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 : خالصه

 سرنوشتش تغییر برای استشده خسته اطرافیانش تحقیرآمیز رفتارهای و هاکنایه از که نیلوفر

 بهتر ایآینده خودش برای که تصور این با. گیردمی اشزندگی محل و شهر ترک به تصمیم

 آسان تغییر این شودمی متوجه که کشدنمی طولی اما شود؛می وارد جدید دنیایی به بسازد،

 در شیطان پرهیاهو، دنیای این در کهاین از غافل رودمی پیش اشسادگی و پاکی با او! نیست

 !است ساده هایدل کمین

 

 مقدمه

 !است؟ زندگی از مهمی بخش زیبایی گویندمی که ایدشنیده
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! ندارد اهمیتی ترینکم گاهی و دهدمی تغییر را زندگی زوایای تمام که شودمی مهم چنان گاهی

 است ممکن هم گاهی و باشی رقابت دنیای پیروز و بشوی ملکه یک آن داشتن با است ممکن

 !باشی تنها و بازنده زیبایی، عین در

 پراکنده، و سفید ابرهای از پر و زیبا شوم؛می خیره ابری و پهناور آسمان به و کنممی بلند را سرم

 !است کرده اشزیبایی مجذوب را هایمچشم که چنانآن

 

 «خدا نامبه»

 "اول فصل"

 به توزکینه کندمی نگاهت وقتی که هاییچشم و زمخت پوست آن با! کنید تصور را تمساح یک

 از بینیدشمی وقتی ناخودآگاه شودمی باعث تیزش هایدندان و بزرگ دهان آن با و رسدمی نظر

 یک در مثال و باشد نداشته هم کسی کار به کاری بسته زبان حیوان شاید حاال! بترسید او

 این کنید تصور حاال! بترسانید را او شما گاهی شاید و باشد گرم خودش کار به سرش رودخانه

 تصور اگر اما است؛ عجیب تمساح یک یگریه! کند گریه بخواهد بزرگ دهان آن با تمساح

 قسمت ترینانتهایی تا توانمی که شودمی باز قدرآن دهانش کردن گریه حال در شکبی کنیم،

 !دید دهانش از را بدنش

 به شاید! گویممی را کردنم گریه ام،چهره نه! بودم تمساح آن به شبیه درست من لحظه این در

 به که بود باز قدرآن یا! نبود باز آن از کمتر مطمئنم اما نباشد، باز تمساح یک دهان یاندازه

 !دید حلقم ته از را کوچکم زبان شدمی راحتی

 بود نیاز که بلند قدرآن! واقعی یعربده یک کشیدم،می عربده و بودم ایستاده دستشویی داخل

 دو با را بیچاره کیف و بودم فشرده هم روی هم را هایمچشم. کنم باز ممکن تاحد را دهانم

 عربده گرم! است کیف آن با امدشمنی تمام که انگار بودم گرفته هایممشت میان در دست

 که انگار! شد کوبیده درپیپی هایمشت با دستشویی در ناگهان که بودم زاری و گریه و کشیدن

 :آمد زنی خشمگین صدای بعد و بکنند جا از را در بخواهند
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 فقط کنیمی فکر کنی؟می گریه طوریاین که چته... بردی رو سرمون! دیگه شو خفه هی؟ -

 و پارک دستشوییه تو بیان که شهنمی دلیل دارن، مشکل مردم یهمه داری؟ مشکل خودت

 !کرد کَر رو گوشمون که لعنتیت صدای این با هم اون بزنن زار طوریاین

 خدمتش به بروم باید! کردممی گوش خشمگینش صدای به و برداشته کشیدن عربده از دست

 جای یک پارک دستشویی دارد؟ ربطی چه زن این به اصال! نکند زبانیبلبل برایم اینجا تا برسم

 روح خواهدمی من مثل یکی حاال! کند خالی را خودش و بیاید تواندمی هرکسی است، عمومی

 قول به که دارم تیزی صدای دارد، حق صدایم مورد در اگرچه! کند خالی را اشخورده زخم

 !کند قسمت دو وسط از را هرکسی و هرچیزی چاقو، یک مثل درست است قادر هابعضی

 خارج و کردم باز را آن بلند صدای با و بردم هجوم در سمت به کردم، پاک را هایماشک تندتند

 هایچشم با هردو من خروج با که بودند هایشاندست شستن مشغول روشویی در زن دو. شدم

 کمرم به را دستم یک و کشیدم درهم را ابروهایم. چرخیدند من سمت به باز دهان و گردشده

 .زدم

 !بود؟ کی -

 :گفت دیگری و انداخت باال را هایششانه هازن از یکی

 !رفتش االن همین که بود دیگه خانم یه نبودیم، ما -

 اند؛شده دستپاچه کمی ام،کشیده درهم ابروهای و برافروخته یچهره دیدن با کردم احساس

 تمام آوردممی گیر را زن آن اگر. شوم خیالبی گرفتم تصمیم! کردندمی نگاهم وحشت با چون

 !کردممی خالی سرش جاهمین را امناراحتی و خشم

 و گرفتم آن زیر را دستم دو کردم، باز را آب شیر. رفتم روشویی سمت به و کشیدم عمیقی نفس

 وا شود،می خالی بادش که الستیکی مثل ناگهان. پاشیدم صورتم به شد آب از پر کهاین از بعد

 نظر به بارانی هایمچشم جلوی دنیا و چکیدمی پایین صورتم و سر روی از آب هایقطره! رفتم

 .کردم اشاره خودم به آینه در راستم دست با! رسیدمی
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 کنیمی رو کارها همین! پاشه؟می آب زده چشمش به که عینکی روی کی داری؟ عقل تو آخه -

 !اینه وضعت که

 نتیجه این به احتماال. بودند خیره زدم،می خودم به که هاییحرف و من به باز دهان با زن دو

 کردن خشک مشغول بعد و درآوردم کیفم از دستمال یک! نیستم بیش ایدیوانه که رسیدند

 و بروم است بهتر. افتادم راه روپیاده در و رفتم بیرون دستشویی از سپس شدم عینکم

! کندمی جدا امبیچاره تن از را سرم همیشه مثل برسم دیر اگر بدهم؛ انجام را مادرم خریدهای

 دختر من البته! ندارد ایفایده کردن گریه! دارد اهمیت خیلی برایش که روزی چنین هم آن

 حال در آب مثل چیزی لحظه همین در! نه زیاد قدرآن اما باشم، هم شاید نیستم، حسودی

 روز امروز خواهرم باید چرا! حسودم یک من هستم، خب خیلی! کرد تابیبی تنم در جوشیدن

 هم خواستگار یک نباید چرا من اما آن؛ از بیشتر یا دهمین شاید هم آن باشد اشخواستگاری

 خاطر به هااین و نباشد انصافیبی هم شاید! نیست؟ انصافیبی این! باشم؟ داشته

! هستند تردرخشان یکی از یکی که هاییلطف است؛ کرده عطا من به خدا که ستهاییلطف

 با تا بیندازم پایین را سرم کردممی سعی شدم،می نزدیک محل فروشیمیوه به که طورهمان

 سر مشکلم از تا بزند زل هایمچشم به کسی خواهدنمی دلم واقعا  ! نشوم چشم در چشم کسی

 اگر اما است، باخبر من مشکل از کندمی زندگی محل این در که هرکسی تقریبا   اگرچه دربیاورد؛

 یا دارد واقعیت بیندمی که چیزی بداند تا شودمی خیره من به چنان بشوم روروبه غریبه یک با

 !نه

 بابت این از من و نبود شلوغ خیلی. شدم محل فروشمیوه آقا محمد بزرگ یمغازه داخل

 با. بود هاگوجه چیدن مشغول که افتاد آقا محمد پسر به نگاهم هرکسی از قبل. بودم خوشحال

 اجزای تمام از که دماغی و دادمی خبر بلوغش از و بود هایشب**ل پشت که اصلی سبیل آن

 مثل کرد،می خودنمایی صورتش جایجای در که درشتی و ریز هایجوش و بود بزرگتر صورتش

 و دادم سر تکان با را جوابش. داد تکان سری سالم ینشانه به و زد کمرنگی لبخند همیشه

 :کرد صحبت به شروع تندتند بزنم حرفی کهاین از قبل. ایستادم آقا محمد پدرش رویروبه

 خوبه؟ حالت خان، خشایار دختر سالم -
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 :کرد آرام کمی را وصدایش آورد جلو کمی را سرش کرد، کوتاهی مکث

 گفتم بهش هم من خوادمی رو هامیوه ترینتازه گفت اومد دیروز مادرت! اومدی موقعی خوب -

 ناسالمتی خوب. آوردم میدون از امروز همین. کردم جدا رو ترینشتازه براتون! بگیره بیاد امروز

 هم پدرت و خوبیه پسر شنیدم! بخرید رو هامیوه بهترین باید خواهرته، خواستگاری امروز

 !موافقه باهاش

 تا بشینم آرام و ساکت جاهمین اگر دانستممی. کشیدم درهم را ابروهایم و کردم کج را دهانم

 فهمیدن در سرعتش ستفوضولی آقا محمد دوم شغل! کند پرحرفی خواهدمی شب خود

 اتفاقاتی چه بداند تا گذاشته شنود هاخانه یهمه در انگار که است زیاد چنان هااتفاق یهمه

 !افتدمی محل در

 اگه اونوقت باشه؛ داشته بانک تو آشنا یه آدم خوبه خیلی آره؟ کنهمی کار بانک تو پدرش مثل -

 !شهمی راحت خیلی باشی داشته آشنا اگه بگیری چیزی وامی بخوای

 .کشید جان از آهی

 دولت بازنشست پسرعموم حاال. نداشتم ضامن ولی بگیرم؛ وام خواستم چندبار هم من -

 ... .گفتمی نشه ضامن کهاین برای ولی هست،

 به است قرار آخرش داندمی خدا و رودمی پسرعمویش سمت به خواستگاری مسیر از خب،

 :گفتم عصبانیت با و پریدم حرفش میان! برود کجا

 و اومده خواهرم خواستگار کنی تموم رو حرفت بخوایی تا محمدآقا؟ کنی بس خواینمی... اوه -

 اگه! نشده؟ ضامنت پسرعموت دارم چیکار من! رفتن هم بعدش گذاشتن هم رو عروسی قرار

 این اسم ایمسئله هر سر که شه ضامنت کنیممی خواهش ازش شد شوهرخواهرم پسره این

 !خوبه؟. نیاری رو پسرعموت

 وسط را پایش ایمسئله هر سر محمدآقا و نشد ضامنش که کند چه را پسرعمویش بگویم خدا

 :شدم مانعش هم باز من و بزند حرفی که کرد باز را دهانش! کشدمی
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 !مادرم هایمیوه -

 .داد تکان هوا در را دستش و کشید هم در را ابروهایش

 !بپری؟ نباید ترتبزرگ حرف وسط دونینمی هنوز. میارم االن خوب، خیلی: محمدآقا

 پیشخوان روی را هاآن. برگشت پالستیک چند با و رفت اشمغازه دیگر سمت به غرغرکنان

 .گذاشت

 !برسون سالم هم بابات به. هامیوه هم این بفرما: محمدآقا

 فروشیمیوه مسیر. شدم خارج فروشیمیوه از کشیده درهم ابروهای با و برداشتم را هاپالستیک

 ایستادم، خانه در پشت. کرد طی را آن رویپیاده دقیقهده با شدمی و نبود دور خیلی خانه تا

 یک پارک جای فقط ما کوچک حیاط. برداشتم قدم حیاط داخل به و چرخاندم قفل در را کلید

 باز را سالن در کهاین محض به. بود شده ردیف مادرم هایگلدان ایوان روی و داشت را ماشین

 پر و نگران یچهره با و آورد بیرون آشپزخانه از را سرش مادرم برداشتم، داخل به قدمی و کردم

 :گفت و کشید هم در را حالتش خوش و بلند ابروهای استرسش، از

 !داریم؟ کار کلی بینینمی مگه اومدی؟ دیر قدراین چرا کجایی؟ -

 .گذاشتم آشپزخانه در را خرید هایپالستیک خونسردانه

 !بود شلوغ خیلی فروشیمیوه کنم چیکار -

 !کشیدممی عربده سرکوچه پارک دستشویی در ساعتنیم بگویم توانستمنمی

 !کن کمک بهم بیا و کن تنش لباس یه بعد نوشته، رو هاشمشق میثم ببین برو خوب خیلی -

 کارهای یهمه چرا آخر خدایا. رفتم میثم متری شش کوچک اتاق سمت به و دادم تکان سری

 یساله نُه کوچک برادر این مخصوصا   آیدنمی خوشم هابچه از سپارند؟می من به را وروجک این

