشد.فعال وقت فکر کردن به ا دور 

 دادیب یخاموش نجایبرق ها رفته بود که ا

 :دوباره بلند شدپسر  ی...صداکردیم

 دیسوارش کن.بدو سع رونیب ختنیمردم نر تا

اورا سکته  خواستیم ایتر شد.گو کیبه آرام نزد دیسع

 دیدهد!فک آرام قفل کرده بود.چکار با

 د؟دادیکشیم غی.جتوانستیکرد؟چگونه؟نمیم کرد؟فراریم

 دهانش را یکس اید؟چگونه؟گویکشیم

با هزاران قفل .انگار فکش را امدیدر نم شیبود.صدا بسته

 یکار دادیبسته بودند.مغزش دستور نم

نگاه  دیشده بود.سع رهیخ دیو او فقط با ترس به سع کند

 :انداختو گفت یا ثانهیخب

 یچی...قصدم کشمتینه؟اشکال نداره.نم یترسیم یلیخ

 ...تا با چاقو سوار نکردمت خودتگسید

 ...کی.ی...وقت دارشمرمی.تاسه منیتو ماش نیبش

 هیتا سه ثان دیاو با یعنی.شدیدر سر آرام اکو م شیصدا

 از فروخت؟اویهمه شرافتش را م گرید
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

فرار کرده بود.پس حتما  ییآن خالفکار جنا دست 

 پسر هم فرار نیاز دست ا توانستیم

 :دوباره درامد شی...صداکند

 ...دو

 ایاما باز هم حرف نزد.گو دیکش قیچند نفس عم آرام

 .هنوزکردیجمع م یگریکار د یرا برا شیروین

بود که آرام  امدهیکامل از دهان پسر در ن–سه  – کلمه

 دستش را با تمام قدرت باال اوردو به شکم

   

عقب عقب  یداد پسر بلند شدو چند قدم یکوباند.صدا پسر

 بود که ادیرفت.آنقدر شدت ضربه ز

 دنی.با کشکردیهم درد م یلیآرام هم درد گرفته بود.خ دست

 مانده یباق یرویم نتما یقینفس عم

!آنقدر با دیفرار کردو با تمام توان دو ختویر شیبه پا را

 به کل از هیثان یسرعت که پس از س

آمد.آرام  یو همان آهنگ م نیماش یخارج شد!صدا ابانیخ

 شدو خودیاز خود ب دنشیبا شن
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 شتریسرعتش را ب دویکش یفیخف غیج ناخواسته 

 ختویریهم م شیکرد.همانطور اشک ها

 یقینفس عم ستادویا یکه دور شدگوشه ا ی.کمدیدویم

 شیبرا ریاخ هیچند ثان ی.اتفاق هادیکش

باشد  یعوض تواندیفرد چقدر م کیدرک نبودند.مگر  قابل

 کارها بزند؟او فقط منتظر نیکه دست به ا

 نییبا قدرت پا شی.اشک هاگرید زیبود.نه چ یتاکس

 از ی.چند عابردادیامانش نم هی.گرختندیریم

اما  گفتندیم یزیچ رلبیاو رد شدند و با تعجب ز کنار

 یآرام مهم بود؟آرام دستش را رو یمگر برا

نفس بکشد اما  یاش گذاشت تا بتواند کم نهیس قفسه

 زنگش هم یصدا انیم نی.دراتوانستینم

و ترسش اصال نتوانست  هیشد.بار اول که بخاطر گر بلند

 کند اما بار دوم.دستش فشیدست در ک

صبر کرد تا  ی.کمدیکش رونیخل کردو تلفنش را بدا را

 اما نشد...تلفن را جواب دیایاش بند ب هیگر

 :شد دهیشن یکس یبزند صدا یاو حرف نکهی.قبل از اداد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 الو؟؟؟؟؟ 

 :با هقهق گفت آرام

 ...بل.ــه؟؟ب

 :شد دهیسامان شن یصدا

 ؟؟؟؟الو؟؟؟؟یکنیم هیگر ی...آرام؟؟؟آرام دارالو

اش شدت گرفتو در  هیاو ناخواسته گر یصدا دنیشن با

 :همان حالت گفت

 !ســــامـــان

ترسش را انکار  توانستینم ایهقهق امانش نداد.گو گرید و

 شیمانع اشک ها توانستیکند!نم

راحت  الی.به سامان هم که اعتماد داشت پس با خشود

 کامال یی!سامان با صداختیریاشک م

 :گفت نگران

 ؟؟؟ییشده؟تو کجا یزی!آرام چجانم؟؟؟؟آرام

 سامان باال رفت: ینداد که صدا یجواب آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ؟؟؟ییکجا گمیم 

 دیایتا حالش جا ب دیکش قیدر آن حالت چند نفس عم آرام

 فیضع ییاما کامال موفق نشد.با صدا

 :گفت

 دونمی...جا کجاس!نمنیا دونمی!نمدونمی...ــنم

 :سامان

خونه عموت  ؟مگهییکجا وونهیدونم؟دینم یچ یعنی آرام

 ؟ییبا توام!کجا ؟آرامینبود

را  یتند تند سرش را چرخاند تا نام کوچه ا آرام

 :!با همان صدا گفتغی...اما درداکندیپ

 !یچکیسامان...ه سین یچکیه نجایا

 دانستیقطع و چشمانش از اشک پر شد!نم شیصدا و

 در آن اطراف نبود...برق یکجاست!کس

 نجایا دانستیبود.او چه م کیرفته و همه جا تار محله

 کجاست؟؟؟حال چکار کند؟؟؟با چشم دنبال

 انیدست در دست نما یکه پسرو دختر گشتیم یکس

 شدند.آرام با سرعت به طرفشان رفتو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گفت 

 !...سالمس

 :به او کردو با تعجب گفت ینگاه دختر

 سالم

 :گفت دیلرزیم هیکه هنوز به خاطر گر ییبا صدا ارام

 کجاست؟ نجایا نیبگ شهیم

 کجاس؟ نجایا یچ یعنی -

محله  نیکجاس...اصال ا نیبگ شهی...مابونیخ نیاسم ا -

 کجاس؟؟؟؟

 ؟یکجا اومد یدونیتو نم -

 ب.. دونمیمن م -

   

که بعد  خواهدیآدرس م داندویبرادرم نم دیبگو خواستیم

 برادر یفکر کرد هرچه باشد آنها به معن

بدون  نیهم ی.برافهمندیم یگرید زیچ کنندوینم برداشت

 حرف تلفن را به طرف آنها گرفت که
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :پسر گفت نباریا 

 نو؟یا میکن کاریچ

 ن؟یبد شونیبه ا نجارویادرس ا شهیم -

صحبت ادرس را به سامان  یتلفن را گرفتو پس از کم پسر

 :دادو پس از گفتن

 .خدافظکنمیم خواهش

 :را به دست ارام داد.آرام روبه پسرگفت تلفن

 بهش؟ نیگفت

 !.نگران نباشرسهیگفتم!االن مآره  -

 یم...مرس -

به او از آنجا دور شدند!آرام  یپس از زدن لبخند آنهاهم

 تلفن را به سمت گوشش برد.حالش بهتر

باز  نکهی.از اکردیاش م وانهیبود اما هنوز هم ترس د شده

 ندیایب شیهم از همان قماش به سو

 :به سامان گفت نیهم ی!برادیترسیم

 ؟ییکجا سامان؟سامان
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ...امیآرام...دارم م امیدارم م - 

 ...ساما -

داد و  هیتک واریقطع شد.آرام عقب عقب رفتو به د تماس

 وارد وانهیقلبش گذاشت.د یدستش را رو

از ترسش کم  یتا کم دیکشیم قیعم ی!نفس هادیکوبیم

 گذشته بود یا قهیشود...موفق شد.ده دق

آهنگ  کی ی...صدادیرسیبه گوش م یبلند یصدا که

 که یهمان آهنگ مسخره!همان آهنگ یصدا

!ترس در دل آرام نی.از همان ماششدیم دهیشن شیپ قیدقا

 شد!نکند آنها بفهمند او ادیز

آنها به سرعت از  نیشد که ماش میقا وارید کجاست؟پشت

 کنار او گذشت و از نگاه او خارج

   

بلند  لشیزنگ موبا یکه صدا دیکش یقی.آرام نفس عمشد

 که در دستانش بود نگاه یلیشد.به موبا

نام سامان قلبش شروع به تپش کرد.تماس را  دنی.با دکرد

 :برقرار کرد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 الو؟ 

 !دمیمن رس ییآرام کجا -

 !که اقائه گفت ابونهی!همون خابونیمن...دم خ -

 شیروبه رو ییمدل باال نیتمام نشده بود که ماش حرفش

 تعقب تر رف یشد.از ترس کم انینما

 نیسامان را هم از پشت تلفن هم از آن ماش یصدا که

 به شیبودو صدا نییپا نیماش شهی.شدیشن

 :شدیم دهیشن یخوب

 پارکه ام؟ نیسر ا قا؟منیدق کجا

 :آهسته گفت ارام

 .نجامی...من امن

چگونه  دیچرا...نفهم دانستیراه افتاد.نم نیبه طرف ماش و

 دویچهره سامان بغضش ترک دنیاما با د

او  دنیبرگشت که با د عیسر یلیافتاد...سامان خ هیگر به

 شد...آرام به ادهیپ نیبا سرعت از ماش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 دندی!به هم که رسنطوریقدم برداشت،سامان هم هم شیسو 

 سامان ناگهان دست بردو آرام را به

ارام شدت گرفت  هیکار گر نی.با ادیدر آغوش کش سرعت

 زیو شروع کرد به هقهق کردن...همه چ

.تپش دیرس انی!ترسش به پازیشد.ناخوداگاه...همه چ تمام

 قلبش تمام شد،تمامش ارامش

اش  یزندگ یکه حال در آغوش حام ی!آرامشبود

 چگاهیکه مانند برادر،بااو بودو ه یداشت...کس

 !...برادرکیبرادر.فقط... کینگذاشته بود.مانند  شیتنها

روبه رو نگاه کردو  واریبا خشونت و اخم به د سامان

 آرام که هیسر ارام گذاشت!گر یسرش را رو

 :شد سامان کنار گوشش گفت کم

 ؟یکنیم هیگر ی...واسه چگهینکن د هیگر

 :هق هقش گفت انیم آرام

 !دمی.ستری...مم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

اش شدت  هیآمد دوباره گر ادشی شیپ قهیاتفاقات چند دق تا 

 گرفت.سامان پشتش را نوازش کردو

 :گفت

!تا نجامیمن ا نینداره که!بب ؟ترسیچ یبرا ترس؟ترس

 که االن وفتهیب یحاال مگه گذاشتم اتفاق

!نترس نی...ببنجامیآرام؟من ا یترسیم وفته؟چرایب بذارم

 !نکن هی.االنم گرزمی.نترس عزگهید

قرار گرفته بود کم کم به  ریاو تحت تاث یکه با حرفها آرام

 قهیدادو پس از چند دق انیاش پا هیگر

 رونیآرام شدو خود را از آغوش سامان ب کامل

 شده رهیبه او خ ی.سامان با لبخند محودیکش

ادامه  نشیف نیانداخت و به ف ری.آرام سرش را زبود

 چانه او گذاشتو ریداد!سامان دستش را ز

 :را پاک کردو گفت شیرا باال آورد.سپس اشک ها سرش

اصال  ؟تویبود دهیترس ته؟چرایواسه چ هیگر دخترخوب

 خونه خودتون ؟چرایکنیم کاریچ نجایا

 گهی!جواب بده د؟آرامینرفت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :توجه به او لبش را گاز گرفتو گفت یآرام ب یول 

ت چسامــــان  شدــــــه؟ ی!َسر 

سرش که بخاطر  یدستش را به طرف چسبه زخم رو و

 آنرا فشرد یخون قرمز شده بود بردو کم

 :گفت دویکش شیدستش را پ عیآخ سامان درامد!آرام سر که

 ن؟یشده ا یچ

 دنیاوردو با د ادیتصادف را به  هیمکث قض یاز کم بعد

 شده ادهیپورشه فرهاد که سامان از آن پ

 هیادگاریکار، نیمتوجه شد که ا بودکامال

 !آرام سرش را به نشانه تاسف تکان دادورپارساستیام

 :گفت

با سرعت آروم  یه گمیکرده!م کاریتوروخدا سرتو چ نگا

 !شده یسرت چ نیبروها...بب

دوباره به چسب زخم دست زد که درکمال تعجب چسب  و

 زخم سامان برداشته و یزخم از رو

که از زخم باز  یگرد به خون یشد.آرام با چشمان زانیآو

 با باینگاه کردو تقر شدیم ریشده او سراز
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :بلندگفت یصدا 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ینزد هیبخ نویتو ا سامان

 تکان دادو گفت: یسرش را به نشانه منف سامان

   

 میبر نیبزنم!بش هینبود که بخ ریشمش زخم

 عیسر یلیکرد.آرام خ تیهدا نیارام را به سمت ماش و

 شدو به طرف سامان نیوارد ماش

 :گفت یظی.همراه با اخم غلبرگشت

 مارستانیاالن برو ب نیهم

به سمت  فشردیگاز م یرا رو شیهمانطور که پا سامان

 :ارام برگشتو گفت

 شده؟ تیزیچرا؟چ

 ...شده تیزینشده تو چ میزیمن چ رینخ -

 :گفت دویبه سرش کش یدست سامان

 ؟یگیم نویا آهان

 :به دستش دادو گفت یدستمال آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 مارستانی.برو بگمیهمونو م آره 

 ...ن یزیچ نکهیا -

 انه؟ی یریم -

 ی.چیبود نجایتو چرا ا نمی.بگو ببسیآرام زخم من مهم ن -

 شده؟

 گمیاول!بعدش م مارستانیبرو ب -

 ..آ -

 !سامان -

 یگفت.سامان لبخند محو یبلند یبا صدا بایرا تقر سامان

 :گفت رلبیزدو ز

 باشه

 تیآرام اهم یرفتار آرام خوشحال شد.پس برا نیدل از ا ته

 به او اصرار نگونهیداشت که ا

تک خنده  کی.لبخند محوش کمکم بزرگ تر شدو به کردیم

 شد.آرام با تعجب به سمت او لیتبد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

را درک  نیماش طینگفت...تازه شرا یزیاما چ برگشت 

 قصد آزار اورا یکس گریکرد.او در امان بود!د

   

!او کندینم دیو اورا تهد دیگریچاقو به سمتش نم ی.کسندارد

 در امان است..و باز هم کنار سامان در

او!چقدر از او ممنون  یها تیاست.تحت حما امان

 هیچند ثان یبود!ناخوداگاه به سمت اوبرگشتو برا

نگاهش را برگرداند!لبخند  عیشد اما سر رهیبه او خ یا

 ستادنیلبش نشست...با ا یرو یکج

 :به سمت سامان برگشتو گفت نیماش

 شد؟ یچ

 :به جلو اشاره کردو گفت سامان

 !خانوم میدیرس

 ادهیزود پ یلیبه خود آمد و خ مارستانیبا ددن تابلو ب آرام

 به او یا هیشد!سامان هم پس از ثان

شدند!آرام دستمال  مارستانیشدو هردو وارد ب محلق

 :به سامان دادوآهسته گفت یگرید
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !ادیچقدر خون م نیدستمالو بنداز دور...بب سامان 

 انداختو همانطور الهیرا در سطل ز یدستمال خون سامان

 دستمال آرام رفتیم رشیکه به سمت پذ

نگران به او نگاه  ستادویعقبتر ا یهم گرفت.آرام کم را

 را بخاطر رپارسایهم ام یکرد.در دل کم

بعد سامان به همراه  یقیسرزنش کرد.دقا ادشیز سرعت

 به سمت او آمدند.پرستار یخانم پرستار

 :لبخند گفت با

 !بزنه هیآقارو ببرم سرشو بخ نیتا ا نجایا نیبش زمیعز

 :گفت یبا حالت نگران آرام

 !امیم ن؟منمیبریمنو چرا نم خب

شد.در عوض پرستار  رهیزدو به او خ یلبخند محو سامان

 :آرام دادو گفت لیتحو یلبخند بزرگ

 ینیاونجا بب یایب یکه تو دار یقرمز یچشما نیبا ا واال

 .در ضمن ناراحتیریازحال م گهیکه د

 حرفاس نیشوهرت شجاع تر از ا نباش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :سپس روبه سامان گفت و 

 طرف نیاز ا نییبفرما

   

با دهان باز رفتن آنهارا تماشا کرد.چشم  آرام

 دنیبرگشت که با د نهییقرمز؟شوهر؟به سمت آ

افتاد...همان لحظات  شیساعت پ مین ادیقرمزش  یچشمها

 ق؟آنینحس...چگونه گذشتند آن دقا

که  ییز استرس شدو به راهروو استرس؟قلبش پرا ترس

 پرستار سامان را برده بود نگاه

 یصندل یکه رو یانجا نبود جز پرستار چکسی.هکرد

 !اماکردیصحبت م ینشسته و با دوستش تلفن

که فکرش را  یماری!هر بماریطرف پر بود از ب نیا

 شلوغ بودو یادیز نجایا یآنجا بود...فضا کردندیم

که  یاصال تحمل آنجا ماندن را نداشت.به طرف سالن آرام

 از یکی یرفت.رو شدیراهرو به آن ختم م

نگاه  انیبود از آدم یها نشست و به اطراف که خال یصندل

 ساکت بود.آرام بود...چند نجایکرد!ا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

بعد همان پرستار به طرفش آمدو با لبخند کنارش  یا قهیدق 

 :نشست.روبه دوستش گفت

 حواست باشه من کار دارم یمه

پرستار تکان داد!پرستار باخوشحال  یبرا یاوهم سر و

 :گفت

 نه؟؟؟ یدوسش دار یلیخ

 و؟؟؟یک -

 !گهید و؟شوهرتویک -

 !من مجردم یول -

 ...آقائه نیپس...پس ا -

 یبه آرام اجازه حرف نکهیکردو سپس بدون ا یکوتاه مکث

 :زدو گفت یدهد بشکن

 نه؟ دوسپسرته

 !نه -

کردم!چند  اهیرو من س قایبه من نگو...نصف آفر گهید -

 !نیوقته دوست
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ...ما یول - 

 شد سرش؟ ینجوریشد ا ی.چالیخیب نویحاال ا -

 !فرو رفته تو سرش شیدود نکیتصادف کرد!ع -

 اون وسط!؟؟؟؟ یاوه اوه.توچند بار جون داد -

   

من؟من تو تصادف نبودم اصال.صبح تصادف کردن من  -

 دمشید شمیبودم.االن اومد پسرکار 

 !که ومدی.وگرنه نممارستانیب ادیکردم ب مجبورش

 ...نم گهید کنهیکارارو هم م نیعشق ا -

 :شد دهیشن یاز خانم یبلند یصدا

 !گهیم یدکتر چ نیبدو بب ای!بســــــــــارا

 :کردو روبه آرام گفت زانیلب و لوچه اش را او سارا

کار  گهیو همش م کنهیمنو ول نم گهیدکتره د نیا

 خوشگل نیخوشبخت ش دوارمیکنم...ام

 .خدافظخانوم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 رهیدختر خ یاز او دور شد!آرام متعجب به کارها عیسر و 

 یقیباال انداخت!دقا یشدو سپس شانه ا

رفتن دختر نگذشته بود که سامان به سمت او آمد.سرش  از

 هنوز دادینشان م نیقرمز بودو ا یکم

 !زندیم رونیاز آن زخم خون ب یکم هم

سرشار از استرس به او زد.سامان کنارش  یلبخند آرام

 :گفت ستادویا

 م؟ی.حاال برنیاز ا نمی...ایدید

به نشانه مثبت تکان داد.هردو شانه به شانه از  یسر آرام

 یان سالن خارج شدند و سپس با ط

.سامان پس از حساب دندیرس هیراهرو به سالن اول کردن

 و تشکر از پرستار شانه به نهیکردن هز

خارج شدند.کمکم اخم صورت  مارستانیآرام از ب شانه

 نیدر ماش یحرف چیه یسامان را پوشاند.ب

باز کردو به ارام اشاره کرد تا سوار شود.آرام تا سوار  را

 :دیشد سامان بااخم پرس
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

تنها؟هان؟اونم  یکردیم کاریتو اونجا چ نمیبگو بب حاال 

 ینبود نایه اقا پارسا انصفه شب!تو مگه خون

 !رپارسایام -

 ی.پس چرا بعدش اومدرپارسای.امیحاال هرک -

 ؟یشیگم م یگیرون؟نمیب

 الیخی..بیچیه -

 نشدم یآرام بگو...تا عصب -

   

 نگونهیچرا ا لیدل ی.بزدیم رونیاز چهره اش ب تیعصبان

 گل کرده رتشیغ دیشده بود؟شا یعصب

 ییگرفته تا جا ییصدا ...آرام باگرید زیهم چ دی..و شابود

 کرد فیزد را تعر رونیکه از خانه آنها ب

 :سامان گفت که

دختر  گهیم یکه ه ی.اونالیخیبودنش رو ب یعقده ا اون

 دختر نهیبب ادیعموم دختر عموم پا نشد ب
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 اد؟حاالیسرش ب ییبال هی ره؟نکنهیداره کجا م عموش 

 ...نش یزیخداروشکر چ

به طرف آرام برگشتو  یلحظه ا یکرد.سپس برا سکوت

 :با شک گفت

 بود؟ ناییرپارسایدم در ام یبود سادهیکه وا یینجایا

 اونور ترن ابونیخ هینه بابا.اونا  -

 :دیپرس یآشکار تیبا حساس نباریا سامان

 کاریتر از خونشون چ نوریا ابونیخ هیتو  قایدق بعد

 ؟؟؟؟؟یکردیم

 یقیکردو نفس عم سیلبانش را با آب دهانش خ آرام

 از او پنهان تواندیرا نم یزیچ دانستی.مدیکش

 :اهسته گفت یی.با صداکند

 !نجایا دمییشده بودن.منم دو مزاحمم

حرف سامان چنان به طرف آرام برگشت و  نیا دنیشن با

 ده انیبه او اخم کرد که آرام در آن م

 :دیپرس تیمردو زنده شد.سامان با عصبان یبار
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 شدن؟مزاحمت  ی؟چجوریچ مزاحم؟مزاحمه 

فرار  یبرا یبود راه دهیکه از رفتار او ترس آرام

 .در دل خودش را هزاران بار لعنت کرد که چراکردیم

زدو  یقیکوچه خودشان لبخند عم دنیرا گفته!با د موضوع

 :گفت

بود منم دکش کردم  ایپفک نی.مزاحمه ازیچیه یچیه

 ..برم خونمونمهیرفت!االنم که ساعت دهو ن

 :مشکوک اورا نگاه کردو گفت سامان

 ؟؟یگیم راس

 سرش را چند بار به نشانه مثبت تکان دادو گفت: آرام

   

 !آره آره

خانه  ینگفت.جلو یزیتکان دادو چ یسر سامان

 ...آرام دست برد تا در را باز کند اماستادیا

 :شد.به طرف سامان برگشتو با من و من گفت مانیپش
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!همه جا،هم...همه یلیممنونم ازت،خ یلیزه،خیسامان،چ 

 نیهمه ا یروز هی...یکنیکمکم م یلیجا خ

داداش  نی!تو...تو بهترکنمیهاتو جبران م کمک

 !خداحافظییایدن

از  عیسر یلیاو خ یاز سو یبدون منتظر ماندن جواب و

 شدو به حالت دو به طرف خانه ادهیپ نیماش

آنکه به طرف  یدررا باز کرد و وارد شد!ب دیبا کل رفتو

 متعجب و پژمرده اورا افهیسامان برگرددو ق

 ایدن کی.او سامان را تنها گذاشتو رفت!سامان را با ندیبب

 تنها گذاشت!و یو بدحال یسرگردان

به در خانه او نگاه  یجیهمچنان با گ سامان

 آرام یعنیاو بود؟؟؟ یبرادر برا نی...برادر؟او بهترکردیم

جمالت که  نیخواهر باشد؟به ا کیسامان  یبرا دیبا هم

 بازهم ای...گوشدیسرش داغ م کردیفکر م

کرده اند.مفهوم حرف  یگذار یدر سرش جا ییها بمب

 هی...پس او فقط کردیآرام را حال درک م
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دستش را به سمت  گر؟؟؟ناخواستهید زیبود.نه چ برادر 

 ضبط دراز کرد و آن را روشن کرد...همزمان

را جابه جا کردو بالفاصله  شروع آهنگ او هم دنده با

 آهنگ شروع نیکنده شد...اول یاز جا نیماش

 ینیفقط سنگ دیشا ی.آهنگنیغمگ ی نهیبا زم ی...آهنگشد

 با یاما تناسب کردیم شتریقلبش را ب

 :نداشت حالش

 ییازم جدا دمیدوباره د بازم

 ییخاطرات واسم شده تدا باز

 ییصدا یاز درد ب زمیعز مردم

 ییی...تنهاییاز تنها رمیمی...مینباش یوقت

 رهیگیتو هرشب قلبم م یب

 رهیمیتو م یحسم ب داره

 دلم بدون عشقت هرگز

 رهیاون خونه نم یتو

 رهیگیتوهرشب قلبم م یب
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 رهیمیتو م یحسم ب داره

 دلم بدون عشقت هرگز

 رهیاون خونه نم یتو

 شهیتنگ تو م دلم

 توو یلحظه،ب هر

 باشم کنارت خوامیم

 روزا...از نو نیا

 شهیتنگ تو م دلم

 تو یلحظه....ب هر

 تو یهر لحظه ب شهیتنگ تو م دلم

 رهیگیتو هرشب قلبم م یب

 رهیمیتو م یحسم.ب داره

 دلم.بدون عشقت هرگز

 !رهیاون خونه.نم یتو
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 رهیگیتو هرشب...قلبم م یب 

 رهیمیم تویحسم ب دارم

 دلم...بدون عشقت هرگز

 !رهیاون خونه نمــــــ یتو

عکس العمل به روبه  چیه ی.سامان بدیرس انیبه پا آهنگ

 یشده بودو رانندگ رهیرو خ

 نیسخت بود...سنگ یلیخ شیکلمه برا دنی.شنکردیم

 چرا!خودش را درک دانستیبود...نم

 :گفتیباخود م شهی.مگر او نبود که همکردینم

   

 کمکش کنم؟ دیمنه با هیمثه آبج آرام

کو آن خواهر؟خب همان خواهر هم اورا برادر خطاب  پس

 یداشت؟اگر اشکال یکرده بود.چه اشکال

پس چرا او آنقدر سردرگم بود...آن قدر پژمرده و  ندارد

 ...نه خودش و نهدانستیبود؟؟؟نم نیغمگ
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را  نیماش عیسر یلیخ دی...به خانه که رسیگرید فرد 

 قدم برداشت.کفش الیپارک کردو به طرف و

پرتاب کردو وارد خانه شد.همه  یرا به گوشه ا شیها

 یرا رو نیو کارت ماش چییخواب بودند.سو

 یشگیگذاشتو خودش به طرف اتاقش رفت.همدم هم ا پن

 یشرت یکه تنش بود را با ت یرهنیاش!پ

.همه جا دیتخت دراز کش یکردو باهمان شلواررو عوض

 دهیدر اتاق د ینور نیبود...کوچکتر کیتار

اش گذاشت.حال و حوصله  یشانیپ ی.ساعدش را روشدینم

 فقط دانستیفکر کردن را نداشت.م

فردا صبح راجع به  دیآورد!با یخودش را درد م سره

 نگذشته بود که قهی!پنج دقکردیخودش فکر م

 برد خوابش

****** 

 عیسر یلیخواب بودند!به طرف اتاقش رفت و خ همه

 تخت دراز یرا عوض کردو رو شیلباسها
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کرده بود!خوابش  ییای...نور مهتاب اتاقش را رودیکش 

 ینیقلبش سنگ یرو یزی...انگار چبردینم

لبش نشاند.چقدر از دست  یرو ی...پوزخندکردیم

 یمغرور اریناراحت بود.او فرد بس رپارسایام

 یبرا امیپ کیاز  غیبه دنبال آرام هم نرفته بود.در ی.حتبود

 است ییحالش!او چه پسرعمو دنیپرس

آمدن از خانه آنها چه  رونیآرام پس از ب داندینم که

 ییاست!؟چه پسر عمو دهیرا که ند ییزهایچ

هم به خرج  یرتیاما غ زندیم رتیکه دم از غ ست

 فقط سامان نگران آرام دهد؟چراینم

تازه نام سامان در ذهنش پررنگ  ای...اوه..سامان!گوبود

 لبش یرو ییبایشد!ناخوداگاه لبخند ز

 گفتیم یزیچ ی.وقتکردیفرق م رپارسایام!اما او با نشست

 از کمک چگاهی.هماندیحرفش م یپا

.او مهربان بود!مرد کردیبه آرام فرار نم کردن

 :گفت رلبیبود...ز

 داره یشوهر نیزنش که همچ دیشا ای...نایسار خوشبحال
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 یشانیپ یرو یسپس از حرف خودش تعجب کردو اخم اما 

 :اش نشست.لبش را گاز گرفتو گفت

 !بگه ینجوریآدم راجع به برادرش ا زشته

 گر؟اوید یکس ایبعد فکر کرد...برادر؟؟؟او برادر بود؟ اما

 را یبود؟نقش چه کس یآرام چه کس یبرا

کرد ذهنش  ی...سعدانستینم یزی.فعال چدانستیداشت؟نم

 کند.موفق هم لیمتما گریرا به سمت د

 دهیکش یگریکننده د ی...به سمت مسئله عصبشد

 و دو عدد ،مشروب،پنجاهیدشد...شرط بن

   

صورتش گذاشت...چه خوب از آن  ی!دستانش را روبرگه

 غافل شده بود...چه خوب موضوع را

را که پشت گوش  ییزهایکرده بود!چه چ فراموش

 یبود!پدرش...مادرش...خواهرش...ا انداختهین

نداشت؟هفته؟هفته که  ی!آنا...چند هفته بود از او خبریوا

 یبود از او خبر ینه...ماه!دوماه
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 یکند تا بتواند خبر دای!کاش بتواند شمارش اش را پنداشت 

 معرفت ی.هرچند او بردیازش بگ

 ......اما آرام که مثل او نبودبود

******** 

بود ضربه زدو بلند  شیکه روبه رو یبه کنسرو شیپا با

 :گفت

 یلعنت

بود که داشت  یبتیچه مص نی.ادیکش شیبه موها یدست و

 انقدر دیآمد؟چرا حال سع یبر سرشان م

بود؟داخل  نگونهیکه حالش ا دیکشیبود؟؟؟مگر چقدر م بد

 :شدو به پرستار گفت مارستانیب

 .حالش چطوره؟دیجاو دی.سعمیاورد ماریب

 :به نشانه تاسف تکان دادو گفت یسر پرستار

جواب  ادی.اصال.حاال دکتر بستیاصال خوب ن حالش

 نیبهتون...منتظر بمون دهیدرست م

به نشانه مثبت تکان دادو به طرف عمو و  یسر الیدان

 وقت بود با پدرش قهر یلیپدرش رفت.خ



 
 

635 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :نشستو آهسته گفت شی...کنار عموبود 

 بده یلیحالش خ گنیم

 :شدو گفت یعصبان یعیرف

بدبخت.گفت  یریمینکش.م ادی...لعنت بهش!گفتم زیلعنت

 یبهتره!لعنت رمیندارم.بم یزندگ لیدل

 یهم با ناراحت الیصورتش را با دستانش پوشاند.دان و

 گریرا د نیداد.ا هیتک واریسرش را به د

پدرش هم از دست رود چه  د؟اگریبه آرام بگو چگونه

 ...او نابودچیبه او پاسخ دهد.ه تواندیم

 ....تنها تر از آنچه که هستشودیم

****** 

 داخل کردو گفت: شهیسرش را از ش ایرو

   

راجع به آرام برام  دیفردا با یبود!ول یعشقم عال یمرس

 .باشه؟ایبد حیتوض

 دمیم حی.فردا برات توضروقتهیچشم!برو تو فعال.د -
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 .خدافظزمیعز یمرس - 

قهقهه  لیبرد.با رفتن او سه رونیب نیسرش را از ماش و

 :زدو گفت

 گمیعشقـــــم فردا برات م چشم

خنده اش تلفنش را برداشتو شماره رضا را گرفت.بعد  انیم

 از دوبوق جواب داد.بدون آنکه منتظر او

 :گفت باشد

که  یگیم الیو دان یعی.فردا صبح برو اراک.به رفرضا

 رهیآرام شده و داره با نامزدش م الیخیب لیسه

راحت باشه دست  الشیاز کشور.بگو بهش بگن خ خارج

 نیجز ا یزی...چمیاز سرش برداشت

 !ــــکیکه کارت ساختس.شب ش یگینم

****** 

بودو  دهیخوب نخواب شبیشد!د داریبدن درد از خواب ب با

 عامل باعث شده بود تمام بدنش نیهم
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تخت  یاز رو عی!به ساعت که نگاه کرد سرردیبگ درد 

 :و گفت دیپر نییپا

 !شـــــد رمی.دنــــــــــه

صورتش را شستو دستو  عیسر یلیزد.خ رونیاز اتاق ب و

 نیبه قصد حاضر شدن وارد اتاق شد.از ب

را انتخاب  یبود مانتوئه طوس دهیکه خر یدیجد یمانتوها

 یکردو به همراهش شالو شلوار مشک

!کفشش را دم دست گذاشت تا موقع رفتن دیپوش

 پرتاب کردو فشیرا به داخل ک لشیبپوشد!موبا

به سمت در رفت که زودتر  فشیاز برداشتن کفش و ک پس

 از او،در باز و اقا بزرگ وارد شد!آرام با

 :گفت لبخند

 اقا بزرگ سالم

به ساعت  یپاسخش را داد.نگاه تیبزرگ با اخم و جد آقا

 داریب ریاتاق که کرد متوجه شد ارام د

 زدیم دیکه با ییدست از حرفها توانستیاست اما نم شده

 تخت نشستو گفت: یبکشد!رو
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 یزیبه سهراب بگو من باهات کار داشتم چ یرفت قعهرمو

 گهینم

با او صحبت کند.آرام لبخندش را  خواستیم یعنی نیا

 کفشش را -چشم  –خوردو با گفتن کلمه 

آقا بزرگ  یروزنامه گوشه در گذاشتو روبه رو یرو

 نشست اقا بزرگ باهمان اخم و یصندل یرو

 :گفت تیجد

 خونه؟؟؟ یدیوقت رس رید شبید

 دهیرس ازدهیاب دهانش را قورت داد.ساعت  آرام

 :کردو گفت سیبود.لبانش را با زبان خ

 !ازدهی...ـی

 :مکث کرد...سپس گفت یتکان دادو کم یبزرگ سر آقا

که با رفتنش مهرنوش  یهست یدیسع یکه تو دختر درسته

 )خانم بزرگ(نابود شد و ما چشم به راه

 ییقانون هاخونه هم قواعد و  نیاما ا میهامون بود نوه

 نایساعت ده که من به خونه س روزیداره!د
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عالمه ترس گفت تو ن ه از خونشون  هیزدم دخترش با  زنگ 

 ازدهیکه ساعت  یدرحال یاومد رونیب

 ...تر ریخونه.بلکم د یدیرس شب

مضطرب به او نگاه کرد!اقا بزرگ ادامه  یبا چشمان آرام

 :داد

نوه هاهم که خونه ما  هیبق یهمست.حت یقواعد برا نیا

 شترازیب یلیحق نداشتن به هردل موندنیم

...اگه یبااونا ندار یفرق چیباشن و توام ه رونیده ب ساعت

 ...ینکن تیقانون رو رعا نیاز امروز ا

 :کردو سپس ادامه داد یکوتاه مکث

بگم خودشون بعد اتمام  رضایو عل رپارسایبه ام مجبورم

 برسوننت خونه و بعد برن تیساعت کار

 یای!میریتو کجاها م دونمیخودشون!چون من نم سرکار

 خونه و بعد اطالع دادن به من هرجا

 ی...بعد هم تا قبل از ساعت ده خونه هستیریم یخواست

 :کرد!سپس ادامه داد دیتاک یکلمه هست یرو

 یمفهوم حرفامو درک کرده باش دوارمیام
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و نشدو از اتاق خارج از جانب ا یمنتظر جواب گرید و 

 گرید یعنی نیارام را گرفت.ا یشد!بغض گلو

شک دارد که او کجا  یعنیبه او اعتماد ندارد. پدربزرگش

 شده بود...بغض رهی!هنوز به در خرودیم

   

و نه  رفتی.نه فرو مدادیرا ازار م شیگلو

 شیگلو ی!چشمانش را بستو دستش را روشکستیم

 نیا رپارساینامناسب ام ی!او بخاطر رفتار هاگذاشت

 وضع را داشت.او اعتماد پدربزرگش را از

 شیداده بود.چشمانش را باز کردو دستش را از گلو دست

 و کفش به فیک یحال یبرداشت.با ب

 دهیاقا بزرگ خواب اینبود.گو یاز اتاق خارج شد.کس دست

 است!بدون خوردن صبحانه به طرف در

در را بستو از پله  صدا نی.با کمتردیو کفشش را پوش رفت

 یآمد.آهسته و با اعصاب نییپا الیو یها

تکان  شیپا ریکه ز ییسنگ ها ی.صدارفتیراه م خراب

 بود.سرعت قدم دهیچیدر فضا پ خوردندیم
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از  عیسر یلیکرد و به سمت در رفت.خ ادیرا ز شیها 

 خانه خارج شد!آهسته آهسته به سمت

 :گفت یرفتو به مرد ابانیکنار خ هینارنج یها یتاکس

 ن؟یبریم یستار دربست

 نییچرا که نه بفرما -

گرفتو مرد هم بالفاصله سوار  یعقب جا یدر صندل آرام

 حرف نزد.مرد که یراه کس انیشد.در م

 یرا روشن کرد.صدا ویاش سر رفته بود راد حوصله

 پخش نیو سپس مداحان در ماش انیمجر

افتاده بود که امروز،روز اول محرم  ادشی.تازه شدیم

 روزها به همراه آنا به نیدر ا شهیاست...هم

 توانستی...اما حال نمکردندیم یو عذادار رفتندیم ئتیه

 رفتن را رونیب بایبرود.اقابزرگ تقر رونیب

 یو ب ییپررو رفتیم رونیکرده بود!اگر ب ممنوع

 سرش را به دویکش یقیبود...نفس عم یاحترام

که آزادانه در حال  یداد...نگاه کرد به مردمان هیتک شهیش

 !...رفت و آمد بودند!خوشبحالشان
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 ***** 

آزار  یو حرفها شبید ادیباز نشده به  شیچشمها هنوز

 :دهنده آرام افتاد

 !ییایداداش دن نیبهتر تو

 ادیرا به  شبینشده بود که د داریکامل از خواب ب هنوز

 رو شهیرا پ یباعث شد روز بد نیآورد!هم

تاک ساعت اورا به خودش  کیت یباشد.صدا داشته

 ربع کیآورد.به ساعت که نگاه کرد متوجه شد 

بلند و ازاتاق خارج شد.صدا  شیوقت ندارد.از جا شتریب

 پدرو دادیآمد نشان م یم نییکه از پا ییها

زود دستو صورتش را شست  یلیهستند.خ داریب خواهرش

 و به اتاقش آمد.روز اول محرم بود.پس

.به طرف کردیرا اغاز م یپوش اهیس دیاالن با نیهم از

 رهنیو پ یکمدش رفتو شلوار کتان مشک

و کت خوش دوختش را از داخل آن  یمشک مردانه

 نهییا یتنش کردو جلو عیسر یلیدراورد.آنهارا خ
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با ژل و تافت انهارا به را شانه زدو سپس  شی!موهاستادیا 

 ایشکل پسرانه دراورد.جذاب شده بود.

   

کنار لبش  یلبخند پوزخند یدخترکش!بجا نایقول سار به

 بود؟مگر چه نگونهیجا خوش کرد!چرا ا

دگرگون کرده  نگونهیبه ارام داشت که حرفش اورا ا یحس

 یزیچ گرید یبود؟نه خودش و نه کس

را برداشتو از اتاق خارج شد.پله هارا  لشی. موبادانستینم

 مبل پرتاب یرا رو فشیآمدو ک نییپا

گرفته سالم  یی!به سمت آشپزخانه رفتو با صداکرد

 :زدو گفت یسوت نایکرد.سار

 ...پیگاد!داداش مارو...برسونمت خوشت یما او

به اوزد.هر چه بود لبخندش  ی.سامان لبخنددیبعد خند و

 یرهاد سالمنبود!تلخ...ف یمیگرم و صم

 :گفت کردو

 باالخره؟ یزد هیبخ سرتو

 ...به نشانه مثبت تکان داد یسر سامان
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 یکرد یکار خوب - 

 ختویاش ر ییشکر داخل چا ینداد.کم یجواب سامان

 یشروع به هم زدن کرد!فرهاد پس از مکث

 :گفت

 سامان

 !بله -

 !جای میدنبالم بر ایب یشد لیامروز از بانک که تعط -

 کجا؟ -

مارو بشناسه...هرچند فکر  دیخونه بابابزرگ آرام.با -

 رفته باشه ادشی کنمیم

 :سرش را باال گرفتو با تعجب گفت سامان

 ؟؟؟یک ی خونه

 بابابزرگ آرام.چطور؟ -

 یبر ؟خودتیچ یبرا امی.خودت برو بابا.من بیچیه -

 !بهتره

 یایب دیدوما تو با ستمیاوال که من ادرسشونو بلد ن -
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 دیبا یچ یسر راسته.برا یلیخ دمیکه بهت مآدرسشو  -

 ام؟یب

آرامو  یبشناسه پس فردا اومد نهیچون بابابزرگه تورو بب -

 !یفک نکنه دوس پسرش ییجا یبرسون

 :لبش نشاندو گفت یرو یپوزخند سامان

 !واقعا یقانع کننده ا لیدل چه

 یایب دیدر هرصورت با -

 !خب لهیخ -

!از دینفس سر کش کی را شیگذاشتو چا زیم یرا رو قاشق

 :اشپزخانه خارج شدو باگفتن جمله

 رفتم خداحافظ من

 :ترک خانه را داشت که فرهاد گفت قصد

 ؟یبر یخواینکنه م ادهیپ

 ندارم نیآره ماش -
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 نیتو ببرش امروز.ماش خوادینم نیشهربانو که ماش - 

 شد؟ ریخودت تعم

مادرش را  نیو کارت ماش چییهمانطور که سو سامان

 :گفت داشتیبرم

 .خدافظیندارم سپرده بودم دست مهد خبر

 الیکردند و اوهم از و یبا او خداحافظ نایسار فرهادو

 مادرش که شد ابتداbmw  خارج شد!سوار

را روشن کرد و سپس منتظر ماند تا درب  یبخار

 گاز فشردو یرا رو شیباز شود و بعد پا نگیپارک

را  نی.ماشدیربع بعد به بانک رس کیخانه خارج شد! از

 پارک کردو به سمت بانک یامن یدر جا

بلند شدند اما او به تکان دادن سرش  شی.همه به پارفت

 رفتو یاکتفا کرد.به سمت اتاقک مهد

 :گفت

 سالم

 :تلفن را از گوشش فاصله دادو گفت یمهد

 !نیبش سالم
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 ینشستو به سقف زل زد تا حرف مهد یصندل یرو سامان

 بعد تلفن را قطع قهیتمام شود.پنج دق

 :گفت کردو

 یکرد رید قهیدق ده

 شدم داریب ریمعذرت!د -

 !گهیکنم د کارتیاشکال ندارم.چ -

 شد؟ یچ نمیماش یمهد -

 شد؟یم یچ دینت؟بایماش -

 شد؟ رگاه؟؟؟؟درستیتعم یبرد -

 :متعجب گفت یمهد

 گاه؟ ریکجا؟؟؟؟تعم

 :به طرف او برگشتو گفت سامان

 گاه ری.تعمگهید آره

 !یزنیحرفه تو م نیسامان ا -
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 !گهینه د ای رگاهیتعم شیبرد گمیوا.خب م - 

تو.جلوش تا شده رفته  دنیاصال رام نم رگاهیببرمش تعم -

 کن؟اتوش کارشیباال من ببرم بگم چ

 صاف شه؟ کن

 انقد داغونه؟ یعنی.نویماش دمیخودم ند -

بابات  ینایاز ماش یری!آخه پسر تو چرا نمنقدیاز ا شتریب -

 استفاده یریبگ یمجان یانتخاب کن ویکی

 ؟یکن

جوابتو دادم!من دلم  یصدبار هیفکر کنم  -

 بابام دراز یدستمو جلو دهی...غرورم اجازه نمخوادینم

 !کنم

   

دستمو جلوش دراز  یچ یعنی اردرهیلیپسر بابات م -

 یتو حت نی.ببیکنم؟باباته ها!توام پسرش

بابات  نیماش شگاهیبانک تو نما نیا یبجا یتونستیم

 چقدر یدونی.میریبگ نایاز ا شتریو ب یکارکن
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 ده؟یم بهت 

و اون  مویمتر یبانک و اون خونه صدو س نیمن ا -

 همه کار نیکه خودم بدستش آوردم باا ومویر

 ...یبه مال پدر دمیم حیو ترج کردن

 :زدو گفت یسپس پوزخند و

 یپدر

 ...سامان -

 !الیخی.بگهید یدونیخودتم م یمهد -

 ؟یشینم یبگم عصبان زیچی یخب...راست لهیخ -

 !؟ینه...چ -

 !یایدم بانک.منتظر بود ب دمیامروز مهسا فرهنگو د -

 !جهنـــــم -

 ...او ؟؟؟؟؟سامانیچ یعنی -

اعصابم سر جاشه  یلیبشنوما.خ نایاز نجایا ومدمین یمهد -

 جابه جاش شتریتوام با پات بزن ب



 
 

650 
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 یزیفرد چ نیاز ا خوامی!برادر من،من نمکن 

 بشنوم!آندرستند؟

 کنم.پاشو برو سرکارت کارتیاوف.چ -

خودش  زیحرف از جا بلند شدو به سمت م یب سامان

 را روشن تورینشست و مان یصندل یرفت.رو

 ...کرد

****** 

بزرگش(بخاطر  یاز سهراب )عمو یاز عذر خواه پس

 یچا یامدن،به آبدار خانه آمده بود...کم رید

 شیکه جلو یتیئسکویو با ب ختیخودش ر یبرا

 شدو رهیخ ییبود،خورد.حاج مراد نبود.به بخار چا

 شیدوهفته برا نیکه در ا ییفکر فرو رفت.چه اتفاق ها به

 پدرش گرفته یبود!از شرط بند افتادهین

   

سامان بعد از هفت  دنیو د یاشنا شدن با خانواده زمان تا

 سال و قبول شدن توسط خانواده پدرش
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ابدار  نجا،دریکه ا یامروز نیتا هم ایدوباره رو دنید و 

 خانه کارخانه پدربزرگش نشسته بود...چقدر

 ریتقص نهایاقا بزرگ ناراحت بود...همه ا یحرفها بخاطر

 شد دهیکه شن یی.با صدارپارساستیام

 .برداشت ییرا از بخار چا نگاهش

 !سالم دخترم -

کارخانه بود.آرام  نیا یکه ابدارچ یریمراد بود.مرد پ حاج

 :به او زدو گفت یبخند تلخل

دست زدم  لتیاجازه به وسا یب دیحاج مراد.ببخش سالم

 !آخه صبحانه نخوردم

صبحانه نخورده بود  رمیاشکال نداره دخترم...اتفاقا آقاام -

 !براش بردم

 :دیبا شک پرس آرام

 ه؟یرکیر؟امیام

 گهیمنظورمه د رپارسایاقا ام -

 :زدو گفت یپوزخند آرام
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 !...اونآهان 

 !بردم ییو چا تیسکوئیب شونمیا یبله برا -

 نیلطف کرد -

 :لب گفت ریز و

 !یتفاهم چه

 نیسرد نشه.بخور تونییخانوم چا -

 :اهسته گفت ییصدا با

 چشم

 قهیشروع به خوردن کرد.آنقدر گرسنه بود که در سه دق و

 یرا خورد.از جا تیسکوئیو ب یهمه چا

 نکیس یانرا رو وانیشدو پس از شستن ل بلند

 کردو پس از یبرگردانند.از حاج مراد خداحافظ

   

 یاز ابدارخانه خارج و سمت سالن کار فشیک برداشتن

 و یهردو چا یاش رفت!روبه رو
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به  خوردیم یهمانطور که چا رپارسایبود!ام تیسکوئیب 

 شده بودو با تلفن رهینامعلوم خ ینقطه ا

 :زدو گفت یمتوجه آرام شد.لبخند رضای.علزدیم حرف

 سالم

 :زدو گفت یلبخند آرام

 سالم

 امروز یرکردیربع د کی -

 دیشدم.ببخش داریب ریآره د -

 !نیاشکال نداره.بش -

و  رپارسایام نیب قایاش رفت که دق یبه سمت صندل آرام

 نیزم یرا رو فشیبود!ک رضایعل

خورد  رپارسایام یاز آن ناخواسته به مچ پا ی.قسمتگذاشت

 به طرف آرام برگشتو با عیکه سر

به او  یاورا برانداز کرد!آرام تک نگاه یسرتاپا تعجب

 نشستو کارش را شروع یصندل یانداختو رو

 :شاد گفت یتلفن را قطع کردو با لحن رپارسای...امکرد
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 !دختر عمو سالم 

 :زدو گفت یکج هیلبخند مصنوع آرام

 سالم

******* 

بار  یاتاق خارج شد.مدارک را از مادرش گرفتو برا از

 :بار گفت نیصدم

 !اماینهار نم من

.برو ی.از صبح صدبار گفتایخب رو لهیخب خ لهیخ -

 بده با داداشت بعد برو!محمدرضا منتظره نارویا

 !مادرمن تازه ساعت دهه -

 ناسیبرو!محمدرضا لنگه ا ایرو گهیبرو د -

   

 بابا!باشه.خداحافظ یا -

اش را  یعروسک یاز در خارج شد و کفش ها و

 انسور را زد و تا اسانسور برسد!دکمه آسدیپوش

 :کرد که زهره گفت یمحمدرضا فضول یبرگه ها نیب یکم
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 !تو ها!مواظب باش دونمویگم شه من م دونشی 

 چشم.خدافظ -

را زدو  نگیدر اسانسورو باز کردو وارد شد!دکمه پارک و

 سرتا پشیبرگشت.ت نهییخودش به سمت ا

محمدرضا هم که  یو جذاب...برگه ها کیبود.ش یمشک پا

 دردستش بود اورا متشخص کرده بود.اما

شد...از  ادهیظاهرش را...باطنش نه!از آسانسور پ فقط

 را سرکوچه یون چیخانه که خارج شد ه

 یبرا یرفت.دست ابانیباال انداختو به سمت خ ی.شانه ادیند

 شیبرا ینیبلند کرد.ماش یتاکس

 :شاد گفت ی.با لحنستادیا

 ؟یتا ستار نیبریم دربست

 نییبله.بفرما -

دادو جواب  یعقب را باز کردو سوار شد.سالم در

 گذاشتو شیپا ی...از همان اول مدارک را رودیشن

 نیزم یتنها ملکه رو کردیشد!احساس م رهیاطراف خ به

 دوست شده بود که یاست.با پسر پولدار



 
 

656 
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از عمرش را در خارج از کشور گذرانده...امروز  ینصف 

 هار دعوت کرده بود!چقدر دلشهم اورا به ن

 ی!برادیگویراجع به آرام م یزیبداند او چه چ خواستیم

 نی...در همکردیم یآن زمان،لحظه شمار

 :بود که پسر گفت افکار

 خانوم میدیرس

را پرداخت کرد!با دقت مدارک را  هیکردو کر تشکر

 شد!اول از همه ادهیپ نیبرداشت و از ماش

را به محمد رضا دادو پس از سالم کردن به پدر  مدارک

 و رضایکه عل یبه طرف سالن شیو عمو

رفت!باغرور وارد  کردندیو آرام آنجا کار م رپارسایام

 :شدو بلند گفت

 !سالم

سپس  رضایسرشان را باال آوردند.ابتدا عل هرسه

 رضایو درآخر آرام جوابش را دادند.عل رپارسایام

 :گفت
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 !میدید نجایر گرام رو اعجب ماخواه چه 

نگفت!آرام بدون انکه به او نگاه  یزیزدو چ یلبخند ایرو

 یهم کم رپارسایکند به کارش ادامه داد.ام

 ایاو خوش و بش کرد و اورا به نشستن دعوت کرد.رو با

 :اهسته گفت رپارسایهم نشست.ام

 باهاش؟ یمهربون تر باش کمی یخواینم

 :هم با همان ولوم صدا پاسخ داد ارام

 !نه

 چرا؟ -

 !چون کار دارم -

که ازرفتار خشک او  رپارسایبه کارش ادامه داد.ام و

 :شده بود خشک گفت یعصب

 ...خانو آرام

 :بلند شدو گفت رضایموقع عل همان

بخورم  یزیچ یتیسکوئیب هیها من گرسنمه برم  بچه

 د؟یخوریو آرام شما م ای.روامیب
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 !ینه مرس - 

 نه نوش جان -

هم  ایتکان دادو از سالن خارج شد.رو یسر رضایعل

 رپارسایتلفنش را دراوردو با آن مشغول شد!ام

 یبه اطراف کردو پس از آنکه مطمئن شد کس ینگاه

 :آهسته گفت ییبا صدا ستین

شب چه  ازدهیباشه منم ها نه تو!تا  یعصبان دیکه با یاون

 رون؟یب یکردیم یغلط

 رپارسایبه او ندادو به کارش ادامه داد.ام یپاسخ چیه آرام

 :گفت تیهمچنان با حرص و عصبان

 نیا الیخیب گهید یریگیآره؟چند م یسامان جون بود شیپ

 یتوهرکار ؟هان؟؟؟؟؟اقایبشر بش

اوسکول  یپسره  نیا یاز صد متر کنمیمن برات م یبخوا

 یهنوز کر اینو؟یا یفهمیرد هم نشو!م

 اهسته گفت: ییبه سمتش برگشتو با صدا آرام
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پس  یریگیم شیمن نده ها!دست پ لیچرتو پرت تحو انقد 

 ساعت یول یزنیم رتی!دم از غیوفتین

 ؟یکشی.تو خجالت نمابونایتو خ یشب منو ول کرد نه

خودت  ابونایاوال که من تورو ولت نکردم تو خ -

 ی.دوما تو نه شب مگه از خونه ما نرفتیرفت

 نویا خوامیم ؟؟؟؟منیشب کجا بود ازدهیساعت  رون؟تایب

 !بدونم

 دیتو نبا یگیداره!اصال راس م یخب چه فرق -

 یگورستون چیشب ه ازدهی!منم تا ساعت یومدیم

 !گم شده بودمنبودم

صورت آرام را به  رپارسایبرگشت!ام توریبه سمت مان و

 :سمت خودش برگرداندوگفت

 ؟یشده بود یچ

 :گفت دویکش نرویسرش را ب ارام

 کجا بودم دونستمیشده بودم.نم گم

 :بلند تر گفت ییباصدا رپارسایام
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که زنگ  میبوق بود نجایمحمدرضا ا ای رضایعل ایمن  بعد 

 ؟یدنبالت تا گم نش میایب ینزد

 یسرش را باال گرفتو به انها نگاه کرد.ارام پوزخند ایرو

 :زدو گفت

نبودن  انیها اصال درجر چارهیو محمدرضا که ب رضایعل

 ...که اونم یبود انیتو درجر

بلندشد!از سالن  شیچرخاند و از جا تیرا باعصبان سرش

 رفتن تیبا عصبان رپارسایخارج شد...ام

امانش  یبا تعجب.کنجکاو ایو رو کردیتماشا م اورا

 بلند شدو به دنبال آرام شینداد.ازجا

 :زدو گفت زیبه م یضره ا تیباعصبان رپارسای!امرفت

رسوندتش  یریکبی.حتما اون پسره ایلعنت یلعنت یلعنت

 !اهگهیخونه د

زد!آرام که از محوطه سربسته  یبه دسته صندل یمشت و

 :به او گفت ایخارج شد رو

 ؟یزنیحرف م ینجوریا رپارسایبا ام توچرا
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اخر  دیبگو ستین یچشمانش را از حرص بست.کس آرام 

 به طرف تیدارد؟با عصبان یبه تو چه ربط

 برگشتو گفت: کردیکه طلبکارانه نگاهش م ایرو

   

 شما؟ دیببخش

 :دیجا خورد.پرس ایرو

 شما؟ دیببخش یچ یعنی!وا

 ؟یکنیداره که دخالت م یبه شما ربط دیببخش یعنی -

 :بااخم دستش را در هوا تکان دادو گفت ایرو

 !درست صحبت کنا اووو

 !گمیبهت نم یزیکه چ رضاستیفقط و فقط به احترام عل -

 !یانجام بد ویبخاطر داداش من کار یکنیتو غلط م -

 ستیجواب ابلهان خاموش -

پوزخند  ایکه رو ردیبگ شیبرگشت تا راه خود را درپ و

 :زدو گفت یصدا دار
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 !حرف نزن یاریکم م یبد یجوجو!جواب ندار یآخ 

...جواب ستادیا شیسرجا نیخشمگ آرام

 کرده شیکارها برا یلیخ رضایبدهد؟ندهد؟نه...عل

مرد با خواهرش دعوا  نهمهیا یجلو ستی...درست نبود

 آنها آمد.با یاز جلو رضایکند.همان موقع عل

که  ایافتاده است!رو یاتفاق دیهردو فهم یچهره عصب دنید

 :نشده بود گفت رضایهنوز متوجه عل

 ...وگرنه خودم بهـ یکنیآخرت باشه با من کلکل م دفعه

بدون توجه به آنها .آرام ستادیا شیروبه رو رضایعل که

 مشت شده اش را باز کردو از هیدست ها

 ایبا رو یبرخورد خوب رضایدور شد.مطمئن بود عل آنها

 را اینخواهد داشت.خدارا شکر که جواب رو

 رپارسایبود!به طرف سالن رفتو کنار ام نداده

 گوشش یبود...هدفون را رو ازدهینشست!ساعت 

ناراحت  یا افهیقبا  رضایبه کارش مشغول شد!عل گذاشتو

 اش یصندل یبه طرف آنها آمدو رو

 !رفته است دیفهم امدیکه ن ای!رونشست
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 ***** 

 درست کردو گفت: نهییرا در آ کتش

   

هم مطمئن  الویدان یری!مایهنوز تهران نمیبب امین رضا

 ؟ی!اوکیاریهم درنم یباز عی.ضایکنیم

 :تکان دادو گفت یسر رضا

 !اه!برو حواست جمع باشه گهید خب

 خب من رفتم.خدافظ -

جواب  یاز در خارج شد!در اتاق ندا را زد اما کس و

 او در هتل نبود...همان موقع رضا یعنینداد.پس 

 :موضوع فرستاد نیبا ا یامیندا پ یبرا

قرار داره.امروز فکر  یکیامروز با  لیندا خانوم.سه سالم

 دمیکنه!باز من اطالع م دایکنم دختررو پ

 دیدونیکه م دیرفتار نکن ی.لطفا جوربهتون

سوار  لیکرد!سه افتیاز ندا در یتشکر امیموقع پ همان

 یمعرف ایکه رو یریشدو مس نشیماش
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کارخانه  کیبه  دیگرفت.با شیبود را در پ کرده 

 یرو ای.رودیرس عیسر یلیبود...خ کی.نزدرفتیم

 یبوق لیدم در ان کارخانه نشسته بود.سه یصندل کی

 اخموبه طرفش راه یلیخ ایزدو رو شیبرا

 لیشدو سالم کرد.سه نیسوار ماش شی.باهمان اخم هاافتاد

 سپس دیدست بردو لپش را کش

 :گفت

 !غم عشقمو نمی؟؟؟نبییشده اخمو یچ

 :زدو گفت یلبخند ایرو

 اعصابم خورده؟ یدختره عوض نیدست ا از

 آرام؟ -

 شعوریه....بآر -

 !هی.کال روانکنهیهمرو ناراحت م نکهیدختره مثله ا نیا -

 :برگشتو گفت لیبه طرف سه عیحرف سر نیا با

 !اونو بگو اول یخب بحثش باز شد.قبل هرچ خب

 و؟؟؟یچ -
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 !منظورم آرامهینکن سه تیااا اذ -

 ...لوفریاهان!ن -

 !بگولوفرین اهمونی -

 ؟یبدون یدوست دار -

 !یلیخ -

 !شرط داره -

 !باشه قبوله ی؟؟؟؟هرچیچ -

 کال نگم یکنی.اگه کمکم نمیحتما کمکم کن -

 !.پس بگودمینم حی.من تورو به اون ترجلیسه -

 :زدو گفت یپوزخند لیسه

دوسش دارن و رو اسمش قسم  لتونیدختره که همه فام نیا

 ...اونستین شیب ی...هرزه اخورنیم

 !کالهبرداره هی

 :با تعجب گفت ایرو
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 ؟کالهبردار؟هرزه؟یچ یعنی 

باال!دود کرده رفته  دهیمنو کش اردهیلیم ازدهی شونیا -

 اردیلیم ازدهیهوا!

 ارد؟؟؟آرامیلیم ازدهیزده بود! رونیاز حدقه ب ایرو چشمان

 دهیرا باال کش لیسه اردهیلیم ازدهی

 :باترس گفت ایشد؟؟؟؟؟رویم بود؟؟؟؟؟مگر

 ...آرامــ؟؟؟آ

تند تند سرش را تکان  یساختگ تیبا عصبان لیسه

 :زدو گفت یگریداد.پوزخند د

مار  هیمظلومش واقعا مظلومه؟هه! افهیق نیبا ا یکنیم فکر

 نی!همچشیشناسیکه نم هیهفت خط

که...باورت  کشهیپوالشونو باال م زنهیگول م پسرارو

 سین یکم زیچ اردیلیم ازدهیشه؟؟؟؟یم

 یول ارمیاز کارام درم شتریب یلیخ ی!درسته من ماهایرو

 دیماهه منو کش شیخرج ش بایاون تقر
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تا پولمو از  نجایآدم زور داره...اومدم ا یبرا یلی!خباال 

 بکشم!و بعدشم بدمش به رونیحلقش ب

.اگه به شماهم ترسمیتوام م ی...من براهیچ یدونی!مسیپل

 ؟؟؟؟؟یبزنه چ بیآس

 :گفت تیبا عصبان ایرو

 ریز زیچی یدختره عوض نیا دونستمیم دونستمیم من

 یزیچی خواستیسرشه اونروزم معلوم بود م

 یخورده...وا ویآقا جون...گول چه دختر چارهی.ببدزده

 کنه.نکنه ی....نکنه کارترسمیم لی!سهلیسه

 نیورشکست کنه؟چهارتا خونواده از ا کارخونرو

 شه ینجوریا خوامی.نمخورنیکارخونه نون م

 .خوامینم لیسه

راهنما زدو گوشه  لیصورتش را با دستانش پوشاند.سه و

 پارک کرد!آهسته به طرفش خم شدو یا

 :گفت ی.با لحن مصنوعدیدر آغوش کش اورا

 ذارمیآخه؟؟؟؟مگه من م یکنیچرا خودتو ناراحت م عشقم

 هان؟؟؟؟خانواده وفته؟یب یتو اتفاق یبرا
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 نیا یبشه.فقط برا یچیه ذارمیمثله خانواده خودمن!نم توام 

 یکمک!ایدارم رو ازیکار به کمکت ن

 ؟یکنیم

 :سرش را باال اوردو گفت ایرو

 رونیب مونیدختره نکبتو از زندگ نیا ی...من پامعلومه

 لحظه هم کی یحت خوامی!نملیسه کشمیم

 مش؟یببر میریاالن بگ نیاز هم ای...بای.بیکن غفلت

 مش؟یکجاببر -

 مش؟؟ی!ببرگهید سیپل شیپ -

نقشه  هی دیم؟؟؟بای!دارمیندار یما که ازاون مدرک ایرو -

 !البته من زحمتمیبکش یدرست و حساب

 دمیکش نویا

.اگه داداشم و عاشق ترسمیدختره م نی!!!من از الیسه -

 رپارسا؟اگهیام ای؟؟؟؟یخودش بکنه چ

 !ترسمی...ملیسه ترسمی؟میاونارو باال بکشه چ پول
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 مونیاومدنش پش ایاز بدن کنمیم یکار هینگران نباش! - 

 ؟؟؟یشه.به من اعتماد دار

با لبخند  لیسرش را تندتند به نشانه مثبت تکان داد.سه ایرو

 گفت:

   

من،هم از  هیزود هم از زندگ یلیمطمئن باش که خ پس

 دی!فقط بارهیم رونیتو و خانوادت ب هیزندگ

 ؟یدی!میاطالعات بهم بد یسر هی

 !یکه بخوا یهرچ -

 عشقم نیآفر -

 یرو یبخش تیرا جابه جا کردو راه افتاد.لبخند رضا دنده

 :بود...گفت شیلبها

 م؟یچرا دم خونه شما بود یبدون گهیکنم د فکر

 !نه -

 میدیکه ارامو آورده بود پرس هیچون ما که از اون تاکس -

 منتظر نجایکرده ماام ا ادشیپ نجایگفت ا
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 !دختر خوشگل آشنا شدم هیکه من با  میبود 

 :لبخند زد...سپس گفت ایرو

 !بهم گره خورده مونیهمه چ ما

 :به نشانه مثبت تکان دادو گفت یسر لیسه

 !آرهزمیعز آره

بود!چه خوب  یزد!چه دختر ساده ا یا ثانهیلبخند خب و

 را به او شییگول خوردو دختر دا

به  عیزدو تلفنش را دراورد!سر ی!پوزخند اهسته افروخت

 :داد امیرضا پ

 !که گفتمو بکن ی.همون کارحله

 :کرد افتیدر امیاز رضا پ و

Ok 

******** 

ظهر بود!سرو گردنش را تکان دادو با  میدو و ن ساعت

 از بانک خارج فشیبرداشتن ک
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تا درس خواندنش را  رودیارام دو به خانه م دانستی!مشد 

 پدرش را شگاهینما ریشروع کند!مس

نوحه را زمزمه  کیاز  یلب قسمت ریگرفتو ز شیپ

 ی.بوقدیساعت بعد به آنجا رس مین بای.تقرکردیم

پدرش  دنیآمد!با د رونیپدرش زد که بالفاصله ب یبرا

 چشمانش را گرد کردو گفت:

   

 !منتظر بوده یلیخ نکهیا مثله

 :قفل در را باز کرد.فرهاد سوار شدو گفت و

 !ساعت سه شد یراومدی.چرا انقد دیاومد یکرد یکارخوب

 میرسینم ریخونه!د رسهیآرام دو م -

 خونه؟؟؟ رسهیم یک یدونیآهان.تو ازکجا م -

 :لبانش را تر کردو گفت سامان

 بهم گفته بود خودش

ربع بعد به خانه آرام  کی باینزد!تقر یحرف فرهاد

 پارک نبود.سامان رو به پدرش ی!جادندیرس
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 :گفت 

بعد  یبزرگ کار دار دهیجاو یخونه هس.بگو باآقا نیهم

 !امیم کنمیبروتو.منم پارک م

در رفتو در را شد.به طرف  ادهیتکان دادو پ یسر فرهاد

 خوردیدختر باز شد...م کیزد.در توسط 

 :سالش باشد!فرهاد گفت هفده

 بزرگ کار دارم.هستن؟ دیجاو ی.با اقاسالم

 :تکان دادو گفت یسر دختر

 .شما؟بله

 ارامو؟؟؟ یشناسیمن دوست پدر آرام هستم!م -

 :تکان دادو بلند گفت یسر دختر

 آرامــــــــــــــــــــــــ

 :هم بلندجواب داد ارام

 بله؟؟؟؟

 باشما کار دارن! ایب -
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به سرعت خودش را به در رساندو در را باز کرد.با  ارام 

 :فرهاد گفت دنید

 نیی.بفرمانیسالم عمو خوش اومد ااااا

باهم دست دادند و فرهاد وارد شد!ارام رو دختر  هردو

 :گفت

 دوست پدرمه!عمو فرهاد شونیا سحر

 :گفتتکان دادو  یسر سحر

 آرام هستم ی.دختر عموخوشبختم

 :دادو گفت لیبه او تحو یلبخند فرهاد

 !با پدربزرگت صحبت کنم خوامیم من

 نییحتما حتما بفرما -

گذشتندو وارد  اطیاورا به داخل دعوت کرد.از ح ارام

 شدند.آرم در را باز کردو بلند یساختمان اصل

 :گفت

 !میبزرگ...مهمون دار آقا
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بالفاصله اورا شناختو  دنشیوارد شد!اقابزرگ با د فرهاد 

 :گفت رلبیلبخند زد.ز

 گم؟یسعادت.درست م فرهاد

 :گفت دویخند فرهاد

 !احمد اقا سالم

 :به سمت او رفتو باهم دست دادند.آرام متعجب گفت و

 ن؟؟یشناسی...همو مشما

 :به پشت فرهاد زدو گفت یضربه ا اقابزرگ

 !شناسمشیبود.خوب م دیسع یسرباز دوست

 زدو گفت: یلبخند آرام

   

 عمو نییچه جالب...بفرما ااا

 :خواست داخل شود که آقا بزرگ گفت و

 کنهیم ییرایازشون پذ هیدخترا.سم شیبرو پ توو

 :زدو گفت یلبخند آرام
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 نیی.بفرماچشم 

که  دویرا پوش شیخودش بالفاصله خارج شد!کفش ها و

 تنش احساس یرا رو یآب یسیناگهان خ

باز  یبلند شد.ارام با دهان هیخنده سحرو سا ی.صداکرد

 یآب یبطر دنیسرش را باال گرفت که با د

 :آهسته گفت ییدر دست سحر بود با صدا که

 کشمتیم

افتاده بود رفتو آنرا  اطیکه کنار ح یآب یبه طرف بطر و

 ینماندو بطر کاریهم ب هیپر از آب کرد.سا

هم  یکردن....هرسه بررو یکردو شروع کرد به باز دایپ

 .آرام آنقدر کنار آنها شاد بودختندیریآب م

آب را به طرف چپش  ینبود.بطر یزیمتوجه چ که

 باال رفت.آرام یپسر نیه یچرخاند که صدا

را ازهم باز  شیشد که دست ها یمتوجه پسر عیسر یلیخ

 بود نگاه سیکه خ رهنشیکرده و به پ

دهانش  یدستش را رو.سرش را که باال گرفت آرام کردیم

 که در یگذاشتو به خنده افتاد.نصف آب
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کرده  یسامان خال رهنیپ یمانده بود را رو یبطر 

 و سامان دندیبود...هرسه دختر باهم خند

 :.متعجب گفتکردیمبهوت به لباسش نگاه م همچنان

 که دختر یکرد میخال سهیه؟؟؟خیچــــه کار نیا

 :گفت شیخنده ها انیم آرام

 یینجایکه...ا دونستمی..نم......مخب

کس  چیسامان هم به خنده افتاده بود...تا به حال ه نباریا

 را با او نداشت اما یشوخ نیجرئت همچ

 :نبود.خنده ها که تمام شد آرام گفت ی...آرام هرکسخب

دختر  هی.سامان پسرعمو فرهاد.سحرو ساکنمیم یمعرف

 عمو هام

 بهم لبخند زدند.آرام رو به سامان گفت: هرسه

   

 گهی!برو عقبتر دیسادیوا نجایچرا ا خب

 :متعجب گفت سامان

 ؟یچ یعنی
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.منو نگا...من االن یشیتو که خشک نم سیاالن سا نجایا - 

 .االنمسمیآفتاب وا ریپنج ساعت ز دیبا

 به آفتاب یبرو عقبتر تا برس تو

که آرام او را هل  کردیهمچنان متعجب به او نگاه م سامان

 قایدادو کمکم به عقب حرکتش داد...دق

 :.آرام گفتستادیآفتاب ا ریز

 .یتا خشک ش سایخوبه.همونجا وا خوبه

 :بلند گفت ییمتعجب با صدا سامان

 کارم؟؟؟یتا خشک شم؟؟؟؟مگه ب سمیوا نجای؟؟؟؟؟ایچ

 سای.همونجا وایندار یا گهید یفعال که آره چون چاره  -

 .یتا خشک ش

 :هرسه به خنده افتادند.سامان گفت سپس

 سهیکرد.خ کاریخوشگلمو چ رهنیتوروخدا پ نگا

 کممیزد ش خیبه کنار هوام سرده  نی.حاال اسهیخ

!سامان با لبخند به کردیم شتریحرفها خنده آنها را ب نیهم

 را دوست دنشیشد.چقدر خند رهیآرام خ
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 نگونهیوقت بود ا یلی...خشدیفرشته ها م هی.شبداشت 

 .چقدرکردیاورا جذاب تر م نیبود.هم دهینخند

شود اما نه به  رهیدختر خ نیساعت ها به ا خواستیم دلش

 بود به عنوان یعنوان برادر.به هر عنوان

 ینبود!اصال هم راض ینباشد.از برادر بودن...راض برادر

 ینبود.همان موقع با خودش عهد کرد کار

 :گفت رلبیآرام اورا برادر خطاب نکند...ز گریکه د کند

 ...خندت قسم نیهم به

****** 

بود!خسته اما پابرجا!به  دهیبود که به اراک رس یساعت مین

 اش یمبل کنار یرفت و رو دیطرف وح

 :دادو گفت لم

 دیخر ازمون کار کش نیدو هفته ع نیتو ا لیسه نیا

   

 ن؟یکرد کاریچ -

 دیرس جهیامروز به نت میبود کیهمش کش -
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 کرد؟ داشیپ یعنی - 

دختره دوس شده!دختره  یآره...با دختر عمه  نکهیمثل ا -

 ساده هاس!زود وا داد...امروزم نیهم از

 دهیکش رزبونشیاز ز ویهمه چ گفت

 !ببره لیدست به دست هم دادن سه یهمه چ یعنی.یلعنت -

 !دست از سر آرام برداشته لیو قانع کنم سه الیقراره دان -

 چرا؟ -

راحت باشه.به  الشیخ ستیدنبالش ن یکه آرام بفهمه کس -

 بهتر ادیاراکم که ب

 !خورنیاونا گول نم -

 !شهیموفق نم لی!نخورنم که چه بهتر.سهخورنیم -

 ؟یبر دیبا یک -

 االن نیهم -

 ؟یعیدم خونه رف یریاالن م نیهم -

 .مارستانیب رمیدم خونش نه.م -
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 :گفت دیبلند شدو روبه وح شیجا از 

 !رمیبگو کجا م سییر به

 !نره ادتیحله!خبرارو بده. -

 خب.خدافظ -

 خدافظ -

   

آنها  دانستیخودش شد!م نیآمدو سوار ماش رونیخانه ب از

 خبر دیکجا هستند!از حال و روز سع

را پارک  نشیرساند!ماش مارستانی!خودش را به بداشت

 محکم وارد ییشد.با قدم ها ادهیکردو پ

از  یمرد دیشد.به در ساختمان که رس مارستانیب اطیح

 درامد.خواست از کنارش رد شود شیجلو

 :گفت یکس که

 کجا؟ یاووو

اش را گرفت!رضا با تعجب به شخص نگاه کرد.او  قهی و

 اش قهی.رضا یعیبود!برادر زاده رف الیدان
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 :گفت دویکش رونیب الیاز دست دان را 

 چته؟؟؟؟؟

جونت گفته چه  ی؟؟؟؟جاللیکنیم یچه غلط نجایتو ا -

 راجع به آرام از پدرش یا گهید زهیچ

 ؟هان؟؟؟یبپرس

 :به آنها جلب شد.رضا بااخم گفت انیاطراف توجه

 مارستانهیب نجایشو ا خفه

نداره گمشو  یهست به تو ربط یهر قبرستون نجایا -

 رونیب نجایازا

 نمیلهت کنم؟؟؟گمشو اونور اومدم بب ای یشیخفه م الیدان -

 چطوره؟ دیحال جاو

داره به درک واصل  نکهی؟اینیبب ویچ ی؟اومدیاا جد -

 درباره آرامه یتو اومد ریشه؟؟؟؟؟نخیم

 قیبچه برو به اون رف نی.ببیریاطالعات بگ بدبخت

 بگو دست از سر آرام برنداره لوش تیعوض

 !دمیم
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آخه!به تو  یکنیچرا زرزر م لیداره به سه یچه ربط - 

 چه فکل؟؟؟

اش را گرفت.قبل از  قهیبردو  ورشیبه طرفش  الیدان

 بردهانش یرضا مقاومت کند مشت نکهیا

اما  دندیبه طرف آنها دو یو اورا هل داد!چند نفر دیکوب

 توجه به انها به طرف رضا قدم یب الیدان

بر شکمش زد که صورت  یبار رضا مشت نیاما ا برداشت

 ان درد انیاز درد جمع شد!در م الیدان

 :گفت

.بگو بدبختش سیبه پل دمیبگو لوش م یبه جالل برو

 موقع به آرام چی.دستش هکنمیم

 تونهی!نمرسهینم

   

 :گفت یساختگ یتیباعصبان رضا

ولش کرد بدبخت  لیدرک که رفته گم و گور شده!سه به

 هفتس دنبال کاراشه!با هی لی!سهیفهمیم
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خودتون.به درد جرز  هی!آرامتون ارزونرهیداره م نامزدش 

 انقدر دنبالش لیکه سه خوردینم وارمید

پرواز کرد رفت!اومده بودم  شیساعت پ مین لی!سهبگرده

 بدم خودت شیعمل یخبرو به بابا نیا

 سی!برو به اون معتاده بدبخت بگو دخترش معلوم نینذاشت

 باباش انقد دیکه د لمیسه هیکدوم گور

رفت واسه  شیساعت پ میشد!ن الشیخیولش کرد ب راحت

 هفته هیخودتون.منم تا  هی.ارزونشهیهم

 !شمیراحت م تیاراکه دره پ نیاز شر ا رمیم گهید

مبهوت به رضا  الیبدون منتظر ماندن از او دور شد!دان و

 آرام الیخیب لیواقعا سه یعنی!کردینگاه م

رفته  رانیاز ا شهیهم یگشت؟برایدنبالش نم گریبود؟د شده

 لبخند نیبود.ناخوداگاه لبخند زد.ا

شد!مردم با تعجب به انها نگاه  لیبه خنده و قهقهه تبد کمکم

 قهیچند دق هینی!آن از خشمگکردندیم

فاصله  الیاز قهقهه االن!کمکم از دان نی.اشیپ ی

 با همان خنده به حالت دو از الیگرفتند.دان
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رضا هم از او  نیآمد!همان موقع ماش رونیب مارستانیب 

 خودش شدو با نیدور شد!سوار ماش

خبر دهد.چه  یبه چه کس دانستیحرکت کرد.نم سرعت

 شودیبه آرام زنگ بزند مجبور م د؟اگریبگو

 نی...اصال درستش هم همدیپدرش را هم بگو هیقض

 هیقض نیاز دختران او از ا یکی دیاست.با

 دیبا نباری...استین یدرست نهیشود...اما آرام گز باخبر

 انیآنا درم یعنیموضوع را باخواهر بزرگ او،

گرفت.بخاطر سرعت  شیخانه اش را در پ ری!مسبگذارد

 در راه بود.به خانه قهیفقط ده دق ادشیز

به سرعت پله هارا باال رفتو پس از باز کردن  دیرس که

 درب به سمت تلفن رفت.تند تند دنبال

رد.هنوز ک دای!باالخره آنرا پگشتیاز آنا م یا شماره

 دستش به سمت تلفن نرفته بود که زنگ

در  شیعمو یبود.تلفن را برداشت.صدا شی.عموخورد

 :دیچیپ یگوش

 !الیدان الو
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 ؟یسالم عمو.خوب - 

 یدیآره.چقد زود رس -

 !بود ادیسرعتم ز -

اخر  قهیدق ؟منیگردو خاک کرده بود اطیشد تو ح یچ -

 یزیرضا هم چ یاز حرفا دمیرس

پرواز  شیساعت پ مین لیبهش گفت سه.زنگ زدم دمینفهم

 در لیداشته درسته؟زنگ زدم به سه

 نبود! دسترس

   

 هی لیسه کردمیعمو؟من که فکر نم شهیآره آره.باورت م -

 !دست از سر آرام بر داره یروز

 ؟یاگه نقشه باشه چ ی!ولکردمیمنم فکرشو نم -

 نهیانقد وقت نداره بش اروی نی؟اینه بابا عمو چه نقشه ا -

 واسه آرام نقشه بکشه

 ؟یکن کاریچ یخوای.االن مدونمینم -

 !دیجاو یاز دخترا یکیزنگ بزنم به  دیبا -
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 ؟یزنگ بزن یخوایبه کدوم م - 

 آنا -

 ؟یک ؟بهیچـــــ -

 !آنا -

 یکنیفکر م ؟اونیبه اون زنگ بزن یتو مگه خنگ شد -

 ران؟یا ادیب شهیپا م

 اد؟ین شهیاومد!عمو باباشه ها!مگه م دیشا -

 .به آرام زنگ بزنالیخیب الیدان -

اراک!بعد رضا  ادیم شهیاگه به اون زنگ بزنم پا م -

 !رتشیگیم

 !دست از سرش برداشتن گهید یگیمگه تو نم -

 گهیهفته د هی.رضا هم تا ستنیتهران ن گهید یآره ول -

 !دمی.بعد از اون بهش خبر مرهیم

 !برو شیفقط با عقل پ یکنیم یخب!هرکار لهیخ -

 !نجامیفکر کردم که االن ا -
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 خداکنه.من کار دارم.خدافظ - 

 خدافظ -

پس از قطع کردن تماس شماره آنا را وارد کرد  بالفاصله

 کیو تلفن را دم گوشش گذاشت.

...دو بوق...سه بوق...چهار بوق...هرچه بوق خورد بوق

 یتلفن را برنداشت!تلفن را قطع کرد.پوف

   

شماره را وارد کند که تلفن .خواست دوباره دیکش یعصب

 در دستش زنگ خورد!دکمه را زدو تلفن را

 :شاد انا به گوشش خورد یگوشش گذاشت.صدا دم

 !عمو الو؟؟؟سالم

 :به حرف آمد الیلهجه داشت!دان یکم

 المیآنا،دان

عجب تو به من زنگ  ؟چهی.خوبیاوووو سالم دان -

 هیبگو  ؟بهشیمعرفتم چ یخواهر ب ؟اونیزد

 !بدبخت بزنه به منه زنگ
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 ؟یزنیتو چرا خودت به خواهر تنهات زنگ نم - 

 !کردم اما شمارشو عوض کرده یسع یلیخ -

 !شهیم یآره.دو هفته ا -

 ؟یتو خبر دار -

 هستم که خبر دارم یتنها کس -

 شیدرست حرف بزن.ارام حالش خوبه؟چند هفته پ یدن -

 گفتیبه من زنگ زده بود م یکی

 !گرفته بود!منو بااون اشتباه آرام

 دمشی.دو هفتس ندانهیخوبه  دونمینم -

 ؟؟؟؟؟یچ یعنی -

 !مارستانهیب ستیآنا زنگ زدم بگم بابات حالش خوب ن -

 :قطع شد!سپس با لکنت گفت یلحظه ا یآنا برا یصدا

 ؟؟؟ی....ــچـ

 :الیدان
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 ومدهی.هنوز بهوش ندنینم یبده.دکترا جواب درست حالش 

 یباش رانیو تحت درمانه!بهتره توهم ا

   

 الی.داندیاز پشت تلفن به گوش رس یفیهقهق خف یصدا

 او گوش یچشمانش را بست و به صدا

از آرام.اما  شتریب یست...حت ییبابا یلیاو خ دانستی.مداد

 به خارج کشور نحالیچرا باا دانستینم

 :هقهقش گفت انیکرده بود!آنا م سفر

بابام ...رانم!مواظب ریمن...من فردا ا الی...داندان

 باش.توروخدا

...تمام دیکش یقینفس عم الیتلفن را قطع کرد!دان و

 ارام نکهی!ایوجودش سرشار بود از خوشحال

 دادیبه او خبر م دی!باکردیآزاد است اورا خوشحال م گرید

 مطمئن لیکه از سه یاما نه حاال.موقع

زنگ زد...پس از  لی!تلفنش را برداشتو به خانه سهشود

 الیتلفن را برداشت.دان یپسر قهیچند دق

 :گفت
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 کار دارم یجالل با 

 :محکم پاسخ داد ییمرد با صدا و

 .متاسفمستین رانیا گهید یجالل یآقا

 انینما الیلب دان یرو یتلفن را قطع کرد.لبخند بزرگ و

 خوشحالم!با گفتیم دیشد.چرا متاسف؟با

 شیرا در پ مارستانیلبخند از خانه خارج شدو راه ب همان

 گرفت

******* 

خشک  شیتا لباسها ستادیافتاب ا ریز یساعت مین سامان

 شود.پس از آن فرهاد خوشحال و خندان

 :همراه اقا بزرگ از ساختمان خارج شدند.فرهاد گفت به

 !بزرگم.سامان پسر

 :زدو گفت یبزرگ لبخند اقا

 دمشیاومده بود.د شونی...روز اول آرام جان با ابله

را گاز  شانیو سامان هردو بهم نگاه کردندو لب ها آرام

 گرفتند.فرهاد به طرف سامان برگشتو با
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 :گفت انهیموز حالت 

 ...یتو آرامو آورد یبود ؟؟؟نگفتهیجد

   

نداشت  یاما حرف دیبگو یزیدهانش را باز کرد تا چ سامان

 دهانش بسته نیهم یکه بزند.برا

 :با من و من گفت عیسر یلی.آرام خشد

...اقا سامانو رونی...عمو من که از خونتون اومدم بزهیچ

 !منو آورد شونیآدرسو دادم ا دمید

تکان داد.آقا بزرگ  میبه نشانه تفه یسر انهیموز فرهاد

 :گفت

 !تو یومدیسامان جان تو چرا ن حاال

 رونیافتاب ب ریکه تازه لباسش خشک شده بود از ز سامان

 :امدو گفت

 ریهست ز یساعت میروم ن ختیآب ر شونیا ومدمیم داشتم

 افتابم
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و سحر  هیخنده سا ی.صدادیانداختو خند ریسرش را ز آرام 

 یهم باال رفت.همان موقع در ورود

 یشد!آقابزرگ لبخند انینما رضایعل نیباز و ماش ساختمان

 :زدو گفت

خودشونو  نجایهام هم اومدن!چون امروز شام دعوتن ا نوه

 زود مرخص کردن از کارخونه

که هر لحظه  ینی!سامان به عقب برگشتو به ماشاومدن

 نگاه کرد.از همان شدیم کیبه او نزد شتریب

.خودش شدیم دهید رپارسایام نیهم چهره خشمگ هیزاو

 آمده رضاینداشتو همراه عل نیماش

شد!سامان از  انیمحمدرضا هم نما نی.پشت بندش ماشبود

 و محمد رضایسرراه کنار رفت و عل

 نگیآنها به سمت پارک یپس از زدن بوق برا رضا

 شد!از چهره او رهیبه سامان خ عیرفتند!آرام سر

را  ینگاه ینی!سامان که سنگشدیم ریسراز تیعصبان هم

 که یحس کرد به آرام نگاه کرد!آرام طور

 :سامان بفهمد با حرکت لب گفت فقط



 
 

693 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !خب؟ناینکن دعوا 

به  یآهسته سر یلیکج کرد!سامان خ یسرش را کم و

 رهیخ نگینشانه باشه تکان دادو به پارک

با لب خندان و  رضایبعد محمد رضا و عل یقی!دقاشد

 در هم به سمت آنها یبا چهره ا رپارسایام

و محمدرضا هردو با فرهاد دست دادندو  رضای!علآمدند

 هم با همان رپارسایخوش آمد گفتند!ام

به طرف فرهاد رفتو به او دست داد!به طرف  اخمش

 خورده اش هیسر بخ دنیسامان برگشت.با د

 :نثارش کردو برگشت!آقا بزرگ گفت یپوزخند

 !زهراان یو محمدرضا پسرا رضایعل

 گفت: فرهاد

   

 .درسته؟یزمان ی.پسر آقاشناسمشونیم

 نشون؟؟؟؟؟یشناسیاز کجا م -

 :گفت رضایعل
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که  شونوییبته واحدروبه رو.المیدیخر شونویخونه ا ما 

 !بود شونیمتعلق به ا

 :تکان دادو گفت یسر آرام

منو برد خونه  رضای.علنایرضایاول رفتم خونه عل منم

 نایعمو

 :گفت دویخند رضایعل

کنم.خواهرمه ها!بگو  فیحال ندارم تعر یچ یعنی

 بابا؟ شیپ ومدهی.کجاست؟؟؟؟چرا تهرانه و ننمیبب

 ی!ولبردمشینم مهییدختر دا دونستمیاگه م واال

 شهیمعلوم م رید تایخب...واقع

 افتیارام داد متقابال لبخند در لیتحو یلبخند قشنگ و

 رپارسایچهره سامان و ام نیب نیکرد.در ا

و آرام نگاه  رضایبود.هردو غضبناک به عل یدنید

 جمع محمدرضا بود که الیخی...تنها پسر بکردندیم

 :گفت

مدارک بهتون بدم بعد برم دنبال  یسر هیجون اومدم  آقا

 ییدا نیریبگ ناروی!انایو ماما رایو الم ایرو
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 ...نیاون بد لیکه اومد تحو نایس 

 بهش دمیکارم.اومد م زیببر بذار داخل رو م -

گفتو به طرف ساختمان رفت.فرهاد  یرضا چشم محمد

 :به اقا بزرگ کردو گفت ینگاه

 ..خداحافظگهید می!ما بردمتونیخوشحال شدم د یلیخ

 :دستش را به طرف آقا بزرگ دراز کردو که او گفت و

شام  دیبره؟با ینجوریهم ذارمیمهمونمو م یکرد فکر

 یبمون

 :گفت دویخند فرهاد

 ....شهربانو هم خونه منتظره.خداحمیشیمزاحم نم نه

 !یبر ستی...الزم نارهیاونارم م رهیآقا سامان م -

   

 گهید میبر دیکه...با مینه تعارف ندار -

زده شه.اصرار هم  دیمونده که با ییحرفا هیامکان نداره. -

 .آقا سامانیبر ییشام جا ذارمینکن نم
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.آرام جان شمام باهاشون برو اریمادرو خواهرتو ب برو 

 نیایباهم ب

 :گفت رپارسایام ناگهان

 کجا بره؟؟؟؟؟؟ گهید آرام

اوردو  نییرا پا شیصدا یاز لحنش تعجب کرد.کم خودش

 :گفت

 !گهید ارنیم رنیسامان م اقا

شد!آقا بزرگ  رهیزدو به اقا بزرگ خ یپوزخند سامان

 :گفت

بفرما تو برو اون شوفاژو چک کن.آرام جان با آقا  شما

 !گردنیبرم شونمیبا ا رنیسامان م

به آرام و سامان  زیآم دینگفت اما تهد یزیچ رپارسایام

 نگاه کرد!و اما در جواب...پوزخند سامان را

کرد!با حرص از پله ها باال رفتو وارد ساختمان  افتیدر

 شدیم دهیفرهاد شن یتعارف ها یشد.صدا

و اورا به سمت خانه  دادیاقا بزرگ به او محل نم اما

 رضایهم به همراه عل هی!سحرو ساکشاندیم
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 :گفت یشدند.سامان ماندو آرام.پس از مکث داخل 

 م؟؟یبر

بعد هردو شانه  یا هیبه نشانه مثبت تکان داد.ثان یسر آرام

 راه اطیبه شانه هم به طرف در ح

 ریعطر مست کننده سامان،آرام را تحت تاث ی.بوافتادند

 یو سع دیکشیقرار داده بود.مدام نفس م

به سامان آهنربا  ایشود.گو کیبه او نزد شتریب کردیم

 نیا لیآهن...دل یوصل بودو به آرام تکه ا

عقب  یاما هرچه بود خودش را کم دانستیرا نم یکینزد

 !سامان اول در را باز کرد اما خارجدیکش

.دستش را باال در نگه داشت و راه را باز گذاشت تا نشد

 به دست او یابتدا او خارج شود.آرام نگاه

.سپس خارج شد.با خنده اش دیخودش کردو خند سپس

 انیلب سامان نما یهم رو یلبخند

 :د...آرام روبه سامان گفت.پس از آرام اوهم خارج ششد

 کدوم شم؟؟؟؟ سوار

 .سرکوچسستین نجایا -
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  به یتکان دادو به دنبال او راه افتاد!وقت یسر ارام

BMWو سامان در راباز کرد دندیشهربانو رس 

 :متعجب گفت آرام

 ؟یدیخر نویداغون شد ا نتیماش

 یدر را باز کردو سوار شد.آرام هم سوار شدو سوال سامان

 :به او نگاه کرد.سامان پاسخ داد

 الشیخیب دیداغونه با نمیماش گفیم یمال مامانمه.مهد نه

 بابا واسه شگاهینما رمیشم.شنبه م

 انتخاب

 :گفت دویدستانش را بهم کوب آرام

اول از همه به من  یدیکارم.خر نیخوبه.عاشق ا یلیخ

 نشون بده

 :زدو گفت یلبخند کج سامان

 ؟یایتوام ب دیموقع خر یخوایم

 :به طرف سامان برگشتو شگفت زده گفت آرام



 
 

699 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 منو؟ یبریم 

 !میبخر میدنبالت بر امیچرا که نه.شنبه بعد ساعت دو م -

 ...هیعال -

 :شدو گفت لیبعد لبخندش به اخم تبد یول

 !شهینم یول

 چرا؟؟؟؟؟ -

 دونمی.مدهیم ریگ رپارسایام -

 :با حرص گفت سامان

 بده؟ ریباشه بخواد گ یخره ک رپارسایام

 با تعجب به او نگاه کردو گفت: آرام

   

 که دهیم ری.نگفتم حتما گدی...تم شاگف

 !حله؟میریم ایبعد ب یگیبه بابا بزرگت م -

 !باشه -

 !استارت زدو حرکت کرد سامان
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 ****** 

 :تعجب گفت با

 ؟یرانیتو تا فردا ا یعنی

 :دیچیبغض آلود آنا در گوشش پ یصدا

 ام؟یدارم که ن ویا گهیبابام مگه کسه د جز

 :گفت یبا ناراحت شهربانو

 آرام...اون خبر داره؟ یول

.تنها ستیاراک ن گفتیم الیفکر نکنم.دان ی...ولدونمینم -

 حرفا نیکجاس.از ا دونهیکه م هیکس

 !آخرشم گفت حال بابام بدهدمینفهم زدیم

 :انداختو گفت ریافتاد!شهربانو سرش را ز هیبه گر و

 ؟؟؟یچند پرواز دار ساعت

 !مییاونجا رانیما هفت صبح به وقت ا -

 دنبالتون فرستمیخوبه.سامانو م -

اراک.اصال تو  میریراس م هی.ما خوادینه زنعمو.نم -

 میمونیتهران نم
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 ...یول - 

تهران واسه  میایاونجا...دوباره م میرینه حال بابام بده.م -

 یلیآرام کجاس.خ نمیبب دی.بادنتونید

 براش تنگ شده! مدل

   

 :گفت یپس از مکث شهربانو

 .ی...منو هم مطلع کن از همه چباشه

 چشم زنعمو.خدافظ -

 خدافظ -

 :گفت نایرا که قطع کرد سار تلفن

 بود مامان؟؟؟؟ یک

 :دیبا تعجب پرس شهربانو

 ؟یتا شب کالس نداشت ؟مگهیاومد یک تو

 پاشدم اومدم خونه زدنیحرف م یلینه بابا حال نداشتم خ -

 :به او رفتو گفت یچشم غره ا شهربانو
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 دانشگاه؟ یریسرت م ریخ 

 بود ینده بگو ک ریحاال گ -

 ...موقـ یفوضول -

 نایزنگ خانه آنهارا ساکت کرد.شهربانو به سار یصدا

 اشاره کردو او هم بلندشد.در باز شدو سامان

به دهان با تعجب  بیس نایارام با لبخندسالم دادند.سار و

 آنهارا نگاه کرد و کنار رفت و انهاهم وارد

که در دهانش  یبیپس از آنکه س نایسالم دادند.سار شدندو

 :بود را خورد گفت

 نایزنی.مشکوک منیباهم نمیبیچرا هرجا من م دایجد شما

 :رفتو گفت یچشم غره ا آرام

 ؟یگیم نوی.سالم نداده امسخره

سرش را به نشانه مثبت تکان داد.ارام با خنده  نایسار

 به لپش زد.شهربانو متفکرانه به او یضربه ا

هم  یبود.کم ی.معمولنیشد.اونه ناراحت بود نه غمگ رهیخ

 دیفهمیشاد!پس او خبرنداشت.اگر م
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 شانیاقا بزرگ را برا هینبود!سامان قض نگونهیا مطمئنا

 کردو از آنان خواست زود حاضر فیتعر

 :به ساعت کردو گفت ی.شهربانو نگاهشوند

 نایا میزشته؟پنجو ن می!کجا برمهیکه ساعت چهارون االن

 !میریم

 :آرام

 !گهید میبر نیزشته پاش چرا

 میریم مینه زوده!پنجو ن -

به ارام  یبه نشانه باشه تکان داد.شهربانو نگاه یسر آرام

 نشسته بودو حرف نایکرد.کنار سار

 :گفت نایروبه سار یند ساختگ.شهربانو با لبخزدیم

 گردمیکن من برم ییرایآرام پذ از

شد.شهربانو با  رهیتکان دادو به ارام خ یهم سر نایسار

 اشاره به سامان گفت که دنبالش
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.سامان هم از جا بلند شد.هردو به اتاق شهربانو برود 

 :رفتند.سامان گفت

 شده؟؟؟ یچ

 !امروز آنا زنگ زده بود -

 ؟؟؟؟؟یک -

 ادیب خوادیحال پدرشون بده م گفتیآنا.خواهر آرام.م -

 .رانیا

 :سامان گرد شد.با تعجب گفت چشمان

 ؟یجد

 .مارستانهیآره گفتن ب -

 .چرا؟یوا یا -

 !زه،سامانینگفت!چ نوی.ادونمینم -

 بله؟ -

 ناراحت نبود؟ یارام اومدن -
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 !میدیهم خند ینه...خوب بود.کل - 

 !دونهینم یعنی -

 فکر نکنم -

 :شهربانو در هم شدو گفت یها اخم

 !رهیگیاز پدرش نم یسراغ گهیدختر چرا د نیا

 .رونیاز اراک اومده ب نمیمامان باهم دعواشون شده ا -

 !نارویا یدونیتو از کجا م -

 !خودش بهم گفت -

 گه؟؟؟؟یاون چرا همه رازاشو به تو م -

 دمیچون پرس -

 !پرسمیپس منم ازش م -

سوالو ازش نپرس که ناراحت  نیا کنمیمامان.خواهش م -

 گهی.من گفتم دکنمی!خواهش مشهیم

 .هم از پدرش جلوش نزن ی.حرفبهت

 بفهمه دیاون با یول -
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 !.نگران نباشرسهیخبر بهش م - 

 ...سامان -

 !ای.نگگهینه د گمیمادر من.م -

 خب لهیخ -

را گرفتو  شیخواست از اتاق خارج شود که سامان بازو و

 :کردو گفت یشد.شهربانو نچ رهیبه او خ

 !گمی....نمگهید خب

به سمت اتاقش  دویکش یاز اتاق خارج شد.سامان پوف و

 رفت و وارد حمام شد

   

******* 

 :گرفته بود گفت شیرا در پ ایکه راه خانه رو همانطور

درسته  یکه داد یشماره ا نینکنم!ا یاور ادی گهید پس

 گه؟ید

 !کارخونه تیریبه مد شهیآره!وصل م -
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 نیهم ا ی.به کسیدیانجام نم یخب...خوبه!بدون من کار - 

 هم خبر سی.به پلیگیرازو نم

 .باشه؟یدینم

 بهم؟ ی!اعتماد ندارایگفت نارویاز ظهر صدبار ا لیسه -

 مطمئن تر شم خوامیم یدارم!ول -

 :ترمز کردو گفت سرکوچه

 زمیعز میدیرس

 دویرا بوس لیبه اطراف کرد.خم شد گونه سه ینگاه ایرو

 :سپس گفت

 عشقم خداحافظ

 !کرد یاز او خداحافظ یهم با لبخند ساختگ لیسه

 :لب گفت ریشد و با لبخند به سمت خانه رفت!ز ادهیپ ایرو

 !آرام خانوم.تموم یشیتموم م یدار گهید

 ...تر شد ثانهیلبخندش خب و

 یزدو نگاه ایبه ساده بودنه رو یا ثانهیهم لبخند خب لیسه

 گریکارخانه کرد.سپس با دبه شماره 
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انرا داشتند با رضا تماس  ایاش که فقط رضا و رو شماره 

 :گرفت.بعد از دوبوق رضا جواب داد

 ها؟

 ؟یکرد کاریچ -

تا  یبشکون گهی.اون خطتم بهتره دیگفتم تو رفت یچیه -

 کنن داتینتونن پ

   

 ...شکسته -

 باورشون شد یکه حساب یعیو رف الی.داننیآفر -

 یگفت یچجور -

 الیتوشه دان دیجاو دهیکه سع یمارستانیرفتم دم ب یچیه -

 ویدعوامون شد آخرشم همه چ دتمید

 یدونیکرده بود که نم یذوق هیداد گفتم اونم  با

 باور کرده؟ یمطمئن -

 شهیتلفناشم چک م یدونیآره بابا.خوبه م -

 ؟یدیاز تلفناش فهم یزیچ -
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 ی.اما دومیعیتماس داشت با رف هیآره  - 

 ؟؟؟؟؟یدوم -

 اراک ادیداره م دیجاو یمژده بده.دختر اقا -

 :با تعجب گفت لیسه

 ؟آرام؟یچ

 گردهی!داره با همسرش برمدیجاو تایهمون آناه اینه.آنا! -

 .فردا صبح تهرا و بعدش اراکهرانیا

!اورا تایخشک شد...آناه لیدر دستان سه تلفن

 سه چهارم دی.شاشناختی...خوب هم مشناختیم

االن فقط و فقط بخاطر او بود.خواهره آرام  یها اتفاق

 !دیجاو

***** 

آرام فقط از  دندیکه به خانه اقا بزرگ رس میپنجون ساعت

 کرده افتیاخم در رپارسایجانب ام

خوردن اب به اشپزخانه رفته بود  ی.آخر هم که برابود

 هم پشتبندش وارد آشپزخانه شد و رپارسایام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :تاهسته گف ییاما صدا تیعصبان با 

 گهیشهر د هی نیبود ن؟رفتهیکردیم کاریساعت چ کی

 ش؟یدنبال ننه اج

 اخم کردو گفت: ارام

   

 !مگه هی.چمیخونشون بود نه

 :چشمانش را نازک کردو گفت رپارسایام

 مگه؟؟؟ هیچ

 :دادو گفت لشیتحو یپوزخند آرام

 میدید شبیو د رتتینشو.غ یرتیمن غ یبرا

ربع بعد محمد رضا هم  کیاز اشپزخانه خارج شد! و

 وپدرومادرش وارد ایو رو رایهمراه الم

 ایکردند.توجه رو ی!همه باهم سالم و احوال پرسشدند

 کشانده یدیپسر جد یناخوداگاه به سو

که دقت کرد اورا شناخت...سامان سعادت!با  ی!کمشد

 :سرشار از ناز و عشوه گفت ییصدا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ن؟یکنینم یمعرف 

 :زدو گفت یپوزخند آرام

 !میکنیهم م ی...معرفچرا

 :اشاره کردو گفت ایرو به

شوهر عمه بنده!محمدرضا  ی.دختر عمم!عمم.اقا زمانایرو

 هم رای.پسر عمم.المنیبود دهیرو هم که د

 .عموم دختر

 :به فرهاد اشاره کردو گفت ابتدا

 نایفرهاد دوست پدرم.زنعمو شهربانو همسرشون.سار عمو

 !و سامان هم بچه هاشون

سرش اورا  یزخم رو نینام سامان و همچن دنیبا شن رایالم

 :شناختو گفت

تصادف کرده  رپارسایهستن که با ام یسامان...همون اقا

 بودن؟

برگشت و به او چشم غره  رایبه طرف الم عیسر رپارسایام

 کردندیرفت.همه با تعجب به آنها نگاه م



 
 

712 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :زدو گفت یسامان پوزخند که 

 ...متاسفانهبله

   

با همان لحن سالم کردو به طرف سالن رفت تالباس  ایرو

 را عوض کند.همه نشستند و شیها

که تازه خانواده سعادت را شناخته  یزمان یو اقا زهره

 بودند که همان صاحب خانه قبل بوده است

و  دندیخندیبه صحبت با آنها کردند!همه باهم م شروع

 شیپ یخوشحال بودند اما هربار که فرصت

انداختو متقابال  یبه سامان م یمتلک رپارسایآمد ام یم

 .چقدر آنروز حرصکردیم افتیجوابش را در

هم سامان را با نازو  خواستیرا م لیکه هم سه ای.روخورد

 .مدام هم به ارامزدیعشوه با او حرف م

از  یاو به زود نکهی.از فکر ازدیپوزخند م کردویم نگاه

 انها حذف خواهد شدو به زندان خواهد یزندگ

شد  یسپر یو خوش یبه خوب بای.شب تقرشدیشاد م رفت

 و سامان رپارسایمانند ام یافراد یاما برا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ...سرشار از حرص بود ی...شبنه 

******* 

بودو به  دهیبه اراک رس یده صبح بود.آنا به تازگ ساعت

 آنجا نبود یاش رفته بود.کس یخانه پدر

خانه  یعیرف کردیبتوانند داخل شوند.در دلش دعا دعا م که

 الیاش را عوض نکرده باشد.شماره دان

خودش  یکه گرفت او به دنبالشان آمدو به خانه شخص را

 پدرزنش نگران یبرا یکه کم مایبرد.ن

 :دیپرس بود

 کجاست؟ پدرجان

 مارستانیب -

 اونجا؟ میبر یک -

 !نشینیبب نیبر دی!موقع مالقات باژسیو یتو مراقبت ها -

 روزیزود باشه.آنا از د دوارمیمالقات ساعت چنده؟ام -

 !کنهیم هیداره گر

 :به او انداختو سپس گفت یتک نگاه الیدان
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 میتا سه و ن دو 

 :با بغض گفت آنا

 آرام کجاس؟ پس

 بااخم گفت: الیدان

   

 !تهران

 :دیبا تعجب پرس آنا

 کنه؟؟؟؟؟یم کاریچ تهران؟تهران

 کنم فیمفصله.االن حال ندارم تعر شیقض -

 :بلند گفت بایتقر یبا صدا انا

کنم.خواهرمه ها!بگو  فیحال ندارم تعر یچ یعنی

 بابا؟ شیپ ومدهی.کجاست؟؟؟؟چرا تهرانه و ننمیبب

 :گفت نیخشمگ نالیدا

 یومدیم باریهفت ماه  نیبرات مهم بود حداقل تو ا اگه

 .کنهیداره دق م ی.چطورکنهیم کاریچ ینیبب

 :آهسته گفت یرا نگاه کرد.با صدا الیبا ترس دان آنا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ؟؟؟؟؟یچ یعنی 

موضوع رو  نیاراک.ا ادیب تونهیارام تهرانه فعال هم نم -

 نیگیکس نم چیبه ه

 ستندیآنها راحت ن دیکه فهم مایانداخت.ن مایبه ن ینگاه و

 :بلند شدو گفت شیاز جا

 برم حموم؟ تونمیجان م الیدان

 :سرش را تکان دادو گفت الیدان

 البته

هم  ماینشان داد.ن مایبه طرف حمام رفتو آنجارا به ن و

 حوله به دست وارد شد!پس از رفتن او آنا

 :گفت

 شده؟کجاست؟ یهم رفت.حاال بگو چ ماین

 ؟یبدون یدوس دار یلیخ -

 آره! -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

او  یرا برا ینشستو با اخم تمام داستان شرط بند الیدان 

 گفت.از شب فرار تا حال که او در خانه

!هرلحظه اشک در چشمان انا بردیبه سر م شپدربزرگ

 افتادو هیکه در آخر به گر شدیم شتریب

 :گفت رلبیز

 ......داره انتقامه منو.ازاونلیمنه...سه ریتقص همش

اما  کردیکنجکاو اورا نگاه م الیادامه نداد.دان گرید و

 گرفت اورا تنها مینکرد.تصم افتیدر یجواب

و وارد اتاق شد.تلفن خانه را برداشت و شماره  بگذارد

 آرام را گرفت!امروز جمعه بودو او مسلما

بود.هرچه بوق خورد جواب نداد.تلفن را قطع کردو  لیتعط

 یبوق صدا نیدوباره تماس گرفت.با اول

 :دیچیآلود آرام در تلفن پ خواب

 بله؟؟؟؟؟

 یسالم آرام.هنوز خواب -

 ازدس؟یوه.اره..مگه ساعت چنده؟اوه ا -



 
 

717 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !خوب دارم یبعله...پاشو برات خبرا - 

 ؟یچه خبر -

 ست؟یتو اتاقت ن یکس -

 :نبود.گفت یبه اطراف انداخت.کس ینگاه آرام

 باشه؟ یکس دی.مگه باستین نه

 ...نه -

 بود حاال؟ یخبرت چ -

 یجالل -

 :بلند شدو گفت شیاز جا عیسر

 ؟؟؟یچ ی؟؟؟؟جاللیچ

   

.اون گردهیهم برنم گهیآرام.رفته د رانیرفته از ا یجالل -

 روز که دعوامون شد با رضا گفت.گفت

 میشیاز شرش راحت م رهیاونم م گهید هفته
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

شده  رهیاز بالشش خ یمبهوت فقط به نقطه ا آرام 

 :بود!اهسته گفت

 ؟؟؟یچ

 رانیا گهیگفته دست از سرت برداشته د لیسه گمیم -

 رفت از شهیواسه هم روزید ستشین

 خوبه آرام؟ .حالترانیا

...آرام با خوشحال تلفن دیآرام را شن فیخف غیج یصدا فقط

 تخت یانداختو رو نیزم یرا رو

زدو باز هم در فکر فرو  ی.قهقهه اشدی.باورش نمنشست

 خنده اش بلند شده بود.فقط یرفت.صدا

نداشت.فقط  ییمعنا شیبرا یناراحت گرید ای.گودیخندیم

 .همانطور کهیبودو خوشحال یخوشحال

.از صورتش ستادیا نهییا یبلند شدو جلو شیاز جا دیخندیم

 که دیمعلوم بود.اصال نفهم یخوشحال

را نصفه قطع کرده و به خنده خودش ادامه  الیدان تلفن

 سه هفته نی.کابوس اشدی.باورش نمدهدیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

رفتن تمام  رونیو ب دنیشده بود.هرشب باترس خواب تمام 

 دهانش یشده بود.دستانش را جلو

بکند...ناخوداگاه  یچه کار گرید دانستی.نمدیخند گذاشتو

 نام سامان در ذهنش روشن خاموش

فکر کرد که او در تمام لحظات با او بوده  نی.به اشدیم

 از او تشکر یحساب دیاست پس با

!تلفنش را برداشت و شماره او راگرفت.سامان کند

 :بالفاصله جواب داد

 جانم؟

 ؟ییسامان کجا -

 .خونه -

 نایخونه مامانت ایدت خونه خو -

 خونه خودم -

 اونجا امیدارم م -

 شده؟ یزیچ -

 خدافظ -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 یامد.کس رونیاز اتاق ب عیسر یلیتلفن را قطع کرد.خ و

 :نبود.بلند صدا کرد

 خانوم هیبزرگ.مادرجون.سم اقا

 :بلند شد هیسم یصدا

 !رونیدختر!رفتن ب ستنین

 :بلند گفت یبا صدا آرام

 رونیمن رفتم ب نیبهشون بگ پس

 .باشه -

به سرعت دست و صورتش را شست و به اتاقش  آرام

 حاضر شدو پس از برداشتن یآمد.هلهل

رفتو دستش  ابانیاز خانه خارج شد!با دو به سر خ لشیموبا

 بلند کرد.بالفاصله یتاکس یرا برا

 :شاد گفت یی.با صداستادیا شیبرا

 اوران؟ین دربست

 نییبفرما -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :تا نشست گفت ارام 

 تند برو آقا

 چشم -

خانه سامان بودند که ارام  کیکرد.نزد ادیسرعتش را ز و

 :گفت یگل فروش دنیبا د

 اقا سایوا نجایهم

 !مایدینرس -

 ممنون نیسیوا -

 یرا حساب کردو به سرعت به داخل گل فرو ش پولش

 سامان یرفت.دسته گل بزرگ رز قرمز برا

چگونه  دانستی.نمدیتا دم خانه او را دو ادهیپ گرفتو

 راه نیرا کنترل کند.مدام ب جانشیه

!اما وانستید کردندیفکر م دندیدیکه اورا م ی.افراددیخندیم

 !فقطکردینم ینگاه ها توجه نیاو به ا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

مدت کمکش کرده  نیکه در ا یفکر بود از کس نیا در 

 زنگ را دویتشکر کند.باالخره به خانه رس

 :را برداشتو گفت فونیآ .سامانزد

 یدیچرا انقد زود رس تو

 !سامان درو باز کن -

حرف در را باز کردو آرام وارد شد!بدون توجه  یب سامان

 به اسانسور پله هارا باال رفت تا به طبقه او

را دراوردو زنگ را زد.در باز  شیکفش ها عی.سردیرس

 یو ب دیحرکت داخل پر کیشدو ارام با 

به دسته گل سامان را بغل کرد.سامان مبهوت به  توجه

 از هم باز شیشد!دست ها رهیروبه رو خ

کار اصال  نی.اما از استیداستان چ دانستیبود...نم مانده

 نبود.هرچه بود خوب بود.دستانش یناراض

 :پشت آرام گذاشتو گفت را

 شده؟؟؟ یچ

از او جداشدو دسته گل را به طرفش گرفت.سامان  آرام

 :گفتمتعجب 
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ه؟یچ نیا 

 !تشکر از تمام درک کردن هاتون یبرا یدسته گل -

 ها؟؟؟؟ -

 گف؟ یزنگ زد بگو چ الیامروز دان -

 گف؟؟؟؟ یچ -

 رانیاز ا شهیهم یبرا روزی....دیجالل لیسه یگفت اقا -

 گفته که الیرفته و دوستش رضا به دان

از دستش  رهیم راانیرفته و خودشم آخر هفته از ا لیسه

 شه؟؟؟؟ی!باورت ممیشیراحت م

 ی!لبخندشدی.باورش نمکردیناباورانه به او نگاه م سامان

 :زدو با شعف گفت

 ؟؟؟یگیم ی...جدجـ

 ییسرش را به نشانه مثبت تکان دادو لبخند دندان نما آرام

 دفعه سامان اورا محکم در نیزد.ا

 :آرام درآمد ی!همان اول صدادیکش آغوش

 .له شدم!یآ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

او، چشمانش را بسته  یتوجه به حرفها یسامان ب اما

 نکهیاتفاق خوشحال بود.ازا نیبود.چقدر ازا

او  نکهیترس نداشت!از ا شیشب ها یبرا گرید او

 کند!چقد یزندگ گرانیمانند د توانستیم

 یلیخ دویکش رونیبود.آرام را از آغوشش ب خوشحال

 حرکت تمام نی!همدیاورا بوس یشانیآهسته پ

 ایارام را داغ کرد!ذوب شد.چشمانش را بست.گو وجود

 بوسه سامان هم الیدان یعالوه بر حرف ها

در چشمان  یبخش بود!سامان و ارام لحظات یانرژ شیبرا

 شده بودند!سامان رو به او رهیهم خ

 :گفت

 ارمیب ییبرات چا نیبش

 تیسکوئیو ب یبعد با چا یقیوارد آشپزخانه شدو دقا و

 گرسنه بود با ولع یبرگشت.ارام که حساب

سامان...فقط با  گفتویم شیها یاز خوشحال انشیم خوردو

 !چقدرسپردیگوش م شیلبخند به حرفها
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

آرام مهمان او  یساعت کیازاو. شتریب دیبود.شا خوشحال 

 بلند شیساعت از جا کیبود.پس از 

 :گفت شدو

 برم گهید من

 میباهم نهار بخور نیبش گهید کهیکجا؟ساعت  -

 .بهت زحمت دادم یادیبرم...تااالن زنه  -

 ...بود فهی.وظیچه زحمت -

 ...نیتو...تو بهتر -

هردو سکوت کردند.سامان کنجکاو بود  دیکه رس نجایا به

 .ارام بازهمکندیبداند اورا چه خطاب م

اما  ییایداداش دن نیتو بهتر دیبگو خواستیم

 :زدو گفت ینتوانست.لبخند

 .خدافظی.مرسمزاحمت شدم ی.کلیخوب یلیخ تو

لب  یمندانه رو روزیدست تکان داد.لبخند پ شیبر و

 دویرا پوش شیسامان نشست.آرام کفش ها

 :از گفتن پس
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 خدافظ 

تمام سلول  کردیرفت.احساس م نگیآسانسور به پارک با

 یبدنش خوشحال هستند!قدم ها یها

.در را باز کردو رفتیو به سمت در م داشتیبرم محکم

 آنکه در را بست بهاز آن خارج شد.پس از 

   

را  شیجلو یراه افتاد که ناگهان زن ابانیخ سمت

 بغض آلود ییگرفت...ارام جاخورد.زن با صدا

 :گفت

 سالم

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 .سالم

 ؟یتو...خونه سامان بود -

 شما؟؟؟؟؟ -

 !یزنگ چهارو زد دمینه؟د یتو االن خونه سامان بود -

 ن؟؟؟یهست یشما ک -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گفت ختویگونه اش ر یاشک زن رو قطره 

 !...اسم من...من مهسا...مهسا فرهنگ هستممن

 .بغضش شکست و

که  گریبا تعجب به او نگاه کرد!مهسا فرهنگ د آرام

 :بود؟آرام روبه او گفت

 !شناسمیحالتون خوبه؟من مهسا فرهنگ نم شما

نگفته که  ینگفته.به کس یسامان به کس دونمی...مدونمیم -

 ...دونمیمن وجود دارم.م

.زن کردیهقهق کرد.آرام همچنان متعجب اورا نگاه م و

 :ادامه داد

 با تو حرف بزنم دی...من بامن

جا خورد.او که بود که بخواهد با آرام حرف  آرام

 :بزند؟؟؟؟آرام گفت

 !با شما حرف بزنم تونمیمن نم یول دیببخش

 چرا؟سامان بهت گفته! -

   



 
 

728 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

که بخوام باهاتون حرف  نیهست یشما ک دونمینم من اصال - 

 بزنم!شما سامان و از کجا

 من خونه سامان بودم؟ نیدونیکجا م ن؟ازیشناسیم

سامان درو باز  ی..گفتیزنگ چهارو زد دمتی.ددمتید -

 میبر ای...بمیبر ای.بکنمیکن...خواهش م

 میمن...حرف بزن خونه

داشت.آرام به  یشد.چه توقع شتریحرف تعجب آرام ب نیباا

 تازه از دست رفت؟اویخانه شان م

که  یگریخالص شده بود حال به خانه زن د لیسه

 یظیبرود؟؟؟امکان نداشت.اخم غل شناختشینم

 :اش نشست.باهمان اخم گفت یشانیپ یرو

 ؟یزنیحرفه شما م نیخونه شما؟ا امی...من پاشم بمن

 !یایب یتونیپس خونه منم م یخونه سامان دمیتوکه  -

 :بااخم گفت آرام

 نیداشته باشه.بر یموضوع به شما ربط نیا کنمینم فکر

 !نیحرف بزن نیکار دار یبا هرک



 
 

729 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

به طرفش رفتو  عیاز او جداشد.بغض مهسا شکست.سر و 

 دست آرام را گرفت!آرام به طرفش

 یشده بود!با نگاه سی.صورت مهسا از اشک خبرگشت

 که در آن سرشار از التماس بود به او نگاه

 :سپس گفت دوکر

شاپ هست.اونجا  یکاف هی نجای...اای.بای!خونه نتوروخدا

 هی.محل عموممیحرف بزن میتونیم

 توروخدا نیندارم.ولم کن یخانوم من با شما حرف -

بلندو  ییراه افتاد.مهسا با صدا دویکش رونیدستش را ب و

 :که آرام بشنود گفت یپربغض،جور

سامان.اگه سامان برات ...اگه سامان برات مهمه.جون اگه

 ازی.من به کمکت نایمهمه ب

 !جو...جون ساماندارم

 هیبار سوم بغضش شکستو به گر یحرف برا نیباا

 بود.او جان نیآرام سنگ یبرا شیافتاد.حرف ها

به آرام  یاز هرکس شتریرا قسم خورده بود که ب یکس

 کمک کرده بود.چشمانش را بستو دستانش
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که مهسا راه انداخته بود  یزار هیگر نیمشت کرد.باا را 

 داشت یناراحت کننده ا یمطمئنا حرف ها

روز شادش از او گرفته شود.اما او...اما  خواستیآرام نم و

 او جان سامان را قسم خورده بود.گفت

   

مهم  شیمهم است.معلوم است که برا شیسامان برا اگر

 نی...باایاز هرکس شتریب بایاست.تقر

درحال رفتن بود  دیگشت.مهسا ناامبه عقب بر عیسر حرف

 :که آرام بلند داد زد

 !خانوم

به طرف آرام برگشتو به او نگاه کرد.آرام به سمتش  مهسا

 قدم برداشت.هر لحظه سرعت قدم

 :!روبه او گفتدیبه او رس نکهیتا ا شدیم شتریب شیها

...هرچند دمیو به حرفاتون گوش م امیبخاطر سامان م من

 .نیتهس یک دونمیاصال نم

 :زدو گفت یلبخند مهسا
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 پارکه خلوته هیاونجا  میاونور.بر میبر ای...بایب 

به دنبال او راه افتاد.قلبش به تپش افتاده  آرام

 بشنود.اما چرا خواهدیم یزیچه چ دانستیبود...نم

.همانطور دندینه؟باالخره به پارک رس گریَکسه د او؟چرا

 یبود!هردو رو یخال هیخال گفتیکه مهسا م

 رهیپراز سوال به مهسا خ یو آرام با نگاه تندینش یمکتین

 شده رهیخ نیشد!مهسا همانطور که به زم

 :پراز بغض گفت ییبا صدا بود

تا به سامان  یکمکم کن خوامی!مخوامی...من ازتو کمک ممن

 !برسم

آرام خشک شدو به او نگاه کرد.چندقطره از چشمان  یگلو

 !همانطور که بهختیمهسا فرو ر

 :گفت کردینگاه م انگشتانش

 خواستمیدوست دارم.نم یلی...من سامانو خمن

 تنهاش بذارم...اما جاهل خواستمیبرم!نم

برم!تنهاش گذاشتمو  رانیاز ا خواستمی...بچه بودم!مبودم

 ...رفتم
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!نکند او همان شدیخشک م شتریارام ب یگلو هرلحظه 

 رفتن سامان را لیبود که شهربانو دل یفرد

اش را از  یاو شکست عشق ایانداخت؟ا یم گردن او بر

 دختر خورده نیجانب ا

.از چهره اش معلوم نبود دیچه بگو دانستیبود؟؟؟؟دختر؟نم

 یاو چند ساله است.صورتش عمل

ادامه  شی.مهسا دوباره لب باز کردو با همان اشک هابود

 :داد

نظر  ری.من سه هفتس شمارو زیبهم کمک کن خوامیم

 و تو نایکه سامان و سار یدارم.از وقت

 هم بود! ی.مهدیبانکش!تو با عابر بانک کار داشت نیاومد

   

 شناخت؟سهیآرام گرد شد.او آرام را از کجا م چشمان

 ادامه کند؟؟؟؟؟مهسایهفتست که اورا دنبال م

 :داد

 رونیب یدختر چی.سامان با هنیرفتیم رونیباهم ب ادیز

 با کباری دمیند رانیبرگشته ا ی.از وقترهینم
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تو  دیفکر کردم شا دمیتورو د یبره.وقت رونیب یدختر 

 اینامزد  دونستمی!میدوست دخترش باش

 !تو دست سامان و تو نبود ی.چون حلقه ایستین زنش

مکث کرد.چشمان آرام هر لحظه  یکم دیکه رس نجایا به

 و اوردی.آخر سرهم طاقت نشدیگرد تر م

 :دیپرس

 ؟ن؟؟ی...ناسشـی...کجا مارو...ماز

 :توجه به سوال او ادامه داد یب مهسا

االن  نی.از اون موقع تاهمنیریم رونیباهم ب ادیز دمیدیم

 نبود ییدنبال سامان بودم!جا هیمثله سا

 یاوقات..اون باتو بود.حت شتریبره و من دنبالش نرم!ب که

 پسره تصادف کرد...حرف تورو هیبا  یوقت

 به من بده یاز وجود تو...خبر نکهی.بدون ازدیم

نفس بکشد چه برسد به  توانستیتر شد.نم دیشد هقهقش

 شده یحرف زدن...مکثش طوالن

 :بلند گفت بایتقر ییصبر نداشت.با صدا گری.آرام دبود
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بکنم؟تو  دیبا یچه کمک ن؟منیباهاش دار یچه نسبت شما 

 ؟؟؟؟یشیم شیچه کس

بلند شدو  شی.آرام از جاشدیم دهیهقهق مهسا شن یصدا فقط

 :گفت

 ؟؟؟؟یبگ نارویا نجایا یبخدا!منو کشوند یماریتو ب بابا

خواست از او جداشود که حرف مهسا قدرت را از  و

 یبلند همراه با هقهق یگرفت.او با صدا شیپاها

 :پارک را پرکرده بود گفت شیصدا که

 !مادرشـــــــــــــــم من

 دهیاشتباه شن کردینتوانست حرکت کند.فکر م گرید آرام

 نتظر بود که او دوباره جمله اش رااست...م

.عاقبت شدیم دهیهقهقش شن یکند اما نه...فقط صدا تکرار

 هقهق انیآرامتر م ییمهسا باصدا

 :گفت

   

پسرش دوماهش  یکه وقت ی...من مادر سامانم.مادرمن

 !شیعشق باز یبود...اونو ول کردو رفت پ



 
 

735 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

.مادر سامان مگر دیشنینم یزیدر بدن آرام نبود.چ جان 

 ...او خواهر ساماننایشهربانو نبود؟سار

آرام  هی.فرهاد هم پدرش.آنها دوست خانوادگبود

 خانم نیچه که سامان پسر ا یعنیبودند...

لرزان  ییبدون آنکه به سمت زن برگردد با صدا است؟آرام

 :و اهسته گفت

 ؟؟ی...چــچـ

 :داد حیهقهقش توض انیم مهسا

اد!پسر منه...اون پسره منه نه پسر شهربانو و فره سامان

 ...اون پسرهنایتک بچس نه داداش سار

 .پسر منمنه

 دانستیبه هقهق افتاد.آرام چشمانش را بست.نم و

 گونه اش احساس یرا رو یچرا...اما رد گرم

که  ییحرفها ی.براختیری...او اشک می.سپس دومکرد

 صحت نداشت.مهسا همانطور که دیشا

 :گفت کردیم هیگر



 
 

736 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

فقط دوماهش بود که گذاشتمش دم پرورشگاه!فقط  سامان 

 یعشقم.پ یدوماهش بود.رفتم پ

 ......من فقط هفده سالم بود...فقطمیخوشگذورن

اوج گرفت اما دست از حرف زدن  یهقهقش کم یصدا

 :دینکش

 هیبرگشتم اون شده بود  یسامانو ول کردمو رفتم!وقت من

 که دل خودم هم یدسته گل...پسر

بودو داشت درسشو  یدانشگاه شی!پترفیضعف م براش

 دی.من برگشته بودم.اون باکردیتموم م

!رفتم دنبالش...رفتم تو مدرسش و بهش شدیمن م پسر

 کردمیصبر کنم.فکر م نکهیگفتم.بدون ا

که  دهیاجازرو م نیقانون بهم ا کردمی...فکر مگردهیبرم

 ...نه!نشد یبچمو برگردونم ول

 :ادامه داد دویکش یقیعم نفس

 یخورد شد.جلو ی.ولومدیبود!ن دهیرس شیبه سن قانون اون

 نیتر یمیدوستاش خورد شد.صم
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که اون  دنی.فهمدنیکنارش بودو بعد...همه فهم دوستش 

 بوده!پسرم خورد شد.من یپرورشگاه

 کردم.من خوردش

نفس بکشد چه برسد به حرف زدن.حالش  توانستینم گرید

 بهتر شد ادامه داد: یکه کم

   

 نایبه شهربانو و فرهاد و سار یچیرفت.ه رانی.از ارفت

 نگفت...هفت سال رفت و من تو اون هفت

.پسرم گردهیبرم دونستمینابود شدم....برگشت.م سال

 منو دی.من مادرش بودم باگشتیبود...برم

شهربانوو  شیراست رفت پ هی...اما نه!کردیم قبول

 اونا خوشحال بود اما من شیفرهاد!پ

من  شیپ دیه اونا....سامان با.سامان پسرمنه نخوامینم

 !باشه

.چشمانش را بسته بودو ختندیریصدا م یآرام ب یها اشک

 .پشتش بهدادیگوش م شیبه حرفها
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مهم هم نبود..مهسا  شی.برادیدیبودو چهره اورا نم مهسا 

 :ادامه داد

که برگشته هرروز و هرلحظه دنبالشم اما  یسال هی نیا تو

 باهام شهیحاضر نم ی.حتخوادیمنو نم

 یدیمنو د ی!وقتشمیپ گردهی.برنمخوادیبزنه...نم حرف

 نایدوس دخترشم؟؟؟؟اما نه...ا یفکر کرد

!من...من چهل هییبایز یعمل ها هیاز صدقه سر همش

 !ودوسالمه

 ختیری.هرچقدر اشک مزدیآرام چنگ م یبر گلو بغض

 را شیاشک ها اری.اختشدیتمام نم

مهسا را  یها .چرا حرفختندیریچرا م دانستی.نمنداشت

 باور کرده و بخاطرشان اشک

 :!مهسا که هقهقش بلندتر شده بود گفتزدیریم

به اونها نداره؟اون  یشباهت یچرا اون حت یدینفهم تاحاال

 .اون پسرستیاز خانواده اونا ن یعضو

.اسمش ستی.دسته گله من!اسم اون سامان نمنه

 !از دوستشمیمهرانه...مهران من!دارم خورد م
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 دونستهیموضوع رو م نیکه قبل تو ا یتنها کس...شیمیصم 

 .کنهی.کمکم نمشهیکمک خواستم اما نم

دستتو ببوسم.به سامان بگو برگرده!کمکم  اومدم

 کن.توروخدا

که آرام دستش را با  ردیدست برد دست ارام را بگ و

 به سمتش دویخشونت عقب کش

 رهی.به مهسا خختیریاز چشمانش م تی.عصبانبرگشت

 :بلند گفت ییشدو با صدا

بهتر بگم.تو راجع  ای؟یفکر کرد یراجع به خودت چ تو

 یکنیاالن فکر م ؟تویفکر کرد یبه من چ

پنج  ستویحس بهت دست داده؟بعد ب نی.ا؟؟؟؟؟آرهیمادر

 ی؟؟؟بگیبگ یچ ششیپ یسال برگشت

که  ییشت؟تویجوابتو بده؟برگرده پ یتوقع دار پسرم؟بعد

 یپسرت دو ماهش بود ولش کرد یوقت

نگاه به  هی؟هان؟یکنیم کاریچ نجایامانه خدا االن ا به

 نه یباش یس ریز خورهیخودت بنداز.بهت م
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 هیکه هرروز  گذشتهیبهت خوش م یلیودو!اونور خ چهل 

 گهید نکهیازا ؟؟؟؟بعدیکردیجاتو عمل م

 شیبرگشت پ دهیبهت محل نم یچکیه

 از تو دفاع امیمن احمقم و م یپسرت؟؟؟؟آره؟؟؟فکر کرد

 ؟؟؟؟؟منیچ یعنی یحس مادر یدونیکه نم یی!توکنمیم

 جدهیتو ه ی!تو حتکنمیواقعا درکت نم

پسر تو اون دوران  هیکه  ی.موقعیخوردش کرد یسالگ

 تو یگی...بعد میشکنندس!تو درک نداشت

   

شهربانو  ؟؟؟اگهینابود شد هیکه رفت ترک یهفت سال اون

 رنشیاز پرورشگاه بگ رفتنیفرهاد نم

خداتو  شد؟برویاون نابود نم دیدیم شویزندگ شدیم بزرگ

 بچرو اوردن و بزرگش یشکر کن که وقت

 یدرک کنه ک تونستهی!نمدهیرسیکه هنوز عقلش نم کردن

 شیسالگ جدهیبد!تو سن ه یخوبه ک

 !واال ی.نوبرشمیبرگرد پ یگیم یاومد
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مهسا بردو  یبه سو دیاشاره اش را به نشانه تهد انگشت 

 :گفت

 گهید کباری...فقط گهید کباریخانومه بالنسبت محترم! نیبب

 دمخونه سامان.عموفرهادو شهربانو.دم

خود سامان  کنمیم یکار نمیبب یدوستش مهد شیپ ای بانک

 گهید یدست به کار شه!تو حق ندار

 ؟؟؟یفـــــــهمی؟؟؟؟؟میفهمی.میکن تشیاذ نیاز ا شتریب

که فکر  ینبود.سامان یهقهق کرد.درد کم دویترک بغضش

 پسر دوست پدرش است کردیم

بود!مهسا غرور پسرش  یبود!او پرورشگاه یپرورشگاه

 تمام دوستانش شکسته یرا جلو

به مهسا نگاه نکردو  گری.دشدیم ی!چشمانش پرو خالبود

 ارام تیرفت.اما مهسا که از عصبان

 :با حرص گفت نباریشده بود ا یعصبان

و از همونجا دم خونه فرهادو پسرم امیدفعه بعد.م من

 .منتظر باشبرمیم
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که کرد  یکار نی!اولدینکردو فقط دو ییآرام به او اعتنا اما 

 :بلند کردو گفت یتاکس یدستش را برا

 دربست

 هیمرد سوار شد!بدون آنکه بترسد گر دییپس از تا و

 که تمام مدت یپسر یسامان.برا ی.براکردیم

تمام عمرش  دیکه با یپسر یکرده بود!برا تیاو حما از

 که در یقدر دان زحمات او باشد.کس

 نیکردو ترسش را از ب تیسخت آرام از او حما لحظات

 مرد کی.یمرد واقع کیبرد...او مرد بود..

بود!آرام  نیا شیحالت ها رییتغ لیدرون گرا!پس دل یواقع

 .او سنگدلستیاو مغرور ن دانستیم

او با پسران مغرور فرق  دانستی...او از همان اول مستین

 ...او افسرده بودو ناراحت!هرلحظهکندیم

رحمانه ول  یکودک بود اورا ب یکه وقت دیدیرا م یکس

 یاز کم غیکرد!سرش به درد افتاده بود اما در

که  یی.او تمام فکرش سامان بود.سامان،و مهساتیاهم

 یسامان.مادر ب یمادر او بود.مادر واقع
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 !رحمش 

******* 

   

به او گفته بود که جمعه ها افراد بزرگتر در کارخانه  ایرو

 .تلفن رازدیزنگ م دیهستند پس امروز با

شد.سپس به  رهیداده بود خ ایکه رو یبه شماره ا برداشتو

 که یاش!شناسنامه ا یشناسنامه جعل

شماره کارخانه  ی... رونباری!و اما اشدیعوض م هربار

 ضربه زد.تماس برقرار شد و سپس به خود

از آن سه نفر آنجا  چکدامیوصل شد.امروز ه تیریمد

 و نه رپارسایو نه ام رضاینبودند.نه عل

روز تمام تلفن  نی.جمعه زمان استراحتشان بود!در اارام

 ی!مردشدیوصل م ریها به خود دفتر مد

را  شیصدا لیکرد.سه یرا برداشتو خودش را معرف تلفن

 :صاف کردو گفت

قرارداد تماس  یپاک سرشت هستم!برا محمد

 ...!عجله دارمرمیگیم
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 :پاسخ داد سهراب 

 ؟یداد؟چه قرار داد قرار

قرارداد  یچندتا مسجد سفارش فرش دارم!برا یبرا -

 !رمیگیتماس م

 :گفت یسهراب سرشار از شعف شد!با خوشحال یصدا

 نیاریب فی.فردا تشرمیشیم ؟؟؟؟خوشحالیجد

 بپرسم؟؟؟ تونویلیفام تونمی!مشمیبله حتما مزاحم م -

 !دیهستم.سهراب جاو دیجاو -

 :زدو گفت یا انهیلبخند موز لیسه

کردم!فردا اول وقت  ی.منم که خودمو معرفخوشبختم

 اونجام

 !روز خوشمیمنتظر -

 روز خوش -

 :زدو گفت یثیرا که قطع کرد لبخند خب تلفن

 !قدم به جلو کی
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بلند شد تا به طرف اتاق ندا برود!در را که باز  شیجا از 

 به لیرد ندا هم از اتاق خارج شد!سهک

 اتاق او رفتو گفت: طرف

   

 تو!کارت دارم برو

هم وارد شد!هنوز در را  لیحرف برگشت و سه یب ندا

 :گفت لینبسته بودند که سه

 !رونیب یریم ادیز دایجد

 داره!؟؟ ی!به تو ربطیلیآره خ -

 یسرم زنم ریآره خ -

 !شهیحرفو نزن که اصال باورم نم نی.الیبس کن سه -

خانوم تو شرعا قانونا زن  نی.ببشهیهه.چرا باورت نم -

 ؟یفهمی...میمن

 :ندا باال رفتو گفت یحرف صدا نیا با

ل ریشرعا و قانونا بره ز اون  !گ 

 ...ندا -
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.حرف نزن.اگه من زنت بودم به خودت اجازه سیه - 

 هی!با یبگرد گهیدختر د هیدنبال  یدادینم

 یبهش بگ ی!هیتا به اون برس یدوست ش گهید دختر

 !چرتو پرتا نیعشقم و از ا

 :درهم شدو گفت لیسه اخم

 ؟یدونیاز کجا م نارویا تو

 !رسهیخبرا زود م -

منه که به اون  ری.تقصیرضا بهت گفته نه؟؟؟؟عوض -

 گمیم یزیچ

 :گفت عیرضا لو رود سر خواستیکه نم ندا

 کاریچ سیاون بدبخت ننداز...از رفتارات ضا ریتقص

 حرفات بااون یهم صدا ی!چندباریکنیم یدار

 !دمیرو شن ای...رودختره

کنم.دختر چشم  دایدخترو پ نیا دیمن.من با زیندا!عز نیبب -

 متشیفروشش خوبه!ق یابرو مشک

 خرنشیخوب م یعنی.خوبه
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ندا باال  یصورتش انداخت.صدا یرو یدر جواب ندا تف و 

 فتو گفت:ر

   

دست  یدیم یکنم!هموطنت و دار رتتیغ یتو سر ب خاک

 که از تنو شعوریخاک برسره ب یسر هی

 یبفروش یخوایمنو م ی.آره؟؟؟کزهیریکثافط م بدنشون

 ی.هان؟؟؟؟؟؟ببتیتو ج یپولشو بذار

 !!رتیغ

کنترل خود را  لیگفت...سه ادیرا با فر رتیغ یو ب هان

 از دست دادو با پشت دست چنان بر دهان

تخت افتاد!ندا متعجب به او نگاه  یکه رو دیکوب ندا

 قرمز شده بود روبه تیکه از عصبان لیکرد.سه

 :گفت او

 رشیبدم پذ لینکن جنازتو تحو یکاریخودتو بدون. حده

 یدر اتاق مرد یاز اتاق خارج شد!روبه رو تیبا عصبان و

 !باکوبدیکه مدام به در اتاقش م دیرا د

 :گفت تعجب
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 شما؟؟؟ 

 یاو پوف عصب دنیبا د لیبه سمت او برگشت.سه رضا

 :گفت دویکش

 !آخه یبرگشت یتنه لش واسه چ توئه

 :بااخم پاسخ داد رضا

.درو باز کن یکن یکار اضاف یتوئه تنه لش نر نکهیا یبرا

 !خستم

در را باز کردو خودش زودتر وارد شد.اعصابش  لیسه

 مبل نشست و یخورد بود!رضا رو یحساب

 :گفت

با کارتک  انیصاحب هتل.کم مونده ب میشد گهید نجایا

 جمعمون کنن

مبل نشست  یرو تیبه او نداد فقط با عصبان یجواب لیسه

 دستانش گرفت.رضا با انیو سرش را م

 :گفت یحال یب

 !نجایا ینشست تیقزم نیبابا!ع چته
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 حرف نزن - 

 شده یچ نمیچرا؟؟؟بنال بب -

 حرف نزن گمیرضا م -

   

 گهیاه ده بنال د -

 رضـــــــــــا -

...رضا از یزد.کال مشکل داشت!مشکل عصب ادیفر نباریا

 :بلند شدو گفت شیجا

 !ی.رم کردهیچ یهو

 هیاز نکبت باز نمیاز ندا.ا نیکثافط.ا دهیاون از دختره جاو -

 اعصاب ندارم.خفه ینیبینم یتو.کور

 !گهیشود

 د؟؟؟آرام؟یکدوم دختره جاو -

 آدم کارتو بکن نی.عومدهیبه تو ن شیفضول -

 کیاز رضا دور شدو به سمت اتاقش رفت!دلش  و

 خواب ای.اما گوخواستیاستراحت مفصل م
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 ...!حرام شده بود برچشمانش 

****** 

به و  دهیتخت دراز کش ینهار بخورد!رو توانستینم یحت

 سقف زل زده بود.سه ساعت نشده بود که

 میرا به او داده بودند.و حال ن لیخوش رفتن سه خبر

 !مهسایبدتر از هرخبر ی...خبرشیساعت پ

چه پسر دوماهه اش را ول  یتوانست؟چگونه؟برا چگونه

 یکرده و رفته بود؟کجا رفته بود؟برا

کرد؟اصال چرا به دنبال  دایبرگشت چگونه اورا پ یچه؟وقت

 سامان گشت؟ذهنش پر از سوال

آنها نداشت.انها  یبرا یجواب چیکه ه یی.سوالهابود

 !چشمانششدیم وانهیآرام د افتندیاگرپاسخ نم

 یگذاشت تا کم شیها قهیشق یبست و دستش را رو را

 بپرسد؟از مهسا یاز چه کس دیفکر کند!با

اورا  گرید رکبای یبود.آرام حاضرنبود حت فرهنگ؟محال

 .چه برسد برودو ازاوندیبب یبه طور تصادف
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 نیبپرسد!از سامان؟نه...چگونه برودو بپرسد؟باا سوال 

 !پس از که...ازکردیم وانهیکار سامان را د

 یبپرسد!آنها جواب توانستیو فرهاد هم که نم شهربانو

 داندیکه سامان م دندیفهمینداشتند.اگر م

که  یکرد؟؟؟؟؟کمیچکار م دی.پس باشدندینابود م زین آنها

 در ذهنش روشن و یزیفکر کرد چ

بتواند از او  دیکه شا ی...نام کسی!نام کسشدیم خاموش

 مهسا یحرف ها انیکمک بخواهد...در م

 ی...مهدیسامان...مهد یمیبود.دوست صم دهیاورا شن نام

 !یقربانخان

افتاد  ادشیبلند شدو خواست حاضر شود که  شیجا از

 .آدرسلیامروز جمعه است و بانک هم تعط

هم نبود که از  یهم که از او ندارد!کار درست یشماره ا و

 !تنها راه صبر کردن بود...صبرردیسامان بگ

   

بود که جنگ  ی.دو ساعتتوانستیمگر م یفردا...ول تا

 از ساعت سه که به خانه قایاعصاب داشت!دق
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تخت نشست و سرش  یتا حال که ساعت پنج بود!رو دیرس 

 دستانش گرفت!سرش به انیرا م

زنگ  یآنرا ماساژ داد که صدا ی...کمکردیدرد م شدت

 پاسخ دهد خواستیتلفنش بلند شد!دلش نم

اگر سامان بود چه؟؟؟دست بردو تلفنش را  اما

 ناشناس بود.خواست قطع کند یبرداشت.شماره ا

هم  یلیآشنا بود...خ شیبرا بیمنصرف شد.شماره عج که

 فکر کرد.شماره....شماره یآشنا بود...کم

شان بود.خانه شان در اراک!با سرعت تماس را  خانه

 بغض آلود ینزد.صدا یبرقرار کرد اما حرف

 :دیچیدر تلفن پ یدختر

 ؟؟؟ی...آجآرام

آرام زنده شد...آنا بود!خواهرش!قطره  یدر گلو بغض

 :گفت دویگونه اش چک یرو یاشک

 ...آنا

 :گفت دویآنا ترک بغض
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برات تنگ شده  یلیصدات بشم...آرامم.دلم خ قربون 

 ؟جاتیک ؟؟؟خونهیی!کجایلی...خیآج

 ؟؟یخوبه؟راحت

!آرام سرش را به نشانه شدیتر م نیهرلحظه غمگ شیصدا

 !سپس باندیبیاو م ایمثبت تکان داد.گو

 :آهسته گفت ییصدا

 !معرفتیب ی...ره!آره آنا...خوبم.کجا بودآ

 ییتورو ول کردمو رفتم!گذاشتمت جاآرام منو ببخش!من  -

 کار بود!من تورو نیکه موندت بدتر

 !کردم آرام...منو ببخش فراموش

 :به هقهق افتاد.آرام گفت و

 !منو فراموش کردن ایلی.خستین مهم

 گهیآرام.د رمینم گهی.درانیآرام شرمندم نکن...اومدم ا -

 کنمیولت نم

 ؟؟؟یرانیا -

 خودمون! یآره!خونه ام.خونه  -
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.اگر خانه خودشان بود پس پدرش دیچیدر دل آرام پ ترس

 :هم آنجا بود.باترس گفت

آنا...باباام اونجاست.نگو خونست.چرا به من زنگ  یوا

 !آنا...بدبخت شدم آنا ...بدبخت ؟چرایزد

 :خبر داشت با همان هقهقش گفت هیکه از قض آنا

تو  لیهمش بخاطر سه دونمیشده!م یچ دونمیآرام.م دونمیم

 تو فرار لی.بخاطر سهییاونجا

ناراحت نباش...بابا  گهیآرامم!!!اما...اما د دونمی.میکرد

 .ستین نجایا

 ست؟یبابا اونجا ن یچ یعنی؟؟؟یچ یعنی -

 ستیبهش ن یدیام گهیدکترا گفتن د مارستانهیآرام بابا ب -

 یکس ایکه گو کردیامانش نداد!چنان هقهق م هیگر گرید و

 یمرده است!آرام خشک شده به نقطه ا

 نیشد...تلفن از دستش افتاد و براثر برخوردش با زم رهیخ

 نهیوار بر س وانهیخاموش شد.قلبش د
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وقت بود رفته بود.آنا هم  یلی...مادرش که خدیکوبیم اش 

 نی!آخرشدیجزو آنها حساب نم گریکه د

آرام خط  ندهیدر دفتر آ یاش هم به زود یزندگ فرد

 دایپ شیدر گلو ی!کمکم بغض لجوجدخوریم

به  یدیام گریاوضاع را درک کند.د توانستی!آرام نمشد

 چه؟؟؟؟؟حالش بد یعنیاو نبود؟؟؟؟؟

...تلفن ختیگونه اش ر یرو یبد!قطره اشک یلی.خبود

 خانه که در هیم یس یزنگ خورد.تلفن ب

بلند شود و  شیاز جا توانستینم یاو جامانده بود!حت اتاق

 سست شیبه سمت تلفن برود...پاها

آرام را به گند کشانده بود اما  یزندگ دیسع دیبود.شا شده

 یمرد زندگ نیهرچه بود،پدرش بود...اول

سر آرام حرکت  یتلفن مانند عنکبوت رو ی...صداآرام

 رپارسایخوشحال ام ی!و در آخر،صداکردیم

 :دیچیاتاق پ در

...امروز عمو سهراب زنگ ن؟آرامیستی!نرپارسامی.امسالم

 قرارداد هی ادیب یکیزد گفت فردا قراره 
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فرش واسه چندتا مسجدببنده!گفت فردا هممون  یونیلیم 

 .سفارش کرد که تو حتمامیحاضر باش

بهم  یدیشن غامویدنبالت.هرموقع پ امی...فردا خودم میباش

 زنگ بزن.فعال

خبر ها کمکم به دست ارام  ایقطع شد...گو شیصدا و

 .هرکدام به ظاهر جالب اما دردندیرسیم

در همان  یا قهیآرام!چند دق یبرا یمانندزهر!زهر باطن

 هیکمکم به گر نکهیحالت ماند تا ا

آرام  یبرا یشده بود!اما کس سی!صورتش از اشک خافتاد

 یکردنش نبود!بازهم به اوج ناراحت

 :حرف سامان افتاد ادیبود. دهیرس

اگه به من زنگ  بخشمتیاومد نم شیپ یهرمشکل هرموقع

 ینزن

   

بردو تلفن را برداشت.آنرا روشن کرد اما منصرف  دست

 بوداو هم مشکالت دهیشد!حال که فهم
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 ریاورا درگ توانستینم گریخودش را دارد د خاص 

 زنگش یتخت گذاشت صدا یکند!تلفن را که رو

ام مخاطب ن دنیبه صفحه اش کرد.با د یشد!نگاه بلند

 زدو تلفن را جواب یناخوداگاه لبخند کوچک

!تلفن را دم گوشش یجالب ی.سامان بود.چه تلپاتداد

 تمام سالم یگذاشت.سامان با مهربان

 یاهسته که سع ییانداختو با صدا ری!آرام سرش را زکرد

 لرزشش معلوم نشود پاسخ داد که کردیم

 :گفت سامان

 !؟لرزهیچرا م صدات

 !صدام؟نه -

 شده؟ یزیمن دروغ نگو.چ به -

 :گفت ینینداد که سامان با لحن دلنش یجواب آرام

 آرام

افتادو هقهق  هیحرف به گر نیبه لرزه افتاد!با هم قلبش

 افتادو یسامان م هیقض ادی انشیکرد.م
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :دی!سامان نگران پرسشدیتر م دیاش شد هیگر 

 شده؟؟؟؟؟آرام؟ یچ

 :نداد که سامان گفت یجواب آرام

 دنبالت؟ امیرون؟؟؟بیب یایب یتونیم

را  یهم درد داشت!فداکار کیبه  یازیازهمه ن شتریب حال

 :کنار گذاشتو گفت

 زودبرگردم دیبا ی!ولامیب تونمی...ماره

 ای!بگردونمیزود برت م -

لب  یرو یاش لبخند هیان گر انیتلفن را قطع کرد!م و

 سامان مهم ینشست.چقدر برا شیها

 ی!حتدهدیم تیبه او اهم ی!چقدر خوب بود که کسبود

 که خودش حالش ازهمه بدتر یزمان

بلند شدو زود حاضر شد!اقا بزرگ و خانم  شی!ازجااست

 گفتو از خانه هیبزرگ خانه نبودند!به سم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

که  یقدم بزند!کم اطیدر ح یکم خواستیزد.دلش م رونیب 

 زنگ تلفنش بلند یقدم زد صدا

 :.بالفاصله جواب دادشد

 بله؟

 سرکوچه منتظرتم ایب -

 باشه -

ارتباط تمام شد!تماس را قطع کردو به سمت در راه  و

 افتاد.پس از آنکه خارج شد خودش را به

که فعال دست سامان بود را  یاbmw رساند که سرکوچه

 .به طرفش رفت و در را بازدید

 :سالم کردو گفت ی!سامان با لبخند محوکرد

وز شادو خانوم غصه دار.دختر تو مگه امر احوال

 نیدم خونه من!حاال ا یاومد یخوشحال پانشد

 ؟هان؟یبه خودت گرفت هیا افهیق چه

 :انداختو گفت ریسرش را ز آرام

 شمی.من همش مزاحم تو مدی.ببخشیچیه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :کردو گفت یدنده را جابه جا کرد سپس نچ سامان 

 ادیب شیمن پ یبرا یاگه مشکل یعنیشروع کرد! نیا باز

 اصال؟؟نه؟؟؟؟ یکنیتو به من کمک نم

 :در دل گفت آرام

 تمام وجودم با

 :درپاسخ سامان فقط گفت اما

 .چرا

!مگه ما چندتا آرام خانوم گهیخب پس بسه د -

 یکلمه وحش هیآروم!تو  م؟بالنسبتیدار

 شیحواله بازو یحرفش به خنده افتادو مشت نیبا ا آرام

 .چه خوبدیکرد!سامان هم خند

 دانیانداخت.سامان م ریز.آرام دوباره سرش را دندیخندیم

 :و گفت دیچیرا پ

 شده؟؟ ی!چگهید بگو

   



 
 

761 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

زنده شده  شیآنا بغض گلو یحرف ها یآور ادیکه با  آرام 

 :بود گفت

 ......بابامزهیچ

که  دادیگوش م شیکرد.سامان هم ساکت به حرفها سکوت

 :لرزان گفت ییآرام با صدا

 !ستیبهش ن یدی.دکترا گفتن امضهیمر بابام

 یقی.سامان نفس عمدیگونه اش چک یرو یقطره اشک و

 :گفت یمعمول یلی...خدانستی.مدیکش

 بهت گفت؟؟؟ آنا

 یدونیتو از کجا م -

 !ی.مامان گفت.قرار نبود تو فعال بفهمرانیاومده ا -

قرار نبود من بفهمم؟من ادم نبودم؟مگه اون  یچ یعنی -

 بهم نیخواستیکه نم ستیبابام ن

 .که ن؟؟؟واقعایبگ

 یرا به سمت پنجره برگرداند.سامان لبخند محو شیرو و

 :گفت یاهسته ا یزدو با صدا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

هم  نویکه ا ینداشت یمناسب یروح طیخانوم.شما شرا آرام 

 نه یول میبگ میخواستی.ممیبهت بگ

تو نگذشته تو  یروز از شاد هی.نگاه کن...هنوز االن

 !یدوباره ناراحت

آرام اضافه  یدرد ها یهم بر رو یگریدرد د دانستیم چه

 ...شده است

مگه خداست؟هان؟خدا  ست؟دکترین یدیگفته ام یبعدشم!ک -

 زنده یک رهیمیم یک کنهیم نییتع

.تو مگه خدارو هینطوریا یدونی!از کجا ممونهیم

 ویچکی.خدا هدونهیخودش صالح همرو م ؟خدایندار

 !ویبچه پرورشگاه هی ی.حتذارهینم تنها

جمله نفرت داشتند!آرام دوست نداشت که  نیازا هردو

 یسامان خودش را پرورشگاه

دهد اما چگونه؟او که  دی...دوست داشت به سامان امبداند

 فردا دی!بادانستیرا نم یا هیقض چیه

 یبپرسد!بعد از آن دنبال راه چاره ا یرا از مهد زیچ همه

 کنترل مهسا فرهنگ باشد!پس از یبرا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

سامان آرام را به حال  یچه وقتو کو ابانیگشتن در خ یکم 

 باز گرداند دوباره به سرکوچه شان هیاول

 :گفت برگشتو

 .باشه؟یناراحت ش یچیبخاطر ه ستین الزم

   

 :گفت عیسرش را تکان داد.سامان سر آرام

 درساتم بخون نیبش برو

 هفته اصال نخوندم!حوصلشو نداشتم نیا -

 گهیهفته د هیشاد باش!فقط  یبه بعد که مطمئن شد نیاز ا -

 و تو رهینفر...رضا هم م هیاون 

 یبر یتونی.مشهیاراک!اما نه واسه هم یبر یتونیم راحت

 .یایو ب یسر بزن

 نه!؟ شهیچرا واسه هم -

هم داره  گهید لیدل هی!ستیدرکل به نفعت ن یحاال...ول -

 خورهیکه فعال به دردت نم

 یچ یعنی -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 برو!خدافظ خورهیبه دردت نم - 

لبخند بدرقه کرد.آرام هم بعد تشکر خارج  کیاورا با  و

 :گفت رلبیشد!سبک تر شده بود.ز

 !حرفاش مثل آرامبخشه المصب

 زدو داخل شد یلبخند محو و

 صبح ******

 نیمنتظرش بود.از خانه خارج و سوار ماش رپارسایام

 :گفت یبه گرم رپارسایشد.ام

 یسالم دختر عمو!چطور بهبه

 بالم؟دن ی.چرا خودت اومدیخوب.مرس -

 ؟یدیگذاشتم که.نشن غامیپ -

 !نه -

سفارش بده واسه چندتا  ادفرشیب خوادیاقائه م هی -

 .عمو گفتش که امروزادیمسجد.بعد امروز م

 .ادیکارخونه به چش ب میباش همه

 زدو گفت: یا انهیپوزخند موز سپس
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 ادیمن که باشم کارخونه به چشم م ینباش یتو باش هرچند

 :لبو لوچه اش را کج کردو گفت آرام

 ...زرشک

تا کارخانه  یکس گرینگفت.د یزیچ دویخند رپارسایام

 :آرام گفت دندیرس یصحبت نکرد.وقت

 باشه؟ رمیزودتر م کمیمن امروز  ریام

 مثال ساعت چند؟ -

 !گهید رمیدوازده م -

 باشه.اشکال نداره -

 اشکال نداره دونمیم -

 ؟یریگیپس چرا اجازه م -

 یچ یاصال برا ایگیاجازه نگرفتم اطالع دادم.راس م -

 به عموسهراب دیبه تو اطالع بدم با دیبا

 دمیبدم که م اطالع



 
 

766 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

به او  یچشم غره ا رپارسایبه زد.ام یا انهیلبخند موز و 

 بالفاصله دندیرس ینگفت!وقت یزیرفتو چ

وارد  لیساعت ده بود که سه کیبه کار شدند.نزد مشغول

 کارخانه شد!اما نه با چهره

 یاسک قهیبه دست...لباسش  حی.کامال متفاوت.تسبیشگیهم

 یپرفسور شیبود.خودش هم ر

بود.چهره اش کامال متفاوت شده بود.با پرسش  گذاشته

 که از کارکنان کرد باالخره به دفتر ییها

 تیریبه طرف در مد یپس از اطالع دادن به منش دویرس

 :گفت رلبیرفت.ز

 قدم به جلو هی

 :در زد!سهراب گفت یقینفس عم دنیاز کش پس

 نییبفرما

متشخصانه وارد شد.پس از آنکه خودش را  لیسه و

 :زدو گفت یکرد سهراب لبخند یمعرف

 نینیبش نییمحمد پاک سرشت!بفرما یاقا بعله
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

آن نشست و  یرو لیروبه رو اشاره کرد.سه یبه صندل و 

 هردو مشغول به صحبت شدند.صحبت

آورد فقط سر  یاز آنها سردر نم یزیچ لیکه سه ییها

 نکهیگذشت تا ا یساعت کی.دادیتکان م

 :از جا بلند شدو گفت سهراب

 !نیایانتخاب فرش ب یبرا نیتونیم

 بله حتما -

نبودند.محمدرضا  یزمان یوآقا نایبلند شدند!س یاز جا و

 میکار داشت!سهراب تصم یهم حساب

 رضایخانه را به دست علکار یچند لحظه ا یبرا گرفت

 :گفت نیهم یبسپارد.برا

 گزارش بدم ویزیچ هیبه بخش ارتباطات تا من  میبر اول

حرف به دنبال او رفت.همان موقع آرام بلند  یهم ب لیسه

 :شدو گفت

 نمیبب رمینتونم برگردم.برم از عمو اجازه بگ دیشا من

 !خدافظرمایبرم!بعد م ذارهیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

تکان دادند و آرام به طرف  یسر رپارسایو ام رضایعل 

 راه افتاد.اصال متوجه سهراب و تیریاتاق مد

نشد!آرام به طرف  رفتندیکه به بخش ارتباطات م لیسه

 :رفتو گفت یمنش

 کجان؟ دیجاو یآقا

 کدومشون؟ -

 دیسهراب جاو -

 رفتن فرش نشون بدن دیجد یبا مشتر -

 ی.باشه مرسیوا یا -

از آن بخش خارج شد.دوان دوان به سمت بخش خودشان  و

 بسپارد رپارسایو ام رضایرفت تا به عل

 یکی.دیسهراب خبر دهند که دونفر را پشت به خودش د به

 :از آنها سهراب بود.بلند گفت

 عمو عمو

 ی...و لحظه ادندیهردو به طرفش چرخ لیو...سه سهراب

 سه هفته بخاطرش تهران را لیکه سه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

.دختر دی.ارام جاودی!باالخره اورا ددیه بود فرا رسکرد متر 

 بود.اورا برده لی.او حق سهدیجاو دیسع

   

و  لیکه سه ی.لحظه ادیفرا رس یجانی!باالخره زمان هبود

 دارو دسته اش سه هفته منتظرش

تفاوت.او همه  کی.اما با دی.باالخره آن زمان فرا رسبودند

 !اورا...نه چکسیاما ه شناختیرا م

به طرف سهراب رفتو  لیبدون نگاه کردن به سه آرام

 :گفت

 !برم رمیبگ یامروزو مرخص هیبق خواستمیمن م عمو

 شونمی.کارخونه خودته!برو.ازمیعز یاجازه واسه چ -

 !پاک سرشت یهستن.آقا دیجد یمشتر

به او انداختو  یاشاره کرد.ارام تک نگاه لیبه سه و

 :سالم کرد.سپس آهسته گفت رلبیز

 تم عمو خدافظمن رف پس

 :سهراب
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 خدافظ 

 لیاز آنها دور و سپس از کارخانه خارج شد!سه آرام

 :دیآهسته پرس

 زادتون بودن؟ برادر

 یلی.بعد نوزده سال اومد.دختره خمیکرد داشیبله!تازه پ -

 هیخوب

 :لب گفت ریتکان دادو سپس ز میبه نشانه تفه یسر لیسه

 !مقصد

 !مشتاقانه به دنبال سهراب راه افتاد و

****** 

به بانک برسد و سر از  خواستیدر دلش نبود!فقط م دل

 ربع بعد کی!اوردیمهسا فرهنگ درب هیقض

بانک  یرو به رو یآرام تاکس یآدرس دادن ها با

 ادهیپول را حساب کردو پ عیسر یلی!آرام خستادیا

!به سمت بانک پرواز کرد!پا که در بانک گذاشت شد

 نفساسترس قلبش را محاصره کرد!چند 
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

از خانم  یکیو به اطراف نگاه کرد!به طرف  دیکش قیعم 

 :ها رفتو گفت

 هستن؟ یقربانخان یشعبه تون آقا سیی.رسالم

 تکان دادو گفت: یسر دختر

   

 .اتاقشون اونورهبله

کردو به سمت  یاشاره کرد!آرام تشکر شیبه روبه رو و

 :بلند گفت بایتقر یاتاق رفت.با صدا

 یقربانخان یاقا

را  ییبالفاصله سرش را باال آورد که چهره آشنا یمهد

 یادیکه توجه سامان را ز ی.آرام...دختردید

بلند شد.با  شیزدو از جا یخود جلب کرده بود.لبخند به

 :دیپرس یچهره سوال

 خانوم آرام

 :به نشانه مثبت تکان دادو گفت یسر آرام

 باهاتون صحبت کنم؟؟؟؟؟؟ تونمیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !تو نییبفرما - 

 :وارد شدو گفت آرام

 !باهاتون صحبت کنم دیبا

 راجع به؟؟؟؟ -

 !راجع به...راجع به سامان -

 حرف شما راجع به سامانه دونستمیسامان...ازاولشم م -

 از کجا؟ -

 !میصحبت کن میتونی.خب من درخدمتم.مستیمهم ن نشیا -

سامان بفهمه که من راجع به  خوادینه!اصال دلم نم نجایا -

 ااصالیا حرف زدم باشم یچه موضوع

 .دمید شمارو

 پس...کجا؟ -

درسته؟؟؟؟البته  شهیم لیمعموال ساعت دو بانک تعط -

 !خب...بحث شغل شماس یول رهید یلیخ

 میتا حرف بزن میبانکو بسپارم دست سامان بر تونمیمن م -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 فهمهیکه م ینه نه!اونجور -

کار  هی ایتراکنش  هی نی.االن شما برمیریبا اختالف م -

 بعد نهیسامان شمارو بب نیانجام بد یبانک

که  یرستوان نیهم نیایب قهیشمام بعد چند دق رمیم من

 !!گندم!منتظرمنجاستیا

 یباشه.مرس -

خارج شد و به سمت دستگاه نوبت رفتو  یاز اتاق مهد و

 یشماره گرف.سپس رو یبا زدن دکمه ا

 نییشلوغ بود.سرش را پا یادینشست.بانک ز یصندل

 دختر با کی.دیرا شن ییانداخت که صدا

 :پراز نازو عشوه گفت ییصدا

 !کارتون داشتنا یقربانخان یسعادت.آقا یآقا

 :حواسش جمع شد!سامان پشتش به او بودو گفت آرام

 !دمی.خودم فهمییخانوم رجا باشه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 دهیپوش یرفت.سرتا پا مشک یبه سمت اتاق مهد و 

 رلبیلبان آرام نشست.ز یرو یبود.لبخند

 :گفت

 !شده پیخوشت چه

شدو  یشد!سامان وارد اتاق مهد رهیخ یبه در اتاق مهد و

 :گفت

 ها؟

 :یمهد

 نهیتورو بب هیآرام اومده چ دونمی.من نمتیترب یب

 ها؟ -

 ییخانوم رجا ریدرگ ای؟یدیآرام خانومتون تو بانکه.نفهم -

 ؟یبود

بالفاصله از اتاق خارج شدو با چشم دنبال آرام  سامان

 که روبه یدختر یگشت که چشمانش رو

 ییبایباجه نشسته بود خشک شد!آرام بود.لبخند ز کی یرو

 بلند یزدو به طرفش رفت.آرام از جا
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 گفت: ییبایبا لبخند ز شدو 

   

 !سالم

 ؟یاومد یسالم.ک -

 !شیپ قهیچند دق نیهم -

 ؟؟؟؟یداشت یکار بانک -

 .آره -

 گردمیداشت.برم کارمیچ یمهد نمیباشه.من برم بب -

به طرف آرام  یتکان دادو سامان رفت.دختر یسر آرام

 :گفت بیچشم غره عج کیآمدو پس از 

 ن؟؟؟یدار یسعادت نسبت یبا آقا شما

 چطور؟ -

 ینطوریهم -

 دمیجواب نم یبه سوال ینطوریمن هم -

 .نیند -
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 :گفت رلبیاز او جدا شد.آرام لبانش را گاز گرفتو ز و 

 !یروان وانهید

... 

 :رفتو گفت یبه سمت مهد سامان

 یداشت کارمیچ

 یسامان کارارو انجام داد -

 !آره -

 یواقعا انجام داد -

 اره.جون آرام -

   

 :کردو گفت ینچ ی!مهددیخند و

!چشمم یخوریتو سرت جون دختره مردمم که قسم م خاک

 روشن

 کار دارم یدار کاریبگو چ یچشمت پروژکتور.مهد -
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بانک باتو.ممکنه تا ساعت دو  رونیدارم ب یکار هیمن  - 

 !خدافظگهیباتو د امین

راجمع کردو از اتاق خارج شد.سامان با  شیها لیوسا و

 :گفت زانیآو یلب و لوچه ا

 روحت تو

آمدو  رونیبه آرام زدو خارج شد!سامان ب یچشمک یمهد

 :گفت

 خدافظ گهید دی.ببخشنجایا رمیکار دارم م من

 قهیکرد.چند دق یتکان دادو خداحافظ یسر یبا لبخند آرام

 آرام هم شماره را در یبعد از مهد

زباله انداختو از بانک خارج شد!دو چشم داشت دو  سطل

 هم قرض گرفت و دنبال گریعدد د

 یکردو وارد شد!مهد شیدایگشت.باالخره پ رستوران

 نشسته و مگس یلصند کی یرو

 یاو نشست.مهد ی!آرام به طرفش رفتو روبه روپراندیم

 :گفت

 ن؟سالمی.اومداا
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 !سالم - 

 سفارش بدم نیخوریم یچ نییخب بفرما -

 میصحبت کن شهیفعال ساعت دوازدست!م -

 نیراجع به سامان بدون نیخوایم یبله حتما.چ -

 !هی.مهسا فرهنگ کادیبدم م ینی...از مقدمه چزایچ یلیخ -

 یکه با چشمان قهیرسما وارد شوک شد!پس از چند دق یمهد

 ییگرد به آرام زل زده بود با صدا

 :گفت فیضع

 ؟؟؟ی...ککـ

   

!اما از شما کامل و واضح هیک دونمیمهسا فرهنگ.من م -

 کمک به سامان ی!فقط براخوامیم حیتوض

زن!به سواالتم جواب  نیاز دست ا یخالص یبرا

 کنمی.خواهش منیبد

 ن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یشناسیمهسا فرهنگ و از کجا م شما -

 !بهم گفت ویاونروز...همه چ -
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 ؟؟یچ یعنی - 

 هیکشوندم  میمن با سامان قرار داشتم از هم که جداشد -

 که راجع به هیطرف التماس و گر

باهام حرف بزنه بعد شروع کرد به گفتن  خوادیم سامان

 !نایا

 :باال رفت یمهد یصدا

 یسامان باز یداره با ابرو ه؟چرایزن چ نیفازه ا یچ یعنی

 نهیبیم ویمارو.هرک گهید کنه؟؟؟کشتهیم

 کمک کمک!اه گهیم شهیبه دامنش م دست

 :داد.آرام اضافه کرد هیتک یصندل هیبه پشت و

دم خونه شهربانو و فرهاد همه  رهیم میاگه کمکش نکن گفت

 !رهیگیو بچشو م گهیم ویچ

 غلط کرده -

به من  کنمی.ازتون خواهش مانهیه غلط کرد دونمیمن نم -

 زن چرا نیبدونم ا خوامی.من منیبگ
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من  یول نیکنیاعتماد نم دونمیول کرده رفته.م سامانو 

 خوامیکنم م یسامان باز یباابرو خوامینم

 کنمیبه من کمک کرده.خواهش م یلیبدم!اون خ نجاتش

 قتیکه در چشمان ارام جمع شد به حق یاشک دنیبا د یمهد

 :بردو گفت یپ

 کنمی.التماستون مگمیم نیهم یآرام خانوم!برا شناسمتونیم

 نیبه سامان نزن یحرف نیکوچکتر

 شهیخورد م سامان

 .ازاولنیباشه چشم.بهم بگ -

 هی!مهسا فرهنگ مادر واقعادیبدم م ینیمنم از مقدمه چ -

 یسامانه نه شهربانو.مهسا فرهنگ وقت

مرد چهل  هیبه  دنیسالش بود شوهرش م شونزده

 طونایازاون ش نمیبودن.ا یمیساله!خانوادش قد

که باالخره  کنهیم نیمنحرفا بوده!انقد ناله و نفر دمیشا و

 حامله بوده یو وقت رهیگینالش م
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ناراحت باشه بخاطر  نکهیا یبجا نمی.ارهیمیم شوهرش 

 به دهیکه از شوهرش بهش رس یثروت

اسم  یسامان حت یرسه.اون تو اون دوماه برا یم خودش

 هم نگذاشته و شناسنامه نگرفته بود

 سپارهیبره!بعد سامان دوماهه رو م خوادیم دونستیم چون

 پرورشگاه داره و شیمیبه دوست صم

 یپسرا شی.پشیخوشگذرون ی...پکایامر رهیم خودش

 اون سیی.از قضا...رییکایخوشگل آمر

 ...دوست مهسا فرهنگ یعنی پرورشگاه

 :گفت دویکش یپوف دیکه رس نجایا به

جالبه  یلیخاله من هستش که دوماهه فوت کرده!خ -

 جدهیخارج و ه رهینه؟ادامه داره!خودش م

سامان شرعا و قانونا  قایکه دق ی!موقعگردهیبعد برم سال

 واسه تونهیو م دهیرس یبه سن قانون

د  رهیاول از همه م رانویا رسهیم ره،یبگ میتصم خودش

 فهمهیخاله من...و بعد م شیپرورشگاه و پ
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سامان چهارماهش بوده  یوقت یعنیدوماه بعد رفتنش  که 

 خانواده اومدنو بردنش!و بعد از پنج هی

و  شهیشهربانو برطرف م یعنیمشکل اون خانوم  سال

 سامان نیب نی...در اارهیم ایرو به دن نایسار

که پاقدمش پربرکت بوده  یو کس یبراشون الهه پاک شهیم

 خودشون هیبچه واقع نایسار نکهیو باا

.خالم از دور دادنیبه سامان پروبال م شتریب یول بوده

 یکه برا یخانواده بوده و اونجور نیمراقب ا

و خود سامان هم اعتراف کرده بود تو اون  گفتیم من

 پسر هیمدت سامان شده بود مرد مغرور!

کم نداره و باباشم که  یزیو ظاهر چ ییبایکه از ز پولدار

 جدهی.مهسا هکنهیساپورتش م یسابح

و  کننیم دایسامان، با کمک خالم مدرسه سامانو پ یسالگ

 دم رهیمهسا که کال عقل و فکر نداره م

برگرده.  خوادیوازش م گهیو به سامان م قتیو حق مدرسه

 و شنوهیدوست سامان م نیتر یمیصم
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خورد و  یواقع ی.سامان نابود شد.به معناکنهیم پخش 

 تمام موضوع رو نکهیشد!بعد ازا ریخاک ش

کمکم غرور و اعتماد به  دیخبر شهربانو فرهاد فهم بدون

 .با شهربانو و فرهاددینفسش به صفر رس

تو  کنهیپاشو م پلمشیآخر بعد گرفتن د کردویم یرفتار بد

 فرهادم هیبرم ترک خوامیکفش که م هی

و سامان هفت سال  کنهیعاشق سامان.کاراشو جور م که

 یلیاون موقع ها خ گفتی.مهیترک مونهیم

به  یعالقه ا چیبرده ه یموضوع و پ نیکرده به ا فکر

 یعنیخانواده اش! شیپ مونهیمهسا نداره و م

و مهسا  دهیهم رس ی.به سن قانوننایشهربانو وسار فرهادو

 شهیبکنه...هـه.هم تونهینم یکار چیه

دوست دخترشو  کنهیفکرم نهیبیمهسا فرهنگو که م گفتیم

 یکنی.همه جاش عمله اصال فکر نمهدید

 شیزن االن چهل و دوسالشه. سامان که سال پ نیا که

 و خالم و رهیگیشهربانو جشن م گردهیبرم



 
 

784 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

و چون من اونروز خونه خالم بودم باهاش  کنهیم دعوت 

 ی.با سامان آشنا شدم...پسر باحالرمیم

 دارامونی.بعد ازاون منو سامان دمیزودجور شد یلی.خبود

 که اومده باری.میشدو باهم مچ شد شتریب

   

برام  ویرفت همه چ نکهیبعد ازا دتشیخونمونو خالم د بود

 گفت و ازم خواست تنهاش نذارم و من

 ششیدوست پ هیمثله  دیکه با شدمیلحظه مصمم تر م هر

 بفهمه خالم ذارمیوقت نم چیباشم.ه

به مهسا فرهنگ داده.خالصه خالم به مهسا  آدرسشو

 که سامان برگشته و دوست دهیفرهنگ خبر م

 یدخالت نیموضوع ها کوچکتر نیبگم من درا ی...ولمنه

 سامان.هرجا هیسا شهینداشتم!مهسا م

 یالتماس.به منم متوسل شده بود ول دمیدنبالش و  رفیم

 یکار چیمن بخاطر سامان ه

ناراحت شد!اگه  یلیکارش سامان خ نی.بخاطر انکردم

 خورد نیدونیبفهمه شماهم م
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.منم بخاطر ترحم خوادی.توروخدا...احساس ترحم نمهشیم 

 هینموندم کنارش!اون دوست منه.مثل 

داداش دوست دارم.ازتون  هی...من سامانو مثل یواقع مرد

 تو یحت نیبهش نگ یچیه خوامیم

براتون  یزیچی دی!شاشهیکه دعواتون م یمواقع نیبدتر

 که سامان چرا نهیباشه اونم ا زیتعجب انگ

چرا  ای شهیسوار م ینیماش نیپدرش همچ هیوضع مال با

 لشویاما دل ستیمغرور ن گهید

که سامان بعد ازاون اتفاق تازه به  نکهیا ن؟بخاطریدونیم

 از خودش یزیچ دیخودش اومدو فهم

خودش مرد باشه!خودش کار کرد.خودش  دی!اون بانداره

 .هردیخر نیپول دراورد و خونه و ماش

ناراحت  کنهینم یکاری!دهیداره با پول خودش خر یلباس

 شن اما بعد اون هفت سال مرد

 یباشه که پدر یپدر بیدستش تو ج خوادی!دلش نمبرگشت

 !از غرورش کمستین یکرده اما واقع
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غرورشو شکست!اون پسر  یکی نکهیفقط بخاطر ا شد 

 .پول اونا مالستیخانواده سعادت ن یواقع

که بخواد بخاطر اون مغرور شه!سامان  ستین سامان

 یمرد واقع هیده!مر

از اشک بود.آرنج  سیبه آرام نگاه کرد!صورت آرام خ و

 و دودستش در هم زیم یدو دستش رو

نگاه  یخورده بودو با صورت پراز اشکش به مهد گرده

 ری!حرف او که تموم شد سرش را زکردیم

 دهی!سامان چه کشختندیریبازهم م شیاما اشک ها انداخت

 بود؟؟؟؟چقدر عذاب؟سامان مرد

رعدو برق  ی.صدادندیلرزیم شی...شانه های!مرد واقعبود

 یهمه را به خودشان آورد.پس از صدا

 شدیم دهیکوب شهیقطرات باران که بر ش یبرق صدا رعدو

 فضارا عاشقانه کرد...آرام با حال خراب

 :نگاه کردو گفت یمهد به

 برم خونه دیبا من
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 بلند شد که شیاز جا یپس از برداشتن دستمال کاغذ و 

 :متوقفش کرد یمهد یصدا

 خانوم آرام

 گفت: یبه طرفش برگشت.مهد آرام

   

 .کنمیخودمون باشه.خواهش م نیب

از  یتکان دادو پس از مکث یآهسته سر یلیخ آرام

 رستوران خارج شد!باران به شدت

.بدون مکث ستادیا شیبرا ی.دست باال بردو تاکسدیباریم

 را پر نینوحه ماش یسوار شد...صدا

 خواندیم نیامام حس یمظلوم مداح که برا یبود!صدا کرده

 .آرام هم که حاللرزاندیرا م یدل هرکس

اشک  یبود برا یکاف ینداشت.بهانه ا یحساب درستو

 .آدرس خانه را دادو پسر راهختنیر

.هرلحظه کردیرا مرور م یمهد ی.تمام مدت حرفهاافتاد

 .دلشدیکشیسامان پرم یدلش برا
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چرا  دانستی!نمکردیآنجا بودو اورا بغل م خواستیم 

 دم یبه او دست داده بود!تاکس یحس نیهمچ

به صورتش  یشد.دست ادهی!آرام حساب کردو پستادیا خانه

 یچشمانش حساب دانستیاما م دیرس

 اطیح ریتوجه وارد خانه شد.مس یشده است.ب قرمز

 رپارسایام نی.متوجه ماشمودیآهسته پ یلیراخ

!در را که باز کرد متوجه دیرس یو به ساختمان اصل نشد

 به طرف آرام آمدو هیشد!سم رپارسایام

 :گفت

برو تا اقا بزرگ  سه؟بدویتو چرا همه لباسات خ دختر

 لباستو عوض کن دتتیند

را  شیوارد اتاقش شد.پالتو رپارسایتوجه به ام یب آرام

 تخت انداختو با مانتو یرو سیخ سیخ

کردو با مانتو  میاب گرم تنظ یرا رو حمام شد!دوش وارد

 دییرو شی.بغض در گلوستادیدوش ا ریز

 نیزم یسر خوردو رو واریهقهقش شروع شد!کنار د و

 دوش ریبود...ز سینشست.تمام لباسش خ
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!خداراشکر کرد که کنار اتاقش حمام داشت کردیم هقهق 

 هقهقش را یصدا یو کس

 هیگر یسامان بود.پس از کم ری...تمام ذهنش درگدیشنینم

 لباس دنیحمام کردو پس از پوش یزار

کرده بود از حمام خارج  یکه در حمام جاگذار گرم

 را با حوله خشک کرد.تمام مدت شیشد!موها

دوتقه به درش زد.شالش  یشده بود.کس رهیخ ینقطه ا به

 :را سرش کردو گفت

 نییبفرما

چشم  دنیا دوارد شد و در را پشت سرش بست.ب رپارسایام

 :گفت شیها

 ؟؟؟یکرد هیگر چرا

 نکردم هینه!گر -

 .به من دروغنگوزنهیچشمات و صدات داد م -

 سرما خوردم! -
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 .فهممیباشه نگو...من که خودم م - 

 !یفهمینشو...نم ریگیپ -

 ؟؟؟یبود یریکبیاون پسره ا شیباز پ -

اون نبودم االنم  شیرپیپسره اسم داره اسمشم سامانه.نخ -

 متاسفم حال ستیاصال حالم خوب ن

استراحت  کمیبمون من  یتونیخوندن ندارم.اگه م درس

 اگه نه که میدرس بخون میکنم بعد پاش

 ...شرمنده بازم

 یدپرس ؟چرایهست ینجوریآرام.تو چته؟چرا همش ا -

شم  داری.بخوابم بنی.فقط خستم.همریام ستمیمن دپرس ن -

 !شهیدرست م

 ؟یمطمئن -

 !آره...مطمئنم -

 :تکان دادو گفت یسر رپارسایام

 یش داریتا ب مونمیم
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بالش  یاز اتاق خارج شد!آرام سرش را رو و 

 .چشمانش رادادیباران به او آرامش م یگذاشت.صدا

.به هر شدیمگر م یکرد ذهنش را ازاد کند.ول یسع بستو

 به استراحت ازی.ندیکه بود خواب یبدبخت

 داشت

****** 

کرد  یچهار بعد از ظهر بود.از دوستانش خداحافظ عتسا

 و به سمت خانه راه افتاد.امروز قرار بود

وضع هوا آرام  نیبروند اما باا نیماش دیخر یآرام برا با

 شی!راه خانه را درپدیایب رونیب توانستینم

دوشاخه گل  ستادویا یگلفروش کی.ناخوداگاه کنار گرفت

 راه دویشهربانو خر یقرمز برا

 ادهیرا که پارک کرد با لبخند دخترکشش پ نی.ماشافتاد

 آرام اورا شارژ کرده بود!از دنید ایشد!گو

ها باال رفتو زنگ را زد.در توسط شهربانو باز  پله

 :گرفتو گفت شیشد!سامان گل هارا جلو

 به مامان مهربونم میتقد
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شهربانو نشست.گل را گرفتو  یلب ها یرو ییبایز لبخند 

 گفت:

   

 یزد خیپسر. اتویدرد نکنه.ب دستت

 یرا برداشتو وارد شد.آنرا در جاکفش شیکفش ها سامان

 :گذاشت که شهربانو گفت

 بود؟ تیچ یسرما گل برا نیتو ا آخه

 !مگه هیمامانم.چ یبرا -

 دستت درد نکنه -

 :سپس گفت دویاورا بوس گونه

 ...برو.برو استراحت کنیخسته ا معلومه

زدو به طرف پله ها رفت.همانطور که از  یلبخند سامان

 :گفت رفتیآنها باال م

 کجاس؟ نایسار

 دانشگاه داره تا ساعت هشت -

 ارمشیاوه.پس برم ب -
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 !ارشیآره برو بخواب بعد برو ب - 

 باشه.فعال -

تخت  یکرد و رو زانیرا آو شیاتاقش شد.لباس ها وارد

 زد!شوفاژ،اتاق را گرم کرده بودو رجهیش

بخاطر  شترشیکه ب ی.با لبخنددادیبه سامان م یخوب حس

 آرام بود چشمانش را بستو ساعدش را

 ی...خوابدیکه خواب دینکش یاش گذاشت.طول یشانیپ یرو

 دانستی.نمیپر از آرامش...پر از اسودگ

ست که به ظاهر  ییمهسا یست؟برایچ یبرا یراحت نهمهیا

 یها یریاو شده و از درگ الیخیب

بخاطر داشتن پدرومادر خوبش؟و  ای؟کم کرده است سامان

 ...امادانستیآرام؟نم دنیبخاطر د ای

شارژ بودو در تمام لحظات خواب لبخند زده  یحساب

 از یگوشخراش کس یها ادیفر یبود...با صدا

 یاست اما نه...صدا دهیشد!فکر کرد خواب د داریب خواب

 زن بود!به سرعت پتورا کنار کی ادیفر
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 نهییبه آ یاش نگاه نهیریعادت د.طبق دیپر شیاز جا زدو 

 بود.صدا دهیکردو در راباز کرد.درست شن

زن آشنا...به آن صدا  کیزن. کی یآمد!صدا یم نییپا از

 زن دنیشک کرد.جلوتر که رفت با د

   

نبود  ی...آن زن ...آن زن کسشدیشد!اما باورش نم مطمئن

 جزمهسا فرهنگ!مهسا فرهنگ در خانه

 کردندیشهربانو هردو التماس م کرد؟فرهادویچکار م آنها

 :گفتندیکه او ساکت شودو مدام م

 !.توروخدادونهیسامان نم توروخدا

سامان قرار گرفت!مهسا چگونه  یدر گلو یبغض

 انقدر غرور اورا بشکند؟؟؟؟چگونه توانستیم

شدن  کینزد یبگذارد که سامان حت یپا در خانه ا توانست

 یبه آن را هم غدقن کرده بود!با صدا

سامان مهسا فرهنگ ساکت شدو نگاها به سمت  ردانهم

 :دیباال چرخ

 چه خبره؟؟؟؟ نجایا
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فرهادو شهربانو پراز ترس بود!پراز استرس!سامان  نگاه 

 هم یآمد.وقت نییآهسته از پله ها پا یلیخ

 :شد روبه مهسا فرهنگ گفت سطحشان

 کیاز نزد یمن نگفته بودم حت ؟مگهیکنیم کاریچ نجایا تو

 !یرد هم نش نجایا

ترس در نگاهش  دادیمدام اب دهانش را قورت م شهربانو

 .ترس از دست دادنشدیم شتریب

 :بلند گفت یی!مهسا با صداپسرش

که گفتم اومدم دم خونت.اومدم پسرمو  همونجور

 نه یببرم.اومدم تورو ببرم سامان.تو پسر من

 شیپ یایب یخوایتوام نم هی!من مادر واقعنایا

 ...مادر واقعـ شیپ یایب یخوایمن؟؟؟؟نه؟نم

 :دستش را به نشانه سکوت باال آوردو گفت سامان

 یکتریبزنم که حرمت بزرگتر کوچ یتو محرم حرف نذار

 !پام بذارم ریرو ز

باعث شد اعصاب سامان  نیمهسا باال رفت و هم یصدا

 :.مهسا گفتزدیبه کل به هم بر
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مادر  ؟؟؟؟؟؟؟؟منیفهمیمادرم م هیحرف بزنم.من  خوامیم 

 نایسامان....ا میبر ایتوام سامان...ب

 ای..بشعورنیب نایتورو از من گرفتن.ا نایان...ا یناتن

 ...میبر

سامان مهسا کامال  ادی.با فرگفتیم ادیبا فر نهارایا همه

 :گفت تیساکت شد.سامان با عصبان

 !شو ساکــــت

 :مکث کرد سپس باهمان ولوم صدا ادامه داد یکم

 آره؟؟؟آره؟؟؟ یمادر من یگیم تو

   

 ادیبه نشانه مثبت سرش را تکان داد.سامان با فر مهسا

 :گفت

.تو گمیاالن بهت م یتو دلم ول ختمیسال حرفامو ر هشت

 ی.تو وقتیستین یلعنت یستیمادر من ن

 ی!بریبر ویکه بچه دوماهتو ول نکن یمادر باش یتونستیم

 !من پسره تواتیدنبال مسخره باز
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و رفع  نایاومدن سار ایبعد بدن یکه حت نامی.من پسره استمین 

 شدن مشکلشون منو ول نکردنو برن

 مهسا.نابود یمنونابود کرد ؟؟؟؟؟تویفهمیم یلعنت

 :مهسا بلند شد یصدا

تورو نابود نکردم.من اومدم مدرست تا تورو بردارم  من

 و ببرم

 دهیکنترل کرد.سربه فلک کش شدینم گریسامان را د یصدا

 :گفت ادیبود.با فر

که دوروز  یاومد یهمه.تو وقت یجلو یمنو خورد کرد تو

 گهید گذشتویمن م هیسالگ جدهیاز تولد ه

.من تو سن بلوغ و یدربرابر من نداشت یاریاخت چیه

 هزار تا پسر یجلو یبودم تو اومد تیحساس

تو مادر  م؟کهیمن پرورشگاه ؟کهیگفت یمن چ به

 نویدوستم ا نیتر یمیصم یدیفهم چی؟آره؟هیمن

منه  یبا آبرو یدیفهم چیرفتو پخشش کرد؟ه دیشن که

 ی!اومدیدیشد؟نه نفهم یبدبخت باز
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که  ینابود کرد یبار وقت نی.تو منو اولیرفت یزد حرفاتو 

 بارم نی!دومیدوماهه بودم ولم کرد یوقت

بهم  یحرف نیکه تو مدرسه همچ یموقع

 .ازتخوامتینم ؟؟؟منیفهمی!جلودوستام.میزد

تا منو بهت  یشیم یدامن هر کس!چرا دست به متنفرم

 یمن باز یبرگردونه؟چرا با ابرو

 ؟چـــــــــرا؟؟؟یکنیم

گفت!مهسا  یبلند تر یآخر را با صدا یچرا

 .شهربانوکردیجاخورد.ساکت و مبهوت به او نگاه م

!سامان دادندیگوش م شیهردو متعجب به حرفها فرهاد

 :ادامه داد

پنج سالمه.بزرگ  ستوی.من بشتیپ امیب خوامیگفتم نم صدبار

 دونفر بودمو نیشدم!من پسر ا

 یچ ی!االن اومدمونمیبودمو م نای.من برادر سارمونمیم

 منو به زور ی؟؟؟؟؟؟هــــــان؟؟؟اومدیبگ

نفس راحت  یذاریببر!چرا نم یتونیببر.اگه م ای؟بیببر

 که تا یی.برو...برو جایبکشم.خستم کرد
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.خسته شدم یمن اونجا بود یسالگ جدهیه 

 رو یندازیخونه ما صداتم م یای.خستــــه!بعد میلعنت

منم رد  یلومتریک هیاز  گهید ی...حق ندارسرت؟؟؟؟هه

 ریز نویحرمت امام حس شتری!االنم تا بیش

و دست از  رونی.از خونمون برو برونینذاشتم برو ب پا

 سرم وردار!