 که ایپنجره به رو و کوچکش تخت کنار. شدم داخل خشم با و کردم باز را اتاقش در! پارهآتش

 بلند هایقدم با. کندمی باز دستش در تبلت با و ایستاده داشت، قرار اتاق قسمت ترینانتهایی
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 بعد و رفت جلو به سرش. کوباندم اشکله پس به و کردم بلند را دستم همزمان رفتم سمتش به

 .برگشت سمتم به کشیدمی اشکله پس به را دستش که طورهمان

 !زنی؟می چرا: میثم

 .ایستادم جلویش کمر به دست

 بهت هیچی که هستم مامان مثل من کردی فکر کنی،می بازی داری ساعت چهار و بیست -

 !نگم؟

 تختش رویروبه که هایشکتاب کوچک یقفسه سمت به و گرفتم را پیراهنش ییقه پشت از

 .دادم هلش بود، اتاق دیگر سمت

 !رسممی خدمتت به باشی ننوشته! نوشتی؟ رو هاتمشق ببینم بیار رو هاتکتاب برو -

 :گفت و گذاشت فرار به پا هایمدست زیر از

 !زنیمی رو من میگم مامان به میرم -

 دودست با پشت از و برداشتم خیز سویش به تیزپا یوزپلنگ یک مثل درست شنیدم که را این

 .کردم ناز را صورتش و زدم زانو جلویش. گرفتم را الغرش و نحیف کمر

 وسط رو مامان پای خواییمی که نشده چیزی شدم، عصبانی ببخشید خوشگلم، داداش نه: من

 !بکشی

 .کردم نوازش را موهایش

 !کنم بوسش. مهربونم میثم داداش -

. زدم موهایش روی داشت صدا فقط که خشکی یه*س*بو و آوردم پایین را اشکله دست دو با

 .رفتم هایشلباس کمد سمت به و گرفتم را دستش. شدم بلند جلویش از

 خواستگاری تو کنم تنت لباس یه بیا نه، یا نوشتی رو هاتمشق تو که نداره ربطی من به اصال -

 !باشی خوشگل نازنین آبجی
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 کمدش داخل. نشست تختش روی و خندید موزیانه کشم،می را نازش چرا دانستمی که میثم

 تکان را بود آویزان تخت از که پاهایش که طورهمان هم او. گشتممی مناسب لباس دنبال

 :گفت داد،می

 !کنی؟می شوهر کی تو پس -

 .کردم نگاهش غضبناک یچهره با و کردم داغ دوباره شنیدم که را این

 !کنن شوهر نیست قرار که همه کنی؟می دخالت کارها این تو که اصال   توچه به! نی گل وقت -

 .خندید خونسردانه

 !کنن شوهر باید روز یه دخترها یهمه -

 نقطه داندمی هم وروجک این خدایا. دادم فشار هم روی را هایمدندان و کردم ریز را هایمچشم

 تخس یبچه این به دیگر ایکله پس یک و کنم گوش شیطان حرف به باید. کجاست من ضعف

 .کردم پرت سمتش به و برداشتم را شلوار و بلوز یک. کند فراموش را من کردن شوهر که بزنم

 !نیومده تو به هم هافوضولی این بپوش، رو هااین بیا -

 دست را من کوچکم بردار که بود مانده همین. شدم خارج اتاقش از و کردم نگاهش تهدیدانه

 و شده خارج حمام از تازه او. شدم نازنین با مشترکم اتاق وارد ناراحتی و عصبانیت با. بیندازد

 خواهرم و مادرم برخالف باید من چرا آخر. کردمی خشک را صافش و بلند رنگخرمایی موهای

 حرص که طورهمان! باشم؟ داشته را هاآن زیبایی از کمی نباید چرا! باشم؟ داشته فرفری موهای

 :گفت نازنین که کردممی تعویض را لباسم خوردم،می

 !باشم آروم تونمنمی اصال   دارم، استرس خیلی -

 .برگشتم سمتش به و نشستم تختم روی

 !میره پیش خوب چیز همه نباش، نگران -

 .نشست تخت روی کنارم و آمد سمتم به
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 نیستی؟ ناراحت تو نیلو؟ -

 و شودمی مساله هفت و بیست دیگر ماه یک من! هستم ناراحت من کند فکر دارد حق بیچاره

 کشور ینقطه فالن از فامیل فالن که دفعهآن از غیر البته نیامده؛ برایم خواستگار یک سن این تا

 ازدواج باریک او گفتمی! داد منفی جواب سرعت به هم پدرم و کرد خواستگاری را من ندیده

 باشم وضع این در من باید چرا! است؟ شانس هم این آخر! دارد هم کوچک یبچه یک و کرده

 ازدواج نهایتش سالگی پنج و بیست به رسیدن از قبل فامیل دخترهای یهمه که صورتی در

 ازدواج کوچک دختر بعد و بزرگ دختر ابتدا که بود این بر رسم ما اقوام در این از غیر! کردند

 خواستگارش به نسبت که نازنین و شدمی شکسته رسم این ما یخانه در حاال اما کند،

 !کند ازدواج او با داشت قصد نبود، عالقهبی

 .انداختم باال را هایمشانه

 !نیستم ناراحت باش مطمئن... نه که معلومه -

 دختری آن پس گفتمی قلبم در ندایی کرد، تابیبی جانم در چیزی هم باز زدم که را حرف این

 !بود؟ که سوختمی حسودی از و کشیدمی عربده دستشویی در ساعتنیم که

 خارج اتاق از مادرم به کمک برای هم من. داد ادامه کارش به دوباره آسوده خیال با و زد لبخندی

 انجام مشغول آمدند هامهمان و درآمد صدا به در زنگ که تاوقتی. رفتم آشپزخانه به و شده

 خانه ورودی جلوی پدرم و مادر همراه به هامیهمان از استقبال برای آن از بعد و بودم مادرم اوامر

 و نشستیم سالن در همگی که نکشید طولی. شدیم پرسیاحوال مشغول لحظاتی و ایستادیم

 خواهرم از خواستگاری برای که جوانی مرد به نگاهی. کردند شروع را هایشانصحبت بزرگترها

 خوب. دارد هم خوبی شغل و متناسب یچهره که ستباالیی و قد خوش مرد. انداختم آمده،

 ترمی سه_دو و است دانشجو هم نازنین البته باشد نازنین برای مناسبی همسر تواندمی است،

 .نمانده باقی اشالتحصیلی فارغ تا بیشتر

 به مالیمی آرایش شد پذیرایی مشغول و کرد سالمی شد، داخل چای هایفنجان سینی با نازنین

 پذیرایی هامیهمان از دارد ب**ل به که مالیمی لبخند با. دادمی نشانش زیباتر که داشت چهره
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 به پسر آن مادر و خواهر معمول طبق. نشست کنارم در و شد نزدیک من به نهایت در و کرد

 کنار و دادم فشار را نازنین دست نامحسوس خیلی. بودند خیره هایمچشم به و زده زل من

 :گفتم گوشش

 نگفته چیزی دوستت به هامچشم مورد در مگه! کنند؟می نگاه رو من قدراین چرا هااین -

 بودی؟

 نازنین. بودند شده آشنا هم با طریق این از و بود دانشگاه در نازنین همکالسی مرد، آن خواهر

 .انداخت باال را هایششانه

 !بیننمی رو تو بارهاولین آخه نباش حساس قدراین نداره، اشکالی حاال! بگم بهش رفت یادم -

 در صحبت مراسم خواستگاری، مراسم جز به حاال. گرفتم را نگاهم و دادم بیرون پرصدا را نفسم

 اضافه هم باشد، متفاوت هایمچشم رنگ شده باعث و داشتم من که هتروکرومیا مشکل مورد

 نصیب است کم خیلی احتمالش که نفرهزاران بین از که چیست دیگر هتروکرومیا خدایا. شد

 سبز یکی و روشن عسلی هایمچشم از یکی مرض، این بخاطر شد؟می باید برگشته بخت من

 نشنیده هم را هتروکرومیا نام شاید حتی و ناآشناست هاخیلی برای مسئله این! ستتیره

 همین. باشد عجیب و ترسناک هابعضی برای هایمچشم است ممکن دیدار اولین در! باشند

 مورد در حرفی یا کردمی مسخره را من که هرکسی با مدرسه دوران شدمی باعث مسئله

 !بکشانم مدرسه به را مادرم روز هر تقریبا   و بیندازم راه دعوایی زد،می هایمچشم

 کمی که است درست. رفتند اتاق به کردن صحبت برای جوان مرد و نازنین موقع همان درست

 که است فرد هر زندگی از مهمی بخش ازدواج. هستم خوشحال خواهرم برای اما حسودم،

 و کندمی خواستگاری دختری از مرد یک وقتی دانمنمی هنوز. باشد بخش لذت و زیبا تواندمی

 تجربه را احساس این گاههیچ نیست قرار هم شاید دارد؛ احساسی چه شود،می عاشقش یا

 که بیاید خوششان دختری از! نشوند جذب من سمت به که دارند حق مردها شاید البته! کنم

 موهای الیالبه از ایدسته که دارد فرفری موهای و است؟ متفاوت باهم هایشچشم رنگ

 آمدم دنیا به وقتی از که است نشانه یک این هابعضی قول به و است؟ سفید هم جلویش

! کشدمی سوت مغزم آن به کردن فکر با که دارم هم دیگری معضل آن از غیر! بوده من همراه
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 سرم از را جوان یک با ازدواج فکر باید شاید انداختم پایین را سرم غمگینانه و کشیدم آهی

 که دارد پرستار یک به نیاز فقط که شوم رفته در زوار پیرمرد یک همسر درآخر و کنم بیرون

 عجیبم، هایچشم ام،فرفری موهای بخاطر ممنونم، خدایا آه! بدهد او به سروقت را داروهایش

 !کردم تحمل هایمچشم روی بچگی از که عینکی و اممعمولی یچهره

 .کرد جدا افکارم از را من نازنین یآینده مادرشوهر صدای

 کنی؟می چیکار تو نیلوفرجان خوب، -

 .زدم رنگیکم لبخند و کردم جابهجا هایمچشم روی را عینکم

 .رممی خیاطی کالس -

 یاد هنری خودش قول به تا بروم شدم مجبور مادرم اصرار به چیست؟ دیگر خیاطی کالس آخر

 واقع در کندنمی فکر دادنم شوهر جز چیزی به مادرم! شود پیدا برایم کسی راه این از و بگیرم

 !شوممی ترشیده آخرش گفتمی ناامیدانه هم گاهی ست،بزرگی یدغدغه برایش این

 :گفت حرفم جواب در جوان مرد مادر

 !باشی داشته درآمد و کنی خیاطی تونیمی خوبه، خیلی هم خیاطی کالس -

 .کرد تأیید را حرفش سرعت به مادرم

 !داره استعداد خیلی نیلوفر اتفاقا   بله -

 حقیقت حرفش این آخر! نزنم قهقهه مادرم حرف این شنیدن از بعد تا کردم کنترل را خودم

 !هستم استعدادبی مورد این در من و ندارد

 هامیهمان بعد ساعتنیم حدود و برگشتند جمع به و شده خارج اتاق از هاآن بعد دقایقی

 خوبش یخانواده و نازنین خواستگار از مدام مادرم رفتنشان از بعد. کردند ترک را مانخانه

 صورتش روی لبخندی و شکفتمی نازنین گل از گل تعریفش هر با و کردمی تعریف

 :گفت من به رو و کشید آهی مادرم هم نهایت در. نشستمی
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 !تو خواستگاری بیاد نفریه روز یه شاللهان -

 اتفاق هرگز معجزه این بگوید خواستمی گویی که آورد زبان به ناامیدانه را جمله این چنان

 !افتاد نخواهد

 :گفت سرعت به پدرم

 داری؟ مشکلی تو بدم شوهر رو دخترم خوامنمی من -

 .کشید درهم را ابروهایش مادرم اما کردم؛ نگاهش لبخندزنان پدرم، حرف این با

 !بزنن حرف سرمون پشت تا نده شوهرش -

 با هم پدرم. شد آشپزخانه وارد داد،می تکان راست و چپ به را سرش که طورهمان بعد و

 :داد را پاسخش بلند صدای

 !نیست مهم بزنن، حرف بذار -

 .کرد نگاه من به لبخندی با بعد و

 !خودم نیلوی جااین بیا -

 زودتر حسود میثم موقعهمان. رفتم سویش به و زدم عمیقی لبخند دختربچه یک مثل درست

 کردم، می جدایش پدرم از که طورهمان و گرفتم را لباسش ییقه. رفت پدرم آغوش به من از

 :گفتم

 !ببینم کنار برو -

 .رفتم پدرم آغوش در خودم بعد و

. آمدند مانخانه به فامیل و اقوام تمام شد برپا مانخانه در برونبله مراسم بعد هفته یک