   

کنترل  توانستیرا نم شیبود صدا و حرفها یبس عصبان از

 به حرفش عمل کرده بود.به کند!مهسا

و از شهربانو و فرهاد پسرش را  دیآ یگفته بود م آرام

 را یبرخورد نیاما توقع همچ خواهدیم

.حق با سامان بود.حال،اشتباهش را قبول کرده نداشت

 رحم بود.چطور یبود...او نامرد بود...ب

پسرش را ول کند؟او به درد سامان  نگونهیا توانست

 یی!با صداخواستیاورا نم.سامان خوردینم

 :گفت آهسته

 ...یول
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 یدستش را به نشانه سکوت باال آورد.پس از مکث سامان 

 رونیبه در اشاره کرد.رسما اورا به ب

که مهسا بزرگتر و مادرش  دیفهمیکرد.اصال نم پرتاب

 کند...اما یاحترام یبه او ب دیاست.نبا

 .ساکت بهرفتی!مهسا نمشدی.رفتارش کنترل نمتواستینم

 ی.ساکت ساکت که نه.بکردیاو نگاه م

.سامان شدیاش در خانه پخش م هیگر یصدا رای.زحرف

 :گفت

 نه؟ یرینم

 زیم یکه رو یچیینداد.سامان دست برد سو یجواب مهسا

 :بود را برداشتو گفت

 رمی.من مجهنم

 نیزد!سوار ماش رونیبدون فرصت دادن به او از خانه ب و

 مادرش شد و بدون صبر کردن حرکت

اش کردو زودتر باز شد  یاری نگیهم در  پارک نباری.اکرد

 گاز فشرد با سرعت یرا رو شی. سامان پا
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خارج شد!و اما مهسا...فقط  ابانیخانه،کوچه و خ از 

 که شهربانو به کردینگاه م یمبهوت به نقطه ا

 :گفت تیرفتو با عصبان طرفش

 !رووونی.برو بیعوض رونیبرو ب ازخونم

.اما به زور،شهربانو رفتیهلش داد.مهسا نم رونیبه ب و

 شیانداختو در را به رو رونیاورا از خانه ب

.خودش هم کنار در سر خوردو نشست.سامانش را بست

 از دست داده بود.پسرش را از دست

 ...داد

***** 

!باالخره کردیم یرانندگ انشیتوجه به اطراف یب سامان

 غرورش خورد شد!پودر شد.مهسا ضربه آخر

در چشم پدرو مادرش  توانستیچگونه م گریبه او زد.د را

 نداشت...در دلش ینگاه کند؟؟؟؟غرور

بار مهسا را لعنت کرد.لعنت به پدرو مادر  هزاران

 که با محدود کردن دخترشان یمهسا.پدرومادر
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که دختر شانزده ساله را  یکردند.پدرومادر یعقده ا اورا 

 یمرد چهل ساله شوهر دادند!جور کیبه 

 یبه فکر شناسنامه گرفتن برا یپس از مرگش مهسا حت که

 پسرش هم نباشد!چقدر دلش گرفته

کرد.چقدر رفت!کجا  یچقدر رانندگ دانستی!نمبود

 به خود آمد ساعت ده شب بود.تا یرفت؟اما وقت

برود اما  نایقرار بود به دنبال سار شیساعت پ چند

 نای...خداراشکر کرد که سارینرفت.چه برادر

بود.حال  اوردهیبا خود ن یداشت و خانه نبود.تلفن کالس

 خواستیکجا برود؟خانه خودش؟دلش نم

...راهش رابه ی.مهدخواستیبرادر م کیباشد.دلش  تنها

 !کج کرد یسمت خانه مهد

***** 

را شانه  شیبودو آهسته موها ستادهیا نهییآ یجلو

 یی.کامال درفکر.اصال حواسش به جازدیم

.در ذهنش دیقه به در زد اما آرام نفهمچند ت رپارسای.امنبود

 که تا ینفر بود...سامان...سامان کیفقط 
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نزده بود.دراتاق باز و  یکس یرا برا شیحال حرف ها به 

 وارد شد اما باز هم آرام رپارسایام

 یروسر یاورا ب رپارسایبار بود که ام نی.اولدینفهم

 ایرفتارش را دوست داشت.مانند رو نی.ادیدیم

لخت  شیبه او نگاه کرد.موها یکم ستادوینبود...ا سبک

 اما زدیبود و آرام با احساس انهارا شانه م

 :اهسته گفت رپارساینبود.ام حواسش

 آرام؟؟؟

 :.چند تقه به در زدو بلند تر گفتدینشن یجواب

 آرام

 نیینگاه کرد که سر پا نهییبه خودش آمد.به آ آرام

 شالش را سرش عیسر یلی.خدیرا د رپارسایام

 :زدو گفت یلبخند رپارسایبه سمت او برگشت.ام کردو

 تو امیب خواستمینم دیببخش

 ستیمهم ن -

 یدرس بخون یخواینم -
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 تو سالن میبر ایچرا چرا.ب - 

را برداشتو  شیحوصله دست بردو کتاب و دفتر ها یب و

 رپارسایرفت.آن شب ام رپارسایبه دنبال ام

که به  نی...همبای.تقردادیگوش م بایآرام تقر زدویم حرف

 با دویفهمیم رپارسایام شدیم رهیخ ییجا

   

مدام  ریآورد!ام یم رونیحال ب نیاورا ازا یو شوخ خنده

 اما آرام...به لبخند دیخندی.مزدیلبخند م

حجاب  یب ای...گوری!اما امکردیاکتفا م یکوچک یمصنوع

 به یآرام اورا شارژ کرده بود!دوساعت دنید

 :آموزش داد که با حرف آرام درس را تمام کرد آرام

 خستم...واسه امروز بسه یلیخ

.منم برم مامان منو زنگ کش یزنیباشه تا فردا تستاشو م -

 کرد.خدافظ

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 شام یموندیاز درس دادن و منتظر موندنت.م یمرس
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 بود.خدافظ فهی.وظکنمیخواهش م - 

 خدافظ -

افراد از خانه خارج  هیاز بق یپس از خداحافظ و

 درست شده بود.سوار آن شدو نشیشد!ماش

 رونیداده و دستش را ب نییراه افتاد.پنجره را پا بالفاصله

 به صورتش برخورد میبرده بود!نس

 هیقض دانستی...نمزدی...قهقهه مدیخندی!مدام مکردیم

 توجه به دسته ی...بدیخندیاما فقط م ستیچ

 :!بلند گفتدیخندیاو م خواندندیکه نوحه م ییها

ـــــت داااارم ــــــــــــــایخدا  !دوس 

به  خواستیچش شده است...دلش نم دانستی.نمدیخندیم و

 دور در خسته یخانه برود.پس از کم

لبش پاک  یو به خانه رفت.اما لبخند از رو شد

 زی!ساعت نه شب بود.با لبخند به سمت مشدینم

 رپارسای.امکردندیب به او نگاه مسالم داد.همه با تعج رفتو

 همه ی!برادیخندینم نگونهیموقع ا چیه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

تا آخر شب  رپارسای.امدینپرس یزیچ یداشت اما کس تعجب 

 کنار خانواده اش ماندو سپس به

دستش  دویتخت دراز کش یرو یرفت.با خوشحال اتاقش

 ریز دویگذاشت!دوباره خند رسرشیرا ز

 :گفت لب

 ...یوا

***** 

 یروز ها هیفقط آخر هفته ها کنارخانواده اش بود.بق یمهد

 یخودش سپر یهفته در خانه مجرد

 میگرفت.ن شیاش را پ ی!سامان هم راه خانه مجردکردیم

 در کمال ی.مهددیگذشت تا رس یساعت

   

 دیرس یباز کردو اوهم داخل شد!وقت شیدر را برا تعجب

 وارد یزیچ ای یبدون نگاه کردن به کس

 :تعجب گفتبا ی!مهدشد

 سالم کیعل
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !سالم - 

 شده یچ -

 سی...فقط هسیه -

به طرف  ینشستو چشمانش را بست...مهد یمبل یرو

 خوردن یبرا یزیآشپزخانه رفتو چ

سامان گذاشت و روبه  یقهوه بود!آن را جلو هی.شبآورد

 لم داد.سامان دست بردو یمبل یرو شیرو

از آن را که خورد آن را از  یرا باال آورد.قطره ا وانیل

 خود فاصله دادو شروع کرد به سرفه

 :با تعجب گفت ی.مهدکردن

 .چته؟وا

 ه؟یمزه ا نیمگه قهوه نبود؟چرا ا -

 !گرمه رکاکائویقهوم کجا بود بابا!ش -

 .خورمینم نایمن از ا یدونیخب تو نم -

 !یادم شد هیگذاشته شب ریآرام روت تاث دیگفتم شا -

 به اون داره یچه ربط -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 هیچنتا از رفتارات شب هیاومدن تو  شونیا یواال از وقت - 

 آدما شده

 ببند بابا -

 شده؟ یچته سامان چ -

 :را ماساژ دادو گفت شیها قهیشق سامان

 اومده بود.مهسا فرهنگ مهسا

 :دیبا تعجب پرس یمهد

   

 کجا؟

 خونه -

 دم خونــــــــــه؟؟؟؟ -

شروع کرد به  یبه نشانه مثبت تکان داد.مهد یسر سامان

 و گفتیفحش دادن.مدام چرتو پرت م

به حرفش عمل کندو به  کردی.فکر نمدادیمهسا نسبت م به

 کار خودش را ایاما گو دیایخانه آنها ب
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 حیرا توض یزیچ خواهدیسامان دلش نم دانستیبود.م کرده 

 بدهد اما خود سامان شروع کرد به

 یهم خوب گوش کرد.آخرش لبخند یدادن و مهد حیتوض

 :زدو گفت

 برادر من؟تموم شد رفت یناراحت چرا

 بگم به مامان بابام یتموم شد رفت؟حاال چ یچ یچ -

اونا  یکن نکاروی!تو اگه ایبگ خوادینم یزیسامان تو چ -

 .امشب برو خونهشنینابود م

 .بمونم برم خونه خودم یخوایاگه نم یمهد -

 نینبود االغ.منظورم ا نیکن!منظورم ازر نزن گوش  -

 شنیبود اونا نگران م

 تونمیبرم خونه!نم تونمینم -

برادر من  نیمن گوش کن...بب یخب پس به حرفا لهیخ -

 نگاه هیقض نیبهتره با انصاف به ا

رفت و حاال هم  یدک کرد شهی.تو مهسا رو واسه هممیکن

 عیمامان بابات ضا یچون جلو ادینم گهید
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 زیبراشون عز شتریپس ب یم تو از اونا دفاع کرد!بعدششده 

 وجه من چیخونه به ه ی!رفتیشد

 شتریباهاشون صحبت نکن.ب هیدرباره اون قض الوجوح

 .باش ششونیپ

 !باشه -

اما بهتره به  کنمی.درکت مرونیب ایاالنم از توخودت درب -

 .رفت...مهسایوجه مثبتش نگاه کن

 !یرفت و تو راحت شد فرهنگ

 اوهوم -

 !یبهش فک نکن گهیقول بده د -

 خب.قول -

   

 جونه آرام؟ -

 ...جونهـ -

برگشتو  یسکوت کرد.به طرف مهد دیکه رس نجایا به

 :گفت
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 !مسخرهیخوریجون اون بدبختو قسم م یچ یعنی 

 ...یرتیخب بابا غ -

 نشدم یرتیمن غ -

 ی.خود گوشام درازه بعضهیآره منم پشت گوشام مخمل -

 .کنمیعرعر م دمویاوقاتم برات دم تکون م

 ...ـیمهد -

 میبنداز بخواب اریها؟اول برو اون جاهارو ب -

تشک هارا پهن کردند  عیچشم غرهرفت.هردو سر سامان

 .چراغ ها کهدندیخواب نیزم یو رو

 :گفت یشد مهد خاموش

 میزدیراجع به آرام حرف م میداشت

 آرام خانوم -

 شدمن یرتیبگو من غ یبعد ه -

 ...بدون خانوم بگـ دیخب نبا -

 شده ها!نه؟ زیبرات عز یلیخ گمیخب بابا آرام خانوم.م -
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 !نه - 

 نوریتا ا نوریاز ا شمین دنشیمن بودم امروز تو بانک با د -

 باز شد

 یاشاره کرد.سامان معمول گرشیاز گوش تا گوش د و

 :گفت

 .تو غلط کرد شین

 مسخره نشو -

   

 شم؟؟؟؟یذوق مرگ م دنشیآخه من کجا با د -

 نمال رهیش گهیسر منو که د -

 ......اون فقطستین ینجوری.باور کن اینه مهد -

 اون فقط؟ -

 شمیخوشحال م نمشیبیم یمن فقط وقت -

 ن؟یهم -

 بمونه شتریتر بره و ب رید خوادی...نه مثال دلم منیهم -
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 یدوس دار یچ گهیخب؟د - 

 دوست ندارم بهم بگه داداش یچراها...ول دونمینم -

 :مشتاقانه گفت یمهد

 خـــــب؟؟؟

 بگم؟ ی...چگهیخب د -

 !ادامه بده -

از دوست  چکدومیسالم به ه جدهی.من قبل هیمهد نیبب -

 دخترام واقعا احساس دوست داشتن و

 چرتو پرتا نداشتم نیا

 !یاز بس اوسکول بود -

 شنیعاشق م یاصن چجور دونمیمن نم -

 !هیحس عشق چ میفهمیم یادامه بد گهید ذرهیتو  -

و  زننیپسرعمو،پسرعمه هاش باهاش حرف م ادیبدم م -

 لیقبا نیاز ا

 و نام ببر لیقبا نیخب ا -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یپرسیم نیاه اصول الد - 

   

 حرف نزن بگو -

 حرف نزنم بگم؟ -

 چرتو پرت نگو ادامه بده؟ یعنی -

چرتو  ششیپ رهی.مدام مادیهم بدم م رپارسایاز اون ام -

 من که مهم یازمن.البته برا گهیپرت م

 ...خب یول سین

 خب؟ -

 نسبت بهش دارم یاحساس خوب -

به سامان  یکیبلند شدو نشست.در آن تار شیاز جا یمهد

 :شدو گفت رهیخ

.بهت یکه نسبت بهش دار یبرادر من احساس خوب خب

 .فک وادیداداش هم که بدت م گهیم

.رواون یحساس زننیکه باهاش حرف م الشمیفام

 یگیم ی.بعد برگشتیهم که حساس رپارسائهیام



 
 

815 
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مونده مثل دخترا تپس  ه؟کمیدوست داشتن عالقه چ دونمینم 

 ...گهید دنشیبا د یریقلبم بگ

 من گفتم؟ نارویهمه ا -

 پس عمم گفته؟ -

 سیهم ن ینجوری...اینه بابا مهد -

 یگفت نارویخودت همه ا یمرد حساب -

 .بخوابیمهد کنهیروش.سرم درد م کنمیحاال بعدا فکر م -

 !ایخب.فکر کن -

 خب!بخواب -

سامان  یشد.از حرفها رهیبه سقف خ دویدراز کش یمهد

 ایهم خوشحال بود!گو ادیخوشحال بود!ز

 اعتراف کند یبه عشق خواهدیاوم

****** 

   

 یبه بهانه انجام مراسمات مذهب لیگذشته بود و سه دوروز

 یادآوریآمدو  یمدام به کارخانه م
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 شیبرا یادیز یدارد!فرش ها ازیکه فرش ن کردیم 

 بار در نیاول یفرستاده شده بودند و اوهم برا

واگذار  یکردو همه را به مسجد ریکار خ کیچندسال  نیا

 نیدست از ا توانستیکرد اما بازهم نم

به  لیبردارد!روز قبل از تاسوعا بود که سه کارخانه

 گشت و گذار از یکم یکارخانه آمد...آرام برا

 :دیآمد که سهراب را د رونیارتباطات ب قسمت

پاک  یفرش هارو به آقا یتونیم یجان اگه کار ندار آرام

 یسرشت نشون بد

 نییبله بله.بفرما -

قدم بزند؟کنار چه  خواهدیم یکنار چه کس دانستیم چه

 رود؟؟؟؟چهیشانه به شانه راه م یکس

همان  ای...لیگوشش است؟؟؟و سه خیکه خطر ب دانستیم

 محمد پاک سرشت!چقدر خوشحال

 :...آهسته گفتبود

 نیهست ی...شما بخش چدیجاو خانوم

 !ارتباطات -
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 سخته کار؟ - 

 .هیکارینه.دوسش دارم.بهتر از ب -

 دیببخش ن؟البتهیمونیاتفاقا تو خونه موندن که خوبه.چرا نم -

 !پرسمیکه م

و پدر نه اشکال نداره...آخه من توخونه با مادربزرگم  -

 !کنمیم یبزرگم زندگ

 مادرپدرتون به رحمت خدا رفتن؟ -

 !دونمی...نمضهیمر گنیپدرم...م یمادرم آره ول -

 نیبهش سر بزن نیریچرا نم -

 برم شهرمون تونمی.نمتونمینم -

 زیدر ارتباط بوده که از همه چ الیاو تمام مدت با دان پس

 سر ریهم ز یخبر دارد! خبر شرط بند

شده بود...چرا  جادیسوال در ذهنش ا کیبود...اما  الیدان

 کردیرا کنترل م الیکه خط دان ییرضا

به  یسر دهد؟یبا آرام به او نم الیدان یاز تماس ها یخبر

 نشانه تاسف تکان دادو گفت:
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 !مشکلتون حل شه دوارمی.اممتاسفم

 ان شاهللا -

زده نشد...بهتر بود سکوت باشد...اگر به  یحرف گرید

 ممکن نبود جان آرام گذشتیروال م نیهم

 !به در برود سالم

 سه روز بعد ******

 نباریگذشت.ا یعاشورا تاسوعا به خوب یعذادار مراسم

 خبر الیبود!دان یبهتر از هر سال یعذادار

داشت به شهر  میرضا را به آرام داده بودو او تصم رفتن

 هم که کباریخودشان باز گردد که حداقل 

از آنکه  دیترسی.مگذاشتینم الیاما دان ندیپدرش را بب شده

 آرام به سمت گذاشتیاورا ببرند!نم

 دنید تابیبود!ب تابیقدم بردارد.آرام خودش هم ب اراک

 آرام به یبرا یپدرش!هرچند خاطرات خوب

نگذاشته بود اما خب...باالخره پدرش بود...خبر از  یجا

 پدرش داده بودندو ترس اورا یبدحال
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شروع کرد  اوردوی.دست اخر دلش طاقت نکردندیم ترشیب 

 رفتن به یبه جمع کردن چند لباس برا

را جمع نکرده بود که تلفنش  لشی.هنوز کامل وسااراک

 زنگ خورد.با سرعت به طرف تلفن رفت و

داد.آنا بود.با لبخند جواب داد که کر شد..شکسته  جواب

 ید؟؟؟صدایشنیشد..نابود شد.چه م

چه؟؟چه شده؟؟؟با ترس  یعنیآنا بود! غیج یغ؟؟؟صدایج

 :گفت

 ...و؟؟؟؟؟الو.آنـــ...ـــا!الـــــووووالــ

 ینام آرام را صدا کرد و سپس با ناراحت هیگر انیم آنا

 سرش را باال الیداد.دان الیتلفن را به دان

 :پر از اشک گفت یبا چشمان گرفتو

 الو

 :با ترس و لکنت گفت آرام

 !شده ی...ـ؟؟؟چـــی...دانالو

 آرام؟ -
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 ...زد غیآنا چرا ج الیدان - 

 ...آرامزهیچ -

   

 انه؟؟؟ی یگیم الیدان -

 حالت خوبه -

 انا چش شد؟ الیدان -

 گمیم تیآرام پدرت فوت کرده.تسل -

.دستش سست دینشن یزیچ گریتلفن را قطع کرد.آرام د و

 آمدو نییشد.تلفن آرام آرام پا

نه  گریشد؟؟؟؟د میتیآرام  یعنیافتاد. نیزم ی...روسپس

 !؟؟؟باورشیدارد نه مادر یپدر

که سه هفته فقط نامش بود حال  ی...پدرش...کسشدینم

 وجود یپدر گرید یعنیمرده بود؟

بکند؟حال به  یزنش هرکار یکه از غم دور یندارد؟پدر

 همسرش شتافت.آرام یسو
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مانده بود؟دلش  شیبرا یچه کس گری...نابود شد!دشکست 

 خوش بود که پدرش خوب نیبه ا

.حال یباطل الی...چه خکندیم یو با خانواده اش آشت شودیم

 نیبرعکس تمام ا نباریکجا بود؟؟؟؟؟؟؟ا

بغضش با صدا شکست.چنان به هقهق افتاد که  دوهفته

 خانه یزود به گوش اهال یلیصدا خ

به خود آمدو به سمت اتاق آرام  هینفر سم نی.اولدیرس

 ..دیدو

صدا از اتاق اوست در را باز کرد که  مطمئن شد یوقت

 تخت نشسته ی.لبه ادید هیآرام را در حال گر

بودو با دستانش صورتش را  شیپا ی.دو آرنجش روبود

 هم لخت اطرافش شیپوشانده بود.موها

بودو چند دست  نیزم یرو یدست فیک کیشده بود. ختهیر

 به طرف عیلباس تا شده در آن بود.سر

 :گفت دویدو آرام

 !.آرام جان...آرامممآرام



 
 

822 
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نکرد!آقا بزرگ لنگان  افتیدر شیجز هقهق ها یجواب اما 

 او دنیلنگان به طرفش آمد که با د

 :.با ترس گفتدیپر رنگش

 شد؟ یدخترم؟؟چ

 د؟؟؟؟یچرخیزبانش م داد؟؟؟؟مگریمگر آرام جواب م اما

***** 

از تاسوعا و عاشورا به خانه آمده بودو با پدرو مادرش  بعد

 بهتر شده بود.از آنها قول گرفته بود

حرف چقدر آنهارا  نیراجع به آن زن حرف نزنند و ا گرید

 به ینیخوشحال کرده بود.خود فرهاد ماش

   

 یداده بودو سامان هم ناچار قبول کرد!برا هیهد سامان

 ش ازا یبار بعد از هجده سالگ نیاول

گرفت!هرچهار نفر در کنار هم درحال  یزیچ پدرش

 صحبت بودند که تلفن خانه زنگ خورد.سامان

تکان دادو بلند شد.به سمت تلفن رفت.شماره ناشناس  یسر

 :بود.با شک جواب داد
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 بله؟ 

 :شد دهیشن یگرفته پسر یصدا

 فرهاد سعادت؟ ی.منزل آقاسالم

 !بله من پسرشونم -

 سامان؟؟؟؟ -

 !بله -

 ی.شناختالمیمن دان -

 دیسالم بله!پسر دوست آقا سع -

 دنبال آرام نیبله.زنگ زدم بگم بر -

 شده؟ یزیچرا؟؟چ -

 :مکث کردو سپس گفت یکم الیدان

 فوت کرد پدرش

حرف سامان چشمانش را بستو لبانش را گاز  نیباا

 :انداختو گفت ریگرفت.سرش را ز

 ؟چرا؟یآخ....ک آخ
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 مصرف کرد ادیاور دوز کرده!مواد مخدر ز - 

 ...!...خدا رحمت کنهیوا یا -

 کنمی.فقط خواهش مامرزهیخدارفتگان شمارو هم ب -

 اون االن دونمیحواستون به آرام باشه.من م

 !زنهیحرف نم یتا کام به کس الم

 ؟یبهش گفت -

   

 !نفر زنگ زد به اون گفت نیآره.آنا اول -

 کارا نیختم و ا یبابا.باشه حواسمون هست.برا یا -

 ارمشیم

 وجه چینه نه به ه -

 چرا؟؟؟ -

منه.بهم زنگ بزن  هیشماره گوش نی.امیکنیبعدا صحبت م -

 جدا از خانوادت تا بهت بگم چون

 یدونیرو م هیکه آرام گفت تو فقط قض یاونجور

 آره...باشه.خدافظ -
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 خدافظ - 

 :دیرا که قطع کرد شهربانو با ترس پرس تلفن

 امرزه؟یب ویک خدا

 :لبانش را تر کردو گفت سامان

 دیآرام فوت کرده.سع یبابا

ناراحت شده بود...اما  یهردو درامد!فرهاد حساب یصدا

 شیها قهیشق یآرام بود.کم ریسامان درگ

 :ماساژ دادو گفت را

 !نایخونه آرام ا می.بهتره برنیپاش

 دونه؟یم -

 آره...اول به اون گفتن -

 :گفت یبا ناراحت فرهاد

 !میایماام م یبهتره تو بر سامان

 باشه -
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 نکی.عدیپوش یبه طرف اتاقش رفت.سرتاپا مشک عیسر 

 چشمش زدو پس یاش را هم رو یافتاب

از اتاق خارج شد!از  نشیماش چییو سو لیبرداشتن موبا از

 پدرومادرش هم که چشمانشان پر از

   

شد!چقدر دلش  نشیکردو سوار ماش یبود خداحافظ اشک

 شی.چقدر براختسویارام م یبرا

.پس راندیبه سمت خانه آنها م ادیبود.با سرعت ز ناراحت

 .زنگ را کهدیربع به خانه آنها رس کیاز 

اورا شناخت.سامان  یدر بالفاصله باز شد.مرد به زود زد

 کرد.از پله ها باال یرا ط اطیبه سرعت ح

باز  هیبعد در توسط سم قهیو زنگ را زد.چند دق رفت

 شد.چشمانش پر از اشک بود.از همانجا هم

را برداشتو  نکشیآمد!سامان ع یآرام م یهقهق ها یصدا

 :گفت

 ...فرهــ ی!سامان هستم...پسر آقاسالم

 :آقا بزرگ که با بغض همراه بود گفت یصدا
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 اتویتو پسرم.ب ایب 

وارد شد.با آقا بزرگ  شیپس از دراوردن کفش ها سامان

 :کردو گفت یروبوس

 .غم آخرتون باشهگمیم تیسلت

 :انداخت و تشکر کرد!سامان گفت ریبزرگ سرش را ز آقا

 آرام خانوم هست؟؟؟ شیپ یکس

 آره.مامان بزرگش -

 برم؟؟؟ تونمیم -

 آره.آره برو -

با شتاب از هال خارج و وارد سالن شد!در اتاق  سامان

 دهیهقهقش به وضوح شن یآرام باز و صدا

.سامان خواست وارد زدیصدا م.مدام هم پدرش را شدیم

 سر آرام یرو یشود که متوجه شد شال

 :.برگشت.دوتقه به در زدو گفتستین

 اهللای
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نبود که  یبزرگ سرش را باال آورد اما ارام در حال خانم 

 را یبخواهد به خود برسد!خانم بزرگ شال

شال به  شیباز بودن موها لیاما به دل دیسرش کش یرو

 افتاد.سامان وارد نییاز سرش پا یزود

 یبخاطر ب یکم رپارسایبه طرفش رفت!مانند ام شدو

 او خوشحال شد اما نه به اندازه دنیحجاب د

 .به طرفش رفتو آهسته صدا زد:او

   

 آرام؟؟؟

چه شد که خانم بزرگ از اتاق خارج شد!سامان  دینفهم

 او زانو یروبه رو دویکش یقینفس عم

.سامان دو طرف شانه شدیم شتریاش هرلحظه ب هی.گرزد

 :اش را گرفتو گفت

خودت و  یول یش یکن خال هیخانوم؟آرام جان.گر آرام

 ...نکن تیاذ

 :شد!سامان در دل اعتراف کرد شتریآرام ب هیگر یصدا اما
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 شویگر تونمیهام اضافه شد.نم تیهم به حساس گهید زیچ هی 

 .نمیبب

زور دست آرام را از صورتش جدا کرد.صورتش  به

 قرمزه قرمز بود!لبش را گاز گرفتو آهسته اشک

آرام را پاک کرد.آرام که تازه متوجه سامان شده بود  یها

 :گفت هیبا گر

ندارم  ویچکیه گهی.دمیتیشدم... میتیبابامم رفت. سامان

 !یچکیه

 یحرف بغض نیشانه سامان گذاشت.با ا یسرش را رو و

 او یسامان را گرفت.چقدر از ناراحت یگلو

 :.آهسته سرش را نوازش کردو گفتشدیم ناراحت

 یچ کنمی.درک مزمی؟؟؟عزیندار ویچکیگفته ه یک

 ..حالتو کنمی...درک میگیم

...من مگه دخترش نمشیسامان نتو نستم قبل مرگش بب -

 اومد من اینبودم؟؟؟آنا از اونور دن

من بود.اگه من ولش  ری...سامان من نرفتم!تقصنرفتم

 سامان رفتی...نمرفتی.نممردینکرده بودم نم
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 رفتینم 

 شیها قهیشق یشد!کم شیافتاد.دل سامان ر هیباز به گر و

 :را ماساژ دادو گفت

 ؟پدرتیکرد یو کوتاه ی؟تونستی.تونستیبر ینتونست

 تو ریبخاطر مصرف مواد مخدر مرد.تقص

 هیم گرکن کاری...االن چنی...ببزمیکه دختر!عز نبود

 ؟؟هوم؟؟؟؟ینکن

 دهیشن شدندیم نگیکه وارد پارک ییها نیماش یصدا

 نفر هم فرهاد بود.به سرعت به نی.اولشدیم

آمدند...حرفش را دوباره تکرار کرد  یساختمان م سمت

 :ناله مانند گفت هیگر انیکه آرام م

 ...بابام.توروخدا شیببر پ منو

 :سپس گفت دوینفس کش یکم آورد.کم نفس

.حداقل قبل دفن دمیخدا...زندشو که ند تورو

 ...سامان توروخدانمشیبب
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اما سامان شرمنده  دادیدستانش بازوان سامان را تکان م با 

 :انداخته بود.آرام گفت ریسرش را ز

 شیبــ...رم پ خوامی؟؟؟؟می...گـینم یچیه چرا

 !بـ..ــابام!سامـــان

هقهق امانش نداد.در اتاق زده شدو فرهادو شهربانو  گرید

 بلند شیوارد شدند.سامان آهسته از جا

اورا در آغوش  رفتندی.هرکدام به سمت او مشد

 هم خبردار هیکه بق دی.طول نکشدندیکشیم

و زهره به همراه فرزندانشان به خانه  نای.سهراب و سشدند

 آقا بزرگ آمدند.همه هم با لباس

سر او انداخت.همه به نوبت  یرو ینو شال...شهربایمشک

 تیو به او تسل شدندیوارد اتاق م

بخاطر وجود  رپارسایام ی.حرص خوردن هاگفتندیم

 که کردندیسامان هم جدا!چنان به هم نگاه م

 !دارند یپدرکشتگ ایگو

****** 

 :گفت دویکش یپوف
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 اراک میریم 

 ؟؟؟؟؟؟یشد وونهید لیسه -

 چرا؟؟؟ -

 خارج بعد تو یرفت میاسکل ما گفت -

از نقشه ماست.من به عنوان محمد  یجزو نمی.اگهیخب د -

 هیوارد شدم!قض گهیپاک سرشت د

 یکه بخواد مانع سین دمیجاو دی.سعستیمهم ن گهید اراک

 ما یبشه برا

 اراک دفنش کنن ستیمعلوم ن یول -

نه محمد پاک  رمیم میهرجا دفنش کردن با چهره واقع -

 !سرشت

 ...یول -

خبر  هیچ هیبپرس قض یعی.زنگ بزن رفمیو اما ندار یول -

 بده

 خب... لهیخ -
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از افراد سرو ته ماجرا  یکی قیتلفن را دراوردو از طر و 

 معطل حرف آرام دندیرا دراورد که فهم

هم  لیگفت و سه لیبه سه نایحرف را ع نی!رضا همهستند

 غافل کیبه فکر فرو رفت.به فکر 

 !یریگ

***** 

 :آهسته گفت یصدا با

 میبر دیکنم بگم چرا نبا کاریعالمه آدم و چ هی نیا من

 دهینم تیاراک؟اصال خود آرام هم رضا

 وفتهیب یاتفاق نجایا ادیب ترسمیم -

اصال؟من هستم  هیببرنش؟مگه الک انیکه ب میمگه ما مرد -

 .پسرعمو،پسرعمه هاشم هستن!توام

 یهست که

 اراک؟ نیایب نیخوایم یعنی -

 ن؟؟؟؟؟یدفنش کن نیداره شما کجا بخوا یبستگ -

 .میاراک دفن کن نیهم گهی.آنا مدونمینم -
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 !اراک ادیب خوادیاز تهران نزد.دلش م یآرام هم حرف - 

 رمیگی.منم چنتا کارگر مالشونی.باهمه فامنشیاریب -

 نیایخونرو دسته گل کنن ب

 م؟؟؟یوفتیراه ب یباشه.ک -

 یخبر هی نیوفتی.فقط هروقت راه مگهیتا چند ساعت د -

 خودت شیبه من بده.آرام هم پ یزیچ

 !دار نگه

 .فعال خدافظکنمیم یسع -

 خدافظ -

که به آنها  رپارسایبه ام یکو لبخند مصنوع یضربه ا با

 به او کردو یینگاه گذرا الیزد!دان کردینگاه م

 :گفت

   

مراسمو من اداره  نیا دیبا ی.من خودم هستم ولیهرچ حاال

 لحظه هم تنها کی یکنم.آرام و حت

 نذار
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 محاله - 

بود که از آرام محافظت  ضیاز او جدا شد.مگر مر و

 جمله را باخود تکرار کرد!تا آخر شب نینکند؟ا

 یبه همه معرف مایو آنا و ن یعیانجام شد.رف یادیز یکارها

 افتیخبر آمدن آرام را در لیشدند.سه

 کند!فقط قصدش یو به فکر افتاد.او قصد نداشت کار کرد

 هم یاز کم دیترساندن بود...شا یکم

آرام  یکیاز چند نفر. ریبه غ دندی!شب همه خوابشتریب

 بخاطر نیکه افتاده بود.همچن یبخاطر اتفاق

شهرش.بخاطر ترسش که  دنیاراک آمدنش!بخاطر د به

 توانستینم شدیدر دلش زنده م یگاه

 یهم بخاطر استرسشان برا الی.سامان و دانبخوابد

 استرس را خود آرام وارد کرده نیا شتریفردا.ب

را هم  هیسرو ته قض تیشکا کیبا  توانستندی.آنها مبود

 بود ریهم گ الیدان یاما چون پا اورندیب

هم آنا...عالوه بر مرگ  یگرینگه داشته بودند!و د دست

 هم مانع لیسه دنید یپدرش،دلهره برا
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گذشت.باالخره صبح  ی.شب به سختشدیم خوابش 

 به همراه سهراب و الیشد!ساعت هفت،دان

 الیقبر رفتند.خداروشکر که پدر دان دنیخر یبرا پدرش

 .وگرنهزدیاز لو دادن آرام نم یحرف گرید

راه رفته بود!قبر را  الیمغز دان یرو یمدت حساب نیا در

 کنار قبر ی!قبردندیخر

 که دعوت یی.معصومه...تک و توک مهمان هاهمسرش

 !حال آرام قابلدندیکرده بودند سر رس

و  رپارسایآمدند.ام ینبود.به همراه آنا راه م فیتوص

 لحظه کی رپارسایسامان هم پشت سرشان.ام

تر  یسامان را حرص نی!همشدیسامان دور نم از

 :گفتی!در دلش مدام مکردیم

.خو مسخره دو قدم کنهیمن دوست دخترشم ولم نم انگار

 ریاز من فاصله بگ

سامان از آرام  یمغرور صرفا جهت دور یرپارسایام اما

 نداشت ی.وگرنه عالقه اکردیکار را م نیا
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!جنازه از سرد خانه آورده شد!آرام مانند ستدیاو با کنار 

 نشسته بود و افراد مدام یصندل یرو تیم

بلکم حالش بهتر  ختندیریآب م یقطره ها شیرو

 .سهراب وکردیشود!سامان نگران به او نگاه م

بغض  دیسف یبرادرشان در آن پارچه  دنیبا د نایس

 از آنها یهم دست کم هیکردند.حال بق

.مخصوصا آقا بزرگ و خانم بزرگ.چه قدر نداشت

 !همه جمع شدند تادانستیناراحت بودند خدا م

همان  لی...طبق نقشه،سهقاینماز بخوانند...دق تیم یبرا

 .از پشت آنها درامد!نماز کهدیموقع رس

پس از تکان  الیگفت و دان یزیچ الیبه دان یعیرفشد  تمام

 دادن سرش از او جدا شد.همان موقع

درخت  یاز ال ندیاورا بب الیکه فقط دان یبه طور لیسه

 الیآمدو خود را به او نشان داد.دان رونیب

به سمت او  یبه او انداخت اما وقت یینگاه گذرا ابتدا

 وجود یلیسه گریبرگشت د
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 تیبا خصوص ی...باچشمان خودش مرددی!ترسنداشت 

 شهیکه هم یکلیه یبود.مرد دهید لیسه

 یو لبان یقلم ینی..بزدیم یخود را خامه ا یموها

 بود حاال لیبرجسته...خودش بود...اما اگر خود سه

 کجاست؟؟؟

مردم خودش را پنهان کرد!رضا  نیاز او دور شدو ب لیسه

 که دیپرسیم لیهم کنارش...مدام از سه

 یبا گفتن جمالت شهیهم هم لیرفتار را دارد.سه نیا چرا

 :مانند

 گمیخفه شو بعدا م -

 !مایریلو م یزنیچقد حرف م -

 اه زر نزن -

 وفتادهیآنا ن ای.هنوز چشمش به آرام دادیاورا م پاسخ

 را به سمت قبر بردند.همه بلند بلند تیبود...م

 ی.بکردیم هیاما آرام...مانند اسمش آرام گر کردندیم هیگر

 :زدیصدا...تند تند با پدرش حرف م
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جونم دوست داشتم.دارم.خواهم داشت.باهام بد  بابا 

 .دوستیبابام یول ی.منو شرط بستیکرد

تو قبر ازت ناراحت  یریم یحاال که دار تونمی.نمدارم

 کنم که تیازت شکا ومدیدلم ن یباشم.حت

.توهم منو کنمیزندان.االنم حاللت م یوفتیب مبادا

 که از خونت فرار کردم.اگه دخترببخش.ببخش 

 بودم.ببخش منو بابا.ببخش یبد

 هیشد.آنا برعکس او بلند بلند گر شتریهقش ب هق

 لیآشنا به گوش سه یهقهق ی.صداکردیم

که جلو تر  یبود...آشنا بود.کم دهیصدارا شن نی...اخورد

 قبر زانو زده ی.دو دختر جلودیرفت قبر را د

از آنها آرام...و  یکی.بودند

هقهق آنا اوج گرفت.همان  ی...خواهرش...آنا!صدایگرید

 مایلحظه ن

را دور شانه همسرش انداختو اورا به خود  دستش

 صحنه به جنون نیا دنیبا د لیفشرد.سه
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مواقع چشمانش سرخ  نیکه در ا دانستی.خودش هم مدیرس 

 ...او همان آناشدی...باورش نمشودیم

 دیمجرد.حال متاهل!نفهم نیازا شی.پدیجد یاما باظاهر بود

 افتاد اما ناخواسته یچه شد...چه اتفاق

 یلیشد اما خ دهید الیلحظه به چشم دان کی یبرا دوباره

 یبه طرف رضا برگشتو از ال عیسر

 :دیغر شیدندانها

 میبر

اما  گشتیبا ترس اطراف را م الیخودش راه افتاد.دان و

 زیبه سمت سامان خ عینبود.سر ینه...کس

و درگوشش حرف هارا زمزمه کرد...ازاو  برداشت

 گریامروز آرام را به تهران ببردو د نیخواست هم

   

طبق نقشه  قای.دقاوردیوجه اورا به اراک ن چیه به

 ی...چه خوب ناخواسته به درخواست هالیسه

ماندن  خواستیهم فقط م لی.سهدادندیپاسخ مثبت م لیسه

 کند که موفق یآرام در تهران را قطع
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :رضا مبهوت گفت...شد 

 .به موال یکرد وونمیچته.د یروان لیسه

 لیدور شده بودند.سه ی!از آنها حسابدادینم یپاسخ لیسه

 حیرا توض یزیچ خواستیاصال نم

اما  کردیم چی!اصال.رضا مدام در راه اورا سوال پدهد

 بودند دهینرس نینگرفت.هنوز به ماش یپاسخ

را مجبور به پاسخ  یبلند رضا که و یبا صدا لیسه که

 شد!به طرفش برگشتو کرد،منفجریدادن م

 :گفت

 ...نفهم ی!خستم کردچتــــــه؟

که سرتا سر حرف زدنت،سرتاسر کارت  یی.تواتویمن  -

 د بنال ستمیتو ن قیرمزه!خب مگه من رف

 دی.سفکنهیکمون رنگ عوض م نیرنگ نیع ی.هگهید

 که هی...چهی.چیسرخ مشک دیسف یسرخ مشک

 ؟؟؟یکرد ینجوریشوهرش ا دویدختر جاو دنید با
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 نیازا ادینگو شوهرش شوهرش....بدم م ید خفه شو...ه - 

 !ادیکلمه.بدم م

جمله  نیشد.مدام در ذهنش ا رهیباز به او خ یبا دهان رضا

 :شدیتکرار م

 !گفتم شوهرش باریکه فقط  من

 :دیحکم فرما بود!رضا پرس نشانیب سکوت

 !هیچ هیپسر...بگو قض بگو

که مغرور  ی...برعکس تمام زمانشهیبرعکس هم لیسه

 انداخت!باالخره شکسته ریبود سرش را ز

را  شی...رضا به سمتش رفتو شانه هادید یرا کس شدنش

 :که او بشنود گفت یجور رلبیگرفت.ز

 !شده یپسر؟بگو.بگو چ چته

 یموضوع رو به کس نیر...رضا تاحاال ا -

 تونمی...نمتونمینگفتم...نم

کرده  ینطوریکه تورو ا یمهمه.موضوع یلیموضوع خ -

 !شنومی.من ملیمهمه بگو سه یلیخ یعنی
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با  لی.سهنطوریولو شد!رضا هم هم نیزم یرو لیسه

 کند یلرزشش را مخف کردیم یکه سع ییصدا

 :گفت

که  یبار...موضوع نیبار...و آخر نیاول ی...اما براگمیم

 به سه سال گردهیکرد برم نیمنو دلچرک

و چهار سالم بود.هنوز بچه  ستیکه ب ی...وقتشیپ

 یکارا بود.ول نیبودم...اون موقع بابام هم تو ا

 یفاب اژدر قی.بابام رفکردمیم یمثه ندا دور من

 .کارمرفتمیمن نم یما ول شیپ ایتوام ب گفتیبود!م

.تک بچه بودم و بابام خوردمی.از پول بابام مکردمینم

 شهر ی!با نصف دختراکردیپر م بمویج یحساب

 مویاسم واقع چکدومشونی.اما هشتریب دمیبودم!شا دوست

 یپا یروز هی نکهیتا ا دونستنینم

 یکه من برا یباز شد!همون روز یعیبه خونه رف دیجاو

 رفته یعیبه خونه رف یانجام کار
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با دخترش اومد...ارام نه...دختر  دی.اونروز جاوبودم 

 بزرگش.آنا!اون موقع ها آرام هفده سالش بود

بود!هردوشون اومدن تو...از  کی ستوی...بستیآنا...ب اما

 .معلوم بوددیباریم طنتیچهره آنا ش

 یحرف یهمو ول میکردینگاه م ی.منم که بدتر!هشّره

 هیعکس  خواستیم یعی!اونروز رفمیزدینم

 نجایا الیبفرسته و گفت دان دیجاو دیرو واسه سع ییزایچ

 قرار شد من عکسو از لیبه هزار دل ستوین

دخترش!شمارشو گرفتم البته  یبفرستم برا بریوا قهیطر

 .بخاطر عکس مجبور شد!بعددادینم

.اونا که رفتن بالفاصله عکسارو فرستادم واسه رفتن

 دختر گفتیبود م هیهم پا یعیدختره.رف

 یمتن هی فرستادمیمن م یمتن هیاوقات  ی!بعضهیباحال

 رفتیم یهم تو اراک وقت یاون.چند بار

که هزارتا  یچرا...من...پسر دونمی!نمشدمیدیم دانشگاه

 که حاضره یپسر هیدوس دختر داشته...
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 ستیدختره ب هیغرورش شکسته نشه...دل دادم به  رهیبم 

 شد لیساله!اون متن و جوکا کمکم تبد

که  یمن درخواستمو گفتم و اونم به شرط نکهیچت،تاا به

 تاینفهمه قبول کرد!آناه یکس

...به مدت دوسال دوست دختر دی...ملقب به آنا جاودیجاو

 یکم زیو عشق من بود رضا!دوسال...چ

افتاد  یشد.چه اتفاق یچ دونمی!هست؟؟؟؟بعد دوسال نمستین

 یاز تمام شبکه ها دمیکه فهم

هامو،زنگامو  امیآنا بالک شدم.جواب پ یمجاز

 رشیروز به زور گ هی...اما کردمی!درک نمدادینم

 ...دادیدو بخواستم که اونم با دا لیو دل آوردم

 :پوزخند زد سپس ادامه داد دیکه رس نجایا به

 یکه باباش قاچاقچ یگفت من با پسر دادیبا دادو ب اونم

 یباشه و خودشم دستش تواون عوض

 ی.گفت بهم برم پکنمی.ازدواجم نمشمیباشه دوست نم ایباز

 عده هی یامثال خودم.گفت برم پ
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بار غرورم شکست و  نیاول یکه مثله خودمن.برا آشغال 

 غرورم یها کهیبعد ازاون قسم خوردم با ت

که با کمال  ییکنم.ازجمله دخترا یاز افرادو زخم یلیخ

 لیتحو لیبا من بودن و منم با کمال م لیم

   

دوسال با طرف  نکهی.استیدادم!سنگدل شدن آسون ن عربا

 ..بعدسیبعد ولت کنه آسون ن یباش

اتفاق از شغل بابام متنفر شدم...بابام مرد.متنفر بودم  اون

 اما رفتم تواون شغل.بلکه بتونم حال همه

 نیبود که هم نجای!جالب اارمیمونث هارو جاب جنس

 همونروز به مایهمسرشون...اقا ن

رفته بود...دو ماه بعدم ازدواج کردن.همه  شیخواستگار

 تو دل نهیک هیدست به دست دادن  نهایا

 نی.مهم ترزهیچ نیپسر،غرور مهم تر هی یاشه.براب من

 چندتا ی.غرور من جلوشیتو زندگ زیچ

همجنساشون  یشکست...غرور دخترارو جلو همجنسم

 ...شکنمیم
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 :ادامه داد لی.سهکردیمبهوت به او نگاه م رضا 

کس  چیآرام.ه ی.دوسش دارم.ولکنهیندا...اون فرق م اما

 یکی.دهیجواب کار خودش رو خودش نم

آرام و  خوامیگفتم م ادتهی!دنیتقاصشو پس م زاشیعز از

 عقدش کنم؟

 !آره -

خودم نگهش دارم  شیپ یکمیبود که  نیدرواقع قصدم ا -

 عذابش بدم تا دلم خنک

...بعدولش کنم.اما بعدا منصرف شدم.هربار که شه

 و شهیاعصابم خورد م کنمیخاطرات آنارو مرور م

خواهرش  یعنی شیفرد زندگ نیتر زیگرفتم با عز میتصم

 یلیخ میباهم بود یجواب کارشو بدم.وقت

 نیدوسش داره!و ا یلیخ دونمی.مکردیم فیآرام تعر از

 هیدق واسش...آرام فقط  نهیآ شهیم

تقاص کار خواهرشو پس  دیکه با یدختر هی...چسیباز

 !بده

 :گفت یسکوت کردند.رضا پس از مکث هردو
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 بوده؟ یالک ینجوریسر آرام هم یشرط بند هیقض یعنی 

سال بعد همون  قایقمار دق یکه من رفتم پا ینه...روز -

 بود که آنا اون حرفارو به من زدو یروز

سال بعد همون  قای...دقمایبراش خواستگار اومد.ن شبش

 قمار.رفتم تا عذابش یشب رفتم پا

دخترو  شنهادیداغون بود.مسته مست!تا پ یلی!باباش خبدم

 نجایفعال تاا یدادم قبول کرد...و زندگ

 رفته!و خواهد رفت شیخواسته من پ به

انداختو تکان  ریبه سمت رضا برگشت.رضا سرش را ز و

 تا شدیاو م هیداد.کاش زودتر وارد زندگ

 ...کند یریرفتارش جلوگ نیازا

 :از جا برخاست برود که رضاگفت لیسه

 دقه صبرکن! هی...لیسه

   

 :به طرفش برگشت.رضا گفت ستادویا لیسه
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بعد ولش  یکن تشیاذ یداشت میاول تصم یگفت تو 

 ...ــی...االن...االنم همون تصمیکن

 :کردو گفت یتک خنده ا لیسه

 !نمتیبیعوض شده!خونه م میقبل میوقته تصم یلیخ

 یبرا شیتصم یعنیحرف  نیکرد.ا یاز او خداحافظ و

 یبه پسر یست!رضا با نگران یمعامله او قطع

 نشیپشتش به او بود نگاه کرد.به طرف ماش که

 و ش،محکمیپ قهی.برعکس چند دقرفتیم

 لیسه یبار دلش برا نیاول ی!رضا برااستوار

 .سوخت!سرش را تکان دادو از آن محوطه خارج شد

******* 

.اصال کردیصحبت نم چکسیروز گذشته بود!با ه کی

 بهی.نگاهش مکان غرشدیلبانش از هم باز نم

 هیگر یشده بود!حت رهینقطه خ کی!فقط و فقط به دیچرخینم

 کرد اورا ی!هرکس هرکارکردیهم نم

 شتریرا ب الیترس دان نیکند نشد که نشد.هم یرفتن راض به

 به تهران رفته شی!عموهاکردیم
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مانده  رپارسای.کال خودش و سامان و امبودند 

 یبه ماندن نداشت فقط وقت یعالقه ا رپارسایبودند!ام

به زور سامان را نگه داشته،اوهم خودش را  الیکه دان دید

 نیا یرا برا نیمهمان کرد.فرهاد ماش

از مهمانها رفته  یکینفر گذاشته بود و خودش با  چند

 داده بودو به هیتک نشیبود!سامان به ماش

هم به طرفش  رپارسای!همان موقع امکردینگاه م رونیب

 :انداختو گفت نیبه ماش یرفت.نگاه

بخر  یکیاالن؟گدا برو  یکدوم فرد خانوادتو گرفت نیماش

 !گهید

 مال خودمه -

پوزخند  نیماش دنیبه عقب برگشت و پس از د رپارسایام

 :زد!سپس رو به او گفت

 !ی...پولدار شدهیچ

 ؟؟؟؟یناراحت -

 !نداشت که بخوام ناراحت شم یتیاهم -
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 ادین رتیپس حرص نخور که پوستت چروک شه زن گ - 

 زدو گفت: یپوزخند رپارسایام

   

 یتو به فکر خودت باش!داغون یکه امکان نداره.ول اون

 یداغون خواه دخدایهم به ام یناجور.نباش

 شد

 !بارهیبارون نم اهیبه حرف گربه س -

 !اهیگربه س گهیم یبه ک یک -

به بحث بااو نداشت.از او جدا شدو  یاصال عالقه ا سامان

 :پس از گفتن

 بچه

 هیسامان تک نیبه ماش دویکش یپوف پارساریداخل رفت!ام به

 :گفت رلبیداد.ز

 پررو!مسخره یپسره  یبچه ا خودت

 الیداخل شد!استرس در چشمان دان قهیهم پس از چند دق او

 از یمشخص بود!آنا هم که دست کم
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 یا افهینداشت به او ملحق شده بود و حال هردو با ق آرام 

 :گفت مای!نکردندینگاه م یپکر به نقطه ا

 ن؟؟؟یریگیرفتن؟؟؟مگه سوم و هفت نم التونیفام چرا

 :به نشانه )نه( سرش را تکان دادو گفت الیدان

 میگرفتی.وگرنه ممیتونینم

 :گفت عیسر رپارسایام

 م؟؟؟یتونینم چرا

 .شهیتر م ؟بدینیبیحال آرامو نم -

نگاهش را  الیتکان داد!دان میبه نشانه تفه یسر رپارسایام

 :به سامان دوخت و سپس گفت

 تهران!نه؟ نیکنم بهتر باشه تا فردا صبح بر فکر

 کنه؟؟؟ یراض یآرامو ک -

 :گفت الیبود...دان ماین یصدا

 بهتره به فردا شب نکشه! ی.ولدونمینم
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پر از  یبا ذهن رپارسایانداخت.ام ریسرش را ز سامان 

 ی!چندباردادیآنها گوش م یسوال به حرفها

اما مگر  اوردیاتاق آرام رفته بود تااورا به حرف ب به

 آمدو کنار رونیپکر ب یا افهی.آنا با قزدیحرف م

...دستش را دور شانه او عینشست و اوهم سر ماین

 بلند شیبعد سامان از جا قهیانداخت!چند دق

 یخواست از جا رپارسایشد،ام کی.به اتاق آرام که نزدشد

 او یپا یدستش را رو الیکه دان زدیبرخ

بااخم  رپارسایو اورا مجبور به نشستن کرد!ام گذاشت

 :گفت

 تنها باشه بهیپسر غر هیدختر عموم با  ادیخوشم نم اصال

 :کردو گفت یاخم الیدان

 مینی.بذار ببمیموفق نشد میباهاش حرف بزن میرفت باری همه

 یزیاز صبح چ تونه؟آرامیسامان م

 !نخورده

 یظیبر بلند شدن نکرد اما با اخم غل یسع گرید رپارسایام

 بسته یبه در اتاق آرام که درش به تازگ
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را به  رپارسایام یها تیبود نگاه کرد.سامان حساس شده 

 یاما وقت کردیپسرعمو درک م کیعنوان 

سامان هم لجباز  گرفتیدر نظر م شتریخودش را ب او

 بود...نه انیآرام در م ی.اما حال پاشدیم

 کردیکه او نگاه م یو نشستو به همان نقطه ا!کنار ایلجباز

 :شدو آهسته گفت رهیخ

سبک  دونمیکن...چون م هیگر یدوست دار هرچقد

 چکسی...اما سکوت نکن.نه من و نه هیشیم

 .نهیبب ینجوریدوست نداره تورو ا گهید

 :طرفش برگشتو گفت به

شانه اش خورد به سمت عقب برگشت که چهره  یرو ه

 .نکنددی.رنگ از رخش پردیرا د رپارسایام

باشد.موضع خودش را حفظ کرد.مانند  دهیرا فهم هیقض

 :گفت رپارسایکرد.ام رپارسااخمیخود ام

 یکردیآرام آرام م یه یزدیحرف م یک با

 شما؟ دیببخش -
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 بله؟ - 

 داره؟؟؟ یبه شما ربط -

به دور و اطراف انداختو سپس با  ینگاه رپارسایام

 گفت: تیعصبان

   

 ارماینذار روز مرگ عموم حالتو جا ب کهیمرت

 !یریگیجواب م یکن یهرکار -

اش را  قهیشد به سمتش رفت تا  یکه عصب رپارسایام

 قدرتمندانه اورا از یلیکه سامان خ ردیبگ

را  رپارسایکه ام یجدا کردو پس از زدن پوزخند خود

 وحشتناک تر کرد به سمت باال راه افتاد.به

 :خلوت بود.آهسته گفت بایآرام رفت.دورش تقر سمت

 اراک؟ میبر یایم

 انیحرف آرام دستش را از صورتش برداشتو م نیا با

 :گفت هیگر

 ؟ی...ـچـــ
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 اراک.؟؟ میبر یایم گمیم - 

 ...؟؟یعنی...یعنی -

 ینیباباتو بب یراحت بر یآره!هماهنگ کردم که بتون -

کرد!سامان  ختنیشوق و غم آرام باهم شروع به ر اشک

 آهسته از اتاق خارج شد و به سمت

 :رفت.آهسته به او گفت پدرش

 اراک؟؟ میریحرف زدم.نم الشونیاز فام یکیمن با  بابا

 بذار به بابا بزرگش خبر بدم بعد -

سمت آقا بزرگ رفت.او هم گفت که بهتر است هرچه  به

 نی.اوفتندیزودتر به سمت اراک راه ب

 :الم کرد و گفترا آقا بزرگ بلند اع مطلب

...اشکال ادین خوادینم ی.هرکسادیب خوادیم یهرکس

 هم قدمتون روچشم نی.اومدمیرینداره.مام

 میحرف از آنها خواست بروند و تصم نیباا و

 .سامان مصمم تر از قبل به سمت آرام رفت کهرندیبگ
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شانه اش زد.سامان که به عقب  یرو یضربه ا رپارسایام 

 دویعقب کش یاورا کم ریبرگشت،ام

 :گفت

 زحمت نکش.صاحب داره! ادیز

   

زدو دم در  یخودش جلوتر راه افتاد.سامان پوزخند و

 به آرام گفت که یزیچ رپارسایمنتظر ماند.ام

به هردوپسر کرد.سپس  یسرش را باال گرفتو نگاه او

 مانتواش را تنش کردو پس از مرتب کردن

 :اش گفت یروسر

 ..حاضرممیبر

(رفتو رپارسایبه طرف پسرش)ام نایآمد.س رونیاز اتاق ب و

 :گفت

 م؟؟؟یکارخونه ما بر یبمون یتونیتو م رپارسایام

 :گفت یمتعجب و عصب رپارسایام

 !که نه معلومه
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 یومدیوقت نم چیچرا؟؟؟تو که ه - 

 بگو نایفرق داره.عمومه.به محمدرضاا نباریمن؟؟؟ا -

از پدرش فاصله گرفت.در آخر هم محمد رضا و پدرش  و

 را قبول کردند تیمسئول یفتیش

****** 

.در دیهم رس هیراه افتادو زودتر از بق هیزودتر از بق لیسه

 یخانه اش...منتظر و مشتاق بود...برا

با چهره  نباریشدن توسط چند نفر خاص.ا دهیو د دنید

 ...نه محمد پاک سرشتیجالل لیسه

***** 

 نیاجازه نداد آرام در ماش رپارسایکرد ام یهرکار سامان

 خودشان نیآنها باشدو آنرا به ماش

 یلی.خزدیو نام پدرش را صدا م کردیم هی.آرام مدام گربرد

 بخاطر سرعت کمش رپارسایهم به ام

.باالخره بعد سه ساعت وارد شهر اراک شدند.با دادیم ریگ

 به خانه دادیکه آرام م ییآدرس ها
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 زانیآو وارشانیبر د ی.چند پارچه مشکدیرس خودشان 

 دیمرگ سع یبود.در هرکدام از آنها افراد

هرکدام از آنها قلب آرام  دنی.با دگفتندیم تیرا تسل دیجاو

 !سامان تلفنش راشدیتکه تکه م

از او خواست که  الیرا گرفت.دان الیشماره دان دراوردو

 همانجا منتظر بمانند تا خودشان برسند.همه

از اشک به پر  یاما او با چشمان خواستندیم دیآرام کل از

 یا قهیشده بود.چند دق رهیپارچه ها خ

 دهیشن دیچیکه در کوچه پ ینیماش ی...سپس صداگذشت

 دختر در کی هیگر یشد.و سپس صدا

پخش شد.همه به طرفش برگشتند اما او به طرف  کوچه

 فرصت یبدون انکه به کس دوییآرام دو

   

و اما آرام.مات  دیزدن بدهد آرام را در آغوش کش حرف

 ومبهوت به در خانه شان نگاه

 یکه از خانواده اش باق ی.خواهرش بود.تنها کسکردیم

 مانده بود.آرام هم دستش را پشت آنا
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 رپارسایکردند.سامان و ام هیهردو شروع به گر گذاشتو 

 صحنه نگاه نیهردو متعجب به ا

 ستادهیا ششیپ یچه کس دانستیکه نم رپارسای.امکردندیم

 اش کوباندو یبا ارنج به فرد کناراست 

 :گفت

 شد یاوه.هند اوه

 :سامان درامد یصدا

 ناجور

بعد که آنها  یقیباز هردو متعجب به آنها نگاه کردند.دقا و

 به سمت آنها رفتو الیازهم جدا شدند دان

را به داخل دعوت کرد.همه داخل شدند و فقط آرام و  همه

 رپارسایو سامان و ام الیآنا و دان

شدو به سمتشان  ادهیپ نی)همسر آنا(از ماشمای!نماندند

 تنها به رپارسایبه علت وجود ام الیآمد!دان

آرام،جهت آرام کردن او بسنده کرد و  یشانه ها گرفتن

 به سمت آرام مای.ندیاورا در آغوش نکش
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که صحبت کردنش را بامزه کرده بود  یبا لهجه ا رفتو 

 دنیسالم داد.آرام به سمتش برگشت.با د

و سامان هم  رپارسایاورا شناخت و سالم داد.ام عیسر او

 در یشدندو سالم دادند.کس کیبه او نزد

کند.همه به داخل رفتند.با  ینبود که افراد را معرف یطیشرا

 روز با کیخانه داغ آرام زنده شد. دنید

 نیا واریخانه فرار کرد.از درو د نیاز ا یدنگو فنگ چه

 به شیخانه خاطرات داشت.از هفت ماه پ

.سرش درد گرفته یتمام خاطراتش غم بودو ناراحت نوریا

 یمبل نشست!اوضاع خوب یبود!رو

بر سروصورتش  کردویم هی.زهره گرنبود

 خود را ابراز یناراحت گریهم جور د گرانی.ددیکوبیم

از همه بخاطر  الی!ساعت نه شب بود...دانکردندیم

 و گفت که فردا صبح به آمدنشان تشکر کرد

و آنها هم همراه  روندیقبر م دنیخر یپدرش برا همراه

 تا مراسم ندیایبه قبرستان ب شیعمو



 
 

862 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 الیحرف دان نیا دنیانجام شود!آرام با شن یخاکسپار 

 پس از آنکه در را الیکرد.دان هیآهسته گر

باز کرد به سمت سامان رفتو اورا گوشه  شیعمو یبرا

 :گفت.سپس آهسته دیکش یا

 دوننیکه نم الشیو فام فک

 دوننینه بابا!نم -

 دونمیدارو دستش همه جا منتظرن م نی.اترسمیم یلیخ

 کنمیتااالنم خبردار شدن.ازت خواهش م

 بهش باشه حواست

   

 یمسخرش ه یپسر عمو نیمن حواسم هست اگه ا -

 گل نکنه رتشیغ

 کردیکه به آنها نگاه م رپارسایبه ام یلبخند مصنوع و

 :به او کردو گفت یینگاه گذرا الیزد!دان

مراسمو من اداره  نیا دیبا ی.من خودم هستم ولیهرچ حاال

 لحظه هم تنها کی یکنم.آرام و حت

 نذار
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 محاله - 

بود که از آرام محافظت  ضیاز او جدا شد.مگر مر و

 جمله را باخود تکرار کرد!تا آخر شب نینکند؟ا

 یبه همه معرف مایا و نو آن یعیانجام شد.رف یادیز یکارها

 افتیخبر آمدن آرام را در لیشدند.سه

کند!فقط قصدش  یو به فکر افتاد.او قصد نداشت کار کرد

 هم یاز کم دیترساندن بود...شا یکم

آرام  یکیاز چند نفر. ریبه غ دندی!شب همه خوابشتریب

 بخاطر نیکه افتاده بود.همچن یبخاطر اتفاق

شهرش.بخاطر ترسش که  دنیاراک آمدنش!بخاطر د به

 توانستینم شدیدر دلش زنده م یگاه

 یهم بخاطر استرسشان برا الی.سامان و دانبخوابد

 استرس را خود آرام وارد کرده نیا شتریفردا.ب

را هم  هیسرو ته قض تیشکا کیبا  توانستندی.آنها مبود

 بود ریهم گ الیدان یاما چون پا اورندیب

هم آنا...عالوه بر مرگ  یگرینگه داشته بودند!و د دست

 هم مانع لیسه دنید یپدرش،دلهره برا
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گذشت.باالخره صبح  ی.شب به سختشدیم خوابش 

 به همراه سهراب و الیشد!ساعت هفت،دان

 الیقبر رفتند.خداروشکر که پدر دان دنیخر یبرا پدرش

 .وگرنهزدیاز لو دادن آرام نم یحرف گرید

راه رفته بود!قبر را  الیمغز دان یرو یمدت حساب نیا در

 کنار قبر ی!قبردندیخر

که دعوت  یی.معصومه...تک و توک مهمان هاهمسرش

 !حال آرام قابلدندیکرده بودند سر رس

و  رپارسایآمدند.ام ینبود.به همراه آنا راه م فیتوص

 لحظه کی رپارسایسامان هم پشت سرشان.ام

تر  یسامان را حرص نی!همشدیسامان دور نم از

 :گفتیدلش مدام م!در کردیم

.خو مسخره دو قدم کنهیمن دوست دخترشم ولم نم انگار

 ریاز من فاصله بگ

سامان از آرام  یمغرور صرفا جهت دور یرپارسایام اما

 نداشت ی.وگرنه عالقه اکردیکار را م نیا
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!جنازه از سرد خانه آورده شد!آرام مانند ستدیاو با کنار 

 منشسته بود و افراد مدا یصندل یرو تیم

بلکم حالش بهتر  ختندیریآب م یقطره ها شیرو

 .سهراب وکردیشود!سامان نگران به او نگاه م

بغض  دیسف یبرادرشان در آن پارچه  دنیبا د نایس

 از آنها یهم دست کم هیکردند.حال بق

.مخصوصا آقا بزرگ و خانم بزرگ.چه قدر نداشت

 !همه جمع شدند تادانستیناراحت بودند خدا م

همان  لی...طبق نقشه،سهقاینماز بخوانند...دق تیم یبرا

 .از پشت آنها درامد!نماز کهدیموقع رس

   

پس از تکان  الیگفت و دان یزیچ الیبه دان یعیشد رف تمام

 دادن سرش از او جدا شد.همان موقع

درخت  یاز ال ندیاورا بب الیکه فقط دان یبه طور لیسه

 الیآمدو خود را به او نشان داد.دان رونیب

به سمت او  یبه او انداخت اما وقت یینگاه گذرا ابتدا

 وجود یلیسه گریبرگشت د
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 تیبا خصوص ی...باچشمان خودش مرددی!ترسنداشت 

 شهیکه هم یکلیه یبود.مرد دهید لیسه

 یو لبان یقلم ینی..بزدیم یخود را خامه ا یموها

 بود حاال لیبرجسته...خودش بود...اما اگر خود سه

 کجاست؟؟؟

مردم خودش را پنهان کرد!رضا  نیاز او دور شدو ب لیسه

 که دیپرسیم لیهم کنارش...مدام از سه

 یبا گفتن جمالت شهیهم هم لیرفتار را دارد.سه نیا چرا

 :مانند

 گمیخفه شو بعدا م -

 !مایریلو م یزنیچقد حرف م -

 اه زر نزن -

 وفتادهیآنا ن ای.هنوز چشمش به آرام دادیاورا م پاسخ

 را به سمت قبر بردند.همه بلند بلند تیبود...م

 ی.بکردیم هیاما آرام...مانند اسمش آرام گر کردندیم هیگر

 :زدیصدا...تند تند با پدرش حرف م
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جونم دوست داشتم.دارم.خواهم داشت.باهام بد  بابا 

 .دوستیبابام یول ی.منو شرط بستیکرد

تو قبر ازت ناراحت  یریم یحاال که دار تونمی.نمدارم

 کنم که تیازت شکا ومدیدلم ن یباشم.حت

.توهم منو کنمیزندان.االنم حاللت م یوفتیب مبادا

 ببخش.ببخش که از خونت فرار کردم.اگه دختر

 بودم.ببخش منو بابا.ببخش یبد

 هیشد.آنا برعکس او بلند بلند گر شتریهقش ب هق

 لیآشنا به گوش سه یهقهق ی.صداکردیم

که جلو تر  یبود...آشنا بود.کم دهیصدارا شن نی...اخورد

 قبر زانو زده ی.دو دختر جلودیرفت قبر را د

از آنها آرام...و  یکی.بودند

هقهق آنا اوج گرفت.همان  ی...خواهرش...آنا!صدایگرید

 مایلحظه ن

را دور شانه همسرش انداختو اورا به خود  دستش

 صحنه به جنون نیا دنیبا د لیفشرد.سه
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مواقع چشمانش سرخ  نیکه در ا دانستی.خودش هم مدیرس 

 ...او همان آناشدی...باورش نمشودیم

 دیمجرد.حال متاهل!نفهم نیازا شی.پدیجد یاما باظاهر بود

 افتاد اما ناخواسته یچه شد...چه اتفاق

 یلیشد اما خ دهید الیلحظه به چشم دان کی یبرا دوباره

 یبه طرف رضا برگشتو از ال عیسر

 :دیغر شیدندانها

   

 میبر

اما  گشتیبا ترس اطراف را م الیخودش راه افتاد.دان و

 زیبه سمت سامان خ عینبود.سر ینه...کس

و درگوشش حرف هارا زمزمه کرد...ازاو  برداشت

 گریامروز آرام را به تهران ببردو د نیخواست هم

طبق نقشه  قای.دقاوردیوجه اورا به اراک ن چیه به

 یناخواسته به درخواست ها...چه خوب لیسه

ماندن  خواستیهم فقط م لی.سهدادندیپاسخ مثبت م لیسه

 کند که موفق یآرام در تهران را قطع
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 :...رضا مبهوت گفتشد 

 .به موال یکرد وونمیچته.د یروان لیسه

 لیدور شده بودند.سه ی!از آنها حسابدادینم یپاسخ لیسه

 حیرا توض یزیچ خواستیاصال نم

اما  کردیم چیمدام در راه اورا سوال پ!اصال.رضا دهد

 بودند دهینرس نینگرفت.هنوز به ماش یپاسخ

را مجبور به پاسخ  یبلند رضا که و یبا صدا لیسه که

 شد!به طرفش برگشتو کرد،منفجریدادن م

 :گفت

 ...نفهم ی!خستم کردچتــــــه؟

که سرتا سر حرف زدنت،سرتاسر کارت  یی.تواتویمن  -

 د بنال ستمیتو ن قیرمزه!خب مگه من رف

 دی.سفکنهیکمون رنگ عوض م نیرنگ نیع ی.هگهید

 که هی...چهی.چیسرخ مشک دیسف یسرخ مشک

 ؟؟؟یکرد ینجوریشوهرش ا دویدختر جاو دنید با
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 نیازا ادینگو شوهرش شوهرش....بدم م ید خفه شو...ه - 

 !ادیکلمه.بدم م

جمله  نیشد.مدام در ذهنش ا رهیباز به او خ یبا دهان رضا

 :شدیتکرار م

 !گفتم شوهرش باریکه فقط  من

 :دیحکم فرما بود!رضا پرس نشانیب سکوت

 !هیچ هیپسر...بگو قض بگو

که مغرور  ی...برعکس تمام زمانشهیبرعکس هم لیسه

 انداخت!باالخره شکسته ریبود سرش را ز

را  شی...رضا به سمتش رفتو شانه هادید یرا کس شدنش

 :که او بشنود گفت یجور رلبیگرفت.ز

 شده! یپسر؟بگو.بگو چ چته

   

 یموضوع رو به کس نیر...رضا تاحاال ا -

 تونمی...نمتونمینگفتم...نم
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کرده  ینطوریکه تورو ا یمهمه.موضوع یلیموضوع خ - 

 !شنومی.من ملیمهمه بگو سه یلیخ یعنی

با  لی.سهنطوریولو شد!رضا هم هم نیزم یرو لیسه

 کند یلرزشش را مخف کردیم یکه سع ییصدا

 :گفت

که  یبار...موضوع نیبار...و آخر نیاول ی...اما براگمیم

 به سه سال گردهیکرد برم نیمنو دلچرک

و چهار سالم بود.هنوز بچه  ستیکه ب ی...وقتشیپ

 یکارا بود.ول نیبودم...اون موقع بابام هم تو ا

 یفاب اژدر قی.بابام رفکردمیم یمثه ندا دور من

 .کارمرفتمیمن نم یما ول شیپ ایام بتو گفتیبود!م

.تک بچه بودم و بابام خوردمی.از پول بابام مکردمینم

 شهر ی!با نصف دختراکردیپر م بمویج یحساب

 مویاسم واقع چکدومشونی.اما هشتریب دمیبودم!شا دوست

 یپا یروز هی نکهیتا ا دونستنینم

 یکه من برا یباز شد!همون روز یعیبه خونه رف دیجاو

 رفته یعیبه خونه رف یانجام کار



 
 

872 
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با دخترش اومد...ارام نه...دختر  دی.اونروز جاوبودم 

 بزرگش.آنا!اون موقع ها آرام هفده سالش بود

بود!هردوشون اومدن تو...از  کی ستوی...بستیآنا...ب اما

 .معلوم بوددیباریم طنتیچهره آنا ش

 یحرف یهمو ول میکردینگاه م ی.منم که بدتر!هشّره

 هیعکس  خواستیم یعی!اونروز رفمیزدینم

 نجایا الیبفرسته و گفت دان دیجاو دیرو واسه سع ییزایچ

 قرار شد من عکسو از لیبه هزار دل ستوین

دخترش!شمارشو گرفتم البته  یبفرستم برا بریوا قهیطر

 .بخاطر عکس مجبور شد!بعددادینم

.اونا که رفتن بالفاصله عکسارو فرستادم واسه رفتن

 دختر گفتیبود م هیهم پا یعیدختره.رف

 یمتن هی فرستادمیمن م یمتن هیاوقات  ی!بعضهیباحال

 رفتیم یهم تو اراک وقت یاون.چند بار

که هزارتا  یچرا...من...پسر دونمی!نمدمشیدیم دانشگاه

 که حاضره یپسر هیدوس دختر داشته...
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 ستیدختره ب هیغرورش شکسته نشه...دل دادم به  رهیبم 

 شد لیاون متن و جوکا کمکم تبدساله!

که  یمن درخواستمو گفتم و اونم به شرط نکهیچت،تاا به

 تاینفهمه قبول کرد!آناه یکس

...به مدت دوسال دوست دختر دی...ملقب به آنا جاودیجاو

 یکم زیو عشق من بود رضا!دوسال...چ

افتاد  یشد.چه اتفاق یچ دونمی!هست؟؟؟؟بعد دوسال نمستین

 یاز تمام شبکه ها دمیکه فهم

هامو،زنگامو  امیآنا بالک شدم.جواب پ یمجاز

 رشیروز به زور گ هی...اما کردمی!درک نمدادینم

 ...دادیخواستم که اونم با دادو ب لیو دل آوردم

 پوزخند زد سپس ادامه داد: دیکه رس نجایا به

   

 یکه باباش قاچاقچ یگفت من با پسر دادیبا دادو ب اونم

 یدستش تواون عوض باشه و خودشم

 ی.گفت بهم برم پکنمی.ازدواجم نمشمیباشه دوست نم ایباز

 عده هی یامثال خودم.گفت برم پ
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بار غرورم شکست و  نیاول یکه مثله خودمن.برا آشغال 

 غرورم یها کهیبعد ازاون قسم خوردم با ت

که با کمال  ییکنم.ازجمله دخترا یاز افرادو زخم یلیخ

 لیتحو لیبا من بودن و منم با کمال م لیم

دوسال با طرف  نکهی.استیدادم!سنگدل شدن آسون ن عربا

 ..بعدسیبعد ولت کنه آسون ن یباش

اتفاق از شغل بابام متنفر شدم...بابام مرد.متنفر بودم  اون

 اما رفتم تواون شغل.بلکه بتونم حال همه

 نیبود که هم نجای!جالب اارمیمونث هارو جاب جنس

 همونروز به مایمسرشون...اقا نه

رفته بود...دو ماه بعدم ازدواج کردن.همه  شیخواستگار

 تو دل نهیک هیدست به دست دادن  نهایا

 نی.مهم ترزهیچ نیپسر،غرور مهم تر هی یباشه.برا من

 چندتا ی.غرور من جلوشیتو زندگ زیچ

همجنساشون  یشکست...غرور دخترارو جلو همجنسم

 ...شکنمیم

 :ادامه داد لی.سهکردیمبهوت به او نگاه م رضا
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کس  چیآرام.ه ی.دوسش دارم.ولکنهیندا...اون فرق م اما 

 یکی.دهیجواب کار خودش رو خودش نم

آرام و  خوامیگفتم م ادتهی!دنیتقاصشو پس م زاشیعز از

 عقدش کنم؟

 !آره -

خودم نگهش دارم  شیپ یکمیبود که  نیدرواقع قصدم ا -

 عذابش بدم تا دلم خنک

...بعدولش کنم.اما بعدا منصرف شدم.هربار که شه

 و شهیاعصابم خورد م کنمیخاطرات آنارو مرور م

خواهرش  یعنی شیفرد زندگ نیتر زیگرفتم با عز میتصم

 یلیخ میباهم بود یجواب کارشو بدم.وقت

 نیدوسش داره!و ا یلیخ دونمی.مکردیم فیآرام تعر از

 هیدق واسش...آرام فقط  نهیآ شهیم

تقاص کار خواهرشو پس  دیکه با یدختر هی...چسیباز

 !بده

 :گفت یسکوت کردند.رضا پس از مکث هردو

 بوده؟ یالک ینجوریسر آرام هم یشرط بند هیقض یعنی
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سال بعد همون  قایقمار دق یکه من رفتم پا ینه...روز - 

 بود که آنا اون حرفارو به من زدو یروز

سال بعد همون  قای...دقمایبراش خواستگار اومد.ن شبش

 قمار.رفتم تا عذابش یشب رفتم پا

دخترو  شنهادیداغون بود.مسته مست!تا پ یلی!باباش خبدم

 نجایفعال تاا یدادم قبول کرد...و زندگ

 رفته!و خواهد رفت شیخواسته من پ به

   

انداختو تکان  ریبه سمت رضا برگشت.رضا سرش را ز و

 تا شدیاو م هیداد.کاش زودتر وارد زندگ

 ...کند یریرفتارش جلوگ نیازا

 :از جا برخاست برود که رضاگفت لیسه

 !دقه صبرکن هی...لیسه

 :به طرفش برگشت.رضا گفت ستادویا لیسه

بعد ولش  یکن تشیاذ یداشت میاول تصم یگفت تو

 ...ــی...االن...االنم همون تصمیکن
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 :کردو گفت یده اتک خن لیسه 

 !نمتیبیعوض شده!خونه م میقبل میوقته تصم یلیخ

 یبرا شیتصم یعنیحرف  نیکرد.ا یاز او خداحافظ و

 یبه پسر یست!رضا با نگران یمعامله او قطع

 نشیپشتش به او بود نگاه کرد.به طرف ماش که

 و ش،محکمیپ قهی.برعکس چند دقرفتیم

 لیسه یبار دلش برا نیاول ی!رضا برااستوار

 .سوخت!سرش را تکان دادو از آن محوطه خارج شد

******* 

.اصال کردیصحبت نم چکسیروز گذشته بود!با ه کی

 بهی.نگاهش مکان غرشدیلبانش از هم باز نم

 هیگر یشده بود!حت رهینقطه خ کی!فقط و فقط به دیچرخینم

 کرد اورا ی!هرکس هرکارکردیهم نم

 شتریرا ب الیترس دان نیکند نشد که نشد.هم یرفتن راض به

 به تهران رفته شی!عموهاکردیم

مانده  رپارسای.کال خودش و سامان و امبودند

 یبه ماندن نداشت فقط وقت یعالقه ا رپارسایبودند!ام
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به زور سامان را نگه داشته،اوهم خودش را  الیکه دان دید 

 نیا یرا برا نیمهمان کرد.فرهاد ماش

از مهمانها رفته  یکینفر گذاشته بود و خودش با  چند

 داده بودو به هیتک نشیبود!سامان به ماش

هم به طرفش  رپارسای!همان موقع امکردینگاه م رونیب

 :انداختو گفت نیبه ماش یرفت.نگاه

بخر  یکیاالن؟گدا برو  یکدوم فرد خانوادتو گرفت نیماش

 !گهید

 مال خودمه -

پوزخند  نیماش دنیبه عقب برگشت و پس از د رپارسایام

 :زد!سپس رو به او گفت

 !ی...پولدار شدهیچ

   

 ؟؟؟؟یناراحت -

 !نداشت که بخوام ناراحت شم یتیاهم -

 ادین رتیپس حرص نخور که پوستت چروک شه زن گ -
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 :زدو گفت یپوزخند رپارسایام 

 یتو به فکر خودت باش!داغون یکه امکان نداره.ول اون

 یداغون خواه دخدایهم به ام یناجور.نباش

 شد

 !بارهیبارون نم اهیبه حرف گربه س -

 !اهیگربه س گهیم یبه ک یک -

به بحث بااو نداشت.از او جدا شدو  یاصال عالقه ا سامان

 :پس از گفتن

 بچه

 هیسامان تک نیبه ماش دویکش یپوف رپارسایداخل رفت!ام به

 :گفت رلبیداد.ز

 پررو!مسخره یپسره  یبچه ا خودت

 الیل شد!استرس در چشمان دانداخ قهیهم پس از چند دق او

 از یمشخص بود!آنا هم که دست کم

 یا افهینداشت به او ملحق شده بود و حال هردو با ق آرام

 :گفت مای!نکردندینگاه م یپکر به نقطه ا
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 ن؟؟؟یریگیرفتن؟؟؟مگه سوم و هفت نم التونیفام چرا 

 :به نشانه )نه( سرش را تکان دادو گفت الیدان

 میگرفتی.وگرنه ممیتونینم

 :گفت عیسر رپارسایام

 م؟؟؟یتونینم چرا

 .شهیتر م ؟بدینیبیحال آرامو نم -

نگاهش را  الیتکان داد!دان میبه نشانه تفه یسر رپارسایام

 به سامان دوخت و سپس گفت:

   

 تهران!نه؟ نیکنم بهتر باشه تا فردا صبح بر فکر

 کنه؟؟؟ یراض یآرامو ک -

 :گفت الیبود...دان ماین یصدا

 !بهتره به فردا شب نکشه ی.ولدونمینم

پر از  یبا ذهن رپارسایانداخت.ام ریسرش را ز سامان

 ی!چندباردادیآنها گوش م یسوال به حرفها
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اما مگر  اوردیاتاق آرام رفته بود تااورا به حرف ب به 

 آمدو کنار رونیپکر ب یا افهی.آنا با قزدیحرف م

او ...دستش را دور شانه عینشست و اوهم سر ماین

 بلند شیبعد سامان از جا قهیانداخت!چند دق

 یخواست از جا رپارسایشد،ام کی.به اتاق آرام که نزدشد

 او یپا یدستش را رو الیکه دان زدیبرخ

بااخم  رپارسایو اورا مجبور به نشستن کرد!ام گذاشت

 :گفت

 تنها باشه بهیپسر غر هیدختر عموم با  ادیخوشم نم اصال

 :کردو گفت یاخم الیدان

 مینی.بذار ببمیموفق نشد میباهاش حرف بزن میرفت باری همه

 یزیاز صبح چ تونه؟آرامیسامان م

 !نخورده

 یظیبر بلند شدن نکرد اما با اخم غل یسع گرید رپارسایام

 بسته یبه در اتاق آرام که درش به تازگ

را به  رپارسایام یها تیبود نگاه کرد.سامان حساس شده

 یاما وقت کردیپسرعمو درک م کیعنوان 



 
 

882 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

سامان هم لجباز  گرفتیدر نظر م شتریخودش را ب او 

 بود...نه انیآرام در م ی.اما حال پاشدیم

 کردیکه او نگاه م ی!کنار او نشستو به همان نقطه ایلجباز

 :شدو آهسته گفت رهیخ

سبک  دونمیکن...چون م هیگر یدوست دار هرچقد

 چکسی...اما سکوت نکن.نه من و نه هیشیم

 .نهیبب ینجوریدوست نداره تورو ا گهید

 :طرفش برگشتو گفت به

.انقدر ییازت بکنم...انقدر فک نکن تنها یخواهش هی اومدم

 گوشه!انقدر فکر نکن هی نیتنها نش

سال نشده که از دست  هی!مادرتو ستیباهات ن یکس

 نیشهرت...باا یماه اومد هی!بعد یداد

 چجایه،هوج چیموقع به ه چی.اما هیروبه رو شد تیوضع

 از افراد دورو یلینکن!خ ییاحساس تنها

 یستیهستن!تو تنها ن برت

   

 :گفت یفیضع یلب باز کردو با صدا آرام
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 ییاحساس تنها شترینشستن...ب رونیکه ب یوجود افراد با 

 کنمیم

دستان گرمش  انیدست بردو دست ارام را م سامان

 گرفت.آرام به طرف سامان برگشت و با

 یاز اشک بود به او نگاه کرد.قطره اشک زیکه لبر یچشمان

 شد!سامان با ریاز چشمان آرام سراز

 نییاشکش پا نکهیدست دراز کردو قبل از ا یمحو لبخند

 صورت آرام،پاک یتر برود آنرا از رو

 :!با همان لبخند محوش گفتکرد

 مشیران،تصمیدوباره برگرده ا یوفته،جاللیکه ب یاتفاق هر

 ،آسمون بهکنه تتیعوض شه،بخواد اذ

 تتیبه آسمون بره تا آخر عمرم حما نیاد،زمیب نیزم

 یحت ذارمی.تا آخرش پات هستم و نمکنمیم

 ذارمیکه جون دارم،نم یبهت دست بده!تا موقع یتنها حس

 !...مطمئن باشیو بچش ییطعم تنها

اشک از آن  یادیبه چشمان آرام که هر لحظه تعداد ز و

 نگاه کرد!دوباره کنارش شدیم ریسراز
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 یرا رو یزیچ ینی...چشمانش را بست که سنگنشست 

 شانه اش حس کرد.به سمت چپش که

.دستش را فشرد دیشانه خودش د یآرام را رو برگشت،سر

 و خودش هم سرش را به عقب

 دیگویکه فقط خودش بشنود چه م یلب،جور ریو ز چسباند

 :خواند

 ایدرده تو دل در هیکه برام مثل  یعشق به

 که شده فانوس روشن تو غم صحرا یحرف به

 باستیز ییکه برام آرامش تنها یاسم به

 استیرو یکه ب یپرخون و دل تنگ یدستا به

 رگ آرامش یبه رو غیت یبوسه ها یجا به

 خون از غم و خواهش یماه و مهتاب و دل یجا به

 میچشم پراز اشک و تمام دردو دل ها به

 ر به نامت من قسم دادمبا نیاول یبرا

 دادم که تا هستم و جان دارم قسم

 (یریهنوزم دوستت دارم)!باران قد میگویم بااشک
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

هم چشمانش را بست.در دلش اعتراف کرد که او با  آرام

 خواهدیمرد م کیمرد طرف است. کی

 یکه احساس بزرگ یپسر بچه ا کیکند نه  تیازاوحما

 !چقدر خوشحال بود از وجودکندیم

!در دلش هزاران بار خدارا شکر کردو آهسته در سامان

 :دلش گفت

 زنش خوشبحال

چشمانش را باز  عیسر تیتوجه به موقع یحرف ب نیا با

 :کردو گفت

 تیترب یب

 :متعجب گفت سامان

 هان؟؟؟

 :بلند فکر کرده است لبش را گاز گرفتو گفت دیکه فهم آرام

 !یچی...ههـ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 شیباال رفته نگاهش کرد.آرام از جا یبا ابروها سامان 

 :بلند شدو گفت

 رونیب میبر بهتره

بلند  یلبان سامان آمد!از جا یرو یبخش تیرضا لبخند

 شدو سپس هردو به همراه هم از اتاق

شدند.چشمان همه گرد شده بود!مخصوصا  خارج

 ی.نگاهخوردیکه خون،خونش را م رپارسایام

 افتیدر یبه سامان انداخت که لبخند حرص درار یعصب

 کرد.آنا به سمت آرام رفتو اورا به

 یدر گوشش گفت که لبخند محو یزی.چدیکش آشپزخانه

 الیلبان آرام نشست.سامان کنار دان یرو

 :گفت مایکه ن نشست

 کنهیذوق م نهیبیتورو م یچرا آرام وقت دمی...من تازه فهمنه

 !اسینجوری.پس بحث اخندهیو م

اما  یعصب یلیمقدمه،خ یب رپارسایبه آرام اشاره کرد.ام و

 :کنترل شده گفت یباصدا

 ستین ینجوریهم ا اصال
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 مایلبان ن یگوشه لب سامان نشست و خنده بررو یپوزخند 

 آهسته با آرام صحبت الی!دانالیو دان

اورا مجاب کرد که بهتر است هرچه زودتر به  کردو

 ول کرد!صبح،قبل ازتهران برگردند و آرام هم قب

 مایو ن رپارسا،آنایآفتاب آرام به همراه سامان و ام طلوع

 لیسه نکهیبه تهران برگشتند...غافل از ا

   

با چهره محمدپاک سرشت منتظرشان است تا نقشه  یجالل

 لیاش را کمکم انجام دهد.سه

 :گفت دیپوشیکه لباسش را م همانطور

 ...اول...جلب اعتماد قدم

شد و به سمت  نشیبه ندا زد سوار ماش یاز آنکه سر پس

 دوتا فرش دیکارخانه راه افتاد!امروز با

شد متوجه  کیکارخانه که نزد ابانی!به خدادیم سفارش

 نیتجمع افراد در اطراف کارخانه شد!ماش

شد!به سمت  ادهیخاص خودش پ لیپارک کردو با است را

 کارخانه که راه افتاد متوجه شد
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کردن نگهبان  خیدر حال توب ایرو رادرمحمدرضا،ب 

 بودند ستادهیا یگوشه ا ناهمیاست.سهراب و س

بود حرف  ستادهیکه آنجا ا یسیهم با پل یگاه و

 بترسد جلو سیبدون آنکه از وجود پل لی!سهزدندیم

به آنها انداخت!سپس جلو رفتو به  یاجمال یو نگاه رفت

 :سهراب گفت

 افتاده؟ یسفارش فرش اومدم.اتفاق ی.براسالم

 :تکان دادو گفت یسر سهراب

 میکنیداخل صحبت م دیی...ناجور.بفرماآره

 :تکان داد و گفت یسر لیسه

 حتما

از اتاق  یکیها نگاه کند داخل شد! سیبدون آنکه به پل و

 اتش ایشده بود.گو یکارخانه مشک یها

نقشش را درست انجام  ایزد!پور یثیلبخند خب لی!سهگرفته

 :ه طرفش رفتو گفتداده بود!سهراب ب

 میسفارش نشون بد می...اما امروز فکر نکنم بتونمتاسفم
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 !دستبافت اومدم یفرش ها یبرا - 

 !مشکل همونجاس قایدق -

 اد؟یافتاده.چرا ازاونجا دود م یچه اتفاق دیجاو یآقا -

 :انداخت گفت نییسرش را پا سهراب

 عمرشو داد به شما شیدوروز پ برادرم

 نا؟؟؟؟یآقا س -

   

دفنش  یبرادرم.تهران نبود.اراک.ماام برا یکینه نه!اون  -

 اراک.شوهر خواهرمو میرفته بود

.شب که رفتن خونه نگهبانم خوابش میگذاشته بود پسرشو

 !گرفته.نصف مال ومنالمون سوخت

 ه؟؟؟یچ ؟؟؟منظورتونیچ یعنی -

 دونمیدست بافت بود! نم یاون اتاق مخصوص فرشا -

 که یما شب... چرا...ای... چجوریک

 شیساعت سه زنگ زدن گفتن آت شبید یعنی میمابرگشت

 !میریگیگرفته!از اون موقعس پ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گرد شدو سپس گفت یبیبه طرز عج لیسه چشمان 

 افتاده؟؟؟ یاتفاق نیهمچ نینگهبان ندار مگه

 دهیشده که نفهم یچ دونمیچرا اما نم -

 چه بد!واقعا متاسفم -

 :انداختو گفت ریسرش را ز سهراب

خرج اون فرشا  یلیمون رفت.خ یینصف دارا کامال

 یلی!خمیکرد

نشست.لبخند  لیلبان سه یرو یدور شد!لبخند لیاز سه و

 تواندیانسان چقدر م کی!مگر ثیخب

نشست و به آنها نگاه  یصندل یباشد؟؟؟؟منتظر رو ثیخب

 رهیکرد!همه کارکنان نگران به سهراب خ

 نیاما با ا شدیم زیحقوقشان وار دیبودند.امروز با شده

 که به وجود آمده بود...سهراب با یخسارت

خاطر دادن به  نانیبه همه نگاه کردو پس از اطم ینگران

 و محمدرضا به سمت نایکارکنان با س

.بد زدیم ثیهمچنان لبخند خب لیراه افتاد!سه تیریمد

 آنرا دیبه آنان زده بودو حال...با یخسارت
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اما به روش مخصوص خودش!سهراب  کردیم درست 

 گوناگون یخودرا با روش ها یمدام نگران

از همه نگران حقوق کارکنان بود که  شتری!بکردیم ابراز

 دوروز عقب افتاده دیبخاطر مرگ سع

 :بلند شدو گفت یاز جا ی!سهراب با نگرانبود

 یفکر هیبعد  ادیپسررو رد کنم بره بعدا ب نیبرم ا اول

 میکنیم

 شیرفت!روبه رو لینه خارج شدو به سمت سهکارخا از

 :گفت ستادویا

 نجایکه!اصال وضع ا دینیبیپاک سرشت اما م یآقا متاسفم

 ویبه شما فرش تونمیو منم نم ستیخوب ن

 شینما یبرا یجالب زیبدم چون در حال حاضر چ نشون

 به دی!حقوق کارکنا هم مونده که بامیندار

 هم فکر کنم! اون

   

 :بلند شدو گفت شیاز جا لیسه
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چندتا فرش باعث  نی.چندتا فرش سوخته...همدیجاو یآقا 

 ن؟؟؟یبش وسیشده انقد ما

 :تکان دادو گفت یسر سهراب

 می.اگه بخوامیفرش ها داده بود نیا یبرا مونوییدارا شتریب

 بایتقر میپرداخت کن یاز حساب شخص

 دونمیکنم.نم کاریچ دونمی!نمشهیهمه صفر م حساب

 لیحرف هارا به سه نیچرا ا دانستیهم نم خودش

 :به پشتش زدو گفت یضربه ا لی!سهزندیم

حکمت از  هی نیا دینداره...شا ی.نگرانیبزرگه حاج خدا

 !خداست که منو به شما گره بزنه

 ؟یچ یعنی -

آهسته راه افتادو سهراب را هم مجبور به راه رفتن  لیسه

 :گفت رفتیکرد!همانطور که م

 موییباال.منم همه دارا دیمو کشپوال کمیشر شیپ چندوقت

 از دست داده بودم اما زود اقدام کردمو

برگشت.نذر کردم فرش  مییلطف خدا گرفتنش!همه دارا به

 رو عوض نییپا یمسجد محله ها یها
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کنم که قابل اعتماد  یگذار هیسرما جایو بعد پولمو  کنم 

 باشن!خدا شمارو سر راه من قرار داد که

 !خدا مشکل شما دیمشکل من رفع شه هم به ام هم

 :دیپنهان پرس یبا تعجب سهراب

 ه؟؟؟یچ منظورت

دست  سپارمی!مکنمیم یگذار هیسرما نجایمن پولم رو ا -

 چندروز بهم ثابت نیشما چون تو ا

کارخونه  نی!من خودم هم به انیهست یکه چه آدم نیکرد

 نه نییشما سییاما باز هم ر زنمیسر م

حفظ شه.بعد از اون هرموقع  ییپولم جا خوامیفقط م!من من

 شما مشکلتون حل شد و خودتون

هم مال  ینجوری.انیگردونیپول منو بهم برم نیبود یراض

 هم مشکل شما شهیحفظ م ییمن تا جا

 دیجاو یآقا نی.موافقشهیم حل

خوشحال شده بود!هرجور  شنهادشیاز پ یحساب سهراب

 هم یبه نفعشان بود...ضرر کردیفکر م
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 ششیبه ر یمشورت کند.دست هیاما الزم بود با بق دندیدینم 

 گفت: دویکش

   

با پدرم  دی.بارمیبگ میتصم ینجوریهم تونمیمن که نم واال

 نیبا برادرم چون ا نیمشورت کنم!همچن

شب  هیقطع متونیاوناهم هست!اگه تصم یبرا کارخونه

 دمیخبر م

حرفم هستم.اون موقع سر  یگفتم و پا یحتما.کامال جد -

 !میکنیهم صحبت م متیق

 .دمیپس من شب خبرو بهتون م -

و  نیمشورت کن نی.برکنمیمن هم االن زحمت رو کم م -

 !.خداحافظنیخبر رو به من بد

 !پاک سرشت یخداحافظ آقا -

 رفتیم شییبا لبخند از او فاصله گرفت اما هرچه  لیسه

 را شیها نی.آستشدیتر م ثیلبخندش خب

 :باال دادو گفت یکم
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 کیموندن من تو کارخونه و...نزد یدوم...بهونه برا قدم 

 طول ذارمیشدن به هدفم!نم

 !دیجاو ی...البته خانوم هادیخانوم جاو ذارمی!نمبکشه

 !شد نشیسوار ماش یبا خوشحال و

********* 

پس  دی.خانواده جاوگذشتیم دیاز فوت سع یروز ستیب

 نیبدتربار  نیاول یاز مشورت هم برا

منفعت داشت  شانیرا که به ظاهر برا شانیزندگ میتصم

 را قبول لیرا گرفتند و درخواست سه

همان  ای یجالل لیکوچک باعث شد سه میتصم نی!همکردند

 رفت و یبرا یلیمحمدپاک سرشت دل

خوب  یبه آن کارخانه را داشته باشد!به ظاهر همه چ آمد

 بود.حقوق کارکنان به موقع پرداخت

و  یاز شکست جبران شد و حال همه به خوب ی!مقدارشد

 را شانیدر کنار هم زندگ یخوش

محمدپاک  یاصل تیهو دانستیچه م ی!اما کسکردندیم

 و به چه علت به آنجا آمده ستیسرشت چ
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خرج گذاشته  یدختر بردوشش حساب نیکردن ا دای!پاست 

 یمهم نبود!به حرفها شیبود اما برا

 دای!جدکردیاصال گوش نم دادیهم که به او تذکر م رضا

 نداهم با او هم قدم شده بود!معموال در

بود او  شیهم که از خدا لی!سهکردیکارها کمکش م انجام

 هرجا کردیم یپشتش باشد سع نگونهیا

به رفتن  میاورا هم ببرد!آنا هم که فعال تصم رودیم که

 رانیا یدلش برا یهم که حساب ماینداشت!ن

خوشش  یلیخ دیاز خانواده جاو نیشده بود و همچن تنگ

 نداشت!حال یآمده بود به رفتن اصرار

 رپارسایچندروز ام نیخوب نبود!در ا ادیهم ز آرام

 کیبرده بود اما هربار سر  رونیاورا به ب یچندبار

 نیهم مینکن یانصاف ی!اگر بکردندیهردوباهم دعوام هیقض

 یآرام را به حالت عاد یدعواها هم کم

   

آرام  زدویبه آرام زنگ م ی!سامان هم گاه گدارگرداندیبرم

 گفتیم رپارسایبا ام شیهربار ازدعواها
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آرام و  نی!کال از رفت و آمد بشدیتر م یعصب سامان 

 ...ازمییبهتر بگو ایآمد! یبدش م رپارسایام

 یآرام با او برخورد خواستیآمد و نم یبدش م رپارسایام

 به بهیپسر غر کیداشته باشد!اما او فعال 

دخترعمو و پسرعمو  ییاز جدا توانستیآمدو نم یم حساب

 چند روز نیکند!جمعه بود...درا یریجلوگ

وجه سرکار نرفته بود!حال و حوصله اش را  چیبه ه آرام

 اس ام اس ینداشت!صبح جمعه با صدا

به  لشیبلند شد!چشمانش را که باز کرد،صفحه موبا تلفنش

 !تلفن را برداشتوزدیاو چشمک م

.لبخند کردیم ییخودنما یرا باز کرد!نام سامان حساب قفلش

 ضربه امشیپ یزدو رو یجون یکج و ب

 :زد

.اما مجبور یدیخواب یهنوز گرفت دونمیآرام خانوم.م سالم

 االن پاشو برو نیکنم.هم رونتیبودم ب

 شیپ ارمتیدنبالت نهار ب امیم گهیساعت د هیشو تا  حاضر

 و اما و اگرهم امیخودمون.نه و نم
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 عالف شم ها!بدو.خدافظ نییپا امی!نمیندار 

سپس پشتبندش بااو تماس گرفت.آرام که برداشت قطع  و

 کند که دارشیب خواستیکرد.فقط م

بلند  شیو از جا دیکش یا ازهیشده بود!آرام خم موفق

 ییجا خواستیشد!اصال دلش نم

به نقطه  ندویبش ییمانند چند روز قبل جا خواستی!مبرود

 شودو خاطراتش را مرور رهیخ یا

نگرانش  یحساب انیاطراف شدیکارش باعث م نی!همکند

 شوند.در اتاقش زده شدو سپس آنا با

لبخندش  دیچشمان باز آرام را د یوارد شد!وقت لبخند

 بزرگتر شد!به سمتش رفتو کنارش

 ریدادو در جواب صبح بخ لشیتحو ی!آرام لبخند کجنشست

 عیاو فقط سرش را تکان داد!آنا سر

 :گفت

نهار  یپاشو حاضر شو!سامان زنگ زد گفت برا پاشو

 داریدنبالت.گفت اگه ب ادیاونجا!خودشم م یبر

 !وفتهیکه داره راه م میکن دارتیب ینشد
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آهسته  ییآرام گرد شد!به همه خبر داده بود!باصدا چشمان 

 :گفت

 من تنها؟ فقط

 !.پاشورترید کمی یول میاینه ماهم م -

بلند شد.تختش را مرتب  شیتکان دادو از جا یسر آرام

 یبهداشت سیکردو به طرف سرو

دست و صورتش را خشک کردو  نکهی...بعد از ارفت

 سرش انداخت به سمت هال راه افتادو یشال

 گفت: یمعمول یصدا با

   

 !سالم

 نیبا لبخند پاسخش را دادند!محمدرضا هم بود.ا همه

 جفت شده مایبا ن یچندروز حساب

نکند.آرام پس  ییاحساس تنها ماین شدیباعث م نی!همدبودن

 خورد لب یاز آنکه صبحونه مختصر

 :که اقا بزرگ با لبخند گفت دینهار را بو هیکرد تا قض باز
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دنبالت حاضر شو معطل  ادی.برو االن پسرفرهاد مدونمیم 

 !نشه

تکان دادو به سمت اتاقش رفت!طبق معمول  یسر آرام

 را فشیو ک دیپوش یسرتاپا مشک

.هم تازه ماه صفر شروع کردیهم که نم شی.آرابرداشت

 شده بود هم پدرش تازه فوت کرده بود!نم

 رونیشد از اتاقش ب انیتلفنش نما یکه رو سامان

 رفت.تماس را که جواب داد سامان فقط گفت

کردو پس  یمنتظرش است.آرام از همه خداحافظ نییپا که

 نییاز پله ها پا شیکفش ها دنیاز پوش

!آفتاب مشتاق تر از یسرد یاز کم غیبود اما در زیی!پاآمد

 همه جارا گرم دویتابیم نیبر زم شهیهم

لب آرام نشست.از  یرو یفکر لبخند کوچک نیبود.باا کرده

 یکردو از در اصل یباغبان هم خداحافظ

 شهیپارک شده بود.ش شیسامان روبه رو نیشد.ماش خارج

 بودو خودش هم با نییسامان پا
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بسته شدن  ی.با صدازدیفرمان ضربه م یرو انگشتانش 

 در به خود آمدو به سمت در

زدو.آرام هم با  ییبای.متوجه آرام که شد لبخند زبرگشت

 به سمتش رفت.در یمعمول کیلبخند کوچ

 .کردند یرا باز کرد!هردو باهم احوال پرس جلو

 یو آن صدا دیچیپیم نیاضافه برسازمان در ماش ییصدا

 یقیدقا یهنگ عوض شد و براضبط بود!آ

که شروع شد سامان  دیهمه جارا گرفت!آهنگ جد سکوت

 – به خود آمدو با گفتن کلمه عیسر

دست برد تا ضبط را خاموش کند که دست آرام  – دیببخش

 به آرام کرد که یاورا متوقف کرد!نگاه

 :گفت آرام

 !خاموش کن یآهنگه باشه!بعد اگه خواست نیا بذار

تکان دادو دستش را عقب  –باشه  –به نشانه  یسر سامان

 نیوند در ماش یحامد کول ی!صدادیکش

باعث شد آرام سرش  نیداشتو هم نیغمگ تمی!آهنگ ردیچیپ

 به اقیبچسباندو با اشت شهیرا به ش
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آهنگ توجه کند...با شروع آهنگ کمکم توجه سامان  متن 

 :هم جلب شد

 راحت چقد

 ساعت یتو

   

 حالت نیتو بدتر درست

 شهیواسه هم یریم یگفت بهم

 حاال.که مادوتا یول

 تک و تنها میستین گهید

 شه؟ یکه چ یبرگرد یدار عالقه

 سربه سرم گهیتو د نذار

 برمیسرم بزنه که دلتو م به

 یدونیخوب م توکه

 پر...درد سرم یعاشق عشقا من

 پا رو دلم گهیتو د نذار

 باز تو دلم یایندارم که ب دلشو
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 یدونیکه خوب م تو 

 ترم وونهیاز تو د وونهید منه

..... 