 همیشه مثل ابروهایم. شود بهتر امچهره کمی تا کنم چه دانستمنمی و ایستاده آینه رویروبه

 وزغ یک هایچشم مثل درست عینک پشت از هایمچشم و اندنخورده دست و پرپشت

 جمع را همه موییگیره با و زدم شانه را موهایم کردم، تنم جینی شلوار با سفیدی بلوز. هستند
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 چشمم دور چشمی خط سختی به و برداشتم هایمچشم روی از را عینکم ایلحظه کردم

 و کج خیلی خدایا اوه. شدم خیره چشمم خط به و زدم چشمم به را عینکم دوباره و کشیدم

 به رنگی صورتی رژلب فقط و کردم پاک را اشهمه و برداشتم دستمالی سرعت به! شده معوج

 .شدم خارج اتاق از و زدم هایمب**ل

 ترینومناسب بهترین ببینم تا چرخاندممی همه بین را نگاهم. بودند آمده فامیل و اقوام یهمه

 بشنوم را اطرافیان هاینیش و هاکنایه همیشه مثل خواستمنمی! است کسی چه کنار برایم جا

 !کندمی ازدواج دارد تو از زودتر دارد سال یک و بیست فقط که کوچکت خواهر گفتندمی که

. دهدمی نشان زیبا هافرشته مثل را او آرایشش و کرده تنش رنگی صورتی زیبای لباس نازنین

 روی لبخند و نشسته هم کنار در. استشده ترقیافهخوش و ترتیپخوش هم نامزدش

 در و شود نصیبم نازنین نامزد مثل خوب مرد یک هم من شودمی یعنی. بود هایشانب**ل

 !بزنم؟ لبخند خوشحالی با برونمبله مجلس

 و دوید مقابلم از باشد شده رها کمان از که تیری مثل درست میثم که بودم دو آن تماشای محو

 سر شدم متوجه کردم که تعقیبشان نگاهم با. رفت دنبالش هم زدمی زار که دختربچه یک

. افتادم راه سمتشان به و کشیدم هم در را ابروهایم. اندشده درگیر دیگریک با میثم تبلت

 .کشیدم بیرون دستش از را تبلت و ایستادم میثم رویروبه

 !کنی بازی این با نداری حق امشب ببینم، من به بدش -

 .پرید پایین و باال شده قرمز یچهره با میثم

 !دیگه من به شبده. بده رو تبلتم -

 ناگهان رسد،نمی تبلت به دستش دید وقتی. بگیرد را تبلت نتواند تا بودم گرفته هوا در را دستم

 را هایمچشم که است این مثل درست! برداشت هایمچشم روی از را عینکم و کرد دیگری پرش

 صدایش دستپاچگی با! گذاشت فرار به پا کنانخنده که شنیدم را صدایش. باشد گرفته من از

 .زدم

 !بده رو عینکم بیا رفتی؟ کجا میثم میثم؟ -
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 :زدم غر ب**ل زیر و فشردم هم روی را هایمدندان

 !نکنم پیدات کهاین مگر وروجک، کشمتمی -

 هاچهره. بود واضح غیر و مات برایم چیز همه. نخورم دیوار و در به تا گرفتم مقابلم را هایمدست

 سرشان روسری و شال هازن بفهمم توانستممی فقط بدهم تشخیص توانستمنمی اصال که را

 اینجا مردی و بود جدا هم از مردها و هازن مجلس البته. باشد بلند موهایشان شاید و دارند

 جمعیت میان از. گشتممی پسرانه کوتاه موهای با کوچک فرد یک دنبال باید پس نبود؛

 :شد بلند دختری صدای که گذشتممی

 !کردی لگد رو پام نیلو وای -

 .است امدخترخاله صدای این

 !کجاست؟ ببین کرد، فرار برداشت رو عینکم دیوانه میثم -

 .درآمد دیگری دختر صدای

 !بردار دامنم روی از رو پات نیلوفر؟ کنیمی چیکار -

 ناگهان! گذارممی دستش کف را حسابش نرسد میثم به دستم مگر. رفتم کنار دستپاچگی با

 کردم بلند را دستم. رفتم سمتش به تندتند! دیدم ایپسرانه کوتاه مشکی مو ایهاله موقعهمان

 !کوباندم اشکله پس محکم و

 !تخس یبچه بده پس رو عینکم -

 درست! گذاشت هایمچشم روی را عینکم زنانقهقه امدخترخاله که کردممی نگاهش داشتم

 یک که شدم روروبه نازنین نامزد یچهره با شد، واضح هایمچشم جلوی چیز همه که وقتی

 با اند،شده درشت بشقاب دو یاندازه به که هاییچشم با و گرفته اشکله پس به را دستش

 را ماجرا که نازنین! کوباندم؟ نازنین نامزد یکله پس به من یعنی خدایا! کندمی نگاهم وحشت

 :گفت زدهوحشت دیده،

 !نیلو؟ کنیمی چیکار -
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 .کردم نگاهش استرس با

 !بینمنمی چیزی عینک بدون که دونیمی... خب.. ام... بود برداشته رو عینکم میثم -

 .کردم نگاه داد،می ماساژ را سرش و شده خیره من به هنوز که نامزدش به شد تمام که حرفم

 !آرمین آقا ببخشید -

 .دادم فشار هم روی را هایمدندان و کردم سکوت ایلحظه

 !ببخشید؟ رو نابینا کور این شهمی -

 :گفت و برداشت سرش پشت از را دستش او

 !هستم رامتین من ولی نداره، اشکالی -

 .دادم تکان را سرم سرعت به

 !رامین آقا درسته بله آها -

 !رامین نه رامتین، -

 !گفتید خودتون که همون بلهبله -

 .زد لبخند اجبار به

 محکم یکم ضربه این بزنید رو میثم خواستیدمی هم اگر دونیدمی ولی نشدم، ناراحت من -

 !بود

 !هاستحرف این از ترکلفت پوستش اون نباشید نگران -

 لبخندی. کنم تحمل را رامتین حرف از پر هاینگاه توانستمنمی این از بیشتر بروم؛ است بهتر

. کرد خواهم جدا تنش از را سرش نکنم پیدا را میثم مگر. گذشتم کنارشان از عجله با و زدم

 خوب کردممی نگاه طرف آن و طرفاین به دادممی فشار هم روی را هایمدندان که طورهمان

 .کرد خواهد پنهان من دست از را خودش شب آخر تا دانستممی
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 که مارال امدخترعمه. نشستم کنارشان در و رفتم فامیل دخترهای سمت به و شدم او بیخیال

. کردمی آرامش و گرفته آغوش در را نوازدش شده، داربچه تازگی به است، خودم سال و سن هم

 :گفت مارال که بودم خیره بود، کرده خوش جا مادرش آغوش در که بچه آن به

 نیلو؟ کنن ازدواج خوانمی کی حاال -

 .انداختم باال را هایمشانه

 !خواست دلشون که هروقت بدونم؟ کجا از من -

 .کرد بلندی یخنده بود کنارمان در که نسترن دخترعمویم

 !نداری اعصاب کهاین مثل -

 هاآن مطمئنم اما بودم، خشمگین میثم از من. زدند قهقهه هم با مارال همراه و گفت را این

 !کنند تعبیر دیگری چیز را من خشم خواستندمی

 خیلی هم من کنه، ازدواج من از زودتر ناهید بود قرار اگه باشی؛ ناراحت داری حق البته: نسترن

 !شدممی عصبانی و خوردممی غصه

 مانعم مارال که بدهم را جوابش خواستم. بود کرده ازدواج تازگی به هم او که بود خواهرش ناهید

 .شد

 اونوقت نداره، خواستگار که بیچاره این خوب! الکیه همش رسومات و رسم این بابا ای: مارال

 !شدمی پاسوزش باید نازنین

 .کرد نگاهم متأثرانه بعد و داد تکان سری نسترن

 کنی؟می چیکار نشه پیدا واست کسی واقعا   اگه کنممی فکر دارم من وای -

 صورتغیراین در دادم،می را جوابشان باید شدم خشمگین شدت به هایشانحرف از

 تکان را سرم و گرفتم خودم به غمگین ظاهر به یچهره! بخوابم آسوده را شب توانستمنمی

 .دادم
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 شوهر که شما یهمه کهاین نه آخه کنم؟ چیکار نشه پیدا برام کسی اگه گینمی راست آخ -

 !مونممی نصیببی مسئله این از من گذاشتن، سرتون بودن ملکه تاج کردین

 .کشید درهم را ابروهایش مارال. کرد تغییر هایشانچهره حالت سرعت به

 !سوزهمی برات دلمون نداشتیم، منظوری که ما! تیزه و تند خیلی زبونت: مارال

 !ندارم نیازی شما دلسوزی به من ضمن در! نیارین در ادا من واسه شناسم؛می رو شماها من -

 آزارم هایشانحرف اگرچه. رفتم خانه دیگر سمت به و شدم بلند کنارشان از شد تمام که حرفم

 دخترها یهمه مگر اصال! بدهم نشان ضعیف را خودم مقابلشان در خواستمنمی اما داد،می

 ازدواج نخواهد من مثل نفر یک شاید چیست؟ دیگر مسخره رسم این آخر کنند؟ ازدواج باید

 وجودم در ناشناخته احساس لحظه درهمین! نپسندد را مردی شاید نخواهد، کهاین نه نه،! کند

 من که کنم چیکار من خوب! شدی؟ راحت! پسنددنمی را من مردی خوب، خیلی آه! شد بیدار

 بزرگ بیاییم دنیا به اینکه باشد؟ این به باید زندگی یهمه مگر اصال! گیرم؟نمی را کسی چشم

 تغییر رویه این شده که هم باریک برای شودنمی! کنیم؟ ازدواج خود مخالف جنس با و شویم

 آفریده جفتجفت را موجودات یهمه یعنی دارد، نظر در جفتی همه برای خدا امشنیده کند؟

 که شود خورد پایش قلم کاش ای بیاید؟ من سراغ است قرار که جفتی کجاست پس است؟

 نیست حواسش اصال که است گرم کجا سرش داندمی خدا! رسدنمی مقصد به آیدمی هرچه

 !است منتظرش شیراز در اینجا نفریک

 او بودم خیره نازنین به و نشسته تختم روی آشفتگی با. شد تمام مراسم که بود شب هاینیمه

 :گفت و کرد نگاهم ایلحظه کرد،می پاک را صورتش روی آرایش و کرده تعویض را لباسش

 .نیستی سرحال زیاد انگار شده؟ چیزی -

 .دادم تکان سری کالفگی با

 !کنندمی مسخره رو من معمول طبق هالعنتی اون فقط نیست، چیزی -

 .نشست کنارم در تخت روی و آمد سویم به
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 !میاد خواستگار روز یه دختری هر برای باالخره نده، اهمیت هاشونحرف به کن، ولشون -

 .شدم خیره حالتش خوش مشکی زیبای هایچشم به

 من که ایقیافه این با درضمن! نداره رو ارزشش شدن تحقیر همهاین از بعد نیاد، خواممی -

 !بارهمی زشتی یه انگشتم هر از خداروشکر! نمیاد خوشش من از کس هیچ دارم

 .داد تکان راست و چپ به را سرش و کرد بلندی یخنده

 برداری رو ابروهات برسی، خودت به بیشتر یکم باید تو نیلو آخه! نیست اینطور دیوانه نه -

 !شیمی بهتر و کنیمی تغییر خیلی

 که بینیذره این بردارم، رو ابروهام فرضا   درضمن بیاد؟ خوشش من از نفر یه تا کنم رو اینکار -

 !کنم؟ چیکار رو هامهچشم روی

 کنارم از که نکشید طولی. دادمی حق من به هم شاید. رفت فرو فکر به و انداخت پایین را سرش

. دارد متناسبی اندام من نظر از و داشت متوسطی قد نازنین. داد ادامه کارش به و شد بلند

 دلبری برای رنگش خرمایی بلند موهای همین اما هستند، نقصبی همه صورتش اجزای اگرچه

 !ستکافی کردن

 نازنین خواستنمی دلش شیطانی حسی دلم ته. کردم رها تخت روی را خودم و کشیدم آهی

 ازدواج من از بعد نازنین خواستمی دلش! بخورد بهم اشنامزدی کاش گفتمی! کند ازدواج

! داندنمی بیش شیطانی را من شکبی بیاورد،در سر من مغز محتوای از کسی اگر خدا اوه. کند

 !گیرندمی جا من مغز در کجا از افکار این دانمنمی

 

*** 

 "دوم فصل"

 را خیاطی آموزشگاه همین در هم مادرم. بود خیاطی آموزشگاه یساله چهل مربی خانم لیال

 از که آموزش سالن در. کرد نام ثبت اینجا در یادگیری برای هم را من همین برای یادگرفت؛
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 میز یک پشت شاگردها از هرکدام که داشت قرار خیاطی میز چندین بود، جدا دیگر هایبخش

 و شدم بلند صندلی روی از. آمد من سمت کارم دیدن برای مربی. کردندمی خیاطی و نشسته

 را بودم دوخته که رنگی صورتی پیراهن. ایستاد اممیزخیاطی طرف آن مقابلم در هم او ایستادم،

 ایچهره با و کشید درهم را اششده تاتو ابروهای کرد رو و زیر را آن اینکه از بعد دادم دستش به

 .کرد پرتاب سمتم به را آن خبیث جادوگرهای به شبیه

 گرد یقه یساده پیرهن یه نگرفتی یاد هنوز دادن توضیح هزاربار از بعد دوختی؟ چیه این -

 !دیمی تحویلم رو همین هردفعه! بدم؟ توضیح برات باید دیگه چقدر! بدوزی؟

 من تقصیر مورد این در که است درست. کردم نگاهش خیره خشم با و کردم ریز را هایمچشم

 بدوزم، ساده پیراهن یک چطور دانستمنمی هنوز ماه یک از پس و هستم استعدادبی که بوده

 فشار او به بودن مطلقه شاید البته رفتمی در کوره از زود که بود هاییزن آن از هم لیالخانم اما

 شوهرش که گفتندمی هابچه یهمه. شودمی بلند فریادش کوچک یسرهرمسئله که آورده

 چون که بگویند همه و باشد مجالس از خیلی نقل شده باعث موضوع این و داده طالقش

 .است نکرده تحملش شوهرش بوده اعصاببی

 یاد رو چیزها بقیه خواییمی چطور برنمیایی، سادگی این به دوخت یه پس از تو: خانم لیال

 !کن روشن رو خودت تکلیف یاال! بگیری؟

 امحوصله دیگر! آیدمی بدم هاکردن باز و هادوختن از ندارم، عالقه خیاطی به اصال من خدا ای

 :گفتم زمانهم و برداشتم را پیراهن! رفت سر

 !دوختممی رو این باید چطور فهمیدم ببخشید گی،می درست -

 .کردم چیدنش به شروع پیراهن وسط از درست و برداشتم را قیچی سپس

 ... .آهان...آهان بدوزم، باید طوریاین -

 .گرفتم جلویش را لباس و زدم پهنی لبخند کردم، تکهتکه را پیراهن که طرف سه از

 !پسندی؟می! نه؟ مگه دوختم،می باید طوریاین -
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 بیرون آتش دهانش از خواهدمی که شد اژدهایی به شبیه درست اشچهره دید که را کارم این

 :زد فریاد و لرزید صورتش اجزای تمام. زند

 !بیرون برو آموزشگاه از بردارو رو وسایلت االن همین! دیوانه؟ یدختره کنیمی مسخره رو من -

 .برداشتم را وسایلم خونسردانه و انداختم باال را هایمشانه

 !کردی راحتم بده، خیرت خدا -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش آرامآرام

 !بگم بهش چی دونممی ببینم، رو مادرت بذار -

 :گفتم تحقیرآمیزی لحن با و بردم باال را ابرویم یک

 !نمونه خیس دهنت توی آلو که ندارم انتظار ازت هم این از بیشتر -

 سمتم به گرفته، آتش باراین که جادوگر همان مثل درست شنید که را این اما برود، خواستمی

 .کرد نگاه را سرتاپایم و زد کمرش به را دستش یک. برگشت

 تا که نیست بیخود! باشه داشته زبونی همچین یه خانم معصومه دختر شهنمی باورم: لیالخانم

 !نداشتی هم خواستگار یه االن

 حالت! بیفتد کار از جهان یهمه و بشود متوقف زمان که بود این مثل برایم شنیدم که را این

! باخت را خودش لحظه همان خانم لیال کردم احساس که شد عوض چنان هایمچشم و چهره

 زمین روی را کیفم! است گذاشته من ضعف ینقطه روی دست درست دانستنمی شکبی

 .برداشتم سویش به قدم یک و کوباندم

 !گفتی؟ چی تو -

 .برداشتم را بعدی قدم سپس

 !ببینی رو خانم معصومه دختر هیوالیی روی اون تا مونده هنوز -
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 شد،می بیشتر اشچهره در هرلحظه که وحشتی با خانم لیال من قدم هر با. بعدی قدم بعد و

 .رفتمی عقب به قدم یک

 !بدم؟ نشونش بهت خواییمی -

 ورحمله سمتش به کند شکار را آهویش خواهدمی که شیری مثل خواستممی که وقتی درست

 دقیقه ده از پس! کنند جلوگیری ریزیخون و خون از تا گرفتند را بازوهایم هابچه از دوتا شوم،

 از درازتر پا از دست خانم، لیال موهای کشیدن برای من هایتالش ماندن ناکام و کشمکش

 جدا ازتنم را سرم حسابی و درست مادرم انداختم راه که جنجالی این با. آمدم بیرون آموزشگاه

 دستم اگر آخ! کشید رخم به را نداشتنم خواستگار خبیث جادوگر! بود حقش اما کرد، خواهد

 .کردممی کچلش دقیقه پنج عرض در بود رسیده موهایش به

 را تقصیرها بتوانم تا گرفتممی خودم به مظلومانه یچهره باید. شدم داخل و کردم باز را خانه در

 داخل اینکه محض به. رومنمی خیاطی کالس دیگر که بگویم آرامی به و بیندازم خانم لیال گردن

 لیال دیدم، که را خندانش هایب**ل. ایستاد جلویم خوشحال و زدهذوق یچهره با مادرم شدم

 .کردم فراموش را بودم کرده آماده که هاییحرف و خانم

 .دخترم سالم: مامان

 !خوشحالی مامان؟ شده چیزی سالم، -

 .کشاند خودش دنبال به و گرفت را دستم

 !دارم برات خوبی خبر اینجا بیا: مامان

 در را من اینکه از بعد مادرم. بود نشسته مبلی روی خندان و خوشحال یچهره با هم نازنین

 :گفت لبخندزنان نشاند، نازنین کنار

 !افتاد خوب خیلی اتفاق یه امروز -

 :پرسیدم خونسردانه. شناسدنمی پا از سر مادرم که شده خبر چه بزنم حدس توانستمنمی

 چی؟ -
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 !عزیزم اومده خواستگار برات: مامان

 تأیید را مادرم حرف هم او کردم نگاه نازنین به ناباورانه کرد ه*س*بو غرق را صورتم و گفت را این

 .کرد

 !خواستگاری بیان هفته آخر قراره میگه راست مامان: نازنین

 یک همین! آمده؟ خوشش من از! پسندیده؟ را من نفر یک یعنی! است سخت برایم باورش

 رسد؛نمی راه از امآینده همسر چرا که کردممی گله خدا از بود نازنین برونبله که پیش یهفته

 نکند کردم؟ نفرینش چرا آخر وای ای رسید؟ وقتش باالخره شد؟ پیدایش زودی همین به یعنی

 و زدم رنگیکم لبخند! بشود قلم پایش و شود کارساز نفرینم خواستگاری بیاید بخواهد که روزی

 .کردم نگاهشان

 کیه؟ اون -

 !رامتین یپسرعمه: مامان

 هیچ با نازنین مراسم در اصال ندیدم، را او هیچوقت که من! دیده؟ کجا را من رامتین یپسرعمه

 :گفتم بودم، شده گیج که طورهمان. نشدم روروبه جوانی مرد

 دیده؟ کجا رو من... اون... اون -

 .کرده معرفی پسرش به دیده رو تو نامزدی جشن تو مادرش ندیده، رو تو که خودش: مامان

 آن یعنی این! شدم خالی باد از باشند، کرده فرو آن در سوزنی که بادکنکی مثل ناگهان مادرش؟

 برای را من چطور! پسندیده؟ را من چطور مادرش اما! ندیده را من یچهره هنوز مُرده دردربه مرد

 !نیامدم؟ زشت نظرش به من یعنی! کرده؟ انتخاب پسرش

 هم خوبی اخالق گفتمی رامتین کنه،می کار پدرش سوپرمارکت تو سالشه، پنج و سی: نازنین

 !آرومیه پسر داره،

 شکر مرتبه صدهزار رو خدا خوشحالم خیلی من... خوبه خیلی بهتر؟ این از چی دیگه: مامان

 !بخت یخونه میری هم تو باالخره
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 .کردم نگاه مادرم به متعجبانه و بردم باال را ابروهایم

 کنم؟ قبول باید یعنی -

 .کنی قبول باید هم اومده که همین نمیاد خواستگار برات دیگه نکنی؟ قبول چرا: مامان

 چه دیگران از باشد این من درمورد مادرم نظر وقتی شدم غمگین شدت به مادرم حرف از

 .کشیدم درهم را ابروهایم آشفتگی با باشم؟ داشته باید انتظاری

 .که شناسمشنمی آخه -

 !کنی؟ ناز خواییمی نکنه! شهنمی پیدا تو برای این از بهتر بشناسیش داری وقت بعدا  : مامان

 .شناسمشنمی گفتم فقط کنم، ناز خوامنمی... نه! ناز؟: من

 !نیلو دیگه کافیه همین نیست، بدی پسر گهمی رامتین گفتم بهت کهمن: نازنین

 و شده تمام چیز همه گویی که بود خوشحال آنقدر مادرم. نزدم حرفی دیگر و کردم سکوت

 جلوی دیگر آبرویش کردمی فکر این به هم شاید کندمی ازدواج اشترشیده دختر روزها همین

 و بیست مگر آخر اما! شنودنمی را هاآن یکنایه و نیش این از بیش و رودنمی فامیل و اقوام

 زیاد دختر یک برای سن این ما اقوام بین در چرا آخر فهمم،نمی ست؟زیادی سن سال هفت

 !کنند؟ ازدواج زود همه باید چرا! است؟

 که بود این کردممی فکر که چیزی تنها به. بودم داده دست از خواستگاری برای را اشتیاقم تمام

 روروبه پسر آن با وقتی هم شاید باشم، پدرم و مادر دوش روی بر باری این از بیش نباید شاید

 در شاید و بشود رامتین و نازنین یرابطه مثل مانرابطه و بشویم مندعالقه دیگریک به بشوم

 !کنم ازدواج طوراین که شده نوشته سرنوشتم

 نفس آرام و منظم حاال و خوابید قبل ساعت یک نازنین. بردنمی خوابم اما شد، شبنیمه

 سعی هرچه. بود اتاق دیگر سمت نازنین تخت و دیوار طرفیک من خوابتخت. کشیدمی

 ایوان در کمی و بروم حیاط به گرفتم تصمیم نهایت در بخوابم توانستمنمی اصال   کردممی

! است عجیب. شنیدم اتاقشان از را پدرم و مادر صحبت صدای کردم باز که را اتاق در. بشینم
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 گویی نبود؛ عادی صحبت یک اما زدند،می حرف و هستند بیدار هاآن و شب نیمه دو ساعت

 آرام کردندمی تالش اینکه با. کردم تکیه دیوار به و شدم نزدیک اتاق به! کردندمی بحث باهم

 .بشنوم توانستممی خوب را صدایشان ایستادم در کنار وقتی اما کنند، صحبت

 !کنه؟ ازدواج نیلوفر با معتاد پسر یه! معصومه؟ گیمی چی فهمیمی تو: بابا

 !نیست معتاد دیگه کرده ترک گفت مادرش بگم چندبار: مامان

 را من چرا مادرش بگو پس! است معتاد طرف ؟!داری تو است شانس هم این خانم، نیلوفر بفرما