 تورو داده به من خدا

 من فرشتهء

 پر...غصهءمن یدست  یفرشته  تو

 من فرشتهء

 تو خطرم نیبب

 سربه سر دل عاشق در به درم نذار

 سربه سر دل عاشق در به درم! نذار

   

******* 

به آرام  یچشم ریسامان ز دیکه رس نجایا به

 انداخت...حرف دل سامان را زده بود!فرشتهء

 ییبایفکر لبخند ز نیسامان.باا یبرا ی!فرشته اسامان

 لحظه یسامان نشست!برا یلب ها یرو
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 یباز کردو دوباره نگاه عیچشمانش را بست اما سر یا 

 به آرام انداخت.هنوز به آهنگ گوش

!آهنگ که تمام شد آرام دست بردو آنرا دادیم

 برگرداند.آهنگ دوباره شروع شد و هربار لبخند

.دست آخر بعد از سه بار پخش آرام شدیم شتریب سامان

 شدو سامان ضبط را خاموش الیخیب گرید

سامان پس از آنکه  دندویبه خانه رس قهی!بعد از پنج دقکرد

 پارک کرد قفل نگیرا داخل پارک نیماش

 یگرما شد!هنوز هم همان ادهیرا باز کردو آرام پ در

 حضور داشت!هردو باهم وارد خانه دیخورش

 نکهیکه شهربانو با لبخند به سمتشان آمدو پس از ا شدند

 میتصم دیچندبار آرام را در اغوش کش

 یاشک چیسامان ه یگرفت که با اخم و عالمت ها هیگر به

 لبخند پر شیبه جا دویاز گونه اش نچک

به او زد.شهربانو وارد آشپزخانه شدو سامان هم به  یمهر

 شیدنبالش.شهربانو بالفاصله اشک ها

 :پاک کرد که سامان گفت را
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 تو حالت افسرده رهی!دوباره ماینکن هیجلوش گر مامان 

تکان دادو با لبخند فرهاد  –باشه  –به نشانه  یسر شهربانو

 را صدا کرد!سامان همانطور که در

 :گفت رلبیتا آب بخورد ز کردیرا باز م خچالی

 !رهیهمه زحمتم به باد م واال

بعد از آشپزخانه خارج شدند.فرهاد با  یقیدقا هردو

 یبه سمت آرام رفتو پس از آنکه کم ییخوشرو

 ناینشست به بهانه کار از آنها فاصله گرفت!سار کنارشان

 نشده بود!شهربانو آرام و داریهم هنوز ب

بلند  شیبودند که سامان از جا ساکت کنار هم نشسته سامان

 :شدو گفت

 !امیبرم لباسمو عوض کنم ب من

آنها هم  نیرفت!شهربانو آرام که تنها شدند سکوت ب و

 ربع از رفتن سامان و فرهاد کیشد! شتریب

 شتریاما برنگشته بودند!حوصله آرام هرلحظه ب گذشتیم

 شده بود اما رهیخ ی.به نقطه ارفتیسر م
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 یخاطراتش را مرور کند!صدا ایفکر کند  توانستینم 

 یبازرگان امیپ دنیکه مردم را به د یمجر

 کی.در رفتیاعصابش راه م یرو یحساب کردیم دعوت

 به سمت شهربانو عیسر یلیلحظه خ

 گفت: برگشتو

   

 قدم بزنم؟ کمی اطیمن برم ح زنعمو

 :زدو گفت یلبخند شهربانو

 !برو آره

زد!چقدر تنها راه  رونیبلند شدو از خانه ب شیاز جا آرام

 چیه نیرفتن را دوست داشت!تا قبل ازا

 جهینت نیچند هفته به ا نیاما در ا دیپسندیرا نم ییتنها وقت

 ییاوقات تنها یبود که گاه دهیرس

فکر  یهم رفتو حساب یست!به باغ پشت یهردرد یدوا

 چرا انقدر فکر دانستیکرد!خودش هم نم

 کردیکفشش نگاه م یبودو به بند ها نییپا...سرش کندیم

 زد!بدنش خیکه ناگهان تمام پشتش 
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باز به روبه  یاز هم باز شد.با دهان شیو دست ها صاف 

 گنجشک بود نگاه کیکه  شیرو

 یبلند شد!هرکس بود که حساب یخنده ا ی.صداکرد

 خوشحال بود.قهقهه اش خانه را برداشته

به عقب برگشت که سامان را در حال قهقهه  عی.آرام سربود

 تر نییپا ی.چشمانش که کمدیزدن د

نوشابه  یآب متوقف شد!سامان بطر یبطر یرو آمد

 از آنرا یخانواده را پراز آب کرده بود و نصف

گرد به سامان  یکرده بود!آرام با چشمان یآرام خال پشت

 زدو یثی.در دلش لبخند خبکردینگاه م

حرکت لبخندش را  نی.سامان با ادیدو به طرف خانه سپس

 وسیخورد.به طرف ساختمان رفت و ما

 سیحال باال رفتن پله ها بود که تمام صورتش خ در

 سرش را باال گرفت که آرام را عیشد!سر

چشمان سامان  نباری.ادیبزرگ د یبه دست با لبخند یبطر

 سامان به خود نکهیگرد شده بود.بعد ازا
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 یبار با صدا نیاول یشروع شد!آرام برا شانی.آب بازآمد 

 سامان را یحساب نیهم دویخندیبلند م

 ؟آرامیاورا بخنداند!چقدر عذادار شتریتا ب کردیم شارژ

 همه ی.براکردیم یدوماه بود عذادار

 ی!لباس هادیخندیم دیبس است!او با گری...حال دزیچ

 بود.شهربانو از پشت سیخ یهردو حساب

که  کردیبه آن دو نگاه م یوصف نشدن هیبا خوشحال پنجره

 پنج نکهیبلند شد!او باا نایسار یصدا

و درحال صبحانه خوردن  گذشتیشدنش م داریاز ب قهیدق

 خنده آنها نشده یبود متوجه صدا

 :گفت دویرا سر کش شیی.چابود

 چخبره مامان؟ اونجا

 نیخودت بب ایب -

 یخوشش نم دنیرا د رونیاز پنجره ب چگاهیکه ه نایسار

 آرام دهانش دنیآمد در را باز کرد که با د

 :بلند گفت یماند.با صدا باز

 آرامــــ؟؟؟
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 نای.آرام با لبخند سالم کرد اما سارستادندیاز حرکت ا هردو

 به نشانه تاسف تکان دادو سپس یسر

 :گفت

 ...اب بـــ یاومد دیدار روی.سن خر پدیبکش خجالت

 یشد.شاک سیحرفش تمام نشده بود که تمام تنش خ هنوز

 سرش را باال گرفت که متوجه قهقهه

شروع  یآرام و سامان شد.اوهم پس از آوردن بطر یها

 کرد!چقدر کنارهم شاد بودند.چقدر یبه باز

 ی!او امروز براکردیآرام قشنگ بود.همه را شاد م دنیخند

 بار بعد دوماه داشتن خانواده را نیاول

 نیدر ا نباری.اشدیدر ذهنش پررنگ م یزید!اما چکر حس

 خواهر داشت آن هم کیخانواده او فقط 

از برادرش  شتریب یزیخانواده چ نی.پسر انایسار

 نیبه ا شتریب زدیم بیبود.هربار که به خودش نه

 تیست!حما یکه سامان واقعا پسر خوب دیرسیم جهینت

 ی!وقت گذاشتنش براشیها
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داشت  یکه در زندگ یبا تمام مشکالت!او شی!خنداندنهاآرام 

 شده بود.پس از آن که تیبا شعور ترب

بازهم  کندینم یاش زندگ یدرکنار مادرو پدر واقع دیفهم

 اوقات سرش یخوب بود.مهربان بود!گاه

وقت ها پر از  یسامان و گاه یاز رفتارها شدیم پر

 رپارسایهم ام یها!گاه گدار یخاطرات و تلخ

 شانی!باالخره آب بازکردیآرام را به خود مشغول م ذهن

 هم تموم شد و همه به داخل رفتند تا لباس

 یمیرا عوض کنند.آنا و شوهرش هم آمدند جو صم شانیها

 گذاشتندیتر شد و خانواده سعادت نم

گذشت!پس از  یرا حس کند.روز به خوب یناراحت یکس

 نهار آرام به همراه خواهر و شوهر

لبش  یبه خانه بازگشت.لبخند از رو خواهرش

 نکهیا گفت؟ازی.چرا به خودش دروغ مرفتینم

خوشحال  خندانندیبه فکرش هستند و اورا م یکسان نیهمچ

 یداشت!تلنگر ازیتلنگر ن کیبود.او به 
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!آرام پس از اوردیدر ب یافسردگ یاورا از حال و هوا که 

 لباس به هال آمد و کنار آنها ضیتعو

 :تلفن را قطع کردو با لبخند گفت .آقا بزرگنشست

 میمهمون دار شب

 آقا بزرگ؟ هی:کآنا

 !پاک سرشت یبا آقا نجایا انیبچه ها م -

 ه؟یپاک سرشت ک -

ما باشه!کمک  کیچند ماه قراره شر یکه برا یهمون -

 ورشکست نشدن کارخونه!زنگ یکرد برا

 بشه یقدر دان هی دیدعوتشون کردم.باالخره با زدم

   

 !نیکرد یکارخوب -

 دانستیبلند شدو به سمت آشپزخانه رفت.چه م شیجا از

 که دعوت شده است دوست پسر یکس

در  یترس و استرس چیخودش است؟؟همه بدون ه سابق

 حال آماده کردن خانه بودند!ساعت پنج
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کمک  یبود اما آنا هم برا هیوقت کم!غذا با سم بود 

 مهمانها به لیرفت.ساعت هفت بود که کمکم س

باهم  ادیو آرام که ز رپارسایشد!ام ریشان سراز خانه

 !بعد دعوا آنروز هردو مانند بچهزدندیحرف نم

بود که چرا آرام  نیباهم قهر کرده بودند.دعواهم سر ا ها

 رهیاست خ ابانیکه دم خ یبه پسر

بوده است  گرید ی!هرچه هم آرام گفت حواسش جاشده

 دست بردار نبود.در آخر هم رپارسایام

 رپارسایخراب،حرصش را سو صورت ام یا اعصابب آرام

 را رپارسایکرده و با خودکار صورت ام یخال

هفته  کیشده بود... ادهیپ نیکرده بود و از ماش یخط خط

 چکدامیاما هنوز ه گذشتیاز آن ماجرا م

 هیکه از قض ای!مانند دو کودک!روکردندیصحبت نم باهم

 به خانه ییبایز یخبر داشت با چهره 

که قرار است دوست پسرش  دانستیآمده بود!م پدربزرگش

 را یآتش سوز هیقض لی!سهندیرا بب
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رحمانه آنرا برگردن  یکرده بود و ب فیتعر ایرو یبرا 

 خواست که به ایآرام انداخته بود.اما از رو

از قبل  شتریهرلحظه ب ای!نفرت رودینگو یزیچ یکس

 نی!چقدر ااوردیخودش نم ی!اما به روشدیم

ساده بود!...همه آمده بودند که زنگ در زده شد!تنها  دختر

 را آنهم به لیسه یکه چهره واقع یکس

بود!خوشحال تر ازهمه به  ایرو شناختیم یمبهم صورت

 یشده بود...زنگ ساختمان اصل رهیدر خ

 نباریوارد شد.اما ا لیباز و سه رضای.در توسط علخورد

 شد...آناهم ریهم غافل گ لیخود سه

 نهینفس در س یا قهیچند دق یراه همسرش...برا...همبود

 به عیسر یلیاش حبس شد اما خ

امروز خوب خودش را در دل آنها جا  دیآمد.او با خودش

 به جا یاز خود رد دی!نباکردیم

کرد  ی!پس از آنکه باهمه سالم و احوال پرسگذاشتیم

 ستادهیا یبه آرام.مظلوم گوشه ا دیرس
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 نکهیتا ا دی!چشمش چرخکردیبه او نگاه م یمعمول بودو 

 .بزور خنده اش را کنتر کردهایبه رو دیرس

و  شیدرحال انفجار بود!با آنهمه ر لیسه افهیق دنی.با دبود

 عوض شده بود.آنا که اصال یمو حساب

زدو به  ایبه رو یواشکی یچشمک لیاو شک نکرد!سه به

 برگشت!همه کنار هم نشسته هیسمت بق

که در چند  دانستیچه م ی...اما کسیمی.گرم وصمبودند

 را بر سر آنها ییمرد چه بال نیا ندهیروز آ

آورد!آرام ناخواسته و بخاطر نبود جا کنار  خواهد

 که متوجه او شد رپارساینشسته بود.ام رپارسایام

 :سمتش برگشتو گفت به

 ..کنماینم یآشت ؟منیمنت کش نجایا ینشست

 لب گفت: ریچهره اش را مچاله کردو ز آرام

   

 زرشک

 ایگفت یچ دمیشن -
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 !یگفتم که بشنو - 

 ...ادب.ازت بزرگترم مثال یب -

 ...مثال -

 :به سمت آرام برگشتو گفت عیسر

پوست صورتم رفت تا  ؟اونروزیکشیخجالت نم اصن

 صورتم پاک یجوهر اون خودکارهارو از رو

 کنم

خنده اش را معلوم نکند شانه  کردیم یکه سع یجور آرام

 یرو لیرا باال انداخت.چشم سه شیها

 :لب گفت ریمتوقف شدو ز او

 خانــــــوم مینیبیم دنتمیخند گهید چندوقت

 :را متوجه خودشان کرد ،همهییصدا

 زیسرم نییبفرما

******* 

!آرام پس از آن سرکار گذشتیم لیاز آمدن سه یچندروز

 رفتن را شروع کرده بود.در آن چند روز
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...چه خوب زدیآرام حرف م با زدویمدام زنگ م سامان 

 آرام ی!بعد از هرتماس تلفنرفتیم شیهم پ

 ای!عصر بود که روشدیم رهیبا لبخند به سقف اتاقش خ فقط

 در لیسه ی!حرفهادیاز دانشگاه رس

لباس به اتاق  ضی!پس از تعوشدیم نییباال و پا ذهنش

 ایرفت.درحال انجام کار بود که رو رضایعل

 :گفت

 سالم

برگشتو با لبخند سالم  ایبه سمت رو عیسر رضایعل

 :وارد شدو گفت ایداد.رو

 بپرسم زیچ هی رضایعل

   

 :بدون آنکه به او نگاه کند گفت رضایعل

 بپرس

 !یتو...تاحاال...عاشق شد -

 ؟یعاشق؟عاشق ک -
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 ...کال - 

 ییسرش را باال آوردو نگاه گذرا یلحظه ا یبرا رضایعل

 یزیانداخت!سپس همانطور که چ ایبه رو

 :گفت نوشتیم را

 اوهوم

 :دیمقدمه پرس یزنده شد.ب ایدر دل رو ترس

 فرد آرامه نه؟؟؟ اون

زل زد.از  ایسرش را باال گرفتو به رو عیسر رضایعل

 با تعجب رضای!علدیچکیترس و لرز م ایچهره رو

 :دیپرس

 ها؟؟؟؟

 اون فرد آرامه نه؟؟؟؟ -

 د؟؟یسع ییآرام؟آرام دختره دا -

 م؟یآرام دارآره.مگه چنتا  -

تعجب  رضایکه عل زدیرا م شیو تند تند حرفها یهلهل آنقدر

 :دیپرس یکرده بود!پس از مکث کوتاه
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 ؟یدیسوال و پرس نیا چرا 

 !گهیبگو د رضایعل -

 عاشق آرام باشم؟؟ دیبا یچ یمن برا -

 سرش را باال گرفت و گفت: عیسر ایرو

   

 ؟یبه آرام ندار یحس چیتو ه یعنی

 !نه -

 یشیم یرتیاوقات سرش غ یچرا بعضپس  -

 یخود را جابه جا کردو با همان لحن معمول یکم رضایعل

 :اش گفت

ناراحتش  یکس یوقت نیهم یاون داداش نداره.برا آخه

 میمسئول رپارسایمنو محمدرضا و ام کنهیم

 یحس چی.وگرنه نه...من هنهیهم ی!برامیاز اون دفاع کن که

 ؟؟؟یدیسوالو پرس نیبهش ندارم!چرا ا

 !ینجوریهــ...هم -

 ؟؟؟یمطمئن -
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 آره - 

 .یاوک -

برخاست و از اتاق خارج شد!نفس  شیبالفاصله از جا ایرو

 و تلفنش را دیکش یقیعم

وارد  گرفتیرا م لی.همانطور که شماره سهبرداشت

 بعد از چند بوق لیاتاقش شدو در را بست!سه

 :را برداشت تلفن

 جانم؟؟؟

 لیالو سه -

 زمیسالم عز -

 !حرف زدم رضایسالم.با عل -

 خب؟؟؟؟ -

خسارت  شتریدختره ب نیتا ا میکارمونو انجام بد میتونیم -

 !اوردهیبه بار ن

 پس حله؟؟ -
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بهش نداره که بعد رفتن اون شکست  یآره.داداشم عالقه ا - 

 بخوره

   

البته  گهی...توهم نگران نباش!تا چندروز دزمیعز یمرس -

 رهیم تونیکامل از زندگ نیبعد اربع

 .مطمئن باشرونیب

 !...فعالزمیعز گهیدارم بهت!من برم د نانیاطم -

 خدافظ -

از اتاق  یقینفس عم دنیپس از کش ایتماس قطع شد.رو و

 همه دست به دست ایخارج شد.گو

 !!دختر کیبدبخت کردن  یبودند برا داده

****** 

 :دادو گفت هیتک شهیرا به ش سرش

 االن حال ندارم یول هیکار خوب یمنت کش یبرا

 ی!خود دانکنماینم یازت منت کش گهیدفعه د -

 !ایزیمن خوابم کرم نر یپس برو!ول -
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 :گفت طنتیبا ش رپارسایام 

 کنم؟؟؟ کاریچ مثال

 نینکن با ا ادیکه خوابم بپره آهنگو هم ز ادیحرف نزن ز -

 نکن.فعال تمیشال هم اذ یگوشه ها

حواسش را به  دویخند رپارسایرا بست.ام شیچشم ها و

 کنار یجمع کرد.چقدر وقت شیروبه رو

!باالخره شدیم لیپسر بچه تبد کیبود خوشحال بود.به  آرام

 !آرام را چند بار صدادندیرس نمایبه س

تکانش داد که چشمانش را  ینشد!چند بار داریاما ب کرد

 :باز کردو گفت

 نکن تیگفتم اذ خوبه

 میدیروبه رو تو نگا کن رس -

 عیسر یلیشد!خ ادهیتکان دادو پ یسر نمایس دنیبا د آرام

 خودش را درست کردو به سمت

با لبخند به سمت او حرکت  رپارسایبرگشت!ام رپارسایام

 :شدند که آرام گفت نمایکرد.هردو وارد س
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 ؟ینداشته باشن چ طیاگه بل - 

   

دارن.دوستم اونجا کار  طمیبل دمینترس سانسشو پرس -

 !کنهیم

 آهان -

چندتا  یاز هر خوراک رپارساینگفت!ام یزیچ گرید و

 آرام در آمده بود اما کو یکه صدا داشتیبرم

!با عجله هردو به سمت سالن دیخریشنوا؟فقط م گوش

 به طرف دوستش رپارسایرفتند!ام یبزرگ

 :روبه آرام گفت یاحوال پرس یپس از کم رفتو

 کدوم؟؟؟

 :ها کردو گفت لمیبه ف ینگاه آرام

 بخر ویکیخودت  دونمینم

هارا گرفت.سپس رو به  طیتکان دادو بل یسر رپارسایام

 :آرام گفت

 !می...برشهیشروع م گهید قهید ده
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 ه؟؟؟یچ لمهیاسم ف - 

 ...مردن داشت -

 ره؟یمیم ی؟؟؟کیچ -

 !وری.آهان.مردن به وقت شهرنمیبب ساینه وا -

 ؟یچ یعنیوا  -

 !باحاله گفتنی.مگهید مینیبیم میریم -

نگفت.هردو به سمت سالن رفتند و در  یزیچ گرید آرام

 که شروع لمیخودشان نشستند.ف گاهیجا

 یخوراک یها سهیک یحرف نزد!اما صدا یکس گرید شد

 جالب لمی!موضوع فدیرسیبه گوش م

اشک همه  لمیو آموزنده بود...در آخر ف ی!کامال امروزبود

 از یکی نکهیدختران درآمده بود!باا

تصادف کرده بود اما باز هم اشک  لمیبد ف یها تیشخص

 آور بود!آرام خودش هم جزو ان

و روشن  لمی.پس از اتمام ف ختندیبود که اشک ر ییدخترها

 :گفت رپارسایشدن چراغ سالن ام
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 وقت فیبود مگه؟ح لمیف نمیاه اه.ا اه 

   

 قشنگ بود میلیخ -

پف  یچشم ها دنیبه طرف آرام برگشت که با د رپارسایام

 :تعجب گفتکرده او با 

 ؟یکرد هیواقعا گر ؟نهیکرد هیگر

 !پسره چارهیآره!ب -

 !نایحقش بود.هم اون هم س -

 !که گول خورد نایس -

 گشنمه میشام بخور میدر هرحال...پاشو...پاشو بر -

 !نجایا یتو که انقد خورد -

 شهیکه شام نم نیا -

بلند  شیبه نشانه تاسف تکان دادو از جا یسر آرام

 ریکه در طبقه ز یشد!هردو به سمت رستوران

سفارش  تزایبود.هردوشان پ کیقرار داشت رفتند!ش نمایس

 :کردو گفت ینچ رپارسایدادند!ام
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کنه  یمعرف یدرست حساب لمیف گمی..خوبه بهش ممسخره 

 !ها

 !.تازه آموزنده هم بودیقشنگ نیخب به ا -

 ...منـ یبرا یبچه خوبه ول یبرا -

 ؟؟؟؟؟؟یبزرگ مثال تو -

 ستم؟ین -

 :دادو گفت هیتک یبه پشت صندل آرام

 کلتمیه نیبا قدشو!ا یفقط سنشو دار یواال.تو از بزرگ نه

 یکه پفه فقط.مهم اون عقلس که ندار

 !خوب بهت ساخته لمهیچشمم روشن!ف -

 !گمیم قتوی.دارم حقلمیف چارهیب -

 الزم نکرده.غذاتو بخور -

   

گذاشتو هردو  زیم یهارا رو تزایموقع گارسون پ همان

 یبود...برا یشروع به خوردن کردند!روز خوب
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 میبه ساعت کرد.ساعت نه و ن ی!آرام نگاهجفتشان 

 :گفت عیبود!سر

 میبر بخور

 کجا؟ -

 !خونه -

 !زوده -

 !از ده بمونم شتریب تونمیبدو بخور من نم -

 !بزرگتر باهاته نترس هیخب االن  -

 باشه.بدو یکیمواظب اتو  خوادیم یکی -

 بخورم تونمیهلم نکن نم -

 .رپارسایام -

 !و تو دونمیمن م یفش بد -

 بدو بخور -

 :زدو گفت شیتزایبه پ یگاز رپارسایام

 می...پاشو برپاشو
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بلند شدو رفت تا صورت حساب را رداخت  شیاز جا و 

 را حس ینگاه پسران ینیکند!آرام سنگ

 یچرا...اما برا دانستیتوجه!نم یاز کم غیاما در کردیم

 آمده بود عذاب رونیب رپارسایبا ام نکهیا

به سمتش آمدو  رپارسایچرا.ام دانستیداشت!نم وجدان

 راه نگیسپس هردو به سمت پارک

 نیماش یکردند سوار شدند!وقت دایرا که پ نی!ماشافتادند

 روشن شد ضبط هم ناخوداگاه روشن

هرچه  دای...جدبیعج یتکرار...تکرار کی.باز هم شد

 همه دست ایافتاد.گو یسامان م ادیبه  دیدیم

!همان اورندیآرام ب ادیدست هم داده بودند تا سامان را به  به

 سامان پخش نیکه در ماش یآهنگ

خواست ضبط را خاموش  رپارسایهم پخش شدام نجایا شد

 :هم آرام مانع شدو گفت نباریکند که ا

 آهنگه بمونه نیا بذار

   

 .نگفت یزیچ رپارسایام
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 ...داده به من خداتورو 

 من فرشتهء

 !پرغصهء من یفرشتهء دسته  تو

 من فرشتهء

 تو خطرم نیبب

 سربه سر دل عاشق دربه درم نذار

ناخوداگاه چهره سامان در  دیقسمت که رس نیبه ا***

 چرا!اما دانستیذهنش نقش بست.نم

چهره در ذهنش نقش  نیا یزیبود سر هر چ یچندروز

 رپارسایام نباریتمام شد ا!آهنگ که بستیم

 –فرشتهء من  –به اول برگرداند!هربار که کلمه  انرا

 افتاد!تا یسامان م ادیآرام به  شدیخوانده م

 رپارسای.امشدیآهنگ تکرار م نیبه خانه برسند مدام ا نکهیا

 :گفت ستادویدم خانه اقا بزرگ ا

حاالم کار  نیی!برو پادونمیم یکرد میهمراه یشد خوشحال

 دارم



 
 

929 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یک منو همراه یتو خوشحال شد میبهتره بگ - 

 !خدافظیکرد

 زرشک.خدافظ -

 تو؟ یاینم -

 نه کار دارم -

 بهتر برو!خدافظ -

 رپارسایشد!پس از آنکه وارد خانه شد ام ادهیپ نیاز ماش و

 :داد امیپ رضایتلفنش را برداشتو به عل

 هم واجبه یلیدارم ناجور.واجبه.خ ؟کارتیخونه ا یعل

****** 

   

با اهل خانه به سمت اتاقش رفت.تا  کیسالم و عل پس

 به تلفنش انداخت چشمانش گرد ینگاه

هم از  یامی.پانزده تماس از دست رفته از سامان!چندپشد

 ها امیبود که در همه پ دهیدست اورس

 :دیپرسیکرده بودو مدام م ینگران ابراز
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 ؟یدیکه جواب نم ییکجا 

که خود سامان تماس  ردیبرد تا بااو تماس بگ دست

 یجواب که داد که صدا عیگرفت.سر

 :سامان به گوش خورد نیخشمگ

 آرام الو

 یسالم.خوب -

تو چهارساعته.انقد بهت زنگ زدم چرا  ییسالم.کجا -

 ؟؟؟؟یدیند

 خونه نبودم -

 تا ساعت ده شب؟تنها؟ یبود رونیب -

 نه تنها نبودم -

 باهات بود؟؟؟؟؟ یک -

 رپارسای...امریام -

 ؟؟یکــــــ -

 :.با تعجب گفتدیکه زد ارام ترس یداد از
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 رپارسایشد؟گفتم که ام یچ 

 !رونیب یبااون پسره بر ادیاصال خوشم نم -

او ناراحت نشد بلکه خوشحالم  ینینه تنها از خشمگ آرام

 چرا اما خوشحال دانستیشد!نم

 :دیگل کرد.پرس طنتشی.ششد

 مگه؟ شهیم یچرا؟؟؟چ

نرو.چه پسرعموت باشه چه  رونیگفتم که!اصال بااون ب -

 !یا گهیهرکس د

   

 !که هیپسر خوب -

 خوبه؟ ؟کجاشیااا جد -

 مگه؟ هیکال...پسر بد -

 :گفت دویکش یپوف سامان

 نرو رونیباهاش ب گهید خواهشا

 کیانداخت.چه جالب...حال  ریلبخند زدو سرش را ز آرام

 رونیب یبا چه کس گفتیپسر به او م
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نرود؟جالب تر از آن...آرام از دستش ناراحت  ای برود 

 آرام را به نگونهیشد که ا یرتیغ اینشد...آ

 :دیرا شن زیکچی...هرچه بود فقط دانستیآورد؟نم وجد

 یکه راحت ی...هرجوردونمیمن نم البته

 :زد شیخواست تلفن را قطع کند که آرام صدا و

 ...سامان

 بله؟ -

 نشو...خدافظ یباشه...عصب -

تلفن را قطع کرد.با آن دو کلمه سامان را به آن  عیسر و

 که تا چند لحظه یبردو اورد.سامان ایدن

از  یاز دست آرام بخاطر سکوتش و طرفدار شیپ

 که یناراحت بود حال با لحن او و حرف رپارسایام

 یآوردو با شوق نییرا به او دادند.تلفن را پا ایدن ایگو زد

 !!!تلفن را قطع کرد یوصف نشدن

لبخند زد!پس آن عذاب وجدانش بخاطر سامان  ***

 که هرلحظه و هرجا در یبود...بخاطر سامان
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ساعت ها ذهن اورا به خود  شودویم انیارام نما ذهن 

 ! لباسش را عوض کردو پس ازکندیمشغول م

به سقف  دویتخت دراز کش یکردن چراغ رو خاموش

 نیاش بخاطر ا یشد! پس نگران رهیخ

 یها تیاورا...حما رتیشت.غ...چقدر دوست دابود

 را...هنوز به شیشدن ها یعصب یاورا...و حت

بود که لبش را گاز گرفتو با تکان  دهینرس کیبار یجاها

 افکار را از نیکرد ا یداد سرش سع

 ریکرد نشد.آخرهم ز یدور کند...اما هرچقدر سع خودش

 :لب گفت

 سامان ریبخ شب

   

 !دیچشمانش را بست و خواب و

***** 

کرد بالفاصله راه خانه عمه اش را در  ادهیرا که پ آرام

 ساعت بعد مین کیگرفت!بخاطر تراف شیپ



 
 

934 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

پارک کردو  یرا گوشه ا نی.ساعت ده شده بود!ماشدیرس 

 باز یزنگ را زد!در پس از مکث

به طرف آسانسور رفتو  یبا حس ناشناخته ا رپارسای!امشد

 دنیکه رس یخانم یسوار آن شد!با صدا

 ییشد!دم در زهره با خوشرو ادهیپ دادیاطالع م را

 با او یبا لبخند مصنوع رپارسایمنتظرش بود!ام

رو به  هیاز بق یکردو پس از سالم و احوال پرس یروبوس

 :زهره گفت

 خوابه؟ رضایعل عمه

 !نه فکر نکنم -

 رپارسایبه ام ییخارج شدو با خوشرو ایموقع رو همان

 تافیدر یسالم داد که جواب سرسر

شد.چراغش خاموش  رضایوارد اتاق عل رپارسای.امکرد

 تخت نیبودو فقط نور چراغ خواب ب

هم  یمیآهنگ مال یروشن بود.صدا رضایو عل محمدرضا

 دو تقه به در زدو رپارسای.امشدیم دهیشن

 :گفت
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 !ی.هورضایعل 

 :آهسته گفت ییبا صدا رضایعل

 تو ایب دارمیب

بالفاصله بلند  رضایوارد شدو در را بست.عل رپارسایام

 :گفت رپارسایشدو نشست.روبه ام

 روشن کن چراغو

 !بهتره یکی.تارخوادینم -

 خب؟؟؟؟ -

 !باتو حرف بزنم دیمن با رضایعل -

 بنال -

 تخت محمدرضا نشستو گفت: یرو رپارسایام

   

 !خودمون بمونه نیب مردونه

 حله.بگو -

 ...دختره شدم هیمن عاشق  -
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 نیاز ا ای یعاشق شد ؟واقعایشداوه نه بابا؟؟؟تو عاشق  - 

 !اسیالک

 !نه...واقعا عاشق شدم -

 ....تو عاشقـشهیپسر!اصال باورم نم یوااا -

 اونو بچسب گسید زیچ هیبحث سر  -

 ه؟یبحث سر چ -

هم اونو دوست داره.و  یا گهیپسر د هی نهیبحث سر ا -

 یبدست آوردنش سع یداره برا

من نگران اون باهم دعوامون شده اما  ی.چندبارکنهیم

 مال اون شه!واسه خودم خوامیدخترم!نم

سه سالمه تو  ستوی...من بنجای...اومدم اترسمی!مخوامشیم

 کنم کاری.چخوامی!کمک مشیش ستویب

 بفرستمش بره؟ که

دخترا باهاش قهر  نی.عیبا دختره دعوانکن یزیسرهرچ -

 براش گل ینکن که سرد شه.گاه گدار
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و قصدت  یاز حست مطمئن شد ی.هرموقع واقعنبفرست 

 آزار دادن مردم نبود احساستو بهش بگو

 .آندرستند؟یبود برو خواستگار یاگه راض و

 اون پسره بره؟ شهیباعث م نایهم یعنیآره... -

دختر خانوم عاشق شما شه و  نیا شهیباعث م نباینه...ا -

 !اون پسررو دکش کنه

 آهان...آهان -

 ه؟؟؟؟اسمشیدخترخانوم که قراره بدبخت شه ک نیحاال ا -

 کنه؟یم یکجا زندگ هیچ

 یانداخت و دستش را ال نییسرش را پا رپارسایام

 :گفت رضایفرو برد!عل شیموها

 کنهیم یدختره تورو انقد خجالت نیا دونستمیقرآن اگه م به

 شهیکوتاه م تیو اون زبون شصت متر

 بهت بده! ویکیزود تر  خواستمیخدا م از

   

 مرض -
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 !هیچه شکل هیکجاس چجور هی.اسمش چگهیخب بگو د - 

 ؟یدونیخودت م -

 ...اسمشو بگو ه؟حداقلیمن؟نه واال...ک -

 !اسمش..آ...آرامه -

تکرار کرد  رلبیاسمش را ز یبا لبخند چندبار رضایعل

 ارام خودشان افتاد که بلند ادیکه ناگهان 

 :گفت

 ؟؟؟یینا؟دخترداییآرام دا نی؟؟؟؟؟آرام؟؟؟؟همیچ

و دهانش  ینیب یجلو سیدستش را به نشانه ه رپارسایام

 :گذاشتو گفت

 دنیشن ؟؟؟؟همهیزنیچرا داد م چته

 :آهسته تر گفت ییبا صدا رضایعل نباریا

 خودمون؟ آرامه

که از  یسرش را به نشانه مثبت تکان داد!نور رپارسایام

 بود دهیصورتش تاب یچراغ خواب به رو
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و اال بخاطر جواب  ندیحرکت اورا بب رضایشد عل باعث 

 به او یمحکم یندادنش پس گردن

 :کردو گفت ینچ نچ رضای!علزدیم

زرت  ی.شک کرده بودما...هدیبه عقل خودم نرس چرا

 به من که با آرام حرف یکردیزرت اخم م

!بدبخت شونهیدل نه صد دل عاشق ا هی...پس بگو.آقا زدمیم

 یآرام.قراره دست چه اعجوبه ا

 !وفتهیب

 ...رضایعل -

 :گفت دویخند رضایعل

 ه؟یشما ک یعشق بیرق نیا حاال

 همون پسره!پسر دوست باباش.. -

   

اون پسره...اه نوک زبونم  زیپسر دوست باباش؟؟؟چ -

 ...بودا

 سامان -
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 .آره آره سامان - 

 :مکث ادامه داد یاز کم پس

 ؟یکنیم یتو سرت به سامان حسود خاک

 !دارم رو عشقم رتی.غستین یحسود -

 دمیپسره ند نیاز ا یاوه...هرچند من حرکت عاشقونه ا -

 .اونم خوشگلو جذابهیاما خب حقم دار

 !پهیخوشت و

انداخت که  رضایبه عل ینگاه خصمانه ا رپارسایام

 :.سپس گفتدیخند رضایعل

االن  دمیفهم ی!فقط حفظدمایند یکیتار نیتو ا افتویق اصال

 یکنینگام م یچجور

خنده!حالت  ریز یزنیساعت م میبعد هر کلمه من نتو  -

 خوبه؟

 !بخوابم رمیآره.االنم پاشو برو به درد عشقت بسوز بگ -

 !ممنون از مشاوره با ارزشت -

 .خدافظکنمیخواهش م -



 
 

941 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 رونیرا از اتاقش ب رپارسایام یدست یدست و 

 کردو سرش را تکان یتک خنده ا رپارسایکرد.ام

خانه که موضوع را  یالاز اه ی.پس از خداحافظداد

 از خانه خارج شد دندیپرسیم

****** 

!با کردیم تشیاذ خوردیبه چشمانش م میکه مستق ینور

 .هنوز به خواب نرفته بوددیغرغر دمر خواب

آنرا به  خواستیزنگ تلفنش بلند شد!دلش م یصدا که

 تفاوت باشد اما یکرد ب یبکوبد...سع وارید

اعصابش راه  یرو شتریصدا ب گذشتیکه م هرچه

 ی!تلفن را که برداشت متوجه تماسرفتیم

شدنش را  داریبار هزارم ب ی!آالرم تلفنش بود که برانشد

 که یساعت دنی.با دکردیم یادآوریبه او 

تخت بلند شد که  یاز رو عیسر خوردیتلفنش تکان م در

 حس کرد گردنش در حال شکستن

آن گذاشت و با غرغر ماساژ  یدست رو عی!سراست

 به ی!نگاهشدیصاف نم یداد!گردنش حت
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کرد.نه بود.آه از نهادش بلند شد.به سمت کمد  ساعت

 را تنش کند اما شیرفت تا لباس ها یوارید

گردنش برداشتو خواست گردنش را  یدستش را از رو تا

 خشک ایبر هوا رفت!گو غشیکج کند ج

نداخت و از اتاق خارج سرش ا یرو یبود.به زور شال شده

 آمد!به دنبال یاز خانه نم ییشد!صدا

 یکه آنرا رو ردیتا با کارخانه تماس بگ گشتیم تلفن

 .به سمت آن رفت اما بادیآشپزخانه د نتیکاب

 :ستادیا خچالی یرو ینوشته ا دنید

با  یالزم و هماهنگ یدایخر یبرا می.ما رفتزمیعز سالم

 نکردم دارتیچهلم بابا!ب یتاالر برا

 یک ستی!معلوم نیخانوم هم رفته مرخص هی.سمگهید

 .خدافظمیگردیبرم

.چرا اورا نبرده بودند.اصال چهلم پدرش دیکش یپوف آرام

 در ذهنش حساب و کتاب یبود...کم یک
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مانده بود!به سمت تلفن برگشتو آنرا  ی!دوازده روزکرد 

 شماره کارخانه را از عیسر یلیبرداشت و خ

وصل  تیریکه به مد یفت.هماندفتر تلفن گر یرو

 :تلفن را برداشت نای.بعد از چند بوق سشدیم

 ..بله؟الو

 ن؟یسالم عمو.خوب -

 ؟یتو خوب ی.مرسزمیسالم عز -

!امروز فقط ستمینظم ن یب نااایممنون.عمو اخراجم نکن -

 !شدم داریب رید کمی

 :گفت دویخند سهراب

 !کنمیرد م یسرت!برات مرخص فدا

 تکونش بدم اصال تونمیممنون عمو!گردنم گرفته نم یواااا -

از پسرارو بفرستم دنبالت ببرتت  یکی یخوایخدا بد نده!م -

 دکتر؟

 سییخودش!ممنون ر شهینه نه!خوب م -

 یندار یکار زمی.خب عزکنمیخواهش م -
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 نه ممنون.خدافظ - 

 خدافظ -

   

زنگ تلفن خودش  یتلفن را قطع نکرده بود که صدا هنوز

 آمد!به زور تا اتاقش رفتو تلفن را

سبز را حرکت  رهی.بدون نگاه کردن به مخاطب دابرداشت

 گرم و مردانه اش به یداد.از صدا

لبان آرام  یرو یبرد!ناخوداگاه لبخند یآن پ مخاطب

 .نشست!سامان بود

 !سالم بانو -

 ؟یسالم.خوب -

 ؟یممنون.شما خوب -

 اوهوم -

 ؟ییکجا -

 !نهخو -

 کارخونه؟؟؟ یرفتیم دیاا مگه نبا -
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 یساعت نهه.گردنمم گرفته.گفتم مرخص دمیشدم د داریب - 

 رد کنن برام!تازه منم تنها گذاشتن

 !همه رفتن

 گردنت؟؟؟گرفته؟؟ -

تکونش  تونمیکه نم هی..فک کنم خشک شده.هرچدونمینم -

 !بدم

 :شدو گفت یسامان جد یصدا نباریا

 دکتر؟ میدنبالت بر امیب

 !شهیخوب م ؟خودشینه.نه بابا!واسه چ -

 !امایب تونمی؟میمطمئن -

 بابا.خوبم خوادینم -

 ؟ییخونه تنها یگفت -

 !آره -

 خب...خدافظ لهیخ -
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 خدافظ - 

در ذهنش جرقه  یتلفن را که قطع کرد فکر سامان

 لبانش نشست.به یرو ینیریزد.لبخند ش

 :رفتو گفت یبه سمت اتاق مهد سرعت

 ام؟؟؟؟یسفارش بدم ب زیچیبرم  قهیمن دو د یمهد سالم

 ؟یک ؟واسهیکجا؟چ -

 !دمیم حیبرات توض امیبرم ب -

سرش را  یزد!کم رونیبدون منتظر ماندن از بانک ب و

 لبخندش شیمغازه روبه رو دنیچرخاند.با د

 .تر شد و با حالت دو به سمت آن مغازه رفت بزرگ

***** 

ل خوردن صبحانه گذشته بودو او بزور در حا یساعت مین

 اما هنوز دادیبود.گردنش را مدام ماساژ م

بسته بود تا گرم  ی!دورش را با روسرکردیدرد م هم

 یبماند!بلند شد تا ظرف هارا جمع کند که صدا
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شد!مطمئن بود زودتر از او در توسط خود  دهیشن زنگ 

 به سمت نانیاطم یاما برا شودینگهبان باز م

!پس کار دید یرا در حال خداحافظ یرفت که مرد فونیا

 رفته یزود نینداشته که به ا یمهم

هارا جمع  لی!دوباره به سمت آشپزخانه رفت تا وسااست

 زنگ خود ساختمان نباریکند که ا

سرش کردو به طرف در رفت.بالفاصله در  ی!شالخورد

 را باز کرد...باز شدن در همانا و باز شدن

که  یزی...با شوک به چشدیآرام هم همانا!باورش نم دهان

 یشد!دسته گل رهیبود خ شیروبه رو

 :قرمز...نگهبان گفت یپراز رز ها بزرگ

 .نییداد رفت!بفرما لیآورد تحو ییآقا هی نویا خانوم

زود از پله ها  یلیآنرا به دستان آرام سپرد و خودش خ و

 رفت.آرام هنوز مبهوت به گل ها نگاه نییپا

مبل  یدر را بست و رو یچه زمان دینفهم کردویم

 به لبخند ذوق زده لینشست!کمکم آن تعجب تبد
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که در دستانش بود نگاه  یلبش شد!با ذوق به دسته گل یرو 

 قرمز...آن یپر از رزها یکرد.دسته گل

.عطر دیکش یقیکردو نفس عم کیاش نزد ینیبه ب را

 !دسته گل را ازدیچیدر مشام آرام پ شانیبایز

از  ی،نشانیآنرا چرخاند تا نام یجدا کردو چندبار خودش

 شد!آنرا یکند!متوجه کارت دایفرستنده پ

 :کارت آرام را ذوق زده تر کرد ی.متن روبرداشت

 گل! یبرا یگل دسته

   

زنگ تلفنش  یبعد صدا قهیاز فرستنده نبود.ده دق ینام اما

 بلند شد!بزور سرش را کج کردو تلفن را

سبز را  رهی.دازدیتلفن چشمک م ی.نام سامان روبرداشت

 حرکت دادو تلفن را دم گوشش

 :سامان به گوشش خورد ی.صداگذاشت

 نه؟؟؟؟؟ گهید یقرمز دوست داشت رز

مبهوت به گل ها نگاه کرد.کار سامان بود.نتوانست  آرام

 انیو قهقهه زد.م ردیخنده اش بگ یجلو
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 :بلند و شعف زده گفت ییاش با صدا خنده 

 ووود؟؟؟؟؟کار تو بوووو نایسامــــان؟؟؟؟ا

 :کردو گفت یتک خنده ا سامان

 .خوشت اومد؟؟؟؟اوهوم

 :خنده اش گفت انیخنده آرام بلند شد.م یصدا

 ...یعال نیعال

 خداروشکر -

 .ممنونم ازتیمرس -

 خانوم؟؟؟ یندار یبود!کار فهیوظ -

 .خدافظینه...موفق باش -

 خدافظ -

آورد کمکم به خودش  نییارتباط قطع شد.تلفن را که پا و

 یلبانش رفت!او برا یآمدو لبخند از رو

 بهیغر کیکه  یدسته گل یانقدر ذوق زده بود؟برا چه

 خوشحال نیا یفرستاده بود؟برا شیبرا
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قبول  یکه باالتر از دسته گل را هم از کس بود؟او 

 دسته گل ی!پس حاال چه شده بود که براکردینم

ال مدام در ذهنش سو نیانقدر خوشحال بود؟؟؟؟ا سامان

 دست انی...سرش را مشدیتکرار م

که سامان درآن  یزیگرفتو فکر کرد.چرا از هرچ شیها

 هرجا که د؟چرایآ ینقش دارد خوشش م

 لی.دلبنددیلبان آرام نقش م یلبخند رو شودیاز او م یادی

 جهیبه نت خواستینم ست؟؟دلشیچ نهایا

موضوع داشت  نیا یکه انتها یزی.از آن چبرسد

 ی.دوست نداشت حالش خراب شود برادیترسیم

   

 یرا برداشت...کم یبلند شدو گلدان شیاز جا الیخیب نیهم

 یگل هارا در آن جا ختویدر ان اب ر

توالتش قرار  زی.سپس آنرا به سمت اتاقش بردو کنار مداد

 همراه با لبخند به او انداخت و یداد!نگاه

ناخوداگاه به سمت کمدش رفت.دفتر خاطراتش را  سپس

 از اراک آورده بود را به همراه نباریکه ا
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تختش نشست!آنرا باز کرد و دنبال  یبرداشتو رو خودکار 

 به او یگشت!صفحه کاه گل یصفحه خال

...خودکار را برداشتو دستش را به سمت زدیم چشمک

 چندلحظه چشمانش را یکاغذ برد!برا

د به نوشتن!ناخواسته قلمش به سمت ...شروع کربست

 !نوشتشدیم دهیسامان و موضوعات او کش

که اتفاق افتاده بود.پس از آن شرط  یزینوشت.از هرچ و

 .بهکردیم فیتعر یکس یبرا ای...گویبند

کرده بود فکر کردو  ریذهنش را درگ یادیکه ز یموضوع

 عوض شی!رفتار هاسدیکرد آنرا بنو یسع

 کیکنار  شتریب خواستیبار دلش م نیاول یبود.برا شده

 شتریبااو وقت بگذراند!ب شتریپسر بماند.ب

پسر تنگ  کی یبرا یادیدلش ز دایصحبت کند.جد بااو

 که او ناراحت ی...چقدر خوب بود زمانشدیم

که تنها بودو  ی.زمانکردیپسر اورا خوشحال م کی بودو

 جنس کی!کردیم تیپسر اورا حما کی
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 شیکرد و تنها تیمرد از او حما کیپسر... کی...مخالف 

 شیبه حرف...اما تنها ینگذاشت.حت

که دختر ها از آنها متنفر  ی.همان جنس مخالفنگذاشت

 را شیگلو یهستند آرام را نجات داد.بغض

...بخاطر ینه بخاطر ناراحت نباری...اگرفت

 تنها کندیحاال احساس م نکهی...بخاطر ایخوشحال

ن پسر قسم خورده !آکندیم تیاورا حما ی.کسستین

 بود...چقدر زود...راحت...آرام وابسته به او

اش مرد بار آمده  یکه باتمام مشکالت زندگ یبود.پسر شده

 که حال آرام دلبسته یبود.همان پسر

 ادیمواقع لبخند را به  شتریکه ب یشده بود.همان پسر اش

 دنیکه با د یآورد!همان پسر یآرام م

 نیبود ا بایرا به او داده بودند!چه ز ایدن ایآرام گو لبخند

 که از ی.با قطره اشکبای...چقدر زیدلبستگ

 یبرگه دفتر فرود آمد لبخند رو یراست آرام رو چشم

 تا چندروز نکهیلبان آرام نشست...غافل ازا
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بار از چشم چپس فرو  نیهزارم یاشک برا نیهم گرید 

 !زدیریم

******* 

لبان هردو  یرو ییبایاز تماس با آرام لبخند ز پس

 ی.چقدر مهدینشست.هم سامان و هم مهد

اش  یقلب یاز ارزو ها یکیسامان خوشحال بود. بخاطر

 دردسر نهمهیخوشبخت شدن او بود.تا از ا

...سامان با لبخند تلفن را قطع کرد ابدی ییمکافات رها و

 :گفت یشد.مهد رهیخ لیو به صفحه موبا

دوسش  یبگ یذارینم شی..چرا پا پیانقد دوسش دار توکه

 که اون پسره حساب کار دستش یدار

 اد؟یب

من دوسش دارم.از کجا معلوم اونم منو دوست داشته  -

 باشه

   

رو  یا گهید زیچ زدیم یکه او پشت گوش ییغایج نیبا ا -

 کنهیثابت نم
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برم که از  شیزود پ خوامی.نمگمینم یزیتا مطمئن نشم چ - 

 دستش بدم

 .مطمئنمیدینم -

 دوارمیام -

کن خوشحالش  یبهش محبت کن.سع ادیباش.ز دواریام -

 !ی.بذار بفهمه دوسش داریکن

که  ینگفت!با دختر یزیانداختو چ ریسرش را ز سامان

 شد سامان از جا برخاست یوارد اتاق مهد

 :گفت و

 خدافظ

 زد رونیاز اتاق ب و

****** 

و توجه سامان نسبت به آرام  رفتندیپشت سرهم م روزها

 بالعکس!همه در نیهمچن.شدیم شتریب

 یبودند.فرهاد هم با آنها همکار دیمراسم چهلم سع تدارکات

 تا مراسم چهلم یهفته ا کی...کردیم
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آقا بزرگ به گوش  یغرزدن ها یبود که صدا مانده 

 :.ارام به سمت او رفتو گفتدیرس

 شده آقا بزرگ؟؟؟ یچ

کارت به کارت کنه.بااون  نویقرار بود بره ا رپارسایام -

 پول توش یول میکارتم چک دار یکی

.قراره تا آخر امروز آقائه ومدهیشازده ن ازدسی.ساعت کمه

 یچکو پاس کنه اون توهم پول کاف

 .ستین

 ن؟یناراحت نیبخاطر ا -

 .آره -

 !من ببرم کارت به کارت کنم نیخب بد -

 بانک کدوم اطرافه یدونی.نمیستیبلد ن وییتوکه جا -

 بانکارو شناسمیآقاجون!خوب م دونمیچرا نم -

   

.آقا بزرگ با لبخند کارت هارا به دست او دادو دیخند و

 :گفت
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 ایکن زیدستت.فقط زود وار قربون 

 رمیچشم االن م -

پس از گرفتن کارت ها به سمت اتاقش رفت.طبق  و

 .هرچه بود عذاداریمعمول سرتاپا مشک

 کیش یبود اما حساب رهیت یادیز شیلباس ها نکهی!باابود

 یفقط برق لب کمرنگ نباریشده بود.ا

از اتاق خارج  فشیلبانش زدو پس از برداشتن ک یرو

 برود.دلش خواهدیکجا م دانستیشد.خوب م

.بد شدیبزند اما نم یبهتر پیکندو ت شیآرا شتریب خواستیم

 دهیبود...هنوز به چهلم پدرش نرس

 .بودند

 یگرفت.کم شیبانک را در پ ریخانه خارج شدو مس از

 کیدر دلش بود...بعد از  یاحساس خوشحال

شدو پس از پرداخت  ادهیپ نی.از ماشدیبه مقصد رس ربع

 یبه سمت بانک رفت.روبه رو هیکرا

 نی.او که سر از ادیمخش سوت کش ستادیکه ا عابربانک

 نکهی.حال چکار کند؟؟؟باااوردیدر نم



 
 

957 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ینبود.کم ادشیبه او آموزش داده بود اما اصال  سامان 

 در ذهنش یفکر نکهیخاراند تا ا سرش را

از سامان کمک  توانستیخاموش شد.م روشن

 هم کارش انجام ندیبیهم اورا م نگونهی.اردیبگ

به اطراف کرد.او که  ی.وارد بانک که شد نگاهشودیم

 سامان کدام بخش کار دانستینم

پاو آن پا کرد و  نیا یکرد؟کمی...پس چکار مکندیم

 عی.سرستادیا شیجلو یخواست برگردد که فرد

 سییرا باال گرفت که متوجه دوست سامان شد!ر سرش

 :زدو گفت یلبخند ی...مهدیشعبه.مهد

 آرام خانوم سالم

 ن؟یسالم.خوب -

 کجا!؟ نجایممنون.شما کجا ا -

 .....کار داشتم.با سـزیمن...من با چ -

 هیبا سامان...اما متاسفانه سامان امروز مرخص -

 دهید یتوسط مهد یبه خوب نیکامال پنچر شد و ا آرام

 نشست.آرام یرو لب مهد یثیشد.لبخند خب
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 :تکان دادو گفت یسر 

 وقتتونو گرفتم خدافــ... دی..ممنون.ببخشباشه

   

 هیرخش شب میگره خورد.چقدر ن یکس ینگاهش رو که

 سامان بود!آرام کنجکاوانه به آن پسر نگاه

 :برگشتو گفت ی.به طرف مهدکردیم

 ستش؟یمگه سامان ن اون

به عقب که برگشت سامان  یاشاره کرد.مهد یبه پسر و

 به یدادن مطلب حی...درحال توضدیرا د

 :به نشانه مثبت تکان دادو گفت یسر یدختر بود.مهد کی

 خودشه چرا

 :نگاه کردو گفت یبا تعجب به مهد آرام

 گرفته؟؟ یمرخص نینگفت مگه

گفتم.سامان اوناهاش.سالم و سالمت  یمن؟؟نه!من ک -

 .جلوته

 :بلند صداکرد و
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 .سعادت یآقا 

برگشت که متوجه ارام هم  یبالفاصله به سمت مهد سامان

 یرو یلبخند یشد!به طور ناگهان

 فینشست و به سمت آنها رفت!حال آرام قابل توص لبانش

 کامال پیسامان در آن ت دنینبود.با د

تنش بود که  یجذب یه مشکاو شده بود.شلوار مردان مات

 اش ست بود.کمربند یمردانه مشک زیبا بل

به چشم  یداشت حساب ییاش که سگک طال یمشک

 یاش اورا حساب ی.تک کت سرمه اخوردیم

وجود  یمشک یضیکت،ب یکرده بود.پشت آرنج ها جذاب

 به حالت پسرانه شیداشت.موها

 یکه صرفا برا یگرد نکی.اطراف کوتاه و باال بلند.عبود

 جذاب بودن زده بود دل آرام را برد!با لبخند

که آرام  ی.جورستادیآرام ا یروبه رو قایسمت او آمد.دق به

 سرش را باال دیاو با دنید یبرا

حواسش  ی.خداراشکر که بانک شلوغ بود و کسگرفتیم

 به آن دو نبود.آرام اب دهانش را قورت
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با دست  یگرمش بود.کم ی.تمام تنش داغ بود.حسابداد 

 :ودش را باد زدو گفتخ

 سالم

 :هم با لبخند گفت سامان

 ؟ی.خوبنورایآرام خانوم.از ا سالم

   

 :دوباره آب دهانش را قورت دادو گفت آرام

 ...ی...مرسمــ

لبان  یرو یانداخت.لبخند جذاب نییسرش را پا عیسر و

 :سامان نشست!با لبخند گفت

 ...خبرا چه

 زه؟ی.سامان..چیسالمت -

 جانم -

 شهیسرش را باال گرفت.هم عیکم بود.آرام سر گرید نیهم

 که به یکلمه نقطع ضعفش بود.کس نیا
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چه برسد به  گری.دکردیجانم ناخوداگاه ذوق م گفتیم او 

 او یپ یحواسش حساب رایسامان که اخ

 :.با من و من گفتبود

بلد  ی...عابر بانکه...کار داشتم!ولزهیچ نی...با امن

 ؟ی...بهم بگیای...مستمین

 میعلومه.برم -

 یخنک میکه رفتند نس رونیکرد.ب تیهدا رونیآرام را به ب و

 به صورت آرام برخورد کرد.نفس

تنش کم شده بود.او که  یاز گرما ی.کمدیکش یقیعم

 بود گرمش شود!آنهم دیبود!از او بع ییسرما

 ستادندیدستگاه که ا یهوا.روبه رو نیا در

 شهیش یاز آرنج تا مچ دستش را رو سامان

 که آرنجش باال بود و مچش یگذاشت.بطور

به طرف دستگاه خم شد که فاصله اش با آرام  ی.کمنییپا

 کار نفس نیبه دوسانت شد.باا کینزد

بر عقب رفتن  یسع چکدامیهردو حبس شد!اما ه نهیس در

 .سامان زودتر به خود آمدوکردندینم
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 :گفت 

 ؟یانجام بد دیبا کاریچ حب

کارت هارا دراوردو به سمت او  فشیاز ک عیسر آرام

 :از کارت ها اشاره کردو گفت یکیگرفت.به 

 کارته نیبه ا زمیبر نیاز ا دیبا

 خب قبال که کارت به کارت کردنو بهت گفته بودم -

   

 :آب دهانش را قورت دادو گفت ارام

 !رفت ادمی...ای

 :سامان نشست.دردلش گفت یلب ها یرو ینیریش لبخند

خودم باخودم انجام  شیپ یایب یریادنگیت وق چیه شاهللایا

 یبد

کارت به کارت کردن را به ارام آموخت اما اصل  روش

 آرام حواسش رایمار را خودش انجام داد ز

 دنیبه نفس کش ازیاز او دور شود.ن خواستی.فقط منبود

 که در یزیداشت.چ ژنیبه اکس ازیداشت.ن
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عطر سامان بود که  یآورد.فقط بو یسامان بدست نم کنار 

 ژنیاز اکس ی.خبرشدیوارد مشامش م

 :عقب رفتو گفت عی!کار که انجام شد آرام سرنبود

 .ممنون ازت یلیخ

 بود فهی.وظکنمیخواهش م -

 :انداخت و گفت ریسرش را ز آرام

 ادیاومدم.من ز تیکه وسط ساعت کار دی...ببخشزهیچ

 هی نیهم یبرا شناسمیاطرافو نم یبانک ها

اومدم  نیهم ی.براستمیاومد بلد ن ادمیبعد  نجایاومدم ا راس

 ...گرفــ ادی گهیتو بانک...البته د

باال آمد.سامان چانه اش را گرفته بودو به سمت باال  سرش

 :گفت ییآورده بود.با لبخند دلربا

 !انجام بده زایسوپرا نیاز ا بازم

 آرام نبود.معلوم نبود کجا پرتاب نهیدر قفسه س یدل گرید

 گریکه د دانستیرا م نیشده است اما ا

 :زدو گفت یوقرار ندارد.لبخند هل هلک آرام
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 برم...خدافظ دیبا گهیممنون.دستت درد نکنه.من د بازم 

کردن با سامان از آنجا دور شدو دستش  یبا یپس از با و

 یبلند کرد.تاکس یتاکس یرا برا

و  دیکش شیبه موها یآرام سوار شد!سامان دست ستادویا

 :انداختو گفت ری.سرش را زدیخند

 شیچند وقت پ نویبه مرحله هل شدن.من ا دهیرس تازه

 تجربه کردم وروجک

 فرو بردو وارد بانک شد بشیرا در ج شیدست ها و

   

***** 

خارج شدن از کشور  طیهمه آماده باش داده بود.شرا به

 یاز افراد محل اصل یمیکامال فراهم بود.ن

 ستادهیهم کنار مرز منتظر ا یآماده کرده بودند.چند نفر را

 که رضا کردندیرا چک م طیبودند و شرا

 ماندوینم یدر مکان ادیجزو آنان بود.البته او ز هم

 یراه م لیهم با خود سه گری..چند نفر دگشتیبرم
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 یبرا ییهتل جا رایآمدند ز یم ی.البته آنها شب اصلافتادند 

 اشپزخانهوارد  لیآنان نداشت.سه

 یکه در گوشه اتاق هتل قرار داشت شدو بطر یکوچک

 لب ریبه آن انداختو ز یآب را دراورد.نگاه

 :گفت

 وقتشه.منتظر باش کوچولو گهیبهت فرصت دادم.د یلیخ

.انگار نه انگار که دیآب را سر خوش سر کش یبطر و

 یدختر باز کی یقرار است با زندگ

خورد.آهسته به سمت تلفنش ...همان موقع تلفنش زنگ کند

 را دیرفت که شماره سهراب جاو

 :مکث تماس را برقرار کرد ی!پس از کمدید

 بله؟؟؟

 !بــــه سالم آقا محمد -

 !نی.خوبدیجاو یسالم آقا -

 .ممنون -

 چه خبرا؟اوضاع روبه راهه؟ -
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دعوتت  یمراسم هی ی.راستش زنگ زدم برایعال هیعال - 

 !کنم

 ؟یمراسم.چه مراسم -

 ...فوت کرده بود شیکه...برادرم ماه پ ادتهی -

 امرزتشیبله بله.خداب -

!چهلمش رو تهران امرزهیخدارفتگان شمارم ب -

 خوشحال یای.زنگ زدم که دعوت کنم.بمیگرفت

 میشیم

 مبل نشستو گفت: یرو یثیبا لبخند خب لیسه

   

 ن؟؟؟یگی!آدرس و مشمی...حتما مزاحم محتما

 :و ادرس را به او داد و سپس گفت خیتار سهراب

 می.خونه پدرم.منتظرت هستمیدار میهم هل نیاربع شب

 .شمیتونستم مزاحمتون م -

 !خدانگهداریمراحم -
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 خداحافظ - 

در دستش چرخاندو  یتلفن را چندبار لیقطع شد.سه تماس

 را به لیموبا یسپس قسمت باال

 ...یچسباندو به فکر فرو رفت!چه فرصت خوب لبش

****** 

 میزدن هل یجان در بدنش نبود!همه برا ادیز یخستگ از

 ...فرهاد همنیاربع می.هلشدندیآماده م

چند روزه آنقدر کار کرده بود که  نیبود. آرام ا دعوت

 تخت ی...روکردینم یاریبدنش  گرید

چهلم پدرش...چه  گریبود.سه روز د نی!شب اربعدیخواب

 زود گذشت.چه زود آن چهل روز شوم

آرام فقط و فقط  یکه نصف آن برا ی!چهل روزتگذش

 ییاحساس تنها گریبود!اما حال د ییتنها

.تا چشمانش را بست کردیراحس م بانشی!انگار پشتکردینم

 در به شدت باز و آنا وارد شد!آرام از جا

رفتو دوباره دراز  یآنا چشم غره ا دنیاما با د دیپر

 !آنا با لبخند دندان نما به سمتش رفتودیکش
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 :گفت 

 ؟؟؟یدیخواب یگرفت

 !خسته ام یلیآره.خ -

 انایم گهید قهیمهمونا تا چند دق -

 !.من خستمانیخب ب -

 ...انایم نامیعمو فرهاد -

 انیخب ب -

 ...ادایسامانم م -

   

 انیخب ب -

 :به طرف آنا برگشتو گفت عیسر اما

 ؟؟؟یچ

 کوچولو؟ یذوق کرد -

 ؟یذوق؟نه...ذوق چ -
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.سوسکم خوشگله.منم شاخ یگیآره تو راس م - 

 ...دارم...توهــ

 !وا آنا حالت خوبه -

 گهی...سه روز دمییدست تنها انیمهمونا م نمیپاشو پاشو بب -

 میکار دار یهم چهلم باباس کل

 :زد شیخواست از اتاق خارج شود که آرام صدا و

 آنا؟

 :به سمتش برگشتو گفت آنا

 بله؟

 سوال بپرسم؟ هی -

 بپرس -

 ...تو ایب -

 یتخت کنار آرام نشست و سوال یوارد اتاق شدو رو ناآ

 نام که دنیبه آرام نگاه کرد.آرام که با شن

 :سوالش افتاده بود گفت ادیو مرگ پدرش  چهلم

 ؟؟؟یگفت یزنگ زد ینفر به ک نیبعد فوت بابا اول تو
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 من اول به تو زنگ زدم - 

 ...؟یبعد به ک -

 ...یچکیبه ه -

   

 تیاومدن خونمونو تسل نایسامان اپس...چرا اون موقع  -

 به اونا یزیگفتن.آقا جون گفت که چ

 !؟نجایاومدن ا دنی.پس از کجا فهمنگفته

 !به اونا زنگ زده بود الیآهان...دان -

زنگ زده بود؟اون که شماره  یچطور الیال؟دانیدان -

 به اون نداده یشماره ا چینداشت از اونا!من ه

 کرده؟ دای...از کجا پبودم

 شمارشونو میاشتد -

 !وا..از کجا؟؟؟اونا ک خونشونو عوض کرده بودن -

 !داشتم دشونویمن شماره خونه جد یآره ول -

 کجا؟؟؟ ؟ازیچ یعنی -
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گوشه لبش نشاندو  یخودش را جابه جا کرد.لبخند یکم آنا 

 :شروع کرد

من،من کنار  هیعروس دیخر یکه با مامان رفته بود یموقع

 بابا نشسته بودم داشتم تو دفتر خاطراتم

 ی!تلفن زنگ خورد بابا که برداشت بعد کمنوشتمیم زیچی

 اخم و تخم و جواب ندادن به طرف تلفنو

 چشیکرد.سابقه نداشت بابا انقد اخم کنه.انقد سوال پ قطع

 کردم که آخر گفت عمو

چرا انقد عمو فرهادو دوست  دونمی.نمفرهاده

 کردم نگفت چرا با عمو فرهاد دعوا یرکارداشتم.ه

گوشه  دشونویشماره جد عی.بابا که رفت تو اتاق سرکرده

 عیدفتر خاطراتم نوشتم و بستمش و سر

تا بازش  گهیتو اتاق.اون موقع بستمش و د بردمش

 ینبودم و حت ادشیبه  ینکردم.هفت ماه حت

 یضیکه خبر مر یهست!روز یشماره ا نیهمچ دونستمینم

 ناراحت یلیبابارو بهم دادن خ
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 یباز یاما با پارت رانیا میایب میتونستیم میداشت زای.وبودم 

 واسه فردا کله میبخر طیبل میتونست

آرومم کنه دفتر خاطراتمو  یزیچیکه گشتم تا  کمی!صبح

 چکویکردم.ه هیسرش گر یلی!خداکردمیپ

 یزینداشتم باهاش حرف بزنم تا آروم شم.بازش کردم چ هم

 .بعددمیکه اون شماررو د سمیبنو

 .هیک دمیفکر فهم یکمی

 :زدو ادامه داد یشخندین

 هیضی.مرمیبا زنعمو حرف زد یبود.زنگ زدمو کل خوب

 بابارو گفتم اما اونا الم تا کام از بودن تو

 ؟یبه اونا گفته بود لتوینزدن...تو...دل حرف

   

 :با بهت گفت آرام

 ؟یلیدل چه

 ..ویشرط بند -

 :آرام حبس شد.با ترس گفت نهیدر س نفس
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 ؟یدونی...مگه تو ممـ 

 :تکان دادو گفت –آره  –به نشانه  یسر آنا

 .دونمیم اوهوم

.آنا دیانداخت.اشک در چشمانش جوش ریسرش را ز آرام

 :پشتش را ماساژ دادو گفت یکم

که  نهیا ؟مهمیقربونت بشه.چرا ناراحت یآج

 نباش .ناراحتزمیشده!ول کن عز الیخیرفته...بهتر.ب

 ی.آرام چشمانش را بستو حرف هادیاورا در آغوش کش و

 که بااو ییآورد.شبا ادیسامان را به 

 یبا مهربان شدیم یجالل لیو حرف از سه گرفتیم تماس

 :گفتیم

 هیکه تموم شده رفته و اصال ارزش  سیقض هی.اون آرام

 لحظه غصه خوردنم نداره.ناراحت

راحت کاراتو انجام  الیبکش و باخ قی.نفس عمنباش

 !هم نباش.من هستم یچیبده.نگران ه

با لبخند از آنا جداشد.آنا هم لبخند  دویکش یقیعم نفس

 یکه گذشت صدا یقیبه او زد.دقا ییبایز
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شد...لبخند آنا بزرگ  دهیشن یگرم یو احوال پرس سالم 

 :شد.به در اشاره کردو گفت

د انق تونهیزنعمو شهربانوئه.اما خودش که نم یصدا

 یگریافراد د یسروصدا کنه پس مطمئنا صدا

 خانواده سعادت بجز زنعمو شهربانو هم حضور دارن از

کرد.آرام با تعجب  یادیز دیتاک –حضور دارن  –کلمه  رو

 :به او نگاه کردو گفت

 !ایزنی.آنا حالت خوبه؟مشکوک موا

 یرفت.آرام با چهره ا رونیاز در ب دویخند آنا

 :لب گفت ریاورا مرور کردو سپس ز یحرفها زانیآو

 !یا رهیزنج وونهید

   

 کیتن کیاز جا بلند شدو به سمت کمد قدم برداشت! و

 تنش یبا شلوار کتان مشک یمشک

را صاف بستو شالش را  شی.موهاستادیا نهییآ ی!جلوکرد

 عقب جلو رفتو یسرش انداخت. کم یرو
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و را داخل کرد شیمشاهده کرد!موها نهییرا در آ خودش 

 که خوب دیرس جهینت نیدر اخر به ا

همهمه  ی!از اتاق خارج شد.صدایشیآرا چیه است،بدون

 دهیشن اطینوحه هم از ح یبود.صدا ادیز

ها  هیهمسا شتریامروز چقدر مهمان دارند.ب دانستی.مشدیم

 امروز حضور دیخانواده جاو انیو آشنا

نفر به جمع  کیبا تمام سال ها تفاوت داشت. نباری.اداشتند

 یلیکه توجه خ یآنها اضافه شد.دختر

 تیرا به خود جلب کرده است!مهمانها به سالن هدا ها

 .همان موقع خانواده سعادت واردشدندیم

 :زدو بلند گفت یآرام لبخند دنیشدند.شهربانو با د سالن

 شاهزاده خانوم بـــه

زدو سرش  یآرام لبخند مهربان دنیسامان باال آمد.با د سر

 و نایانداخت.آرام با فرهادو سار ریرا ز

کرد اما به سامان فقط دست داد!پس از  یروبوس شهربانو

 و رضایبه همراه عل رپارسایآن ام



 
 

976 
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انجام  یاز کارخانه به خانه آمدند.کارها هل هلک محمدرضا 

 ستادهیا میباال هل ی.چند نفرشدیم

پسر  شتری...خانم ها در آشپزخانه مشغول بودند و ببودند

 طرف و آن طرف نیهاهم مدام ا

 یمبل نشسته بودو به حرف ها ی.اما سامان رورفتندیم

 .کمکم شلوغکردیفرهادو سهراب گوش م

به سامان کردو  یتمام مهمان ها آمدند!آقا بزرگ نگاه شدو

 :سپس گفت

 می...کمک الزم دارنجایا یایدقه م هی...پسرم

بلند شدو به سمت آقا بزرگ  شیبالفاصله از جا سامان

 یبه کباب خواستیرفت.آقا بزرگ از او م

 ی!سامان هم چشماورندیسربزند تا غذاهارا ب سرکوچه

 ی.با چشمانرپارسایگفتو رفت...و اما ام

که درحال خروج از خانه بود نگاه  یبه سامان یبرزخ

 زدو رپارسایبه شانه ام یضربه ا رضای.علکردیم

 :گفت

 ..مواظب باشها.. هیقدر فیحر
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 رپارسایحرفش چقدر ام نیکه باا دیاز او دور شد...نفهم و 

 !...تر کرده بود یرا عصبان

 یدر صدا اطیخرد شده ح یسنگ ها یرو شیپا یصدا

 لشینوحه گم شده بود.در صفحه موبا

مطمئن  مشیرا نگاه کرد تا از درست بودن گر خودش

 یآورد با جسم نییشود.تلفن را که پا

 گفت: یسرش را باال گرفت که پسر عیکرد.سر برخورد

   

 !داخل نیی...بفرماخوامیمعذرت م من

 دهیشن یدختر یکه صدا ردیخواست از او فاصله بگ و

 :شد

 !دقه صبر کن هی...سامان.سامان

 دویدو نییاز پله ها پا عیبه سمت آرام برگشت.او سر لیسه

 به سمت سامان قدم برداشت.سپس

 :گفت یمعمول یباصدا
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دوغ هم  گهیسر راه چندتا د یتونیبزرگ گفت اگه م قاآ 

 ادیبخر کم م

سرش را تکان دادو از او دور  یبا لبخند محو سامان

 رفتن اورا تماشا کردو سپس به یشد.آرام کم

بود برگشت.با  ستادهیا شیکه هنوز سر جا یلیسه سمت

 :زدو گفت یاورا شناخت لبخند دنشید

 سرشت؟...پـ...پاک...پاک ـیاقا سالم

 :با لبخند سرش را تکان دادو گفت لیسه

 دی.سالم خانوم جاوبله

 تو نییبفرما نیسالم.خوش اومد -

 ممنون -

راحت جلوتر از آرام راه افتادو وارد شد.آرام هم  یلیخ و

 که در هال نشسته بود با نایپشتش...س

 :از جا برخاست و گفت دنشید

 داخل نیی.بفرمانیخوش اومد سالم
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جدا نشده بود  نایزدو تشکر کرد.هنوز از س یلبخند لیسه 

 با عذر نایکه آرام هال را ترک کرد.س

جدا شدو دوباره گوشزد کرد که وارد  لیاز سه یخواه

 به دست به در سالن ییسالن شود.آنا چا

شد که هردو در کنار هم توقف کردند.آنا به سمت  کینزد

 :او برگشت وبا لبخند گفت

 نیی.بفرماسالم

 بیلبش رفت.ته چهره پسر عج یثر لبخند از روکمکم ا اما

 :گفت لیآشنا بود...سه شیبرا

 ممنون

   

موضوع  نیهم آشنا بود.پس چرا قبال متوجه ا شیصدا

 :نشده بود؟؟؟؟با من و من گفت

 د؟ی...ببخشبـ

نگاهش کرد.کامال  یبه سمت آنا برگشتو سوال لیسه

 !انگار نه انگار که به عشقالیخیو ب یمعمول

 :!آنا گفتنگردیاش م سابقه
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 دم؟؟ینـ...ند یی...شمارو جامنـ 

 :تکان دادو گفت یسر لیسه

 نجایبار اونروز هم نی.فکر نکنم.من شمارو اولدونمینم

 !دمید

 !آشناس یلیاما...چهرتون خ -

 دی.ببخشستیاما چهره شما اصال آشنا ن -

اورا  یکس کردیاز حال خارج شد. دعا دعا م و

 کردندیاز او مراقبت م رونیب ینشناسد.هرچند افراد

بلکه از خراب شدن نقشه  گرانی.نه از ددیترسیباز هم م اما

 اش.با وارد شدنش به سالن همه

برخاستند!بساط  یبحث شدندو به احترام او از جا الیخیب

 لیانجام شد اما حواس سه یروبوس

بود.هم خوشحال بود هم ناراحت.خوشحال  یگرید یجا

 آنا بعد از هفت ماه باز هم نکهیبخاطر ا

آشناست و  شیبرا ندیهم بب میگر ریز یرا حت لیسه چهره

 نکند دوباره از آرام نکهیناراحت از ا

 !نشست و به فکر فرو رفت یمبل ی.روردیبگ فاصله
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کند  ینقشه را عمل نیزودتر ا یلیخ خواستیدلش م چقدر 

 وقت گریو تمام شود برود!سه روز د

 ..گرینقشه اش بود..سه روز د یاجرا

******* 

مصرف  کباریشام در ظروف  دنیها درحال کش خانم

 فرصت نشستن هم یحت چارهیبودند.سامان ب

 کردویم دایاستراحت پ یبرا ینکرده بود!تا وقت دایپ

 گفتیبه او م یآقا بزرگ کار ندیبنش خواستیم

مدام  رپارسای.اما امدادیآنرا انجام م یحرف چیاو بدون ه اما

 موقع در چی.حق هم داشت!او هزدیغر م

امسال هم فقط بخاطر آرام  شدیمراسمات حاضر نم نیا

 ازاو گرانید یآمده بود...البته وقت

آمده است!همه  ادیز یمهمانها لیبه دل گفتیم دندیپرسیم

 مشغول کار بودند.تمام خانه پر از مهمان

نشستن خود افراد خانه نبود.آخر  ی.در سالن جا برابود

 سر در هال سفره انداختندو نشستند.پسرها
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 یسامان لحظه ا نیهم یداشتند برا ادیز کار 

 او صاحب ای!گوندیکه بنش گذاشتندی!نمنشستینم

را خوشحال  رپارسایاست!وجود سامان هم ام مجلس

 هم ناراحت.وجودش کنار آرام ناراحت کردیم

مثال  ی.براخوردیوقات هم به درد ما یبود اما بعض کننده

 کارهارا به سامان شتریب رپارسایخود ام

خجالت هم  یکم ی.حتنشستیخودش م کردویم واگذار

 انجام یحرف چیه ی.سامان هم بدیکشینم

 :شدیحرف در ذهنش تکرار م نی.ادادیم

کمک به خود  ی.برادمیانجام نم یپارسا کار ریام یبرا من

 ...دمیآرام انجام م

را انجام ندهد  یداشت که اگرخودش کار دهیعق و

 هست که کارهارا به رتیغ یآنقدر ب رپارسایام

حرف کارش را  یب نیهم ی.برااندازدیخانم ها ب دوش

 .همه شامشان را خورده و دردادیانجام م

 یجمع کردن ظرف ها بودند.باالخره بعد از کل یتکاپو

 کار شب تمام شد و مهمانها به خانه
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به سامان  ستادویا یاوقات آرام م ید.گاهرفتن خودشان 

 به مایاوقات بالعکس.ن یگاه کردویتوجه م

زدن ارام بود رفتو آهسته کنار  دیآنا که در حال د سمت

 :گوشش گفت

 !حواسش پرته ها یآرام خانوم حساب نیا

 ...یلیآره.خ -

 .دلشو برده ارویفک کنم اون  -

رد شه  نجایاز ا ی.هرکعنیضا نای.چقد اشهیباورم نم -

 شهیمتوجه م

 ستنین عیها اونقدم ضا چارهینه بابا ب -

 نویا ستهیمیوا کنه،اونیاونو نگاه م ستهیمیوا نیا یوقت -

 همو ستنیمیبعد هردوشون وا کنهینگاه م

 ه؟یعیطب کننیم نگاه

 گهیجان...عاشقه د یا -

 آرام؟ -

 نه...اون پسره -
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 :کردو گفت یحواسش به سامان جمع شد...نچ آنا 

 شعوریب یرپارسایام نیهم ننشسته.انقد که ا ذرهی بدبخت

 بهش کار گفت

   

 :کرد شیخودش به سمت سامان راه افتادو صدا و

ول کن  ایتموم شد پاشو ب الیخی...سامان داداش بسامان

 اونارو

 :به سمت آنا قدم برداشتو گفت سامان

 بله؟

 :گفت دویرا کش شیبازو آنا

 برو تو ایتو ب دنیکن خودشون انجام م ول

 مونده کمینه هنوز  -

 یاز بس کمکشون کرد شنیپررو م -

مبل  یاورا به سمت مبل هل داد.سامان ناچار رو و

 :گذاشتو گفت شیرا روبه رو ینشست.آنا چا

 شهیسرد م بخور
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از آن خوردو  یرا برداشت.کم ییدست برد چا سامان 

 :گفت

 مونده بودا.دست تنهان کمی یول

 :خورد.آنا با لبخند محو گفت شیچا از یدوباره کم و

 الیخیب یعاشق میدیفهم یثابت کرد تویدااا مردونگ بابا

و به سرفه  دیسامان پر یدر گلو یحرف چا نیا با

 اما آنا زدیبه پشت سامان ضربه م مایافتاد.ن

 :.سامان که حال جا آمد گفتدیخندیم

 ؟؟؟ی...ـچـ

مرد بودنو.حاال بسه خودشون انجام  یثابت کرد گمیم -

 عینشو.ضا دی.انقدم سرخ سفدنیم

برگشتو با  مایبا خنده از جا بلند شد.سامان به سمت ن و

 :دیپرس یجیگ

 ها؟؟؟؟

 گفت: دویخند ماین
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 توییداداش.بخور چا الیخیب 

 شیباال انداخت و چا یاز کنارش بلند شد.سامان شانه ا و

 مانده بود...موقع رد لیرا خورد.فقط سه

 :لب گفت ریاز کنار آرام ز شدن

 نمتونیبیپدرتون م چهلم

برگشت اما او رفته  لی.به سمت سهدیچند کلمه شن آرام

 :لب زمزمه کرد ریبود...ز

 نمت؟؟؟؟؟یبیم یچ شب  

 .بود دهینشن یزی...چون چامدین ادشی یزیچ اما

***** 

صرف  لیقبا نیاز ا ییو کارها میبعد هم به پخش هل روز

 چهلم کنسل کردند و یشد.تاالر را برا

 نیگرفتند مراسم چهلم را در مسجد برگزار کنند!ا میتصم

 چکسیهم فقط به اصرار آرام بود!ه

همه  ایهفته انقدر زود گذشته است.گو نیچرا ا دانستینم

 که یاتفاق بد بودند.اتفاق کیمنتظر 
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جور شده بود.هرروز زودتر از  طشیشرا ناخواسته 

 فرا گریروز پرکار د کیو باز هم  گذشتیم روزید

 یتاالر بودند.حت ی.از صبح همه مشغول انجام کارهادیرس

 نهار هم نتوانستند بخورند.فقط چند

 انیهشت به پا شدوی.مراسم از ساعت چهار شروع ملقمه

 یحلواهارا م ی.همهمه بود.کسدیرسیم

و دوباره  کردیخوانده شده را جمع م یقرآن ها ی.کسآورد

 خرما تعارف ی.کسگذاشتیم

حالش بهتر  ی...آرام نسبت به روز خاکسپارکردیم

 کردی.فکر مکردیبود!تمام کار ها را خودش م

 نیعشق پدرش را جبران کند.هرچند ا تواندیکارها م نیباا

 شده بود یعشق در آخر دچار اختالالت

 تیآمدندو تسل یخب...پدر بود.مهمانها تک و توک م اما

 مغرورانه به یهم با رفتار ی.گاهفتندگیم

 :گفتندیم کردندویاشاره م آرام

 دخترشه؟ نیا



 
 

988 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

بود  نیمهم نبود.مهم ا یزیآندو چ یبه آنا.اما برا نیهمچن 

 .کناردیکشیپدرشان عذاب نم گرید

از آنهارا  یکیبود.به طرف جزء قرآن ها رفتو  همسرش

 نشست و شروع به یبرداشت.گوشه ا

کرد!صفحه آخر که تمام شد قرآن را بست و لبه  خواندن

 شیچشمها انیو م ینیلب و ب یآنرا رو

 یمساو مهیکه صورتش را به دو ن یخط کی!مانند گذاشت

 کرده باشد!در دلش زمزمه کرد: میتقس

   

 ایدن نیتو ا گهیکه د یروز نیچهلمته بابا.چهلم امروز

 من یبرا گهیکه د یرو نی.و صدمیستین

 چیه گهیکه ازت جدا بودم...چهل روز که د ی.دوماهیستین

 طعم داشتنتو بچشم تونمیوقت نم

 :ختیاز چشمانش فرو ر یاشک قطره

...بخاطر یحالت بد بود.مست بود دونمی...مبخشمتیم

 بخشمتیمن م ی!ولیمامان نابود بود
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 هیکه  یاون پسر ی.حتبخشمی...امروز همرو مبخشمی!مبابا 

 ویکس بخشمیماه در به در دنبالم بود...م

...امروز همرو بخشمیذره ذره وجودمو آب کرد!م که

 جات بهشت باشه دوارمی...امبخشمیم

 دوست دارم یلی...دوست دارم...خییبابا

صورتش  یرا بست.اشک ها به رو چشمانش

 باارزش زیکه دوچ دینکش کسالی...به ختندیریم

اش را از دست داد.مادرش...پدرش...قران را از  یزندگ

 ریصورتش جدا کردو سرش را ز

را پاک کرد.قرآن را  شی!دست بردو اشک هاانداخت

 گذاشت.به عقب که شیبرداشت و سرجا

 یرا رو یبرخورد و سپس داغ یبا جسم سخت برگشت

 ییپوستش احساس کرد.مبهوت به فرد جلو

ه کرد.سپس به لباس در دستانش بود نگا یچا ینیکه س اش

 شد!حداقل نصف رهیخودش خ یها

شده بود.خداراشکر روز کس  یاو خال یها رو وانیل

 اما سوختی.تمام بدنش مختینر یگرید
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دستش  ی.کمزدیمانتواش چراغ قرمز م یفیاز آن کث شتریب 

 شیکه روبه رو یرا تکان داد.خانم

 :گفت عیبود سر ستادهیا

 ...واقعا متاسفمیوا

 !نیمن بود شما ببخش رینه نه تقص -

 سوزه؟یدستتون م -

دستش را تکان داد و سپس نگه  گرید یکم آرام

 :تکان دادو گفت یداشت.سرش را به نشانه منف

 نجا؟یشده.چادر هست ا فیلباسام کث یخوب شد.ول نه

 آره دخترم.اونطرفه -

تمام مدت آنرا  توانستیبه سمت چادر ها رفت اما نم آرام

 .چادر را دوردیکش یقینگه دارد.نفس عم

چرخاندو به سمت در رفت.زنانه و مردانه از  خودش

 .آرام به سمتشدیراهرو جدا م کی قیطر

وارد راهرو شد که ارام  رضایرفت.همان موقع عل راهرو

 گفت: عیسر
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 ایب یعل یعل

 :به سمت آرام قدم برداشتو گفت رضایعل

 بله؟

 اده؟یکار ز -

 ادنی.مهمونا هم زیلیخ -

 منو ببره خونه؟ تونیکی شهیم -

 خونه؟االن؟ -

 آره -

 نمی.بذار ببکشتمیم ییباور کن.برم دا تونمیمن نم -

 تونهیم رپارسایام

به سمت راهرو آمدو  رپارسایرا صدا زد.ام رپارسایام و

 :گفت

 ها؟

 :آرام
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 خونه؟؟؟ یمنو ببر یتونیم 

 کجا؟؟؟ -

 !خونه -

 یاالن؟واسه چ -

گرد  رپارسایو ام رضایچادرش را باز کرد.چشمان عل آرام

 :شد.تمام لباسش رنگ گرفته بود.گفت

 ؟یببر یتونیروم م ختهیر ییچا

 جم بخورم ذارهیمن نه واال!بابام نم -

 :کردو گفت ینچ آرام

 ؟یعمو سهرابو صدا کن یتونیم

   

به طرف او رفتو اورا صدا کرد.سهراب با  رپارسایام

 :لبخند به سمت آرام آمدو گفت

 شده؟ یزیجانم؟چ

 !روم ختهیر ییبرم خونه چا دیعمو من با -
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 االن؟ - 

 .آره -

 ببرش خب رضایعل -

 نرم میکار دار یخودت گفت ییدا -

 ببر رتویتو بمون.ام -

 راهو؟ نهمهیمن؟من ببرم ا -

 :گفت دویسر رس لیکه سهبه او رفت  یچشم غره ا آرام

 دی.ببخشگردمیمن برم خونه بر م دیجاو یاقا

 :گفت عیسر سهراب

 جان؟ محمد

 :به سمت او برگشتو گفت عیسر لیسه

 جانم؟

 خونه ما؟ یسر راهت آرام رو هم ببر یتونیم -

 آرام خانوم رو؟آره حتما -

 :گفت عیسر آرام
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 شمیمزاحمشون نم خوادیعمو نم نه 

 .خونتونم سر راه منهنی.مراحمهیمزاحم چ نیینه بفرما -

   

همان  ایاز بابت محمد  الشیهم که خ رپارسایلبخند زد.ام و

 راحت بود آنجا را ترک لیسه

.اعتمادشان کور کورانه بود.آرام چادر را دور خودش کرد

 :.به سمت آنا رفتو گفتدیچیپ

 گردمیخونه برم رمیمن م آنا

 چرا؟؟؟ -

 گهیروم د ختیر ییچا -

 آهان -

 :گفت دویرا در آغوش کش آرام

 برگرد زود

 :زدو گفت یلبخند آرام

 !لباسمو عوض کنم بابا میم گفتم
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 ؟یریم یبا ک - 

 اقائه.پاک سرشت نیا -

 :تکان دادو گفت یدر دل آنا زنده شد.اما فقط سر دلشوره

 .مراقب باش.خدافظباشه

رفتو کفش  لیزدو از او جداشد.به سمت سه یلبخند آرام

 جللوتر راه افتادو لی.سهدیرا پوش شیها

 :را باز کردو گفت نیماش در

 نییبفرما

بالفاصله بعد نشستنش قفل  دینشست...اما نفهم آرام

 زدو یثیلبخند خب لیزده شد!سه یمرکز

را درست رفت  ریمس ییجا کیرا روشن کرد.تا  نیماش

 شیاما از آن به بعد راه خودش را در پ

زود  دیبا نیهم یاز خانه دور نبود برا ادی.مسجد زگرفت

 خانه هم کینزد یاما آنها حت دندیرسیم

 :دیبودند.آرام پرس نشده

 دوره! ریمس نین؟ایریم ریمس نیاز ا چرا
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 شهیم کیعوضش خلوته.اونور معموال تراف -

 نبود!خلوت بود یزیچ یاما ما اومدن -

 شهیاالن دم غروبه شلوغ م -

اما هرچه  کردینگاه م ریساکت شد!با دقت به مس گرید آرام

 نجای.اشدندیاز خانه دور تر م گذشتیم

تلفنش را دراوردو  لیراه نداشت!سه شیبه تجر اصال

 شماره ندا را گرفت.او بعد از دوبوق جواب

 :داد

 جانم؟

 زم؟یعز یآماده ا -

 ش؟یکجا؟مگه آورد -

 که بهت گفتم منتظر باش ییآره برو همونجا -

 زنمیزنگ م دمیاونجام.رس گهیربع د هیشه.با -

 .فعالیاوک -
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 فعال - 

 قهیدر دل آرام به وجود آمد.ده دق یکه قطع شد ترس تماس

 .ندا تماسیچیبه ه یچیگذشت اما ه

 :فقط گفت گرفتو

 دمیرس

 :دیپرس عیبدون منتظر ماندن قطع کرد.ارام سر و

 ن؟یانقد از خونه دور شد م؟چرایریم میدار کجا

 !!!خونه میبر ستیقرار نچون  -

 م؟یکجا قراره بر ؟پسیچ ی...ــعنـی -

 !شی.دوماهه پمیرفتیم دیکه با هییجای -

 آب دهانش را قورت دادو گفت: آرام

   

 شناسمیشما رو نم من

 شناسمیمن خوب م یول -

را کند.تمام دل  شیها شیسمت صورتش دست بردو ر به

 آرام را ترس فرا گرفت.با بغض و
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صورتش  یها شیکه در حال کندن ر یبه پسر وحشت 

 بود نگاه کرد.نکند همان باشد که فکرش

هارا  شیهمه ر لیرفته بود!سه رانی...او از اکرد؟نهیم را

 با یانداخت.آرام با صدا یپشت صندل

 :بلند گفت یصدا

 منو؟ یبریم کجا

 ینیبیم میریم -

 نگهدار -

 :زدو گفت یپوزخند لیسه

 نگه ندارم؟ اگه

 نییپا کنمیخودمو پرت م -

 پرت کن -

 یو خودش را برا رهیبا ترس دست برد سمت دستگ آرام

 مرگ آماده کرد.اما هرکار کرد در باز

 :.به سمت پسر برگشت و با داد گفتنشد

 نگهدار گمیم



 
 

999 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 خفه شو - 

 :گفتیو بلند م دیکوبیم شهیبهش ش آرام

 یکن لعنت ولم

.در آخر زدیم داد کرد؟؟؟؟مدامیم افتیدر یمگر جواب اما

 با لیدست بردو فرمان را گرفت که سه

برخورد  شهیچنان اورا پس زد که سر آرام به ش دست

 :با داد گفت لیکرد.سه

 نزن زر

   

را جمع  شیرویحرف زدن نداشت.اما تمام ن ینا گرید آرام

 :کردو بلند گفت

 ینگهدار لعنت گمیم

با تمام قدرت  لیکه سه دیکوب لیبا مشت به صورت سه و

 :گفتیبه طرف او برگشتو همانطور که م

 خفــــه شو گمینم مگه
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یحال و ب یتمام شد.ب گری...ددیمشت به شانه آرام کوب با 

 عیسر لیافتاد.سه یصندل یجون رو

 یزدو دستش را به سمت داشبورد دراز کردو دستمال کنار

 ختیآن ر یاتر رو یرا برداشت.کم

 نباریحال بود اما ا یآرام برد!ب ینیبه سمت دهان و ب عیسر

 دوباره راه لیشد!سه هوشیواقعا ب

ندا  نیشده بود.کنار ماش کیتار گری.هوا دافتاد

 طناب را عیسر لیمتوجه آنها نبود.سه ی...کسستادیا

آرام را بست.دوردهانش هم چند دور  یدست و پا برداشتو

 را همانجا نشیچسب زد.سپس ماش

ا دم برداشت.آرام را در ند نیکردو به سمت ماش رها

 راننده یپشت رها کردو خودش جا یصندل

شاگرد.با ترس مدام نقشه اش را  یگرفتو نداهم جا قرار

 لرزان یی.با صداکردیدر ذهنش دنبال م

 :گفت

 م؟یریکجا م االن
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ی.بعد بگو کارانهیآمادس  الیزنگ بزن به رضا بپرس و - 

 که گفتمو انجام بده تا بفهمن دخترشون

 !شده دهیدزد

لرزش دستش معلوم نشود  کردیم یکه سع یجور ندا

 شماره رضا یرا گرفت.رو لیسه لیموبا

 :زد.رضا بالفاصله برداشت و فت ضربه

 ل؟یشد سه یچ

 ...مشیسالم اقا رضا!انجام شد.آورد -

فقط  نینر گهید یکه گفتم.جا ییالیو نیخب.بر لهیخ -

 لیکه سه یاونجا حفاظت شدس.منم کار

 .فعالدهیانجام م گفتو

 :لرزان گفت یقطع کرد.ندا با صدا عیسر و

 ...دهیکه انجام م گفت

   

و چهار ساعت بعد  ستیبود.قرار بود رضا ب لیسه نقشه

 آرام ترس را در دل خانواده آرام نیاز دزد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :داد امیپ ایتلفنش را گرفتو به رو لی!سهاندازدیجمله آنا ب از 

نزن جلوشون!تو  سیز پلکارمو انجام دادم.فعال حرف ا من

 ؟ینزن اوک یحرف چیه

 :گذاشت!رو به ندا گفت بشیتلفنش را در ج و

همراشه بردار.تلفن چاقو ناخون  یزیاگه چ نیبب برگرد

 !ییزایچ نیهمچ هی.ریگ

نبود!به  یزیبا ترس به عقب برگشت.هرچه گشت چ ندا

 :برگشتو گفت لیطرف سه

 نداره یچیه

 یاوک -

شد!با  دهید الیشد.و یوارد جاده خاک لینشست!سه ندا

 که رضا قبال به او داده بود در را باز یموتیر

 دهیبزرگ خم یرا داخل برد.درخت ها نیماش کردو

 را یریسراز لیفضارا ترسناک کرده بود!سه

 نکهیخود پارک کرد.قبل از ا یرا در جا نیرفتو ماش نییپا

 :شود گفت ادهیپ



 
 

1003 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 امیگشت بزنم ب هیبمون ندا من برم  تو 

خارج شد!از همان  نیاز ماش لیتکان دادو سه یسر ندا

 نگهیسپرد...پارک ادشیاول مکان را به 

 یترسناک یباال رفت. صداها یریداشت.از سراز یبزرگ

 اما حال ترسناک تر از همه شدیم دهیشن

همه  یکیبود.در را باز کردو وارد شد.تار لیخود سه زیچ

 برق گشتو دینبال کلجارا فرا گرفته بود.به د

آن فشرد!برق کل سالن  یکردنش دستش را رو دایاز پ پس

 یبزرگ یالیروشن شد!چه جالب!و

انداخته بودند با پرده  دیپارچه سف شیکه رو یی.مبل هابود

 کرده ریرنگ و رو خانه را دلگ یب ییها

شده  دهیسوخته پوش یقهوه ا یبا پارکت ها نی!زمبود

 گوشه یچهار نفره ا ینهار خورد زیبود...م

آن  یرو یبه طرفش رفتو دست لیوجود داشت.سه سالن

 یافتاد.خاک زیم ی!رد انگشتش رودیکش

 یقهوه ا یکردو به سمت در ها زیدستش را تم لی.سهبود

 سیسرو یحمام.دوم یرفت.اول
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 نیاتاق خواب.کامال به درد هم بیو بعد به ترت یبهداشت 

 هیگاه قبل ی!مخفی.آدم دزدخوردیکارها م

را ول کرده  زیهمه چ لیکه با آمدن سه یبود!مرد یاژدر

 متعددش یبودو به سفرها

با دقت همه جارا نگاه  لی...سهالیخی!کامال بپرداختیم

 نگینبود.به طرف پارک نیاز دورب یکرد.خبر

 :کلفتش گفت یدر عقب را باز کرد.با صدا رفتو

 ندا نییپا ایب

   

سر ارام گذاشتو اورا بلند  زانو و ریخودش دستش را ز و

 نبود.به سمت خانه راه نیکرد.سنگ

که فقط تخت  یاتاق کیاز اتاق ها شد. یکی.وارد افتاد

 یزیپنجره هم نداشت!تنها چ یداشت.حت

در آن اتاق قرار  یزیچ چیدر آن اتاق بود تخت بود.ه که

 نیکه در ا یوقت افراد کینداده بودند تا 

!آرام را رندینگ یبه خودکش میتصم شدندیم یزندان اتاق

 دیتخت انداخت و پس از برداشتن کل یرو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !اتاق خارج شدند از 

****** 

که دم از  ی...پسررپارساینگران بودند.مخصوصا ام همه

 حاضر نشد عشق زدیم یو مردانگ رتیغ

 چکسیلباس به خانه ببرد.ه ضیتعو یبرا خودرا

 در یخبر یاو کجاست.سامان از ب دانستینم

چه به خانه رفته  یانفجار بود!او خبر نداشت آرام برا حال

 چند روز است نکهیاست...فقط بخاطر ا

خبر نداشت.حال آنا بدتر  هیحالش بد بود.از قض دهیند اورا

 نام آرام را کردویم هیاز همه بود.مدام گر

 انینشسته و سرش را م یگوشه ا رپارسای.امزدیم صدا

 ننگرا یدستانش گرفته بود.همه جور

 کی کردیهم نبود.فکر م الشیخ نی...عایاما رو بودند

 داده است...چه سیپل لیخالفکار را تحو

باال گرفته  رایآنا و الم هیگر یدانست؟صدایم

 بینه رپارسایو ام رضایبود...محمدرضا مدام به عل
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 رونیاز مسجد ب تیبا عصبان رپارسای...در آخر هم امزدیم 

 حواس موقع خارج شدن به سامان یزد.ب

از کنارش رد شد.سامان متعجب  عیکرد اما سر برخورد

 مانده یباق یبه او نگاه کرد و سپس پله ها

آمد.با چشم دنبال  یم هیگر یو در را باز کرد.صدا یط را

 را شیآرام گشت اما...نبود.کفش ها

 رضایعل یوارد شد.همه حالشان خراب بود.حت دراوردو

 هم که با آن وضع از رپارسایا.امو محمد رض

چرا!اما حس  دانستیخارج شد.داستان چه بود؟نم مسجد

 آن فضارا ترک دیبا عیسر یلیکرد خ

کرد اما  یتنها باشند.بلند خداحافظ خواستندیم دی.شاکند

 رونی.متعجب از مسجد بدینشن یجواب

خانه بود که تلفنش زنگ  ریشد.در مس نشیسوار ماش رفتو

 خورد.دستش را به سمت تلفنش دراز

.آن ردیآمد فرهاد با او تماس بگ یم شی.پدرش بود.کم پکرد

 سبز رهیدا عیهم با تلفن خودش!سر

 :حرکت دادو گفت را
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 بله؟ 

 :دیچینگران فرهاد در تلفن پ یصدا

 سامان؟ الو

 شده؟ یزیجانم؟چ -

   

 توئه؟ شیآرام پ -

 شده ی.من که تو مسجد بودم.چمن؟نه واال شیپ -

 کجا ستیمعلوم ن رونیاز بعد از ظهر رفته ب -

 :دیبلند پرس یبا صدا سامان

 ؟؟؟یچــــــــــــــــــ

 یبوق و فحش ها یگاز فشرد...صدا یرا رو شیپا و

 یاما توجه دیبه گوشش رس انیاطراف کیرک

 :کشاندو گفت ابانیرا به کنار خ نیماش عی.سرنداشت

 ؟یگفت یبابا؟چ یچ

 آرام از بعداز ظهر رفته برنگشته -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

.ساعت نهه شبه نیبه من بگ دیبا ؟؟؟؟االنیچ یعنـــــی - 

 ن؟؟؟؟یگیاالن.االن به من م

 تازه خبردار شدم -

 کنمیم داشیپ -

گاز فشرد.با سرعت  یرا رو شیتلفن را قطع کرد.پا و

 یرفت.اما کجا؟مقصدش کجاست؟ترس یم

وجودش را گرفته بود.آرام رفته بود؟اما کجا؟چرا؟چه  تمام

 را در یزیچ ینیاورا برده بود؟سنگ یکس

 تیداد.از عصبان نییپنجره را پا شهی.شکردیحس م شیگلو

 ییراهنما نیچه کار کند.دورب دانستینم

.رد ادشیاز او عکس گرفت.بخاطر سرعت ز یرانندگ و

 کردن چراغ قرمز.پرداخت نکردن

 میتصم کیشهر خارج شده بود.در ...از یعوارض

 دور برگردان را دور زدو وارد شهر یناگهان

خانه  ری.مسیهم بدون پرداخت عوارض نباری.اشد

 سرعت نیگرفت.با ا شیپدربزرگ آرام را در پ
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 عی.سردیساعت به خانه شان رس میدر کمتر از ن ادشیز 

 را پارک کردو به سمت در نیماش

زنگ فشار داد.مدام زنگ  ی.دستش را رورفت

 یها دادیدادو ب ی.صداداشتی.دستش را برنمزدیم

سامان مهم بود؟تنها  یاما مگر برا شدیم دهیشن نگهبان

 نیسامان مهم بود ا یکه حال برا یزیچ

 :که آرام کجاست؟نگهبان در را باز کردو گفت بود

 پسر چته اوووو

   

!نگهبان دیمرد را پس زدو به سمت ساختمان دو سامان

 پس از دادن نیهم یبرا شناختیاورا م

در را بستو به سمت خانه اش  یرلبیفحش ز چند

 یچند بار دیرفت!سامان به ساختمان که رس

زد که در توسط محمدرضا باز شد.به خانه برگشته  زنگ

 :دیخفه پرس ییبودند.با صدا

 کجاست؟ آرام

 :.محمدرضا در راباز کردو گفتدینشن یجواب اما
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 اتویب 

.سامان دیوارد شد.نگاه ها به سمت او چرخ عیسر سامان

 :آب دهانش را قورت دادو گفت

 ...آرام کجاست؟آر

را  تیجواب نداد.سرش را چرخاند تا موقع یکس

 بسنجد.بزرگترها خانه نبودند.فقط بچه ها

شده  ابانیکوچه و خ هیکردن آرام راه دایپ یبرا هی.بقبودند

 بود.با قرص دهیبودند.خانم بزرگ خواب

 :دیبود...سامان پرس دهیخواب،خواب

 کجاست؟ آرام

 :بلند تر گفت نباری.ادینشن یجواب

 ارام کجاست؟ گمیم

 :گفت عیسر رپارسایام

 ...ــییپا اریب صداتو

به طرف او برگشت.انگشت اشاره اش را به  عیسر سامان

 :سمت او گرفت و گفت
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 ساکت شو تو 

 :برگشتو گفت رضایطرف عل به

 آرام کجاست؟ یبگ شهیم

 :خفه گفت یبا صدا رضایعل

 دونمینم

   

 دونم؟؟؟؟؟؟ینم یچ یعنی؟؟؟؟؟یچ یعنی -

 دونمی...هنوز برنگشته.نمرونیبعد از ظهر رفت ب -

 ...کجاست

به هر سه پسر کرد.همه از  ینگاه تیبا عصبان سامان

 و آنا ساکت و رایبودند.الم دهیخشمش ترس

 ای.اما روکردندیبا ترس به او نگاه م هیسا سحرو

 انیمبل نشست و سرش را م ی...سامان رویعاد

و آقا  نایگرفت...زنگ در خوردو سهراب و س دستانش

 و زهره داخل یزمان یبزرگ و آقا
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سالم  یخفه ا یآنها بلند شدو با صدا دنی.سامان با دشدند 

 کرد...آقا بزرگ هم جوابش را داد.همه

 :هم نشسته بودند که سهراب تلفنش را دراوردو گفت کنار

 .ستین یآرام رفته از محمدهم خبر یوقت از

بعد از  لیکرد.سه لیبا خشم شروع به گرفتن شماره سه و

 :دوبوق برداشت

به من زنگ  دی.باالخره به فکرت رسدی...سالم اقا جاوبه

 ..بزنـــ

 :گفت ادیرا خفه کرد.با فر لیسهراب،سه یصدا

 اونجاست؟ ــآرامـ

 ؟یزودتر زنگ نزد ؟چرایآره.نگرانش -

من به تو اعتماد  که؟محمدیمرت یبرد یچ یآرامو برا -

 سرت اسمت محمده.محمد پاک ریداشتم.خ

 !سرشت

به  نیاعتماد خانوم شوهر کرد.در ضمن.محمد نه...ازا -

 یجالل لی...سهلیبعد بگو سه
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آنا و  یکیدو نفر حبس شد. نهیتماس قطع شد!نفس در س و 

 کجا لیل؟؟؟؟سهیسامان.سه یگرید

 دایرا چگونه پ د؟آرامیرا از کجا د بود؟اوآرام

 دستانش انیفکر کند.سرش را م توانستیکرد؟نم

 :گفتیبودو مدام م گرفته

 ...لی.سهی...اراک...شرط بندیجالل لیسه

 -بلند شد پس از گفتن  شی.از جادیرسیبه فکرش نم یچیه

 به عیراز خانه خارج شد.س -خدافظ 

که توانست گشت.به  ییرفت.تا صبح تاانجا نشیماش سمت

 یزنگ زد اما او هم اطالع الیدان

اطالع  سیبه پل دیتحمل کند...با توانستینم گری.دنداشت

 دادیم

   

***** 

 نیکارت را شکست و از ماش میاز تماس سهراب س پس

 از خانه یساعت میپرت کرد.ن رونیبه ب
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در آن  شیزده بود...تلفنش را دراورد.شماره قبل رونیب 

 بود.درحال گرفتن شماره ندا بود که تلفنش

 :خورد زنگ

به درو  کوبهیبهوش اومده.داره خودشو م نی.الیسه الو

 ای.توروخدا بوارید

 اومدم -

.در را دیرس الیبعد به و قهیکرد.پنج دق شتریرا ب سرعتش

 به گوش یبلند یباز کرد.صدا

خودش را به در  زدویم غیبه طور نامفهوم ج ی.کسدیرسیم

 ......آرام از ترس در حال سکتهدیکوبیم

.چشمانش را که باز کرد احساس خورد شدن استخوان بود

 را داشت.به شیفک و دست و پا یها

آورده بود.مدام  ادیکه نگاه کرد تمام اتفاقات را به  خودش

 یکه صدا دیکوبیم واریخودش را به د

.به زور خودش را دیدر قفل به گوش رس دیکل چرخاندن

 پشت خود در را بست لیاز در جدا کرد.سه

 :قفل کرد.به طرف او رفتو بااخم گفت و
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 !یآروم تر بود ؟قبلنایشد یه؟وحشیچ 

با ترس به او نگاه کرد.ته چهره اش آشنا بود...او  آرام

 همان محمد پاک سرشت بود اما با

تخت  یبه زور اورا رو لیشد.سه ادی.تپش قلبش زراتییتغ

 ینشاندو خودش هم گوشه ا

ترق توروقش بلند  ی.گردنش را تکان داد که صدانشست

 لیشد.آرام گوشه تخت مچاله شد.سه

 :گفت آهسته

 میشیم ریباش.اصال حوصله ندارم،باهم درگ آروم

دست برد  لیاما نتوانست.سه دیبگو یزیکرد چ یسع آرام

 :و چسب دهانش را باز کرد و گفت

 نالب

 :از فرصت استفاده کردو بلند گفت آرام

 ؟هانیهست یک ؟؟؟؟؟تویکجاست؟منو کجا آورد نجایا

رو  شیندازیقشنگه مدام م یلیصدات خ یکنیفکر م -

 سرت؟
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 .برم ؟؟؟بذاریجواب منو بده.منو کجا آورد -