 سرش بر چه دانممی نرسد، مادرش به دستم مگر. شد واضح برایم دلیلش حاال پسندیده،

 !بیاورم

 !کنی؟ بدبختش دستیدستی خوایمی نیست؟ معتاد دیگه که مطمئنی کجا از تو: بابا

 !شهنمی پیدا واسش این از بهتر چیه؟ بدبخت: مامان

 !سقف یه زیر بره کسی همچین با کهاین تا نکنه ازدواج هیچوقت بهتره: بابا

 تحقیرش همه زنن،می کنایه بهش همه! گممی خودش برای من نیستی متوجه تو: مامان

 برای دیگه بگذره سن این از! دارن بچه همه فامیل توی اون سال و سن هم دخترهای کنن،می

 !بشینه خونه تو باید همیشه

 بچه این مگه گرفته؟ جا ذهنت تو که چیه مسخره فکرهای این زنی؟می چیه هاحرف این: بابا

 !سالشه؟ چند

! نداشته حسابی و درست خواستگار سن این تا که اینه مسئله سالشه، چند ندارم کاری: مامان

 !کرده نگرانم این

 درموردش طوریاین وقتی! بدیمش؟ رسید راه از که هرکسی به باید نداشته خواستگار چون: بابا

 فرق نازنین و اون بین داری! کنی بازش سرت از خوایمی کنممی احساس کنیمی صحبت

 !ذاریمی
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 خودم دختر مثل همیشه گذاشتم؟ کم چی براش ذارم؟می فرق نازنین و اون بین من: مامان

 فقط کن باور هم االن خشایار، دونستیم خودمون یبچه اول روز از رو نیلوفر ما! دونستمش

 !اشمآینده نگران

 متعبجبانه و کردم باز را اتاق در. شدم مانعش اما بزند، دیگری حرف که کرد باز را دهانش پدرم

 :گفتم

 !نیستم؟ شما واقعی یبچه من یعنی! نفهمیدم رو اینجاش من... لحظه یه لحظه یه -

. برگشتند سمتم به شده گرد هایچشم با و زدهوحشت هردو پدرم و مادر من، صدای شنیدن با

. است نمانده کردنشان سکته به چیزی کردم احساس پرید، هردو رخسار از رنگ سرعت به

 یک. بدهند قورت را گلویشان آب نبودند قادر حتی دو آن. بودیم خیره یکدیگر به لحظاتی

 را شنیدم که چیزی توانستمنمی. کردم نگاهشان گردشده هایچشم با و زدم امزیرچانه را دستم

 :گفتم و کردم کج را دهانم. کنم باور

 !نیستم؟ واقعیتون دختر من -

 .آمد کنارم درست نازنین لرزان و زدهوحشت صدای موقعهمان درست

 !داره؟ واقعیت این! بابا؟ مامان، -

 با! خب. نشست خوابشانتخت روی درماندگی با پدرم و شد جاری مادرم هایچشم از اشک

 بلند را سرم و کرده تکیه سرم پشت دیوار به. بگیرم را سوالم جواب توانممی حالتشان این دیدن

 عینکی سفیدم، موهای عجیبم، هایچشم ام،معمولی یچهره خاطر به ممنونم، خدایا آه. کردم

 تعارف خدایا؟! نیستم پدرم و مادر دختر کهاین حاال و کردم تحمل هایمچشم روی بچگی از که

 برایت خوبی هدف ظاهرا  ! کنی نازل سرم بر توانیمی هست هم دیگری بالی اگر بگذار، کنار را

 !هستم

 را خودش زنانزجه و کرد باز بودم گفته که تمساحی همان یاندازه به را دهانش نازنین ناگهان

 را شد حلقه گردنم دور که هایشدست از فرار فرصت و شدم شوکه! انداخت آغوشم در

 .کنم دورش خودم از کردم سعی و گرفتم را هایششانه! نداشتم
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 .کردی امخفه بابا کنار برو! ندارم؟ خبر خودم مُردم نکنه کنی؟می طوریاین چرا چته -

 و شده قرمز یچهره با رساند مادرم به را خودش سریع و بلند هایقدم با و شد جدا من از

 .کرد نگاهش کنانهقهق

 !خواهرمه نیلوفر که بگو گی،می دروغ که بگو مامان؟ -

 اشکم کنممی هرچه چرا دانمنمی اما! او نه بزنم باید من را زجه این! ببین را دختر این خدایا

 اشک، کمی نیستند، تو واقعی پدر و مادر پدرت و مادر که فهمیدی االن تو دیوانه دختر! آیدنمی

 چه نیست پدرش و مادر واقعی فرزند فهمدمی وقتی طرف که ندیدی را هافیلم مگر! زجه کمی

 زندگی از دست اینکه یا کند،می حبس دراتاقش را خودش یا کند،می خودکشی یا! کند؟می

 جز نداشتم خاصی احساس هیچ بخواهید را راستش لحظه آن! کندمی دنیا ترک و شویدمی

 !کردممی نگاهشان و کرده تکیه دیوار به مجسمه یک مثل درست و شده شوکه اینکه

 صدابی که طورهمان. کشاند خانه سالن در مبلی سمت به و گرفت را دستم آمد سمتم به مادرم

 :گفت ریخت،می اشک

 !ترسیدیممی ما کن باور ولی گفتیم،می بهت رو چیز همه هااین از زودتر باید -

 .کشیدم عمیقی نفس

 !شدم شوکه فقط آرومم من مامان، نکن گریه -

 .زد محزونی لبخند و بوسید را امپیشانی نشست، کنارم پدرم

 بودیم؛ عذاب تو همیشه مسئله این بخاطر هم خودمون... ما... ما... منی دختر تو عزیزم، -

 !بگیم بهت رو واقعیت باید چطور دونستیمنمی چون

 غیرممکن باورش! بپرسم چه و بگویم باید چه دانستمنمی. کردم سکوت و رفتم پدرم آغوش به

 ام؟آمده کجا از من. آمد سراغم بدی حس کمکم. بشوند آرام تا کردممی صبر باید شاید. است

 اندازه و حدبی که پدری نیست؟ پدرم ام،ساده داشتنیه دوست پدر چرا دارم؟ آنها با نسبتی چه

 آن شود خرد پایش قلم امیدوارم... خدا آی نیاورده؟ دنیا به را من مادرم یعنی. هستم عاشقش
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 کاش. ببینم را قدمش نحسی توانممی االن همین از و بیاید امخواستگاری به بود قرار که کسی

 گذشت بعداز. نشوم حقیقت این متوجه دادممی ترجیح. بروم حیاط به تا شدمنمی بلند اصال

 :گفتم و کردم نگاه پدرم به دقیقه چند

 هستم؟ کی من -

 .آوردم زبان به را رسید ذهنم به خودم درمورد که حدسی اولین

 آوردین؟ بهزیستی از رو من -

 .کشید عمیقی نفس بعد و انداخت مادرم به نگاهی پدرم

 بود گفته مشاور، یه پیش بودم رفته بگیم، بهت رو موضوع هااین از زودتر خواستیممی ما -

 !نتونستیم راستش اما بدونی؛ رو موضوع تو بهتره

 :داد ادامه و شد خیره اینقطه به درهم یچهره با کرد، سکوت ایلحظه

 مجبور. بودم شده پرورش و آموزش استخدام تازه من کردیم ازدواج باهم وقتی مادرت و من -

 دختر یه صاحب ما شد، باردار مادرت. بدن انتقالی بهم تا کنیم زندگی تهران تو مدتیه بودیم

 !بود زنده ماه چند فقط و اومد دنیا به ماهه هشت اون ولی شدیم؛

 .کردندمی گریه او با همراه نازنین و مادرم زدمی که را هاحرف این

 موقعاون! بود بد خیلی حالمون بودیم، افسرده خیلی هردو ما رفت دنیا از کهاین از بعد: بابا

 چندماه از بعد کردیممی زندگی مادرت یخاله یخونه پایین یطبقه و نداشتیم خونه

 ... .که برگردیم شیراز به خواستیممی

 :داد ادامه را حرفش مادرم کرد که سکوت

 تساله دو هنوز دیدیم، رو تو ما وقتی... بود آشنا من یخاله با اون. گرفتیم زن یه از رو تو ما -

 !بهزیستی بذارن رو تو خوانمی و نداری رو کسی گفت زن اون. شدنمی

 .پرید حرفش میان پدرم
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 چی موضوع دونمنمی ولی داشتی؛ رو کسی شدیم متوجه بعد ولی گفتند، ما به رو این اولش -

 !دارن نگهت خواستننمی که بود

 .زد مهربانی لبخند و کرد مکثی

 و بهزیستی ببرن رو تو نذاشتیم نشست؛ دلمون به مهرت دیدیم رو تو که لحظه همون: بابا

 .گرفتیم رو سرپرستیت خودمون

 .کرد نوازش را امگونه مادرم

 رو تو وقتی! بود شیطون خیلی البته که موفرفری دختر یه بودی، داشتنیدوست خیلی تو -

 .ندادم دست از رو دخترم اصال کردم احساس دیدم،

 توانمنمی اصال. دارم احتیاج زمان به حقایق این هضم برای. نگفتم هیچ و انداختم پایین را سرم

 کنم باور چطور بودم آنها با سال چند و بیست من! باشد شوخی یک که انگار. کنم قبول

 نسبت هیچ حتی نیستند؟ برادرم و خواهر میثم، و نازنین کنم باور چطور نیستم؟ دخترشان

 :داد ادامه زد،می موج آن در نگرانی که صدایی با مادرم. ندارم هاآن با هم خونی

 ما هستی، ما دختر تو! ستگذشته مال همش بوده هرچی! نکن فکر موضوع این به توروخدا -

 .هستیم اتخونواده

! افتاد اتفاق ساده خیلی چیز همه. بدهم نشان العملیعکس چه یا بگویم باید چه دانستمنمی

 را موضوع من سادگی همین به حاال و بودند کرده قبول فرزندی به را من سادگی همین به

. شد اتاق داخل همراهم هم نازنین. برگشتم اتاق به آشفتگی با و شدم بلند کنارشان از. فهمیدم

 خیره دیگریک به و نشستیم هایمانتخت روی شود بدل و رد بینمان حرفی اینکه دونب هردو

 اشچهره این توانستمنمی. ریختمی اشک صدابی و بود درهم همچنان نازنین یچهره. شدیم

 ضعیفم هایچشم این. نبینم چیزی این از بیش که درآوردم را عینکم همین برای کنم؛ تحمل را

 .ببینم را اطرافم خواهدنمی دلم که هاییوقت است؛ خوب برایم خیلی هاوقت طوراین

 هایب**ل و بینی حتی و حالتش خوش موهای و بلند ابروهای. بود مادرم شبیه خیلی نازنین

 تماما   هم میثم. داشت را پدرم مشکی هایچشم رنگ. بود مادرم به شبیه درست کوچکش
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. نیستم هیچکدام به شبیه اصال من بودم نکرده دقت امروز تا چرا دانمنمی. بود پدرم شبیه

 طور چه دارند؟ ایچهره چه من واقعی پدر و مادر یعنی. دارم تفاوت هاآن با هم خیلی حتی

 برای داشتم را کسی اگر اما است، روشن تکلیف که باشم نداشته را کسی اگر هستند؟ هاییآدم

 پدرم و مادر به را من که زنی آن بودند؟ گذشته فرزندشان از سادگی به چرا نخواستند؟ را من چه

 ایخانواده در بودم؟ آمده دنیا به تهران در من یعنی داشت؟ من با نسبتی چه بود؟ که بود داده

 نشده؟ من دلتنگ مادرم اند؟کرده فکر من به حال به تا یعنی! دانمنمی هاآن از چیزی هیچ که

 به را ذهنم سوال، پشت سوال گذاشتم سرم روی را دستم دو دارد؟ ایچهره چه مادرم اصال

 .کرد درگیر شدت

! نیست خودش دختر که شنودمی کنایه و نیش فامیل از دختری بخاطر پس امبیچاره مادر

 برای یعنی! نیستم اشواقعی دختر که من کند؟ باز سرش از را من خواستمی واقعا نکند

 ترآسان من تحمل بودم دختربچه وقتی شاید است؟ نگران نازنین یآینده اندازه به من یآینده

 گذشته مثل بعد به این از توانممی کنم؟ چه دانمنمی. هستم بالغی دختر که است االن از

 پیدایشان توانممی کنم فراموش نخواهم اگر کنم؟ فراموش را امواقعی یخانواده کنم؟ زندگی

 پدر و مادر است ممکن کنند؟می چه ببینند را من اگر! کنم؟ پیدایشان چه برای اصال! کنم؟

 این و نداشتند را من دارینگه برای مالی بضاعت شاید باشند؟ دخترشان فکر به امواقعی

 داشته حسی توانممی ببینم را هاآن روزی اگر دانمنمی! باشد بوده سخت برایشان جدایی

 این از بیش. آمددرمی داشت اشکم کمکم. انداختم تخت روی را خودم و کشیدم آهی باشم؟

 !بدهم ادامه زندگی همین به و کنم فراموش را هاآن باید شاید. کنم فکر توانستمنمی

*** 

 "سوم فصل"

. بودیم آمده شهر این به اقوام چند دیدن برای قبال. رسیدیم باالخره که شدمی شش ساعت

 متوقف را سفیدرنگش شش و دویست خیابان کنار پدرم. بودیم کرده سکوت هردو راه طول تمام

 دارم قصد کردمی فکر شاید بود؛ پریشان و غمگین هنوز. کند نگاه دیگر بار را آدرس آن تا کرد

 یا و کنند تحمل را من که نیست حقشان کردممی احساس اگرچه کنم ترکشان همیشه برای
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 هاآن با سال همه این که ایخانواده نداشتم قصد اما بشنود، کنایه و شوند تحقیر من بخاطر

 از ولی! نبود توانم در کار این اصال یعنی کنم؛ ترک را کشیدند زحمت برایم و کردم زندگی

 تحقیر و بشنوم کنایه مرتب یا و کند باز سرش از را من بخواهد مادرم مبادا اینکه احساس

 را ماجرا که روزی آن از. گذاشتنمی راحتم ایلحظه بدبختی احساس. بودم شده خسته شوم،

 هاییعربده چنان و رفتم معروف پارک همان دستشویی به میان در روز یک هر تقریبا   فهمیدم

 که بود این از بهتر این. است نکشیده حال به تا هیچکس تاریخ طول در ندارم شک که کشیدم

 کجا هیچ به کردممی حس. کردنمی رهایم بدختی یمسخره احساس. کنم گریه هاآن مقابل در

 و راببینم امواقعی یخانواده تا آمدم شهر این به! هستم تنها و ندارم را کس هیچ. ندارم تعلق

 برای بتوانم هاآن دیدن از بعد شاید بدهم؛ کرده آشفته را ذهنم که شماریبی هایسوال جواب

 از و هستم که بدانم حداقل یا و یابم نجات سردرگمی از بگیرم، بهتری تصمیم امزندگی یادامه

 مالی توان فقط امواقعی یخانواده شاید! نه یا دارم اقوامی کهاین یا آمدم، ایخانواده چه

 .بشوند خوشحال دیدنم از و نداشتند را من دارینگه

 اولین اما بودند، مخالف همه. بیایم شهر این به بدهند اجازه تا کردم اصرار آنقدر روز آن از

. ببینم را هاآن خواهممی چه برای کند درک توانستمی شاید. بود پدرم کرد موافقت که کسی

 داد، پدرم و مادر به را من که زنی آن از خواست او از و زد زنگ مادرم یخاله به من اصرار به

 زن یک ظاهرا   که زن آن از آدرسی توانست مادرم یخاله تا کشید طول ماه یک. بدهد خبری

 اجازه پدرم اما بیایم، تنها داشتم قصد. هستم اینجا من حاال و کند پیدا بود، روستایی یساده

 کاری باید و دهندنمی مرخصی خیلی معلم یک به دانستممی. آمد اینجا به همراهم و نداد

 .برگردد شیراز به زود خیلی او تا کردممی

 از پس ما و بود طوالنی خیلی مسیر. است شلوغ هایخیابان و زیاد جمعیت با شهری تهران

 یک انتهای در خانه آن. رسیدیم کرده، پیدا برایمان مادرم یخاله که آدرسی به ساعت یک

 داخل آن از توانستمی موتور یک فقط که داشت رنگی طوسی کوچک در. بود بستبن یکوچه

 .شود
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 را در جوانی زن. شد باز در دقیقه یک از کمتر. شدیم منتظر لحظاتی و زدیم را در یساده زنگ

 نگه را اشگلیگل چادر دیگرش دست با و داشت بغل در را زیبا یدختربچه یک که کرد باز

 .بود داشته

 .بفرمایید -

 .رفت جلو کمی لبخندزنان پدرم

 زده زنگ بهشون. ببینیم رو رحمانی زیبا خانم بود قرار. هستم صادقی خشایار من سالم، -

 .بودیم

 .زد عمیقی لبخند خانم آن شد تمام که پدرم حرف

 !داخل بفرمایید هستند؛ منتظرتون مادرم بله بله آهان -

 کوچک حیاط. شد داخل پدرم بعد و من اول. کرد باز ما ورود برای را راه و رفت کنار در مقابل از

 چند آن در که داشت قرار ساده یباغچه یک آن یگوشه یک و شده کاریموزاییک شانساده

 .کرد اشاره خانه در به خانم زیبا دختر. بود شده کاشته درخت یک و گل

 .داخل بفرمایید طرف این از -

 راحتی مبل دست یک با کوچکشان سالن. شدیم داخل و زدیم لبخندی هردو پدرم و من

 صدا را مادرش شد،می داخل که طورهمان خانم زیبا دختر. بود شده چیده معمولی رنگایقهوه

 :زد

 .اومدن هاتمهمون مامان؟ -

 هم او. آمد سالن به اتاقی از است بزرگتر پدرم از نظربه که میانسالی زن که نکشید طولی

 دیدن با. بود چاق کمی و سفیدرو داشت، سر به رنگی طوسی گلیچادرگل دخترش مثل درست

 .پوشاند را صورتش عمیقی لبخند پدرم و من

 !بشینین بفرمایید اومدین، خوش خیلی سالم -
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 پدرم به رو سپس و من به دقیقی نگاه بود، خانم زیبا نامش که زن آن. نشستیم مبلی روی هردو

 :گفت

 ... .اما نمیاد یادم خیلی رو شما اگرچه -

 .شد خیره من به و کرد کوتاهی مکث

 بزرگ چقدر! کرد فراموش رو سفید موهای از تیکه این و متفاوت هایچشم رنگ این شهنمی -

 !ببینی رو من بخوای سال همه این از بعد نداشتم انتظار. دخترم شدی

 .کشید عمیقی نفس پدرم

 ... .درمورد خوادمی نیلوفر دخترم گذره،می روز اون از سال خیلی -

 از غیر را دیگری کسان بود سخت برایش شاید. فشرد هم روی را هایشب**ل و کرد مکثی

 هرگز دادنمی اجازه که بود پدرم آمیزمحبت رفتار همین. بنامد من پدر و مادر مادرم، و خودش

 .کنم فکر ترکشان به

 !حقشه این! ببینه رو هااون خوادمی بدونه، شواقعی پدر و مادر درمورد -

 .داد تکان مثبت ینشانه به را سرش خانم زیبا

 که نگفتن هم من به! هستن کیا اشواقعی پدر و مادر بدونه داره حق که معلومه... دونممی -

 !نکردم اومدنتون با مخالفتی همین برای نگم؛ درموردشون چیزی

 از دارم! پیرزن دیگر بزن حرف. کردم جاجابه هایمچشم روی را عینکم و آوردم جلو را سرم کمی

 هاییآدم طور چه آوردند دنیا به را من که کسانی پدرم و مادر بدانم باید! میرممی کنجکاوی

 !کنم روشن خواهممی را خودم تکلیف گذشتند؟ من از چرا بدانم باید هستند؟

 :گفت و انداخت دخترش به کوتاهی نگاه. بود مردد کمی انگار کرد، سکوت لحظاتی او

 !بیار چایی هامونمهمون برای جان مریم -
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 بود، اتاق یک صورت به که ایآشپزخانه به و گذاشت خانم زیبا کنار در را کوچکش دختر مریم

 .کشید عمیقی نفس خانم زیبا. رفت

 خرج درآوردن برای دخترم با شد فوت شوهرم اینکه از بعد. اومدم دنیا به کریمرباط توی من -

 خان سیروس یخونه توی هاسال من. کرد پیدا کار برام آشناها از یکی. اومدم تهران به زندگیم

 زندگی خونشون توی و بودن داده بهم اتاق یه هم جاهمون. کردم کار براشون و کردم زندگی

 شرابطه ولی نبود، بدی مرد خان سیروس. داشتم خبر زندگیشون یهمه از همین برای کردم؛می

 !داشتن بگومگو باهم خیلی. نبود خوب خیلی خانم افروز با

 برای. گذاشت نیمه را حرفش خانم زیبا و شد داخل چای سینی با مریم لحظه همین درست

 که بکشم فریاد سرش و شوم بلند خواستمی دلم. بودم قراربی خیلی هایشحرف باقی شنیدن

 را خودم جلوی اما! دربیاید جانت که زنممی گوشت به سیلی یک وگرنه کن، تمام را حرفت

 کنارش کرد تعارف چای هم مادرش به کهاین از پس مریم. برداشتم چای فنجان یک و گرفتم

 :داد ادامه و کرد نگاه من به خانم زیبا و نشست مبل روی

 !بود خانسیروس دوم همسر مادرت -

 !شودمی جالب دارد کمکم! عالی چه بهبه. رفت باال ابروهایم اختیاربی شنیدم که را این

 اون! فهمید رو چی همه خانم افروز که روزی کنم؛نمی فراموش هیچوقت رو روز اون: خانم زیبا

 که بود فهمیده انداخت؛ راه بیداد و داد افروزخانم! آورد خونه به رو تو خان سیروس روز

 شاهد خواستمنمی رفتم؛ اتاقم به هم من! بودن ترسیده همه. داره ایصیغه زن یه خانسیروس

 اعتماد خیلی من به اون. سراغم اومد خانسیروس بعد ساعت یک. باشم هاشونبحث و جر

 خونه از هم بعدش دارم تنگه گفت. کنم مراقبت ازت که داد بهم رو تو همین برای داشت؛

! بود نشده خسته هم باز انداخت راه بیداد و داد قدراون بود، بد حالش خیلی خانم افروز. رفت

! بودمش ندیده طوریاین هیچوقت. بود پریشون و آشفته خیلی برگشت، خان سیروس که شب

 خوادنمی گفت! شد فوت بیمارستان تو پیش ساعت چند و داشت سرطان مادرت که گفت بهم

 !ببرم رو تو که خواست ازم داره، نگه رو تو
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 .کرد درهم را اشچهره و کرد سکوت دوباره

 بپرسم چیزی ازش نداشتم رو جرأتش گذشت؛ دخترش از ساده اینقدر چرا دونمنمی هم من -

 کرده پریشونش خیلی خانم افروز رفتار دونممی! چشم بگم تونستممی فقط کنم، مخالفت یا

 افروز طوریاین خواستمی شاید ببرمت؛ اونجا از که من به داد رو تو اون خاطر به هم شاید. بود

 بعد. دیدم رو پدرت و مادر اونجا که مادرت یخاله سراغ اومدم فرداش هم من! کنه آروم رو خانم

 تو سراغ هیچوقت هاسال این توی هم خانسیروس. نرفتم خانسیروس یخونه دیگه هم اون از

 !بردم کجا رو تو ببینن نزدن زنگ وقتهیچ ولی داشتن، رو من تلفن شماره. نگرفت ازمن رو

 پس. بود شده کشیده هم در ابروهایم اختیاربی که آمدم خودم به وقتی. کشیدم عمیقی نفس

 واضح کامال   دلیلش. بود نخواسته را من هم او که بود مرد یک ایصیغه زن شده؛ فوت مادرم

 شاید یا و دارد نگه را من توانستنمی که بوده مهم آنقدر برایش اولش همسر ظاهرا   است؛

 پدر. کردم خشم و نفرت احساس اختیاربی! همسر یک نه بود، زن یک برایش فقط مادرم

 من سر بر چه نبود مهم برایش اصال. کرد باز سرش از سادگی این به را من مسئولیتمبی

 شوم؟می بزرگ کجا من نبود مهم آید؟می

 چقدر بگویم اینکه و دیدنش حس برابر در اما باشد؛ بزرگی اشتباه پدر، این دیدن شاید

 او از عکسی نباید چه؟ امواقعی مادر. کنم کنترل را خودم توانستمنمی است، مسئولیتبی

. بود رفته دنیا از سرطان خاطر به جوانی در بیچاره شده؟ دفن کجا فهمیدممی نباید دیدم؟می

 بخاطر روحش هم شاید! کردمی دق غصه از گذرد،می اشبچه از شوهرش دانستمی اگر حتما

 کند بزرگ را من تا کردمی تالش وجود تمام با بود زنده اگر شاید. باشد عذاب در مرد آن کار این