که حاال  دمییاونور ندو نوریا یچشـــم حتما.دوماه الک -

 .یولت کنم بر

 ؟؟؟یچ -

.آرام شناسمیمنو آرام خانوم.منم تورو م یشناسیم -

 !دیجاو دی.دختر سعدیجاو

 ؟یهست یتو ک -

 نزن صدات تو سرمه غیانقد ج -

محکم  یلیشروع کرد به داد زدن و فحش دادن که س آرام

 را یزیچ یاورا به خود آورد.گرم لیسه

 :گفت تیبا عصبان لیلبش حس کرد.خون...سه یرو

 نیاز ا یخفه شو.حاال ام زر بزن یعنیخفه شو  گمیم یوقت

 یدی.فهمیخوریبدترشو م

بود فقط به  دهیبرق از سرش پر لیسه یلیکه از س آرام

 چسب را لیتکان دادن سر اکتفا کرد.سه
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 :گفت دویچیدهان ارام پ دور 

 یش داریزود ب دیبخواب فردا با ریو داد نکن بگ غیج

دا .دم در به نیحیتوض چیرفت.بدون ه رونیاز اتاق ب و

 :گفت

 مشیسالم برسون دیغذا ببر.با براش

زده را گرم کرد.در  خی یبه طرف آشپزخانه رفتو غذا ندا

 به طرف اتاق آرام ختویر یظرف

کرد  یشد اما سع شی.دل ندا رکردیم هی.بدجور گررفت

 یسنگدالنه رفتار کند.وگرنه نقشه اش عمل

 :گفت عی.دست بردو دهن آرام را باز کردو سرشدینم

 !هیعصب یلیخ لی.سهیخوریکتک م یو داد کن غیج

.ندا ستادیا یلحظه ا یقلب آرام برا لینام سه دنیشن با

 :گفت عیسر

که  ی.همون پسریجالل لیکه تو ذهنته درسته!سه یهمون

 روتو شرط بست

 !با نامزدش؟کایمـ...مگه نرفته بود آمر -
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 .هم خودش هم نامزدش!نجاستیکه ا ینیبینه...م - 

   

 ؟یتــ...ـو نامزدش -

 آره.!بخور -

به دست او داد!اما آرام  وغذارا

.اعصاب ندا خورد شده بود.با خوردیگرفت،نمینم

 :گفت تیعصبان

تو!هروقت  دونمویمن م یداد بزن یول ذارمیباز م دهنتو

 بخور یخواست

از اتاق خارج شدو در را بست.آرام به ظرف نگاه  و

 بود ینیبود.اگر چ یکی...پالستیکرد.لعنت

خودش را نابود کند اما  یزیقبل از هرچ توانستیم

 قاشقش!بغضش یبود!حت یکینه...پالست

همه  زوی...چقدر ناراحت بود!از همه چشکست

 یکه بخاطر تنبل ی.کسرپارسایکس!مخصوصا از ام

 گفتیرا به خانه ببرد!او که م شینشد دختر عمو حاضر

 دارد.مرد است...پس چرا رتیغ
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سپرد؟؟؟اشک در  بهیغر کیرا به دست  شیدخترعمو 

 بیبود.دلش عج یچشمانش تمام نشدن

...حال فقط به الیخیرا ب گرانیتنگ شده بود.د یکس یبرا

 تیداشت.سامان و حما ازیسامان ن

 نکهیا دی.به امهیکرد.فقط و فقط گر هی!تاصبح فقط گرشیها

 شده بود اما رهیکنند به در خ دایاورا پ

 باطل الیخ کیبود... الیخ تمامش

***** 

 :به سامان نگاه کردو گفت مرد

.آرامش خودتونو حفظ هیکالنتر نجایمحترم ا یآقا

 !میکنیم یریگی.ماپدیکن

 :گفت سهراب

 نیباش پسر.بش آروم

 :نشست.مرد رو به سهراب گفت یصندل یرو سامان

 ....موبه مو...واو به واونی.بگشنومیم خب

 :به سامان کردو سپس گفت ینگاه سهراب
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دختر.داشتم  نیپدر هم یعنی...چهلم برادرم بود.چشم 

 داره دمیطرف آشپزخونه مسجد که د رفتمیم

گفتم  ششی.صدام کردن اومدم پزنهیبچه داداشم حرف م با

 تموم مانتوش دمیشده که د یچ

 دیبا گفتیبود.م دهیچی!چادرو دور خودش پییاز چا سهیخ

 ینیبره خونه و لباسشو عوض کنه.س

   

دست  یلیخ رفتیم رضایه بود روش!اگه علبرگشت ییچا

 .خودم نذاشتم ببرتش!به بچهشدمیتنها م

همه راهو ببرم!همون  نیا تونمیگفتم که گفت من نم داداشم

 یلیکه خ دمونیجد کیموقع شر

خونه  رمیم دیجاو یاومد گفت آقا میاعتماد داشت بهش

 گفتم هیآدم خوب دمیکه منم د گردمیبرم

اسمش  گفتینشده!م دایهم ببره!بردتش اما تا االن پ آرامو

 محمد پاک سرشته اما بعد از زنگ زدن

!بعد ازاون یجالل لیسه دیمحمد بگ دیگفت نگ بهمون

 .رمیباهاش تماس بگ مینتونست



 
 

1021 
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 :گفت مرد 

 نشیشناختیکه کامل نم یفرد هیبچه داداشتونو به  یعنی

 اجازه رتشیبرادرتون غ ن؟پسریسپرد

 داد؟

 تیانداخت.چشمان سامان از عصبان ریسرش را ز سهراب

 یکامل گرد شده بود.پوستش به قرمز

 یحرف چیبلند شدو بدون ه شیاز جا ی.به طور ناگهانزدیم

 خواستیزد!فقط دلش م رونیاز اتاق ب

شدو شماره  نشیسوار ماش عیکند.سر دایرا پ رپارسایام

 خانه آقا بزرگ را گرفت!تلفن توسط

 :برداشته شد محمدرضا

 الو -

 :با خشم جواب داد سامان

 اونجاس رپارسایام الو

 شما؟ -

 سامانم.اونجاس؟ -
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 !اسالمشهر رهیاالن رفت.داره م نینه...هم - 

 ؟یبد شهیشمارش...رو...م -

را گفت.سامان تلفن را  رپارسایشماره ام عیسر محمدرضا

 تماس رپارسایقطع کردو با ام

بار دوم زنگ زد...باز هم جواب  ی.جواب نداد.براگرفت

 :با خشم گفت رپارساینداد...بار سوم...ام

 هان؟

 پاسخ داد: تیبا عصبان سامان

   

 .سامانمنمتیبب دیبا

 نمتیبب خوامیمن نم یول -

 !راجع به آرامه -

 ازش شده؟ یخبر -

 سایاول تهران ساوه وا یدم عوارض -

زود حد نداشت.خودش را  تشیرا قطع کرد.عصبان وتماس

 پول را پرداخت نباریرساند.ا یبه عوارض
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خلوت  ی.جادیرا د رپارسایام نی!جلوتر که رفت ماشکرد 

 را پارک نیماش عیبود.سامان سر ستادهیا

رفت و دو تقه  رپارسایام نیشد!به طرف ماش ادهیپ کردو

 ادهیبالفاصله پ رپارسایاش زد.ام شهیبه ش

در هم  رپارسایام یاش را گرفت!اخم ها قهیکه سامان  شد

 اش از قهیبرجدا کردن  یشد.سع

بود.سامان با  دهیفا یب شیسامان داشت اما سع دستان

 :دیغر تیعصبان

که دم  ییمرد؟؟؟؟؟تو یذاریاسم خودتو م یور هی کهیمرت

 آرام یگذاشت یغلط کرد یزنیم رتیاز غ

 لیسه یدونیم چیه؟هیاون ک یدونیم چیاون مرده بره.ه با

 هرشب ارام یکابوسا یجالل

 ش؟یربع راه بود نبرد هی یبوده؟؟؟عوض

 تیبا عصبان رپارسای!امدیکوب ریبه صورت ام یمشت و

 :اورا هل دادو گفت

شه؟؟من فکر کردم قابل  ینجوریقراره ا دونستمیچه م من

 اعتماده



 
 

1024 
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 :گفت ادیبا فر سامان 

خونه ما،خونه  ومدیآرام م یکه وقت یی.تویغلط کرد تو

 رتتیبااونا بزرگ شده غ یکه از بچگ یکس

 ارویبااون  یشد یراض یچطور کردیم باد

 یزنیم یو مردونگ رتیکه دم از غ ییبره؟هان؟تو

اون موقع کجا رفته  رتتی.غگهیبره؟آره؟؟؟د بنال د یگذاشت

 چه یجالل لیسه یدونیبود.د نفهم م

 یدونینم گهید یدونی!؟نمهیخر

عشقش  یدست یبا بغض به سامان نگاه کرد.دست رپارسایام

 کردیرا نابود کرده بود.او فکر م

بعد  لی!سهشودیچه م دانستیاما سامان نم کنندیم شیدایپ

 الیخیمحال است ب یریگیاز دوماه پ

 :لرزان گفت ییبا صدا رپارسای!امشود

 ذاشتمی.به قرآن نمشهیم ینجوریا دونستمینم

 بردمشی...خودم مکردمی.ولش نمذاشتمیبره.نم
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داشته  رتیغ ذرهی.حداقل االن میندار یکارما با گذشته  - 

 ریمس نیا نکهیباش بگرد دنبالش نه ا

 !یالک یبر ویکوفت

خودش رفت.سوار آن  نیاز او جدا شدو به سمت ماش و

 لب ریگاز فشرد.فقط ز یرا رو شیشد و پا

 :دیبگو توانست

 ...رتیغ یب

گرفت.سرعت آرامش کرد...اما  شیسرعت راه را در پ با

 و ترسش را از یرا.نگران تشیفقط عصبان

لحظه به رفتنش فکر  کی توانستینم ینبرد...حت نیب

 عقدو ازدواج یآرام را برا لیکند...سه

 یعنیافزود. یسامان م یبر نگران نی...همخواستینم

 را گرفت.بعد شیگلو یکند؟؟؟؟بغضیچکار م

.اما ختیکس اشک نر چیه یمهسا فرهنگ برا از

 شینبود...ضبط روشن بود اما صدا یآرام..هرکس

بغض  دیچیپ نیکه در ماش ییآشنا یآهسته...صدا اریبس

 باعث شد نیسامان را شکست.هم
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 :کند ادیبه طرف ضبط دراز شودو آنرا ز دستش 

 ...تورو داده به من خدا

 ...من ی فرشته

 پر غصه من یدسته  یفرشته  تو

 ... من ی فرشته

 تو خطرم نیبب

 سر به سر دل عاشق دربه درم نذار

 سربه سر دل عاشق در به درم نذار

 عی.سردیچیپ نیمردانه سامان در ماش هیگر یصدا

 پر از یرا پاک کرد اما باز با چشمان شیاشکها

تلفنش بلند شد.به سمت  یشد که صدا رهیخ رونیبه ب اشک

 آن برگشت تا تماس را قطع کند اما

ناشناس توجهش را جلب کرد...ساعت چهار بعد  شماره

 که بود؟ گرید نیاز ظهر ا

**** 
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آرام باز هم باال رفته بود.مدام خودش را به در  یصدا 

 از اتاق خودش یعصب لیکه سه دیکوبیم

زد و به طرف اتاق آرام رفت.خشم از چهره اش  رونیب

 :به طرفش رفتو گفت عیمعلوم بود.ندا سر

 دختررو یکنیناکار م یزنیاالن نه...م لیسه

 ساکت -

وارد شد.آرام  عیندا را پس زدو در اتاق را باز کرد.سر و

 از در نشسته بود و نفس یبا فاصله کم

 یلیکه کرد س یکار نیبه طرفش رفتو اول لی!سهزدیم نفس

 بود که با پشت دست بردهان آرام

 لیسه یلیندا باال رفت.سر آرام با س ــنیه ی. صدادیکوب

 نیبرخورد کرده بود.بخاطر هم واریبه د

به طرفش رفتو دستش  لی!سهدیاز سرش چک ضربه،خون

 تیرا به سمت آرام گرفت و با عصبان

 :گفت

روسرت.خاک تو سر نگا  یهان؟چرا خونه رو گذاشت چته

 کردم یکاریآخرشم  یکرد غیج غیانقد ج
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 دیتومنت پر ستیدو 

نگاه  لیسرش را باال گرفتو با خشم به سه عیسر آرام

 از یزدگ یبود که با کم نیکرد!مگر ماش

 متیق شیکم شود؟؟مگر او جنس بود که رو ارزشش

 ختویبگذارند!تمام نفرتش را در چشمانش ر

 :در را بستو قفل کرد.سپس گفت لیزل زد.سه لیسه به

واسه  فرستمیجنازتو م یکن غیج غیج گهید کمیدختره  نیبب

 .اون موقع فقطیدیخانوادت فهم

 اون خواهر کثافتت مونهیم

 خواستیحرف آرام محکم دستو پا زد.فقط دلش م نیا با

 کند.او لیرا بار سه ایدن یتمام فحش ها

حرف  کردیم یکثافت!مدام سع گفتیبه آنا م یچه حق به

 بخاطر چسب دور شیبزند اما صدا

طرفش رفتو با  به لیبود.سه غیج غیج هیشب شتریب دهانش

 خشونت چسب را از دور دهن آرام جدا

 عیچشمانش را بست اما سر یکه آخ آرام باال رفت.کم کرد

 لیسرش را باال گرفتو با نفرت به سه
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 :گفت تیبا عصبان لیزد.سه زل 

 ؟یزر زر کن یخوایم ی.چچته

 وی.هان؟کثافت خودتیدیمن فحش م هیبه آبج یبه چه حق -

 ...هفت جدو آبــ

را  یبود که در صورتش زده شد.رد گرم یدوم یلیس و

 اعتنا به طرف یکنار لبش حس کرد اما ب

 گفت: عیسر لیبرگشت که سه لیسه

   

!وگرنه بد تراشو یعوض یگیم یببند و بفهم چ دهنتو

 یخوریم

.مگه نامزد سیدختر دور ورت ن نهمهیتو مگه ا -

 هان؟چرا دست از یدار کاریبا من چ ؟؟؟پسیندار

 برم؟ یذارینم ؟؟چرایداریبرنم سرم

هم که به تو مربوط  ینداره.تو مسائل یربط چیبه تو ه -

 دخالت نکن ستین
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 کهیمرت کنهیم یباز میبا زندگ یست؟داریبه من مربوط ن - 

 ستیبه من مربوط ن یگیبعد م

 زر زرم نکن نجایا نیباباته!بش کهیمرت -

 ادیو فر تیطاقتش را از دست داد و با عصبان آرام

 :گفت کردیم هیهمانطور که گر

 تونمینم ی.دستو پامو بستیهفت جدو آبادته لعنت کهیمرت

 یخوایم یتکون بخورم.از جون من چ

 ؟؟؟یخوایم یدختر.د بنال از جون من چ نهمهیآخه؟؟؟؟ا

به سمت آرام بگشت.لگد  یکنترل نشدن یتیبا عصبان لیسه

 خم عیآرام زدو سر یبه پهلو یمحکم

 :گفت بستیسب را دور دهان آرام م.همانطور که چشد

 .رو ببندم یکیدهن گشاد تو  دیاول با ی.ولگمیم باشه

 ریاما تقص دیچیپیاز درد پهلو خم شده بود و به خود م آرام

 یبدجور شیخودش بود.با حرف ها

 یاز جا بلند شد.کم لیکرده بود!سه یرا عصبان لیسه

 تا اعصابش بهتر شود دیرا مال شیها قهیشق
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 :تفاوت.به طرف آرام برگشتو گفت یاز کم غیدر اما 

 نکهی؟ایبشنو یخوایم یهان؟؟؟؟چ یبشنو یخوایم یچ

 چرا شرط بستم و نکهی؟ایینجایچرا ا

 دنبالتم؟آره؟؟؟؟؟آرـــــــــه؟؟؟ دوماهه

شده  رهیگفت.آرام با ترس به او خ ادیآخر را با فر آره

 :زدو گفت یپوزخند لیبود.سه

داره  ندتیچرا آ یبدون دی.بایبدون.حقته که گمیبهت م باشه

 اهیو س ندتیآ ی.کشهیم اهیس

 یبدون دی...باکرده

خم شدو  تیآرام زد.با عصبان یبه پهلو یگریلگد د و

 :گفت

که  ی.انتقام عشق خفه شدمو...انتقام عشقرمیانتقام بگ اومدم

 بابام نابود هیبخاطر گندکار

رد...ب هیکه بخاطر آبج ی...انتقام عشقشد  ستویکثافت تو م 

 دختر هیسه سالم بود که عاشق 
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بود...سه سال باهم  یکه عشقش الک یدختر عوض هی.شدم 

 مجنون.اما من یلیل نی.عمیدوست بود

 دونستمی.من چه مگسید یکی یلیاون کثافت ل دونستمیم چه

 ایانداخت.گو نیزم یبا دستش آرام را هل داد و رو و

 آرام است.دوباره اورا به سمت خود ریتقص

 :گفت دویکش

 ؟یدونـــــــی؟؟؟؟میدونیبود؟؟؟؟م یاون کثافت ک یدونیم

 یحرکت با چشمان ی!آرام بدیچیپیدر اتاق م ادشیفر یصدا

 از جا لیشده بود که سه رهیتر به او خ

 :شدو گفت بلند

 خواهرت بود.خواهر آشغالت یعوض اون

سر آرام با  نباریکه ا دیبا پشت دست بردهان آرام کوب و

 تاج تخت برخورد کرد.خون از گوشه

 سهیبا ک یروز شدیشد...باورش نم ریسراز صورتش

 بوکس اشتباه گرفته شود.تمام بدنش درد

 :ادامه داد لی...سهکردیم
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ساله که  هیهرزه من  یاون عوض ؟؟؟؟؟؟بخاطریفهمیم 

 مواد هیآدم.قاچاقچ هیشدم قاچاقچ

وارد  لویک لویکه کراک و ک ی!کراک...کسمخدر

 گرمش حکم یاز س شتریکه ب ی.ماده مخدرکنهیم

آش نخورده  نکهیرو شاخشه،اون موقع من...بخاطر ا اعدام

 و دهن سوخته نشم رفتم سراغ

 هیچرا؟چقد خنگه...اما اون آبج یگی...حتما منکاریا

 اومد نکارسیمن ا یبابا دیفهم یوقت تیعوض

 یپسر نیمن همچ یمثه بابات یآشغال هیتما توهم ح گف

 .خوامینم

تکانش  یبردو اورا از جا بلند کرد.کم ورشیسمت آرام  به

 هل نیدادو همانطور که اورا به سمت زم

 :گفت دادیم

 گفت آشغال یجالل لیسه ؟بهیفهمیمن گفت آشغال.م به

به آرام زد...خون از سرو صورت آرام  یگرید یلیس و

 و از آنا بستیدهانش را م .کاشختیریم
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به سمت  لیکتک نخورد.سه نگونهیکه ا کردینم یطرفدار 

 آرام را گرفتو یاو رفت.دست بردو موها

 :گفت سپس

آشغال پرت  هی نیخواهرشو ع ه؟؟؟منمیچ یدونیم حاال

 ندازمیآشغال...م هی نیدست عربا.ع کنمیم

اشغال با آدم رفتار  کهیت هی نیکه ع یعده عوض هی دست

 .من آشغالم؟من آشغالم؟؟؟؟؟آره؟کننیم

   

 انیپشتش را به آرام کردو سرش را م تیبا عصبان و

 در بدن آرام نبود.اگر یدستانش گرفت.جان

 نی.پس آنا بخاطر همشدیکردن م هیبود صرف گر هم

 رفت.اما او رانینامزد کردو از ا مایموضوع با ن

را  یروان نیا یحرفها توانستیمطمئن نبود.مگر م که

 قطع یآرام لحظه ا یباور کند؟؟؟؟درد پهلو

به طرف آرام  لیچکار کند...سه دانستی...نمشدینم

 یرو یاو و خون ها دنیبرگشت که باد
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ترس برش داشت.چرا انقد اورا کتک زده  صورتش 

 در را باز کردو دم در ندا را عیبود؟سر

تفاوت از کنارش گذشت اما لحظه  ی.بدیتر د یباچشمان

 :آخر گفت

 مواظبت کن ازش درد داره.زخماشم پانسمان کن برو

از خانه  عی.سرندینماند تا عکس العمل اورا بب گرید و

 زد!ندا با ترس به طرف در رفت.پس از رونیب

به طرف  عیباال رفت.سر ـــنشیه یشدن به اتاق صدا وارد

 پهن شده بود نیزم یکه رو یآرام

و که از بغض  ییسرش را در آغوش گرفت.باصدا رفتو

 :گفت دیلرزیترس م

چت شد.دستت  نمی...آرام خانوم.پاشو پاشو...پاشو ببدختر

 لیسه یبشکنه اله

و باند  نیاز اتاق خارج شدو به همراه بتاد عیسر یلیخ و

 برگشت...ساعت سه بعد از ظهر بود.آرام

هم درد  شیبه پهلو لیآب هم نخورده بود...ضربه سه یحت

 یکرده بود.ندا با چشمان شتریدلش را ب
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پاک کرد.سر آرام  نیزم یاشک،خون هارا از رو پراز 

 کرد و با باند بست.گونه یضدعفون نیرا با بتاد

درد  یهم حساب شیکبود شده بود...پهلو آرام

 یکم بود...ندا به زور کم یلیاش خ یاری...هوشکردیم

ندا  یحالش بهتر شد.اشک ها یو غذا به او داد که کم آب

 .آرامختیریصورتش م یمهابا رو یب

 :ناله مانند گفت ییزدو با صدا یجان یب لبخند

 ؟؟؟؟یکنـــی.. مـــیمــ هی...ــو چـ...ــرا گـ... گـــرتــ

 حالت بده؟پهلوت چطوره؟؟ یلیخ -

آهسته آرام باال رفت.ندا با  غیآرام دست زد ج یبه پهلو تا

 هیترس دستش را برداشت.آرام به گر

 :جانش گفت یب یان صدا.باهمافتاد

 ...رو خدا...کمکم کن تـــو

 :آهسته کنار گوش آرام گفت ییتکان دادو با صدا یسر ندا

االن  ی...ولیبر کنمی...من کمک مکنمی...من کمکت ممن

 .هوم؟به من اعتماد کنشهیاالن نم ی...ول
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 شهیاالن نم یول کنمیم کمکت 

   

 :تکان دادو سپس گفت یبا چشمان بسته اش سر آرام

 المیاز فام...فام یکیحداقل...با  شهی...مشهیم

 حرف...حرف بزنم؟؟؟

 ترسمیزود!م یلیزود...باشه؟؟خ یلیباشه...باشه فقط خ -

 !برسه لیسه

رفتو پس  رونیتند تند سرش را تکان داد.ندا از اتاق ب آرام

 ستیخانه ن لیاز انکه مطمئن شد سه

فن را به سمتش گرفت.تند تند طرف اتاق آرام آمد و تل به

 :گفت

 میشینباشه...بدبخت م سیبدو...بگو شمارشو.فقط پل بدو

افراد خانواده اش فکر کند  ای سیبه پل یحت نکهیبدون ا آرام

 ینفر را گفت.شماره کس کیشماره 

اش را بلد بود.بعد از چند  فهیبهتر وظ سیاز صدتا پل که

 داشت ازیکه حال به او ن یکس یبوق صدا
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 :دیگوشش رس به 

 الو

 :نامش را صدا کرد امدیدر م ــــشیکه از ته گلو ییباصدا

 .....ســـامان...آرامـــــمســـامـ

نکره  یبود که صدا دهیسامان را نشن یصدا هنوزآرام

 :دیبه گوش رس لیسه

 ؟؟؟؟یکرد یچه غلط تو

 رونیبه سمت آرام رفت و تلفن را از دستش ب و

 روبه رو خرد وارید ی.بالفاصله آن را رودیکش

به سمت او رفت  لی.سهکردی.ندا با ترس به او نگاه مکرد

 دستش را انهیو اورا بلند کرد.چنان وحش

بردو  رونیآخ ندا باال رفت.اورا از اتاق ب یکه صدا دیکش

 به سمت آرام آمد.چسب دهانش را زد و

به سمت او از اتاق  یاز پرت کردن نگاه پراز خشم پس

 کارت را میرفت س دشای یخارج شد.حت

 نیارام هم یبرا یکند...تنها اشتباهش و راه خوشبخت نابود

 به سمت ندا رفت.محکم تر لیبود.سه
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اورا  ی...اورا که به اتاق برد جوردیقبل دستش را کش از 

 تخت برخورد لهیپرت کرد که سرش به م

شود.فحش  الیخیتراز آن بود که ب نیخشمگ لی.اما سهکرد

 .در آخر هم دست وزدیکتک م دادویم

از اتاق  دویاورا مانند آرام بستو دور دهانش چسب کش یپا

 خارجش کرد.آن را به اتاق آرام

که پنجره نداشت همانجا بود.پس بهتر بود  ی.تنها اتاقبرد

 ندارا هم همانجا ول کند.آن قدر دست

کنند.حال ندا  یهردورا سفت بسته بود که نتوانند کار یها

 باکمربند کتک خوردهبدتر از آرام بود.

   

آرام هم نابود شد.با  دیاز آرام.حال تنها ام شتریب یلی...خبود

 به ندا یپراز اشک و شرمندگ یچشمان

که بخاطر کتک خمار شده بود  ییشد.ندا با چشم ها رهیخ

 کباریبه آرام نگاه کرد.چشمانش را 

اورا راحت کند اما موفق نشد.اشک  الیباز کرد تا خ بستو

 سیم بود که صورتش را خآرا یها
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 یکه جلو یزیچ دنی.ندا سرش را چرخاند.بادکردندیم 

 عیبود چشمانش برق زد.اما سر شیرو

 ...ذوق کوچک نابود شد.تلفن خرد شده بود همان

 توانستندیجوره نم چی...هخواندیکارت را نم میبود س معلوم

 اش کنند.سرش را چرخاند.غافل یابیرد

 ...هنوز خدا حواسش به آنها هست نکهیا از

******* 

 یکلمه قلبش برا یواقع یآرام به معنا یصدا دنیباشن

 دوباره هیبعد از چند ثان ستادویا یلحظه ا

 یبود که صدا امدهیبه کار کرد!هنووز به حرف ن شروع

 شد.پس از چند دهیو داد در تلفن شن غیج

 :گفتیم ادیکه با فر یپسر یصدا هیثان

 یکرد یغلط توچه

آرام را صدا زد اما  یو تماس قطع شد!چند بار دهیشن

 گاز یرا رو شینکرد.چنان پا افتیدر یجواب

دوربرگردان را  نیکنده شد.اول شیاز جا نیکه ماش فشرد

 کرد.تمام یدور زدو به سمت شهر رانندگ



 
 

1041 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

اطراف  یها نیبه بوق ماش یبود حت شیبه جلو حواسش 

 به.باالخره خودش را کردیهم توجه نم

روبه  عیوارد شد.سر عیسر یلیرساند.خ یآگاه اداره

 :معاون سرگرد گفت

 !نمشونیبب دینجاست؟بایا یسرگرد نوبهار اتاق

هستش.از  یی.سرگرد رضاستین یسرگرد نوبهار -

 صحبت شونیباا نیتونیپروندتون با خبره م

 تو هستش ی....اما کسنیکن

 واجبه یلیخ -

 اطالع بدم نیبذار -

 ینام و نام خانوادگ دنیرا برداشت و پس از پرس تلفن

 سامان سرگرد به او اجازه داخل شدن

 رونیب یبا چادر و لباس نظام ی!تا وارد شد دخترداد

 :زدو گفت یآمد.سرگرد روبه سامان لبخند

 شده؟؟؟؟ یچ
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 :در را بستو گفت عیسر سامان 

 !زد زنگ

 :با تعجب گفت سرگرد

 زنگ زد؟؟؟؟ یک

 !گهیآرامــ د -

 آرام؟؟؟؟؟ -

.صبح با دیانی.معاونتون گفت درجردهیمنظورم آرام جاو -

 !میحرف زد ینوبهار یآقا

 ...خب باهات تماس گرفت؟؟؟دیآهان آهان.آرام جاو -

بلند  شیبه نشانه مثبت تکان داد!سرگرد از جا یسر سامان

 :شدو گفت

 ایب دنبالم

راه افتاد.سرگرد به  ییبه دنبال سرگرد رضا سامان

 یرعت از چند پله باال رفتو وارد بخشس

 :زدو گفت ی.سرشانه پسرشد

 !میدار دیبخش شماره جد ایب نیمت
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 زیم یشدند.سامان تلفنش را رو یوارد بخش هرسه 

 شماره را وارد کرد.همانطور که نیگذاشت.مت

 :گفت دادیرا انجام م یکار

 شد؟ دهیهم شن دادیدادو ب یکه تماس گرفت صدا یا موقع

محکوم  ویکیپسر که  هیداد  یبعد هم صداآره  -

 !.آخرشم تلفن قطع شدکردیم

 میاش کرد..اگه س یابیتلفن سالم باشه بشه رد دیدعا کن -

 رفته نیازب ایکارت خارج شده باشه 

 شهینم باشه

 یگرد زیشده بود!چ رهیخ توریبا ترس به صفحه مان سامان

 باز یدی...صفحه جددیچرخیدر صفحه م

 :به سمت آنها برگشتو گفت قهیپس از چند دق نی...متشد

 ...یبنام ندا اژدر خط

   

تکرار کرد و  رلبینام را ز یچندبار ییرضا سرگرد

 :دیبرگشتو پرس نیبه سمت مت یجیسپس با گ
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 ؟؟؟؟یجالل لیسه پرونده 

به نشانه مثبت تکان داد.سرگرد به سمت سامان  یسر نیمت

 :برگشتو گفت

 ؟؟؟؟یشناسیم ویجالل لیسه تو

 :گفت زانیآو یبا صورت سامان

 !هیجالل لیکار سه نایکه گفتم ا من

 :گفت عیسر ییرضا سرگرد

 نیتو بب نی.متایپسر ب ایبه من نگفته بود.ب نارویا ینوبهار

 انهی یکن یابیرد یتونیم

رفتند!سرگرد  ییسپس هردو به سمت اتاق سرگرد رضا و

 :نشستو گفت شیسر جا

 بگو

را گفت و سرگرد  یشرط بند هیاز اول قض سامان

 :دینوشت.سامان پرس

 پرونده داره؟؟؟ یجالل لیسه
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 میداشت یپسر؟؟؟چهارماهه تحت نظره عامل نفوذ ییکجا - 

 تو باندش.همه افرادمون آماده باشن

و چهار ساعته که جواب  ستیگرفتنش.اما ب واسه

 !اگهمیکن شیابیرد میتونینشده و نم بی.تعقدهینم

 ...میکن داشیپ میتونیشماره نابود نشده باشه راحت م نیا

 شه؟یم دای...آرام پیعنی -

ساله وارد  هی لیهست.سه یان شاهللا اما احتمال هراتفاق -

 زده.تا یکننده کراکه و دست به هرکار

چندمورد قاچاق انسان داشته اما اون  بایتقر شیماه پ شیش

 .حاالمیاثبات نداشت یبرا یموقع سند

 .میببر شیکارارو پ میتونیم گهیتا دوروز د میدار که

 گه؟؟؟یچرا دوروز د -

 :گفت شدیهمانطور که از اتاق خارج م سرگرد

 شهیخارج م رانیفردا شب از ا یجالل
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و به سمت سرگرد  دیحرف سامان از جا پر نیباا 

 :را گرفتو گفت شی.بازودیدو

 ن؟؟؟؟یگفت یسرگرد؟چ یچ

 .یدوب رهیم شهیخارج م ی،قاچاقرانیفرداشب از ا یجالل -

بدون جواب دادن به سامان از پله ها باال رفت.سامان  و

 یآمد که به فرد نییبااسترس از پله ها پا

 :زدو گفت یلبخند پراسترس نیبود.مت نیکرد.مت برخورد

 میکرد یابیبده.شماره رو رد یمژدگون

آرام  یعنی.شدیسامان پروژکتور شد...باورش نم چشمان

 اورا دوباره توانستیم یعنیشد؟یم دایپ

 :گفت عیسر نیدر کار نبود؟مت یند؟رفتنیبب

 دفتر؟؟؟ یداد شمارتو

 !نه -

شد بهت بگن.برو  یخبر ییبرو بده معاون سرگرد رضا -

 خونه گوش به زنگ باش



 
 

1047 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یکار را کردو از اداره آگاه نیهم عیسر یلیخ سامان 

 یسرشار از خوشحال یزد.با لبخند رونیب

شدو به سمت خانه پرواز کرد.بالفاصله بعد  نیماش سوار

 سوالها شروع شد.اوهم دنشیاز رس

 :داد یمختصر جواب

.به شماره میکردن گفتن گوش به زنگ باش یابیرد شمارشو

 .شماره خونرو همزننیمن زنگ م

 نیبگ ناروی.به خانواده آرام هم همدادم

 ؟یچرا شماره خونه خودشون رو نداد -

نداشتم اونم که اصال  رپارسایام جز شماره یشماره ا -

 الیخیب

گفته بود.شماره خانه اشان راهم داشت اما شماره  دروغ

 خودشان را داده بود.همانطور که از پله ها

 :گفت رفتیم باال

 تا من استراحت کنم نیبه خانوادش بگ نارویهم

سامان تکان داد و به قرآن خواندش  یبرا یسر شهربانو

 هیهمه به دعا و ا روزیمشغول شد.از د
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 .نهاستیاوضاع خرابتر از ا دانستندیشده بودند!چه م وصل 

   

****** 

 :صدا زد بلند

 مهرانفر سرگرد

 ییمهرانفر از پله ها باال رفت که سرگرد رضا سرگرد

 :گفت

 که بهت گفتم ییبرو جا -

 ...یول -

 زی...برو.خدافظ.ما حواسمون به همه چمیو اما ندار یول -

 هست

به سمت  ییاز رفتن سرگرد مهرانفر،سرگرد رضا پس

 :سردار رفتو گفت

 م؟یکن کاریچ

 .میکنیبذار خبرارو بهن بگه.اقدام م -
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تکان دادو از سردار دور شد.مدام چهره  یسر سرگرد 

 یپسر نی.اولشدیم ییسامان در ذهنش تدا

از  دانستندیبابت نامزدش نگران بود.چه م نگونهیکه ا بود

 انیدل سامان؟؟؟؟جان عشقش درم

 :زمزمه کرد رلبی...نجنگد؟سرگرد زبود

 .میشی....موفق ممیکنیم داشی.پمیکنیم داشیپ

****** 

آن خط را  یریگیپ ییخاموش بود.توانا لیسه تلفن

 یکه گرفته بود وارد جاده خاک ینداشت.باآدرس

شد.چراغش روشن  دهید الیرفتن و ی.پس از کمشد

 پارک کرد و به سمت الیرا کنار و نیبود.ماش

 :باز بود...بلند گفت الیرفت.در و الیو

 !لیسهــــــــ

 :جواب نداد.از پله ها باال رفت و بلند گفت یکس اما

 لیسهـــ
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سرش آمده  یی.نگران شد.نکند بالدینشن یبازهم جواب اما 

 چرخاند اما فقط یباشد.سرش را کم

شده بود  نییآرام تع یکه برا یبود.به سمت اتاق ییروشنا

 باز بود.آنرا که باز کرد با مهیرفت.درش ن

 لیچخبر بود؟پس سه نجایمواجه شد.نــــه.ا یخال اتاق

 یلیکجاست.وارد اتاق که شد جنازه موبا

.به سمت آن رفتو بدون آنکه به آن دست دید نیزم یرو را

 ...شماره بود نیبزند نگاهش کرد...هم

پکر  یا افهینبود.با ق نجایا چکسیاتاق خارج شد.ه از

 دانستیبه خارج شدن گرفت...نم میتصم

 یشد و سرش را به پشت نیکند...باترس سوار ماش چکار

 لیسه نکهیداد.غافل از ا هیتک یصندل

رفته که تا فردا  ییوقت است آنجارا ترک کرده...جا یلیخ

 از مکانش یشب در امان باشد و کس

بود که او  نیا دانستیکه م یزینشود.تنها چ خبردار

 فردا...معماله داردو پس از معماله دختر

 !...تنها آرام نه...دختر هارودیازآنجا م لی...سهها
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 ******* 

کرده بود.باالخره به بندر عباس  یساعت ده صبح رانندگ تا

 که او داشت یبودند.با سرعت دهیرس

.در بندر عباس با عرب ها قرار دیرسیبود م معلوم

 یلی.خکردندیکارهارا م هیبق داشت.آنها خودشان

که از قبل آماده و پر  ییالیبود.دختر هارا وارد و خسته

 فقط و فقط الیو نیاز محافظ بود کرد.از ا

رضا هم  ی.حتگریخبر داشت نه کس د خودش

 را پر محافظ کرده بود الیو نی...از قبل ادانستینم

در امن و امان  زیدخترها همه چ لیموقع تحو تا

 را در اتاق انداخت و در را قفلباشد.دخترها

کاناپه افتادو  یرو لیحال بودند.سه ی.هردو بکرد

 دخترها سرحال لیموقع تحو دی.بادیخواب

 ...شودیم بشینص ی.امروز پول خوبباشد

****** 

 :به طبقه باال رفت و بلند گفت ییرضا سرگرد

 .نیمت ن  یمت سرگرد
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 :استادو گفت شیجلو عیسر نیمت 

 سرگرد؟ جانم

 گه؟یجان به اون پسره،سامان سعادت بود د نیمت -

 ؟یجالل لیسه د؟پروندهیآرام جاو یآشنا -

 آره.زنگ بزن اطالع بده بهش. -

   

 .چشم -

 :زدو گفت یلبخند سرگرد

 کن حاللمون

.ان شاهللا هم شما هم سرگرد هیحرفا چ نیسرگرد ا -

 !نیگردیمهرانفر سربلند برم

 نییتکان دادو از پله ها پا یبا لبخند سر سرگرد

 نیخود بندرعباس،ا یروهایرفت.امروز عالوه بر ن

روز  نیدر ا دیرا به دوش داشتندو با تیمامور نیهم ا دو

 نشان یخودشان را به جالل
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 روهایکه در ن ی...چقدر ممنون بودند از کمکدادندیم 

 ییبه سمت دفتر سرگرد رضا نیبود...مت

 :.روبه معاونش گفترفت

 .یگفت شماره سعادت رو بهم بد سرگرد

 :گفت عیسر پسر

 ل؟یموبا ایدادن.منزل  دوتا

 هردو رو بده -

 یکاغذ یهم رو نیدادو مت نیهارا به مت پسرشماره

 نوشت.سپس به طرف اتاق خودش رفتو شماره

وارد کرد.هنوز دو بوق نخورده بود که سامان تلفن را  را

 :برداشت

 بله؟؟؟

 سامان سعادت -

 هستم.شما؟خودم  -

 رمیگیتماس م یهستم.از اداره آگاه نیمت ن  یسرگرد مت -

 :گفت دویاز جا پر سامان
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 ......سالم سرگردسالم 

 :زدو گفت یلبخند نیمت

بهت بگم که از  دیو با ییزایچیپسر. یآگاه ای.پاشو بسالم

 شهیپشت تلفن نم

   

 چشم -

 خدافظ -

 خدانگهدار -

از جا بلند شدو پس از شستن دست و  عیسر یلیخ سامان

 شیلباسها دنیصورت و پوش

چگونه به  دیزد!نفهم رونیرا برداشتو از خانه ب چشییسو

 وارد شدو عیسر یلی...خدیرس یاداره آگاه

از پرس و جو کردن از چند نفر به سمت اتاق سرگرد  پس

 با معاون یراه افتاد.پس از هماهنگ نیمت

زدو  یلبخند کمرنگ دنشیبا د نیدر زدو وارد شد.مت نیمت

 :گفت
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 نی.بشیاومد خوش 

اما  دیباریم یخستگ افشیکردونشست.از ق یتشکر سامان

 محکم بود...محکم و شهیمثل هم

 :پرونده بلند کردو گفت یسرش را از رو نی.متاستوار

تو  یکه جالل یدونستیبهت بگم.م ییزایچی نجایا یایب گفتم

 کار قاچاق انسان هم هست؟

 ...آره -

 شمارو هم بفروشه؟ لیکه قراره فام یدونیپس حتما م -

 :گفت عی.سرداستینم نرایسامان گرد شد.ا چشمان

 یبه چه حق یکرده.پسره عوض ؟غلطیچ یعنینه. نـــــه

 ...غلطــ نیهمچ خوادیم

 :دستش را به نشانه سکوت باال آوردو گفت نیمت

 میکرد شیابیرد یکه شماررو آورد روزیباش.د آروم

 بود که یدور افتاده ا یالیو هیقم  یها کینزد

مواجه  یبا خونه خال میکه فرستاد رویبرده بودنش.ن اونجا

 نیماش هیشدن.چراغ ها روشن بود و 
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بود  ینیماش قایدق نیپارک شده بود.اون ماش نگیپارک یتو 

 اون با یعنی.مشیکه ما تحت نظر داشت

 یرویاز قم خارج شده!امروز با کمک ن گهید نیماش هی

 ما وارد یکه با هماهنگ ییرویبندر عباس و ن

 مشیریگیشده و خبرهارو بهمون داده م باندش

 مگه رفته بندرعباس؟ -

آره.امروز تو بندر عباس ساعت دوازده شب طبق قرار  -

 دخترهارو معامله کنه. دیبا

   

به طرفش  نیدستانش گرفت.مت انیسرش را م سامان

 :به شانه اش زدو گفت یرفت.ضربه ا

 میذاریخارج شن!نم رانیاز ا میذارینباش.نم نگران

 !دخترهارو ببرن

 که رفتن بندرعباس؟ نیاز کجا مطمئن شد -

 :کردو گفت یتک خنده ا نیمت

 .میداشت یکه...عامل نفوذ گفتم
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 ......مطمئنه که قراره امشبــتونیعامل نفوذ - 

نگران نباش!سرگرد مهرانفر  زهایچ نیآره.تو از بابت ا -

 تیهم رفتن.مامور ییو سرگرد رضا

 زیآم تیدو سرگرد توش باشن موفق نیکه ا یتی.ماموردارن

 .نگران نباششهیانجام م

 ساعت چند شب؟ نیسرگرد...گفت -

 !ساعت دوازده شب -

 ...رمیم -

 :گفت نیاز جا بلند شد که مت و

 کجا؟؟؟؟؟

 !بندرعباس -

 :اخم کردو گفت نیمت

 نی.بششهیکجا؟؟؟؟نم یبر یخوایم

 ازین یکیبه  کننیم داشیکه پ یتنهاش بذارم.وقت تونمینم -

 رمیداره.من م

 شهینم -
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.درک تونمیتنهاش بذارم.من بهش قول دادم.نم تونمیمن نم - 

 و نجایهم نمیبش تونمین؟نمیکنیم

 برم دی.باتونمی.نمارنشیبمونم تا ب منتظر

 با سرگرد هماهنگ کنم! سایحداقل وا -

   

به  شبیرا برداشت و شماره سرگرد مهرانفر که د تلفنش

 سمت بندرعباس راه افتاده بود را گرفت

 :حرف زدن تلفن را قطع کردو گفت یپس از کم و

.االن دهه.برو ازدسی!پرواز ساعت نالیباش.برو ترم زود

 .خدا پشت و پناهتانهی یرسیم نیبب

رفت.از پله ها  رونیکوتاه از در ب یپس از تشکر سامان

 روبه رو رپارسایکه آمد با ام نییپا

 :به سمت او رفتو گفت رپارسای.امشود

 سالم

 :تکان داد گفت یسر سامان

 برم دیبا
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 :را گرفتو گفت شیبازو رپارسایام 

 کجا؟

 بندر عباس -

 چرا؟ -

 شهیم ریولم کن د رپارسایام -

 کجا؟آرام کجاست!؟؟؟ نمیبگو بب -

 :به سمتش برگشت و گفت عیسر انسام

مواد مخدره که امروزم  هیقاچاقچ هی هیکه آرامو دزد یاون

 قراره با آرام از کشور خارج شه.برو باال

 .نیمت ن  یدفتر سرگرد مت بپرس

 ؟یچ -

 حی.برو بگو برات توضهیکی شیلی.اسمو فامنیمت ن  یمت -

 .خدافظدهیم

شدو راه فرودگاه  نشیرفت.سوار ماش نییپا عیسر و

 تا دیگرفت.طول نکش شیمهراباد را در پ
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را در  چییپارک کردو سو نگیرا در پارک شی.ماشندیرس 

 وارد شدو به سمت عیگذاشت.سر بشیج

 رفت.تند گفت: رشیپذ

   

که االن پرواز  یواسه بندرعباس.همون خوامیم طیبل هی

 !داره

 م؟یدار یخال یجا نمیبب دیبذار -

 :زدو گفت یشروع به گشتن کرد.لبخند و

 لطفا ییهست.کارت شناسا یخال یجا هی

 نیا یاش را داد.حواسش پ ییکارت شناسا عیسر سامان

 دختر چه دیفهمیکارها نبود.اصال نم

به خود آمد که در  ی.زماندادی.فقط کارها را انجام مدیگویم

 بود.همان لحظه مایصف باال رفتن از هواپ

خود خواست که با آرام برگردد!در اصل آرام را  یخدا از

 یصندل یو سالم برگرداند!رو حیصح

 یخال یجا ماینشست.چقدر خوشحال بود که هواپ مایهواپ

 خداراشکر یداشت.در دلش چندبار
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.تلفن را رپارسایاز رفتنش باخبر نبود.جز ام چکسی.هکرد 

 زل رونیحالت پرواز گذاشتو به ب یرو

بلند شد.سامان  نیادو سپس از زمراه افت مای.هواپزد

 زودتر نکهیا یچشمانش را بست.فقط برا

 یقرار است چه اتفاق نکهی.به اکردیبگذرد.فقط فکر م زمان

 که اگر کردیفکر م نی.فقط به اوفتدیب

مادر  دیفهم یوقت کباری.شودیرا از دست دهد نابود م آرام

 نابود شد.هفت ستندین یو پدرش واقع

اگر آرام را از دست  نباری.ادیایگذشت تا به خودش ب سال

 بکند؟آنقدر فکر کرد که خواهدیدهد چه م

 داریب زدیمهماندار که اورا صدا م یبرد!با صدا خوابش

 :شد

 نشسته مایهواپ نیمحترم.پاش ی...آقاآقا

بالفاصله چشمانش را باز کردو به اطراف نگاه  سامان

 شیاز جا عیبود.سر یخال بایتقر مایکرد.هواپ

 :شدو به سمت در رفت که مهماندار گفت بلند

 ن؟ینداشت یزیچ ییدست فیک
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 ندارم یچیه - 

بود  ییهوا نجای.ادیکش یقیآمد.نفس عم نییاز پله ها پا و

 که حال آرامش در آن نفس

شدو بالفاصله  مایهمانجا بود؟؟سوار هواپ نجاید؟؟؟؟ایکشیم

 تلفنش را از حالت پرواز خارج

 رپارسایو پدرش و ام یپاسخ از مهد یتماس ب نی.چندکرد

 داشت.تلفن زنگ خورد.پدرش

 :.تلفن را دم گوشش گذاشتو گفتبود

 بله؟

   

 ؟ییسامان تو کجا -

 بندرعباس -

 ؟یچـــــــــــــ -

 .بندرعباسم بابا -

 ؟یکنیم کاریتو اونجا چ -

 نجا؟یآرام و آوردن ا -
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 :فرهاد آرام شد یصدا 

 بردنش اونجا؟ یچ یعباس؟برا بندر

.دعا کن گردمیمفصل بابا.من فعال برنم شیقض -

 بتونم سالم برش گردونم نکهیا یبرام.برا

 :گفت دویمردانه خند فرهاد

 کنهیحل م وی.عشق همه چیتونیکه م دونمیم

 بابا؟ -

 .یبرو موفق باش -

 یتماس قطع شد.چشمان سامان کمکم از حالت گرد و

 د.دوبارهخارج شدو با لبخند به تلفن زل ز

 :بود رپارسایتماس بلند شد.ام یصدا

 بله؟

 ام؟یکه ب یسامان چرا زودتر بهم نگفت -

 سرگرد گفت بهت؟ -

 .امیآره!م -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 کجا؟ - 

 بندرعباس -

   

 کجــــا؟؟؟؟ -

 بندرعباس -

 ...پارســـ ـــریام نی.ببخوادینم -

به نشانه  یآوردو سر نییقطع شد.سامان تلفن را پا تماس

 ستادیتاسف تکان داد.اتوبوس که ا

نداشت که  یشدند.سامان از هتل خارج شد.چمدان ادهیپ همه

 .دوباره تلفنش زنگستدیمنتظرش با

را  نی.تلفن را که باال آورد شماره سرگرد متخورد

 تلفن را عیکرده بود.سر رهی.شماره اش را ذخدید

 :گوشش گذاشتو گفت دم

 سرگرد سالم

 ؟یدی.رسییکجا -

 آره.بندرعباسم -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

مهرانفر کار  نیام ی.بگو با آقاگمیکه م یهتل نیبرو به ا - 

 .ریاتاق بگ هیدارم.بعدش خودتم 

 باشه -

 ....هتلـــسیبنو -

آدرس را به سامان گفت و سامان هم حفظ کرد.پس از  و

 شدو آدرس هتل نیسوار ماش یخداحافظ

بعد به هتل  قهیبه راننده گفت.حدود چهل و پنج دق را

 :رفتو گفت رشی.به سمت پذدیرس

 مهرانفر کار دارم نیام یآقا با

 سرگرد؟ -

 !بله -

 باهاشون کارداره؟ یبگم چه کس -

 سعادت هستم.فکر کنم بدونن نیبگ -

 یرا گرفت و پس از کم یتلفن را برداشت و شماره ا پسر

 :حرف زدن روبه سامان گفت

 انیاالن م نینیبش
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انداخت.مدام  نییمبل نشست سرش را پا یرو سامان

 ییصدا دنی.با شندادیرا تکان م شیپاها

 :را باال گرفت سرش

 سالم

 :از جا بلند شدو گفت عیسر

 سالم

 سامان سعادت؟ -

 بله.خودم هستم -

 :شانه سامان زدو گفت یرو یضربه ا سرگرد

کردن دختر  دایواسه پ یبکوب اومد نجارویتهران تا ا از

 دوست بابات؟

 منه؟ هیاون ک نیدونیشما از کجا م -

 ریپذ تیبهت.مسئول کنمیپسر.افتخار م رسهیخبرا م -

 بهمون یلی.قراره خریبگ نجای.اتاق همیهست

 ...یکن کمک
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 :مبل نشستند.سرگرد ادامه داد یرو هردو 

بندر عباس خودمونو  یاداره آگاه میریامروز بعد نهار م ما

 خبردارن هیقض نی.اونا از امیکنیم یمعرف

 روین میکه خواست یتوسط سردار هماهنگ شدن.زمان و

 تا توهم رمیگیباهات تماس م میبفرست

 میحالش خوب شه.حاال پاشو بر دی!شانتتی.بهتره ببیایب

 .ریاول اتاق بگ یاستراحت کن.آهان.راست

 :رفتند و سامان گفت رشیبه سمت پذ و

 .خوامیتخته م هی اتاق

 :را به سمت سامان گرفت و گفت دیکل پسر

 .طبقه خود سرگرد هستش اتاق

   

اتاق  نهیاز هز یمیتشکر کرد و کارتش را دراورد.ن سامان

 را موقع رفتن شیرا حساب کرد.باق

.هردو سوار آسانسور شدند.به طبقه مربوطه کردیم حساب

 شدند.هردو ادهیاز آسانسور پ دندیکه رس
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

را به دست سامان دادو  دیسمت اتاق رفتند و سرگرد کل به 

 :گفت

 استراحت کن.گوش به زنگ باش برو

 :آهسته گفت ییبا صدا سامان

 .باشه

تخت دراز  یوارد شد.کتش را دراورد و رو و

 چشمانش گذاشت و بازهم ی.دستانش را رودیکش

 ...کرد.به امشب...به ساعت دوازده شب فکر

**** 

در اتاق سامان فاصله گرفت و به طرف اتاق سرگرد  از

 در را باز کردو سرگرد ییرفت.رضا ییرضا

 :دیپرس ییشد.رضا وارد

 ن؟اومد؟یشد ام یچ

 اتاق گرفت نجاینگران بود.هم یلیآره.خ -

 باهاش داره؟ یدختره چه نسبت یگفت -

 !دختر دوست باباشه -
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حواست .میکن یخودمونو معرف میبر دیاوه...امروز با - 

 هست!؟

پسره  نیا میزنگ بزن دی.بعدشم شب بامیریآره.بعد نهار م -

 ادیب

 !آماده باشه روشین یمن فکر کنم سردار محمد -

از تهران زنگ زده و هماهنگ  یآره.سردار رضو -

 تحت نظر نجارویا یاز ک یدونیکرده.خودشون م

 دارن؟هماهنگه

 بره شیخوب پ یهمه چ دوارمیام -

 ان شاهللا! -

   

که استراحت کردند به سمت اتاق سامان رفتند و  یکم

 ساعت نهار گرید قهیاطالع دادند که ده دق

.سامان هم پس از شستن دستو دیایو بهتراست زود ب است

 صورتش از اتاق خارج شدو به سمت
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سرش را  یکم دیرس نییرفت.اسانسور که به پا آسانسور 

 چرخاند که سرگرد به شانه اش ضربه

 :زدو گفت یا

 نجایا ایب

بود.سامان  سیبه سمت آنها رفت.غذا سلف سرو سامان

 یبرنج و کتلت برداشتو کنار یکم

 :و مهرانفر کنارش نشستند.مهرانفر گفت یی.رضانشست

 !یایبودم م مطمئن

 چرا؟ -

 .تو اراک ی.حتیکردیولش نم چجایچون ه -

 ن؟یدونیاراک؟شما از کجا م -

 درسته؟ یهمه رفتن تو موند یروز فوت باباش وقت -

 :سرش را تکان داد.مهرانفر ادامه داد سامان

و  میکنیم داشی.مطمئن باش پیکنیولش نم دونستمیم

 .مشیدیو سالم بدست خودت م حیصح
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از  یانداخت.کم ریزدو سرش را ز یجان یلبخند ب سامان 

 را که خورد هردو سرگرد از شیغذا

 :گفت ییبلند شدند وسرگرد رضا شانیجا

باهات تماس  ی.حواست باشه که چه زمانمیبر دیمابا

 !نشی.خودتو برسون که ببمیگریم

 :به احترام از جا بلند شدو گفت سامان

 نیباش موفق

اطالعات را از  نیسخت بود.آنها ا شیبرا ینشست.کم و

 :بود الیکجا داشتند؟تلفنش زنگ خورد.دان

 بله؟

 سامان؟ ییکجا -

   

 !بندرعباس -

 اونجا چرا؟ -

 .نجایآوردتش ا لی.سههیطوالن یلیخ شیقض -

 کنه؟یم کاری.بندرعباس چیوا یا -
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 !بره رانیاز ا خوادیم - 

 ؟یلکسیآرامو ببره بعد تو انقد ر خوادیم -

 لکس؟یر یگیمن م لکس؟بهیر -

 دایواسه پ یکرد ی.اصال تالشلکسهیر یلیآره.لحنت خ -

 کردنش؟

.همش اداره دمینخواب شتریدوروزه رفته کال چهارساعت ب -

 .پاشدم با دوتا سرگرد اومدممیآگاه

 روین یقراره ساعت دوازده شب کل نکهیواسه ا بندرعباس

 یگیبعد به من م رنشیبفرستن بگ

 !انهی لکسمیمن ر یکه بدون یینجایتو مگه ا لکس؟اصالیر

 پرونده داره اونجا؟ لیمگه سه -

 !ماهه تحت نظره شیآره!ش -

 ...خــیمن...معذرت م -

 برم.خدافظ دی.باستیمهم ن -

تلفن را قطع کرد.بدون خوردن غذا سوار آسانسور شدو  و

 .به سمت اتاقش رفت
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 ***** 

حاال شروع شد...زمان سنج ها به کار افتاده  از

 بودند.ساعت چهار بعد از ظهربود...هشت ساعت

.آرام در اتاق اشک شدیآرام به کل نابود م گرید

 اشکش نی..اول.کردی!آرام هردفعه دقت مختیریم

...چقدر غصه؟چقدر شدیم ریچشم چپش سراز از

 جلو آمدو دهان لیباز شد.سه ؟د،پرصدایناراحت

 را باز کردو آهسته گفت: هردو

   

و به  شنوهیصداتونو نم ی.نه تنها کسدینکن غیج غیج بهتره

 زودتر شهیبلکه باعث م ادیکمکتون نم

 نیهم نکن هی.گرنیکارمو انجام بدم!پس مثله بچه آدم باش هم

 کیش خوامیکه چشماتون باد کنه.م

 نیاینظر ب به

 :آهسته گفت یاز اتاق خارج شد!آرام با صدا و

 !دیشن یکی دی.شامیبزن غیج ایب
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 :جان سرش را تکان دادو گفت یب ندا 

 یچکیه دونمیبزنم.م غیندارم که ج یجون چیه من

 سالم یجا گهی.بدنم دنجارویا دمی.قبال دستین

 کتک بزنتم ادیکه ب نداره

 :گفت ی.با شرمندگدیدر چشمان آرام جوش اشک

 .یشد یتو چجور نیتوروخدا.بخاطر من بب ببخش

 :زدو گفت یلبخند ندا

 !نداره.من تازه نصف حس و حال بد تورو دارم اشکال

 سوال بپرسم ازت؟ هی -

 !بپرس -

 کرد؟ دایپ یاون منو چجور یدونیتوم -

 :به نشانه مثبت تکان دادو گفت یسر ندا

کردنت چقد خرج گذاشت رو دستش؟اول که  دایپ یدونیم

 که تو ییبعد اون آقا نالیرفت ترم

کرد آمار داد.اومدن تهران  دایپ ویسوار شده بود نشیماش

 اون آقاهه که تورو رسونده بود دم
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 ...خونتون 

 دم خونمون؟کجا؟ -

 !پاسداران -

 با تعجب گفت: آرام

   

 !اونجا که خونه خودمون نبودــــهنــ

 بود.نه؟ نایخونه عمت -

 آره -

دخترعمتم  دیمال رهیدختر عمتو ش ایرفت اونجا سر رو -

 .لوت داد

 گهید کردمیفکر نم ی.ولمیلج بود ای.منو روشهیباورم نم -

 .حد پست باشه نیتا ا

در هرحال.اومد  یدروغ بهش گفت ول یکل لمیالبته سه -

 تو کارخونتون.محمد پاک کیشد شر

 !شد ینجوری.بعدشم که اسرشت

 کجاست؟؟ نجای.اصن انجایا میخب...چرا اومد -
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 بندرعباس - 

 ؟بندرعباس؟یچــــــ -

ربع  هیمون کنن. یابیرد دیترس یکه زنگ زد شبیآره.د -

 کرد آوردتمون نیبعد مارو سوار ماش

 چرا؟ یدی.حاال فهمنجایا

 :دادو گفت هیتک واریسرش را تکان داد.به د آرام

 مارو نجات بده؟ ستین یچکیه گهید یعنی

 !دهی.خودش نجاتمون مهیبه اون باال سر دمیچرا.من ام -

 گریکدیخود را به  یو جا دندیچرخیها با سرعت م عقربه

 :وارد شدو گفت لی....سهدادندیم

تا  ادی.خانوم منیحاضر ش دی.بانیهشت شده!پاش ساعت

 حاضرتون کنه

زدو  یوارد شد.لبخند بزرگ زشت یانم چاقپشت سرش خ و

 :گفت یسیبه انگل

?How are you 

 چطوره؟ حالتون
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 :به آرام اشاره کردو گفت سپس 

!Please stand up 

   

 بلند شو لطفا

تکان نخورد.زن بزور بلندش کرد و  شیآرام از جا اما

 :گفت

!Sit here 

 !نجایا نیبش

فشار آوردو  شیباز هم ننشست.زن بزور به شانه ها آرام

 اش را یشیآرا یها لهیاورا نشاند!وس

 یو شروع به کار کرد.اول از همه تمام کبود برداشت

 صورت آرام را به لطف کرم پودر و یها

برد آرام  یشیپنهان کرد.تا دست به سمت لوازم آرا کیپنک

 :کنارش زدو گفت

!Please go there 

 !برو اونور لطفا
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دور شد.زن خواست اورا  را هل داد و با زحمت از او زن 

 دیسر رس لیبکشد که سه یبه طرف صندل

شود!سپس به ندا  الشیخیبا دست به او اشاره کرد که ب و

 از او خواست یسیاشاره کرد و به انگل

کار را کردو ندارا  نیهارا بپوشاند.زن هم هم یکبود فقط

 هم کنار آرام نشاند.قلب هردو به تپش

 :بود.آرام گفت افتاده

 ...ترسمی.موفتهیب یاتفاق ترسمیم

 !بفروشتت ذارمینترس.نم -

 :به سمت ندا برگشت و گفت عیسر آرام

 کنه؟ کارمی؟چیچـــــ

 :.ندا با ترس گفتدیاشک در چشمانش جوش عیسر یلیخ و

 وفتهیواست ب یاتفاق ذارمینم گمی.مزهی...چچــ

 :تکان دادو گفت یسر آرام

عده آدم خوشکل به  هی یجلو دیمنو بفروشه نه؟با خوادیم

 ترسمیندا.م ترسمی.ممیاینظر ب
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انقد حواسش پرته که مارو  یعنی؟یتو مگه خدا ندار - 

 نه؟ینب

   

 !منو فراموش کرده دمی...شادونمینم -

به صالحمون  ینگو آرام.خدا بزرگه.هر اتفاق ینطوریا -

 !مطمئن باشوفتهیباشه م

ند انداخت.اما بعد از چ رینزدو سرش را ز یحرف آرام

 :گفت قهیدق

 ؟یشیسوال بپرسم ناراحت نم هی

 نه.بپرس -

 ل؟یچرا تورو داد به سه ؟باباتیشد لیتو چرا نامزد سه -

 :زد و گفت یپوزخند ندا

 گفتیکه از بابام طالق گرفت منو باخودش نبرد.م مامانم

 و منو سپرد به خوامینم یسربار اضاف

مواد  هیکننده کراک!قاچاقچ کاره؟؟؟واردیمنم چ ی!بابابابام

 از کارش متنفر یمخدر.ازهمون بچگ
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 ی.بابایداشت به اسم محسن جالل یکیشر هی.بودم 

 مونی.وضع مالکردنیوارد م گهی.باهم دلیسه

داشتم.اما خوشبخت  زارویچ نیبهتر شهیبود.هم توپ

 .محبت پدرموخواستمینبودم.من مامانمو م

حواسش به  شهی.همومدی.من از کارش بدم مخواستمیم

 عالمه محافظ هی دیبا شهیکارش بود.هم

و  جدهیبرم.ه تونستمیخوب خوب نم ی!جاهابودنیم اطرافم

 .بعد چهارسالسیکه رد کردم رفتم انگل

بابا  کیشر دمیو فهم رانیپارسال.اومدم ا یعنی.برگشتم

 مرده و پسرش داره کاراشو ادامه

بدم هم  .دوسش نداشتم امالیمنم منو داد به سه ی.بابادهیم

 مویعاطف یها ازیازش.کل ن ومدینم

 هیکه قض شدمی.کمکم داشتم بهش عالقه مند مکردیم جبران

 .از اونروز قسم خوردمدمیتورو فهم

 !نجامی.حاال هم اوفتهیبرات ب یاتفاق نذارم

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 ؟یینجایا دونهیاالن م بابات
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شوهرته حق  گهیبامن بکنه بابام م یهرکار لیآره!سه - 

 .همه باباها خوب و مهربونیدیداره!هه...د

 !کنن یبچشون باز یهاشون هستن که با زندگ یلی.خستنین

خوب بود اما  شیبود...تا هفت ماه پ ینجوریمنم ا یبابا -

 ...از اون به بعد

 فوت کرده! دمیداستانتو.متاسفم.شن دونمیم -

   

 ...چهلمش بود که زروزیآره...پر -

وارد شد دست و  لیبه نشانه تاسف تکان داد.سه یسر ندا

 :را باز کرد.گفت شانیپاها

من  نیداشته باش ی.اما اگه نقشه اییدستشو نیبر نیتونیم

 چیپر محافظه.ه نجایشما.ا دونمویم

 دیبکن دیتونینم یکار

هم  نهییآ یحت ییسرشان را تکان دادند.دستشو هردو

 آنرا بشکنندو رگشان دیترسیم لینداشت.سه
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را  شانیهردو سالم برگشتند.دست ها نیهم یبزنند.برا را 

 روبه لیمبل نشاند.سه یبستو رو

 :نشستو گفت شانیرو

ر نیا دم  نیایپوشونده.خب.ب ارویگرم.خوب کبود یم 

 .ساعت نه شبه.دوساعت ونیغذاتونو بخور

 !میوفتیراه ب دیبا گهید مین

 :اضافه کرد لیگذاشت.سه شانیرا جلو شامشان

 !توحلقتون کنمی.وگرنه به زور منیبخور دیبا

 نییرا با استرس خوردند.مگرپا شانیغذا هردو

 شروع به حرف لیکه تموم شد سه رفت؟غذایم

توجه به  یب لیاما سه ختیریکرد.آرام مدام اشک م زدن

 یزی.کم چزدیرا م شیاو حرف ها

.آنهم شدیعرب فروخته م کیبه  یرانیا کی.توسط نبود

 !ندا آهسته اشکگرید میساعت و ن کی

 :را پاک کردو گفت شیها

 شهینم یچیراحت باشه.ه التیخ
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 شیاز جا لی.سهختیریو فقط اشک م دادیآرام گوش نم اما 

 کیبلند شدو به سمت باال رفت.

بودو کت شلوار امتحان  ستادهیا نهییآ یتمام جلو ساعت

 نییاز پله ها پا ازدهی.راس ساعت کردیم

را باز کرد.به سمت  شانیبه هردو کرد.پاها ی.نگاهآمد

 :گفت دویصورتش کش یرو یآرام رفت.دست

 کوچوولو یشیکشور خالص م نیاز ا گهیچند ساعت د تا

 :گفت دویصورتش را عقب کش آرام

 من دست نزن به

 زدو گفت: یپوزخند لیسه

   

 ست؟ین شویر یبهتر از اون عربا یرانیا هینظرت  به

 افتیبا نفرت به او نگاه کرد و باز هم پوزخند در آرام

 کرد.به دو نفر اشاره کرد.آنها به سمت ندا و

آمدند و آنهارا بلند کردند و به سمت در کشاندند.آرام  آرام

 .یگفت: ولم کن.ولم کن عوض
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خودش را از آنها  کردیم یسع زدویندا فقط دستو پا م و 

 :گفت لیجدا کنند.سه

 دیسیوا

 کیهمانطور که به آنها نزد لی.سهستادندینفر ا هرچهار

 :گفت شدیم

 مونده زیچی

دخترها قرار گرفتو چسب را دور دهان  یروبه رو درست

 :.سپس گفتدیچیهردو پ

 نشونیببر نیتونیم

 میعظ یاما آن مرد ها زدندیهم دخترها دست و پا م باز

 .دختر هارا سواررفتندیالجثه مگر کنار م

جلو  لیکردند و خودشان هم کنارشان نشستند!سه نیماش

 :نشستو گفت

 داره ی!مهمونینادر یالیو برو

دختر ها  نیگفت و راه افتاد!مدام نگاهش ب یچشم مرد

 الیساعت به و می!پس از ندیچرخیم
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کردند.دومرد دستان  ادهیپ ی.آرام و ندا را به سختدندیرس 

 به میآنهارا گرفته بودند و به زور تصم

 یکردن آنها داشتند.ندا و آرام هم که زور وارد

 اش دست قهینداشتند.باالخره وارد شدند.راننده به 

 :گفت رلبیز یزیپس از فشار دادن چ دویکش

 میدیرس

 گریاز افراد د یلیانداخت.سپس مانند خ نییسرش را پا و

 لیتفنگ به دست اطراف را نگاه کرد.سه

وارد شدو به دنبالش مرد ها آرام و ندا را آوردند.نگاه  بااخم

 شد!دختر ها دهیهمه به سمت آنها کش

از دست  توانستندیاما مگرم دادندیخودشان را تکان م مدام

 که بسته بود ابند؟دهانشانمی ییآنها رها

با  لیشروع شدو سه ی!دوباره مهماندندیکشیم غیج وگرنه

 د که آراماشاره به پسر ها به آنها فهمان

مبل  یرو یمبل بنشانند!هردو آنهارا به سخت یندارا رو و

 :رفتو گفت لیبه سمت سه ینشاندند!نادر
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!اون دختره.ندا دختره لیسه ندفعهیا یکرد کاری.چاوووف 

 .نامزدت؟ستین یاژدر

   

 .چرا -

 ش؟یفروشیاونم م -

 !شهیبغل ینه.اونو آوردم بترسونمش!مورد اصل -

 :گفت دویآرام را کاو یخود سرتا پا زیبا چشمان ه ینادر

که  کلشمی!هی.چشم ابرو مشکیرانیا لی.دختر اصآره

 ...بده به من هیهد نویا ایخوبه!ب

 خوامیبدم.پولشو م هیکم واسش خرج نکردم که حاال هد -

 بهت دمیم -

 !امیبا کدومتون کنار م نمیبذار حاال بب -

مشروب به سمت دخترها رفتو  یوانیپس از برداشت ل و

 :گفت ینشست.پس از مدت شانیروبه رو

 اد؟ی!خوشتون مچطوره
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 لیسه یانداختند!ول لیبه سه ینگاه نکبت بار هردو 

 زدو مشروبش را خورد!آرام در دلش یپوزخند

 یالکرس تیهم آ ی!چندبارخواندیم هیو ا گفتیذکر م فقط

 که اورا با یاز آن موقع دیترسیخواند!م

 یبگذارند!صدا متیق شیو رو رندیاشتباه بگ ءیش کی

 زیاهنگ حالش را خراب کرد.از همه چ ادیز

آمد.از همه مرد ها.از آن پنجاه و دوبرگ.از قمار.از  بدش

 بدش نجاستیکه ا یمشروب.از هر کس

 زدیم رتیکه دم از غ یهم بدش آمد.پسر رپارسای.از امآمد

 نجایآرام حال ا کردینم یاگر سهل انگار

به  دشی.او اول امخوردی.اما نفرت به چه درد آرام منبود

 !خدا بود...بعد هم به سامان

****** 

 :هدفون را از گوشش خارج کردو گفت ییرضا سرگرد

 الیبه و دنیداد!رس امیداد.پدرام پ امیپ

 یلبان سرگرد مهرانفر نشست.سردار محمد یرو یلبخند

 :بلند گفت
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 !باش .آمادهیجالل لیپرونده سه یعاظم یروین 

 و مهرانفر گفت: ییسپس روبه سرگرد رضا و

   

 !نیکه موفق باش دیبر

 یمشک یرفتند.ون ها نییگذاشتند پا یاحترام نظام هردو

 یکه داخلشان پراز مامور با لباس مشک

و صورتشان را با  دندی.هردو سرگرد ضدگلوله پوشبود

 که فقط چشمها و یپوشاندند.جور یکاله

 میه به دست سوار ون شدند.نمعلوم بود!اسلح دهانشان

 ساعت قبل به سامان خبرداده بودند تا

 !اوهم ضدگلوله به تن سوار ون شد دویایب

****** 

 :به ساعت انداختو گفت ینگاه ینادر

 اومدن دارایدوازده شده.خر ساعت

و دخترها راه افتادند.لباس  لیبه سمت سه یمرد عرب دو

 بودند.صورتشات پر از دهیپوش یبلند مشک
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 لیاز سه یآنها نشستند.مرد به عرب یبود.روبه رو شیر 

 :دیپرس

 کدومشونه؟

 :به پسر پاسخ داد لیترجمه کردو و سه لیسه یبرا یپسر

 !نیکه بخوا هرکدوم

آنها ترجمه کرد.ندا نفرت بار به  یحرفش را برا پسر

 به دخترها یزینگاه کرد!هردو مرد با ه لیسه

گرفته بودو اشک  نییکردند.آرام سرش را پا نگاه

 چانه آرام گذاشتو ریدستش را ز لی.سهختیریم

پراز اشک به  یزور سرش را بلند کرد.آرام با چشمان به

 :مرد زل زد!مرد به ندا اشاره کردو گفت

 ؟یفروشیو چند م اون

 یترجمه کرد.بغض در گلو لیسه یحرفشان را برا پسر

 لینگاه کرد.سه لیندا زنده شد.به سه

 :گفت

 نهیا یکار اصل
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را به  لیپسر حرف سه نکهیبه آرام اشاره کرد.پس از ا و 

 آن دو نفر بازگو کرد هردو به یبرا یعرب

به او کردند.آرام  یا دارانهیآرام برگشتندو نگاه خر سمت

 نگونهیاز خود بدش آمد.دو مرد عرب ا

 ادیز شیاشک ها ختنیر کنند؟؟؟؟سرعتیم نگاهش

 تکان دادو گفت: یشد.مرد عرب سر

   

 !ماسه تومنه یشنهادیپ متی.قخوشگله

 :پاسخ داد لیباز هم ترجمه.سه و

 خوامیم شتری...ب کمه

 !و پونصد ونیلیسه م -

 شتریب -

براش  ونیلیارزه که سه م یارزش انقد نم یدختر ب هی -

 !میبد

 هست یبهتر یها ی.مشترنیند -

 :گفت عیاشاره کرد که مرد عرب سر یبه نادر و
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 آخرش گهیدالر د ونیلیچهارم 

به نشانه مثبت تکان  یتفکر سر یپس از کم لیسه

 گذاشت و در زیم یسامسونتش را رو فیداد.ک

 یبه پسر لیباز کرد.پر از دالر دست نخورده.سه آنرا

 :اشاره کردو گفت

 جلو ایب

 :به پول ها اشاره کردو گفت لیجلو آمد.سه پسر

 اصله نیبب

 :گفت یوارس یخم شدو پول هارا نگاه کرد.پس از کم سر

 !هیاقا.واقع بله

 :تکان داد.به سمت آرام برگشتو گفت یسر لیسه

 یشد تموم

 :سپس به سمت مرد عرب برگشتو گفت و

 امضا کنم نیبد
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دستش را به  لیداد.سه لیبه دست سه یعرب برگه ا مرد 

 یسمت برگه که برد تا امضا کند صدا

 کیشد.تند تند به هم شل دهیشن رونیگلوله از ب کیشل

 غیآهنگ قطع شدو همه ج ی!صداکردندیم

فحش  رلبیز یبه عرب عی!عرب ها بلند شدند و سرزدند

 هارا بستند و سپس به فیدادندو ک ییها

 :گفتند یبرگشتندو به عرب لیسه سمت

 یماله خودتون.بدبختمون کرد دخترها

 لیزدند.سه رونیب الیتوسط محافظانشان از و عیسر و

 دو اسلحه اشپرتاب کر یبرگه را گوشه ا

نگاه  گریکدیدراورد.آرام و ندا با ترس به  را

 یلیبه سمت پنجره رفت و خ لی.سهکردندیم

 گانیشد! رهیخ رونیآنرا باز کردو به ب نامحسوس

 در رونیآن ب یبا لباس مشک یی!پراز آدم هاژهیو

کشته  نی!تمام محافظشدیبودند.باورش نم یراندازیت حال

 همهمه بود.دختر الیشده بودند.داخل و
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و پسرها به دنبال راه فرار بودند!و اما آرام  زدندیم غیج ها 

 نگاه گریکدیو ندا.با ترس به 

شده بود اما داخل هم هنوز  یخال بایتقر الی.وکردندیم

 به سمت دخترها لیبودند!سه یمحافظان

 :.روبه آرام گفترفت

بهت ارادت دارن.بهشون  یادیز لتیفک و فام نکهیا مثل

 .و هردورا بلند کرد و به سمتدمینشون م

سر هردو  یحرکت داد.اسلحه اش را رو الیو در

 لیسه نکهیبدون ا رفتیگرفت.ندا همانطور که م

 نشیآست ریبود برداشت و ز زیم یرا که رو ییچاقو بفهمد

 هردو را هل داد.دم در لیپنهان کرد!سه

 :شد دهیشن ییبود که صدا ستادهیا

 اریمحاصره شده.دخترهارو بردارو ب الی.ویجالل لیسه

 رونیب ای.بمیبزن بیبهت آس میخوای.نمرونیب

داخل  یشده.هنوز کس نگیزدو وارد پارک یپوزخند لیسه

 یکیدر  عیسر یلیخ لینشده بود.سه الیو
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هارا باز کردو آرام و ندارا در آن هل داد.خودش  نیماش از 

 میپس از بهم فشردن چند س عیهم سر

خارج  الیرا روشن کردو گازش را گرفتو از و نیماش

 پشت سرش بسته شیشد.ندا چون دستها

کند.وگرنه همان اول چاقو را  یکار توانستیبود نم شده

 که بلند نیگاز ماش ی.صدازدیم لیبه سه

پناه  یهم بلند شد.دختر ها پشت صندل یراندازیت یصدا شد

 رفتیبا سرعت م لیگرفته بودند.سه

را  ابانیخ لیدور بودند.سه یون ها هم دنبالش.اما کم و

 بود.مدام به اطراف ی.جاده خاککردینم دایپ

نبود.ناچار  یزیکند اما چ دایرا پ ابانیتا خ کردیم نگاه

 را نی!ماشکردیاز آرام استفاده م دی.باستادیا

 ستادندویکرد.ون ها ده متر قبل ا ادهیداشتو دختر هاراپ نگه

 لیشدند!سه ادهیپ نیاز ماش روهاین

 شیروبه رو یسر آرام گرفت.به زود یاش را رو اسلحه

 بلند گفت: ییشد.سرگرد رضا سیپر از پل
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 .یاسلحت رو بنداز.محاصره ا لیسه 

 :گفت ادیزدو با فر یپوزخند لیسه

 !بود شتریشد؟؟؟؟قبال که تعدادتون ب یچ

 گرفتن!اسلحت رو بنداز قاتویرف -

 دینیبی!منییاسلحش رو بندازه شما دیکه با ینچ نچ اون -

 دختر کوچولو ها به انگشت نیکه.جون ا

انگشتم تکون بخوره اول آرام وبعد ندا  نیبنده.اگه ا من

 !پس اسلحه هاتون روایاون دن رنیم

 .نیبنداز

 !نشو.نذار به جرمت اضافه بشه وونهید -

 نیواسه از دست دادن ندارم!اسلحتون رو بنداز یزیمن چ -

 ...ــیسه -

 نییپا نیبنداز گمیم -

 نییبه همه اشاره کرد تا اسلحه شان را پا ییرضا سرگرد

 یها کر سیپل یبرا لیبگذارند!سه
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دراورد  نشی.ندا آهسته مشغول شد!چاقو را از آستخواندیم 

 طناب دستانش یآهسته آهسته رو

.گره ها آهسته آهسته باز بود.. زی.چاقو تکشاند

 همچنان مشغول بود.دستان ندا باز لی.سهشدندیم

انداختو به سمت آرام  نیزم ی.طناب راآهسته روشد

 .برگشت

در  لی.سهشدیم عیدستان آرام را باز کند.ضا توانستینم

 زدن بود که سرگرد ادیحال دادو فر

 :دادزد لیجلو آمد.سه مهرانفر

 زنمشونی.ماین جلو

حرکت کالهش را از سرش  کیمهرانفر با  سرگرد

 لینشان داد!سه لیدراورد و چهره اش را به سه

.نه...باورش کردینگاه م شیو مبهوت به فرد جلو مات

 با لی.سهکردینگاه م ی.اما ندا معمولشدینم

به او نگاه کرد.سرگرد جلو آمد.اسلحه اش را باال  تعجب

 :گرفت و گفت

 ....منملیبنداز سه اسلحتو
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 ضــــــا!ر - 

   

اسلحت رو  یمهرانفر هستم محاصره ا نیسرگرد ام -

 بنداز

 کردیفکر م ی!کسشدی.باورش نمکردیبه رضا نگاه م لیسه

 که حال یسیبود!پل سیدوست اوست پل

که اسلحه اش را بندازد.سرگرد  دیگویو م ستادهیا شیجلو

 :هم کالهش را دراوردو گفت ییرضا

 ادتهیرضا. یمیهستم!دوست صم ییرضا دیوح منم

 یروبه رو قای.دقمیینجایما ا ل؟؟؟؟حاالیسه

 .اسلحتو بندازسی.اما به عنوان پلتو

 کاری.نداهم بکردیهنوز هم مبهوت به رضا نگاه م لیسه

 طناب دستان آرام ینبود.با چاقو رو

 لی.سهدادیآرام را نجات م دی.باال خره باز شد.بادیکشیم

 باالخره به خودش آمد.دهان آرام را گرفتو

 :گفت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !نیفهمیافتاد م نجایدختر ا نیجنازه ا یوقت 

که  یآرام دنیشد.جلوکه رفت با د ادهیپ نیاز ماش سامان

 :بلند گفت ختیریمانند ابر بهار اشک م

 آرام

به  ارایانگار دن دنشیتوجهش به سامان جلب شد.با د آرام

 نجایا .سامانشدیاو دادند.باورش نم

آرام برنداشته  تیدست از حما یکه لحظه ا ی.پسربود

 پراز اشک به سامان یبود.آرام با چشمان

 :گفت لیزد که سه زل

 پسر عاشق.بروعقب تا نکشتمش آقا

نگاه کردو عقب عقب  لیبه سه تیبا عصبان سامان

 :رفت!بلند گفت

 ...دستت بهش بخوره اگه

 یبکن تونهینم یغلط چیه -

دهان آرام را ول کرد.غافل از آنکه دستان او باز  و

 را به سمت ،ندا،آرامیحرکت ناگهان کیاست.در 
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به شکم  شیبرگشتو با پا لیها هل دادو به سمت سه سیپل 

 از درد خم شدو لی.سهدیکوب لیسه

از دستش افتاد.تمام مامور ها اسلحه شان را باال  اسلحه

 به او زدو دست یگریگرفتند.ندا ضربه د

 :و چسب را از دور دهانش کندو بلند گفت برد

 آرام بدو

   

 کیشل یکه ناگهان صدا دیخودش هم به سمت آرام دو و

 ندا باال غیج یگلوله و سپس صدا

افتاده  نیزم یکه رو ییگلوله و ندا کیشل ی!با صدارفت

 مهرانفر به سمت نیهمان ام ایبود رضا 

چپش  یو پابه دست  قایکرد که دق کیدو گلوله شل لیسه

 هم باال رفت و لیداد سه یخورد!صدا

دهانش را باز کردو به سمت  عیافتاد.آرام سر نیزم یرو

 :گفت غی!با جدیندا دو

 !چت شد؟؟؟؟ندا...ندا توروخدا چت شد؟نــــــــــــدا ندا
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رفتنو به دستانش دستبند  لیبه سمت سه ینفر چند 

 یرویکه خود ن یآمبوالنس یزدند!صدا

به دنبال آنها فرستاده بود  اطیبندرعباس ضمن احت یانتظام

 شد.چشمان ندا کمکم بسته دهیشن

 :که آرام اورا محکم تکان دادو گفت شدیم

.چشماتو باز ادی.ندا داره آمبوالنس میباز کن لعنتـــ چشاتو

 کن

بود!آرام  ریاش خون سراز نهیس یبه او نگاه کرد.از باال و

 خرهکه باال خواستیکمک م زدویم غیج

 یرو عیو به سمت ندا آمد.اورا سر دیرس آمبوالنس

 برانکارد گذاشتندو به سمت آمبوالنس

با  یرا هم سوار کردند پس از خداحافظ لی.سهبردند

 نیزم یسرگرد از آنجا دور شدند.آرام رو

.باالخره سامان به خود آمدو به کردیم هیبود و گر نشسته

 جان اورا در آغوش ی.تن بدیطرف آرام دو

در آغوش سامان است بلند بلند هقهق  دی.آرام که فهمدیکش

 :کردو گفت
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ســــــامان 

 :آرام را به خود فشرد و گفت سامان

 خوبه؟قربونت برم حالت خوبه زم؟حالتیعز جانم؟؟؟جانم

 !!رهیســــامان نــــدا...نکنه بم -

بردنش؟بردنش  یدی.درهیمی.نه.نمزمینه عز -

 .نترسزمی.نترس عزمارستانیب

دستش را دور گردن سامان حلقه کردو دوباره هقهق  آرام

 نیا یکرد.چقدر دلش تنگ شده بود.برا

.سامان کردیم هیبلند گر یآغوش!با صدا نیا ی.براتیحما

 هم سر آرام را غرق در بوسه

او حاال در آغوش خودش است.اورا از  شدی.باورش نمکرد

 شد.بغض در رهیخودجدا کردو به او خ

آرام را پاک کردو که آرام با  یزنده شد.اشک ها شیگلو

 :گفت یلرزان یصدا

 یکنارم شهینم باورم
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 ی.با صدادیزدو اورا در آغوش کش یلبخند تلخ سامان 

 مهرانفر،سامان آرام را بلند کردو به نیام

چهارنفر در آن  نیبودو فقط هم یون برد!ون خال طرف

 ون رفته یکیافراد با آن  یبودند.باق

باآنها  یخبر داشتند دو ون خال یهمانی.چون از مندبود

 فرستاده بودند!آرام کنار سامان نشسته بودو

.سامان دستش را دور کمر آرام انداختو واورا کردیم هیگر

 حرکت،آرام سرش را نیبه خود فشرد.باا

 :شانه سامان گذاشت.سامان سرش را خم کردو گفت یرو

 خوبه؟ حالت

به نشانه مثبت تکان داد.اصال دلش  یسر هیگر انیم آرام

 صحبت کند.حال کنار خواستینم

 یبه آنها نگاه کرد.لبخند نهییاز ا نینشسته بود.ام بانشیپشت

 :گفت دیآهسته به وح یلیزدو خ

 ..نارویا

زد!باالخره  یبه نشانه مثبت تکان دادو لبخند یسر دیوح

 ادهیپ مارستانیآنهارا کنار ب دی.وحدندیرس
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گزارش  فهیراه افتاد.وظ یه سمت اداره آگاهخودش ب کردو 

 نوشتن بااو بود!سامان همانطور که

به طرف  نیراه افتاد.ام نیآرام را گرفته بود دنبال ام دست

 :رفت وگفت رشیپذ

 ... نجایآوردن ا ینظام رویاز طرف ن ماریب دوتا

 اسماشون...؟ -

 !ی.ندا اژدریجالل لیسه -

 ستیمعلوم ن تیاتاق عمل هستن.وضع -

 :گفت رلبیحرف آرام ز نیباا

 یوا

که فقط  یبا دست صورتش را پوشاند.سامان آهسته جور و

 :خودشان بشنوند گفت

 باش.حالشون خوبه آروم

 :تکان دادو گفت یبا تاسف سر نیام

 عمل طبقه چندمه؟ اتاق

 راهرو یطبقه دوم سمت راست انتها -
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تکان دادو به سامان و آرام اشاره کرد.هرسه  یسر نیام

 سوار آسانسور شدند و به طبقه دوم

بلند شدو به  یشدند پسر کی.به اتاق عمل که نزدرفتند

 :آمد نیسمت ام

 .سییر سالم

 :تکان دادو گفت یسر نیام

 چطوره؟ حالشون

 .نشده هنوز یخبر چیه -

نشست.آرام و سامان  یصندل یتکان دادو رو یسر نیام

 نشستند که تلفن سامان یصندل یم روه

به آمدن  میبود.مثال تصم رپارسایخورد.ام زنگ

 آهسته سالم یداشت؟سامان تلفن را برداشتو باصدا

 :کرد

 سالم

 شد؟چه خبره!؟ ی.چامینشد من ب دایپ طیسامان بل -
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 :زدو گفت یپوزخند سامان 

 !نکن.گرفتنش تیخودتو اذ تو

 ؟یچــــــــــــــــ -

 گمی.میزنیداد م ینجوریا شهیبرادر.کر مگوشه  -

 گرفتنشون

 آرامــ...آرام االن کجاست؟ -

 مهمه؟ -

 جواب منو بده -

 .کنارمنجاستیا -

 !بده بهش ویگوش -

 !حرف بزنه تونهینم -

 چرا؟ -

   

 زنمیبعدا بهت زنگ م -
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 بشیکردن در ج لنتیتلفن را قطع کردو پس از سا و 

 یساعت مینداشت!ن گریگذاشت!حوصله اورا د

خارج شد.همه به سمتش حمله ور شدند  یکه دکتر گذشت

 :که گفت

 !بخش مشیفرستیحالش خوبه م یجالل لیسه

 :دیپرس عیسر آرام

 ...ری.اون دختره که تیچ ندا

 !من نبودم شونیپزشک ا -

نشستند.همه منتظر به  یصندل یاز آنها دور شد.همه رو و

 گذشت ی.مدتکردندیدر اتاق عمل نگاه م

 لیدر اتاق عمل باز شد و چند پرستار به همراه سه که

 تخت از اتاق عمل خارج یشده رو هوشیب

با تاسف  یبه او نگاه کرد.حالش خوب بود.سر نی.امشدند

 یصندل یتکان دادو دوباره رو

از اتاق عمل خارج شدو باز هم  یبعد دکتر یقی.دقانشست

 :حمله ور شدند که گفت شیهمه رو
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از بدنش  یادی.خون زستیاصال حالش خوب ن مارتونیب 

 .به زندهستیرفته.اصال حالش خوب ن

 ...کنمینم دوارتونیام بودنش

خبر باعث شد  نیچند روز به همراه ا نیا یفشار ها تمام

 نکهیرود.اما قبل ازا یاهیچشمان آرام س

 یتوسط سامان گرفته شد.چندپرستار افتدیب نیزم یرو

 آمدند.سامانبه سمتش  انیخانم خانم گو

 گفتیکه پرستار م یتخت یبردو رو یبه سمت اتاق اورا

 را داخل یگذاشت.چند پرستار تند تند مواد

.پس از کردندیم قیکه به دستان آرام زده بودند تزر یسرم

 از اتاق خارج شدند و حال قهیچند دق

کنار تخت آرام  یصندل یبودو سامان.سامان رو آرام

 دستانش انینشست و دست سالم او را م

 یها یو کرم پودر رفته بودو کبود کی.اثر آن پنکگرفت

 گذاشته شیبه نما یصورت آرام به خوب

به صورت آرام زل زد.دستش  یبود!سامان با ناراحت شده

 را جلو برد و صورت آرام را نوازش
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 :گفت رلبی.زکرد 

 .ببرمت!کاش یگفتیبه خودم م کاش

 دویرا بوساش  یشانیآهسته پ یلیرا جلو بردو خ سرش

 .نشست شیدوباره سرجا

**** 

   

 :به طرف دکتر رفتو گفت نیام

 خواد؟یم یخون خون؟چه

+O - 

 بهش خون بدم؟ تونمیمـ...من م -

 :برگشتو گفت نیبه طرف ام دکتر

+O؟؟؟ 

 یبه نشانه مثبت تکان داد که دکتر اورا به اتاق یسر نیام

 نی.امرندیکرد تا ازاو خون بگ ییراهنما

سرش گذاشته بودو  ری.دستش را زدیدراز کش یتخت یرو

 .اتفاقات چندساعتکردیبه سقف نگاه م
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نام  یوقت لیبود چهره سه یدنیرا مرور کرد.چه د شیپ 

 :رضا را صدا کرد اما او گفت

 !مهرانفر هستم نیام

بود که از ندا غافل شد.آخرش هم  یدر بهت و شگفت آنقدر

 بعد دختر یقیکرد.دقا یبا جان ندا باز

خارج کردو از اتاق خارج  نیرا از دست ام سوزن

 از دندیترسیشد.حال همه چشم منتظر بودند.م

 یکلمه مطمئنا باعث بدحال نیا دنیو شن –متاسفم  – کلمه

 .سه ساعت گذشته بود.سرمشدیآرام م

هم تمام شده و بااسترس از جا بلند شده بود.دکترها  ارام

 که قهیمدام در رفت و آمد بودند.چند دق

دو دکتر و چند پرستار باعجله وارد اتاق عمل شدند  گذشت

 و سامان و آرام نیکه باعث ترس ام

فرو رفته  یخبر یپاسخگو نبود.همه در ب چکسی.هشد

 بودند.ساعت پنج صبح بود که باالخره

به طرفش رفت و با  نیاز اتاق عمل خارج شد.ام یدکتر

 :دیپرس ینگران
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 شد دکتر؟ ی...چچــ 

 :زدو گفت یلبخند خسته ا دکتر

.گلوله در حال میاز لب مرز مرگ برش گردوند خانومو

 به سمت قلبش بود.خونم که کم یشرویپ

تا ببرنش  شینیبب یتونینگاه م هی ارنشیبود.االن م آورده

 !ژهیو یمراقبت ها

زدو  یتکان داد و لبخند زد.آرام لبخند خسته ا یسر نیام

 یبه سامان نگاه کرد.سامان هم لبخند

 نیسرفه ام یشد.باصدا رهیدادو در چشمانش خ لشیتحو

 نییهردو به خود آمدند و سرشان را پا

 گفت: دویخند نی.امانداخت

   

 ریآرام خانوم هم اتاق بگ یهتل.برا نیبر نی...پاشنیپاش

 .ستیشناسنامم همراهم ن -

 ؟ییکارت شناسا -

 .ستیهمراهم ن یچیآوردن.ه دنیمنو دزد -
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 :زدو گفت یلبخند سامان 

 .رمیهتل.من نم نیبفرست ارامو

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 !.تو برویخسته تر تو

 :گفت عیسر نیام

آرام خانوم.برو استراحت  رهیگی.سردار برات اتاق منترس

 نیبر نیپرواز دار شیکن که ساعت ش

 تهران

 عصر؟ -

 آره عصر -

 .نوز حالش خوب نشده...ندا که هیول -

 کمی!البته دنیو ندارو با آمبوالنس انتقال م لیسه -

 .شمامیفرستیهم باهاشون م سی.چنتا پلرترید

.در نیها حضور داشته باش ییکه قراره تو بازجو نیبر

 دیهم با یازمانیضمن...دختر عمتون رو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

اعتراف کنه.البته  ییزهایچ هیبه  دیداشته باشه.با حضور 

 کنه بیداره.اگه تکذ لیبه سه یبستگ

 ...اسمشو بگه لیاگه سه ی.ولستین ریگ پاش

 نیا یکجا گرید ای.روکردیبه هردو نگاه م جیگ سامان

 بعد تخت ندا به همراه یقیبود؟دقا ایقضا

صورتش  یها یپرستار ازاتاق عمل خارج شد.کبود چند

 نیآهسته ام یبود.صدا انیکامال نما

 :شد دهیشن

 !لیسه یبشکنه اله دستت

   

حال ندا نگاه کرد.آرام خواست دنبال تخت  یبه جسم ب و

 و وارد اتاق شود که به او اجازه وفتدیراه ب

 یصندل یزدو رو یحاصل از خوشحال ی.لبخندندادند

 :گفت نینشست که ام

 .پاشو پاشو برو هتلینشست چرا

 نمیندارو بب خوامیم -
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مالقات  ی.فقط ساعتاژهیو یکه رفته مراقبت ها ینیبیم - 

 آقا سامان نی.پاشو با اشینیبب یحق دار

 نیهتل.سرگرد هماهنگ کرده اتاق گرفتن برات.پاش نیبر

 نیبر

 ...یول -

 .نیو اما و اگر نداره.بهتره بر یول -

 ...جناب سرگــ -

استراحت  دین؟باینگاه به خودتون کرد هی.دیخانوم جاو -

 .لطفا دی.بردیکن

.از جا بلند شد.سامان حرفش آرام هم قانع شد یمحکم از

 به نیکوتاه باام یهم پس از صحبت

 یوارد شدند و بااستفاده از تاکس مارستانیآرام از ب همراه

 به ستادندیا یم مارستانیکه دم ب ییها

 رشی.وارد هتل که شدند بالفاصله به سمت پذدندیرس هتل

 به دیآنها دوکل دنیرفتند.پسر باد

 :گرفتو رو به آرام گفت سمتشان
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 سهیپر پل نجای.ادیراحت استراحت کن الیگفت باخ سرگرد 

 :گفت آرام

 ...شناسنامه نداشتم واســ من

 یکس نیهماهنگ شده از طرف اداره.وگرنه مطمئن باش -

 داخل تونهینم ییبدون کارت شناسا

 سعادت یهم ماله شما آقا نیشما و ا دیکل نی.انیی.بفرماشه

را گرفتندو به سمت اسانسور راه افتادند  شانیدهایکل هردو

 :که پسر گفت

.ساعت چهارصبحه دیکن تیلطفا سکوت هم رعا یراست

 ...و

 :سامان

   

 ...؟؟؟؟ و

 ....تو اتاق جدا بــ -

هماهنگ شده از  نی.گفتهیچه حرف نیصد در صد.ا -

 که دهیکارتم نشون م یرو یادارس.شماره ها
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 نیها تو طبقات مختلفه.نگران نباش اتاق 

تکان داد و به آنها نگاه کرد.هردو سوار  یسر پسر

 شانیآسانسور شدند.طبق گفته سامان اتاق ها

شد و پس  ادهیمختلف بود اما سامان پشت سر ارام پ طبقات

 کردند هردو دایاز آنکه اتاقش را پ

.آرام در را باز کردو به سمت سامان ستادندیآن ا یجلو

 :زدو گفت یگشت.سامان لبخندبر

 استراحت کن یالیفکرو خ چیه ی.بیبخواب خوب

به  یقیشد.دقا رهیبه چشمان سامان نگاه خ یبا قدر دان آرام

 زود یلیهم زل زده بودند که سامان خ

 :به خودش امدو گفت تر

 .خدافظیببرتم کالنتر ومدهین هیرشیپذ نیبرم تا ا من

از اتاق آرام دور و سوار آسانسور  عیسر یلیخ و

 بماند کار دست گرید یاگر کم دانستیشد.م

 ...دهدیم خودش

***** 
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

!آرام و سامان به تهران گذشتیهفته از آن ماجرا م کی 

 به ژهیو یبرگشته بودند.ندا از مراقبت ها

کرده بودند و قرار  ییمنتقل شده بود .ازاو بازجو بخش

 بود پنج شنبه به تهران منتقل شود!خانواده

را جمع  شانیکرده بودند که اگر اشک ها هیآنقدر گر آرام

 پارچ آب کیبه  کردندیم

که تازه  ایکرده بود.رو هیگر یلی.مخصوصا آنا.خدیرسیم

 بود شرمنده به آرام نگاه دهیرافهم هیقض

که به خانه  دیحو و نیتوجه!ام یاز کم غیاما در کردیم

 کردند فیرا تعر هیآقابزرگ آمدندو قض

 رتی.باغزدیخانواده موج م یدر چهره پسرها یشرمندگ

 سرگرد نکهی! مخصوصا بعد از الیفام یها

خواست روز چهارشنبه به  یزمان ایمهرانفر از رو نیام

 برودتا از یهمراه آرام و سامان به اداره آگاه

 ایشده بود.رو داریشود.ترس در دل همه ب ییاوبازجو

 انداختو قبول ریشرمنده سرش را ز
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

که سرگرد به خانه شان آمدو سامان هم  ی.همانروزکرد 

 :گفت نیوجود داشت.ام

 میکن دایاقا سامان باعث شد ما آرام خانومو پ یها کمک

   

نکرد.هدف  ینبود.سامان کمک خاص نیا هیاصل قض در

 کردن سامان بود که نیریش نیام شتریب

 :کرد که دیمهرانفر دوباره تاک نیموفق شد!ام بیعج

سعادت به اداره  یبه همراه آقا دیچهارشنبه خانوم جاو روز

 !آقا سامان هم به عنواننیایب یآگاه

 ،کدومه؟یزمان ای...و البته...خانوم روشاهد

 :با ترس گفت ایرو

 .چطور؟من

 نیاریب فیشماهم همراهشون تشر -

 :دیزودتر از همه پرس رپارسایام

 اد؟یب یچ یبرا ایچرا؟رو
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

اعتراف کنه که  یجالل ی.اگه آقاشهیمعلوم م ادیب فیتشر - 

 رهیشمام گ یداشته پا یباشما همکار

نگاه  ایبا تعجب به رو هیو بق نیبا ترس به ام ایرو

 تفاوت و سامان با حرص!ارام ی.آرام بکردندیم

به  یکرده بود و سامان هم حساب فیتعر شیرا برا هیقض

 بود!آنروز آقابزرگ سامان را دهیتوپ ایرو

 :گفت دویکش یگوشه ا به

 ازت.راستشو بگو پرسمیسوال م هی

 نییبفرما -

 دنبال آرام؟؟؟ یتو چرا رفت -

 :جاخورد.باتعجب گفت سامان

 ؟یچ

 دنبال آرام؟ یچرا رفت -

 کردم آقا بزرگ؟ یبد ؟کاریچ یعنی -

 !علتتو بدونم خوامینه...م -

 رفت؟یم یک رفتمینم خب...خب...اگه من -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 ...رپارسایرضا،محمدرضا،امیعل -

 :آهسته گفت ییباصدا سامان

 دادم خودم برم حیترج ی.ولدیببخش

 خب چرا؟ -

 !برم دنبالش گفتیدلم م یچرا ول دونمیخب...نم -

 :و گفت دیبزرگ خند آقا

 برادر؟ هیعنوان  به

 شد اما بعد رهیابتدا با تعجب به چشمان آقابزرگ خ سامان

 ییانداختو با صدا نییسرش را پا

 :گفت فیضع

 !... نــهنــ

به شانه سامان زدو از  یضربه ا دویبلند تر خند اقابزرگ

 در خارج شد.بالفاصله بعد از رفتن اقا

 :گفت رلبیسامان ز بزرگ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 .دادم روی.سوتاوف 

 ای.آرام و رودیاز در خارج شد.باالخره چهارشنبه رس و

 خانه آقابزرگ بودند.همه باترس و استرس

حرف نزده بود اما  یکلمه ا ایشده بودند.رو رهیهم خ به

 کار خودش را نیام هیاول یهمان حرفها

تا اعتراف  رفتندیم یبود.امروز به اداره آگاه کرده

 ندویای.هزارنفر هم بلی.از او...و از سهرندیبگ

 یعنی.ستینکرده مهم اصل کار یدهند که او کار شهادت

 یمبهم یزهایفقط چ لی.چون سهلیسه

 توانستندیکرده بود نم فیهمان رضا تعر ای نیام یبرا

 کنند.امروز یبراساس چند حرف اورا زندان

 ای!آرام و روشی.به تمام جرم هاکردیاعتراف م دیبا لیسه

 نیگوشه ماش ایشدند.رو نیسوار ماش

 .سامان خواستختیریزده بودو آرام آرام اشک م هیتک

 :که آرام آهسته گفت زدیزهرش را بر

بهش!االن  کننیم یمحل یسامان.گناه داره.همه دارن ب نه

 غرورش یبهش بگ زیچیمن  یتو جلو
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 .نگوشهیتر م خورد 

   

.چشمانش را بستو دیشن ایآهسته بود اما رو یلیخ شیصدا

 مانی.چقدر پشختیصدا اشک ر یب

گرفته شده بودهم با احساسات  ی.هم احساساتش به بازبود

 کرده بود!چقدر او ظالم ینفر باز کی

به  ی.آرام دلش حسابکردیتر م یبغضش را قو نی.همبود

 .درست است که کارهسوختیم ایحال رو

در حق آرام کرده بود اما اوهم گول خورده  یبد

 ارایراحت رو یلینبود!خ یا نهیک ،آرامیبود.درثان

 شیاشک ها عیسر ایرو دندیکه رس ی.به اداره آگاهدیبخش

 کرد از آنها یشد.سع ادهیرا پاک کردو پ

 ن  ی.سرگرد متدندیتر راه رود.همان اول سرگرد را د عقب

 .تلفظ هردو در کنار هم سخت بود. بانیمت

 :زدو گفت یسامان لبخند دنید

 جناب مجنون سالم
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به سامان انداخت و با تعجب به  ینگاه عیسر یلیخ آرام 

 ییگاه کرد.سامان با چشم هاسرگرد ن

به خودش آمدو  عیرانگاه کرد اما سر نیشده مت درشت

 :گفت

 .سرگرد سالم

 باالخره؟ نیافتیسالم.گم شدتونو  -

 :به آرام اشاره کردو گفت سامان

 شونهیا

 :سپس روبه آرام گفت و

 نیمت ن  یمت سرگرد

 :با چهره مچاله شده گفت آرام

 بله؟

 :گفت سرگرد

 نیمت ن  ی!متهیکی میلیو فام اسم

 آهان بله.سالم سرگرد -

 :زدو گفت یلبخند سرگرد
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 باال سرگرد مهرانفر منتظرتونه نی.برسالم 

   

پس از تکان دادن سرش از انها دور شد.سامان جلوتر  و

 :دیرفت که آرام پرس

 بود؟ یمیچرا انقد صم نیا

 .هیسرگرد باحال -

رفتند و سامان  نینگفت!به طرف اتاق ام یزیچ گرید آرام

 :رو به معاون گفت

 مهرانفر منتظرمون بودن یآقا نکهیمثل ا سالم

 دمیاالن اطالع م -

را برداشت و پس از اطالع به سرگرد به آنها گفت  وتلفن

 که وارد شوند.هرسه پس از در زدن وارد

 :گفت نیکه ام شدند

چندتا سوال از شما  هیلطفا تا  نینی.بشنیاومد خوش

 رو هیانوم لطفا از اول قضبپرسم.آرام خ

 نیبد حیتوض
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :انداختو گفت نییسرش را پا آرام 

 از شما بپرسم؟ یسوال هیقبلش من  تونمی.اما مچشم

 ؟یچه سوال -

جلو اسلحرو  نیندا دستامو باز کرد شما اومد یوقت ادمهی -

 نیبود یمنم.شما ک نی.بعد گفتنیگرفت

 شناختتون؟یم لیسه که

 :گفت دویخند نیام

 لیفاب سه قی.رف؟رضایدیاسم رضارو نشن الیدان از

 :گفت آرام

 شعورویپسره ب یلیهم گفت خ الی.اتفاقا داندمیشن چرا

 بدتر از خود گفتیهستش.م یعوض

 ن؟یباهاش دار ی.شما چه نسبتلهیسه

 شعورویآرام جالب بود.او ب یبه خنده افتاد.حرف ها نیام

 :خنده گفت انیم نیبود؟ام یعوض

 ...خودشــم
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 :آرام گرد شد.بالکنت گفت چشمان 

 بله؟؟؟

 ...من همونم.رضا -

 :لبش را گاز گرفت و با لکنت گفت آرم

 الی...داننیکه...خالفکار بود ی...منظورم وقتزهیچ

 !سی.پلنیزی.نه االن که چگفتیم یاونجور

 :گفت دویخند نیام

نشون  یخودمو اونجور دینباش.جزو کار منه.با نگران

 بهم شک نکنه.خب حاال شما یکس دادمیم

 ...ــیتوض

 سوال دارم هیمنم  -

 :به سمت سامان برگشتو باخنده گفت نیام

 شم!؟ ییبازجو دیمن با نکهیا مثله

 :گفت سامان

 .ذهنمو مشغول کرده یلیخ زیچینه اما  نه
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 بپرس - 

اون  نیدونستیم دیپس با نیبود لیفاب سه قیشماکه رف -

 کارتو میمن س یکجاست.چرا وقت

کنن.خب شما که  شیابیگفت رد ییسرگرد رضا آوردم

 !نیدونستیم

خانوم  نی.بذار اول اهیطوالن شیبرات.قض دمیم حیتوض -

 خانوم هم بشنوه ایبگه.رو

 :انداختو گفت ریسرش را ز آرام

 میفرار کن دیاومدخونمون و گفت با الیصبح دان اونروز

 از خونه بابام یچ ینرفتم.برا رباریاما ز

 ...بعد که گفت بابام اون کارو کرده مارفتم؟ایم

لگد  ایرو یغرورش جلو خواستیواضح بود که نم کامال

 مال شود.ادامه داد:

   

تهران شدم  نی.سوارماشنالیفرار کردم رفتم ترم الیدان با

 کردم خونه تنها آشنامو به خاطر یو سع
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 خونه فرهاد سعادت یعنی.ارمیب 

 ...خونه خالت و ایخونه پدربزرگت؟ یچرا نرفت -

پدرومادرم جوون که بودن فرار کردن.خانواده پدرم  -

 .بخاطرریپولدار بودو خانواده مادرم فق

 نیهم یدوتا ازدواج کنن.برا نیا ذاشتنینم یطبقات اختالف

 و ما کال از خانواده طرد کننیفرار م

 میشد

 !آهان.ادامه بده -

سال بود که با خانواده سعادت هم قطع  هیرفتم پاسداران. -

 ادمیخونشون  مویرابطه کرده بود

 !...ومدینم

 :دیپرس نیکرد.ام ایقضا فیشروع به تعر و

بهت اصرار  ل؟سامانیاز دست سه ینکرد تیشکا چرا

 نکرد؟

بره  خواستیدوست داشتم.دلم نم یلیپدرمو خ -

 دونستمیزندان.سامان گفت.نذاشتم.اون موقع نم
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منو  ی.فک کردم فقط واسه سرگرمهیقاچاقچ لیسه 

 .باالخره خبررهیم شهی.گفتم خسته مخوادیم

اونجا.سالم  می.بعدش پدرم مرد و رفترانیکه رفتن از ا اومد

 تهران.بعد ازاون خبراومد میبرگشت

 یشده.همون کیمرده باهامون شر هیسوخته و  کارخونه

 .فک کردم آدمخواستیفرش م یکه کل

مثه اسمش پاکه.محمد پاک .فک کردم هیریخ

 اومد خونمون.بعدش هم که تو یسرشت!چندبار

 ...بابام چهلم

 نای!همرو گزارش داده!ازاالیدان نیبوده ا یرکیخب.چه ز -

 افتاد؟ ییچه اتفاقا یبعد دزد میبگذر

کند شصتم خبر داد  شاشویر دمیبودم.آخرش که د دهیترس -

 داد زدم که اول یاوضاع خرابه.کل

دستمال گرفت تو  هیشونم و بعد  زد رو محکم

 اتاق بودم.خودمو هیصورتم.بهوش که اومدم تو 

 دادیسرم داد ب یکه اومدو کل واریبه درو د دمیکوبیم

 یبود.چه روز یک ادینم ادمی قایکردم.دق
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داشتم سرو صدا  شهی.اومد تو چون مثل همبود 

 .آهان روز آخر بود.اون موقع ندا با خودکردمیم

گفت.گفت  رویبود.اومد و منو گرفت به باد کتک.قض لیسه

 !.بخاطر خواهرمرهیگیکه داره انتقام م

 سامان گرد شد.بخاطر آنا؟؟آرام ادامه داد: چشمان

   

.ندارو فرستاد ومدیبود.از کل بدنم خون م یبدنم زخم کل

 .خونارو پاککردیم هیتو.اونم همش گر

 ارهیب یوشکرد.ازش خواستم گ یچیمنو کامل باند پ کردو

 از اقوام و اون آورد یکیتا زنگ بزنم به 

 ؟یزنگ زد یو تو به ک -

 به... به ســامان -

 :گفت طونیش نیام

 ؟مثالیزنگ نزد یا گهیچرا به سامان.چرا به کس د حاال

 س؟یپل

 بود ادمی نیاون موقع فقط ا -
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سامان  یلب ها یرو یفوق العاده مهربون لبخند 

 :باخنده گفت نینشست.ام

 بده ادامه

خورد  یپرت کرد.گوش ویگوش دویهمون موقع سر رس -

 یابیرد شدی.مکردیهنوز کار م یشد ول

.ندارو هم گرفت به بادکتک.اونو میدونستیکردومانم

 باکمربند زد

 ...یغلط کرد پسره  -

 نینگاه کرد که ام نیسرش را باال گرفتو به ام عیسر آرام

 :حرفش را خوردو گفت

 .ادامه بدهدیببخش

.اونم مثله من با طناب بست انداخت تو اتاق من.بعد یچیه -

 ساعت میربع ن هیشد  یچ دونمینم

کرد.دستو پامونو باز کرد  گهید نیماش هیمارو سوار  بعد

 شویبه خوردمون داد که بق زیچیبزور  یول

 .ندارم خبر
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 !کاره کرد نیها لو نره ا یتو عوارض نکهیبخاطر ا - 

 یجلو بود و من عقب بودم.موقعآره.فک کنم.چون نداهم  -

 داریبود.ب ینجوریکه سوارمون کرد ا

اتاق  هی.مارو برد تو مینیصبحه و ماتو ماش میدید میشد

 تذکر که شب قرار یبعدشم کل

 امونویفرستادسرمون.فقط کبود شگری.آراداره

 ...بعدشم کهیپوشوند!بعدشم بردمون تو مهمون

 دیدونیم خودتون

   

من بود  ریغ یاگه کس یداد حیکه تو توض ینجوریواال ا -

 .من همشوی.همشو خالصه کرددیفهمینم

!االنم همه صدات ضبط دمیشنیاز زبون تو م دیبا دونستمیم

 شد

 .آهان -

 ؟یسعادت همرو قبول دار یخب.آقا -

 !آرام بهم گفته بود.آره.قبول دارم شترشویب -
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 شیبودم.به مدت ش یخب...حاال من بگم.من مامور مخف - 

 چرا دیگیماه اسممو گذاشتم رضا.حاال م

.آخه یزیچ ینادر ینه.مثال ناصر گهیاسم د هیچرا  رضا

 .روز تولد امامزننیمنو تو خونه رضا صدا م

رضا صدام  ایشتریب یول نهیاومدم.شناسنامم ام ایبدن رضا

 دی،وحییسرگرد رضا نیهم ی.حتکننیم

د وارد شدم.زو ینی.با اسم رضا حسزنهیرضا صدام م هم

 دست از خواستمی.ممیباهم جوش خورد

کمکش  یحد هی!خالصه منم تا شدینم یتو برداره ول سر

 کیو خودم پاسداران کش کردمیم

 یکی یبلند بود یشاس نیماش هیروز تو  هی ادتهی.دادمیم

 افتاد دنبالت؟

 !آ...آره -

با نام  لی.باالخره سهیاون من بودم.خوب شد فرار کرد -

 تیمحمد پاک سرشت وارد زندگ

 خواستیم لینقشه بود.سه ی.همه چیدونیم شویبق گهی.دشد

 کنه که یموندت تو تهران و قطع
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 الیخودشو به دان ی.چون تو روز دفن بابات چند بارکرد 

 توچرا بعد فوت بابات ینشون داد!راست

 ؟ینکرد تیشکا

 !وجودنداره یلیسه گهید کردمیمن فکر م -

 ویبا من هماهنگ بود.همه چ دتیآهان.بعد که دزد -

 اما زنگ تو کارو خراب کرد.من اون دونستمیم

ساعت  کی ایساعت  میسامان ن بایاداره نبودم.تقر موقع

 و من یبعد اومد گفت که بهش زنگ زد

جواب زنگارو  لیموقع خبر داده بودم که سه اون

 شما کجا قایدق میدونستیما نم ی!حتدهینم

 یعنیکرد  شیابیرد شهیفقط گفت م نی.اون موقع مت..نیرفت

 نرفته.شب که شد آدرس نیهنوز از ب

جواب  دمیمن فرستادن ومن رفتم اونجا د یبرا رو

 هم به دنبالتون گشتم اما ی.کلدهینم

برد که ما  ییشمارو جا لیزرنگ بود.سه لی...سهخب

 اون یهم تو گهیسرگرد د هی.میاطالع نداشت
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کشته  اتیعمل نیبود که رانندتون بود.متاسفانه تو ا جشن 

 .شد

 یتکان دادندو خدا رحمت کنه ا یبا تاسف سر همه

 ادامه داد: نیگفتند.ام

   

که همون راننده از صبح اونروز از  یهم با اطالع ما

 داتونیپ مویشد یبندرعباس به ما داد راه یالیو

 الیدان یبود که تمام تماس ها نیجالب هم ا زیچی.میکرد

 هی شهی!اما من همشدیچک م یعیرف

مطمئن  نکهیواسه ا دادمیم لیسه لیدروغ تحو یسر

 بود و یسیشم پل اشونیشه.هرچند بعض

از  لیموقع سه چیخب!تا االن ه یول ومدیدر م درست

 اوقات هم آقا یشما دو نفر و گاه یتماس ها

 ...مطلع نبود سامان

نشست.بااسترس تمام به  ایلب همه بجز رو یرو لبخند

 از جا بلند نی.امدادیگوش م شانیحرفها

 :گفت شدو
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 لیسه ی.من از حرفهانیای.بهتره باما بیخانوم زمان خب 

 نام باهاش نیبه ا یفرد هیکه  دونمیم

تا هم  میری.مدونمینم رویکرده!اما کامل قض یهمکار

 رو یجالل یاعترافات شما و هم اعترافات آقا

 .نیای.بامن بمیبشنو

وبا  دیبه آرام انداخت.آرام لبش را گز یبا ترس نگاه ایرو

 :آهسته گفت ییصدا

 ایرو پاشو

روبه  نیرفت.ام نیبلند شدو به سمت ام شیاز جا ایرو

 :آرام و سامان گفت

 نیبمون منتظر

 نیبه همراه ام ایسرشان را تکان دادند و رو هردو

 همه لیکارش تمام است.سه دانستیرفت.م

پراز اشک  ی.به عقب برگشتو با چشماندادیرا لو م زیچ

 نگاه ایبه آرام نگاه کرد.آرام هم به رو

نگران  ایخانواده رو یبود.برا دهیرا بخش ای!او روکردیم

 بود!به زور بغضش را قورت داد اما نتوانست
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که دو  کردیترسش شود!با ترس به اطراف نگاه م مانع 

 خانم به سمتش آمدندو دستانش را

 :هردو نگاه کردو اخم گفت.به گرفتند

 ن؟یگرفت یچ یمنو برا یدستا

 !وفتیراه ب -

کردند.اتاق  یبه آنها نگاه کرد.اورا وارد اتاق نیخشمگ ایرو

 المپ کم مصرف کیبود.فقط  یکیتار

 یصندل یرو نیسقف نصب شده بود.با اشاره ام یرو

 زیم یرا رو شینشست و دست ها

 شتریهم ب یبود.سه صندل یبزرگ لیمستط زی.مگذاشت

 نداشت.در اتاق باز شد.باز شدن در اتاق

 یچشمانش را برا ایهمانا.رو دینور شد دنیو تاب همانا

 لیبستو پس از آنکه باز کرد با سه یقیدقا

   

با دستان دستبند خورده.دومرد اورا  یلیرو شد!سه روبه

 ایرو یروبه رو یصندل یآوردند و رو
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زن کنار اتاق  .سپس هردو مرد به همراه هردونشاندند 

 :جلو رفت و گفت نی.امستادندیا

 .یجالل لی.سهخب

 :به هردو انداخت و سپس گفت یینگاه گذرا لیسه

 گفتم ویکه همه چ نجا؟منیا نیمنو آورد یچ یبرا

...همه همکارات تو اراک یدونیمونده!م یزیچینه... -

 یمهمون یتو یایگرفته شدن.همه بندرعباس

همکار  هیمونده.تو  زیچیگرفته شد. اما  یشدن.نادر گرفته

 میکه...ما بهش شک دار یداشت گهید

 نداشتم یا گهیمن همکار د -

نفر  هی.یکرد فیمن تعر یکه تو برا یچرا...اونجور -

 .هم بود گهید

 :زدو گفت یپوزخند لیسه

 کردم؟ فیتو تعر یبرا یچ من؟من

 ایبه نامه...به نامه رو یکرد دایدختررو پ هیکه  -

 یزمان ایرو نمی.اناهاشی.ایزمان
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 ؟یگیم ویک - 

خانوم چقدر باهات  نی.ای.بهتره مثل آدم جواب بدلیسه -

 داشته؟ یهمکار

 خانوم؟؟؟ نیهه.ا -

نگاه کردو در اخر در  ایرو یبا تمسخر به سرتاپا و

 از ترس زیکه لبر یشد.چشمان رهیچشمانش خ

 :زدو گفت ی...دوباره پوزخندی.ترس و نگرانبود

 شونه؟یا

 :گفت لیبه نشانه مثبت تکان داد که سه یسر نیام

 شناسمیخانومو هم نم نی.اشناسمینم یزمان ایرو من

نگاه  لیمتعجب به سه نیانداخت و ام ریسرش را ز ایرو

 بلند گفت: بایتقر ییکرد.سپس با صدا

   

دختره  هیبا  یگفتیخودت م ستین ادتیشناسم؟ینم یچ یعنی

 یاست؟گفتیاسمش رو یدوست شد

 ستین ادتیعمه آرامه. دختر
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 ادته؟ینه.مگه تو  - 

موضوع نه از جرم تو کم  نیرایز یبزن یبخوا نکهیا -

 نجایشاهد ا هیخانوم.چون  نینه ا کنهیم

 .پس بگویفهمیسرگرد.م هی.اونم منم.هست

 یخانومو هم الک نی.اشناسمینم یزمان ایمن که گفتم.رو -

 !نجایا نیکشوند

 :زدو گفت یپوزخند نیام

پس چرا از  شناسه،یتورو م نینه ا یشناسیم نوینه تو ا اگه

 بند هیو  شهیصبح از ترسش قطع نم

 .هوم؟کنهیم هیگر داره

.اشک در چشمانش گفتینگاه کرد.راست م ایبه رو لیسه

 بار بعد سه نیاول یجمع شده بود.برا

 :گفت نیسوخت.ام یدختر یدلش برا سال

 ؟یگینم پس

 :بلند گفت نینزد.ام یحرف لیسه

 .بازداشتگاه نیرو انتقال بد خانوم



 
 

1140 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :بلند گفت لیخواست از درخارج شود که سه و 

 گمیم ؟بهتیبشنو یخوایم ی.چسایوا

 :زدو به طرفش رفت.آهسته گفت یلبخند نیام

 !ویچ همه

 :دوگفتیکش یقینفس عم لیسه

 کیمن زرنگترم.الزم نبود از ج یول یتو زرنگ باش دیشا

 .نگفتمیو پوک من خبرداشته باش

 دینبا یگفتم...هه!دروغ بود!کس یزیهم چ ااگهی.بهت

 به ظاهر باهاش دی.شااوردیسرازکار من درم

که باهاش دوست شدم  یبودم اما به باطن نه.موقع خوب

 که اس ام اس عاشقانه ردو بدل کمی

کردم.قشنگ  دیدختر عمشه تهد دمیو فهم میکرد

 گردنشو خواستم لو ریز .اسلحرو گذاشتمادمهی

   

 یری.سخت گگفتی.اول نمدونهیم ی.لو بده هرچبده

 کردم که اگه نگه هم آبروشو دی.تهدکردیم
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 یهم جد دمیبودم.تهد ی.جدکشمشیتو محله هم م برمیم 

 یحرفمو عمل گفتیبود.اگه نم

بودم که  دهیآرام زحمت نکش ی.کم براکشتمشی.مکردمیم

 دیبا دختره به بادش بده.پس نیحاال ا

حرف  دیبا شدیناقص م شهیهم یاگه برا ی.حتزدیم حرف

 کردم که باالخره دشی.انقد تهدزدیم

 .گفت

 ؟یکرد دشیتو؟؟؟؟تو تهد -

.آتو داشتم کنمی.گفتم بدبختش مکشمشیآره.گفتم م -

 خبر بده سیازش!گفتم اگه بره به پل

.حقم دینفس راحت بکشه.ترس هی ذارمی.نمکنمیم بدبختش

 .آخرشمترسوندمشیداشت.مثه سگ م

جاش  یول کردیاون نبود.التماس م ریکردم.تقص ولش

 .التماسزدمشیسگ م نی.عخوردیکتک م

بگه که  دیبگه.با دیبا کردمیم دی.تهدزدمیمن م یول کردیم

 بفهمه یآرام کجاست.گفتم اگه کس
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دختر مثل آب خوردنه  هیابرو کردن  ی.بکنمیم بدبختش 

 آبروش یمن.گفتم اگه نگه ب یبرا

 بهش گفتم ناروی.گفتم...همه اکنمیم

 ایهقهق رو ی.صداکردیم هیگر ایرو زدویحرف م لیسه

 در اتاق پخش لیو اعترافات غلط سه

 دانستیهقهقش را خفه کند.نم توانستیانمی.روشدیم

 .ختیریاشک م کردویچرا...اما فقط هقهق م

 ـــلیسه -

من  نیخودش بپرس.بپرس بب ؟ازیباور ندار ه؟نکنهیچ -

 !؟انهی گمیراست م

 :برگشتو گفت ایبه سمت رو نیام

.مطمئن دیکن فیمن تعر ی.داستان رو برایزمان خانوم

 شهیاز جرمتون کم م نیباش

که نام  نی.با داد امشدیم دهیشن ایهقهق رو یفقط صدا حال

 :لب باز کردو گفت کردیاورا خطاب م

 !گفته....راســـ...ـــته ی...ــهرچـــ



 
 

1143 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :نشستو گفت یصندل یرو نیام 

 نی.راستشو بگپرسمیبار آخر م یبرا

 لب باز کردو گفت: لیسه

   

.من اعتراف کردم.حاال که یکه گرفت یخواستیم اعتراف

 به دروغ گفتن ازین گهیدستم رو شده د

 .که کرده بودمو گفتم ی.باورش باخودت...من هرکارندارم

بلند شد.چهره اش کامال  شیتکان دادو از جا یسر نیام

 خسته بود.خسته از اعترافات

اما از لحاظ  دیگویدروغ م دانستی...مدانستی.میالک

 خود مجرم به جرمش اعتراف ی.وقتیقانون

 یشاهد یقبول است.مخصوصا وقت کند،اعترافاتشیم

 نداشته باشد!کامال به جرم خود اعتراف کرده

 یهارا از او مخف زیچ یلیخ لیسه دانستیم نی.اماست

 دختر نیاما بازهم شک داشت.به ا کندیم

 :گذاشتو گفت لیسه یجلو یداشت.برگه ا شک
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 سیبنو 

 دستم بستس -

 :اشاره کرد.مامور گفت یبه مامور نیام

 دست راست ای یچپ دست

 راست -

 یصندل یراستش را باز و دست چپش را به پشت دست

 لیوصل کردو از او فاصله گرفت.سه

که  یرا که گفته بود نوشت.تازه بدتر...جور .هرچهنوشت

 است.او ریتقص یب ایهمه مطمئن شوند رو

را بدبخت  یگریدختر د خواستیدستش رو شده بود.نم که

 :آهسته گفت یکند!تمام که شد باصدا

 نوشتم

 :خانم و آقا اشاره کردو گفت نیبه مامور نیام

 نشونیببر

 .نشست یصندل یخودش رو و

***** 
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که به آنها  ییایرو دنیبرگشت.آرام با د نیامهمراه  ایرو 

 نی.امدیکش یقینفس عم شدیم کینزد

 :گفت هیرو به بق ییرضا دیاز صدا کردن سرگرد وح پس

 .میگردیبرم نیباش نجایهم

   

وارد اتاقش  ایو رو ییخودش به همراه سرگرد رضا و

 :نشستو گفت یصندل یشد.رو

 نییبفرما

 :خودش را باد زدو سپس گفت یکم

 ؟؟ینگفت چرا

 :گرفته گفت ییباصدا ایرو

 ن؟یکردی..باور مگفتمیم

 .. ینــه ولــ -

 دمیتهد گفتمیگفتم؟میم ینه!چ نیگیخودتونم م -

 آقا اعتراف نکنه به نیکرده؟مطمئن بودم اگه هم

 شهیاضافه م جرمم
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 نیگفتیم دیبا یول - 

 !تونستمی!اما نمخوامیمعذرت م -

 :دیپرس عیسر دیوح

 شده؟ یچ

 :را به سمتش گرفت و گفت لیبرگه اعترافات سه نیام

 بخون ایب

 یصندل یحس رو یب ایدر سکوت گذشت.رو یقیدقا

 دیکالفه.وح نیمتعجب...و ام دینشسته بود.وح

 :گفت عیسر

 نیگفته دوست شده؟مگه اونروز ما ماش لیسه ینگفت مگه

 دنبالشون مینفرستاد

داده بود و با  هیتک یصندل یهمانطور که به پشت نیام

 :گفت دادیرا ماساژ م شیها قهیدستانش شق

 !کرده بود گمشون

 گفت: رلبیز دیوح
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 یلعنت 

بعد که خواندنش تمام  یقیبازهم مشغول خواندن شد.دقا و

 :شد سرش را باال گرفت و گفت

 لینبوده.بعدشم...سه نیا ریاعتراف کرده تقص لیسه خود

 که بخواد دروغ ستین یآدم

که  ی.اونجورینجات دادن جون کس یبرا .مخصوصابگه

 ماه شناختمش...حرفاش شیش نیتو ا

 کردیم فیهم تعر یمبهم یزایچ ادتهی.تازه...درسته

 .چوندیپیبرامون!همش م

 گفتیم لیاوا یول -

 یهمون وقتاس که گفت اس ام اس ها قایدق لیاوا نیا -

 !اونارومیکردیعاشقونه رد و بدل م

 ادته؟ی.گفتینم گهید یمدت هی.اما بعد از گفتیم

 :گفت دیبه نشانه مثبت تکان داد که وح یسر نیام

.تا هفته میریگیخانوم.باهاتون تماس م نیبر نیتونیم شما

 باشه که ی!اگه حرفا واقعندهیآ
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.اگه میدیرو به خانوادتون م یجالل یحرفا یکپ میای.میچیه 

 شما میشیمزاحم م سیهم نه که با پل

معلوم نشده ضمن  یزیفعال چ !اما چوننیایبا ما ب دیبا

 ممنوع الخروج ندهیتا هفته آ اطیاحت

اعتراف کنه که حرفاش  یکه...اگه جالل نیدونی!منیهست

 مجرم به نیغلط بوده و شما کمکش کرد

در قاچاق انسان بازداشت  یو به جرم همکار نیایم حساب

 نهیکه تا هفته آ نهیهم ی.برانیشیم

 نیی.بفرمانیبر نیتونی.منیالخروج هست ممنوع

 :گفت نیام

 .نیبر نیتونی.مبله

 :گفت نیبلند شد ام شیکه از جا ایرو

 ...فقط

 :ادامه داد نیبازگشت.ام نیبه سمت ام ایرو

منتظر  رونی.بنیما نباش چوندنیبه فکر پ اصال

 نیسعادت رو بفرست یو آقا دی.خانوم جاونیباش
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 !داخل 

   

از اتاق خارج شد.باالخره  عیتکان دادو سر یسر ایرو

 ژنیتوانست نفس بکشد.باالخره اکس

.حالش که دیکش یقیدادو چند نفس عم هی.به در تکدیرس

 زد که آرام و رونیب عیبهتر شد سر

که رنگش به  ایرو دنیبالفاصله بلند شدند.آرام با د سامان

 :گفت زدیم یدیسف

 شد؟ ی؟چیخوب

 داخل نی!گفتش بریچیهـــ...ه -

 ما؟ -

 یصندل یبه نشانه مثبت تکان دادو رو عیسر ایرو

 به او انداختو ینشست.سامان نگاه مشکوک

 :گفت

 آرام میبر
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دستانش گرفت  انیسرش را م ایهردو وارد شدند.رو سپس 

 چه لی.سهدیکش یقیو نفس عم

رابطه شان  یکجا نهاید؟کتک؟اسلحه؟ایگفت؟تهد

 بود؟رابطه آنها به ظاهر سراسر از عشق

اورا به کجا کشانده بود؟اداره  ایرو ی.بچه بازبود

 هم از کنارش رد کباری یبرا یکه حت یی؟جایآگاه

در قاچاق  یبود به جرم همکار کیبود؟حال نزد نشده

 تند شده شیشود؟نفس ها ریانسان دستگ

که در اتاق باز شد و آرام و سامان خارج شدند.آرام  بود

 لیسه یزد.حرفها ایبه رو یلبخند مهربان

کرده بود.اعترافات غلطش را باور کرده بود.کنار باور  را

 :نشستو آهسته گفت ایرو

 خوبه؟ حالت

 :خودش را جمع و جور کردو گفت ایرو

 !..آرهآ

هم  ایراه افتاد.آرام و رو هیدر فکر بود.جلوتر از بق سامان

 .بلند شدند و دنبالش رفتند
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 **** 

در .ندا به تهران منتقل شده بود و فعال گذشتیهفته م کی

 هفته تمام کی!بردیبه سر م مارستانیب

وصل شده بودند.آرام داستان  هیبه دعا و آ یزمان خانواده

 کرده بود و آنها هم فیتعر شانیرا برا

خودش  یدر را به رو ایهفته تمام رو کیکرده بودند. باور

 هفته کی.خوردیم یزیبسته بودو بزور چ

گذشت  هفته کی.باالخره آن کردیصحبت نم یبا کس تمام

 و قرار بود دوسرگرد به خانه آنها

   

.ساعت چهاربعد از ظهر بود که یزمان ی!به خانه آقاندیایب

 با استرس در رضایزنگ خانه زده شد.عل

 :باز کردو بلند گفت را

 !اومدن

قفل بود.گوشه تختش  اینشست.در اتاق رو یصندل یرو و

 یمچاله شده بود سرش را رو
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برود.مثل  رونیب خواستیگذاشته بود.دلش نم شیزانوها 

 سیسرو یهفته که فقط برا نیتمام ا

گفتن مرد ها  اهللای ی.صداشدیاتاق خارج م نیاز ا یبهداشت

 سکوت همه جارا یقی.دقاشدیم دهیشن

تخت بلند شدو کنار در نشست و  یاز رو ای.روگرفت

 فیضع ی.صدادیرا درآغوش کش شیزانوها

 :شدیم دهیشن ییرضا دیوح سرگرد

 یزمان ایما با خانوم رو نیدونیکه خودتونم م همونطور

 هفته بارها و بارها از هی نی.تو امیصحبت کرد

 دیهمش تهد گهیکه تمام مدت داره م میدیپرس یجالل لیسه

 یبوده!دخترتونم مسلما بخاطر ترس

بهتون نگفته!درهرصورت بعد از  یزیداشته چ که

 یحرفها میدش نیمتوجه ا میکه کرد یقاتیتحق

 دیدرست بوده و همش تهد یجالل لیسه یآقا

 کجاست؟ ی...خانوم زمانیبوده.راست

 تو اتاقش -

 د؟یصداش کن شهیم -



 
 

1153 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 کیرفت.از قبل تن رونیسرش انداختو ب یرو یشال ایرو 

 متوجه او یو شلوار تنش بود.هنوز کس

 :گفت یفیضع یبود که با صدا نشده

 !سالم

گوشه  ایبه سمت او برگشتندو سالم دادند.رو دیو وح نیام

 رینشست و سرش را ز یا

 :ادامه داد دی.وحانداخت

به بعد هم  نیو از ا ستیمجرم ن یاز لحاظ قانون دخترتون

 ممنوع گهیاز کشور خارج شه.د تونهیم

...ازتون خواهش نکهی!و مطلب آخر استشین الخروج

 تر یمیروابطتون رو باخانوادتون صم کنمیم

 لیکه بتونن حرفا رو بهتون بزنن.مطمئنا اگه سه دیکن

 دخترتون به عنوان کردیاعتراف نم یجالل

 نی!همچنشدیدر قاچاق انسان به حبس محکوم م یهمکار

 .مانیکرد یباما همکار نکهیممنون از ا

 میکنیرفع زحمت م گهید
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 ایلب همه بجز رو یبلند شدند.لبخند رو شانیهردو از جا و 

 نشست.همه خوشحال بودند بجز

هم وارد  ای.دو سرگرد که از خانه خارج شدند روایرو

 مانع یزیاتاقش شد اما تاخواست در را ببند چ

.با ترس دی.به عقب برگشت که چهره محمدرضا را دشد

 در را باز کرد و محمدرضا هم وارد

 :نشست و گفت ی!محمدرضا گوشه اشد

 ایرو نیبش ایب

آهسته کنارش نشست و  ایشاره کرد.روبه کنار خودش ا و

 به سکوت یقیانداخت.دقا ریسرش را ز

 :گفت یفیضع یشد که محمدرضا باصدا یسپر

 کرده؟ دتیتهد ینگفت چرا

 :آب دهانش را قورت دادو گفت ایرو

 !دیکه حرفهام رو باور نکن نیبود یاونقدر عصبان شما

االن تو  نجایا یبه جا گفتیاگه اون پسره نم یدونستیم -

 ؟یزندان بود
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 .آره - 

 ؟یخب چرا نگفت -

 ویصبر کنم تا زمان همه چ خواستیدلم م دی...شادونمینم -

 .درست کنه!که درست کرد

 یانداخت لینگفتنت خودتو از چش همه فام نیباا -

 :زدو گفت یلبخند تلخ ایرو

نبودم که حاال بخوام  لیاز اول هم تو چش فام من

 .فقط خانوادهدنینفهم .خانواده بابا کهوفتمیب

 ریبفهمن من تقص دیدرست شد.شا دی...که اونم..شامامانه

 ...باور کنن دیکار نبودم.شا

 نیاوضاع...شک دارم.درهر صورت...بهتره از ا نیبا ا -

 باز خوادی.دلم نمیبه ما بگ ویبه بعد همه چ

بود...اما اولش با خواست  دی.آخرش تهدوفتهیاتفاقا ب نیا هم

 نیاز تو بود.ا یخودت بود.کرم دوست

تا درست شه و اعتمادو به خانوادت  کشهیطول م اشتباهت

 .برگردونه
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 یهمه چ دیتخت بلند شدو از اتاق خارج شد.شا یاز رو و 

 گریاو مجرم نبود.د دیحل شده بود...شا

اعتماد را چگونه  نی.اما اشدینم یزندان

تا  دیکشی.طول مگفتیراست م گرداند؟محمدرضایبرم

 دوباره

   

تا به جمع خانوده  دیکشیاو اعتماد کنند.طول م به

 که خانواده مادرش اورا از دیکشیبرگردد.طول م

عذاب  نیتا ا دیکشی...طول منیبدانند،همچن خودشان

 وجدان دست از سرش بردارد.گوشه تخت

 شی.کمکم اشک هادیشدو پتورو باال کش مچاله

 اشک نیکرد.ا سیو صورتش را خ ختی.رختیر

 ...رید یلیبود.خ ریبود...اما د یمانینشان دهنده پش ها

****** 

سمت  رفت؟بهینم ای رفتی.مدیجویداخل مدام لبانش را م از

 اتاق آرام راه افتادو پس از در زدن وارد

 :زدو گفت ی.آرام لبخندشد
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 بابا گهیبرو خونت د ؟پاشویینجایچترهنوز ا توئه 

 :گفت یبااخم مصنوع آنا

 تورو تنگ کردم مگه یجا

 ؟یداشت یکردم.کار ینه بابا.شوخ -

 ؟یشیحاضر نم -

.تازه دوساعت مرخص شده از ومدهیچرا...حاال که ن -

 مارستانیب

 نجا؟یا ارتشیم یک -

.دلم شمیپ ادیب کمیداده. نجارویخودش آدرس ا ی.ولدونمینم -

 تنگ شده واسش

 ؟یندا اعتماد دار نیتو به ا -

 :با تعجب گفت آرام

 ....چرا نداشته باشمآره

 بوده؟ لینامزد سه یگیآخه...مگه نم -

 :به آنا انداخت و گفت ینگاه مشکوک آرام
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 ؟یبگ یخوایم یچ تو 

 میحرف بزن کمی...اومدم یچی.هیفهمیاووف.چقد زود م -

   

 راجع به؟؟؟ -

 !لی.اون پسره.سهزیچ -

 به اون؟ راجع میدار یچه حرف -

 یبد ریوقت تصو هی...اومدم فقط بهت بگم...که یدونیم -

 از خواهرت تو ذهنت نداشته

 .بدم حیتوض خوامی!من...من میباش

 و؟یچ -

 ماین خوامی.نممی.فقط آروم حرف بزنلهیرابطه خودمو سه -

 .یدونیم رویکه قض دونمیبشنوه.م

 ستین حیبه توض ازیآره و ن -

تو ذهنت  یعالمت سوال چیه خوامی.نمنیچرا هست.بب -

 .یحس نفرت داشته باش خوامیباشه.نم
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 :سرشار از بغض ادامه داد ییبا صدا دیکه رس نجایا به 

محال بود  رهیانتقام بگ ینجوریقراره ا دونستمیاگه م من

 سه سال باهم کینزد ایولش کنم.دو 

و اون به من نگفت باباش  میبود دوست

 تا آخر نکهیداره!ا ییآرزو هی ی!آرام.هرککارسیچ

 لیسه یخوشبخت باشه.با عشقش باشه.بابا باشوهرش

 دیکشیرو هم م لیبود که مطمئنا سه یآدم

 یوقت آرزو ها هی نکهیاز ا دمیترسی.مدمیترسی!میباز تو

 دخترونم به باد بره.محال بود بابا منو بده

 .اون به

 :زدو گفت یلبخند تلخ آرام

 منو داد یول

 :آنا شکست.روبه آرام گفت بغض

 منه رهیتقص همش

 یچ نمی!بگو ببایکنینم هیبزنه؟گر یحرف نیهمچ یک -

 یبگ یخواستیم
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 را پاک کردو گفت: شیاشک ها آنا 

   

...اگه ما ازدواج میاگه ما ازدواج کن دمیترسی.مگفتمیم داشتم

 در یبه جرم همکار انیروز ب هی میکن

 یکنم؟اون عاشق من بود ول کاریمواد ببرنش من چ قاچاق

 ساده یوابستگ هیفقط  دیمن...من شا

وجه.من فقط به  چی.به همیشدی.ما باهم خوشبخت نمداشتم

 یعلت ازش جدا شدم.من آرزو نیا

 یوقت...فکر نکن هیگفتم که  نارویخودمو داشتم.ا دخترونه

 خواهرت هوس باز بوده.اما...اما اگه به

.نه بخاطر شدمینم موقع ازش جدا چی.هگشتمیبرم عقب

 عشق مایدوست ندارم.ن ماروین نکهیا

در  نکهیفقط بخاطر ا موندمی.شوهرمه.باهاش ممنه

 االن تورو بخاطر انتقام از من نبره یعنینده،یآ

 !کنه بدبخت

زدو آنا را در  ی.آرام لبخند مهرباندیباز هم بغضش ترک و

 :گفت دویآغوش کش
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 هیمن موقع گم شدنم گر یکرد هیکه تو گر انقد 

 بابا.من که تورو الیخی.بزمینکردم.خواهر عز

 یای.الزم نبود بیکه عاشق شوهرت دونمی.االنم مشناسمیم

 وقت منم یبه من بگ نارویا

 ادشیتازه  گذرهی!دوهفته و دوروز از اومدنم میریبگ

 افتاده.پاشو...پاشو برو کار دارم

 شیزدو از آرام جدا شد.پس از انکه اشک ها یلبخند آنا

 :را پاک کرد گفت

 از حرف زدنت معلومه نیازتا!ا چکهیمحبت م یعنی

 :زدو گفت یلبخند آرام

منم حاضر  ستیخونه ن یچکی...برو حواست باشه هبرو

 دن؟یرس نایشم!اقا بزرگ

حرم امام  یآره خداروشکر.زنگ زد گفت روبرو -

 میرفتیماهم م یرضان.کاشک

 !!برو شوهرت منتظرتهمیری.هرموقع آقا بطلبه ممیریم -

 :با لبخند به او نگاه کردو گفت مایاز اتاق خارج شد!ن آنا

 چشمات پف کرده؟ چرا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ارم؟یبرات ب یخوریم یزی.چمیباهم حرف زد کمی.یچیه - 

 ادینه بذار مهمونمون ب -

خانه زده شد.آنا به سمت در رفت که پس از باز  زنگ

 :.با تعجب گفتدیرا د رایکردنش چهره الم

 سالم

   

 :با خنده گفت رایالم

 .سلـــامنیخواینم مهمون

 :گفت دویوارد شد.آنا خند و

 ؟یی.تنهاسالم

رو قاپ  رپارسایام نیخوشحالم؟ماش ینیبیآآآآآره.نم -

 االخرهحال داد!ب یلی.خیزدم.خوااااب بود!ووو

 !نشویماش گرفتم

 .کشتتیشه که م داریب -

 مایغلط کرده.سالم آقا ن -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :بلند گفت رایهم به او سالم داد.الم ماین 

 .آرام کو؟آرامــــــــ

 رایالم دنیسرش انداختو از درخارج شد.با د یشال آرام

 :گفت دویخند

 ؟یکنیم کاریچ نجای.تو اسالم

 .خوش اومدم دونمیم -

 ؟یی.تنهایخوش اومد -

 :زدو گفت یلبخند بزرگ رایالم

 !اومدم دمیرو دزد رپارسایام نیماش آره

 ها کنهیبدبختت م -

 !شه داریکوووو تا ب -

کرد که زنگ خانه  ییاورا به سمت مبل راهنما آرام

 رفت که چهره ندا را فونیخورد.آرام به سمت آ

 :.با لبخند گفتدید

 نییبفرما
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

    

 دیمنزل خانوم جاو -

 تو ایآره ندا ب -

 یرا که ط اطیدر را باز کرد.ندا با لبخند وارد شد!ح و

 عی.آرام سردیبزرگ د یکرد آرام را با لبخند

آخ ندا باال رفت.با ترس  یکه صدا دیدر آغوش کش اورا

 :اورا از خود جدا کردو گفت

 شد؟ ی؟چیخوب

 :گفت دویاش دست کش نهیقفسه س یآهسته رو ندا

 !نجایبه ا ی.خوردیچیه

 :لباش را گاز گرفتو گفت آرام

 ؟یخوب

 آره بابا -

 :بلند گفت یسپس ناگهان با صدا و

 آرام یوااااا
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :گفت دوی.آرام خنددیبعد اورا در آغوش کش و 

 ریت یوقت یچقد دلم تنگ شده بود؟؟؟وا یدونی؟میخوووب

 سالم یسکته کردم.راست یخورد

 :گفت دوینداخند

 .سالمریبخ صبح

 :ردآنا آنها را به خودآو یصدا

 تو؟ یمهمونتو دعوت کن یخواینم آرام

 :از خود جدا کردو گفت آرام،ندارا

 اتویچرا ب چرا

   

اورا داخل برد.همه به او سالم دادند و بعد جلسه معارفه  و

 شروع شد.آرام،ندارا به طرف مبل برد و

 ییرایبه صحبت کرد!آنا هم از مهمانها پذ شروع

 :جمع زنانس بلند شدو گفت دیکه د مای.نکردیم

 بزنم رونیب یگشت هی رمیم من

 باشه -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 خدافظ - 

 خدافظ -

 :از در خارج شد!آرام گفت و

 یافتاد؟چ ییشد؟نامردا نذاشتن من بمونم.چه اتفاقا یچ

 ؟؟ییگفتن بهت؟تورم بردن بازجو

 :ندا

 قشیرف یکیو اون  نیآره بابا!بهوش که اومدم ام اووووف

 ...اومدن تو

 !دنبالمونه سیپل یدونستی.تو مسایوا دقه هی -

 :باخنده سر تکان داد و گفت ندا

به خدا باشه؟تازه اون  دتیام گفتمیم یچ ی.پس براآره

 بودن چنتاشون یهم که تو مهمون ییآدما

که مارو آورد.پدرام  یبودن.نمونش همون راننده ا سیپل

 بود سی!اونم پلدونمینم شویلی.فامیچ یچ

 :کج و کوله گفت یا افهیبا ق آرام

 !گهیبه من د یگفتی.خب مدمیها!چقد استرس کش مسخره
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :.آرام ادامه داددینداخند 

 کن فیتعر خب

 یکردم هرچ فیداستانو.منم تعر دنیاومدن پرس یچیه -

 سیاتفاق افتاده.البته اگه آخرش با پل

 دیو لو ندادم با لیبابامو سه نکهینداشتم بخاطر ا یهمکار

 بازداشتگاه و بعد دادگاه اما رفتمیم

 نجامیکار آزاده آزادم.االنم که ا نیا بخاطر

 زدو گفت: یلبخند بزرگ آرام

   

 ی.خداروشکر که سالمخداروشکر

زنگ خورد.همان موقع آنا هم کنار آنها  رایالم تلفن

 :سرشار از ترس گفت یبا چهره ا راینشست.الم

 دمی.نه نه.جواب نمرپارساسیبدبخت شدم ام یوااا

 یانداخت که دوباره صدا فشیتلفن را قطع کردو در ک و

 زنگش بلند شد.دوباره قطع کرد که دوباره

 :خورد.آرام گفت زنگ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 بده تا بدبختت نکرده جواب 

 رپارسایکردن تماس همانا و باالرفتن داد ام برقرار

 همانا.آرام و آنا هردو قهقهه زدند.ندا با تعجب

تلفنش را از گوشش فاصله دادو  رای.المکردیتلفن نگاه م به

 یدادها غویبسته به ج یباچشمان

 :دادیگوش م رپارسایام

 یبااون رانندگ نمویماش ی.کجــــا بردکشمتیم ــــرایالم

 گمیداغونت؟؟؟؟هــــــــــان؟م

لهت  ؟بزنمیکنیم جکتیسالمه؟بچه پررو ر نمی؟ماشییکجا

 باتوام رایالم یکنم؟؟؟هـــــــــو

 :گفت رای.المدیخندیم زیر زیر ندا

 !یکرمون کرد رپارسایام اا

پشت  ن؟نکنهیچند نفر ی؟واااییکرتون؟مگه کجا -

 یمن کجــا رفت نیماش ؟بایفرمون

 را؟؟؟یالمــــ

 !کجا گمیم یاگه اونو ببند -



 
 

1169 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ...باشه به بابا بگم ادبت کنــ ادمی.دایجد یادبم که شد یب - 

 اقابزرگم.خونه یزنیچقد حرف م رپارسایاه ام -

قطع شد اما دوباره باال  یلحظه ا یبرا رپارسایام یصدا

 :رفت.با دادگفت

 چیچقد پ یدونی؟میمن رفت نیهمــــــه راهو با ماش نیا

 داغون نمویماش یداره؟کجا زد

 ؟هاااان؟؟؟یکرد

 هردو می.سالمزنمتایم امیم -

   

 مطمئن باشم؟ -

 !آره مطمئن باش -

 دهیآمد.به کل مکالمه شان شن یو داد نم غیج یصدا گرید

 تلفن را به سمت آرام رای!المشدینم

 :گفت گرفتو

 ایب

 :با تعجب گفت آرام
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ها؟ 

 .کارت داره رپارسایام ایب -

 منو؟ -

 !آره -

 شیاز ندا از جا یتلفن را گرفتو پس از عذر خواه آرام

 :بلند شدو تلفن را دم گوشش گذاشت

 بله؟

 :آهسته گفت ییبا صدا رپارسایام

 سالم

 ؟یداشت ی؟کاریخوب -

 .کار؟؟ها!آره آره -

 خب؟ -

 نمت؟یفردا بب تونمیم -

 ؟یمنو؟واسه چ -

 !بهت بگم یزیچی دیبا -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ؟؟؟یبه من؟چ - 

   

 .گهید یشنویم یایفردا م -

 خونه آقا بزرگ؟ یایب یخوایم -

 !اونجا ایهست؟ب نایآقابزرگ ابونهیشاپ سرخ یکاف هینه... -

 چرا؟ -

 !فردا چهاربعد از ظهریفهمیم ایب -

 از کارخونه؟ میایزود ب یعنی -

 .گهیبرو راحت استعفاء بده د ای!بیاینه که تو م -

 !مهمون دارمامیخب حاال.فردام نم -

 ادتیطبق معمول.پس قرارمون شد فردا ساعت چهار. -

 .نره ها

 باشه.خدافظ -

چه  خواستیم رپارسایبود.ام بیتلفن را قطع کرد.عج و

 که خانه دیبه آرام بگو یزیچ
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ...رپارسایخود ام داندویخدا م شد؟؟؟؟فقطینم 

 :گفت رایرفت.الم هیباال انداخت و به سمت بق یا شانه

 گفت بهت؟ یه؟چیچ

 !گفت دعوات کنم یچیه -

 :که داغ دلش تازه شده بود گفت رایالم

 کاریچ رهیگدا زن بگ یرپارسایام نیا دونمیمن نم یواااا

 کنه؟یم

 :گفت دویحرفش پر انیم ندا

 که شنیم یلیزن ذل هیمردا بعد ازدواج  نیا چارهیب

زن  یواسه زنش.آخ که وقت مونهیم اشی.مهربونگهیآره د -

 ارمیدر ب یخواهرشوهر باز هی...رهیبگ

 که بمونن توش! ارمیدر ب یخواهرشوهر باز هی.واسش

   

خواب به خانه  یبرا مایگذشت.ن ی.شب به خوبدندیخند همه

 هم به اصرار رایبرگشت و الم
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 رپارسایشب با آژانس برگشت تا فردا خود ام رپارسایام 

 را ببرد.وقت خواب بود.ندا نیماش دویایب

را مهمان آرام بود.آرام در آن چندروز آنقدر به ندا  امشب

 اعتماد کرده بود که حد نداشت!به فرد

 دایپ یسال دوست نیهم اعتماد کرده بود.ندا بعد چند یخوب

 کرده بود که از قماش پدرش

.خطش بردیبه سر م ایدن یکجا دانستیکه نم ی!پدرنباشد

 را هم عوض کرده بود تا پدرش به او

را نداشت که آمار  یکس گرینداشته باشد.پدرش د یدسترس

 آنها یریندا را به او بدهد.از دستگ

 ییگرفته بود همانجا میتصم نیهم یشده بود برا خبردار

 را همانجا شیکه هست بماندو زندگ

 .!..بسازد

تخت دو نفره آرام دراز  یو آرام،هردو رو ندا

 .هنوز مشغول صحبت کردن بودند که تلفندندیکش

زنگ خورد.آرام تلفنش را که برداشت شماره سامان  آرام

 سبز را حرکت دادو تلفن را رهی.دادیرا د
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

شادو شنگول سامان در تلفن  یگوشش گذاشت.صدا کنار 

 :دیچیپ

 سالم

 یسالم.خوب -

 ؟ی.توچطوریمرس -

 .خوب -

 رفتن؟ نایبابابزرگت -

 !آره.امروز -

 ان؟یم یآهان.ک -

 هستن یسه چهار روز -

 ..زهیآهان.چ -

 بله؟ -

 رون؟یب میبر یایب یتونیفردا م -

 رون؟یب -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !میلیآره فردا جمعس ماام تعط - 

 ا؟یک یعنیما؟ -

نه؟اون دوستت که  یمهمون دار ی!توام گفتیمنو مهد -

 گه؟یبود!االن خوبه د رخوردهیت

 ...رسونهی.سالم منجاستیآره ا -

 :آهسته گفت ییگرد و صدا ییبا چشما ندا

 سالم رسوندم؟ یک من

 :زدو گفت یلبخند بزرگ آرام

 رسونهیسالم م سامانم

 :گفت دویخند سامان

 بود؟ یالک .سالم اونمیخودت رسوند گهید خوبه

 شقدمی.خودم پگهید دیزنیحرفو م نیباالخره ا دونستمیم -

 .یگفتیم یشدم.خب داشت

 رونیب میبر نیایخب.فردا ب -

 فردا میکنیباش.بذار به ندا بگم.هماهنگ م -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !باشه.پس خبرشو بهم بده - 

 باشه باشه.خدافظ -

 خدافظ -

 :تلفن را قطع کرد که ندا گفت عیسر آرام

 بود اصال؟ یبهم!؟ک نیگفتیم یشد؟چ یچ

 اومده بود سایهمون پسره که با پل -

 خب؟ -

 !رونیب میفردا بر میتونیگفتش که اگه م -

   

 ا؟یبا ک -

 !خودش و دوستش -

 ؟یچ نایآهان. پس خواهرت -

 دونمی!نممیکنی.گفتم که فردا باهاشون هماهنگ مدونمینم -

 !ذارنیچرا همه باهم قرار م

 ؟یچ یعنی -
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 !باهام حرف بزنه خوادیم گفتیم رپارسامیامروز ام - 

 دختره؟ نیداداشه هم -

 .آره -

 فردا ساعت چند قرار گذاشته؟ -

 !چهار -

 :گفت دویکش یپوف ندا

 طیبرم دنبال بل دیبا منم

 !؟یچ یبرا طیبل -

 اراک -

 ؟یبر یخوایاراک هنوز ناامنه واسه تو!کجا م -

 ندارم ویخونه من اونجاست!من تهران کس -

 ؟یندار یلیفام یعنی -

همه  شیباال آورد که وجهمون پ یبابام انقد گندکار -

 برم؟ ییخرابه!باچه رو

 مگه؟ شهیم یمن.چ شیپ یمونیخب م -
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 سکیر یلیخ نجای.تو هم تا اشهینم ی.ولزمیممنون عز -

 ی.من هرچیکه به من اعتماد کرد یکرد

!االن دهیبودم که تورو دزد یقبال نامزد همون مرد باشم

 !کهلرزهیخانوادت داره م یتن همه اعضا

 رمیانتقام اونو بگ ارمویسرت ب یینکنه بال من

 :دست ندارا گرفتو گفت آرام

اعتماد کنم از اون مطمئنم.من  یبه کس ی...من وقتیدونیم

 محمد پاک سرشت اعتماد تیب شخص

نداشتم باهاش که بخواد  ی.در اصل ارتباط خاصنداشتم

 فقط مورد اعتماد اعتماد منو جلب کنه.اون

 انتیگفت به اعتماد من خ شهیبود.پدرم هم نم خانوادم

 نبوده!اما یکرد.چون اون تو حالت درست

 یکه برا یخود خود من به تو اعتماد کرده.به دختر االن

 نجات دادن من کتک خورد و زخماش داره

اون پسر موافق نبوده.پس اعتماد  یکه با کارا کنهیم دادیب

 زایچ نیودتو هم باا.خستین یمن الک
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کنم  یفردارو اوک تونمیم نمیبخواب بب رینکن بگ ناراحت 

 گذرهیخوش م یلی.خرونیب میبر نایباا

 :زدو گفت یلبخند ندا

 کردم دایدوست خوب پ هیکه  خوشحالم

 :هم پاسخ لبخندش را داد و گفت آرام

 بخواب رینکن دختر.بگ شی.هندنطوریهم منم

 :گفت دویخند ندا

 ریبخ شبت

 شب خوش -

 داریآنا ب یشد.صبح با صدا یسپر یبه خوب شب

 شدند.هردو با حفظ حجاب از اتاق خارج

 :.ساعت ده بود.آنا با لبخند گفتشدند

 !نیصبحانه بخور نیایب

 :نشستند که آنا گفت زیسر م هردو

اونجا.من گفتم  میامروز سحر زنگ زد گفت نهار بر آرام

 ...آرام مهـ
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 کن. یعذرخواه ی!رفتمیایب میما فکر نکنم بتون - 

   

 نیریااا؟کجا م -

 .رونیب میسامان زنگ زد گفت بر روزید -

 طیدنبال بل میریآهان.خب پس!ما بعد از نهار م -

 ؟یچ ط؟واسهیبل -

 !آلمان یبرا -

 !آهان.ااا -

 ی!احتماال براشهیم یک مینیهماهنگ و رزرو بب میآره.بر -

 !ادیب ری!اگه گمیریگیهفته بعد م

 ببره؟ نشویماش راومدیام یباشه.راست -

.پس من گهینبود حتما برده د نشیشدم ماش داریواال من ب -

 رید یحاضر شم به اندازه کاف رمیم

 خوش بگذره نی!شمام برشده

حاضر شدو  مایکردو او به همراه ن یبا آنا خداحافظ هردو

 زد.خداراشکر کرد که رونیاز خانه ب
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هرچقدر که  تواندیخود صاحب شرکت است و م همسرش 

 خواست از شرکت دور بماند و حقوقش

اخراج شده  ی.وگرنه تا به حال صدبارردیهم بگ را

 امیسامان پ یبود...!آرام تلفن را برداشتو برا

 :فرستاد

 م؟یبر ی.کمیایم ؟مایخوب سالم

 :که جوابش ارسال شد دینرس قهیدو دق به

 .اونجا میایم نیآماده باش ازدهیساعت  تا

 باشه -

ارسال نشد.پس از خوردن صبحانه و جمع  یامیپ گرید و

 کردن ظروف،هردو وارد اتاق آرام شدند تا

.ندا دیبه خود رس شهیاز هم شتریآرام ب نباریشوند.ا حاضر

 :به او نگاه کردو گفت

 سوار بپرسم؟ هیخوووشگل!آرام  بابا

 بپرس! -
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 ؟یتو با سامان دوست - 

 :گفت عیجا خورد.سر آرام

 !بابا.نه نه

 میراستشو بگو!رازدار خوب -

 هیزدم؟یباهاش حرف م ینجورینه بابا اگه دوست بودم ا -

 ته چسبوندمیم یزیچ یزمیعز یعشقم

 ستیما ن نیب یچی.بعدشم هیدی.مگه حرفامونو نشنمکالمه

 !که...فقط پسر دوست بابامه

 نگونهیکه زده بود مطمئن نبود.اگر ا یخودش از حرف اما

 یسامان حساب دنیبود چرا موقع د

اورا  دنیو در همه مواقع د شهیهم شود؟چرایم خوشحال

 نگاه دویکش یقیعم دهد؟نفسیم حیترج

 به خودش انداخت نهییدر آ یگرید

***** 

 :گفت دویکش یپوف یمهد

 !ایگیامروز بهش م سامان
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.بذار شهیبد م کنمیخراب م ویهمه چ زنمیم هوی.ینه مهد - 

 بگذره نه کمی

 !ایبگ یخوایدرد.دوتا کلمه م یکوفت ا یا -

 یسخته.اگه اون منو دوست نداشته باشه که همه چ یمهد -

 !سمت راست چی!بپشهیخراب م

 قدم جلو نذاشت رپارسایام نیاگه ا -

 گهیچندروز د هی.بذار ریغلط کرده پسره پررو!نخ -

 .امروزم بگذره.بابا مگه من پسره هفدهگمیم

 !گهید گمیام!خب م ساله

 !مینیبیدوست دارم گفتنه شمارو هم م نمویشیباشه.م -

 :گفت دویکش یقینفس عم سامان

 سای.وانجاستیهم

خودش تلفنش را برداشتو شماره آرام را گرفت.تا آرام  و

 تلفن را برداشت گفت:

   

 نیای.بمیدر منتظر دم
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 باشه.خدافظ - 

بعد آرام پس از سفارشات الزم به  یقیتماس قطع شد!دقا و

 مرد باغبان همراه با ندا از خانه خارج

 نیزده شد به سمت ماش یکه توسط مهد یبوق دنی.با شنشد

 شدو ادهیپ نیآمدند.سامان از ماش

 یشد که با صدا رهیچند لحظه به آرام خ یداد.برا سالم

 :به خودش آمد یمهد

 باال نییا.بفرمایساعته نگهشون داشت میجان ن سامان

را باز کرد.سامان هم  نیزد و در ماش یلبخند خجول آرام

 انداختو پس از سوار شدن ریسرش را ز

چپ چپ  یو ندا در را بستو خودش هم سوار شد.مهد آرام

 آهسته یبه سامان نگاه کردو با صدا

 :گفت یا

 !عیضا

تر شد دستش را  یمیسپس به آنها سالم کرد.جو که صم و

 مرحوم یبه سمت ضبط برد.صدا

 :دیچیپ نیدر ماش ییپاشا یمرتض
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 لبخند هیبه  بازم 

 دلم دلبسته

 ساده ی آواره

 دلم وابسته

 دلم خسته

 دست دلم از

 شونیپر مجنون

 دلم وونهید

 رمیکه م ییهرجا

   

 دلم مونهیم

 دلم خونهیم

 خونه دلم یب

.... 

آرام و  ینگاه ها شدیکه آهنگ پخش م یدر تمام مدت و

 افتاد!سامان یسامان بود که مدام به هم م



 
 

1186 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 :لب تکرار کرد ریز 

 ...لبخند هیبه  بازم

 ...دلم دلبسته

که در حال لبخند زدن بود نگاه  یبه آرام نهییاز آ و

 یزدو به روبه رو نگاه کرد.مهد ییبایکرد!لبخند ز

 :گفت

 م؟یکجا بر خب

 م؟یکن!کنسولوقون.بر -

 م زاده داووده؟منظورتون اما -

از رستوراناش  یکیتا امامزاده.تو  میرینم یول گهیآره د -

 !.جاده شم باحالهمیخورینهارم م میمونیم

در  چیآنقدر پ رشیموافقت خود را اعالم کردند.مس همه

 بود که حال دخترها خراب شده چیپ

رستوران توقف کردند.هرچهار نفر  کی.باالخره کنار بود

 شدند.وارد رستوران شدند.دختر ها ادهیپ
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 یگرفتن تخت وارد اتاقک یماندند و پسرها برا رونیب 

 :شدند.آرام آهسته گفت

 شده؟ یها!چ تهیاز اول سرت تو گوش ندا

 :گفت ندا

 !شمارمو از کجا آورده دونمیمن نم آرام

 ؟یک -

 آقا رضا. -

   

 ه؟یرضا؟؟رضا ک -

ج شدند!سامان و سامان خار یموقع در باز شدو مهد همان

 :گفت

 .باالشیش تخت

که  یبود.رودخانه ا ییبایطرف تخت رفتند.منظره ز به

 داشت قابل انیرستوران جر نیتر ا نییپا

بود.همه راجع به آن شب  لیبود.بحث درباره سه دنید

 :.سامان گفتزدندیحرف م
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 شما حالتون بهتره ان شاهللا؟ یراست 

 :ندا

 .ممنون بله

 ن؟یبریدر سالمت کامل به سر م گهیاالن د -

 :لحنش همه به خنده افتادند.ندا با خنده گفت از

 .داررو انجام بدم یادیکه تحرک ز ییکارا تونمینم ی.ولآره

 میختیااا خوب شد برنامه کوه نر -

 !انجام بدم تونمیاونو که اصال نم -

و  پسیو چند بسته چ انیقل کیشدو دو پسر همراه  درباز

 انیداخل شدند!قل وانیو چهار ل یدو قور

پسرها و تنقالت کنار دخترها گذاشتو سپس  یروبرو را

 خارج شد!همانطور که همه باهم حرف

ها  ییچا ختنی.آرام شروع به ردندیکشیهم م انیقل زدندیم

 :کرد که ندا گفت

 آرام؟ یکشینم

 :تکان داد.نداهم گفت یبه نشانه منف یسر آرام
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مارو  یاونور تر راه تنفس دیببر بکشم تونمیمنم که نم خب 

 لطفا دینبند

بعد دوباره مشغول  یقیاش را برداشت.دقا ییچا وانیل و

 دنیشد.آرام با د امیجواب دادن پ

 :گفت رودخانه

 ها! هیباحال یجا یلینجا؟خیا میبر نیایها م بچه

   

 :گفت یمهد

 !میزنیم خیسرده ها. هوا

 م؟ی.برگهیبه همونه د فشیخب ک -

 :گفت یطانیبا لبخند ش ندا

 نیکنم.شما بر یرو ادهیپ ادیز تونمیکه نم من

 :یمهد

.سرماهم مونمی.من ممیندا خانوم تنها بمونه ما بر شهینم

 نی.شما برشمیهوا بدتر م نیخوردم باا

 !گهید
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 :مظلومانه به سامان نگاه کردو گفت آرام 

 .گهید میبر ایب

 :تکان دادو گفت یسر سامان

 میبر

از  یطانیو ندا با لبخند ش یهردو بلند شدند و مهد سپس

 کردند.آنها که دور شدند یآنها خداحافظ

 :گفت یمهد

 هم بذارن من راحت شم یبرا یقدم هیدوتا  نیا

 :زدو گفت یلبخند ندا

و حس  یچقدر مهربون گهی.آخه دکردمیکه فک م هیاون پس

 اد؟یم شهیتا بندرعباس پا م یفه؟کیوظ

 !دی.روز آخر بزور خوابیخواب یدوروز باونم بعد  -

 دمیند کویرمانت یصحنه ها نیمن غش کردم ا فیح -

 فیگرفتن.ح سایکه آرامو پل یموقع

 ...داد رونیرا ب انیدود قل دویخند یمهد

 با ذوق به رودخانه نگاه کردو گفت: آرام
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 .میایباشه بازم ب ادمونی.نجایباحاله ا یلیخ

 :زدو گفت یلبخند – میایب –کلمه  دنیبا شن سامان

 اوهوم

لبخند  یفروش یبستن دنیسرش را که چرخاند با د آرام

 :زدو گفت یبزرگ

 ؟یخوریم یبستن

عالمت تعجب شد.با چشمان گرد  هیسامان کامال شب چهره

 :شده گفت

 ؟یسرما؟بستن نیا ؟تویچــــــ

 میبر ای.بدهیحال م یلیآره.خ -

 .یخورینه.سرما م -

 گهید ایاا سامان ب -

 .هوا سردهیخوریآرام سرما م -

 ای.بخورمیسرما نم -
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کشاند.مرد به  یفروش یبه زور سامان را به سمت بستن و 

 آنها نگاه یقرمز شده از سرما یچهره ها

 :.سپس گفتدیخند کردو

 نییبفرما

 نیدیم ایفیق یبستن نیدوتا ازا -

 :گفت عیسر سامان

 .نیبد یکی نه

 نینه نه دوتا بد -

به سمت آنها گرفت.سامان  ختویر یدو بستن مرد

 چهارهزار تومن به سمت مرد گرفت و تشکر

آرام را به دستش دادو خودش با چهره مچاله  ی.بستنکرد

 نگاه کرد.آرام با لذت یشده به بستن

که متوجه سامان شد.به سمت  خوردیاش را م یبستن

 برگشتو گفت:

   

 گهید بخور
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 االن؟ میبخور ی؟؟؟؟؟بستنیبابا هوا سرده.بستن - 

 آره.بخور -

 کیخود سامان را به دهانش نزد یبه زور بستن و

 خورد اما بعد شروع به خوردن یکرد.سامان کم

 :مندانه زدو گفت روزیپ ی.آرام لبخندکرد

 !یدید

 دهیم فیباحال بود.ک دتیا -

اش را خورد.هوا سرد تر شده  یزودتر از آرام بستن و

 سرد یظهر بود اما هوا حساب نکهیبود.باا

اش را بخورد.سامان  یبستن توانستینم گری.آرام دبود

 :دیپرس

 !یکه نصفشو هم نخورد ؟تویخورینم چرا

 بخورم تونمینم گهیسرد شد.د یلیهوا خ -

 !بده به من -

 ؟یچ -

 بده من بخورم یخوریبده به من.اگه نم -
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 :به سامان انداختو گفت یبا تعجب نگاه آرام 

 ها هیدهن

 اشکال نداره.بده -

را به سمت سامان گرفت.سامان با لذت  یبستن آرام

 قهیرا خوردو در کمتر از ده دق یبستن یشتریب

 :را هم تمام کرد.بالبخند گفت آن

 بود یتر از قبل خوشمزه

به عقب  شیانداخت.با گرم شدن شانه ها ریسرش را ز آرام

 برگشت که ژاکت چرم سامان را

 گفت: عی.سردیشانه اش د یرو

   

 که یزنیم خی اا

 .خوبهسیه -

دستش را دور شانه آرام انداخت.آرام هم ناخوداگاه به  و

 یداد.هردو به نقطه نامعلوم هیسامان تک

 :دیشده بودند.سامان آهسته پرس رهیخ
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 ؟یعاشق شد تاحاال 

 تا االن؟ -

 آره -

 !نه.تا االن نه -

 ؟یاالن هست یعنی -

 ؟ی.تو شددونمینم -

.به عشق اعتقاد ندارم.به ذارمیعاشق نه.اسمشو عشق نم -

 شتری.به دوست داشتن بهینظرم الک

 ای...ایوار دوسش دارم. وانهیبتونم بگم د دیدارم.شا اعتقاد

 بشه گفت عاشقانه دوسش دمیشا

هم دوسش  یلیدوسش دارم.خ گمیعاشقشم.م گمی.نمدارم

 ...دارم

 ؟یبهش گفت -

 که دوسش دارم؟ یاون ؟بهیبه ک -

 !اوهوم -
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بفهمه.فقط  یروز هی دمیخودش بدونه.شا دی.شادونمینم - 

 یکیاگه منو نخواد...اگه بگه  دونمیم

.کاش...کاش شمیدوست داره...منم که نابود م گروید

 دیفهمیم

 :بود یموقع تلفنش زنگ خورد.مهد همان

 بله

باال غذا  نیایب نیتموم شد پاش تونیاگه خوش -

 .سفارش دادممیبخور

 ؟یسفارش داد یچ -

   

 نیایب نی.پاشدهیکوب -

 خب.خدافظ -

 :از سامان جدا شد.سامان گفت آرام

 .غذا رو سفارش دادنمیبر

پکر  یبلند شد.آرام حساب شیاز جا یلیم یبا ب و

 ناراحت تر کردیچرا.اما احساس م دانستیبود.نم



 
 

1197 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

است!کت سامان را دراوردو به سمتش گرفت  شهیهم از 

 :که سامان گفت

 رمیگیبمونه باال م بذار

 رشیبگ خوامینم -

آنقدر سرد بود که سامان تعجب کردو کتش را از  لحنش

 دست آرام گرفت.هردو شانه به شانه هم

!آرام زودتر از دندیتا باالخره به رستوران رس رفتندیم راه

 سامان از پله ها باال رفتو پس از دراوردن

 :وارد شد که ندا با لبخند گفت شیها کفش

 یعجب.اومد چه

دادو کنارش نشست.چند  لشیتحو یوله البخند کجو ک آرام

 بعد هم سامان وارد شد!اخم هیثان

!ندا و امدیدرهم بود.اصال از لحن آرام خوشش ن شیها

 دو نفر که اخم نیبا تعجب به ا یمهد

 یزیدرهم بود نگاه کردند اما چ یحساب شانیها

 غذا وارد ینیبعد دو پسر با دو س یقینگفتند.دقا
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پسرها گذاشتند.پس از گذاشتن مخلفات  یو آنهارا جلو شدند 

 رفتند!سامان ظرف غذارا رونیغذا ب

طرف آرام گرفت و آرام هم بااخم تشکر کرد!ندا و  به

 یکامال تعجب کرده بودند.دراخر مهد یمهد

 :دیپرس

 شما؟ چتونه

 :سامان

 ؟یخواستگار نینسترن؟رفت هیقض شدیچ ی.مهدیچیه

 :سرخوش گفت یمهد

 میاشتفرداشب قرار گذ یبرا

   

گفتند.ندا آهسته در گوش  کیزدندو تبر یو ندا لبخند آرام

 :آرام گفت

 قرار دارم یکیامروز ساعت تو با  منم

 :گفت یآهسته ا یهم با صدا آرام

 ؟یک با
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 !رضا - 

 ه؟یرضا؟رضا ک -

 :گفت دیشنیآنهارا م یکه صدا سامان

 !مهرانفره نیسرگرد ام منظورش

با تعجب به سمت سامان برگشت اما ندا به خنده  آرام

 :خنده گفت انیافتاد.م

 آقا سامان؟ نجاسیا گوشت

 !دمی.شندیببخش -

.آرام با تعجب به سمت دیدر جواب حرف سامان خند ندا

 :آهسته گفت ییندا برگشتو با صدا

 قرار؟

 !گمی.بعدا بهت مسیییه -

 نیرا خورد!قرار؟ام شیتکان دادو با تعجب غذا یسر آرام

 انداخت و مشغول یو ندا؟شانه ا

افتاد  یسامان که م یحرفها ادیشد!دوباره پکر شد. خوردن

 چرا!باالخره دانستی.نمشدیم یعصبان
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 :گفت یتمام شد.مهد غذا 

 م؟یکن کاری.حاال چخب

 :آرام

 !خونه میبر بهتره

 اا.زوده که هنوز! -

   

 !گهید دی.ببخشمیبر دیبا یینه جا -

 میباشه.پس بر -

 :بلند شدند.سامان گفت شانینفر از جا هرچهار

 نیتو ماش دیحساب کنم!بر رمیم من

 :گفت یرفت که مهد نییاز پله ها پا و

تنها نمونه.من برم  نیایبا سامان ب نیسیخانوم وا آرام

 روشن کنم نویماش

 نیبه ندا زد هردو به سمت ماش یپس از آنکه چشمک و

 رفتند.آرام به سمت سامان رفت.دلش
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سهم خودشان را خودش حساب کند اما از  خواستیم 

 که سامان ی!وارد اتاقکدیترسیسامان م

 رهیبه آنجا رفته بود شد که همان اول نگاه خ شیپ یقیدقا

 خودش حس کرد.سامان یرا رو یپسر

متوجه حضور آرام و نگاه آن پسر شده بود با اخم روبه  که

 :آرام گفت

 امیاالن م رونیب برو

زده  یبود اما آنقدر حرفش را جد نییپا شیولوم صدا دیشا

 چون و چرا خارج یبود که آرام ب

سبز  رهیدا رپارسایاسم ام دنیتلفنش بلند شد.با د ی!صداشد

 :را حرکت دادو گفت

 بله

 ؟یسالم.خوب -

 یسالم مرس -

 !کنم یادآوریزنگ زدم قرارو  -

 !شاپ سر کوچه ی.ساعت چهار کافادمهی -
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 .آره - 

 رپارسا؟یام یندار یکار -

 نه.منتظرما.خدافظ -

 خدافظ -

   

 :سامان به عقب برگشت یباصدا

 میبر

 :گفت یتر فیضع یسپس با صدا و

 خونه؟ میزود بر یکه گفت یبر یخوایم کجا

 :فکر جواب داد یب آرام

 قرار دارم.ساعت چهار رپارسایام با

 :به سمت آرام برگشتو گفت عیسر سامان

 ؟یچ

 :را باال دادو گفت شیابروها آرام

 قرار دارم رپارسایباام
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 داره؟ کارتیچ - 

 بهم بگه یمهم زهیچی خوادیگفت م -

 :گفت یفیضع یباصدا سامان

 ...یکرده پسره  غلط

وا  –را باز کردو سوار شد.آرام پس از گفتن  نیدر ماش و

 را باز کردو سوار نیدر عقب ماش –

لج  رپارسایبود؟چرا انقدر با ام نگونهی.سامان چرا اشد

 کرده ریذهنش را درگ یادیز یبود؟سوال ها

سامان  یحرف ها یآور ادی.اعصابش خورد بود.بابودند

 در هم و اعصابش خورد تر شیاخم ها

دادو چشمانش را  هیبه پنجره تک تی!سرش را با عصبانشد

 .بست

***** 

کرد  یکه ندا را سوار تاکسپس از آن شیآرا یذره ا بدون

 شاپ راه افتاد!اصال یبه طرف کاف



 
 

1204 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

آمد خانه و همانجا  یم رپارساینداشت.خب ام اعصاب 

 شاپ ی!باالخره به کافگرید زدندیحرف م

باغ مانند  یدر فضا یصندل زویبود.چند م کی.شدیرس

 رپارسایبودندو ام دهیشاپ چ یکاف رونیب

   

چهارنفره نشسته بود!فقط  زیم یها یاز صندل یکی یرو

 نشسته بود.هوا سرد بودو رونیب رپارسایام

 ایاما گو ندیبنش رونیبه سرش نخورده بود که ب یکس

 داغ تر از آن بود که داخل رپارسایام

 :رفتو گفت زی!آرام به سمت مبرود

 سالم

به او جمع شد.لبخند کج و  رپارسایتازه حواس ام و

 :زدو گفت یپراسترس

 نیبش سالم

 :نشست رپارسایام یروبه رو یصندل یرو آرام

 ؟یخوریم یچ
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 قهوه - 

دست تکان داد.پسر به سمت آنها  یپسر یبرا رپارسایام

 :گفت رپارسایکه آمد ام

 قهوه لطفا دوتا

 د؟یندار لیم گهید زیچ -

 ینه مرس -

 یصندل یتکان دادو از آنها دور شد.آرام به پشت یسر پسر

 :دادو گفت هیتک

 ؟یخوب

 یتوخوبآره. -

 شده؟ یزیاوهوم چ -

 وفته؟یب دیمگه با ینه!چه اتفاق -

 یبهم بگ یزیچ یخوایم یگفت -

 کاری.چه خبرا؟چارنی.بذار قهوه هامونو بگمیحاال م -

 ؟یکردیم

 شب! یبرا ادی.ندا هم االن رفت.البته میچیه -
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 ؟یدار نانیدختره اطم نیبه ا -

 چطور؟ -

 یبه کس شهیکه نمخب آخه با دوروز کنار هم بودن  -

 اعتماد کرد

که بخاطرت با سگک کمربند کتک بخوره  یبه دختر -

 اعتماد کرد؟ شهی؟نمیچ

انداخت که پسر دو  ریحرف سرش را ز یب رپارسایام

 زیم یقهوه به همراه شکردان رو وانیل

قهوه اش را مزه مزه کردو سپس  یو رفت!آرام کم گذاشت

 :گفت

 !ایاز کنجکاو ؟مردمیگینم رپارسایام

 بهت بدهکارم یعذر خواه هیمن  -

 بابته؟ -

با اون نره  یکردم که تو مجبور شد یاونروز من کوتاه -

 به خرج رتیغ کمی!اگه من یخر بر



 
 

1207 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 من بود ری.تقصیدیکشیتو زجر نم دادمیم 

 :گفت دویخند آرام

افتاده!قبال  یچ ادینگا.بعد سه هفته  وونروی.دکنمیم خواهش

 ناراحت بودم اما االن که فکر یلیخ

 دیبوده که با یاتفاق هی نیتو نبوده.ا ریتقص نمیبیم کنمیم

 وفتادهیم

 وفتاده؟یم دیبا ؟چرایچ یعنی -

اتفاق  نی.در کل استیقابل گفتن ن یهمه چ رپارسایام -

 خودم ریتقص دیتو نبوده.شا ریاصال تقص

نبود.همه ما بهم  یکس ریاصال تقص دینه...شا دمی.شابود

 هی.ی.بهتره خودتو ناراحت نکنمیگره خورد

 الشیخیبوده که گذشته و رفته!ب یاتفاق

.دهانش را دیسرد شده بود سر کش بایقهوه اش را که تقر و

 :کردو گفت زیتم یبا دستمال کاغذ

 بود؟ نیفقط هم موضوع

 !نه -
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 ؟یبگ یخواستیهم م یا گهید زیچ یعنی - 

   

 !مهم تر زیچیآره. -

 .خب.بگو لطفا -

 ...زهی...چیدونیم -

چانه اش زدو به او  ری.آرام دستش را زکردیمن م من

 شد تا حرفش را بزند اما او فقط من من رهیخ

 :گفت ی.آرام عصبکردیم

 رپارسایام گهیبگو د اا

 :مقدمه گفت یب رپارسایام

 ؟؟؟یکنیمن ازدواج م با

حرف را زد که چشمان آرام تا حد  نیمقدمه ا یب چنان

 نگاه رپارسایممکن گرد شد.با تعجب به ام

 :گفت کردو

 ؟؟؟یچ

 ؟یکنیبا من ازدواج م گمیم -
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 :با تعجب گفت آرام 

 رپارسایام

چه گفته بود؟درخواست  رپارسایشد.ام رهیبه او خ و

 سرش را دویازدواج داده بود؟آرام لبش را گز

 یناگهان نیانداخت.نه به آن من من کردنش نه به ا نییپا

 درخواست ازدواج دادنش.آرام هنوز در

 :گفت رپارسایبود که ام تعجب

حرف و از ته ته دلم  نی!اما...ایتعجب کرد دونمیم

 آرام من االن اصال ازت جواب نیزدم!بب

فکر کن!االن جواب  ی.تو هرچقد دوست دارخوامینم

 ..بعدش بهم جوابفکر کن...بعدش. کمینده!

 .نه؟یدار اجی.تو به زمان احتبده

 رپارسای.امدادیگوش م رپارسایام یمبهوت به حرفها آرام

 :گفت

 ه؟؟؟؟یهفته کاف کیهفته... کی
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بلند شدو  شیبه نشانه مثبت تکان داد.از جا یسر آرام 

 رپارسایام یرا برداشت.با صدا فشیک

 :ستادیا

 آرام

 دمیبهت خبر م -

 یحس چیزد!ه رونیشاپ ب یبه سرعت از کاف و

 ی،ناراحتیجان،خوشحالینداشت.تعجب،ترس،ه

رابه وجود آورده  یحس ی...همه با هم مخلوط شده و بو

 رهیخ شیبودند.همانطور که به کفش ها

 کردیرفتار م ی!جورداشتیبود اهسته آهسته قدم بر م شده

 خبر است!چه یب زیاز همه چ ایکه گو

که  ی...همانشی...پسر عمورپارسایافتاده بود؟ام یاتفاق

 حال به او کردیمدام با آرام جر و بحث م

ازدواج داده بود؟قابل باور بود؟نه...همه اتفاقات  شنهادیپ

 .ذهنشکردندیم ییآنروز در ذهنش خودنما

را  زیچ چیفکر کردن به ه ییبود.پر از اتفاق.توانا شلوغ

 دمسرما! سرعت ق نینداشت.آنهم در ا
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بدون  ستادیدر خانه که ا یکرد.روبه رو شتریرا ب شیها 

 نییپا یبافتش را کم نیتوجه به زنگ آست

است به  دهیپس از آنکه مطمئن شد کف دستش پوش دویکش

 مرد یصدا دنی.باشندیدر خانه کوب

برداشتو منتظر ماند که در توسط  دنیدست از کوب باغبان

 کردو آرام هم یباز شد.مرد سالم رمردیپ

مهربان  یلب جوابش را داد.اصال در حال و هوا ریز

 ریمس عیسر یلیبودن و احترام گذاشتن نبود.خ

زنگ را زد.در  نباریکردو ا یتا ساختمان را ط اطیح

 توسط آنا باز شدو آرام آشفته وارد شد.آنا با

 :گفت یخوشحال

 سلـــــام

 دهیکه شک کرد شن یلب جوابش را داد.جور ریآرام ز اما

 به آرام ینه!آنا با تعجب نگاه ایاست 

 :لب گفت ریز انداختو

 شد؟مثهیهوا بخوره چ رهینگف م هو؟مگهیچش شد  نیا

 خورده نویهوا،حال و حوصله ا نکهیا
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به سمت اتاق آرام راه افتاد.درش بسته  یبا سردرگم و 

 :بود.دو تقه به در زدو گفت

 آرام؟؟

 دیحوصله ندارم آنا.ببخش -

تخت  یرا باال انداختو از در دور شد..!رو شیابروها آنا

 زود هوا یلی.زمستان بودو خدیدراز کش

رعدو برق  یهوا گرفته بود.صدا نباری.اما اشدیم کیتار

 .پس از چنددیبه گوش آرام رس

   

 کردندیبرخورد م شهیقطرات باران که ش ی...صداهیثان

 کرد.آرام قیآرامش را به وجود آرام تزر

از افکارش فاصله  خواستیچه مرا بست.هر چشمانش

 او آهن ربا بودو افکارش ای.گوشدینم ردیبگ

حاال  نی!چشمانش را بستو اتفاقات را از صبح تا همآهن

 تخت بود از نظر گذراند!دستش را یکه رو

 رپارسای!امدیرا مال شیها قهیشق یسرش گذاشتو کم یرو

 کیهفته به او وقت داده بود.پس از  کی
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دو  نیکه سرنوشت ا ی.جوابخواستیاز او جواب م هفته 

 :!باخودش گفتدهدیم ریینفر را تغ

پسر  هیخوام؟یباشه که من م یاون فرد تونهیم رپارسایام

 هیاز پس  تونهیو سه ساله م ستیب

مرد رو انجام  هی یکارا تونهیم رپارسایاد؟امیبرب یزندگ

 منو تونهیکنه؟م تیاز من حما تونهیبده؟م

 عمر خوشبخت کنه؟ هی یبرا

اوقات بااو دعوا  شتری.بدانستینم رپارسایاز ام یزیچ او

 ی.زندگدیسرش کش یکرده بود.پتورا رو

 کیبا  نکهی.اکردیها فرق م یبچه باز نیبا ا ییزناشو

 را انتخاب کند کامال شیبچگانه زندگ میتصم

 :بود!درذهنش مرور کرد مسخره

!مهربونه.باحاله.خوش کلهیجذابه.خوش ه رپارسایام

 یلیهم داره!اما...خ یخوب یاخالقه!وضع مال

باد  یجاها الک یلیخ رتشیهم نداره.غ زهارویچ

 مردونش استفاده رتیاز غ دیجاها که با یلی.خکنهیم
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!با سامان متفاته.سامان آدمو محدود کنهیکنه،نم 

 به موقع شهی.همستین یالک رتشی.غکنهینم

وده!اما که به کمک الزم داشتم ب یمواقع شتری...تو برسهیم

 یحام هی شهیم یعنی...رپارسایام

که  یبچرخونه؟سامان ویزندگ هیباشه که  یکس تونهیباشه؟م

 ستنین یپدرومادرش واقع دیفهم یوقت

..درسته که هفت سال دور بود اما االن سادیمرد وا هی مثل

 یو داره زندگ سادهیمرد وا هیمثل 

...خودش با پول چرخونهیم شوی!داره زندگکنهیم

 از پدرش کمک گهیکه د گفتیم یخودش...مهد

بفهمه  رپارسایام یروز هی...خودش کار کرد!اگه نخواست

 یکنه؟چیم کاریپدرم اونکارو با من کرد چ

پدرم رو  یکارا ای کنهیبهم؟مثل سامان بهم کمک م گهیم

 اره؟یبه روم م

را ناخوداگاه  رپارسایهمه موضوعات ام بیترت نیبه ا و

 ی.بلند شدو روکردیم سهیبا سامان مقا

 :گفت رلبیدستانش گرفت.ز انینشست.سرش را م تخت
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 شهیهم کنم؟چرایم سهیچرا دارم اونو با سامان مقا ایخدا 

 سامان اره؟چرایاز سامان کم م رپارسایام

 فکر کنم!؟ رپارسایبه ام تونمیذهنمو گرفته و نم کل

بود  داریآرام که ب دنیاتاق باز شد و ندا وارد شد.با د در

 :گفت

 ؟یدر نزدم!سالم.خوب یفکر کردم خواب دیببخش ااا

   

 :تکان دادو گفت یسر آرام

 .یمرس سالم

 یدستانش گرفت.ذهنش حساب انیباز هم سرش را م و

 :متعجب گفت یمشغول بود.ندا با صدا

 آرام؟ یخوب

 انیبه نشانه نه تکان دادو دوباره سرش را م یسر آرام

 :رفتو گفت دستانش گرفت.ندا به سمت او

 گفت؟ یزیشده؟پسر عموت چ یزیچرا؟چ

 !اصل ماجرا سر همونه -
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 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !کمکت کنم؟؟؟؟؟؟ تونمیم - 

 :تکان دادو کالفه گفت یسر آرام

 موضوع فکر کنم نیبه ا تونمی!اصال نمدونمی....نمدونمینم

 نکن ریفعال ذهنتو بهش درگ -

 هیچ یدونیتو که نم -

 یعنیتورو کالفه کرده!پس  یکه هست حساب یهرچ -

 .بعدا بهشرونیب میبر ای.بهیموضوع مهم

 !یکنیم فکر

 !امیب رونیب خوامیحال ندارم!نم -

 ؟یشام بخور یخواینم -

 .حاال که زوده -

 !ساعت هفته -

گرد به ساعت نگاه کرد.راست  یبا چشمان آرام

 :انداختو گفت ری!هفت بود.سرش را زگفتیم

 میبر ای!اما بستیگرسنم ن من
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 !ستمایمن گرسنه ن - 

   

 مگه؟ یخورد یزیچرا.چ -

.فقط بذار به رمیس رهیخوردم االن س یزیچ هیآره. -

 میخوریخواهرت بگم نم

با لبخند به سمت آرام  یقیاز اتاق خارج شدو پس از دقا و

 :آمد.پس از بستن در اتاق گفت

 ؟یبرقص کمی یخوایم

 :گفتتکان داد و آهسته  یبه نشانه منف یسر آرام

 !ندارم!ذهنم مشغوله حال

 :گفت رلبیهم ز ندا

 .نطوریهم منم

 ؟یبرق و خاموش کن شهیم -

 آره -

.ندا هم دیتخت دراز کش یبرق را خاموش کرد.آرام رو و

 کنارش.هردو در سکوت به سقف زل زده
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.ذهن آرام پر شده بود از سامان!از کردندیو فکر م بودند 

 سهیرا مدام بااو مقا رپارسایکه ام یسامان

ذهنش را  رپارسایاز ام یزیچ گذاشتینم ی!حتکردیم

 نفر فکر کیمشغول کند.فقط و فقط به 

 دانستی.نمی.و باز هم کالفگی.و باز هم سردرگمکردیم

 از یبه آنا گفته بود که خبر یزیندا چه چ

.در هرحال متشکر بود.دلش سکوت گرفتندینم آنها

 تنها نبود.ندا هم خوب یوقت ی.حتخواستیم

خوب نبود.او  ادی.حس و حال خودش هم زکردیم درکش

 یساعت کی.خوادیهم دلش سکوت م

در افکار خود غرق شده بودند!آرام  کیبودو هر گذشته

 ای.گودیرسینم جهیبه نت کردیهرچه فکر م

 ی.آه پر سوزدیایافکار بر ب نیاز پس ا توانستینم خودش

 از جا عی.سرکه ندارا به خود آورد دیکش

 :شدو گفت بلند

دوست  م؟؟؟اگهیراجع به موضوعت حرف بزن یخوایم

 !یدار
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 :بهتر از ندا!آهسته گفت یبلند شد.چه کس شیاز جا آرام 

دور  یبرسم.همش از فکر اصل جهیبه نت یبه راحت تونمینم

 !نفر هیبه  رسمیو م شمیم

 من سراپا گوشم.راحت باش! -

   

 :انداختو گفت ریسرش را ز آرام

 !کرد یکه رفتم پسرعموم ازم خواستگار امروز

 :باال رفتو با خنده گفت یندا از شگفت یابروها

 ؟یجد

تا بهش فکر کنم.اما موضوع  دهیهفته وقت م هیآره.گفت  -

 بهش فکر خوامی...هرچقدر منهیا

هم از اون فرد کم  شهی.همکنمیم سهیمقا یکیبا  کنم،اونو

 یلیکه تو ذهن منه خ ی.اون فردارهیم

 ای.کنمیفکر م ینطوریمن ا دی!شارپارساسیاز ام باالتر

 ینجوریدوست دارم که ا دیشا
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بند دارم  هی...االن ساعت نه شده و من از پنج یدونی.مباشه 

 جهیبه نت ی.ولکنمیفکر م

 هیبه  رسمیو م شمیمنحرف م رپارسای.همش از امرسمینم

 که همه ذهنم و مشغول ینفر هینفر...به 

به  خوامیاز اعتمادش سوء استفاده کنم.نم خوادی.دلم نمکرده

 یخودم اجازه بدم به اون فکر کنم...ول

به من فکر کن!تاقبل از  گهی.انگار مغز منو گرفته مشهینم

 چقدر فهممیحاال م ی..ولدونستمینم نیا

االن که  یول دونستمی!قبال نمزهیمهمه.چقدر برام عز برام

 چقد زنهیزنگ م یوقت نمیبیم کنمیر مفک

 تیاز من حما ی.وقتخندهیم ی.وقتدهیخوب بهم دست م حس

 شویهمه سع یپشتمه.وقت ی.وقتکنهیم

بفهمم که تنها  کنهیم یکار هی یتا توخودم نباشم.وقت کنهیم

 شهیهست که هم یفرد هی.ستمین

برسم اما  جهینت نیبه ا خواستمینم نیباشه.تا قبل از ا باهام

 که یاز اون اتفاق ترسمی.مترسمیاالن م
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به  خوامیو پراز احساسات!نم می.ماها دختروفتهیب دینبا 

 یه ویزیچیبرسم اما دلم داره  یا جهینت

 ....اون فرد...اون آدمکنهیم گوشزد

 :ادامه داد ندا

 جز سامان.درسته؟ ستین یآدم کس اون

سرش را باال گرفته و با تعجب به ندا نگاه  عیسر آرام

 تخت دراز یزدو رو یکرد.ندا لبخند

 :شده بود گفت رهی.همانطور که به سقف خدیکش

 قتویحق میخوایکه نم نهیآرام...ماآدما مشکلمون ا یدونیم

 کنار نکهیازش.باا میترسی.ممیباور کن

ماهه  هیآرام  نیراحته!بب یلیباهاش خ اومدن

 یزایاما چ میکم باهم بود یلی...اونم خشناسمتیم

تحمل  تیتو زندگ یادیز ی.تو دردادمیازت فهم یادیز

 .حاال به خودت فکرهیکاف گهی.اما دیکرد

کرد.از روز  فیبرام تعر یآقا مهد دی.شماها که رفتکن

 شده بودو دایکه تو تازه سروکلت پ یبارون
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 یکه باهم رو یزد تا امروز رونیاز بانک ب هوی سامان 

 یو بستن نیسنگ نشسته بود کهیت هی

.انقد حواستون پرت و ژستتون عاشقونه بود که نیخوردیم

 که از دینشست ییجا قایدق دیدینفهم

 یگیم یکه باتموم حس دار ییداره!تو دیما بهش د تخت

 تیگرمه که ازت حما یدلت به پسر

 یترسیبهت دست بده چرا م ییاحساس تنها ذارهیکنه،نمیم

 ی؟وقتیبرس یبه اون جمله دو کلمه ا

دوست داشتن اون طرف چرا ازش  شهیکل حرفات م جهینت

 رپارسایاز ام یگیم ؟خودتیکنیفرار م

 رپارسایاونقد تو ذهنت باال هست که ام یعنی!ارهیم کم

 هی نی...پس معطل نکن...تو اچهیبرات ه

که بهت وقت داده خوب فکر کن.فکر کن که با  یا هفته

 داده،حاال توی.دلت که رضایعقل جلو بر

دور سامان  یبچگ یفکر کن اگه از رو نیعقله...به ا نوبت

 یچ رپارسایطرف ام یو بر یخط بکش

 شه؟یم یچ ندتیشه؟آیم
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 !انهیکه اون دوسم داره  ستمیندا من هنوز مطمئن ن - 

به  یخواینم یاز لجباز اگه نداشته باشه تو که یحت -

 نیآرام بش نی؟ببیجواب مثبت بد رپارسایام

 ی؟زندگیکدوم بهتره؟کدوم رو دوست دار نیکن...بب فکر

 خودت ؟بایبا کدومشون رو دوست دار

افکار تورو  ستیقرار ن یبدون کس نویکن و ا فکر

 یستیبفهمه!تو از حس سامان مطمئن ن

دختر  یبرا یفکر کن که کدوم پسر نیا درسته؟؟؟به

 که سامان کنهیکارارو م نیدوست باباش ا

...دور یسامان دار یبرا یمطمئنا درجه باالتر بکنه؟پس

 یهم خط بکش...چ یحس خواهرو برادر

 نیهست ب یا گهیرابطه د هیاون فکر کن. مونه؟بهیم

 شما!به اون فکر کن!عالوه بر اون به

هفته وقت  هیباشه که تو  ادتیهم فکر کن. رپارسایام

 !اماقی!فکراتو بکن...درست و عمیدار

 ...افکارت نشه یباش هوس قاط مواظب
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مدت  نیدوست داشتن ما تو ا نکهی.از اترسمیم نیاز هم - 

 ...هوس باشه دیکم شا

.فرق هوس و عشق نهیاز اشتباهات ما انسان ها هم یکی -

 نگاه اعتقاد کی!به عشق در میدونیرو نم

عشق ها ممکنه تو  یعتقدم!بعضبهش م دیکه شد ؟منیدار

 عشق یبعض ادویدوسه ماه به وجود ب

از  یتو دو سه سال!هرکدوم ممکنه عشق باشن.خال ها

 لیکه مدت زمانش کمتره به دل یهوس.اون

 .ستین هوس

 دویچشمانش را بست.آرام هم دراز کش یا قهیدق یبرا و

 یقیشد...آرام نفس عم رهیبه سقف خ

ندا...اما با  یدرک حرفها ی.زمان الزم داشت برادیکش

 دیچیکه در اتاق پ یلیشادمهر عق یصدا

از فکر کردن برداشتو خوب به متن آهنگ گوش  دست

 سپرد:

   

 ...هیخوب حس
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 ...نفر همرو بخاطر تو پس زده هی ینیبب 

 ...رسوندن خودش به تو ی واسه

 هیراهو نفس نفس زده...حس خوب ی همه

 ...هیخوب حس

 ...نفر واسه انتخاب تو مصممه هی ینیبب

 ...و بهت بگه رهیبگ دستتو

 هیکنار تو مسلمه...حس خوب موندنش

 به تو وابسته ترم شهیازت ازهم رمی.لحظه که دلگنیتوهمــ

به  زدینم یحس خوبه تو به من نبود فکر عاشق اگه

 سرم...به سرم

 یبده تا دوباره حس کنم کنارم یزندگ زهیمـــن.انگ به

 یبگو که ب یالک ریشده دستامو بگدروغم  به

 !ی.الـــکیقرارم

 ...هیخوب حس

 ...نفر همرو بخاطر تو پس زده هی ینیبب

 ...رسوندن خودش به تو ی واسه
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 هیراهو نفس نفس زده...حس خوب ی همه 

 ...هیخوب حس

 ...نفر واسه انتخاب تو مصممه هی ینیبب

 ...و بهت بگه رهیبگ دستتو

 هیکنار تو مسلمه...حس خوب موندنش

****** 

   

و ذهنش  کردیدرک م یآهنگ را به خوب یقسمتها همهء

 نفر.او واقعا عاشق کیسمت  دیکشیپر م

 :گفت رلبیسامان؟ز بود؟عاشق

بتونم  دینه.عشق وجود نداره.بهش اعتقاد ندارم.شا عشق

 وار وانهی...دایبگم عاشقانه دوسش دارم.