 !گذشتنمی من از هرگز و

! باشد بد شانمالی وضعیت دانممی بعید یعنی این کرد؛می کار شانخانه در گفت خانم زیبا

 دلم چقدر که آخ. بود دیگری چیز مسئله اما داشتند، هم را من دارینگه مالی توان پس

 و خوش حاال نیست بعید. بدهم عذابشان و شوم شانزندگی وارد بختک یک مثل خواهدمی

 افروز بخاطر خانسیروس که نیست انتظار از دور! باشند زندگی مشغول یکدیگر کنار خرم

 دق یآینه یک مثل. برسم خانم افروز این خدمت به و بروم باید! باشد گذشته من از خانمش
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 بگویم پدرم به و! هستم تو هووی دختر من بگویم و بیندازم باال ابروهایم شوم، ظاهر مقابلش در

 بیرون پرصدا را نفسش پدرم! کنی قبول را مسئولیتم و کنی تحمل را من باید بیاید در جانت

 .کرد نگاهم و داد

 ببینیش؟ خوایمی هم هنوز -

 باید بود، هم درست شوم، منصرف هاآن دیدن از حقایق این شنیدن از بعد کردمی تصور شاید

 عذاب یملکه مثل باید مدتی! کنم مقاومت دادنشان عذاب برابر در توانستمنمی اما! شدممی

 آرامی به و دادم تکان مثبت ینشانه به را سرم! شود خنک دلم تا شدممی ظاهر شانزندگی در

 :گفتم

 .آره -

 زیبا به. داد دست از کند، منصرفم بتواند کهاین برای را آخرش امید انگار شنید که را این پدرم

 .کرد نگاه خانم

 تلفنی؟ آدرسی، دارید؟ خبری ازشون -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش خانم زیبا

 اما زدم، زنگ خونشون به هم دیروز ندارم، خبر ازشون که گذرهمی سال خیلی... راستش نه -

 !نیست سخت کردنشون پیدا ولی نیستن؛ اونجا دیگه ظاهرا  

 چطور؟: پدرم

 راد، یخانواده شناسم؛می رو سیروس آقا صمیمی و نزدیک خیلی هایدوست از یکی: خانم زیبا

 باهاشون شما پای پیش اتفاقا   کنم؛ پیدا تونستم رو هااون! هستن سرشناسی خیلی هایآدم

 !سیروس آقا یخونه ببرن رو ما و بیان که شد قرار. گفتم فرجان نیلو درمورد. کردم صحبت

 زودی به! این از هم این خب،. بست نقش هایمب**ل روی ایخبیثانه لبخند شنیدم که را این

 به کنه یک مثل! شوند پشیمان کارشان از که دهم عذابشان طوری دهممی قول بینم،می را او

 !کنمنمی رهایشان و چسبممی شانزندگی و خانه
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 دیدنشان برای. کشیدممی هانقشه ذهنم در. بود مشغول خیلی فکرم. سرکشیدم را امچای

 پدرم موبایل. ببینم را خان سیروس و خانم افروز زودتر هرچه خواستممی. شدم طاقتکم خیلی

 توانستممی. رفت حیاط به ببخشیدی گفتن با و انداخت اشصفحه به نگاهی. خورد زنگ

. برگردد شیراز به تا کردممی اشراضی باید. باشند همکارانش یا و مادرم یا بزنم حدس

 کهاین هم و دارد اصرار برگشتنش به مادرم کهاین هم بماند؛ اینجا خیلی توانستنمی

 رنگیکم لبخند شدم بلند مبل روی از فکر این با! بگیرد مرخصی کارش از خیلی توانستنمی

. کردمی صحبت هنوز پدرم شدم که حیاط وارد. شدم رد دخترش و خانم زیبا مقابل از و زدم

 .آمد سمتم به شد تمام که هایشصحبت. کند قطع را تلفنش شدم منتظر و ایستادم ایگوشه

 عزیزم؟ شده چی -

 .شدم سینه به دست و کردم جاجابه هایمچشم روی را عینکم

 !نمیاد پیش من برای مشکلی هست خانم زیبا که حاال دیگه. بابا برگردی بهتره -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 داری اجازه بعدش کننمی قبول رو تو هااون شم مطمئن باید برم طوریهمین تونمنمی من نه، -

 !بمونی پیششون خواستی که هروقت تا

 که زمانهمان کند، قبول را من خواستمی اگر مرد آن که بگویم پدرم به خواستمی دلم

 مجبور هاآن اما بخواهند، را من دانممی بعید حاال. کردمی قبولم بودم کوچک ایدختربچه

 !داردبرنمی سرشان از دست اتکنه دختر صورتاین غیر در کنند، قبول را من هستند

 بعدش و خانم زیبا یخونه گردمبرمی من نکردن قبولم هااون هم اگر همراهمه، که خانم زیبا -

 !شیراز میام هم

 اما باشم، دور کردندمی مسخره را من که هاییآدم و شیراز از مدتی خواستمی دلم اگرچه

 .کنم غمگین را پدرمم و مادر توانستمنمی

 !باشم خودم باید نیست، راحت خیالم اینطوری نه: بابا
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 خواهدنمی دلم. کنم اشراضی توانستمنمی اینکه مثل نه،. کردم سکوت و کشیدم عمیقی نفس

 بازگشتم خانه داخل به ناامیدانه! باشد شاهدش پدرم نشد، دیدنم به حاضر امپدرژنتیکی اگر

 :گفت و ایستاد مقابلم کوتاهش قد آن با خانم زیبا

 دخترم؟ شده چیزی -

 لبخند فکر این با. کند آسوده را او خیال حداقل یا و کند راضی را پدرم بتواند پیرزن این شاید

 .زدم

 کنممی هرکاری باشه؛ سرکار باید فردا بگیره، مرخصی خیلی تونهنمی ست،ساده معلم یه پدرم -

 !نکنه قبول رو من خانسیروس ممکنه کنهمی فکر و نگرانمه برگرده؛ شهنمی راضی

 .داد تکان تأیید ینشانه به را سرش خانم زیبا

! کنه رد رو تو کنمنمی فکر نیست، بدی مرد خانسیروس ولی باشه، نگران داره حق اون -

 .زنممی حرف پدرت با صبرکن

 فرزندش چه برای نبود بدی مرد اگر نیست؟ بدی مرد خانسیروس. رفت حیاط به و گفت را این

 توانستمی راحتی به شدمی پشیمان اگر نگرفت؟ من از سراغی حتی چرا سپرد؟ دیگری به را

 !است مسئولیتبی پدر یک فقط او چون نکرد، را کارها این اما کند؛ پیدا را من

 

 اگر. کردم نگاه کردنشان صحبت به و زدم کنار را توری سفیدرنگ یپرده. رفتم پنجره سمت به

! چسبید پایم ساق به چیزی که بودم تماشایشان محو. بوسممی را صورتش کند اشراضی بتواند

 را پایم چیزی چه ببینم تا کردم نگاه زمانهم و تکاندم را پایم سرعت به غیرارادی صورت به

 .گرفت

 خورده لگدی اینکه مثل درست دادم، پایم به که تکانی با مریم کوچک دختر موقعهمان درست

 سویش به پلنگ یک مثل و کوباندم سرم روی را دستم دو! شد پرت ترطرفآن کمی باشد،

 باز تمساح یک از بیشتر حتی را دهانش چون شد؛ دیر اما کردم، بلندش زمین روی از! پریدم
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 و خانه که زد خواهد فریادی چنان آن حاال مطمئنم خدا اوه. فشرد هم روی را هایشچشم و کرد

 به را است آشپزخانه در ظاهرا   که هم مادرش و کرد خواهد خراب من سر روی را اثاثیه تمام

 !کشاندمی اینجا

! نشد خارج وزوز جز حلقش از صدایی هیچ اما دهم، فشار را دهانش روی تا کردم بلند را دستم

 یا و تمساح دهان یاندازه به که دهانی این! کردم نگاهش باز دهان و شده گرد هایچشم با

 االن تو است؟ سالم اتحنجره مطمئنی! دارد؟ را وزوز همین فقط شده، باز آن از بیشتر شاید

 رسدمی هم من گوش به زور به که صدا این! بلرزانی را زمان و زمین که بکشی جیغی چنان باید

 بگذار است، کم قدراین صدایش که حاال. انداختم باال را هایمشانه! مادرت گوش به برسد چه

 !بزند زار خودش برای

! شد پیدا اشکله و سر بازهم وجودم در ناشناخته احساس اما شوم، بلند کنارش از خواستممی

 چه دیگر تو شوی؟می کردنش گریه خیالبی حاال و انداختی طرف آن به لگدی با را دختربچه

 گرفته، را پایم چیزی چه دانستمنمی کهمن. بود غیرعمد لگد آن! بابا ای نیلوفر؟ هستی جانوری

 روی را دستم! خوب خیلی آه دادم، بیرون را نفسم! چسبید پایم به دیگری موجود کردم ورتص

 .گذاشتم سرش

 !اومد؟ دردت. ببخشید! نکن گریه کوچولو، باش آروم هیس -

 .شدم خیره هایشچشم به. کردم بلندش زمین روی از و گرفتم را بازوهایش

 !دیگه نکن گریه -

 این خدایا! کرد سکوت و شد خیره هایمچشم به. شد ساکت ناگهان که بود کردن گریه حین در

 درهم را ابروهایم! شده؟ خیره من به چطور ببین! فهمید را هایمچشم بودن عجیب هم بچه

 .دادم هلش آرام خیلی و کشیدم

 !بدو مامانت، پیش برو برو، -

 تمام صحبتشان کهاین تا کشید طول دقایقی. ایستادم پنجره پشت دوباره و شدم بلند سپس

 :گفت نگران یچهره با شدو نزدیکم. آمد داخل پدرم و شد
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 کهاین یا کردن باهات بدی رفتار اگر! میاد هااون یخونه به تهمراه خانم زیبا دخترم، کن گوش -

 ایدیگه مشکل هم اگر! شیراز بیا و بگیر بلیط بعد و خانم زیبا یخونه برگرد ببیننت، نخواستن

 !اون یخونه بری تونیمی شناسی،می که رو مادرت یخاله اومد پیش

 بهتر. کند قانع را پدرم توانست خانم زیبا پس! شد باز بناگوش تا نیشم هاحرف این شنیدن با

 .کشید سرم روی دستی! رفتممی خانواده آن سراغ به تنهایی باید من. شودنمی این از

 !خونه برگردی زود باید باشه یادت. میرم ولی سخته، برام اگرچه -

 .دادم تکان مثبت ینشانه به را سرم

 !خودتم ریش بیخ عمر آخر تا من باشه، راحت خیالت بابا باشه -

 گرفتن آغوش در دقایقی با. برداشت را وسایلش سپس کرد، بلندی یخنده حرف این با پدرم

 خانم زیبا کهاین محض به. رفت و شد خارج خانه از او باالخره مفصل، خداحافظی و دیگریک

 اما داد،می من به را امنیت حس بودنش. آمد سراغم ناامنی حس بست، پدرم روی را خانه در

 باید ندارم، تعلق هم االنم یخانواده به من! رفتممی تنها را راه این باید باالخره کی؟ تا

 .گرفت را بازویم و آمد سمتم به خانم زیبا! کجاست جایم دانستممی

 !شهمی پیدا هم راد آقای یکله و سر کمکم دخترم، داخل بریم بیا -

 هم مریم دختر. چسبیدم چسب یک عین قبلی مبل همان روی و شدم خانه داخل همراهش

 کمی را سرم! شده خیره من به چطور ببین را بچه این. نشست مبل روی و آمد رویمروبه درست

 ثانیه یک به. گرفتم خودم به ترسناکی یچهره و کردم ریز کمی را هایمچشم و آوردم پایین

 تکان سری و خندیدم صدابی. رفت آشپزخانه به دواندوان و شد بلند مبل روی از که نکشید

 بد آنقدرها هم صفتیشیطان خودمانیم، اما! آیدنمی خوشم هابچه از کنم؟ چه خوب. دادم

 !نیست

 آسمان در خورشید هنوز اما بود، عصر هفت ساعت. شدمی گرم کمکم هوا و بود ماهاردیبهشت

 برداشته سرش روی از را چادرش کهدرحالی مریم. گذشتمی پدرم رفتن از ساعتی یک. تابیدمی

 :گفت لبخندزنان و کرد اشاره میوه ظرف به آمد سالن به بود،
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 !نیلوفرجان بخور میوه -