 !دارم دوسش

ظهر سامان متعلق به خودش  یحرف ها هنکیا دیبه ام و

 شد ساعت ده داری!صبح که بدیاست خواب
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وقت به کارخانه  چیاو که ه رپارسای.به قول امبود 

 بلند شد که شیجا داد؟ازیاستعفاء نم رفت،چراینم

 :گفت ندا

 .عجب چه

 سالم.ساعت دهه که تازه -

 یفکر کن ینیبش دیآره.پاشو.بدو که با -

زد...به  یافتاده بود لبخند شبید ادی.آرام که تازه دیخند و

 کردیلبخند زد که حس م یسامان

است!به همراه ندا از اتاق خارج شد.آنا با  ستادهیا کنارش

 :لبخند گفت

 ری.صبح بخسالم

 سالم -

 سالم -

 صبحونه حاضره دی!برمیدیچه عجب ما شمارو د -

رفتند.صبحانه در  زیتشکر کردند و به سمت م هردو

 فکر یبرا یسکوت صرف شد!آرام از هر فرصت
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و شوهرش به همراه آقا بزرگ  هی!سمکردیاستفاده م کردن 

 و خانم بزرگ به مشهد رفته بودند، به

خاطر ظرف هارا خود آرام شست و پس از  نیهم

 وارد اتاقش شدو اول از همه به سمت یعذرخواه

 یصفحه کاهگل یرفت.آخر دفتر را باز کردو رو دفترش

 یلیو سامان را نوشت!اما خ رپارساینام ام

رفت و سپس...نام  رپارسایخودکارش به سمت ام زود

 :لب گفت ریشد.آرام ز یخط خط رپارسایام

.ما به درد رپارسایام دمیرس جهیاول به نت قهیهمون دق من

 یکی!دالمون باهم میخوریهم نم

!منو شهیبهت فکر کنم نم خوامی!هرچقدر که مشهینم

 .دیببخش!ببخش

   

را که  یزیاسم سامان قرار گرفت.هرچ ریخودکارش ز و

 یخواست نوشت!از خوشحال شدنش زمان

که موقع حرف  یسامان اطرافش است.از حس شعف که

 !ازدیآ یزدن با سامان در او به وجود م
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کوه پشتش  کی کندیاو را دارد حس م یوقت نکهیا 

 یتوجهنوشت!به زمان  ی...از همه چستادهیا

نوشتن  انیم ی!هرچند که چند بارنوشتیفقط م نداشتو

 شد...اما یچشمانش از اشک پرو خال

.باالخره با خودش روراست شد!اگر به سامان نوشت

 به خودش که دیبگو توانستینم

را  یخودش موضوع یبرا دیتوانست؟بای!نمتوانستیم

 .آنهم دوست داشتن...دوستکردیروشن م

 یکه اگر روز کردیخودش روشن م یشدن!برا داشته

 جواب تواندیکرد م یسامان از او خواستگار

را که نوشت قلمش را به  شی!تمام حرفهاانهیدهد  مثبت

 برگه کشاند.چشمانش را نییپا

از دل و عقلش اجازه  خواستیم ای...گوبست

 زدو با ینیری.چشمانش را که باز کرد لبخند شردیبگ

 :احساس نوشت تمام

 !که...دوستت دارم مطمئنم حال
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 یبا همان لبخند کنارش را امضا کرد و دفتر را بست.برا و 

 شد اما با توجه به رهیبه دفتر خ یقیدقا

 شیاز جا دادیاش را هشدار م یشکمش که گرسنگ یصدا

 دنیبلند و از اتاق خارج شد!آنا با د

را  شیبود ابروها یکه سرشار از خوشحال یآرام

 :باالانداختو گفت

 ؟یشاد و خوشحال برگشت یکرد کاریاون تو چ یرفت

 :زدو گفت یبه آرام چشمک ندا

 ؟یدیرس جهینت به

به نشانه مثبت تکان داد.آنا با تعجب به آنها نگاه  یسر آرام

 از آرام یزیکرد اما بخاطر حرف ندا چ

 :زدو گفت یشکم آرام که بلند شد آنا لبخند ی.صدادینپرس

 !ارمیبرم غذارو ب نیبش

 :آرام

 .شوهرت کو؟یمرس باشه

 !رونیبا دوستاش رفته ب -
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 دوستاش؟ - 

   

نکرده بود..االن رفته  دایمدت وقتشو پ نیآره...دوستاش!ا -

 روز شیهم بکنه.ش یکه خداحافظ

 !میا یرفتن گهید

 :!آرامدادیجواب م رپارسایبه ام دیکه با یهمان روز قایدق

 .یسالمت به

 ؟یایبا ما ب یخواینم یآرام.تو مطمئن -

 !نجاستیندارم.همه من ا ییآره.من اونجا جا -

 :را باالانداختو گفت شیابروها آنا

 تو؟ ی.همه شنومیم دیجد یحرفا

 !من یآره.همه  -

 ...یول -

کس  یدوباره طعم ب خوامیخانواده دارم.نم نجایآنا من ا -

 !بودن و بچشم
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 ...آرام - 

 !گشنمه ها یلیآنا.خ الیخیب -

 ارمیخب.االن م لهیخ -

 یلیانداختو هرسه خ نیزم یبار سفره را رو نیاول یبرا و

 مورد عالقه آرام را یغذا مانهیصم

 !ی.ماکارانخوردند

***** 

 :زدو گفت یلبخند یمهد

 یبهش چ رپارسایام یدی!حاال که نفهمایهول یلیخ سامان

 یبر یزنیپر پر م یجور نیا یگفته دار

 ؟یکن یخواستگار ازش

نشسته بود نتونستم  رونیسرما ب.پسره خر تو اون یلعنت -

 !که بتونم بشنوم نمیبش ییجایبرم 

 شهیاگه آرام بشنوه ناراحت م -
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وارد  یمنف یانرژ یبهش اصال!مهد گمینه.نم یوا - 

 نکن....خواهشا

قهقهه زد.سامان با  یلحظه در سکوت گذشت که مهد چند

 :تعجب به او نگاه کردو گفت

 چته؟

که ته مانده همان قهقهه  یبا لبخند دیکه خند ،خوبیمهد

 :بود گفت

 فدهی.از اون هیشد یمامان شیتیت یدخترا نیا هیشب یواااا

 !ساله هاش

 :سامان را دراورد یبعد ادا و

وارد  یمنف یانرژ یبهش اصال.مهد گمینه.نم یوا

 !نکن...خواهشا

زدو  یضربه ا یمهد یبازهم قهقهه زد.سامان به پا و

 :گفت

 !من گقد استرس دارم ین.اگه بدومسخره

 ؟یچ یآخه استرس برا -
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 !بهتر از منه یلیخ طشیشرا رپارسایام نیبب - 

 یبگ یمثال؟خوشگل تره؟خاک تو سرت اگه بخوا شیچ -

 !اون از تو خوشگل تره

 ؟؟؟یگیم ی...چشیدیتو که ند -

 از کجا معلوم ازتو خوشگل تر باشه؟ -

.موهاشو هی.چشم ابرو مشککنمیم شیخب برات توص -

 که من ی.البته مواقعزنهیم زلید شهیهم

داره.دماغ و دهنشم بد  شیبوده.ته ر زلید شهیهم دمید

 داره که اونم بد لمیبیس هیخوبه! ستین

 .باحالهین

 فیتعر بتیرق افهیاز ق یخاک برسرت دار -

 !ختهیر یبگو ب وونهی؟دیکنیم

 دروغ بگم؟ دیبا یچ یبرا ستین ختیر یخب ب -

 وونه؟یاز تو سرتره آخه د شیچ گهی.دیچیه نیحاال ا -

نباشه...اما اون  یآرام مالک مهم یبرا نایا دیشا -

 پولدارتره!
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 ...و نگا کن ؟باباتیستیتو مگه ن -

 ...بابام نه...تو به من نگاه کن.سامان -

 یمهم زیدخترها پول چ یسامان باور کن واسه همه  -

 ...مثل آرام ی.اونم دخترستین

...اگه بفهمه...اگه یمهد ینباشه.ول دوارمی...امدونمینم -

 کاریمهسا فرهنگو بفهمه چ هیقض

 ه؟یالعملش چ کنه؟عکسیم

 :انداخت.دردلش گفت ریزدو سرش را ز یلبخند یمهد

 !و دم نزده دونهیوقته م یلیپسر؟خ یکار یکجا

 :درجواب سامان گفت اما

ازت خوشش  شتری.تازه از کجا معلوم بیکه گناه نکرد تو

 اد؟ین

 دونمینم یچیه ی.وااادونمی...نمدونمینم -

با خنده سرش را  یدستانش گرفت.مهد انیسرش را م و

 :تکان دادو گفت
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تو دفتر من  یساعته نشست مین لهی...پاشو بانک تعطپاشو 

 کت شلواره منو می.پاشو بریزنیفک م

 .میبخر

 بلند شد شیبا لبخند از جا سامان

****** 

مانده  یچندروزه باق نیقرار گذاشته بودند که در ا مایو ن آنا

 کنند هم خوب یخداحافظ لیهم از فام

بود که ندا کنار آرام  کشنبهیتهران بودنشان لذت ببرند. از

 :نشستو گفت

 اراک رمیامروز م من

 :با تعجب گفت آرام

 ؟ی؟چطوریک اراک؟چرا؟با

 بارضا -

 سرگرد مهرانفر؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

   

 .آره -
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شد؟انقد  یسر قرار چ یاونروز رفت ی؟؟؟راستیچـــــــــ - 

 .وفتادین ادمیبود به  ریذهنم درگ

 :زدو گفت یلبخند تلخ ندا

 .قرار ساده بود هی.یچیه

 قرار ساده با سرگرد؟ هی -

 هی.هرچند اون به عنوان مییماهه باهم آشنا شیآرام ما ش -

 ماه شیاومده بود اما ما ش یمامور مخف

ماه اومده بود.گفتم  شی.به حرمت همون شمیآشنا بود باهم

 !برتمیبرم اراک اونم گفت م خوامیم

 !ستاین یساده ا زیچ نیبه نظرم همچ یول -

 هست -

رو به رو  قتیبا حق شهیباشه.به قول خودت هم ادتی -

 روبه رو شو با خودت قتیشو!توهم با حق

 !ایب کنار

 :زدو گفت یلبخند تلخ ندا

 .باشه
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گذراندند.آرام،ندا را که  یروز را به خنده و شوخ یباق و 

 حاضر شد تا مایکرد به همراه آنا و ن یراه

 ایاز رو یادیمدت خبر ز نیخانه زهره بروند!در ا به

 اش یکه اوضاع روح دانستینداشت...اما م

 یلی...گناه داشت...خسوختیم شی.دلش براستین خوب

 سوار پژو یزود حاضر شد و با خوشحال

ازش  مایمدت آنا و ن نیپدرش بود و در ا نیکه ماش یپارس

 شد.آرام آهسته به آنا کردندیاستفاده م

 :گفت

 !اینکن یبدرفتار ایاونجا با رو یرفت

 !باشه -

!همه از دندیشد.باالخره رس یراه به سکوت سپر یباق و

 توقع دیآرام متعجب شدند.شا دنید

چهره خندان آرام .اما دیایبه خانه آنها ب گریآرام د نداشتند

 آنهاهم خوشحال شدند و به دندیرا که د

   



 
 

1239 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

بود.اما نبودن  شهیاستقبال کردند.جمع شوخ تر از هم یخوب 

 دنی.با شنشدیبه وضوح حس م یکس

 :سرشان را باال گرفتند ایرو فیضع یصدا

 سالم

بلند شدند.هرسه بالبخند  ایرو یبه پا مایو آنا و ن آرام

 رونیب یود برابس نب نیپاسخش را دادند.ا

 نیینشست.سرش پا یاز خجالت.ساکت کنار ایرو دنیکش

 شی!براکردیم یبود با انگشتانش باز

 شیکه درصدا یبود.آرامش بیبود...لبخند آرام عج بیعج

 بود؟او که دهیاورا بخش یعنیبود...

بود!همان موقع  دهیوقت بود اورا بخش یلی.آرام خدانستینم

 همه را افتی ییرها لیکه از دست سه

 ....همه رادیبخش

**** 

 رپارسایبه ام دیکه آرام با یهفته باالخره گذشت.هفته ا هی

 اما تمام کردیپاسخ سوالش فکر م یبرا
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که هر وقت نامش در  یپر شده بود از سامان.سامان ذهنش 

 یقیلبخند عم شدیذهن آرام روشن م

 دهیفهم رید نکهی!خوشحال بود...باانشستیلبان آرام م یرو

 دوست داشتن را...اما بازهم نیبود ا

 یهفته فقط فکر کرده بود.جور کی نیبود.درا خوشحال

 که از احساسش مطمئن شده بود.عقل و

حال سامان به  نیکه اگر هم یهماهنگ بود...جور دلش

 و از او جواب کردیاو ابراز عالقه م

 :پاسخش مثبت بود!به سمت ندا برگشتو گفت خواستیم

 ؟گهیبامن د یایم

 ریآره.برو اجازه بگ -

آمده بود.آقا بزرگ و خانم بزرگ که دوروز  روزید ندا

 از او استقبال یقبل برگشته بودند به خوب

 !کردند

 :به سمت آنا رفت و گفت آرام

 ساعت چند بود؟ پروازتون
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 !سه صبح - 

 .شه کیهوا تار دی!شاگردمی.برمجای رمیمن با ندا م -

 برو به آقا بزرگ هم بگو -

   

 .گفتم اول به تو بگمرمیم -

از آنا دور شدو به سمت اتاق آقا بزرگ رفت.دو تقه به  و

 وارد – دییبفرما – دنیدر زدو پس از شن

 :کردو گفت ی.سالمشد

 نمیبش تونمیم

 .نیبش زمیآره عز -

با ندا برم  یچند ساعت هی تونمیممنون.آقا بزرگ من م -

 رون؟یب

 االن؟ -

 .آره -

 شهیم کیهوا که داره تار -
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 !واجبه آقا بزرگ یلیخ - 

که حواستون  دونمیم نیباشه.برو...حاال که دو نفر -

 وقتتو شتریب یکه بتون نیجمعه!برو...زود برگرد

 !یخواهرت بگذرون با

 چشم.ممنون -

به  دویرا پوش شیاز اتاق خارج شد!بااسترس لباسها و

 :زدو لب زد یسمت ندا برگشت!ندا لبخند

 می!بریخوب

از همه از خانه  یاز او دور شد!هردو پس از خداحافظ و

 که قبال با آن یخارج شدند و سوار آژانس

 :گرفته بودند شدند.آرام پس از سالم کردن گفت تماس

 یونک بزرگراه حقان دونیآب و آتش.م پارک

چشم  –داد.راننده هم پس از گفتن  هیتک یصندل یبه پشت و

 حرکت کرد!استرس تمام وجود آرام –

 رپارسایگرفته بود.از عکس العمل ام را

 اما باالخره دیچقدر طول کش دانستی!نمدیترسیم
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!به سمت پل راه عتیگفته بود پل طب رپارسای!امدندیرس 

 سامان کباریآمده بود! نجایا کباریافتادند.

آورده بود.باز هم  نجایکه حال آرام بد بود او را به ا یزمان

 سامان.همه جا پر شده بود از سامان.هنوز

   

بودند که تلفن ندا زنگ خورد.هردو  دهیپل نرس به

 را باال شیاسم رضا ابروها دنی!ندا با دستادندیا

 .:سبز را حرکت داد رهیدا انداختو

 بله؟

 ن؟یسالم.خوب -

 نیسالم ممنون.شما خوب -

 م؟ینیاالن همو بب میتونی.میمرس -

 االن؟ -

 .آره االن -

.پارکه........آب و آتش فک رونمیمن االن خودم ب -

 نجا؟یا نیایب نیتونیکنم.آره پارک آب و آتش.م
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 نیهمونجاهاهم اتفاقا.دم پل منتظر بمون کیآره آره.نزد - 

 امیم

 !باشه.خداحافظ -

 خدافظ -

 :تماس قطع شد.روبه آرام گفت و

 .بود رضا

 قرار گذاشت نه؟ -

 آره -

 نجا؟یهم -

 مونمیمنتظرش م نجایآره.تو برو.من ا -

روبه رو  قتیباش و با حق نی...واقع بیباشه.ول -

 ؟یشو!اوک

 .برو استرسم نداشته باش.خدافظیروبرو هستم.اوک -

 خدافظ -
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کرد محکم  یاز ندا فاصله گرفت.سع دویکش یقیعم نفس 

 یریباشد.به سمت پل راه افتاد.از سراز

 نیبه زم شیکه با نوک پا دیرا د رپارسایرفت ام نییپا که

 :.به سمتش رفتو گفتزدیضربه م

 سالم

 :بالفاصله به سمتش برگشتو گفت رپارسایام

 .چه وقت شناسسالم

 ؟یمنتظر موند یلیخ -

 مینه.تازه اومدم.بر -

 یرا باز کرد.محوطه درازو سربسته ا یا شهیدر ش و

 شده بودند و دهیبود.مغازه ها کنار هم چ

!پر دادندیدست مردم م یخود برگه ا غیتبل یبرا مهرکدا

 رو به آرام رپارسای.امیصندل زویبود از م

 :گفت

 ؟یخوریم یزیچ
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 ینیزم بیس هی!من مینیبش ذارنیکه نم مینخور یزیاگه چ - 

 !خورمیم

مغازه رفت و  کیتکان داد.به سمت  یسر رپرسایام

 لیسفارش دادو پس از تحو ینیزم بیدوس

نشست  یصندل یجسم تلفن مانند به سمت آرام آمد.رو کی

 چیشد.ه رهیخ زیم یو به برگه رو

!پس جانی.هردو پراز استرس...پر از هزدندینم یحرف کدام

 سکوت رپارسایام قهیاز چند دق

 :گفت راشکستو

 ؟یکرد خب؟فکراتو

 :انداختو گفت ریسرش را ز آرتم

 !که کردم فکر کردن بود یهفته تنها کار هی نی.ایلیخ

 ؟یدیهم رس یا جهیبه نت -

 !آره -

!بامن ازدواج کنمیدرخواستمو مطرح م گهید باریخب... -

 ؟؟؟یکنیم
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 ادیکرد با به  یچشمانش را بستو سع یقیدقا یبرا آرام

 آوردن سامان در ذهنش استرسش را کم

 :.چشمانش را باز کردو گفتکند

!ما چهار ماه ادیز یلیفکر کردم.خ یلی...خرپارسایام نیبب

 باهم میدیکه فهم ستین شتریب

 میجا دار یلی!خمییکه دختر عمو پسرعمو میدی!فهممیلیفام

 یلیخ شنهادتیباهم...پ ییآشنا یبرا

داشتم اال  ویبود.انتظار هرچ ییهویمنتظره و  ریغ

 نگاه ندتیتو به من به چشم همسر آ نکهی!انیا

تفاوت  یلیبود.ما باهم خ بیبرام عج یکنیم

 ستین ینجوریکه ا یاالن فکر کن دی.شایلی...خمیدار

تورو  تونمیتفاوت ها نه من م نی!بااهینجوریکه هم یدرحال

 نیخوشبخت کنم نه تو منو.من به ا

 ...که دمیرس جهینت

ادامه  هیسکوت کرد.اما پس از چندثان دیکه رس نجایا به

 :داد
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 !میخوریبه دردهم نم ما 

آرام؟و سخت تر  یبود برا نیسخت تر از ا یچه حرف و

 .کمکم به خودرپارسایام یبود برا دنشیشن

 :زدو گفت یشد.پوزخند صدا دار ی.کمکم عصبآمد

 گه؟ید یکیبه  ای یهفته به من فکر کرد هی نیا تو

 مثال؟ یبه ک -

 !به خاطر اونه لتیدال شتریب دیاون که شا -

 نیمن از همه نظر به ا رپارسایام نیداره؟بب یچه ربط -

 ...فکر کردم که

 نه؟ میخوریما به درد هم نم -

 !آره -

 یکنترل خودش!سر یبرا دیکش یقینفس عم رپارسایام

 :تکان دادو گفت

 م؟یخوریبه درد هم نم چرا

 :انداخت.اب دهانش را قورت دادو گفت ریسرش را ز آرام
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خوشبختت کنم  یخوایکه م یاونجور تونمی...من نممن 

 ذهن خوادیم یعاشقت باشم.هرکس ای...ای

 ماله خودش باشه و من... همسرش

   

 ...گهیپسره د هی یپا -

ادامه حرفش را خورد.آرام با سکوت پاسخش را  و

 که داشت لبخند یتیبا تمام عصبان رپارسایداد.ام

 یبرا زیم یهزار تومن رو ستیزد.همانطور که ب یتلخ

 بلند شیاز جا گذاشتیصاحب مغازه م

 :گفت یلرزان یصدا شدوبا

 نیش خوشبخت

 ژنیزد!باالخره اکس رونیاز آن محوطه دراز ب و

 گرید ای...گودی.باالخره هوا رسدیرس

را تحمل کند...با رفتن  تشیعصبان توانستی...نمتوانستینم

 ینیماند...آرام ماند و سنگ یاو آرام باق

 بی.آرام ماند و دو ظرف س - نیخوشبخت ش – حرف

 گذاشته شد!آرام ماندو شیکه جلو ینیزم
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کرده  دایپ رپارسایام یکه از لرزش صدا یوجدان عذاب 

 ای یبود...آرام ماندو آرام!فقط آرام.کس

 ی!او ماندو دلرپارسایام یخال ینبود...او بود و جا یزیچ

 یسرشار از عذاب وجدان...چشمانش را برا

بست.نگاه خشک شده پسر صاحب مغازه را حس  یا هیثان

 دو دم نزد!حس ترحم...آنها چهکر

شده  شیآرام با دوست پسرش دعوا کردندیم دانستند؟فکریم

 و حال بخاطر آن ناراحت است.اما

که  یعذاب وجدان بود!عذاب وجدان یارام برا یناراحت

 یبه او داده بود!صدا رپارسایلرزان ام یصدا

اعصاب خورد کن بود  شهیکه بدتر از هم لشیموبا زنگ

 ...آهسته تلفنش را برداشتدیبه گوش رس

سبز را که حرکت داد ندا شروع  رهی.دادینام ندارا د که

 :کرد

 با من؟ یایم نمیخونه بب رمیم ؟منیآرام خوب سالم

 :گفت یگرفته ا یآرام با صدا و

 ..کار دارم هنوز.برونه
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 خدافظ زمیباشه عز - 

نزد.در  یآرام از ندا پنهان نماند.اما حرف یصدا یگرفتگ

 بود.آرام از زیچ نیقع سکوت بهترموا نیا

 :گفت عیبلند شد و به سمت در رفت که پسر سر شیجا

 !خانوم.غذاتون خانوم

 زهیپولتون هم رو م ی.باقخورمینم -

که همراهتون بود پول غذارو حساب کرده  ییآقا یول -

 بود

   

 یکه رو یبرگشتو به دو ده هزار تومان زیبه سمت م آرام

 اس ام اس یشد.صدا رهیبود خ زیم

 :نوشته بود رپارسایبلند شد.تلفنش را باال آورد.ام تلفنش

 !آژانس برو خونه با

آرام گذاشته  یهزار تومن را برا ستیآن ب یعنی نیا و

 زدو به به سمت پول یبود.آرام لبخند کج
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 رونینگاه کردن از آنجا ب یدراز کرد!پس از کم دست 

 یشتریب ژنیاکس ایزد...هوا خنک بود..گو

و شروع کرد به قدم زدن.قدم زدن  دیکش یقی!نفس عمداشت

 افراد دو نفره!پسران و انیم

که دست به دست در حال رفتن بودند!حرف  یدختران

 :در ذهنش تکرار شد رپارسایام

 ...یا گهیپسر د یپا

بود نه؟کجاست آن  انیسامان در م یرا بست.پا چشمانش

 دو نفره نهایتا مانند ا ستیپسر؟چرا ن

او  ای!گوییبزنند.چشمانش را باز کردو قدم زد...تنها قدم

 یتنها ماندن...حرفا یشده بود برا دهیآفر

 :تکرار شد شیسامان برا شیهفته پ کی

.به عشق اعتقاد ندارم.به ذارمیعاشق نه.اسمشو عشق نم -

 شتری.به دوست داشتن بهینظرم الک

 ای...ایوار دوسش دارم. وانیبتونم بگم د دیدارم.شا اعتقاد

 بشه گفت عاشقانه دوسش دمیشا
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هم دوسش  یلیدوسش دارم.خ گمیعاشقشم.م گمی.نمدارم 

 ...دارم

 یکه عشق آرام بود؟پسر یبود عشق سامان؟پسر یکس چه

 که احساسش آنقدر نسبت به آن

...باز شدینابود م دیشنیم یبود که اگر جواب منف یقو دختر

 :حرفش افتاد ادیهم 

بفهمه.فقط  یروز هی دمیاخودش بدونه.ش دی.شادونمینم

 یکیاگه منو نخواد...اگه بگه  دونمیم

.کاش...کاش شمیدوست داره...منم که نابود م گروید

 دیفهمیم

 :در ذهنش مدام تکرار کرد آرام

 ه؟یاون ک ایه؟خدایک یعنی

که تلفنش زنگ  دیبا دست راستش چشمانش را مال و

 دستش را باال آورد.با یکیخورد.کالفه آن 

 نام سامان متعجب تماس را برقرار کرد دنید

***** 
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را برداشت و شماره خانه آرام را گرفت.پدرش گفته  تلفن 

 بود که ساعت پرواز آنا را بپرسد و حال

باآرام هم حرف  یقیدقا یبرا توانستیبهتر که م چه

 :بزند.تلفن توسط آنا برداشته شد

 بله؟

 ؟یسالم خوب -

 ؟ییسامان تو -

 ؟یآره.خوب -

 همه؟ نیممنون.خوبم شما خوب -

 .همسرت خوبه؟یمرس -

 .هم خوبه مایآره ن -

 آرام هم خوبه؟ -

 :کردو گفت یتک خنده ا آنا

 شاهللا که خوبه؟ ان

 ؟یچ یعنی -
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 دونمینم ستشیخونه ن - 

 :بااخم گفت سامان

 زنگ زدم ساعت پروازتون و بپرسم زهی.چآهان

 .سه -

 صبح؟ -

 گهیهفت.هشت ساعت دآره.االن ساعت چنده؟آهان  -

 پرواز ماست

 .آهان.باشه -

 گفت: ییصدا

   

 و بده به من تلفن

کردو  یبود.سامان از طرف خودش عذرخواه شهربانو

 تلفن را به دست شهربانو داد.بااخم تلفن

 کیتار یرا برداشت وشماره آرام راگرفت.در هوا خودش

 که شماره کرد؟همانطوریچه م رونیاو ب

 :وارد اتاقش شد!بعد از دوبوق جواب داد گرفتیم اورا
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 بله؟ 

کالفه و خسته!اما  دیشا ایو گرفته بود.و  فیضع شیصدا

 :سامان با اقتدار گفت

 ؟ی.خوبسالم

 ؟یخوبم.تو خوب -

 ؟؟؟؟یی.کجایمرس -

 !رونیب -

 هوا هم سرده ؟؟؟؟؟تازهیتنها کجا رفت یکیتار نیاالن تو ا -

 !ندا باهام بود -

 دا خانوم؟االن اونجاست ن -

 نه -

 :در هم شد.باهمان اقتدار گفت شتریسامان ب یها اخم

 پس؟ ؟کجاستیچ یعنی

 !نهی.رفت خونه ببدونمینم -

 ؟ییتو تنها یعنی -
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 .فعال آره - 

 االن؟ ییکجا -

 پارک -

   

پر آدمه  یگیپارک؟نم یپارک؟؟؟؟؟؟؟؟تنها رفت -

 خطرناکه؟کدوم پارک؟

 آب و آتش -

 ...اونجا چقدر یدونی؟اونجا؟میچــــــ -

 یکه کس کنمینم ی.کار بدزنمی.دارم قدم مالیخیسامان...ب -

 .بده که.ترس نداره ریبهم گ

 !امیدارم م سایبرو دم اون پل وا -

 !ستین ؟الزمیچ یبرا -

 خلوت نرو!خدافظ یهست.جا -

 شرتشیسو دویپوش یشلوار مشک عیتلفن را قطع کرد.سر و

 چییرا تنش کردو پس از برداشتن سو

 :گفت هیزدو به بق رونیاز اتاق ب نیکارت ماش و
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 .خدافظامی.مرونیب رمیم 

شدو پس از خروج از  نیزد!سوار ماش رونیاز خانه ب و

 شیپارک آب و آتش را در پ ریمس نگیپارک

بود که زودتر به آرام  نی.تمام مدت حواسش به اگرفت

 وقت شب نیا دادیاجازه نم رتشیبرسد.غ

را پارک کردو به  نی.ماشدیلخره رسباشد.با ییتنها جا آرام

 یراه افتاد.پس از کم عتیسمت پل طب

داده و به  هیتک لهیکرد که به م دایآرام را پ سرچرخاندن

 یشده بود!سامان با قدم ها رهیخ ینقطه ا

 :خودش را به او رساندو گفت بلند

 سالم

به او  یقیدقا یآرام بالفاصله به سمت او برگشت.برا که

 که بخاطر عشق و یشد...به پسر رهیخ

که  یاش نه گفته بود...به کس ییداشتن او به پسردا دوست

 هنوز هم عذاب شیبخاطر لرزش صدا

داشت.اب دهانش را قورت دادو آهسته سالم  وجدان

 :دیکرد.سامان بااخم پرس
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 ؟یکنیم کاریچ نجایساعت شب ا نیا 

چکار داشته است؟بخاطر چه ناراحت  دید؟بگویبگو

 :است؟نه...آهسته گفت

 میبر ای.بالیخیب

 راه افتاد که سامان گفت: ابانیبه سمت مخالف خ و

   

 !خونه میبر ای؟بیریم کجا

 برم خونه خوامی.نممیقدم بزن اینه ب -

 یاش لبخند و همراه جهیمظلوم به سامان نگاه کرد.نت و

 سامان بود.هم شانه در حال راه رفتن

 :که سامان گفت بودند

 ؟یاومد نجایا ی.واسه چینگفت

 !ینجوریهم -

 .ادیدروغ نگو!بدم م -

 :گفت یفیضع یبا صدا دویکش یقینفس عم آرام

 !قرار داشتم رپارسایام با
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 :دیبالفاصله پرس سامان 

 ؟؟؟؟یکـــ با

 رپارسایام -

آرام را گرفت.آرام  یاما آرام نه.آهسته بازو ستادیا سامان

 رهیبه سمت سامان برگشتو به او خ

 :دی.سامان پرسشد

 ؟یقرار داشت نجایا یچ یبرا بااون

 :زدو گفت یجون یلبخند ب آرام

 مهمه؟

 یکه فکرشو بکن یزیاز اون چ شتریب یلیخ -

 :بزرگتر شد.گفت یآرام کم لبخند

کرد.امروز قرار  یخواستگار میهفته که قرار داشت اون

 بود جوابش و بدم

 رهیکه مبهوت به او خ یسامان ی...براستادیا ایانگار دن و

 از آرام ؟؟؟؟؟اویشده بود!خواستگار
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 ؟بهیچه اجازه ا بهیکرده بود؟به چه حق یخواستگار 

 کردیاز سامان جلو زده بود؟احساس م یراست

   

 یبماند!به آرام رهیاستپ شده تا او مبهوت به آرام خ ایدن

 یکه چهره اش کامال گرفته بود!کم

 :دیپرس فیضع ییرا تکان دادو با لکنت و صدا سرش

 ؟ی...خواستگارخوا

به نشانه مثبت  یبستو سر یلحظه ا یچشمانش را برا آرام

 رهیتکان داد.چشمانش را باز کردو خ

 !به سامان متعجب شد

 ؟ی...دادشویو امروز تو جواب خواستگار -

 !آره -

.هوا قطع دیرس انیبه پا ژنیسامان تمام شد.اکس یبرا ایدن

 بدحال یآماده برا یهمه چ ایشد...گو

شده  رهیبه ارام خ ریسامان بود.کامال متح کردن

 .ازکردیحرف زدن نداشت!فقط نگاه م ییبود.توانا
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به آرام  یمعمول ایگو رونینابود شده بود اما از ب درون 

 :دیپرس یشده بود.به سخت رهیخ

 جوابت؟

 :زدو گفت یلبخند کج آرام

 جوابم؟ ستین معلوم

شده بود که  رهیحرکت و منتظر به دهان ارام خ یب سامان

 :آرام گفت

ازدواج بااون ساخته نشدم  یمن برا نکهیبهش گفتم.ا قتویحق

 !میخوریو ما به در هم نم

 :گفت یبه سخت سامان

 ...یعنی

 !بود!نه بود یمنف شیجواب خاستگار -

به سامان مبهوت  ژنیحرکت افتاد.هوا و اکس به زمان

 آرام هنوز یعنیرخ داده! یمعجزه ا ای!گودیرس

سامان وقت بود؟او به  یدست نرفته بود؟هنوز برا از

 یزیسامان نه گفته بود!؟چه چ بیرق نیبزرگتر
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سامان؟؟؟؟؟؟سرش را باال گرفت و  یبرا نیتر از ا خوش 

 .در دلش شکردیباتمام قوا نفس کش

حفظ کرده بود.در  شیرا که ارام را برا ی...همان کسکرد

 :دلش محکم گفت

 عاشقتم! ایخدا

   

 رهیکه مات و مبهوت به او خ یشد.ارام رهیبه آرام خ و

 بودند و به ستادهیشده بود.هردو وسط پارک ا

همه  ایکس در اطرافشان نبود.گو چی!هکردندینگاه م هم

 ایکرده بودند. یآن دو خال یپارک را برا

شده بودند  بیغ گرانیهمه بودند و آن دو از چشمان د دیشا

 به آنها یتوجه یکه کس

 فیکس نبود که حسشان را با آهنگ توص چی...هنداشت

 کردندیکند اما هردو در ذهنشان مرور م

 :را یشعبانخان نایآهنگ س متن

 ...تو یچشا تو

 هست یخاص یجادو هی
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 نگاه تو تو 

 هست یاحساس هی انگار

 ارویدن غم

 یوقت کنمیم فراموش

 کنمیتو نگاه م به

 دمیهمه عمر مثل تورو ند تو

 زمیعز زهیخاطرت عز ییجورا هی

 چشم من شهینم ریتو س دنید از

 ...کنمیتو نگاه م به

بود که آنقدر در چشمان هم غرق  نیداستان آنها ا دیشا و

 .ارایشوند که فراموش کنند غم دن

 ...جونم آروم

 ...تونمینم گهیتو د بدون

 دل خونم نیخستست ا بخدا

 ...تونمی...نمتونمینم گهیتو د بدون
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بدون هم  گریهم.که د یبودند برا یآرام بخش دیشا و 

 کنند.نفس بکشند و شاد یزندگ توانستندینم

انداخت.اما لحظه  ری.آرام به خودش آمدو سرش را زباشند

 ینگاه سامان قطع نشد...لبخند یا

و اورا به قدم زدن وادار  ...دست آرام راگرفتزد

 هیشده بودند.شب هیبق هیکرد.حال آن دو هم شب

آن دو باهمه  دی!اما شازدندیکه باهم قدم م یپسران دختر

 متفاوت بودند.هردو عاشق هم...هردو

حاال زمان گفتن بود.گفتن کلمه دوستت  دیاز هم!شا غافل

 ...بهشدیدارم از زبان سامان...اما گفته نم

حرف زدن  ییزده بود که توانا جانی!آنقدر هآمد ینم زبان

 دیبود..با رینداشت.با خودش درگ

 ستادهیکه کنارش ا یدلش برا دختر گفتیم دیگفت؟بایم

 یآرام رو رهینگاه خ تپد؟؟بایاست م

 رهیسرش را به سمت راست چرخاند و به او خ خودش

 که ییرا.جادو گریهم د کردندیشد!جادو م
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به سکوت شده بود.سکوت هردو!زنگ تلفن آرام  منجر 

 سکوت را شکست...دستش را از دست

 :تماس را برقرار کرد.ندا بود دویکش رونیب سامان

 سالم

 ؟یی؟کجایسالم دختر خوب -

 تو پارکم هنوز -

خونه.من برگشتم.باشه باشه  میدم همون پل بر ای...بایب -

 .خدافظامیاالن م

 :تلفن را قطع کرد.روبه سامان گفت و

 !رمیم گهی.ندا اومده.من دیکه اومد یمرس

 :تکان دادو گفت یکالفه از حرف نزدنش سر سامان

 ن؟یدار نیماش

 !میرینه با آژانس م -

 رسونمتونی.مخوادینم -

آنها با  دنیهمراه آرام به سمت پل راه افتاد!ندا با د و

 چشمان گرد شده نگاهشان کردو متعجب
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 :گفت 

 !سالم

   

 :زدو گفت یلبخند کج آرام

 !سالم

 :سامان

 سالم

 :گفت شانیبا توجه به کالفگ ندا

 م؟ی.آرام جان برخب

 :تکان داد که سامان گفت یسر آرام

 !رسونمتونیمن م میبر

 نه ممنون -

 نیی.بفرمانیاالن با آژانس بر شهیساعت هشته.نم -

کوت به کرد.هرسه در س تیهدا ابانیآنها را به سمت خ و

 حرکت کردند.ندا با ضربه نیسمت ماش
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 نیاما او اصال در ا ندیآرام به او فهماند جلو بش یپهلو به 

 حال و هوا نبود و در عقب را باز

موضوع  نیکالفه بود به ا ی.سامان هم که به اندازه کافکرد

 هم ریندادو سوار شد!مس یتیاهم

 ادهیاز هم پ یبا خداحافظ دندیرس یگذشت.وقت درسکوت

 به سمت خانه راه یشدند!آرام با کالفگ

با  یو نداهم دنبالش.پس از سالم و احوال پرس افتاد

 خانواده به سمت اتاق آرام یاعضا

 :آرام را گرفتو گفت یندا بازو دندیرس ی.وقترفتند

 شد داشیگفت؟سامان از کجا پ یچ رپارسایشد آرام؟ام یچ

شروع به  دویگردنش را مال یتخت نشست.کم یرو آرام

 :زدو گفت یماجرا کرد.ندا لبخند فیتعر

 رونیمردونش اجازه نداده شب تنها ب رتیکن.غ حال

 !یباش

 !رپارسایعذاب وجدان دارم واسه ام -

 !ادیآرام.اونم با خودش کنار م یتو حرفتو مودبانه زد -
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 هو؟ی یشد؟کجا رفت یاوهوم.امروز چ - 

   

 :زدو گفت یلبخند ندا

 میشام خورد گهیجا د هی می.رفتدیربع بعد اونم رس هی یچیه

 دایکه برام پ یاونم راجع به خونه ا

 شییروبه رو هیبود حرف زد!گفت صاحبخونه همسا کرده

 !خونرو اجاره بده خوادیم

 ش؟یی.خونه روبه روولیا -

قرار  یبرا می.باحال بود.گفت فردا برمیدید میآره.ماام رفت -

 گهید یداد صحبت ها

 :تکان دادو گفت یبا لبخند سر آرام

 سرگرد خوووب هواتو داره ها نیا

 .جوابش فقط لبخند ندا بود و

**** 

 :رو تخت نشست و گفت یکالفگ با



 
 

1270 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

.اون دفعه تو زنهیتلفن م یکیکنم  یکار خوامیم هرموقع 

 !مخ یب یپسره  نیبه ا یاالنم ندا!لعنت

 :دهانش گرفتو گفت یرا جلو مشتش

 !آرام یخواستگار عه عه!پاشده رفته عه

مخ خب  ی!اون از تو جلو زد!بینیزم بیس گهیآره د -

 !گهید یگفتیامشب بهش م

نههههه  گهیقفل زده به دهنم م یکی کردمیبخدا حس م -

 !نگو

حاال برو خداتو شکر کنبه اون پسره گفته نه!وگرنه که  -

 ...االن

 میلحظه همه حس مردونگ هیباور کن اون موقع که گفت  -

 ...کردم که خیسوال.چنان  ریرفت ز

بهش  دیروز قرار بذار باهاش...با هی!هیدرد عاشق نایا -

 !یدیفهم یبگ

 ؟یاگه ناراحت شه چ -
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خودم  یقرار نذار یمرض و کوفت و درد!به جون مهد - 

 !گمایبهش م رمیم

 خانواده اقدام کنم! قیاول از طر خوامیم -

   

فکر  ی؟اونجوریدوسش دار یاول بهش بگ ستیبهتر ن -

 قبولش ندهیفقط به عنوان زن آ کنهیم

بعد با مامان بابات  یدوسش دار یبهش بگ دی!بایدار

 !یحرف بزن

 ؟یچ ادیاگه بدش ب -

به روز  دیبا یلیخ یعنیاالن سال نودو چهاره! نیبب -

 پسره خوب برو احساساتتو بگو هی!مثل یباش

که  شیخاستگار یایب یخوایباشه م یبگو که اگه راض بعد

 که شناستتیباور کنه.درضمن اونقدر م

 یستین یراض ینجوریبد راجع بهت نکنه!اگه هم ا فکر

 !؟یچطوره با مامانت مشورت کن

 بگم؟ یهـــان؟؟؟برم به مامانم چ -
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اول خودم ب  خوامیمن م نیباش یبرو بگو اگه شما راض - 

 یآرام بگم دوسش دارم بعد شما برا

بگو.مامانتم که ماشاهللا  ینجورین؟ایری.میخواستگار نیبر

 روزگاره!مطمئن باش کمکت تهیآپد

 !کنهیم

 ست؟ی...زشت نیول -

 نیسامان من اول نی.ببیریگینه اتفاقا ازش اجازه هم م -

 یترسیم نکهی.انمیبیم ینطوریباره تورو ا

...االنم برگرد به ینبود ینطوری!قبلنا ایرو انجام بد یکار

 حس کنه یآرام شیپ یقبل.بذار وقت

 ؟یدیکنارشه نه دوسپسرش!فهم مردش

 ؟یندار یاوهوم.کار -

 نه برو.خدافظ -

 خدافظ -

راست  ی.مهددیکش یقیتلفن را قطع کرد.نفس عم و

 انقدر یانجام کار یبار بود برا نی.اولگفتیم
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بلند شدو به سمت مادرش حرکت  شیداشت.از جا هراس 

 بااو صحبت توانستیم دیکرد.شا

مسئله  ایقرار داشت و گو کشی.پدرش خانه نبود.با شرکند

 وقته شب نیبود که بخاطرش ا یمهم

هم در اتاقش بود.شهربانو  نایزده بود!سار رونیخانه ب از

 فرهاد یبرا یتنها در حال بافتن شالگردن

 :که سامان گفت بود

 !مامان

 زدو گفت: یبه سمتش برگشت.لبخند شهربانو

   

 ؟یداشت ی.کارجانم

 ؟میباهم حرف بزن میتونیم -

 :گفت یشد اما باز هم با مهربان یجد یکم شهربانو

 ؟ی.چرا که نه.درباره چزمیعز آره

 :و سپس محکم گفت دیرا مال شیها قهیشق یکم سامان

 !یخواستگار نیبرام بر خوامیم
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 :زدو گفت یشد.لبخند بزرگ دهیشهربانو شن نیه یوصدا 

 ؟یگیراست م ؟؟؟؟؟؟؟واقعا؟؟؟واقعایچ

 یبه نشانه مثبت تکان داد.شهربانو بازو یسر سامان

 :سامان را گرفتو گفت

 هست؟ یک حاال

 :آهسته گفت سامان

 !آرام

لبخند شهربانو بود که بزرگتر شد.دو دستش را به هم  و

 :زدو گفت

به  شهی!باورم نمخواستمیم گهید زیچیکاش از خدا  یواا

 !دعام مستجاب شد یزود نیهم

 :دیبه سمت شهربانو برگشتو با تعجب پرس سامان

 ن؟یخواستیم یخدا چ از

پسر خوب داشتم!آدم که  هیمنم  هیخوب یلیآرام دختر خ -

 بذاره دختر خوب بپره!از خدا دینبا
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اگه قسمت شد مهر شما دوتا رو به دل هم  خواستم 

 بندازه.که دستش درد نکنه دعام مستجاب

 !شد

 .خوامیمامان من ازت مشورت م -

 چرا؟ -

   

خودم اول بهش بگم  خواستمیمن م یدونیم -

 ...که...بهش...عالقه

 خب؟؟؟؟ -

راحت باش.سامان  یعنیشهربانو به سامان  لکسیر پاسخ

 :هم راحت گفت

 دیاول بهش بگم که بهش عالقه دارم!بعد گفتم شا خواستمیم

 درست نباشه.هم اومدم از شما

 یبکنم که ب دیبا کاریبپرسم چ نکهیو هم ا رمیبگ اجازه

 نباشه بهش؟ یادب

 :گفت یبا لبخند مهربان شهربانو
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بگو  ؟بهشیکه دوسش دار یبهش بگ یریاول نم چرا 

 وقت فکر شتری.که اونم بیدوسش دار

 نیداشته باشه.و بعد به ما اطالع بده که برات آست کردن

 میباال بزن

 ست؟ین یادب ی...بیعنی -

از بابابزرگ  .بعد مایگینه.حداقل احساست رو بهش م -

 میکه بر میریگیو مامان بزرگش اجازه م

 !یخواستگار

 :زد که شهربانو گفت ینیریلبخند ش سامان

 یچطور یکه بتون زیببند زشته!پاشو برو برنامه بر شتوین

 !ایخراب کن ویهمچ یهول نش هوی.یبگ

 !باشه -

 :از جا بلند شدو گفت و

 یمرس

 گریکرد!از پله ها باال رفت.د افتیدر ییبایلبخند ز و

 بدون کمک بود.حال خودش را شیبرنامه ها
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 دی.سامان،مرد آرام بود.پس بایترس چیه یکرده بود.ب دایپ 

 ی!فکر کرد...برارفتیمردانه جلو م

چقدر دوست دارد  دیبه او بگو نکهیا یآرام.برا زیسوپرا

 دانستیدر نظر داشت.و چه م یبرنامه جالب

 !!!کندیم کیبرنامه جقدر آنهارا به هم نزد نیا که

***** 

بودند.هم  دهیخواب یاز راه انداختن آنا هردو از خستگ پس

 داریندا از خواب ب یندا و هم آرام!با صدا

 :شد

   

 گهیپاشو د آرام

کردو  یلبخند بزرگ ندا اخم دنیچشم باز کرد.با د آرام

 :گفت

 زده به سرت دختر؟ یصبح کله

 !رونیبرم ب دیپاشو من با -

 رون؟کجا؟یب -
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 بامن؟ یای!مگهید نمیخونه بب - 

 ...!یریم یاممم.باک -

 قراره برم به نظرت؟ یبا ک -

 امیآهان.آهان.م -

 رسهیم گهیساعت د میپس پاشو ن -

بلند شد.پس از شستن دستو صورتش  شیاز جا یفشنگ آرام

 وارد آشپزخانه شدو صبحانه

خورد.سپس از آقا بزرگ اجازه گرفت و پس  یمختصر

 هردو از خانه نیاز حاضر شدن و تماس ام

هردو به سمتش رفتند و  نیام نیماش دنیشدند!با د خارج

 سوار شدند.ندا جلو و آرام عقب!آهسته

هم با لبخند پاسخ داد.سپس از آرام  نیکردند و ام سالم

 :دیپرس

 حالتون بهتره؟ شما

 ممنون سرگرد -

 هستم نی.امنیباش راحت -
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 !نیبله...آقا ام - 

در حال  یمیآنها ردو بدل نشد!آهنگ مال نیحرف ب گرید

 یدیپخش بود.تمام که شد آهنگ جد

 نی!اکردیگرد به ضبط نگاه م یشد!آرام با چشمان شروع

 اوقات در شتریست که ب یهمان آهنگ

نام سامان تمام اتفاقات  یادآوری!بادادیسامان گوش م نیماش

 از جمله عذاب وجدانش به شبید

 هیتک شهیسرش را به ش دویکش یاومد.پوف آهسته ا ادشی

 داد:

   

 !تورو داده به من خدا

 ...من ی فرشته

 !من یپر غصه  یدسته  یفرشته  تو

 !من ی فرشته

 ...تو خطرم نیبب

 !سربه سر دل عاشق در به درم نذار
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 !سربه سر دل عاشق دربه درمــــ نذار 

را دوست  شبیلبانش نشست!چقدر د یرو یلبخند

 رهیکه درچشمان سامان خ یداشت.موقع

 :خودش غوطه ور بود که ندا گفت یها الی!در خبود

 !شو ادهیجان پ آرام

 ستادهیا نگیشد.در پارک ادهیپ نیآهسته از ماش آرام

 بود!هرسه به همراه هم سوار آسانسور شدند و

کرد.آهنگ  دکمه طبقه پنجم را فشرد!آسانسور حرکت نیام

 یدر حال پخش بود.با صدا یآهسته ا

بسم  نیشدند!ام ادهیپ کردیکه طبقه پنجم را گوشزد م یخانم

 یقیگفت وزنگ را فشرد.دقا یالله

 :زن پس از گفتن بعد

 دییبفرما

زدو  یو ندا و آرام لبخند نیام دنیرا باز کرد.با د درب

 :گفت

 !.منتظر بودمنیی.بفرماسالم
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 یو کوچک یکردندو وارد شدند.آپارتمان نقل یسالم هرسه 

 زد.سپس به دیبود!آرام با دقت خانه را د

 وانینشسته بود.زن سه ل یصندل یندا برگشت که رو سمت

 :آنها آوردو گفت یبرا ییچا

 .میکارهارو بکن هیبنگاه که بق میمورد نظره بر اگه

   

 :زدو گفت یلبخند ندا

 !میبر بله

 :بلند شدو گفت شیاز جا زن

 گردمیبرم شمیحاضر م من

به سمت آنها آمدو پس از قفل  ییمانتو دنیپس از پوش و

 کردن در خانه،هرسه به سمت بنگاه

انجام شد.نه ارام  نیکارها توسط ام یرفتند.باق ابانیسرخ

 نه ندا!آخر اوردیکارها در م نیسراز ا

را جمع  لشیوسا گریقرار شد که زن تا دو روز د سرهم

 در نیندا دهد!ام لیند و خانه را تحوک
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 :آنها باز کردو سپس گفت یرا برا نیماش 

 امیمن م نینیبش

رفت.ندا پس از سوار  یخودش به سمت سوپر مارکت و

 :گفت دویکش یشدن پوف

 کمک کن بتونم پولشو پس بدم ایخدا

 :دیپرس یجیبا چ آرام

 ؟یدیخوبه چرا خونه رو نخر تی.تو که وضع مالندا

 گفته؟ یک -

 !کم پولدار نبود لمیخب پدرت اونقدر پولداره!سه -

 :به سمت آرام برگشتو گفت ندا

..من بااون دوتا کامال فرق دارم.من از ستنین اونا،من

 حروم اونا که از راه قاچاق مواد یپوال

سه  ی.حقوقم ماهرفتمیاومده.قبلنا خودم سرکار م رشونیگ

 تومن بود اون موقع!خوب تونستم

رفتم اونجام مشغول  رانیجمع کنم و بعد که از ا پوالمو

 یکار شدم و خرجمو خودم دراوردمو حت
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استفاده نکرم.حروم  ختیریهم از پول بابام که برام م ذرهی 

 تومن تو حسابم یبود.من س

 ...تومنشو خودم دادم ده تومنشو رضا ی.سداشتم

 نیام -

 .دیان هردو.رضا چک کش یکینداره که. یفرق -

   

پول  ادیداره ز نیکه ا یسرو وضع نینگران نباش.باا -

 .ستیالزم ن

هم  نموی!ماشدمیبدم بهش.خورد خورد م دیمن با یول -

 !بفروشم حله

!من کال ییدمت گرما...تو پس انداز کردن عال یعنی -

 شیجمع کنم.بق تونمیچهارصد تومن م صدیس

از خرجم به حساب  کمی!االنم که شهیم خرج

 که آوردم دارم هیاول یهم از پوال شیپدربزرگمه.بق

 .سرکار رفتنمو شروع کنم یبه طور رسم دی.باکنمیم خرج

 !رو دوش شوهرت وفتهینترس پس فردا خرجت م -
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 !.شوهر کجا بودایحوصله دار - 

 :بحث را عوض کردو گفت ندا

 سرکار؟ رهیسامان کجا م یراست

 باری.معاون بانکه!فک کنم گفته بودم کنهیبانک کار م -

 بانک؟ ی.گفتیاگه گفته باش ادینم ادمی -

 .آره -

 معاون؟ -

 !شعبشم دوستشه سییآره.ر -

 گهیبرو تو بانک کار کن د وانهیخب د -

 بگم؟ ینه باب.برم چ -

برات کار جور  تونهیم نیزنگ بزن بهش بگو بب وونهید -

 !کنه

 نه زشته -

 خونه میرفت ی.باور کن.زنگ بزن امروز.وقتسیزشت ن -
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.خجالت نداره.زنگ بزن ازش کشمیخجالت م نه من - 

 .بپرس

 حاال... -

   

 یسه بستن یحاو یکیداخل شد.پالست نیباز و ام نیماش در

 داد که ندا یکیدستش بود.به هر نفر 

 :گفت

 ؟یصبح بستن اول

 !کجا برم؟؟؟نی.بخورچسبهیم -

 !برم اراک دیخونه.بهتره.منم با میبر -

 ؟یچ یاراک برا -

 !ارمیب المویوسا -

 یبر خوادیشدست نم نیتو نفر یاون شهر برا -

تشکرو شروع به خوردن  یحوصله بابت بستن یب آرام

 اما آرام مبهوت دزندیکرد!آن دو باهم حرف م
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 نیشدن،ام ادهی.هنگام پدندیبود!باالخره رس ابانیو خ کوچه 

 :روبه آرام گفت

 دیو شماهم با گسیچندروز د لیکه دادگاه سه نیدونیم

 لتون؟ین؟باوکیشته باشحضور دا

 لیاز سه ینام خواستیوا رفت.اصال دلش نم آرام

 :به او فرستاد.آهسته گفت یبشنود.در دلش لعنت

و اقا بزرگ بدونن.من  یمحسن یکه نه اما احتماال آقا من

 ندارم یخبر

فکر کنم تاحاال اومده و  ایبراتون. ادیم شیآهان.احضار -

 .باشه لتونیدست وک

 ممنون.خدانگهدار -

 خدافظ -

شد.زنگ را که زدند در  ادهیپ نیحال از ماش یاز ب و

 وارد زیتوسط مرد باغبان باز و دخترهان

 :آرام را گرفتو گفت ی!ندا بازودشدند

 ؟یوا رفت چرا



 
 

1287 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !اون پسررو نمیبب خوادیاصال دلم نم - 

 یول نمشیبب خوادیدلم نم خواد؟منمیمن دلم م یفک کرد -

 ره که دختر خوب.ترس نداامیم

 یشد ینجوریا

   

انداخت.وارد خانه شدندو با  ریو سرش را ناراحت ز -

 کردند.و بعد هم یهمه سالم و احوال پرس

 :دیاتاق شدند.آرام پرس وارد

 ؟یشیبپرسم ناراحت نم زیچی ندا

 !نه...بگو -

 ؟یلیسه یتو...زن عقد -

 :زدو گفت یپوزخند ندا

 !غهی...صنه

.ندا آهسته دینپرس یگریتعجب کرد اما سوال د یکم آرام

 :دادن کرد حیشروع به توض
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دادم به  تی.به اجبار بابا رضاومدیبدم م یلیکارش خ از 

 ازدواج.ولش شرط گذاشتم تا شغلشو نیا

هم شکل  یرابطه ا چیو ه شمینکنه عقدش نم عوض

 کار نصفه هیقبوله اما  گفتینخواهد گرفت.م

 قیکرد که حداقل از طر میانجام بده.راض دیکه با مونده

 نامحرم و م،هرچندیبهم محرم بش غهیص

 ادیمن داشت.ز یبرا ینداشت ول یاون فرق یبرا یمحرم

 اما راجع به ستمیبند حجاب ن دویتو ق

تا  میشد غهیص نیهم یمتفاوت بود!برا یهمه چ لیسه

 که کار نهیکارش تموم شه...و جالب ا

ما االن  گرفتنشیگرفتن تو بود،که انجام شد.اگه نم مهمش

 .و چقد خوشحالم کهمیعقد هم بود

 !وفتادیتو تله نم کردیاگه عاقالنه تر رفتار م دی.شاگرفتنش

 ؟یتو اصال دوسش نداشت -

.اما بعد ومدی.از شغلش بدم مومدیازش بدم هم نم ینه.ول -

 تو کار قاچاق انسان هم دمیفهم نکهیا
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تفاوتم  یاالن.کامال ب یحس نفرتم سرباز کرد.ول هست 

 ...حس در من یاز ذره ا غیبهش.در

 :ادامه داد یآهسته ا یسپس با صدا و

 شهیباطل م غمونیص گهیدوروز د نکهیباا

 !زد یلبخند تلخ و

مهمان داشتند.هردو با  ایپنج بعداز ظهر بود.گو ساعت

 یمحسن یرفتند!آقا رونیحفظ حجاب ب

کردند و نشستند.اقا  یآؤام آنجا بود.هردو سالم لیوک

 بزرگ گفت:

   

دادگاه پس فردارو برامون  هیاحضار یمحسن یدخترا،آقا

 !آورده

همان  قایآب دهانش را قورت داد!و ندا پوزخند زد.دق آرام

 شدیباطل م غهیکه ص یروز...همان روز

دادن  حیشروع به توض یدادگاه هم بود.محسن روز

 حضور داشته باشند دیهردو حتما با نکهیکرد.ازا
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.استرس در دل آرام شودیآنروز صادر م لیحکم سه چون 

 زنده و در دل ندا خفه شد!و در اصل ترس

به  یدو!هردو جورخاص نیداشتند ا یشد!چه تضاد زنده

 نفرت داشتند!اما ندا...حالش جور لیسه

بود.استرس نداشت اما قلبش پر بود از ترس!نفس  گرید

 تا به خودش مسلط شود دیکش یقیعم

 انیرفت...آرام سرش را م یموفق نبود.باالخره محسن اما

 یدستانش گرفت و ندا هم به عقب صندل

انهارا تنها بگذارد!هردو فقط  دیداد.آقا بزرگ بهتر د هیتک

 ...هودهیب یزهای.فکر به چکردندیفکر م

****** 

وقتش بود.بس بود هرچه معطل  گری.ددیکش یقیعم نفس

 بود.هرچه خودش و آن دختر راکرده 

کرده بود.دست بردو تلفنش را برداشت.پس از  تیاذ

 شماره آرام را یقینفس عم دنیکش

 دیقلب سامان بود.با ی.هربوق مصادف با صداگرفت

 که تابه حال ی.اعتراف به عشقکردیاعتراف م
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اش کرده بود.باالخره  وانهینگه داشتنش د راز 

 :دیچیکالفه اش در تلفن پ یآخر صدا قهیبرداشت.دق

 بله؟

 :پراقتدارو محکم سامان یاما صدا و

 ؟ی.خوبسالم

 یسالم.نه.تو خوب -

 .چرا؟؟؟؟یمرس -

 !آوردن هیامروز احضار -

 ؟یچ هیاحضار -

 لیدادگاه.دادگاه سه -

 :اخم کردو گفت سامان

 ؟یک یبرا

   

 !پس فردا -

 حالتو خراب کرده؟ نیاوهوم.ا -
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 !آره.استرس دارم - 

 .نه؟ینداشته باش.تو محکم -

 !نه -

 ...آرام -

 جانم؟ -

سکوت مهمان تلفن شد.و هردو پشت خط  یا لحظه

 یدهانشان از تعجب باز شد.آرام بخاطر حرف

بود!سامان  دهیکه شن یزده بود و سامان بخاطر حرف که

 کردو یرا صاف کرد.تک خنده ا شیصدا

 :گفت

فرداشب  تونمیبهتره بگم م ای!؟؟؟؟نمتیفرداشب بب تونمیم

 دعوتت کنم به شام؟؟؟

بود!سامان  نیشد.هضمش سنگ یآرام زندان نهیدر س نفس

 اورا به شام دعوتت کرده

 دویکش یقیکه گذشت نفس عم یبود؟سامان؟؟؟چرا؟؟کم

 :دیپرس یفیضع یباصدا
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 چه علت؟ به 

 ؟یای!میفهمی...مایحاال ب -

 !از بابا بزرگم بپرسم دیبا دونمی.امم نمزهیچ -

 ؟یتا آخر شب به من خبر بد یتونیم -

 !آ...آره -

 نره دختر.خدافظ ادتیپس منتظرما  -

 با..ش.خدافظ -

 دیرا مال شیگلو یقطع و نفس آرام کامال آزاد شد.کم تماس

 :گفت رلبیز

 خود خدا! ای

   

 :کردو گفت ی.ندا نوچدیکش یقینفس عم و

 شام دعوتت کردا هی

به طرف ندا برگشتو  عیآرام باال رفت.سر نیه یصدا که

 :گفت
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 ؟یاومد یک تو 

 ؟یدیکه نفهم یانقد تو تعجب بود -

 نه.تعجب نداشت یعنیآره. -

 کنمیمعلومه کامال!نترس من با بابابزرگت هماهنگ م -

 یبر

 ؟ی؟چطوریچ -

 میدروغ کوچولو بگ هیفقط  میمجبور -

 ؟یچه دروغ -

بعد تو برو  میمن بخر یبرا ییزایچ هی میریکه م میبگ -

 سر قرار

 یمونیتو که تنها م -

 اونجا هل نشو ینه تو نگران من نباش.فقط رفت -

 رمیاز آقابزرگ اجازه بگ دیبا یول -

 !!نگران نباشگهید میریگیم -

قرار  یشد.چه اتفاق رهیبه در خ دویکش یقینفس عم آرام

 بود رخ دهد؟؟؟
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 ***** 

 :زدو گفت یآمد که شهربانوچشمک نییپله ها پا از

 نمیبب نجایا ایب

زدو به سمتش رفت.هردو وارد اتاق  یلبخند سامان

 :درآمد نایسار یشهربانو شدند که صدا

 ن؟یییریم ؟کجایچ یعــــــنی

   

 ..صبر کنمیایاالن م -

 :گفت یآهسته ا یدر اتاق را بست.باصدا و

 ؟یشد؟گفت یچ

کنه و  یآره.فردا شب قرار گذاشتم.البته اگه بتونه اوک -

 .دهی.گفت آخر شب خبر مادیب

 :زدو گفت ییلبخند دندان نما شهربانو

 ی.سامان حواست به همه چتونهی.ان شاهللا که مهیعال یوااا

 مهمه یلیدخترا خ یباشه ها.برا

 یچشم اوک -
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با همان لبخندش از اتاق خارج شد.سامان هم  شهربانو 

 نایرفت که سار رونیزدو ب ینیریلبخند ش

 :گفت ودیکش یسوت

 نیخبــــــره شادو شنگول چه

 :شهربانو

 .نگران نباشیفهمیموقعش م به

را هم آوردو به سمت  هیحرف سرو ته قض نیباهم و

 مبل یرو یآشپزخانه رفت.سامان هم با شادمان

به  یمشت نایکانال ها شد که سار ضیمشغول تعو نشستو

 :گفت یآهسته ا یزدبا صدا شیبازو

 سامان یهو

 :به سمتش برگشت و گفت سامان

 !هیچ

 تو اتاق؟ نیگفت یچ -

 یفهمیبعدا م گهیمامان گف د -

 :بااخم گفت نایسار



 
 

1297 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 !مثال من خواهرتمایچ یعنی عــــــه 

   

 :گفت دویلپش را کش سامان

 به موقعش!دعا کن فقط گمیم

چه؟اما  یکرد؟برایرا باالانداخت.دعا م شیابروها نایسار

 دادو هیمبل تک ینزدو به پشت یحرف گرید

 !شد دادینشان م ونیزیکه تلو یلمیف یتماشا مشغول

****** 

 :گفت یندا با حالت زار روبه

 رمیبه آقا بزرگ دروغ بگم.اصن فردا نم ادیندا.دلم نم یوا

دستانش گرفت که  انیمبل نشست و صورتش را م یرو و

 :ندا گفت

ممکنه زده بشه  ییچه حرفا یدونیرم؟مینم یچ یعنی اااا

 من خودم بزور یکه به نفعته؟تو نر

فقط فکر کن...ممکنه به  ی!ولیبر دی.باکنمیم مجبورت

 فکر کن یباشه!پس حساب ازیجواب تو ن
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بگه؟اصال از کجا  یزیاز کجا معلوم اصال بخواد چ - 

 یمعلوم منو دوست داشته باشه که بخواد حرف

 !!اونجور به آقابزرگم دروغ گفتمبزنه

نشست.دستانش را به سمت آسمان بلند  یصندل یور ندا

 :کردو گفت

دروغ بگه نه قرار کنسل شه.و  نیکن نه ا یکار هیخدا. یا

 نه آقابزرگ ناراحت شه!بذار دوتا عاشق

 برسن بهم

 عیدو تقه به در زد که ندا از ترس سر یموقع کس همان

 به آرام یبلند شدو نگاه شیاز جا

 :.آرام گفتکرد

 نییبفرما

 :به هردو زدو گفت یاز و آقا بزرگ وارد شد.لبخندب در

 ن؟یخوب

 :تشکر کردند که آقابزرگ گفت هردو
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امامزاده داوود.شماهم با  میبر میخوایفردا با سهراب م ما 

 ن؟یایما م

   

که آقا بزرگ نفهمد  یبه سمت آرام برگشت و جور ندا

 را تند تند باال فرستاد.آرام با شیابروها

 :به آقابزرگ کردو سپس گفت یباز نگاه یدهان

 م؟یاین شهی...ممـــ

.ما فردا ساعت چهارو پنج راه نیآره هرجور که راحت -

 گهید میوفتیم

آقا بزرگ از اتاق خارج  نکهیتکان داد.قبل ازا یسر آرام

 :گفت عیشود ندا سر

 بزرگ آقا

بزرگ به سمت ندا برگشتو با لبخند نگاهش کرد که ندا  آقا

 :گفت

 رون؟یب میماام فرداشب بر شهیم

 :تکان دادو گفت یبزرگ سر آقا
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 .خونه نیایرنید یول باشه 

 میریشام م یبرا -

 نیایزود ب یباشه...ول -

 چشم.ممنون -

 یزد.آقا بزرگ از در خارج شد.ندا لبخند بزرگ یلبخند و

 عیسر دویزدو دو دستش را به هم کوب

 :گفت

خدا انقد دوسم داره که دعامو براورده  دونستمیاگه م یعنی

 واسه خودم یزیچی کنهیم

 .باور کنخواستمیم

 :گفت دویخند آرام

 یبا ک می...نگفتی.ولدی.کارمون به دروغ نکشخداروشکر

 میریم

 یعنیپس  می!ما اصن نگفتستیآرام.نگفتن دروغ گفتن ن -

 .حاالنویا بخشهی.خدا ممیدروغ نگفت
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که االن استرس دروغ گفتن  گهیراست م شهیهم انگار 

 !داره

 چرا استرس دارم دونمیباور کن االن نم ینه ول -

   

 نگران نباش.خدا بزرگه -

 با لبخند به هم نگاه کردند هردو

**** 

حرف زدن با  ییرا برداشت و از آنجا که توانا تلفنش

 :فرستاد امیسامان پ یسامان را نداشت برا

 چند؟.ساعت امیب تونمی.م؟یخوب سالم

 :ربع جوابش آمد کیاز  پس

 دنبالت امی.فردا ساعت هفت.می.مرسسالم

 امینه نه.خودم م -

 چرا؟ -

 ؟یکنی.آدرسو اس ام اس مامیخودم م -
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آرام ارسال  یو نام رستوران را برا قیآدرس دق سامان 

 یخداحافظ گریکردو سپس از همد

باهم صحبت کنند!آرام  توانستندیکدام نم چیه ای.گوکردند

 دیکشیدراز م تختینطور که روهما

 :که ندگفت دیکش یقینفس عم بالبخند

بزنه  یاگه حرف نکهی.به ای.امشب فکر کن.به همه چآرام

 .اصال جوابیجوابشو بد یخوایم یچ

 جهیفکر کن!دوباره به نت نای.به همه ایدینم ای یدیم

 .برس جهیبرس.راجع به احساست به نت

 دمیرس جهیمن که قبال به نت -

ممکنه عوض شه.ارزش چندساعت  تیفردا کل زندگ -

 فکرو نداره؟

 !چرا -

 ریفکر کن.شبت بخ یبخواب نکهیپس قبل ازا -

 باشه.شب خوش! -
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.به کردیفکر م دی.باگفتی.ندا راست مدیپشت به ندا خواب و 

 .اگرشدیکه داده م ی.به احتماالتزیهمه چ

 دیبا داد؟؟؟؟اصالیم دیبا یچه جواب کردیم یخواستگار

 ...اوخواست؟؟؟نهیکردن زمان م فکریبرا

 ....بود دهیرس جهینت کهبه

 جهینت نیاز فکر کردن خسته شده بود.آخرش هم به ا گرید

 حرف دیکه فهم یکه همان وقت دیرس

که  یو با تمام استرس کندیم یریگ میتصم ستیچ سامان

 دیداشت خواب

****** 

 :کنار انداختو گفت مانتورا

 !بپوشم ی.حاال چستشیخوب ن نمیا

بلند شدو به سمت کمد آرام رفت.به  شیبا آرامش از جا ندا

 تک تک مانتوها نگاه کردو در آخر مانتو

اش حالت دامن داشت و کال تا  ینییبا که قسمت پا یمشک

 آورد.کمربند شیزانو بود را برا یباال
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هم دورتا دور کمر مانتو را گرفته بود.آن  ییبایز ییطال 

 ینداختو سپس شلوار مشکتخت ا یرا رو

به کمد انداختو  یگریآن انداخت.نگاه د یهم رو یغواص

 هم زین ییطال یدست بردو شال مشک

 :به آرام گفت یی.پس از نشان دادن بوت مشکبرداشت

 کهیهم ش یلی؟خی.اوکیپوشیبوت م نیبا ا نارویا

 :به لباس ها انداختو سپس گفت ینگاه آرام

 ختم؟ رمیدارم م مگه

 هم داره یی!تازه طالپیت نیا کهیش یلیخ وونهید -

 خوبه؟ یمطمئن -

 باور کن!بدو مییکمد تو یآره آره خوبه!آرام سه ساعته پا -

 ساعت چنده؟ -

 شیش -

 :لبش را گاز گرفتو سپس گفت آرام

 کنم کاریساعت مونده.حاال چ هی یوااا
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به  یبه سمتش رفت.ضربه ا یبا لبخند آرامش بخش ندا 

 :لپش زدو گفت

 بزن لبخند

 :زد.ندا گفت یلبخند آرام

 ی!...ولیبه صورتت بکش.ول یدست هیباآرامش  نیبش حاال

 نباشه ها ظیغل ادیز

 کنم؟؟؟ شیارا یعنی -

 کن شی.آراگهیآره د -

 شیشد.الزم به آرا رهیخ نهیینشستو به آ یصندل یرو آرام

 و رژ و رژگونه ملینبود.سرمه و ر یادیز

بودو نه  ادینه ز ششیبلند شد.ارا شیزدو از جا را

 :زدو گفت یکم.متوسط و به اندازه.ندا لبخند

 لباساتو بپوش ای.بیگریو االنصاف که ج الحق

لباس  دنیبه ندا زد مشغول پوش یلبخند نکهیپس از ا آرام

 شد.مانتورا که تنش کرد روبه شیها

دوست داشت.قسمت  یلیمانتورا خ نی.استادیا نهییا یرو

 یجلو یبود..ندا دست بایز نشییپف پا
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 :ارام تکان دادو گفت صورت 

 مهین شیدختر ش بدو

به سمت کمد رفت.پس از برداشتن  دویکش ینیه آرام

 تر عیاز نداخواست تا سر شیمشک یپالتو

حاضر شد.ساعت  قهیشود.نداهم درکمتر از ده دق حاضر

 هردو حاضرو آماده کنار قهیشش چهل دق

بودند.ارام با آژانس تماس گرفتو خواست که  ستادهیا هم

 !خودشان هم کفشدیایب عتریهرچه سر

منتظر بودند که زنگ خانه خورد.پس از قفل کردن  دهیپوش

 از باغبان از خانه یدرب ها و خداحافظ

شدند.آرام در دلش مدام ذکر  یزدند و سوار تاکس رونیب

 که هل خواستیو از خدا م گفتیم

.چه یواا یسرش را باال گرفت.ا نیماش ستادنیا.بانشود

 بود.لبش را از استرس یکیتراف

به ساعت انداخت.پنج  ی.معلوم نبود که برسد.نگاهدیگز

 سرکه رویبه هفت.دلش مثل س قهیدق
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خود سامان به دنبالش  گذاشتی.کاش مدیجوشیم 

 ها نگاه نی.باچشمانش به ماشدیایب

 دویکش ینیساعت هفت ه دنی.دستش را باالآورد.با دکردیم

 :رو به ندا گفت

 شد ندا هفت

 یرسینگران نباش.م -

   

چقدر  دانستیداد.نم هیتک یصندل یحرف به پشت یب آرام

 ربع.هرچه هی.قهی.ده دققهیگذشت.پنج دق

حرکت کرد.آرام نفس حبس  نیبود راه باز شدو ماش که

 شده اش را آزاد کرد.با چشمانش دنبال

 :گفتیندا که م ی.با صداگشتیم رستوران

 میشیم ادهیاقا پ نجاستیهم

 یبود.لبخند کج شیسمتش برگشت.رستوران روبه رو به

 را هیکردو کرا فشیزدو دست در ک

شد.همانطور که به سمت رستوران  ادهیکرد.سپس پ حساب

 :زدیندا درگوش آرام حرف م رفتندیم
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 یلیبعد خ یاریپالتوتو درم یری.اول میشیهول نم اصال 

 .اصال هممممم هولیکنیخانومانه رفتار م

 ؟یاوک نشو

 یاوک یاوک -

 ها لرزهی.صداش میآره معلومه چقد اوک -

 !برام دعا کن ترسمیباشه ندا باشه.م -

 .حله.برو نترس -

 ؟یریتو کجا م -

 .تو برو.خدافظکنمیم یکاریمن  -

 خدافظ.مراقب باش -

 باشه خدافظ -

از پله ها باال  عیاز ندا فاصله گرفتو سر آرام

 باز و آرام وارد شیرستوران برا ییرفت.درکشو

 دایسامان را پ یکردو وقت زهایبه تمام م یاجمال ی.نگاهشد

 یرفت که پسر رشینکرد به سمت پذ

 :گفت
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 نیهست دیجاو آرام 

 !بله -

 .ستیب زیطبقه باال.م نییبفرما -

   

 آهان.ممنون -

را  ستیب زیپله ها باال رفتو دوباره چشم چرخاند تا م از

 سامان توقف یکند و آخر سر رو دایپ

که مانند تمام  یو کت سرمه ا یمشک زی.شلوار و بلکرد

 یرنگ یمشک یضیپشت بازو ب شیکت ها

 یرو زدیم ینییتز شهیهم که هم یگرد نکیداشت.ع وجود

 زدو به سمت یصورتش بود.آرام لبخند

 شودیم کینزد زیبه م یمان که حس کرد کسرفت.سا زیم

 آرام با دنیسرش را باال گرفت که باد

به خودش  عیهمانطور متعجب ماند.اما سر کیش پیت آن

 با یبلند شدو با لبخند هلهل شیآمد.از جا

و اورا به نشستن دعوت  یسالم و احوال پرس آرام

 نشست.هردو با استرس یصندل یکرد.آرام رو
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 یور رفتن باانگشتانشان بودند و حرف درحال 

 :.سامان زودتر به خودش آمدو گفتزدندینم

 ؟یاومد ؟تنهایخوب

 .نه...ندا هم اومدیمرس -

 نجاس؟یا یعنیاالن  -

 .رهینه گفت کار داره م -

 .آهان -

بحث تمام شد و بازهم سکوت مهمانشان شد!گارسون به  و

 :سمتشان آمدو گفت

 ن؟یدار لیم یچ

 :به سمت آرام برگشتو گفت سامان

 ؟یخوریم یچ

دستش  یکه سامان جلو ییبه منو ینگاه سرسر آرام

 :گذاشته بود انداختو گفت

 برگ

 ؟یدنینوش -
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 !آب - 

 از او رو کرد به سمت گارسون و گفت: تیبه تبع سامان

   

 پرس برگ با مخلفات و دو تا آب دو

 ن؟یندار لیم یا گهید زیچشم.چ -

 نه ممنون -

به گارسون به سمت آرام برگشتو  یز زدن چشمکپس ا و

 :گفت

 چخبر؟ گهید خب

 ی.سالمتیچیه -

 ؟یاز آنا دار یخبر -

 میآره صبح زنگ زد باهم حرف زد -

 !آهان -

که ساکت نشستند گارسون  ی.کمدیباز هم بحث ته کش و

 گذاشت.به زور شانیغذاهارا آوردو جلو
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چشمانش را  قهی!سامان چند دقخوردندیرا م شانیغذاها 

 بست تا از استرسش کم شدو سپس

شروع به خوردن کرد.درحال غذا خوردن بودند  دوباره

 رستوران را فرا یآهنگ تمام فضا یکه صدا

 یلبان سامان نشست.ارام لبخند یرو ی.لبخند کجگرفت

 :زدو گفت

 .باحال چه

 ؟یآهنگ دوست دار -

 !!!یلیخ -

که  شانیتکان دادو مشغول خوردن شد.غذا یسر سامان

 یمتفرقه و الک یتمام شد صبحت ها

گارسون آمدو ظرف هاراجمع کردو  نیب نیشد.در ا شروع

 بعد دسر یقیداد.دقا لیتحو زیرا تم زیم

شده بود  دیآورد.آرام که از حرف زدن سامان ناام را

 قاشقش را برداشت مشغول ور رفتن با دسرش

سامان سکوت را شکست.آرام سرش را  یکه صدا بود

 باال آوردو به سامان نگاه کرد.سامان
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شده بود شروع  رهیکه به ظرف دسر آرام خ همانطور 

 :کرد

از دست  یچشم به هم زدن همه چ هیگرفتم تو  ادی شهیهم

 که شهیعوض م یهمه چ ی.جوررهیم

فرصت از دست  یجور هیفکرش رو هم بکنه. تونهینم آدم

 شهیوجه نم چیکه به ه رهیادم در م

   

 نمیچشم باز کنم و بب خواستیموقع دلم نم چیکرد.ه درستش

 خوشم یمونی.از حس پشمونمیپش

موقع فرصت هامو از دست بدم.فرصت  چیه خوامی.نمادینم

 گذاشته.اونروز ارمیکه خدا در اخت ییها

 م؟یبعدش حرف زد میخورد یادته؟بستنی اچرویدر دم

تکان داد و سامان لبخند  یبه نشانه مثبت سر یسر آرام

 :زدو گفت یکج

عشق اعتفاد ندارم.تب تنده که خاموش  به

 داشتن آدم کنه،دوستی!عشق ادمو داغ میدونی..مشهیم
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پخته  چیه ی...ولشهیروز سرد م هی ی!هر داغکنهیم پخته 

 .پس...من عاشقشهیخام نم یا

 دوسش دارم...عاشقانه ایوار دوسش دارم. وانهی.دستمین

شد.تمام حسش  رهیرا باال گرفت و در چشمان آرام خ سرش

 :را در چشمانش منعکس کردو گفت

 !هم دوست دارم یلیدارم!آرام...من دوست دارم!خ دوس ت

 ی.سکوت همه جارا فرا گرفته بودو فقط صداستادیا زمان

 زمزمه ی...صداشدیم دهیقلب آرام شن

در گوشش  کردیمسامان که به دوست داشتن اعتراف  یها

 و جی.نفس آرام بند آمد!گدیچیپیم

.سامان...همان کردینگاه م شیبه پسر روبه رو مبهوت

 .حال بهدیخوابیکه هرشب با فکر او م یپسر

ترو قشنگ  بایز یزی.چکردیداشتن او اعتراف م دوست

 چیآرام؟؟؟؟؟نه...نبود.ه یبود برا نیتر از ا

به عشقش  نگونهینبود که سامان ا نیقشنگ تر از ا یزیچ

 خالصه شانیدر نگاه ها ایاعتراف کند.دن
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نگاه آنهارا از هم  توانستینم یزنگ تلفن چیه گری!دشد 

 گریشان به همد رهیخ یجدا کند.نگاه ها

بود  نیاز ا باتریز یزی.وچه چدادیعشقشان را نشان م تمام

 و جیسامان که آرام با تمام گ یبرا

 :گفت یفیضع یبودنش لب باز کردو با صدا متعجب

ت...دارممنم  !...دوس 

 فیکرد حسشان را!توص فیتوص شدیحاال بود که نم و

 حل شده گرید کیکه در  یینگاه ها

شده توسط  یکه نسبت به آهنگ پل یحس فی!توصبود

 :گارسون را داشتند

 ...یتو کنارم یوقت

 ...ستین یرمهربونیغ

 ...حس و حالمون هیعال

****** 

   

 :دستان آرام ثبت شد یکه با بوسه بررو یعشق
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 یکه تو بامن یوقت 

 یزنیدلم پر م یتو

 یبام مهربون یوقت

 یزنیقلب من سر م به

 هی...چه عالهیعال چه

 یبرام ستاره ا نکهیا

 یدوباره ا تولد

 یتو تنها عشق موندگارم ایتو دن نکهیا

 هی...چه عالهی...چه عالهیعال چه

 یتو کنارم یوقت

 نمونیعشقه ب ایدن هی

 گرویهمد میدار دوست

 تموم آسمون قد

 ستین یمهربون ریغ

 تو قلبمون گهید یچیه

 تو دست هم دستامون
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 حس و حالمون هیعال 

 یتو کنارم یوقت

 نمونیعشقه ب ایدن هی

 گرویهمد میدار دوست

   

 تموم آسمون قد

 ستین یمهربون ریغ

 تو قلبمون گهید یچیه

 تو دست هم دستامون

 حس و حالمون هیعال

 حس و حالمون هیعال

که سامان با تکرار حرفش در آرام به وجود  ییبایز حس

 :آورد

 !دوستت دارم.تک ستاره من عاشقانه

 برام ییایدن هی نکهیا

 چشام یرو ذارمتیم
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 نفسم یتو شد نکهیا 

 همه کسم ییتو برام

 ...هیعال چه

 که عاشقت شدم نیهم

 واسه خودم خوامیم تورو

 وست دارمبس تورو د از

 دارمیاز تو برنم چشم

 ...هی...چه عالهی...چه عالهی..چه عالهیعال چه

 !یتو کنارم یوقت

 نمونیعشقه ب ایدن هی

 گرویهمد میدار دوست

   

 تموم آسمون قد

 ستین یمهربون ریغ

 تو قلبمون گهید یچیه
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 تو دست هم دستامون 

 حس و حالمون هیعال

 ...حس و حالمون هیحس و حالمون...عال هیعال

 (رفرجامی_امهیچه عال)

 یهردو شد.بغض یتمام شدن آهنگ لبخند مهمان لب ها با

 آرام را احاطه کرده بود.دست از یگلو

انداخت.سامان  ریچشمان سامان برداشتو سرش را ز سر

 لحظه عمرش نیتر نیریدر ش ایکه گو

که به او داده شده  ییایبخاطر دن دی.خنددیخند بردیسر م به

 حس نیدو طرفه بودن ا یبود.برا

خدا را شکر کرد.اما آرام برعکس سامان  دوی.خندقشنگ

 با خنده ابراز توانستیرا نم شیخوشحال

کند و نه  هیگر خواستی.نه مگذاشتینم شی.بغض گلوکند

 بخندد!سامان دست بردو دستان سرد

را در دستان گرم خودش گرفت.آرام سرش را باال  آرام

 ره شادمانش بهکه با چه یگرفتو به سامان
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چشمان پراز اشک او  دنیشده بود.سامان که با د رهیخ او 

 یتعجب کرده بود به دستانش فشار

 :کردو گفت وارد

 زم؟ی!باشه عزایزیبر نارویا نمینب

کلمه  دنیدر قلب آرام به وجود آمد با شن یچه لرزش و

 هی.چشمانش رابست و سرش را تکزمیعز

 :زدو گفت ی.سامان لبخندداد

 نجایحرفارو ا هی...که بقمیپاشو بر یخورینم نارویا اگه

 زد شهینم

تکان داد.سامان پس از تکان دادن سرش از  یسر آرام

 از او از تیبلند شد.آرام هم به تبع شیجا

را تنش کرد.سامان با لبخند دست  شیبلند شدو پالتو شیجا

 آرام را در دستانش گرفت.هردو

توجه به  ی.برفتندیم نیی...شانه به شانه از پله ها پاباهم

 لبخند گارسون ها که با سامان در پخش

هماهنگ بودند.سامان به سمت صندوق رفت تا پول  آهنگ

 :را حساب کند که پسر صندوق دار گفت
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 نیبش خوشبخت 

   

 :زدو گفت یلبخند سامان

 ممنون

دست در دست آرام  دیپس از گرفتن رس دویکارت کش و

 :از رستوران خارج شد!آهسته گفت

 ...مــیبعد بر میبرش دار میاونوره.بر نی...ماشخب

 م؟یقدم بزن شهیم -

 ؟ی.موافقمیخوریم ی.و...بستنمیزنیچرا که نه!قدم م -

 :با خنده سر تکان داد و گفت آرام

 .موافقمآره

کرد.حسش قابل گفتن  افتیاز سامان در ییبایلبخند ز و

 بدنش احساس ینبود.تک تک سلول ها

در ذهنش  یمبهم زیچ گرید نکهی.اکردندیم یخوشحال

 احساسش دو نفره دانستیم نکهینبود.ا
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 یحرف چکدامیه ری.در طول مسکردیش م است،خوشحال 

 فرو رفته ینیرینزدند.در حس ش

 ی.بدیایب رونیاز آن ب خواستیکدام نم چیکه ه ی.حسبودند

 حواس تر از آن بودند که بفهمند به

.سامان بایپراز درخت.بزرگ بودو ز ی.پارکدندیرس پارک

 یکه زودتر متوجه اطرافش شده بود لبخند

 :بود.روبه آرام گفت یخوب ی.جازد

 م؟یحرف بزن نجایا

 یبه اطراف انداختو با صدا یبه خودش آمد.نگاه آرام

 :گفت یفیضع

 .چقد شلوغهآره

 اشکال نداره.قشنگه.نه؟ -

 .آره.خوبه -

برد.هردو  یدلبه طرف صن دویدست اورا کش سامان

 ییآن نشستند.سامان با صدا یدرکنار هم رو

 :محکم باشد گفت کردیم یسع که
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 زیچ چیه گهی.که دمیبزن ویقطع یتا حرفا نجایا اومدم 

 تا آخر به حرفام خوامینباشه.ازت م یپنهون

 .باشه؟یکن گوش

   

 !باشه -

 :شروع کرد به گفتن دویکش یقینفس عم سامان

شر بودم.از اونا که همرو اسکل  یلیخ یسالگ جدهیه تا

 .مغرور بودم و به پول بابامدیخندیم کردویم

...چرا دروغ بگم..دوست دخترم داشتم...فردا دمینازیم

 رفتم یبا خوشحال میسالگ جدهیتولد ه

خوشحال بودم که به  یلیبودم.خ یدانشگاه شی.پمدرسه

 یلیخ تونستمی.که مدمیرس یسن قانون

 یبه سرباز یازیمن ن نکهیانجام بدم.مخصوصا ا کارهارو

 رفتن نداشتم.بابام صدماه سابقه جبهه

راحت بود که  المیبابت خ نیو من معاف بودم.از ا داشت

 میسالگ جدهی.فردا هرهیهدر نم یعمرم الک
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بودم بعد از  دهیرس یبه سن قانون یمن به طور قانون که 

 که همش باهم کرم یزنگ با اون پسر

 رونیب میو کال کارامون باهم بود از مدرسه اومد میختیریم

 مهمونش کنم.به خاطر یزیچیکه برم 

سامان سامان کنان اومد طرفم و روبه روم  یزن هی.تولدم

 داشت.منو یظینسبتا غل شی.آراستادیا

 .میکردیبا تعجب بهش نگاه م یلیخ ایآر

 فیشروع به تعر دویکش یقینفس عم دیکه رس نجایا به

 مهسا فرهنگ کرد.مادر یایقضا

کردن  فیسامان.چقدر دردناک بود تعر ی.مادر واقعسامان

 سامان و گوش دادنش یمسئله برا نیا

 ی...ناراحتدیکشیسامان رنج م یآرام.چقدر از ناراحت یبرا

 سامان قابل یکه به وضوح در صدا

بود.سامان بدون نگاه کردن به آرام تمام داستان  دنیشن

 چگونه نکهیکرد.ا فیتعر شیهارا برا

که تحمل  یسال در آن کشور دوام آوردو چه ناراحت هفت

 که در خانه یآخر ینکرد.تا دعوا
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 :گفت دویکش یبا مهسا فرهنگ داشت.آه خودشان 

.اما مثل پدرومادر ستمیفرهادو شهربانو ن یپسر واقع من

 بعد از یدوسشون دارم.اونا حت میواقع

هم محبتشون رو از  نایاومدن سار ایمشکلشون و بدن رفع

 برام یلیخ نینکردن.وا غیمن در

.که خوندمیتعجب و از تو چشات م شهیهم یدونی.مباارزشه

 نمیمن چرا خونه جدا دارم.چرا ماش

کار  جایتره.که چرا با پدرم  نییمدل پا یلیبه پدرم خ نسبت

 بود که تو خودت متوجه ی.تعجبکنمینم

گرفتم  میتصم.از بعد اون ماجرا شدمیاما من م یشدینم

 از پدرم پول گهیخرجمو خودم درارم.که د

خودمو بچرخونم...بعد از  ی.که بتونم حداقل زندگنخوام

 برام نویماش نیبابام ا نمیماش هیداغون

 یبخرم اما نخواستم ناراحت تونستمی.خودم پول داشتم مدیخر

 موقع تو چیه ی.من حتنمیپدرمو بب

 ینقد یهم کادو شمیپ ومدنیتولدم م یهفت سال که برا اوه

 یعطر نکهی.مگراکردمیقبول نم
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.خالصه کالم کردمیهم خودم کار م هیباشه.تو ترک یزیچ 

 منو.که فردا هیکل زندگ یخواستم بدون

منو تو...همونجور که  نیاختالف ب یمورد برا هینشه  نیا

 تو رستوران گفتم...من با تمام وجودم

   

مو قبول درخواست کنمیدارم ارام.و مجبورت نم دوست

 فکرتو به جهی.برو فکر کن.فکر کن و نتیکن

...به فکر خودت باش نه یترس چیبگو.بدون ه من

 اجیفکر کردن...احت یمن.فقط...چند روز برا

 ؟یدار

 :با لبخند به سمت سامان برگشتو گفت آرام

 ستین ازیفکر کردن ن به

لبخند او تعجب کردو  دنیبه سمت آرام برگشت.با د سامان

 :گفت

 ست؟ین ازین چرا

 :کامال آرام گفت یبا چهره ا آرام
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که  رسمیم یا جهینت نیهر چقدرم که فکر کنم به هم چون 

 ...ی...همون جمله دوکلمه ادمیاالن رس

 رهیخودش خ یسامان برق زد.آرام به روبه رو چشمان

 :شدو گفت

.همونطور که قبال ستیمن مهم ن یموضوع اصال برا نیا

 .نبود

 :دیبا شک پرس سامان

 قبال؟؟؟

 بگم؟ زیچیآره.سامان. -

 بگو زیدوتا چ -

 دونستمیموضوع رو م نیمن قبال ا -

 :دیسامان گرد شد.با تعجب پرس چشمان

 ؟یدونستی؟؟؟میچـــ

 .آره -

 !از کجا -
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رفته بود خارج از کشور اومدم  لیکه سه یروز ادتهی - 

 خونت؟

   

 آره -

جلومو گرفتو گفت  یخانوم هیاومدم  رونیب نکهیبعد از ا -

 حرف بزنه.گفت مهسا خوادیم

حرف بزنم اما چون گفت راجع به توئه  خواستمی!نمفرهنگه

 .گوش دادم

 :فرو بردو گفت شیدستش را درموها تیبا عصبان سامان

 یلعنت

 :ادامه داد آرام

و برام گفت منم باهاش دعوا کردم.آخرشم با  ییزایچی

 شد همه یراض یمکرر من مهد یاصرارا

 من بگه یبرا ویچ

 :گفت تیهمراه با عصبان یباتعجب سامان

 بهت گفت؟؟؟ ی؟؟؟؟؟مهدیمهد
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 گفت یآره!مهد - 

 نگه ی.اون قول داده بود.قول داده بود به کسیلعنت -

 انیدستانش را دراز کردودست آزاد سامان را م آرام

 :دستانش گرفتو گفت

 دم؟یرس یا جهیاون موقع به چه نت یدونیم

 :نتظر نگاهش کرد که آرام با لبخند گفتساکت و م سامان

مرد  هیواقعا مرده. کنهیم تیکه داره از من حما یاون که

 دمیکه د ییکه باتموم کسا یمرد هی.یواقع

 .دمیرس جهینت نیبه ا شیاز پ شی.و االن هم بکنهیم فرق

کرد آرام باشد و ذهنش را به سمت حرف  یسع سامان

 :زدو گفت یآرام معطوف کند.لبخند یها

که چقدر دوست  دمیرس جهینت نیبه ا شیاز پ شیمن ب و

 !دارم

از  دویلبان آرام نشست.سامان دستش را کش یرو یلبخند

 شیبلندش کرد.رو به رو یصندل یرو
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که در  یممکن است افراد نکهیهراس از ا ی.بستادیا 

 اطرافشان بودند توجهشان به سمت انها

توقف  یآرام زانو زد.چند نفر یشود.روبه رو جلب

 شدند.آرام با تعجب به رهیکردندو به آنها خ

   

کردو جعبه مخمل  بشینگاه کرد.سامان دست در ج سامان

 قلب بود را هیکه شب یقرمز رنگ کوچک

 یدراوردو درش را باز کرد.آن را روبه رو بشیج از

 :آرام گرفتو گفت

 ؟یکنیمن،با من ازدواج م خانوم

 یافراد نیه یاساکت شدو سپس صد یلحظه ا یبرا پارک

 رتیکه کنارشان بودند باال رفت.چه ح

 شیبه صحنه روبه رو رتی...آرام با حشانیبود برا زیانگ

 زانو زده شیکه روبه رو ی.پسرکردینگاه م

دهانش  ی.دو دستانش را روکندیدرخواست ازدواج م و

 را غشیج یگذاشته بود که بتواند صدا
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بلند شد.و چه  انیدست زدن اطراف یکند.صدا کنترل 

 یآرام و سامان،صدا یبود برا زیانگ رتیح

را هم  یگریدست و سوت افراد د ی.صداهیزدن بق دست

 .آرام باکردیصحنه دعوت م نیا دنیبه د

 :گفت یخفه ا یصدا

 سامان

بلند شد.دست بردو دست چپ  شیبا لبخند از جا سامان

 شدو رهیآرام را گرفت.در چشمان آرام خ

 :گفت

 ؟یکنیج ممن ازدوا با

 :گفت یخفه ا یشد.با صدا ریاز گونه آرام سراز یاشک

 االن؟

از طرف  ینیریزدن لبخند ش یبود برا یکاف نیهم و

 :گفت یآهسته ا یباصدا دویسامان.خند

 ؟یکنی.با من ازدواج مخوامیاالن جواب م من
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مطمئن تر از هر لحظه سر تکان داد.سامان لبخند  آرام 

 شیزدوخودش حلقه را ازجا ینیریش

آرام آرام وارد انگشت آرام کرد.انگشت حلقه  دراوردو

 رهیاش.هردو به انگشت آرام خ

پشت  ی.دستش آرام آرام باال آمد و سپس بوسه اشدند

 دستو سوت لحظه یدستش نشست.صدا

 کردندینگاه م گری...هردو شک زده به هم دشدیقطع نم یا

 :دست و سوت را خفه کرد ییکه صدا

 ن؟؟؟یدار یچخبره؟شماها با هم چه نسبت نجایا نمیبب نیایب

 یگریصحبتش با پسرو دختر د یارشاد!!!رو گشت

 گفت: رلبیبود!سامان ز

   

 .اوه اوه

 دویمتوجه آنها نشده بودند که سامان دست آرام را کش هنوز

 از جهت مخالف آنها پابه فرار

گشت  یها سیبلند شد.پل غیدستو ج ی.بازهم صداگذاشت

 کردندو فقط یارشاد به اطراف نگاه
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از  ی.چند نفردندیکه فرار کرده بودند را د یکسان یا هاله 

 که آرام و سامان ییآنها به سمت جا

وقت است از  یلیانها خ نکهیاز ا دند،غافلیبودند دو رفته

 هیتوجه به بق یآنجا دور شده اند.سامان ب

.همه با تعجب شدیم دهیو آرام هم به دنبالش کش دیدویم فقط

 یاما آنها ب کردندیبه آنها نگاه م

 دندی!!!آنقدر دوگریکدی وانهیبودند...د وانهیبودند.د توجه

 .ساماندندیکه به همان رستوران رس

.آرام به زدندی.هردو نفس نفس مستادی...آرام هم استادیا

 سرفه افتاده بود.سامان به سمتش

 :دیپرس زدیهمانطور که نفس نفس م برگشتو

 ؟؟؟ی...بوخ

 :به نشانه مثبت تکان دادو گفت یسر آرام

 ...ـــنت کو؟؟؟ــی..شما

برد.در را باز  نیبه سمت ماش دویدست آرام را کش سامان

 کردو اول آرام را سوار کردو سپس
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.حالشان که بهتر بود زدندینشست.هنوز نفس نفس م خودش 

 به هم کردندو سپس خنده ینگاه

.عکس العمل سامان زدندیشروع شد.هردو قهقهه م شانیها

 گشت ارشاد خنده شان را دنیبا د

.به تمام زی.به همه چدندیخندی.هردو فقط مکردیم شتریب

 توانستندیموضوعات امروز.حال م

فقط  یا قهی!ده دقیرا ابراز کنند.باخنده و شاد شانیخوشحال

 بود...کمکم تمام دنیکارشان خند

از آثار آن مانده بود.سامان با  یو فقط لبخند کوچک شد

 :را روشن کردو گفت نیهمان لبخند ماش

 نظرت ساعت چنده؟؟؟ به

 ....فکر کنم دوازده باشه...نه؟یوا -

 مه؟یساعت نه و ن شهیباورت م -

 :به سامان انداختو گفت یبا تعجب نگاه آرام

 م؟؟؟ییو ن نه

 رابطه ما با همه فرق داره. -
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 میکنیاستفاده مچون از همه لحظات  -

 .!از لحظات باهم بودنمونقایدق -

 :آرام دادو سپس گفت لیتحو یلبخند و

 !دمیرو از دست نم یلحظه ا چیآخر عمرم ه تا

 یرا رو شیاز طرف آرام بود.پا یپاسخش لبخند و

 گازفشرد و حرکت کرد.ضبط خود به خود

 :شد.سامان گفت روشن

 روشن شه یکن...خودش شعور داره ک نگا

واقعا شعور داشت که  ای.گوگفتی.راست مدیخند آرام

 که یشد.اهنگ یآهنگ پل نیروشن و ا

 :کردیم شتریرا ب کشانیرمانت لحظات

 ..ازت دور شمتونمینم

 من چقد سخته یبرا یدونینم

 یینجایخوبه...که ا چقد

 رو تخته شهیخوبه عطر تو هم چه
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 گرمه به لبخندت دلم 

 یخندینم یوقت رهیگیم دلم

 .محوه.تماشاتم فقط

 یبندیکه موهاتو نم ییتوروزا

 گهیهرلحظه بهم م یاحساس هی

 کهینزد کیبه من نزد یخوشبخت که

 فهممیاغوشت دردامو نم تو

   

 گهیتنه تو گرما رو من د شهیهم

 گهیهرلحظه بهم م یاحساس هی

 کهینزد کیبه من نزد یخوشبخت که

 فهممیاغوشت دردامو نم تو

 گهیتنه تو گرما رو من د شهیهم

 کنار تو تموممون

 حدو مرزه یب یایرو هی
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 نفر هرروز هیعشقم  بدون 

 ورزهیاحساست عشق م به

 کردمی.فکر نمیحت خودم

 یتو دلم جاش یزود نیا به

 .یازبس که خوب و آروم تو

 یباش ی...واقعیتونینم

 گهیهرلحظه بهم م یاحساس هی

 کهینزد کیبه من نزد یخوشبخت که

 فهممیاغوشت دردامو نم تو

 گهیتنه تو گرما رو من د شهیهم

   

 گهیهرلحظه بهم م یاحساس هی

 کهینزد کیبه من نزد یخوشبخت که

 فهممیاغوشت دردامو نم تو

 گهیتنه تو گرما رو من د شهیهم
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 (رفرجامی_امکیرمانت) 

 :گفت دویاش کوب یشانیکه تمام شد آرام به پ آهنگ

 رفت ادمی ندارو

 :پاسخ داد عیسر سامان

 !دنبالش میبزن هرجا هست بر زنگ

تلفنش را برداشتو شماره ندارا گفت.ندا سرخوش  آرام

 :جواب داد

 ؟یخوب سالم

 دختر؟ یی.توکجایسالم.مرس -

 دمیخر زیم زیانقد چ یجات خال ی.وااااابونیتو خ -

 !دنبالت میایب قا؟بگویدق ییکجا -

 ه؟یچ هیقض م؟؟؟؟؟ناقالیایب -

 ندا جانآدرس بگو  -

 یبود را به او گفتو اوهم برا ستادهیکه ا ییبا لبخند جا ندا

 سامان تکرار کرد.هردو به سمت همانجا
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ندازد. ندا  یبرا ی.سامان بوقدندیکردند که ندارا د حرکت 

 :سوار شدوگفت عیسر یلیخ

 مزاحم شدم دی.ببخشسالم

 سالم -

   

 :گفت سامان

 میکرد رید دی.ببخشنیمراحم هی.مزاحم چسالم

 کردم دینه بابا اتفاقا اصال نبودتون حس نشد خر -

 :.آرام به سمت ندا برگشتو گفتدندیو آرام هردو خند سامان

 ؟یدیخر ی.چنمیبب

 دمیخونه نشون م مینجا؟بریا -

 .ادهیماشاهللا چقد ز -

 همممشون حراج بود -

 !گهید یدیواسه منم خر -

 ...آره.دوبار -



 
 

1340 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 ابانیخ به سمت دوی.آرام هم خنددیخند و 

 در یبه سامان انداخت.شاد ینگاه یرچشمیبرگشت.ز

 ی...دستش را باال آوردو نگاهزدیم ادیسامان فر یها چشم

 بود ردهیکه سامان خ یبه حلقه ا

آمد که باعث شد لبخند  ادشیپارک  هی.و دوباره قضانداخت

 انینما شیرو لب ها ییبایز

 ینگاهش کردو سپس لبخند یرچشمی.سامان زشود

 چند ضیزد.ضبط را روشن کردو پس از تعو

...آهنگ که شروع شد دیبه آهنگ مورد نظر رس ترک

 خنده آرام و سامان هم باال رفت و نگاه یصدا

 :متعجب شد ندا

 ..یتو کنارم یوقت

 ...ستین یرمهربونیغ

 ...حس و حالمون هیعال

******* 

روز به کارخانه رفته و کارش را به  نیبعد چند امروز

 تا ساعت قایاره وقت شروع کرده بود.دقطور پ



 
 

1341 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

...از شودیکه کار سامان هم تمام م یبعد از ظهر،ساعت دو 

 رپارسای...اما امدیترسیم رپارسایبرخورد ام

بااو خوب رفتار کرد که خود آرام هم تعجب  آنقدر

 شود ییبازهم هوا رپارسایاز انکه ام دیکرد.ترس

   

 کباریبود از قصد  دهیکه ترس آرام را د رپارسایام اما

 صدا زد که هم باعث تعجب – یآبج –اورا 

راحت شد...او  الشی!و آرام بود که خرضایشدو هم عل ارام

 که هربار از رضایهم رفتارش بهتر شد.عل

 :گفتیفقط م رپارسایام کردیسوال م رپارسایام

 بهتره یخواهر برادر یشدم.جا مونیپش

.اما هردو فقط کردیرا تمام م هیقض یهل هل یبا لبخند و

 چی.هدندیدیرا م رپارسایظاهر خندان ام

 ی!ناراحتدیدیگاه او را نم یگاه و ب یها دنیکش گاریس کدام

 کردیم یفقط سع رپارسای.امدیدیاورا نم

 یوحشت چیکه ه یآرام خارج شود.جور یلبخند از زندگ با

 نکهینکند.بدون توجه به ا جادیدر او ا
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...باخودش قسم خورده بود که به شدیذره ذره آب م خودش 

 آرام یبتواند برا یعنوان برادر هرکار

!اما ذره دیآ یم رونیب شهیهم یو از فکرش هم برا کندیم

 ...ذره...کم کم

به تلفنش که کرد نام سامان چشمک زد.تلفن را  ینگاه

 سبز تماس رهیبرداشتو با حرکت دادن دا

 :دیچیگرم سامان در گوشش پ یبرقرار کرد.صدا را

 خانوم سالم

 سالم -

 ؟یخوب -

 ؟ی.توخوبیمرس -

 ؟یکرد کارای؟چی.امروز کجاها بودیعال -

 رفتم کارخونه -

 :دیسامان درهم شد.پرس یها اخم

 ؟یبه من نگفت چرا

 .گرفتم برم میتصم ییهوی -
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 هم اونجا بود؟؟؟ رپارسایام - 

 .آره -

 که آرام گفت: دیکش ینفس عصب سامان

   

 !...یآبج گفتیم بهم

 :با تعجب گفت سامان

 ؟؟؟؟یچ

به  یاشاره ا چی.رفتارش خوب بود.بدون هیابج گفتیم -

 .اون روزا

 ...یعنـــی -

نشو  ی.توهم عصبستیتو اون فکرا ن گهید نکهیا یعنی -

 ایشد یعصب دمیبخاطرش.فک نکن نفهم

 :گفت طنتیبا ش سامان

 ؟یدونیکجا م از

 ی.کیشیم یعصب یک دونمیوقت م نهمهیبعد ا گهید -

 اسم دنی.با شنکنهیناراحتت م ای!چیخوشحال
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خب دستو  ینه ول قی...البته به طور دقیشیم یعصب ایک 

 !پا شکستشو بلدم

 :گفت دویخند سامان

 !امروز دادگاه ساعت چندهستیدرش ن یشک چی...هبله

 :شدو گفت ریتمام استرس ها به دل آرام سراز ناگهان

 !نبود.دادگاه ادمی....اصال یوا

 شد؟ ینشکلیصدات چرا ا -

 !استرس دارم -

 ؟یواسه چ -

 کمی.قبلنا فقط استرس داشتم اما االن هم دونمینم -

 باز ؟اگهیباشن چ رونی.اگه آدماش بترسمیم

 ...کنه تیاذ

 ؟؟؟؟یترسیمن هستمو تو م -

 زدو گفت: ی.لبخنددیآرام لرز دل
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 !...اصالنه 

 پس خانومم نترس.استرسم نداشته باش -

 یآرام را برا –خانومم  –که با کلمه  دیان نفهمسام و

 بردو برگرداند.و آرام یگرید یایبه دن یقیدقا

برده  یکه خود سامان با حرف خودش چه لذت دینفهم

 :است.آرام موضعش را حفظ کردو گفت

 ندارم گهی.دباشه

 :گفت دویخند سامان

 گذارم؟؟؟؟ ریتاث انقدر

 :گفت دیکه سامان شن یآهسته ا یبا صدا آرام

 ...نقدیاز ا شتریب

 فیضع یحاکم شد...سامان با صدا نشانیسکوت ب یقیدقا

 :گفت

 برات تنگ شده دلم

 :آب دهانش را قورت داد و باهمان ولوم صدا گفت آرام

 ...منم
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سکوت انهارا  نیا ایهمچنان سکوت بودو سکوت.گو و 

 .سامان سکوت راکردیم کیبهم نزد شتریب

 :گفت یشاد یبا صدا شکستو

 ...شهیهمش تموم م گهید چندروز

 ؟؟؟؟یچ یعنی -

 !حاال -

تخت  یتلفن را رو عیدر اتاق بلند شد.آرام سر یصدا

 :گذاشتو گفت

 نییبفرما

 داخل شدوگفت: هیبه در نگاه کرد.سم و

   

 ای.بزمیآمادس عز نهار

 امیچشم چشم.االن م -

.تلفن دیکش یقیبا لبخند از اتاق خارج شد.آرام نفس عم هیسم

 :برداشت و گفترا 

 دمیکردم آقابزرگه!ترس فک
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 ...ترس یب گهیچندروز د - 

 :ادامه حرفش را خورد.ارام با اخم گفت و

 منم بگو ؟؟؟بهیچ یعنی

 گمینوچ.نم -

 فهممیمن که باالخره م -

 بله.صد درصد.اما به موقعش -

 ...اوهوم.بله.سامان من برم نهار -

 .نوش جونزمیبرو عز -

 .خدافظیمرس -

 زمیعز خدافظ -

کلمات از زبان  نیا دنیرا با لبخند قطع کرد.چقدر شن تلفن

 لذت بخش بود.نفس شیسامان برا

 نیاز اتاق خارج شد.آن نهار لذت بخش تر دویکش یقیعم

 یلیچرا اما خ دانستینهارش بود.نم

 یبرد.پس از نهار،ندا و آرام وارد اتاق شدند.ندا نگاه لذت

 :به او انداختو گفت
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 ؟یمثل من استرس دار توام 

 ندارم گهید یداشتم.ول -

 :زد.ندا گفت یلبخند آرامش بخش و

 چرا؟؟؟

   

...بعدشم لیچون سامان زنگ زد.اول که خدا...بعدشم وک -

 ترس و استرس یجا گهیسامان...د

 مونه؟؟؟یم

 :گفت دویآرام را در آغوشش کش ندا

 گهی.دیکشیاسترس نم گهیخوشحالم برات ارام.د یلیخ

 با نکهی.همهیکل نی...همیستیناراحت ن

 یخوشبخت ش دوارمی.امکنهیخوشحالم م یخوشحال سامان

 !نطوریخوبت.توهم هم یدعا نیممنون بابت ا -

******** 

به عنوان  یپسر روز نیانداخت.ا یراهرو نگاه به

 ریبسته و سر به ز یهمسرش بود...حال با دستان



 
 

1349 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

که با چشمانشان در عمق آدم نفوذ  یمردمان انیم از 

 نجای.دلش گرفت.کاش او اگذشتیم کردندیم

دادگاه حضور نداشت.  نی...کاش به عنوان مجرم در انبود

 ناخوداگاه چشمانش پراز اشک شدو به

با سگک کمربند به  یکه روز ینگاه کرد.به پسر لیسه

 مخصوصش یجانش افتاد...در جا

ر بود.مغرور و مغرو شهی.چهره اش مانند همنشست

 جلو رفت تا از موکلش دفاع لیسه لیمحکم.وک

نشان  یو مدارکشان را به قاض زدندیها حرف م لی.وککند

 یندا بود رو رهی.و فقط نگاه خدادندیم

را حس کرد سرش را  ینگاه ینیکه سنگ لی...سهلیسه

 با چشمان پر یی.ندادیبلند کرد که ندارا د

 رهیخ رهیخ لیکه چشم از او نگرفت.سه یی.نداازشک

 :زدولب زد ینگاهش کرد که ندا لبخند تلخ

 ...شد تموم

که  یتیبود...محرم تشانی.منظورش محرمدیفهم لیسه

 به نشانه مثبت تکان یباطل شده بود.سر
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 :.لب زدداد 

 ببخش منو

به نشانه  یبازکننده راه اشک ندا بود.با اشک سر نیهم و

 از یقاض یبا صدا لیمثبت تکان داد.سه

 :گفت یقرار گرفت.قاض گاهشیبلند شدو درجا شیجا

 ؟؟؟یدفاع از خودت بزن یبرا یدار یحرف

انداخت.سپس باال  نییپا یلحظه ا یسرش را برا لیسه

 :گرفتو گفت

 ذاره،جزینم یباق یحرف چیکردم که ه یندارم،کار یحرف

 ...نکهیا

   

 :مکث کرد...سپس گفت یکم

 ندارم ی،حرفیچیه

 :تکان داد و گفت یسر یقاض

 ینیبنش یتونی.مباشه
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 چیحواسش نبود...به ه گرینشست.د شیسر جا لیسه 

 به خودش آمد که دو سرباز ی.وقتزیچ

را گرفتند و بلندش کردند.هنگام رفتن،چشمش به  دستش

 کردیفکر م یکه زمان یافتاد.پسر یپسر

 نیهنوز هم قابل اعتماد باشد.نگاه ام دیبود...شا دوستش

 یمجرم نیا یبرا یبود.نگران یراز نگرانپ

 لیسه دندیکه رس نیبه عنوان دوست قبولش داشت.به ام که

 لی.سهستادندی.سرباز ها هم استادیا

 :گفت یآهسته ا یصدا با

به دستت.مراقبش  سپارمشیباش رضا...م مراقبش

 .باش.باتموم وجودت مراقبش باش

دور شد...او هنوز  نیچشمان پراز اشک ام یاز جلو و

 قبل یهمان رضا لیسه یهم برا

چشم  یبست و با دستانش کم یقیدقا ی.چشمانش را برابود

 از دی.خانواده جاودیرا مال شیها

 توانستیپربغض انداخت.م یبه ندا یگذشتند.نگاه مقابلش

 دختر را بدست نیدل ا
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با تمام وجود مراقبش باشد؟؟؟نفس  توانستیارد؟؟؟؟؟میب 

 سالم داد.همه به سمتش دویکش یقیعم

رفته جوابش را  نییبدحال باسر پا یاما ندا برگشتند

 کردو دستش را یداد.آرام هم سالم کوتاه

 :اهسته رو به ندا گفت نیکمر ندا انداخت!ام دور

 !میبر میتونیگرفتم.امشب م یمرخص من

 :گفت رلبیبه او انداختو فقط سر تکان داد.ز ینگاه ندا

 !.ممنونباشه

 ...از دادگاه خارج شد دیاه خانواده جاوهمر و

******* 

به اراک رفت و آرام تاساعت  نیآن شب به همراه ام ندا

 دو شب در خلوت با سامان حرف زد.عاشق

سامان تمام محبت و عشقش  نکهیشبانه بود.ا یصحبتها نیا

 خالصه و به وجود شیرا در حرف ها

 یر رسمام نیکند.چقدر دوست داشت زود تر ا قیتزر آرام

 نگران داخل گریکه د یشود...جور
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که عاشقش بود حرف  ینباشد و راحت با پسر یکس شدن

 بزند.حرف زدو حرف زدو حرف زد تا

 لشی.دوروزه بعد ندا به همراه وسادیشد!آرام شدو خواب آرام

 کمک یبرگشت.آرام و سامان هم برا

 نیخانه به ندا و ام دمانیآن دو به آنجا رفتند و در چ به

 لذت شانیکمک کردند.چقدر باهم بودن برا

 یمحسن یاقا لشانیبود...همان روز قرار بود وک بخش

 به خانه شان لیگفتن حکم سه یبرا

.ندا امروز شام مهمان آنها بود.امروز همه در خانه دیایب

 آقابزرگ جمع بودند...تمام خانواده

 یرانده شده از سو یدختر...دختر کی.بجز دیجاو

 که به اجبار ارام بااو خوب برخورد یلی.فاملیفام

 ییای...روایاز او نداشتند.رو یدل خوش چیاما ه کردندیم

 رفتنش دانشگاه بود آنهم به رونیکه تنها ب

همه  گریکه د دانستیاز برادرانش.خودش م یکی همراه

 تیمی.اعتمادو صمگرددیبه قبل برنم زیچ
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از  شتریناراحت و گرفته بود!ب نیهم ی...براها 

 ...شهیاز هم شتریهمه...ب

** 

 :سمت سامان برگشتو گفت به

 ؟؟؟یکنیچرا حرکت نم پس

 میبر ی.موافقمیاممم ساعت سه شده.مام که نهار نخورد -

 ...قرار بود اون شب بهتی.راسترونیب

 .رفت ادمیبدم که  یبستن

 ادته؟ی.هنوز وونهید -

 ممکنه ریره؟غیم ادمیاون شب  -

 بود هیمنظورم اون بستن -

 .ادمهیآره. -

 .خوادینم یامروز دلم بستن -

نهار بدم خانوم خوشکلم بخوره که  هی میپس االن بر -

 کار کرده یحساب
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جذاب  تی)م( مالک نیا شیسر تکان داد.برا دویخند آرام 

 :دیبود...سامان پرس

 کدوم رستوران؟ می...برخب

 .میرستوران نر -

   

 م؟یپس کجا بر -

 !پارک میبر -

 پارک؟؟؟؟کدوم  -

 !میبخور چی...ساندوگهیپارک د می.بردونمیاممم.نم -

 :تکان دادو گفت یبا لبخند سر سامان

 !حله

به  زبرگریسمت پارک ملت حرکت کرد.در راه دو چ به

 را نیماش ینگیدر پارک دویخواست آرام خر

کرد.دست در دست به سمت پارک حرکت  پارک

 ستادویا یسوپرمارکت کیکردند.سامان کنار 

 :گفت
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 گردمیبرم سایوا نجایا 

برگشتو دست آرام را  یپر از خوراک سهیبعد با ک یکم

 :گرفت.آرام گفت

 خبره؟ ه؟چهیچ نایا

 .میامروز فقط بخور میاومد -

 شهیتموم نم میما تا شبم بخور -

 میخورینگران نباش.م -

 یقشنگ یبه سمت پارک حرکت کردند.چه جا و

 چمن ها یقدم زدن رو یبود...هردو پس از کم

به دست به  چی.پارک خلوت خلوت بود!هردو ساندونشستند

 شده بودند که رهیمنظره روبه رو خ

 :گفت سامان

رفتار  رپارسایام یکه رفت روزیپر روزیجمعس...د امروز

 نکرد!؟؟؟ یخاص

 شده ی...پسر خوبچارهینه بابا.ب -

 .ادیاصال ازش خوشم نم -
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 گفت: طنتیبا ش آرام 

   

 چرا؟

 !یلیبه دال -

 ؟یلیچه دال -

.به چه ومدیانقدر روت حساس بود بدم م نکهیکال از ا -

 تونستمیکرد.اگه م یاومد خواستگار یجرات

 شکوندمیروز قلم پاشو م همون

 :اعتراض وارانه گفت آرام

 سامان اا

 !کرده یغلط کرده که از تو خواستگار -

 حرص نخور -

 پسرعموت رو مخه -

 :گفت دویخند.آرام زدیرا با حرص م شیحرفها

 ؟یخوریحرص م یچرا الک آخه
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 !دونمینم - 

 :به طرفش گرفتو گفت یپسیچ آرام

 بخور نویا اینخور.ب حرص

را خورد.سپس دستش را دور کمر  پسیو چ دیخند سامان

 کرد!آرام کیآرام انداختو اورا به خود نزد

مرد را  نیرا خورد.چقدر ا چشیلبخند ادامه ساندو با

 آغوش خالصه نیدر ا شیایدوست داشت...دن

 :.سامان آهسته گفتشدیم

 میشیهمراه با خانواده مزاحمتون م فرداشب

 یبه پشتش زد و بطر یبه سرفه افتاد.سامان ضربه ا آرام

 آب یاب را به سمت دهانش برد.ارام کم

 :.حالش که بهتر شد گفتخورد

 فرداشب؟

   

 رهیبله.فرداشب.بابا قراره امشب با آقابزرگ تماس بگ -

 :گرد گفت یبا چشمان آرام
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 دونن؟؟؟یم نایمامانت یعنی 

 ...امیب شیآره.گفته بودم.گفتم تا باخانواده پ -

 دونن؟یاون شب شامو هم م هیقض یعنی -

 فقط مامانم -

 !مامانت نگاه کنم یتو چشا یحاال من چجور -

 :به آرام نگاه کردو گفت سامان

 .یراحت به

 ...کشمیخجالت م -

نگاه  ی...آدم تو چشم مادرشوهرش چجورنداره که یلیدل -

 !.خجالتم نداره کهیکنه؟اونجوریم

 مادرشوهر؟ -

 :زدو گفت یلبخند سامان

مادرشوهر.منم  شهیم نیمادرشوهر.اگه شما بله رو بد آره

 شم؟؟؟؟شوهریم یچ

 :شد.سامان گفت رهیزدو به سامان خ یحیلبخند مل آرام
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 !واسه فکر کردن ها یریکه اومدم وقت نگ فرداشب 

 رمیگیچرا اتفاقا...دو هفته وقت م -

 کنمیکه من دق م یاونجور -

وقت  یهست یپسر خوب نمیبیااا خدانکنه.حاال که م -

 رمیگینم

 پسرخوب به فدات -

که  یآرام نشاند.بوسه ا یشانیپ یرو یخم شدو بوسه ا و

 تر بود... نیری،شیاز هر عسل

   

****** 

 :تکان دادو گفت یسر یمحسن یآقا

 ...اومد حکمش

 :دیپرس عیسر ندا

 ه؟یچ حکمش

 ...شهیاجرا م گهیماه د شی...شگهیواسه شش ماه د وفتهیم -
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 ماه بعد موکول شده؟ شیکه به ش هیحکمش چ - 

 :شدو خشک گفت رهیدر چشمان ندا خ یمحسن یآقا

 !اعدام

و خودش را آماده  دانستیخم شد.م نییندا به پا یها شانه

 کلمه نیود اما نتوانست دربرابر اکرده ب

بغض کردو  هیاز ثان ی...اعدام؟؟؟در کسراوردیب طاقت

 چشمانش پراز اشک شد.آرام دستش را

 :دینداشت.پرس یفشرد.خودش هم حال درست یکم

 گه؟یماه د شیش چرا

بخاطر قاچاق انسان  میاگه جرم هارو جدا جدا حساب کن -

 !قاچاق مواد هموفتادیهفت ماه زندان م

تو کار قاچاق  یداره.جالل یاعدامه.البته بستگ حکمش

 گرم وارد کرده یاز س شتریکراک بود.چون ب

هم  یاعدامه.حاال اون قاچاق انسان و آدم دزد حکمش

 کنن یجرم هارو که باهم قاط نیکرده.ا

 !ماه حبس و بعدش هم اعدام شیش شهیم
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متاسف  لیسه یتکان داد.در دلش برا یسر آرام 

 نی.اگر دست به اکردیکارهارا نم نیشد...کاش ا

خوشبخت بود.او  گریحال مثل نوجوانان د زدینم کارها

 هفت سالش بود...تاسف خوردن ستویفقط ب

تخت دراز  یبود.ندارابه اتاق برد.ندا رو یا هودهیب کار

 و آرام اورا تنها گذاشت.درکش دیکش

!از اتاق خواهدیتنها م ی...مطمئن بود که دل او کمکردیم

 یقیخارج شد و به سمت آنها برگشت.دقا

از آنجا رفت.آقابزرگ ارام را صدا زدو  یمحسن یآقا بعد

 :گفت

 اتاق میبر ایب

   

 :وارد اتاق کار شدند.آقا بزرگ گفت هردو

 دخترم نیبش

 :نشست.اقابزرگ گفت ارام

 فرهاد زنگ زد امروز
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 :انداخت.آقابزرگ با لبخند ادامه داد ریسرش را ز آرام 

 .بااجازت بهشون اجازه اومدن دادمریامرخ یبرا

 :سرش را باالگرفتو گفت آرام

 !ماهم دست شماست اجازه

 .خوشبختت کنه تونهیم ی...اگه بخواهیسامان پسرخوب -

 :انداخت.آقابزرگ ادامه داد ریسرش را ز آرام

 ...فرداشب ساعت نه آماده باش واسه

 :آرام

 چشم

 اون دختر شیبرو دخترم.برو پ -

 :از جا بلند شدو گفت آرام

 .با اجازهچشم

خودش  ی.کمدیدو رپوستشیاز اتاق خارج شد.خون ز و

 :را باد زدو گفت

 منو از استرس سالم نگهدار تا فردا ایخدا
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 .به سمت اتاقش رفت و 

****** 

   

ثبت  خیدر تار دیکه با یدی...روز جددیعشق فرا رس روز

 ...امروز آرام بله را به اوشدیم

 یاش بود.خواستگار ی.امروز،روز خواستگاردادیم

 که شبو روز یکه عاشقش بود...پسر یپسر

!امروز،روز عشق کشاندیآرام را به سمت خودش م افکار

 ینگاه نهیآنها امروز بود.در آ نیبود.ولنتا

با شلوار کتان و جوراب و شال  یسبز لجن کی.تنانداخت

 شیروز لب ها ی!خوب بود...برق لبیمشک

بود!دلش گرفت.کاش  میعت نگاه کرد.هشتو نبه سا زدو

 مجلس نیهم در ا گریامروز سه نفرد

 یلیداشتند.مادرش،پدرش،خواهرش...اما آنها خ حضور

 دور تر از آرام!نفس یلیدور بودند...خ

 :.سرش را باال گرفتو گفتدیکش یقیعم
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که قراره  نیدیدیو م نیبود نجایجونم.باباجونم!کاش ا مامان 

 که دوسش دارم بله یبه پسر

چندوقت تمام و کمال از من  نیکه تو ا ی...به پسربدم

 و نی...کاش بودنیکرد.کاش بود تیحما

 ...تنگ شده یلی!دلم خنیدیدیم

زنگ تلفنش اورا از فکر خارج کرد.به سمت تلفنش  یصدا

 برگشت.آنا بود...تلفن را که برداشت انا

 :گفت غیج با

هست.کاش  نتونیب یزیچی تمدونسیدخــــــتر من م یوااااا

 اگه جوابت نیمن بوووودم اونجا.بب

خراب شم  امیکه دوباره ب طیبگو تا برم دنبال بل مثبته

 نیمجنون یلیشما ل ی.از کنمیسرتون!بگو بب

 .هان؟؟؟نیرو نکرد که

 ؟ی.چرا انقدر هولزمیسالم.خوبم.دونه به دونه عز -

 !خبردار شم یاز همه چ خوامیم -

 یزی!عجله نداشته باش!حاال که فعال چگمیبهت.م گمیم -

 ستیمعلوم ن
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 دختر؟ هی.جوابت چستیعـــــاره معلوم ن - 

 جوابم؟ -

 آره..جوابت -

 :آهسته گفت یبا صدا آرام

 !مثبته

 گفت: یآرام یبا صدا آنا

   

 ؟یکرد ؟فکریمطمئن

 .ادیز یلی...خیلیخ -

 :و خنده آنا باال رفتو گفت غیج یصدا و

عشقم!برو...برو به  کنمیم یخوشبخت یآرزووو برات

 ومدنیخودت برس تا ن

به نه.قلبش ضربان  قهیبه ساعت انداخت.ده دق ینگاه آرام

 :گفت دویکش یقیگرفت.نفس عم

 .برام دعا کن.خدافظباشه
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 !یبا یخدا پشت و پناهت.با - 

تماس قطع شد!خدارا شکر کرد...خواهرش هنوز در  و

 یگریبود.مهم نبود که در کشور د ایدن

تماس به ارام ثابت کرده بود که پشتش  نی...با همبود

 گرید قهیآنها چنددق نکهیا یادآوریاست!با 

خودش را گول  ندیاسترس گرفت.با افکار خوشا ندیآ یم

 .از اضطرابش کم نشد یزد اما ذره ا

به ساعت کرد.راس ساعت  یآمد...نگاه اطیدر ح یصدا

 یبلند شد که کس شی.از جاقینه...چه دق

 :دیرا د هیزد.در را که باز کرد چهره مهربان سم در

 اومدن زمیعز رونیب ایب

 :بااسترس گفت آرام

 امیباشه.االن م باشه

به خود انداخت از اتاق  نهیدر آ ینگاه نکهیپس از ا و

 وارد نشده بود.به سمت یخارج شد!هنوز کس

)همسر سهراب( و آقا بزرگ و خانم حهیسهراب ،مل عمو

 .زنگ در زدهستادیرشان ابزرگ رفتو کنا
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سالم و  ی.سهراب به سمت در رفتو آنرا باز کرد.صداشد 

 باال رفت.فرهاد وشهربانو یاحوال پرس

بر لب و گل بزرگ و  یشدند.سپس سامان با لبخند وارد

 یرچشمیبر دست وارد شد.آرام ز ینیریش

خوش دوخت و جذب با  یکرد.کت شلوار مشک نگاهش

 رو یکامال جذب تنش بود.موها دیسف زیبل

چشمش بود جذاب  یکه رو یبزرگ نکیو ع شیباال به

 یهم با لبخند بزرگ نایترش کرده بود.سار

آهسته  یلیخ ستادویا هیشدو سالم کرد.آرام کنار بق وارد

 اهسته به یلیخ یلیسالم کرد.سامان هم خ

همانطور که  دیبه آرام رس یوقت نایسالم کرد.اما سار آرام

 :اهسته گفت فرشدیدستش را م

 بعدا... نمیبیتورو م من

   

زد  یاز او جداشد.آرام از لحن او خنده اش گرفت!لبخند و

 :آهسته گفت حهیکه مل

 اریب یی...بدو دختر چابرو



 
 

1369 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 کشمیزنعمو هنوز نَشستن که...من خجالت م - 

.بدو دختر.خجالت نداره که.دستت نلرزه نمیبرو بب ایب -

 ایبخت خودتو بسوزون یبزن

 جهیانداخت که مل حهیبه مل یگرد نگاه یبا چشمان آرام

 :گفت دویخند

 گهید برو

به سمت  حهیبا استرس به سمت اشپزخانه رفت و مل آرام

 :گفت هیسالن...آرام رو به سم

 زم؟؟؟یبر چندتا

 !گهیبه تعداد د -

 چند نفر بودن؟؟؟؟ -

 نه نفر نیشی.با خودت مسای.وادونمینم -

 شهیجون م هی..سمزهیهشتا...چ شهیم خورمیخودم که نم -

 نصفش شمیهل م ؟؟؟منیزیشما بر

 نیزم زهیریم
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کردو به دست آرام  ی.استکان هارا پر چادیخند هیسم 

 هی.سمدیلرزیداد.دست آرام به وضوج م

 :را از دستش گرفتو گفت ینیس

فکر کن  نی.به اوفتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیدختر ه نیبب

 ....آروم باشیمثل اسمت رفتار کن دیکه با

را  ینیس دویکش یقیتکان داد.نفس عم یسر ارام

 گرفت.آرام شده بود.به سمت سالن.از پله ها

نفر  نیگرفت.سامان آخر یآمدو آرام آرام به همه چا نییپا

 هم دست دیلرزیبود.هم دست آرام م

.آنها که از قبل باهم هماهنگ بودن پس حال االنشان سامان

 را یخال ینیچه بود؟؟آرام س یبرا

 یچا یبرا یاسترس گرید نکهیگذشت و از فکر ا یا گوشه

 حهیزد.مل یوجود ندارد لبخند ختنیر

 :با لبخند گفت آهسته

 نجایهم نیبش
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کرد.بحث راجع  ینشستو با انگشتانش باز حهیکنار مل آرام 

 بود...آرام و یبه مسائل مهم اقتصاد

 قهی.سامان که هرچند دقسوختندیهردو در استرس م سامان

 پاک یعرقش را با دستمال کاغذ کباری

.باالخره سکوت همه جارا فرا گرفت که فرهاد کردیم

 :گفت

سراصل  میبر ستیکه بهتر ن گمیاجازه آقابزرگ...م با

 مطلب.؟؟؟

 :گفت دویخند آقابزرگ

 ...بهتر باشه کنمی.فکر مآره

 :فرهاد

آرام  خواستمی...منیبه حضورتون که اگه قابل بدون عرضم

 پسرم...آقا سامان یجان رو برا

 .کنم یخواستگار

انداختو سامان عرقش را پاک کرد.آرام  ریسرش را ز آرام

 به سامان یاز گوشه چشم نگاه
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...خنده اش گرفت.چقدر استرس داشت!...حرف ها انداخت 

 :و تعارفات شروع شد.شهربانو گفت

دخترو  نیبهتره ا نی.اگر اجازه بدکنمیکه دخالت م دیببخش

 پسر برن و سنگاشونو وابکنن

 :گفت دویخند اقابزرگ

بله...بهتره  ینمونده.ول یباق نشونیب یحرف دونمیم نکهیباا

 که حرف بزن

 یاز خجالت قرمز شد...خنده اش هم گرفته بود.صدا آرام

 خنده جمع باال رفت. اما آرام و سامان از

 :تانداختند.آقابزرگ گف ریسرشان را ز خجالت

 کن به سمت اتاقت یآقا سامانو همراه دخترم

 :آهسته گفت ارام

 !.با اجازهچشم

 :بلند شد.سامان هم آهسته گفت شیاز جا و

 اجازه با
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بلند شد و دنبال آرام راه افتاد.آرام به سمت  شیاز جا و 

 اتاقش رفت.در را باز کرد و خواست کنار

 :که سامان آهسته گفت برود

 تو برو

وارد اتاق شدو سامان هم به دنبالش.در که بسته شد  آرام

 ی.سامان کمدندیکش یقیهردو نفس عم

 :را باد زد و گفت خود

 گرمه یلیفضاش خ رونیاون ب ناموسا

 :زدو گفت یلبخند آرام

 !ادهیفشار روت ز ای گرمه

 ؟ی.تو چرا انقدر قرمزادهیفشار روم ز -

 من؟ -

حرف آقا  ادیقرمزش  یلپ ها دنیرفت.با د نهیسمت ا به

 :بزرگ افتاد.گفت

 ...آقابزرگ حرف

 .نکن شیادآوری یوا یوا -
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 :به او انداختو گفت ی.سامان نگاهدیخند ارام 

 م؟یبگ یاالن چ خب

 م؟؟؟یندار یحرف -

 خوامیکه م ییزایچیمونده  میگفت ارویچرا...اما اصل کار -

 بهت بگم

 !بگو -

من بدونم نگو  یاخوینم ویزیآرام از دروغ متنفرم.اگه چ -

 ای.نطورمیدروغ نگو.منم هم یبهم.ول

پراز  یموقع حرفا چیه ای!بگمیاگه بگم راستشو م ای گمینم

 مینفرت بهم نزن

 مینفرت دار بهم بزن ینداره حرفا یلیدل -

   

تو دلمون  میو نذار میپنهون نکن ویزیگفتم...از هم چ یکل -

 دنیشن هیکنه.من پا تمونیبمونه که اذ

 تتیحرفاتم.تمام حرفات.تا آخر عمرم پشتتم!حما تمام

 ...بذار عشقمون بمونه...حسمون ازکنمیم
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 .نره دست 

 :با لبخند گفت آرام

 مونهیم

 :گفت عیداد که آرام سر لشیتحو یلبخند سامان

 ؟یبه من بزن رونیلبخندو االن اون ب نی یدار اجرات

همسرم  میبعد عقد چرا که نه!لبخند تقد یاالن که نه ول -

 یچجور کنمیم

 دوی.سامان خنددیسامان کوب یمحکم به بازو دویخند آرام

 :گفت

 !گمیدروغ م مگه

 !ایح یب -

 ...میکه هست اهمیح یبه به ب -

 :ماند که سامان گفت نشانیسکوت ب یلبخند زدند.کم هردو

 آرام؟

 !جانم -
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 یکلمه از زبان آرام را دوست داشت.با صدا نیا چقدر 

 :گفت یآهسته ا

 !ادیز یلیدارم.خ دوست

 نییزدو سرش را پا یشد.آرام لبخند رهیبه آرام خ و

 یزد.با ولوم صدا یانداخت.سامان هم لبخند

 :گفت ینییپا

 ؟یدیبهم م یچه جواب رونیب اون

 ست؟یمعلوم ن -

 بشنوم. خوامی...بگو. مدونمینم -

   

 رهینپرسن و آقابزرگ محلت بگ دیشا -

 هماهنگم یقبال با پدرگرام -

 ؟یچ یعنی -

 !رهیبه بابا گفتم که امشب ازت جواب بگ -

 ؟یدیازش خجالت نکش یعنی -
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 گهینه...بابامه د - 

 :دیلبخند زد.سامان پرس آرام

 ؟یگیبهم م یچ رونیب ؟اونیدیو نم جوابم

 یقیکند...نفس عم یجمله ساز توانستیسکوت کرد.نم آرام

 :گفت دویکش

 ...گمیو م قتیحق

 ه؟؟؟یچ قتیو حق -

 ...جوابم هم مثبتهیعنیمن مثبته...پس  قتیحق -

در نگاه سامان بود.اما  یسامان نگاه کرد.برق خوشحال به

 و طانیشد به پسربچه ش لیتبد عیسر

 :گفت

پسره خوشگل و جذاب  هیبه  یتونی.اصال مگه مدونستمیم

 یتونیکه نم ؟معلومهیتونیم ؟اصالینه بگ

 :زدو گفت شیبه بازو ی.آرام مشت محکمدیخند و

 ؟ییپررو یلیخ یدونستیم

 آره -
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 :زدو گفت شیبه بازو یمشت محکم تر آرام 

 ییپررو یلیخ

 سامان باال رفت.دستش را گرفتو گفت: اخ

   

 دستم آخ

 :را باال انداختو گفت شیابروها آرام

 دردت اومد؟؟؟ یعنی االن

 ؟آخیزنیچقدر تو خونه م ؟؟؟؟منویدست بزن دار -

 دستم.اصال باهات قهرم

 :گفت ریباال رفته متح یبا ابروها آرام

 سامان؟

 یزی.سامان اخمو به او نگاه کردو چدینشن یجواب اما

 شی.از جایجالب طنتی.چه شدینگفت.آرام خند

 :شدو گفت بلند

 .منتظرنرونیب میبر بهتره

 :گفت سامان
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 نکردم یهنوز آشت من 

 ؟؟؟یکنیم یآشت یخب چطور -

آرام گرفت.ارام با تعجب به او  یصورت را جلو سامان

 :گفت جینگاه کردو گ

 هان؟؟؟؟

 :سامان

 کنمیم یبوس کن...آشت بدو

 :با تعجب گفت ارام

 کنمیمن بوست نم نمیسامان لوس نشو بب اا

 یتنها بر یتونی.مامینم رونیمنم ب یپ -

 بگم؟ یتنها برم چ -

 .دونمینم -

   

 میسامان زشته پاشو بر -

 نکردم یهنوز آشتمن  -
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 ...سامان - 

 :گفت یبا لحن ناراحت سامان

 بوس انقد سخته؟ هی

.صورتش را جلو برد تا گونه مردش را دیخند آرام

 که یخاص زیبوسه کوتاه بود...چ کیببوسد.فقط 

لبش به گونه سامان نخورده بود که سامان  نبود،بود؟هنوز

 را شیسرش را چرخاند و لب ها عیسر

اهسته آرام به  نیه یگذاشت.صدا ارامپیشاني  یرو

 که چشم یگوشش خورد.آرام شک زده به پسر

نگاه  هایش را روی پیشاني او گذاشته بودلب  بسته

 متعجب و شوک یحرکت چیه یکرد.آرام ب

 یبود.خواست کنار بکشد که سامان بوسه ا ستادهیا زده

 زد...و سپس آرام آرام از او

کم...آرام با شوک به سامان نگاه  یلیگرفت.آنهم خ فاصله

 خمار سرش را یکرد.سامان با چشمها

 :بردو دم گوش آرام گفت جلو

 ادیز یلیدارم.خ دوست
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 یقی.آرام داغ کرد.داغه داغ!نفس عمدیگونه آرام را بوس و 

 یکند...نفس یحرکت توانستی.نمدیکش

قرمز  شیانداخت.گونه ها ریکردو سرش را ز تازه

 :ند شدو گفتبل شیاز جا عیشد.سر

 رونیب میبر دی...فکر کنم بازهیچ

 یاتفاق چیکرد.ه یرفتو به صورتش نگاه نهییبه سمت آ و

 بود.به طرف سامان برگشتو وفتادهین

 :نگاه کردن به او گفت بدون

 میبر ایب

بلند شدو به طرفش رفت.سپس...هردو  شیاز جا سامان

 روبه تیباهم از در خارج شدند و به جمع

 ...نگاه کردند شانیرو

.هردو آب دهانشان را قورت زدندیبه آنها لبخند م همه

 :دادندو به آنها نگاه کردند.شهربانو گفت

به  نی.چرا چهارساعته زل زدگهید دینیبش نیایب خب

 ما؟؟؟؟
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 شانیقبل یحرف به سمت مبل ها رفتندو سرجا یب هردو 

 نشستند.سکوت سالن را احاطه کرده

اما آنها ،بخاطر اتفاق  کردندیها نگاه م.همه منتظر به آنبود

 خجالت زده نشسته شیپ قهیچند دق

 :دی.فرهاد پرسبودند

خبر عروس دار  میتونیشد دخترم؟؟؟؟امروز ما م یچ

 م؟یریشدنمون رو جشن بگ

 دیبا خجالت سرش را باال گرفت...چه با آرام

 یلبخند حهیکرد.مل حهیبه مل یگفت؟؟؟؟نگاهیم

 :...خانم بزرگ گفتزد

 ...مای.مامنتظر جوابت هستدخترم

 :کردو گفت دییبزرگ تا آقا

 !میباش.ما منتظر راحت

جوابش  گفت؟؟؟؟چگونهیم دیآرام بند آمده بود.چه با زبان

 ی...از گوشه چشم نگاهکردیرا اعالم م
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انداخت.با  نییسامان منتظر کردو سپس سرش را پا به 

 :گفت یفیضع یصدا

 ...نظرم یعنی...اممم.جوابم...من

 :ادامه داد دویکش یقیعم نفس

 !مثبته

باال  هیدست بق یحبس شده سامان آزاد شد و صدا نفس

 :را برداشتو گفت ینیریرفت!شهربانو ش

 !دیکن نیریدهنتونو ش نییبفرما پس

.دستش را دیکش یقیکه انگار کوه کنده باشد نفس عم آرام

 بردو لمسشان شیبه سمت گونه ها

که سامان  یحال فشار .داغه داغ بودند.االن حسوکرد

 !همچنان همه دستدیرا فهم گفتیم

شروع  انیآقا ی.صحبت هاگفتندیم کیتبر زدندویم

 امشب همه حرفهارا نیهم خواستندیم ایشد.گو

 :.فرهاد گفتندیبگو
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 رهینامه بگ یفردا سامان بره معرف ستیبهتر ن گمیم من 

 ش؟پسیاز محضرو بعدش برن واسه آزما

 !ظهر...حدودا فردا

 :آقابزرگ

   

 فردا؟

 .شیبله فردا.بعدشم برن آزما -

 .ندارم یمن حرف -

 :سپس به سمت همسرش برگشتو گفت و

 ه؟ینظرت چ شما

 :زدو گفت یبزرگ لبخند خانم

 .راحت شه المونیبدن خ شیکه نه!پس فردا برن آزما چرا

 :زدو گفت یلبخند فرهاد

که فرداش برن  رهینامه بگ یمعرف رهیسامان م پس،فردا

 !شی...بعدشم که آزماشیآزما
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سامان و آرام  یلب ها یرو یزد...لبخند کمرنگ یلبخند و 

 شد.چه یکینشست.چه زود دل هردو 

فردا و  یلبخندها هماهنگ شد...پس از آنکه قرار ها زود

 شد،خانواده سعادت از میپس فردا تنظ

راحت نا ییجدا نیرفتند...بماند که سامان و آرام از ا آنجا

 ...بماند زهایچ یلیبودند.خ

****** 

سرش  یپتو را رو زدیکه مدام به در م هیسم یباصدا

 :گفت دویکش

 بخوابممم خوامیخانوم م هیسم

تا ساعت سه شب  شبیهم فشار داد.د یچشمانش را رو و

 .سامانزدیبود و با سامان حرف م داریب

نامه را از محضر گرفته بود و امروز هم  یمعرف روزید

 بروند.حال که شگاهیقرار بود باهم به آزما

در را باز  هیشش بود قصد بلند شدن نداشت...سم ساعت

 :کردو گفت

 ...شوهرت زنگ زد گفتش که تو راهه ها دختر
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ساعت هشت باز  شگاهی...آزماشهیخانوم ساعت ش هیسم - 

 شهیاالن ساعت ش شهیم

ر راه هست تااونجا؟پاشو االن شوهرت چقد یدونیم -

 زشته رسهیم

   

 یکه برا یتخت نشست...لبخند یتورا کنار زد و رو آرام

 زده بود کمکم رنگ –شوهرت  –کلمه 

اورا  هیداشت که سم دنیبرخواب یو آرام دوباره سع باخت

 :تکان دادو گفت

 دختر.بدو پاشو

بلند شد.پس از برگشتن از  شیتکان دادو از جا یسر آرام

 خواست به سمت آشپزخانه ییدستشو

 :را گرفتو گفت شیجلو هیکه سم برود

 کجا؟؟؟

 .گهیصبحانه د -

 یباش دیناشتا با -
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 :تکان دادو گفت یسر آرام 

 !...باشهآهان

که چقدر  دیرس جهینت نیبه سمت اتاقش راه افتادو به ا و

 زنگ تلفن خانه که یگرسنه است.صدا

آنرا برداشتو شروع به صحبت کرد  عیسر هیت سمرف باال

 و در آخر هم از آرام خواست زودتر حاضر

سامان منتظرش است.آرام به چهره خودش در  رایز شود

 نگاه کرد.چقدر صورتش خسته نهییا

کرد آنرا راست و  ی.با چند ضربه به صورتش سعبود

 به سمت کمدش الیخیکند اما نشد.ب ستیر

و پس از برداشتن تلفن و دفتر  دیپوش یو سرتاپا مشک رفت

 اش از اتاقش خارج شدو به مهیچه ب

 :.سالم دادو گفتدیهال راه افتاد که اقا بزرگ را د سمت

 ن؟یداریب

 ...آره -

 ...که رمیپس آقابزرگ من بااجازتون م -
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فرهاد  شبی.دی.خدا پشت و پناهت...راستزمیبرو عز - 

 رنهار دعوت کرد.نها یزنگ زدو تورو برا

 ..لباس برداریدعوت خونشون

 آهان... چشم -

   

را برداشتو  یرنگ یسرمه ا کیبه اتاقش برگشتو تون آرام

 از آقابزرگ از خانه یپس از خداحافظ

.با لبخند دیسامان را د نیزد.در را که باز کرد ماش رونیب

 را باز کرد نیبه سمت سامان رفتو در ماش

 :سامان گفت که

 خانوم؟ نیباالخره افتخار داد بــــه

 :زدو گفت یلبخند آرام

 سالم

 ریسالم.صبحت بخ -

 ...شدم داری.من تازه بریصبح توام بخ -

 ؟یصبونه که نخورد -
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 ینه...گشنمه ول - 

 :زدو گفت یلبخند سامان

 .میخوریصبحونه مفصل م هینداره.بعدش  اشکال

در خنده و  ریمس یتکان داد.باق یحرکت کرد.آرام سر و

 :گفت دویشد...آرام خند یسپر یشوخ

و  یزنیبا من حرف م ینجوریجلو آقابزرگ منم ا تو

 ؟یخندیم

 دمیمن...نه!هنوز به اون درجه از جرئت نرس -

به  میبود...هشتو ن کیتراف ریمس شتری!بدندیخند هردو

 یشلوغ بود.هردو رو ی.کمدندیرس شگاهیآزما

لحظات چقدر  نینشستند تا نوبتشان شود...ا یصندل

 بود...هردو در کنار هم...آرام نیریش شانیبرا

 :دستانش گرفتو گفت انیرا م سرش

 ...دمیخوابیزودتر م شبید کاش

 :گفت دویدستش را کش سامان

 یشیخسته م ینجوریبذار رو شونه من...ا سرتو
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شانه  یپر از لبخند به او انداختو سرش را رو ینگاه آرام

 آرامش و عشق حق نیاش گذاشت...ا

حقش  یناراحت نهمهیبود.پس از ا آرام

 باعث زدندیکه پراز عشق بهم م ییبود...نبود؟؟؟لبخندها

 ...شدیم گرانید لبخند

 :اش را خورد گفت وهیاز آنکه آبم پس

 بسه...خفه شدم تونمینم گهید من

 :به او زدو گفت یزیلبخند محبت آم سامان

خونتون  میمامانم نهار دعوتت کرد.بر یتخب.راس لهیخ

 لباس بردار

 اقا بزرگ بهم گفته بود دونستمیبرداشتم.م -

 !خونه میآهان چه بهتر...پس بر -

 :را از سامان گرفتو گفت شیجواب آزما آرام

 میبر
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.هردو لبخند دندیساعت سه به خانه شهربانو رس راس 

 برلب وارد خانه شدند که شهربانو با عشق

پرسرو صدا از پله  نایآنها نگاه کردو خوشامد گفت.سار به

 :آمدو گفت نییها پا

 عاشق یسالم کفترا بـــه

 :ابرو باالر انداختو گفت سامان

 ؟ی.تو چرا خونه اسالم

 برم دانشگاه دیامروز عشقم نکش -

 :گفت دویدست ارام را کش و

 نمیبب نیبش ایباتو کار دارم...ب من

کنارش نشست.شهربانو همانطور که بساط  دویخند آرام

 :گفت کردینهار را آماده م

 بود؟ ین؟چیگرفت شویها.جواب آزما بچه

 :سامان

   

 !نبود.حله یزخاصیچ
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 :زدو گفت یلبخند شهربانو 

 ...واسه بله برون میکنیصحبت م ادیکه فرهاد ب االن

انداخت.همان موقع  ریزدو سرش را ز یلبخند خجول آرام

 در را باز کردو بلند سالم دیفرهاد با کل

 :زدو گفت یپسر و عروسش لبخند پرمهر دنی.با دکرد

 نیخوش اومد سالم

 شیآزما جهیکرد.اوهم مانند شهربانو نت یبا هردو روبوس و

 افتیهمان جواب را در یوقت دویرا پرس

 :گفت کرد

خدمت  میبهتره پس فردا واسه بله برون برس فکرکنم

 .پدربزرگت

زد...نهار در آرامش  یبازهم همان لبخند خجول آرام

 صرف شد سامان ساعت پنج آرام را به خانه

بازگرداند...خانواده سعادت آنقدر خوشحال بودند که  شان

 همان روز زنگ زدند و اجازه گرفتند که

هم  یو جشن کوچک ندیایبله بران ب یپس فردا برا یبرا

 گرفته شود.همانروز هم سامان و آرام



 
 

1393 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 یدختر یشوند...همه خوشحال بودند.خوشحال برا محرم 

 پدرومادرش را از کسالیکه در کمتر از 

که خواهرش کنارش  یدختر یداده بود.خوشحال برا دست

 یکس یدختر ب ینبود...خوشحال برا

کس  یب گریمثل سامان د یحال با داشتن پناهگاه که

 که همه خوشحال ینبود...به راست

 !.خوشحاله خوشحالبودند

***** 

آمدو تلفنش  رونیخبر از خانه ب دنیبه محض شن رضایعل

 را گرفت و از رپارسایرا برداشت!شماره ام

خواست خانه بماند تا برسد!به سرعت به سمت خانه  او

 پس از دیکه رس یاش راه افتاد.وقت ییدا

را به اتاقش هل  رپارسایبا همه،ام یو احوال پرس سالم

 :بااخم گفت رپارسایدادو وارد اتاق شد.ام

 ؟یکنیم ینجوریا چته؟چرا

 یکار چیچرا ه ؟پسیآرامو دوست دار یتو مگه نگفت -

 ؟یاریکه بدستش ب ینکرد
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 زدو گفت: یپوزخند رپارسایام 

   

 ؟ییانقد عصبان نیا واسه

 فردا چه خبره؟ یدونیآره.م -

 :زد.سرش را تکان دادو گفت یلبخند تلخ رپارسایام

 برونشه....با سامان بله

 یقدم هی دیحداقل با ؟؟؟؟تویزنیلبخند م ویدونیم -

 ...یداشتیبرم

عالوه بر،  رپارسایکه ام دانستیم دانست؟؟؟؟چهیچه م او

 دهیبرداشتن قدم جواب رد هم شن

باز  عیبست اما سر یلحظه ا ی.چشمانش را برابود

 :کردوگفت

 رضایعل الیخیب

 نداره.جواب منو بده الیخیب -

 ؟یزنیاد مچرا د نییپا اریصداتو ب -

 !جواب منو بده رپارسایام -
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 :بلند شدو گفت شیاز جا رپارسایام 

وقتم مال آدم  چی!هرضایعل سیمال آدم ن ییزایچ هی

 یتالش کنه...ول دی.درسته که ادم باشهینم

 مرض که نداره،داره؟ هودسیتالشش ب دونهیم یوقت

اون تورو دوست  دی.شاستیقانع کننده ن لتیدال رپارسایام -

 !داشت

 :زدو گفت رضایبه شانه عل یضربه ا رپارسایام

 میبر ایوقته گرفتم.ب یلی...نگران نباش.جوابمو خنداره

 رونیب

 ریبرد.ذهنش درگ رونیاز اتاق ب دویکش رضایدست عل و

 که به آن خواستیبود.اصال دلش نم

برود.هرموقع که واقعا توانست فراموشش کند،آن  مجلس

 وقت با ارام و شوهرش روبه رو

 شدیچه؟اگر سامان حساس تر م دیفهمی!اما اگر آرام نمشدیم

 !گرفتیم یدرست میتصم دیچه؟؟؟؟با

***** 
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 گفت: دویبر سرش کوب سامان 

   

 !دامادم نه توووو من

ها!خودتون  امی.من امروز با نامزدم مگهیمنم دامادم د -

 ن؟یچند نفر

 دیمامان که فقط خاله و عمو بزرگمو دعوت کرده.کال شا -

 میپونزده نفر بش

 اد؟یآهان...سامان بهم م -

 !واسه من انتخاب کن میبر ایرفت ب نهیآره رنگ آ -

 خب لهیخب.خ لهیخ -

انتخاب  یرنگ یاز آن که سامان هم کت شلوار سرمه ا پس

 آمدند.سامان رونیکرد هردو از مغازه ب

 :کردو گفت یپوف

 ...پاساژ متنفر شدم!متنفر از

 چرا؟ -
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تا  ـــــدیخر نایگرفتم با ماما یصبح که مرخص روزیاز د - 

 آرام ی.هرچند برانجایاالن که اومدم ا

خب...آخراش از بس طول  یکردن لذت بخشه ول دیخر

 ...متنفرم شدم از پاساژ دیکش

 :گفت دویخند یمهد

.اصال حال فرستمیم مویکه واسه نسترن،مامانو آبج من

 ندارم دیخر

 یدهان مهد دندیسر تکان داد.به خانه که رس دویخند سامان

 :و سامان باز مانده بود.شهربانو گفت

 نیا یچجور ینیاونجا زنتو بب ی.بریچیکادوها که ه نیا

 ؟؟؟؟یکنیدهنتو کنترل م

آمدو  رونیب نایزدو به مادرش نگاه کرد.سار یلبخند سامان

 :گفت

 برو حموم ایب سامان

 .حاال رمیم -

 یستیعت پنجه تو هنوز حاضر ن.سانمیبرو بب ایب -
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 ها! میخواهر گلم.بعد شام قراره بر - 

   

 .یحموم شیتو تا ساعت ش -

 االن زوده -

 !...بدوشهیم کیهوا داره تار نیبرو.بب ای.پاشو بستین -

 :نثار سامان کردو گفت یپس گردن یمهد

تو  زنهی.نترس زنت زنگ نمذارهیکالس م گهیبرو د خب

 قهیچند دق نیا

را باال  شیچشمانش را گرد کردو ابروها سامان

 :گفت دویخند نایانداخت.سار

 .بروزنمتایم سامان

 مینیبیم گرویبه مفهوم _ ماهم د یمهد یبرا یسر سامان

 تکان دادو وارد اتاقش شد.تمام –

 گریبود که از او بله گرفت بود.د یآن کس ریدرگ ذهنش

 نصف دیپس با نیمتاهل شده بود.از ا
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فکر ها لبخند به  نی.اگذاشتیهمسرش م یرا برا وقتش 

 دویبه صورتش کش ی.دستدیلبانش بخش

 شیر ری.خمشدی.او امشب داماد مستادیحمام ا نهییآ یجلو

 سپس به ختویدستش ر یرا رو یتراش

صورتش  یرا رو غیو بعد...ت دیمال صورتش

 زدو به کارش ادامه ی...صاقه صاف.لبخنددیکش

 ندهیهمسر آ ی...برادیرسیخوب به نظر م دی.شب باداد

 ...اش

****** 

 :در هم شدو گفت نایس یها اخم

 میندار امینم -

 بگو کیمن کار دارم بابا.از طرف من تبر -

 یخوای.مرپارسایام کنهینگاهتم نم یحت گهیآرام د یاین -

 ؟یناراحتش کن

 ...آخه -
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تنها هست.مادر و پدر و  یخودته.اون به اندازه کاف لیم - 

 یخوای.اگه مستنیخواهرش اونجا ن

 یاین یتونیشه م ناراحت

با حرص چشمانش را بست. سپس باز کردو  رپارسایام

 گفت:

   

 امیخب...م لهیخب.خ لهیخ

 یقیدر اتاق چرخاند.نفس عم یوارد اتاقش شد.نگاه و

 دیبرادر با کیلبخند زد.او به عنوان  دویکش

.پس از برداشتن حوله اش وارد حمام دیشود...با وارد

 ....شد

***** 

 :چرخاندو گفت سر

 !محمد رضا امینم من

آرام شرکت  یتو شاد یتونیتو نم یعنی.ایگفتم رو نکهیهم -

 شاد باشه؟ یندار ؟دوستیکن
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 :با بغض گفت ایرو 

 هیفکر کنه من  خوامی...نمستین نایا بحث

 امی.پس نمخوامیمزاحمم...نم

 .یایکه ب کردیکه نم دیخود آرام تاک یاگه مزاحم بود -

 .فقط زنگ زد شمارو دعوت کرد اون -

 .ادیهم ب ایکرده رو دیخانم بزرگ گفت که آرام تاک -

 :زدو گفت یپوزخند ایرو

 کنمیخودم درستش م رونیب برو

 توانستیم ایحرف از اتاق خارج شد.رو یرضا ب محمد

 به او قهیکه هر دق یدربرابر آن خانواده ا

را از  کشینبود تبر اورد؟؟بهتریدوام ب روندیغره م چشم

 ...بهتر بود.تلفنشکرد؟چرایاعالم م نجایهم

 دیبرداشتو شماره آرام را گرفت.اما منصرف شد...با را

 قبل یایرو گریبرود و به همه ثابت کند د

فکر  نی...با همدیاز غذاب وجدانش کم شود...با دی.باستین

 حوله اش را برداشتو به سمت حمام
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 .رفت 

****** 

 زدندیمدام حرف م هیرو سادرد گرفته بود...هم سح سرش

 .ندادیکشیم یادیرا ز شیهم ندا موها

 گفت: چاندیپیم سیرا دور بابل شیکه موها همانطور

   

عروس خانوم  نیا نیکه شما دوتا دختر استرس دار انقد

 نیدید هوی دینداره.بابا تمرکزمو بهم نزن

 فر،موهاش و صافه صاف کردم یبجا

 :گفت دویخند سحر

 ...فقط برقصم خوامیچقد ذوق دارم.امشب م یوا

 :سحر زدو گفت یشانیبه پ یضربه ا هیسا

خراب  نی...امروز جشنتو اگهید دونمی...آرام من میا عقده

 !کنهیم

 :ندا باال رفت.ندا گفت یتکان داد که صدا ی.سردیخند آرام
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 نشویبهتر دمیکش رونیکه ب ییاز اون لباسا نیها پاش بچه 

 بپوشه نیا میبد دیاریب

 !پوشمیندا من انتخاب کردم.همون لباسرو م -

 دسیپوش یلیبابا اون خ -

بزنم که.سامان  پیت یاونجور دی...نبادسیمعلومه که پوش -

 ادیبدش م

 :گفت دویخند هیسا

 !رتیغ جووووونم

 :دسته مورا هم ول کردو گفت نیلبخند زدند.ندا آخر همه

 !یچه ماه شد نیبب پاشو

حالت  نیفر شده اش را به جلو آورد.ا یبا دست موها آرام

 ییرا دوست داشت.قسمت باال

 نییپا یحالت صاف خودرا داشتند و قسمت ها شیموها

 بلند شد و شیفر درشت بودند.از جا

تنگ سبز رنگ تا  رهنیپ کیبه لباسش کرد... ینگاه

 یو کفش ها یزانو بود.با ساپورت مشک یرو
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نشاندو خودش مقابل او  یصندل ی...ندا اورا رویمشک 

 را برداشت که ششیقرار گرفت.لوازم ارا

 :گفت عیسر آرام

 هی.خوامینم غیو رژ ج هیکنا.من سا شیکم ارا یلیخ یلیخ

 .خوب زیچ

 باشه باشه.تو فقط حرف نزن من کارمو بکنم -

   

ساعت دستش را به هم  مین بایشروع کرد.پس از تقر و

 :گفت دویکوب

 !به خودم.پاشو خودتو بنگر نیآفر

انداخت.پوستش با  نهییبه آ یبلند شدو نگاه شیاز جا آرام

 شده بود.چشمانش با کدستی کیپنک

. دیرسیبه نظر م باتریز یلیخ ملیو خط چشم و ر سرمه

 گونه یکه رو یقهوه ا-ییرژگونه طال

تر نشان  یشده بود صورتش را استخوان دهیکش شیها

 لبانش یهم رو ی.رژ قرمز کمرنگدادیم
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 :.به سمت ندا برگشتو گفتبایز یلیشده بود.خ بای.زبود 

 هیعال زمیعز یمرررس

به ساعت  یداد.آرام نگاه لشیتحو یلبخند مهربان ندا

 دنیلباس پوش یکرد.هفت بود...هنوز برا

 :گفت عیدو تقه به در زد.آرام سر یبود.کس زود

 نییبفرما

نرا به دختر ها غذا در دستانش بود.آ ینیوارد شد.س هیسم

 دادو سپس تلفن را به سمت آرام گرفتو

 :گفت

 خواهرتونه

 :زدو گفت یلبخند آرام

 یمرس

کرد.آنا از ذوق و شوقش  کیتلفن را به گوشش نزد و

 او رایو جوابش هم فقط سکوت بود ز گفتیم

.در آخر هم از سحر ندیلبخند زدن را بب توانستینم که

 ردیشدن آرام تلفن را بگ غهیخواست موقع ص
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آنا هم بشنود.پس از قطع کردن تلفن هر چهار نفر شروع  تا 

 یپلو کردند.آرام نگاه ایبه خوردن لوب

 :ساعت کردو گفت به

 .انیم گهیساعت د میمه،نیهفتو ن یوا

حرف به غذا خوردن خاتمه داد.پس از مسواک  نیبا ا و

 یلیکردو خودش خ رونیزدن دخترهارا ب

.آنها هم وارد شدند و لباسشان را دیلباسش را پوش زود

 .همه خوشحال بودند...خوشحالدندیپوش

 خنددیکه بعد از چند ماه غصه م یدختر یبرا

   

***** 

به  ینگاه نایگذاشت!سار شیپا یرا گرفت و رو کیک

 :کردو گفت کیک

- .WOOOOWقهیبابا سل... 

 .مامان سفارش داده -
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هنر  کمی.فقط تو انتخاب زن یندار قهیتو سل گمیهمون.م - 

 یبه خرج داد

و دو طبقه و  ک،گردینگاه کرد.ک کیبه ک دویخند سامان

 ساخته شده بود و دور هر دهیبه هم چسب

ساده بودو  کیبود...ک دهیچیپ یرنگ اهینوار س طبقه

 هیو هد کی.رسمشان بود.روز بله بران کبایز

سامان نگاهش  ستادیکه ا نی!ماشبردندیعروس م یبرا هارا

 یخانه آرام لبخند دنیرا باال برد.با د

شد.سامان هم  ادهیگل را در در دستانش گرفتو پ نای.سارزد

 دراوردو به نیرا از ماش کیک اطیبا احت

 ادهیپ نیو همسرش هم از ماش یبرگشت.مهد عقب

 شدند.پشت آنان هم عمو و خاله سامان با

ر خانه رفتند و شدند.همه به سمت د ادهیپ شانیها خانواده

 فرهاد زنگ را فشرد

***** 

متعدد از آرام مهمانها کمکم  یاز گرفتن عکسها بعد

 .و چقدرنای.اول از همه هم خانواده سدندیرس
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 گریآرام که زن کس د دنیرپارسا،دیام یبود برا غمناک 

 .اما تمام مدت لبخند رو لبانش بود وشدیم

.زهره هم با زدی...آرام هم لبخند مگذاشتیسر آرام م سربه

 یزنگ برا یفرزندانش آمدند که صدا

لبان آرام نشست.آرام  یلبخند رو نباریسوم زده شد و ا بار

 غر غر یشالش را سرش کرد که صدا

 :ندا باال رفت یها

 نایواسه ا دمیمن زحمت کش یریبم یا

 :در گوشش گفت آرام

 تیبعد محرم بذار

ره به سامان انقدر آدم هست.تو فقط قرا نجایا تیبعد محرم -

 نجایا ینه به همه پسرا یمحرم ش

 .پس از االن درارکه

 ساینه االن نه.حاال وا -
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بود وارد شدن  یبه او رفت.چه لحظه ا یندا چشم غره ا و 

 یها دنیخانواده سعادت.هلهله کش

دخترخاله ها و  یو خواهرش.دست زدن ها شهربانو

 سامان و آرام!و چه غمناک بود یپسرخاله ها

 کی...چقدر همه خوشحال بودند...سامان کرپارسایام نگاه

 دادو همه شروع به هیرا به دست سم

کردند...همه که وارد سالن شدند خانواده  یپرس احوال

 گذاشتند و نیرا زم شانیها هیسعادت هد

سامان دادند و  یبه دست عمو یمبل نشستند.دفتر یرو

 نییسپس...سر دونفر در جمع پا

 هیم...پس از حرف زدن بزرگترها مهر.سامان و آراافتاد

 چهارده سکه اعالم شدو در صدویآرام س

نوشته شد.دفتر بله بران!دفتر در دست بزرگترها  یدفتر

 صفحه یرا پا شیهرکس امضا دویچرخ

.آرام پس از دینشاند.دفتر به دست آرام رس یمشخص

 یقیهمان صفحه نفس عم یخواندن سرسر
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 نییرا پا شیبایز ی...دستش را حرکت دادو امضادیکش 

 یسامان زد.دفتر که بسته شد عمو یامضا

 :گفت سامان

دوتا  نیکه مهمونتون باشه ا ستین یا گهیکسه د اگر

 !به هم میجوونو محرم کن

 :تکان دادو گفت یسر اقابزرگ

 نیی.بفرمانه

موقع تلفن زنگ خورد.سحر به سمت تلفن رفتو با  همان

 دنگفتو بدون قطع کر یزینام آنا چ دنید

را  یبلند شد و چادر شیرا نگه داشت.شهربانو از جا تلفن

 سرش یبه دست آرام داد.آرام آن را رو

و کنار سامان نشست.هردو پر از استرس...زمان  انداخت

 ...نفس ها پر ازگذشتیآهسته آهسته م

سامان(شروع به  ی...فربد)عموشدیم دهیکش استرس

 کرد...مکث که نفس یخواندن مطالب عرب

 یقطع شد.چشمانش را بست و با صدا یلحظه ا آرام

 :گفت یفیضع
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 بله 

آنا در پشت خط لبخند  غیدست ها و ج یباال رفتن صدا و

 پس از شی.عمودیرا به لبان آرام کش

 :زدو گفت یاز سامان هم بله گرفت لبخند آنکه

 ...مبارکه

 :بعد رو به آقابزرگ گفت و

 رو چهارماهه خوندم غهیص نیکه گفت همونطور

   

را به  یآقابزرگ با لبخند تشکر کرد.شهربانو انگشتر و

 دست سامان دادو سامان هم آن را در

 :گفت یآهسته ا یچپ آرام انداخت و با صدا دست

به عنوان نشون دوست دارم تو  نویا ادیب یحلقه اصل تا

 نمیدستت بب

آرام  نکهیآرام بود...!بعد ازا یاز سو یجوابش لبخند و

 آن سرو صدا با آنا حرف انیم یا قهیچند دق
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سالن را ترک  لیتلفن را قطع کرد و مردان بزرگ فام زد 

 کردند و به سمت هال رفتند!و فقط جوانان

به اتاق  شی.ندا آرام را با چشم غره هالیو زنان فام ماندند

 کشاندو شالش را از سرش برداشتو هر

آرام اصرار کرد نگذاشت که شالش را سرش کند.با  چقدر

 :اخم گفت

 رونی...برو.برو بناهایشکسته سر ا دستم

آرام  یموها دنیهل داد.سامان با د رونیآرام را به ب و

 به یرا باال انداختو سپس چشمک شیابروها

مشغول رقص  یآهنگ باال رفت و چند نفر یزد.صدا آرام

 شدند.آرام به خاله و زنعمو و یادا باز ای

 ی...شادنهایبود همه ا بایشد...چه ز یمعرف شانیفرزندها

 بود...لبخند بایز لیفام یدخترها و پسرها

آرام که سامان  یبود...رقص ها بایسامان و آرام ز یها

 بود...رقص دو نفره بایز کردیخود م خیرا م

ص که در همان رق ییها یبود...ده هزارتومن بایز شان

 یبود...موقع بایز دادیسامان مدام به آرام م
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 شیو چاقو کیکه سامان بابت ک یرا آوردند و پول کیک که 

 ...لبخندکیک دنیبود...بر بایداد ز

بودو  بایبود...ز بایدست ها...همه شان ز ی...صداشانیها

 ...و چه تلخ بود لبخندزیخاطره انگ

 ...رپارسایام

.مهمانها کردندیدر سالن نشسته بودندو صحبت م همه

 .فقطشدندیکمکم از جمع خانواده خارج م

سعادت و ندا مانده بودند.و باالخره آنها هم آن جمع  خانواده

 را شانیمیرا ترک کردند...جمع صم

لباس و پاک کردن  ضیکردند...ارام پس از تعو ترک

 :تخت افتادو گفت یرو ششیآرا

 !جووونم درومد یوا

که  ییاون پوال ادیجونم درومد نداره که.من  وونهید -

 شمیشارژ م وفتمیسامان موقع رقصتون داد م

 !برسه به تو چه

 !وونهید -
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 یآرام رو یراحت یلباس ها دنیپس از پوش دویخند ندا 

 امکیپ یکه صدا دیتخت آرام دراز کش

 گفت: عیآرام بلند شد.ندا سر لیموبا

   

...من اصال حالو حوصله لنتیبذارش رو سا ناموسن

 .ندارم نارویا نگیریج نگیریج

 باش -

نام سامان لبخند دندان  دنیتلفنش را کم کرد.با د یصدا و

 :بود نیا امیزد...متن پ یینما

 خودم چطوره؟ خانوم

 !خسسسسته -

 :بعد جوابش آمد قهیلبخند زد.چند دق و

 ...پس خانوم بخواب

 ؟یتو خوب -

 !گرفتم یانرژ یاندازه کاف!امروز به یلـــــیخ -

 :نوشت شیبرا طنتیبا ش آرام
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 کرد؟؟ تیپرانرژ نهمهیا یچ 

خوشمزه بود.آهنگا هم  یلیبودم خ دهیکه خر یکیاممم.ک -

 !داد بهم یانرژ ی...کلنایباحال بودن.هم

 :اخم کردو نوشت آرام

 ؟؟یجد اا

 !گرفتم یانرژ دمیخانوممو د -

لبان آرام نشست...چه خوشحال بودند  یرو یپهن لبخند

 شانیهردو در کنار هم...چه خوب بود برا

به  ایعاشقانه زدند  یهم حرفها گرید یلحظات...کم نیا

 بغل هم "و ریقول ندا " هندونه گذاشتن ز

بود  بایداده شد...ز انیبه بحث پا ریبا شب بخ بعد

 ...بایکه قبل خواب زده شد...ز ییلبخندها

 ماه بعد کی ********

تلفن  یتلفنش چشم باز کرد.کلمه "همسرم" رو یصدا با

 زدو تلفن را ی.لبخندکردیم ییخودنما

 :دیچیسامان در گوشش پ یپر انرژ ی.صدابرداشت
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.صبح باستیمن شروع شه چقــــدر ز یکه با صدا یصبح 

 ...ریبخ باتیز

   

خواب  یبا صدا دویبه اعتماد به نفس سامان خند آرام

 :آلودش گفت

 سالم

!قرار مایگرفت ی.پاشو دختر.مرخصیتو که هنوز خواب -

 باهم میداشت

 :به ساعت کردو سپس گفت ینگاه آرام

 دهه تازه ساعت

 گهیساعت د میدوازده.پاشو من ن شهیم یش داریتا شما ب -

 !اونجام ها

ربع به  هیتااون موقع حاضر شم! تونمیساعت نه نم مین -

 .باش نجایا ازدهی

 ......منتظرمخب.بدو لهیخ -

 باش.فعال -
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 فعال جوجو - 

به حرف  یآرام با لبخند تلفن را قطع کرد.جوجو؟؟؟؟کم و

 ""جوجو نیا دهی.عاشق شندیسامان خند

گفته بود  نرایماه آنقدر ا کی نیاز دهان سامان بود.در ا ها

 .کردیآرام تعجب م گفتینم یکه اگر روز

که ته مانده خنده اش بود به جعبه قلب قرمز  یبالبخند

 پنج ستویچشم دوخت...ب شیرنگ روبه رو

که قرار  یبود...روز نی.روز عشق...امروز ولنتابهمن

 از عیبود از صبح تا شب را با هم بگذرانند...سر

رفت.پس از آن  ییبلند شدو به طرف دستشو شیجا

 خوردو به هیاز دست سم یصبحانه هل هلک

با شلوار همرنگش  یرنگ یزگشت.مانتو سرمه ابا اتاقش

 هم سرش انداخت و ی.شال مشکدیپوش

 کدستی کیرا برداشت.پوستش را با پنک ششیآرا لوازم

 را به ملیکردو سپس سرمه و ر

اورا فوق العاده  شدیم یزد.چشمانش که مشک چشمانش

 هم به ی.رژ لب قرمز رنگکردیم بایز



 
 

1418 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

 شیفرستاد.کادو نهییخودش در آ یبرا یزد و بوس لبانش 

 اش جا دادو با تک یمشک فیرا درون ک

سامان از اتاق خارج شد.به طرف اتاق آقا بزرگ  زنگ

 رفت و پس از دوباره اجازه گرفتن از خانه

 شیساق بلندش را که سامان برا یها نیزدو پوت رونیب

 اطیح ریو به سرعت مس دیبود پوش دهیخر

 ی.لبخنددیسامان را د نیکرد.در را که باز کرد ماش یط را

 داخل یرفت.وقت نیزدو به سمت ماش

 یزدو بااو دست داد.سامان چشمک یسامان هم لبخند شد

 :زدو گفت

 یشد خوشگل

   

 بودم -

 !بله بله...منظورم خوشگل تر بود.خانوم من ماهه -

کرد.سامان  ادیضبط را ز یبه او زدو صدا یلبخند آرام

 :گفت
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روز  هیرستوران! میرو نرگرفتم که نها می...من تصمخب 

 ...متفاوت ترو باحال تر

 م؟یفالفل چرک بخور -

 ها؟؟؟؟ -

 م؟یفالفل چرک...بخور -

 حد نیدر ا گهینه د یگفتم متفاوت ول -

 !ها دهیسامان حال م -

دور  میخونه من...بعد بر می...بعد بریفالفل میباشه.بر -

 ؟یدور.موافق

 موافقم -

نگاه کردند...سامان  شانیهردو لبخند به لب به روبه رو و

 نگه داشت و سپس با یفالفل کیدم 

 شیخانه اش را در پ ریبرگشت و مس چیدوساندو

 بودو هردو نگیدر پارک نیبعد ماش یقیگرفت.دقا

آسانسور  تیدر دست سوار آسانسور شدند.آهنگ ال دست

 به خود شتریباعث شد سامان،آرام را ب
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به طبقه خانه  دنیکه رس یخانم یدهد...اما صدا فشار 

 ضدحال بود.سامان دادیسامان را گزارش م

زدو ابتدا در آسانسور و بعد در خانه را باز  یلبخند

 :شده کردو گفت زیبه خانه تم یکرد.آرام لبخند

 ...من زهیمرد پاک نیآفر بابا

گذاشتن شالش وارد اتاق سامان شد که ناگهان  یبرا و

 حاصل از ذوقش باال ـــنیه یصدا

به اتاق پر از بادکنک قرمز کرد...اتاق  ی.نگاهرفت

 یدر گوشه آن قرار داشت.رو یکه تخت یبزرگ

وجود داشت که داخل آن  یرنگ یسبد بزرگ قهوه ا تخت

 کیبود. فیبه رد فیقرمز  رد یپر از رزها

در دستانش  یقرمز هم کنارش با نشان دادن قلب خرس

 !آرام دستانش راگفتیم کیرا تبر نیولنتا

دهانش گذاشتو به آن تخت پراز گلبرگ نگاه کردو  یجلو

 دور یدست دیبگو یزیچ نکهیقبل ازا

شد!آرام با  دهیپهن سامان کوب نهیحلقه و آرام به س شکمش

 ذوق گفت:
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 .هیعال نیا سامان

بر گردن آرام زدو سپس  یسرخم کردو بوسه ا سامان

 :کنار گوش آرام زمزمه کرد

 !خانوممو نداره قابل

گردن داغ آرام زد.آرام  یداغ بررو یبوسه ا گریبار د و

 چشمانش را بستو عطر تند سامان را با ولع

کنار گوشش  یموجب بوسه ا نیمشامش کرد.و هم وارد

 یا هیثان یشد!به طرف سامان برگشتو برا

که در آن چند  دیفهم یشد...چه کس رهیسامان خ درچشمان

 یسامان آورد؟چه کس چه بر دل هیثان

و جذاب،نگاه  یمشک یشدن با آن چشم ها رهیکه خ داندیم

 که با تمام وجود یکردن به پسر

که  یجز سامان داندیم یکس برد؟چهیدارد طاقت م دوستش

 طاقتش تمام شد.دستش را دور کمر

 ییکرد...و سپس...لب ها کیحلقه و اورا به خود نزد آرام

 نشان دهنده عشقشان دیکه بهم چسب
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جواب بود در  یهردو.آرام ب ی...برابایز ی...عشقبود 

 جواب بود یداغ سامان.ب یمقابل بوسه ها

 ...شدیوقفه بر لبش زده م یکه ب ییبوسه ها درمقابل

 ریاش زد.آرام سربه ز یشانیبرپ یبرد و بوسه ا سرباال

 به رهیخ یچند لحظه ا یانداختو سامان برا

!با شیه اش نگاه کرد...عشق تمام زندگچند وقت نیا عشق

 یدستش چانه آرام را باال آورد.آرام برا

زد.سپس  یشد.سامان لبخند رهیشرمسار به او خ یقیدقا

 :گفت

 نشونت بدم زیچی ایب

 یتخت نشاند.سبد کوچک یاورا رو دویدست آرام را کش و

 که پر از گلبرگ قرمز بود را به او دادو

 :گفت

 مبارک نتی...ولنتاتیهد نمیا

آرام زد.آرام گلبرگ هارا کنار زد.با  یشانیبرپ یبوسه ا و

 یسیکه حروف انگل ییگردنبند طال دنید
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 S.Aدهیچیدر هم پ یبیآن هک شده بود و به طور عج یرو 

 ییبایشده بود چشمانش برق زد.لبخند ز

 :گفت زدو

 .العادس فوق

گردنبند را دراوردو به سمت سامان گرفت.سامان پشت  و

 گردنبند را در گردنش ستادویاو ا

رفت.جعبه قرمز  فشیزدو به سمت ک ی.آرام لبخندستادیا

 رنگش را دراوردو به سمت سامان گرفت

 گفت: و

   

 مبارک نتیولنتا

زدو جعبه را گرفت.درش را که باز  یلبخند پرمهر سامان

 انیکه م ییبایز یساعت دنیکرد با د

 :زدو گفت یقرمز بود لبخند یها گلبرگ

 ؟یدیزحمت کش چرا

 نبود یزحمت -
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 :و گفت دیرا در آغوش کش سامان،آرام 

 دارم دوست

 :زد.سپس با گفتن شیبر موها یبوسه ا و

 از دهن افتاد فالفل

و خنده  یشوخ انیبرد...نهارشان م رونیرا از اتاق ب آرام

 بخش یکه زندگ ییخورده شد!خنده ها

را دوست  شانیهردو...خوشبخت یبرا بود

 ...از جنس عشق یداشتند...خوشبخت

****** 

 :بلند شد شیاز جا شگریآرا یصدا با

 یچقد ماه شد نیعروس خانوم...پاشو بب پاشو

برق از  نهییچهره خودش در آ دنیکرد.با د نهیبه آ ینگاه

 بود نهییکه در آ یکس نی...ادیسرش پر

 رهی...به صورت خودش خدانستیم دیآرام بود؟؟؟بع خود

 شد...فوق العاده بود...جذاب تر از
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آن بود  یکه رو یتاج میشده و ن ونینیش ی.موهاشهیهم 

 .کردندیم یدلبر

 ییخودنما شهیاز هم شتریب دشیسف صورت

 رنگش حالت یخوشحالت قهوه ا ی.ابروهاکردیم

قهوه  هی.چشمانش با سادادیتر نشان م دهیرا کش چشمانش

 که مژه یملیو مدادچشم،و ر ییطال یا

شده  شهیکوه کرده بود جذاب تراز هم کیرا اندازه  شیها

 که مثل ییطال یبود.رژ گونه قهوه ا

کرده  یروز بله برانش بود هم صورتش را استخوان همان

 لبانش یکه رو یرنگ یبود.رژ لب سرخاب

که در تنش بود  یدیبه لباس سف ی...نگاهدیبریطاقت م بود

 از یکه مخلوط یکرد.لباس عروس

   

 نیبا آست یکیخودش و سامانش بود.لباس ساده و ش قهیسل

 کمرش به حالت ی!روپوریبلند گ یها

کار شده بود که بر  ییبایبراق و ز یها نینگ کمربند

 ریبا جنس حر یافزود.دامن یارزش لباس م
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بلند اورا مانند شاهزادگان کرده  یپف و دنباله ا یکم 

 و نگاه زدیبرق م دشیطال سف سیبود.سرو

دختر  رهی.نگاه همه،خکردیخودش م رهیرا خ یهرکس

 بود که امروز همسر سامان سعادت یجذاب

براق  یکه عاشقانه دوستش داشت.آنا با چشمان ی.پسرشدیم

 :گفت

 !ییعال یشد یعال آرام

 :کردو گفت دییحرف اورا تا نداهم

 یمحشر

 :زدو گفت یلبخند آرام

 نیخوایم اروی.دل کنایشد یگریامروز خوب ج شماهاهم

 نیببر

و از آن دو فاصله گرفت اما ندا به لبخند ساده  دیخند آنا

 که دیبگو یزیاکتفا کرد.آرام خواست چ یا

 :گفت ندا

 ...برو شنلتو بپوشادیاالن شوهرت م برو
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 :زنگ تلفن ارام ندا گفت یصدا با 

 .اومد.بدویدید

تلفن را به دست آرام داد و آرام تنها گفت که حاضر  و

 ...است

 "نمونیعشقه ب ایدن هی یتو کنارم یوقت"

سرش انداختو سپس با کمک آنا  یتور لباسش را جلو آرام

 رنگش را تنش کردو دیشنل سف

به خود زدو با  یسرش گذاشت!لبخند یرا رو کالهش

 به سمت راهرو حرکت شگریحرف آرا

آمدنش از پله هارا آموزش  نیینحوه پا یبردار لمی.فکرد

 یبردار لمیدادو خودش سخت مشغول ف

 ری.آرام به سمت سامان که گل به دست و سربه زبود

 یقدم ها یبود رفت.با صدا ستادهیا یکنار

 .سرش را باال گرفت آرام،سامان

 یزنیدلم پر م یتو یکه تو با من یوقت
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 یزنیبه قلب من سر م یبام مهربون یوقت 

 ...هی...چه عالهیعال چه

به  ییبایافتاد.لبخند خاص و ز شیبایبه ملکه ز نگاهش

 یمحو تماشا یقیدقا یهمسرش زدو برا

خاص  ژیشد.اما بعد با پرست شیروبه رو یبایز دختر

 ...خودش به سمت ارام قدم برداشت

 نمونیعشقه ب ایدن هی یتو کنارم یوقت

 قد تموم آسمون گرویهمد میدار دوست

قرمز را به دست آرام  یشده از رز ها لیگل تشک دسته

 یرو یداد.تورش را باال زدو بوسه ا

چهره آرام  دنیآورد با د نییهمسرش نشاند.سرکه پا یشانیپ

 ...خشکش زد یلحظات

 ستین یمهربون ریغ

 تو قلبمون گهید یچیه

انداخت و دستش را گرفتو  نییزدو تور آرام را پا یلبخند

 ...حرکت کرد رونیبه سمت ب
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 ...حس و حالمون هیتو دست هم عال دستامون 

رنگ  یبه سامان انداخت.کت شلوار مشک ینگاه آرام

 رنگ جذب.همراه با دیسف رهنیجذب با پ

پسرانه بودو جذاب.در  شی...موهاشیگلو یرو یونیپاپ

 و جذاب نیباتریآرام ز یجمله او برا کی

به سامان زد.سامان در جلو را  یبود.لبخند ایمرد دن نیتر

 بر یاز کرد و ارام با لبخندب شیبرا

شد.سامان که سوار شد به  ریجا گ یصندل یرو لبانش

 لشیتحو یطرف آرام برگشتو لبخند

نشاند و آهسته  شیرو ی.دست آرام را باال آوردو بوسه اداد

 :گفت

 یشد نیباتریمن ز ملکه

که حرکت کرد  نیآرام بود.ماش یبایپاسخش لبخند ز و

 نیدر ماش یاهنگ شاد یصدا

 یزیکردو چه چ ادیضبط را ز ی.سامان با لبخند صدادیچیپ

 دوعاشق؟ نیا یقشنگ تر برا

 جــــــونم یا
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 و مهمونم شو ایرو چشام ب قدمات 

 دلم شونهیپر نیخونم شو بب هیگرم

   

 جــــونم یآرومــــم کن.ا ایب

 تو خونم چهیعطر تـــنت بپ خوامیم

 وونمیمن سرگردونه د یستیکه ن تو

 که داغونـــــم ایجـــونم ب یا

 جونم عمرم نفسم یا

 همه کسم ییتو عشقم

 که چه خوشحالم یوا

 جونــــم یدارم ا تورو

 بودنم لیجونــــم دل یا

 مثل خون تو تنم عشقـــت

 که چه خوشحالم یآ

 دارم تورو

 جونــــم یا
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سامان که همزمان با زمزمه کردن  یبود لبخند ها بایز چه 

 یقسمت بعد ی!برازدیاهنگ به آرام م

 :هردو باال رفت یصدا آهنگ

 جونـــــــم یا

 توابر پربارونم یب خزونم

 جونم ایب

 دونمیکه قدر بودنتو م ایب

 یدونـــیم

 یمونیکه م یبگ اگه

   

 یرسونـــیم خوامیم یبه هرچ منو

 یجون هی تو

 یمونیبگو که م ایب

 جونم عمرم نفسم یا

 همه کسم ییتو عشقم

 که چه خوشحالم تورو دارم یآ
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 بودنم لیجونـــم دل یا 

 مثل خون تو تنم عشقت

 !که چه خوشحالم تورو دارم یآ

 جونم یا

 ونـــمیحس قشنگو به تو مد نیا من

 دونـــمیم

 مونمیباشه عاشق تو م ایدن تا

 مونمی...مدونمیم

 جونم عمرم نفسم یا

 همه کسم ییتو عشقم

 که چه خوشحالم تورو دارم یآ

 بودنم لیجونـــم دل یا

 مثل خون تو تنم عشقت

 !که چه خوشحالم تورو دارم یآ

 جونـــم یا
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 (یگیب یجونــــم از سام یا)

 یرو یگریلبان آرام نشست و سامان بوسه د یرو یلبخند

 دندیکه رس هیدستان آرام نشاند.به آتل

دست آرام را گرفتو داخل  نیپس از پارک ماش سامان

 یبرد...و چه اعصاب خورد کن بود ژست ها

که آرام را مدام از خجالت  یینظر عکاس.ژست ها مد

 .کردیم طنتیسرخ و سامان را پراز ش

 یحرکت ناگهان کی یکه بود گذشت و سامان ط هرچه

 لبان آرام نشاند و یرو یکوتاه یبوسه 

 یلیدند سامان خخارج ش هی.هردو که از آتلدیرا کش دستش

 به لبش انداخت ینگاه نهییدر آ عیسر

زد که  یبه آرام چشمک ستین یخاص زیمتوجه شدچ یوقت

 نیشرمسار کرد...سامان ماش شتریاورا ب

گرفت.و باز هم  شیباغ را در پ ریروشن کردو مس را

 ها و عکس یبردار لمیخنده شاد هردو...و ف

 !قشنگ یصحنه ها نیاز ا یبردار
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سامان در را  نیماش یبوق ها دنیباغ پس از شن نگهبان 

 صحنه دنیباز کرد.آرام و سامان با د

 ستادهیمردم ا بیبه ترت فشانیلبخند زدند.دو رد روبرو

 بود لبخند بای.چه زدندیکشیبودند و هلهله م

 ادهیپ نیبه مردم زد.از ماش نیکه پس از پارک ماش یسامان

 شد و به سمت آرام حرکت کرد.درش

 ادهیباز کردو پس از گرفتن دست آرام،اورا پ را

 دست ها و هلهله باال رفتو لبخند نشاند یکرد!صدا

به همه کردند و به  یدو!هردو سالم کوتاه نیلبان ا بر

 سمت اتاق عقد رفتند.آرام بدون آنکه

شاهانه  یها یصندل یرا دراورد کنار سامان رو شنلش

 حاضر در اتاق عقد با انینشست.آشنا

دستان آرام قرار  یرو ی.قرانکردندینگاهشان م دلبخن

 قران اتیگرفتو هردو شروع به خواندن ا

 یکردند.عاقد شروع کرد به خواندن خطبه عقد...برا میکر

 :گفت دیسابیکه قند م ییبار اول،ندا

 نهیرفته گل بچ عروس
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 :بار دوم و 

 ارهیرفته گالب ب عروس

 :بار سوم و

 خوادیم یرلفظیز عروس

نشست.شهربانو به طرف آرام  نیلبان حاضر یرو یلبخند

 به او داد.آرام با لبخند یرفتو جعبه ا

 :عاقد گفت نکهیکرد و بعد از ا تشکر

 لم؟یوک ایآ پرسمیبار آخر م یبرا

   

 :پاسخ داد یفیضع بایتقر یبا صدا آرام

اجازه پدر بزرگ و مادر بزرگم و پدرومادرم که در  با

 !...بلهستنین ایدن نیا

دست و هلهله باال رفت.عاقد پس از آنکه از سامان  یصدا

 گفت و مشغول کیهم بله گرفت ، تبر

 ی!صداگرفتیبه همه م نایشد که سار ینیریش خوردن

 دست و سوت باال رفت...سامان دست برد و
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 یرا برداشت و بازش کرد.حلقه ا یقرمز رنگ قلب جعبه 

 نینگ کی شیو باال زیر نینگ فیکه دو رد

داشت را برداشت و دست چپ آرام را جلو  بزرگ

 آورد.حلقه را آرام آرام وارد انگشتش کرد که

ساده سامان را  نگیدست باال رفت.آرام هم ر یصدا

 وارد انگشتانش کرد!و بعد از دویکش رونیب

 یاز لب ها ی.لبخند لحظه اکیک دنیرقص چاقو و بر آن

 .اقابزرگ جلو آمدو دستشدیجدا نم یکس

 :دستان سامان گذاشت.سپس گفت را در آرام

 دمیارزشمند پسرم و عروسم و م هیهد دارم

 بهت...خوشبختش کن

که به او چشم  یبا سامان دویآرام را بوس یشانیبعد پ و

 !کرد یروبوس گفتیم

را دادند عروس و داماد تنها  شانیایاز آنکه همه هدا پس

 بعد آرام ی...کمیبردار لمیف یشدند برا

را دراوردو تورش را باال زد.سپس دست در دست  شنلش

 وارد همانیکه پر بود از م یسامان به باغ
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کر کننده  یصدا انیم غیدست و سوت و ج ی.صداشدند 

 آهنگ گم شده بود.عروس و داماد سر هر

و سپس با لبخند به  گفتندیخوشامد م همانانیبه م یزیم

 باهم ایرفتند!هردو  گاهشانیسمت جا

رقص دختران و پسران را تماشا  ای کردندیم صحبت

 بودکه ارکستر از یهمانی.اواخر مکردندیم

رقص دونفره دعوت کرد.و چه  یو داماد برا عروس

 که سامان و آرام دست در یقشنگ بود هنگام

هم  یدور شدند و وسط باغ روبه رو گاهشانیاز جا دست

 نیکه در ماش یقرار گرفتند...همان آهنگ

لبان  یباغ را برداشت. لبخند نشست رو داده بودند گوش

 بود بایعروس و داماد عاشق...چقدر ز

خوشحال  یان،لبخندهایو سوت اطراف شان،دستیها رقص

 ...بود بای...همه و همه زهمانانیم

**** 

پراز  یکه باچشم ها یانیبا تمام آشنا یاز خداحافظ پس

 دست در کردندیاشک آنها را بدرقه م



 
 

1438 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

دادو  هیوارد خانه شان شدند!آرام به آسانسور تک دست 

 :گفت

 شکنهیخدا...پام داره م یوا

   

.و دیاش را بوس یشانیآرام را به خود چسباند و پ سامان

 پاسخش لبخند جذاب آرام بود.هردو پس

از  دادیرا اطالع م دنیکه رس یخانم یصدا دنیشن از

 آسانسور خارج شدند.سامان در خانه را باز

را دراوردندو سپس وارد  شانیو هردو ابتدا کفش ها کرد

 به خانه اش کردو یشدند.آرام نگاه

وارد اتاق شد که مانند همان روز عشق تختش را  سپس

 .بهدیرز قرمز د یغرق در برگ گل ها

نثارش کرد سپس دسته گلش  یسامان برگشتو لبخند طرف

 گذاشت.روبه ششیآرا زیم یرا رو

 :گفت ستادویا نهییآ یرو

 سنجاقارو درارم نیکمک کن ا ای.بسامان
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 شیدر باز کردن موها ستادویسامان با لبخند کنارش ا و 

 آرام که یکمکش کرد...خرمن موها

 یدستان سامان دورش حلقه شد.آرام لبخند ختیر دورش

 پر از آرامش زدو چشمانش را

 یرو یآرام را کنار زدو بوسه ا ی.سامان موهابست

 :گردنش نشاندو کنار گوشش گفت

 ؟؟؟؟یشیمن م مال

 :دادو گفت هیسرش را به سر سامان تک آرام

 !بودم

گردن و صورتش  یبررو یزیر یپاسخش بوسه ها و

 گردنش یکه رو یبود.لبخند زد. با بوسه ا

هم  یلیاو خوشبخت بود...خ یزد.ار یلبخند نشست

 .خوشبخت بود

****** 

 :رو به ندا گفت دویکش یفیخف غیج

 ندا مثبته مثبته
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 :ندا باال رفت غیج یصدا 

 شـــــم؟؟؟یدارم خاله م یعنی

 شم؟یدارم مامان م یعنی.شهیندا...باورم نم یآره...وا -

به من  ادیم ی.واااشمیمنو بگو دارم خاله م الیخیتورو ب -

 کنمیخاله ندا...بعد من انقد بغلش م گهیم

 کنمیبوسش م یدراد بعد کل غشیج دمیم فشارش

   

اورا به خودش فشرد!آرام  دویآرام را در آغوش کش سپس

 :گفت دویخند

 ...شمی...من...من دارم مامان مشهینم باورم

فک کن.دست  یوا یساله!وا هیو  ستیمامان ب هیآره  -

 .مهدکودک نیبر ییدوتا یریبگ دیبچتو با

به سامان  یکنم...اصال چجور کاریدانشگاهو چ یوا -

 بگم؟؟؟

 دی.امشب و بچسب که بایریگیم یاز دانشگاهت مرخص -

 لحظرو نیسامانو...من ا یکن زیسوپرا
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 شهیخوشحال م یلیدوست دارم.به نظرم اون مرد خ یلیخ 

 حس نیاز ا برهیلذت م یلیو خود زنم خ

 :ندا کردو گفت یحواله بازو یزد.آرام مشت یلبخند تلخ و

خبر  دیاالن با یدادیجواب مثبت م سهیاگه به آقا پل توام

 نه ی.اولیدادیبچتو بهش م نیدوم

 .ی...دومها

 :ندا تلخ تر شدو گفت لبخند

 ...شدیم دی...نباشدینم

 :ناراحت گفت آرام

 فهممینم لتویدل شد؟منینم چرا

 واضح بود لمیدل -

 ..قانع کننده نبودفهممیاما من نم -

 هیمواد مخدرم و اون پسر  هیقاچاقچ هیمن دختر  -

 آدم ربا بودم و اون هیسرهنگ.من نامزد سابق 

سرگرد.ما  هیو اون  امیبه حساب م ی...من قاچاقچمجرد

 هم یلیخ میکیبهم نزد یلیهمونطور که خ



 
 

1442 

 

 حدیثه اسماعیلی ویسنده:ن                                                                                ییآرام در تنها

مثل خودش  یدختر هیاون  اقتی...لمیهم دور از 

 مثله من یبود...خانواده دار.فرهنگ باال...نه دختر

شکل  یابطه ار چیمرد بود.هرچند ه هی غهیماه ص شیش که

 ماباهم کنمیکال...فکر نم ینگرفت...ول

 .میبش خوشبخت

 :درهم گفت ییبااخم ها آرام

 ینداشت یتو نبود...تو دخالت ریتقص یچیه

   

 تونمیوقت نم چیدخالت داشتن.من ه میاونا که تو زندگ -

 رو نسبت به خودم عوض کنم هیبق تیذهن

 ...یول -

 دمیرس جهینت نیبعدا بهش فکر کردم.هرموقع به ا دیشا -

 خوشبخت بشم سهیبااقا پل تونمیکه م

خوشگل  نی.نگران نباش.االنم پاشو برو خبر اگمیم بهت

 خالرو به باباش بده!ساعت دوازدهه!بدو

 یکن یکار یبتون میبر
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 نیاورا بلند کرد.هردو سوار ماش دویدست آرام را کش و 

 شدو آرام ادهیآرام شدند.ندا دم خانه اش پ

 کی یبود برا ریشوق و ذوق به خانه برگشت.د یکل با

 نهار کتلت بپزد یداد برا حینهار مفصل...ترج

دوست دارد.تند تند قالب قلب را بر مواد  یلیسامان خ که

 یتابه م یآنها را در ماه زدویکتلت م

شد و سامان  بود که در خانه باز می!ساعت دو و نانداخت

 با لبخند دویکش یقیوارد شد.نفس عم

 :گفت

 .سالم بانوادیم ییبه!چه بو به

 :زدو گفت یلبخند آرام

 !اقا سالم

بر گونه سامان  یبه سمتش رفتو کتش را گرفت.بوسه ا و

 نشست و متقابال جواب گرفت.کت را که

کرد به آشپزخانه برگشت.سامان به سمت گاز رفتو  زانیآو

 :گفت

 ی...خسته نباشزهیریکتلت ها هم عشق و الو م نی...از انگا
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 :بر گونه آرام نشاند.آرام لبخند زدو گفت یگریبوسه د و 

 .ارمی.برو دستاتو بشور غذارو بیخسته نباش توام

با لبخند از او جداشد و پس از شستن دست ها و  سامان

 که ارام یزیم یلباسش رو ضیتعو

 :بود نشستو گفت دنشیچ درحال

 ؟یکرد کارایچ وزامر

 .کارا یلیخ -

 مثال -

   

 سایبهت.وا گمیم -

 زیم یرو شیظرف کتلت را به همراه جواب آزما و

 گذاشت.سامان همانطور که به کتلت ها ناخونک

 :گفت زدیم

 ه؟یبرگه هه چ نیا

 :باال انداختو گفت یشانه ا آرام

 دونمینم
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 :با تعجب گفت سامان 

 ؟یچ یعنی

 خودت نگاه کن -

 یبه رو ییدست بردو برگه را برداشت.نگاه گذرا سامان

 تیبرگه کردو انرا باز کرد.بااخم و جد

که بعد از متن کارت  یمتن دنیخواندن بود که باد مشغول

 بود شیمتن زندگ نیبهتر شانیعروس

لبانش نشست.با تعجب سرباال گرفت و به  یرو یلبخند

 ارام مضطرب نگاه کردو دوباره متن برگه

 :با خنده رو به آرام گفت ستیکه واقع دیفهم یقتخواند.و را

 ه؟یواقع نی...انیا

و ذوق  یتند تند سر تکان داد.سامان با خوشحال آرام

 :گفت دویخند

 شم؟یمن دارم بابا م یعنی

قهقهه سامان باال  یباز هم ارام سر تکان داد.صدا و

 بلند شدو به سمت آرام شیرفت.با ذوق از جا
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 :گفت دویآرام را در آغوش کش.محکم دیخندی.فقط مرفت 

 شم؟؟؟یبچه تو م یمن دارم بابا یعنی.شهینم باورم

 شمیاوهوم.منم دارم مامان بچه تو م -

آرام را از خودش جدا و صورتش را غرق در  سامان

 قطع یخنده اش لحظه ا یبوسه کرد.صدا

 .با همان خنده گفت:شدینم

   

ثمره عشقم .من دارم به شمی.من دارم بابا مشهینم باورم

 به شکم ی.سامان دسترسمیم

 :گفت دویکش آرام

 خوشگل بابا بشم نیا یفدا

 .ستیمعلوم ن افشیهنوز که ق -

 شهیبه مامانش که بره حتما خوشگل م -

ارام  یبه چشمان مشک ی...سامان با عشق نگاهدیخند آرام

 :انداختو گفت

 شه؟یکوچولو داره مامان م خانوم
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سر تکان داد.سامان بوسه  از سر عشق زدو یلبخند آرام 

 :آرام زدو گفت یشانیبر پ یداغ

 خانوم کوچولو نیا یبه فدا من

به چشمان سامان انداختو  یسرش را باال گرفت.نگاه آرام

 :گفت

 دارم دوست

...دوست دارم یاز اونچه که فکر کن شتری...بشتریمن ب -

 ...خانومم

 ییکه طعم تنها یبر دختر و پسر زندیلبخند م یخوشبخت و

 بودند...آنها خوشبخت دهیرا چش

تنها  گرید نکهی...خوشبخت و خوشحال.خوشحال از ابودند

 نبودند.خوشبخت تر از خوشبت.آرام ما

که عاشقش بود.آرام  یبود...به همراه سامان خوشبخت

 ...ستیتنها ن گرید

 ...ییدر تنها آرام

 انیپا