 .برسم نظر به مهربان کردم سعی و زدم لبخند

 .ممنونم -

 صدای که بودم نخورده کامل را سیبم هنوز. شدم کندن پوست مشغول و برداشتم سیب یک

 :گفت برود، خروجی سمت به خواستمی که طورهمان مریم. درآمد زنگ

 !اومد مصطفی حتما -

 .رفت دنبالش خانم زیبا برسد در به کهاین از قبل. است همسرش مصطفی البد

 !رممی خودم باشه، راد آقای باید این... نه -

 آخر یتکه. شود خارج خانه از مادرش داد اجازه و شد منصرف رفتن از مریم زد که را حرف این

 داخل به خانم زیبا تا کشید طول دقیقه ده. شدم بلند جایم از و گذاشتم دهانم در را سیب

 :گفت و آمد سمتم به. آمد

 !بریم راد آقای با باید بردار رو وسایلت عزیزم -

 برداشتم را امآورده خودم با ستچیزی تنها که ایمکوله کیف. رفت اتاق سمت به تندتند سپس

 در سمت به آرام هایقدم با و گذاشتم حیاط داخل را پایم. شدم خارج خانه از خونسردانه و

 .کردم حرکت

 ایستاده در کنار بلندی قد و جوان مرد! آمده دنبالت ایفرشته چه ببین، را اینجا! نیلوفر وای اوه

 حال به تا جنتلمن این! کن نگاه را براقش مشکی هایکفش ببین، را زیبایش شلوار و کت. است

 و گونگندم پوستش رنگ! کردمی صحبت تلفن با و ایستاده رخنیم حالت به! بود؟ کجا

 باش زود! ببینم؟ کامل و درست را اتچهره تا برگردی من سمت شودنمی. بود مشکی موهایش

 !دیگر
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 هایشچشم و کوتاه ابروهایش. برگشت سمتم به و کرد قطع را موبایلش لحظه همین در درست

 روی! خدا اوه. زد رنگیکم لبخند دید، که را من. است تیغشش و صاف هم صورتش درشت،

 !افتاد چال هایشگونه

 هایچشم این با است چیزی خوب هم خجالت. شد بلند درونم ندای صدای لحظههمین در

 شدممی نزدیکش آهسته و آرام! دهی قورتش نمانده چیزی که ایزده زل او به چنان اتذربینی

. بود انداخته سرش روی هم ایمشکی چادر و پوشیده شلوار مانتو. آمد بیرون هم خانم زیبا که

 .کرد اشاره تیپخوش آن به و آمد جلو تندتند

 .کردم صحبت درموردش که خانم نیلوفر هم ایشون جان رهام. هستن راد رهام آقای ایشون -

 .زد عمیقی لبخند و آمد جلو بود، رهام نامش که تیپخوش جنتلمن آن

 !خوشحالم دیدنتون از سالم -

 :دادم را پاسخش عریضی لبخند با سرعت به

 !طورهمین هم من سالم -

 !باشد تواندنمی این از غیر! شدی خوشحال دیدنش از که است معلوم بله

 .کرد نگاه خانم زیبا به رهام

 !بریم بهتره االن زنیم؛می حرف هم با راه توی خانم، زیبا باشید موافق اگه -

 !بهتره هم طوریاین حتما، آره: زیباخانم

 .ایستاد کنار مودبانه رهام شدیم، نزدیک که در به هرسه

 !کنممی خواهش شما اول -

 احترام من به اندازه این تا حال به تا کسی! باشخصیتی و مودب پسر چه ببین، را این اوه

 سفیدرنگش باالی مدل ماشین به گذشتیم که باریک یکوچه از! مرد یک هم آن نگذاشته،

 .کرد اشاره
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 !لطفا   بفرمایید -

. شدیم سوار ماشین عقب خانم زیبا همراه زود خیلی و ببینم را ماشینش نام نکردم وقت

 .کرد نگاهش لبخندزنان خانم زیبا درآورد حرکت به که را ماشین

 !باشی راد آقای یپسرکوچیکه شهنمی باورم اصال جان، رهام شدی بزرگ خیلی -

 .زد لبخند باوقار خیلی رهام

 !باشم؟ پسربچه هنوز سال همه این از بعد که نداشتید انتظار -

 :گفت و انداخت نگاه من به جلو یآینه از رهام. کرد کوتاهی یخنده حرفش این با خانم زیبا

 درسته؟ باشید، سیروس آقا دختر باید شما گفتن، خانم زیبا که طوراین پس -

 .بله: من

 :گفت و داد تکان سری او

 !بودم نشنیده ازشون آقاسیروس دختر درمورد وقتهیچ خانم، زیبا عجیبه -

 !داشتن؟ دیگه همسر یه خان سیروس دونستینمی حتی یعنی: زیباخانم

 .شنیدم شما از من دونستم؛نمی دخترشون از چیزی اما دونستم،می رو این چرا: رهام

 .کشید عمیقی نفس خانم زیبا

 !بدونه چیزی مورداین در کسی خواستنمی خان سیروس خب، آره -

 :پرسید و کرد کوتاهی مکث سپس

 هستن؟ خودشون خان سیروس -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش جدیت با رهام

 !نیستن ایران که ساله چند ایشون نه -
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 آمدم، مرد این دیدن برای را راه همه این. پاشیدند صورتم روی یخ آب انگار شنیدم که را این

 دار نگه! برند؟می کجا را من پس نیست؟ او حاال شود، خنک دلم تا بدهم عذابش خواستممی

 !بروم ترمینال به جاهمین از که جنتلمن

 .شد گرد هایشچشم من، مثل درست هم خانم زیبا

 !رفتن؟ کجا واقعا؟ -

 !رفتن استرالیا به که شهمی سالی چند ایشون: رهام

 خانم؟ افروز با: زیباخانم

 !خانم زیبا دونیدنمی رو چیزها خیلی کهاین مثل: رهام

 چطور؟: زیباخانم

 و رفت استرالیا به خان سیروس! شهمی سال خیلی االن شدن، جدا خانم افروز از سیروس آقا -

 !اشخونواده پیش برگشت هم خانم افروز

 سرم به که روممی روم؟می کجا زدهفلک من   پس! شدم خالی باد، از پر بادکنکی مثل درست

 !ببینم؟ را سیروس توانمنمی یعنی خدا آه بزنم؟

 .گردنبرمی حتما   بشنون، دخترشون درمورد سیروس آقا اگر اما: رهام

! ببینه رو شواقعی یخانواده که اومده دختر این. هست سیروس آقا کردممی فکر من: زیباخانم

 شدن؟ چی هاشبچه کرد؟ چیکار رو اشدارایی سیروس آقا پس

 االن کوچکش پسر درواقع! سپرده پسراش به رو مایملکش یهمه خان سیروس: رهام

 !ببینن رو برادرهاشون توننمی حداقل خانم نیلوفر خب. ستکارههمه

 که بردارهایی این که شودمی یعنی برادرهایم؟ گفت برادر؟. شد تیز هایمگوش شنیدم، که را این

 بیاید؟ چه برای اصال بیاید؟ دیدنم برای هم او و بدهند را آمدنم خبر خان سیروس به گوید،می

 ناامید. شود خالص دستم از که سپردنمی خانم زیبا به را من که بود مشتاق من دیدن برای اگر
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 امشانه روی را دستش خانم زیبا. نداشتم امواقعی یخانواده دیدن برای اشتیاقی دیگر و شدم

 .گذاشت

 تو که دنمی خبر پدرشون به حتما   هااون و بینیمی رو برادرهات نکن، ناراحت رو خودت -

 !اومدی

 :گفت آهسته صدای با گوشم کنار و شد نزدیکم کمی سپس

 !بیاد سیروس آقا تا مونممی اونجا میام، همراهت خودم من نباش نگران -

 به اما ندارم، هم تو مراقبت به نیازی و ترسمنمی کس هیچ و چیز هیچ از من! ببین را پیرزن این

 هم او. نگفتم هیچ و دادم تکان سری. کنم موافقت هایشحرف با هستم مجبور پدرم خاطر

 .کرد نگاه رهام به دوباره و زد لبخندی

 میایم؟ داریم ما دوننمی سیروس آقا پسرهای -

 .گذاشتم پیغام براشون زدم، زنگ بهشون بله: رهام

 نکردند؟ ازدواج کدومهیچ: زیباخانم

 .شده جدا هست سالی دو هم اون که کرد ازدواج سینا فقط: رهام

 .داد تکان سری درهم یچهره با خانم زیبا

 !ریخته هم به اشونخانواده یهمه بد، چقدر -

 فقط روم؟می آنجا چه برای دیگر دانمنمی. داد تکان را سرش فقط زیباخانم حرف جواب در رهام

 نکند کرد؟ خواهند رفتار بامن چطور. هستند چندنفر دانمنمی هنوز که برادرهایم دیدن برای

 چه؟ که خوب نیاید؟ خوششان من از شده پدرشان و مادر جدایی باعث مادرم اینکه بخاطر

 هم شاید! هستم خواهرشان من نخواهند چه و بخواهند چه هاآن! بیاید بدشان اصال

 و مانممی موقعآن تا حداقل. بیاید ایران به آمدم، اینجا به من کهاین شنیدن از بعد خانسیروس

 !دهممی عذاب را پسرهایش
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 با و انداخت عقب به نگاهی آینه از کرد متوقف ایخانه جلوی را ماشین که بود شده تاریک هوا

 :گفت مهربانی لبخند

 .رسیدیم -

 .آمد مردی صدای بعد لحظاتی و فشرد را آن و رفت در زنگ سمت به رهام. شدیم پیاده سه هر

 !راد آقای تو بفرمایید -

 .کرد اشاره داخل به و ایستاد کنار رهام شد، باز که در

 !لطفا بفرمایید -

 دلبری خواهدمی کنم گمان رفتارش این با تیپخوش این. نشست لبم روی لبخند اختیاربی

 !کند

 در نقلی و زیبا ویالی دو! دیدیمنمی هم هایمخواب در را جاییچنین ببین، را اینجا! من خدای

 شده کاشته فضا تمام در رنگارنگ زیبا رز هایگل. بودند چمن از پر بزرگ زمین در دیگریک کنار

 قرار حبابی هایالمپ اطرافش و شده فرشسنگ رفتمی ویالها سمت به که مسیری. بود

 نکردید؟ قبول را من که داشتم خرج چقدر من مگر هالعنتی! ببین را شانمالی وضعیت. داشت

 اگر نیستم نیلوفر! نگیرم را ثروتشان از ایگوشه اینکه مگر رومنمی اینجا از نیلوفر، باش صبور

 !نکنم تلخ را شانزندگی و نشوم عذابشان یملکه

 و من. شویم داخل ما تا ایستاد کنار هم باز. کرد باز را در و رفت ویالها از یکی سمت به رهام

 این در اگر شدمی چه. کردممی برانداز را خانه داخل و مانده باز دهانم. شدیم داخل خانم زیبا

 افکار این آه سپرد؟نمی دیگری کس به را من امواقعی پدر اگر شدمی چه کردم؟می زندگی خانه

 اما! نداشتی را میثم و نازنین! نداشتی را االنت پدر و مادر دیگر صورت آن در! دیگر؟ چیست

 .کندمی وسوسه را هرکسی ثروت این و خانه این آخر خدایا

 .زد صدا را شخصی همزمان و رفت روییراه سمت به رهام

 کجایی؟ عماد؟ -
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 .آمد مردی با زدنش حرف صدای

 !رممی دارم من اینجام، -

 ری؟می االن: رهام

 .کردم هماهنگ دارم، کار یکم امروز آره: عماد

 !بینمتمی بعدا  . باشه: رهام

 بود، عماد نامش که جوان مرد آن. بازگشت سالن به زدمی حرف که مردی آن با همراه سپس

 .شد خارج خانه از رهام همراه و داد تکان سری خانم زیبا و من برای

 .برگشت سمتم به لبخندزنان خانم زیبا

 !هستم من نباش نگران اما عزیزم، کنیمی غربت احساس حتما   -

 زندگی فرصت دادن دست از حسرت! کنممی حسرت احساس بیشتر! نیست اینطور هم اصال

 .کرد اشاره راحتی زیبای هایمبل به و آمد سمتمان به رهام! را ایخانه چنین در

 !بشینین بفرمایید -

 :پرسید نشست،می که طورهمان خانم زیبا

 نیستن؟ خونه پسرها -

 .کنممی پیداشون االن: رهام

 زنگ برادرهایم به شکبی. زد قدم طرفآن و طرفاین به و گرفت گوشش کنار را موبایلش سپس

 شعر ناگهان! شدم باالیش و قد کردن برانداز مشغول من و بود گرفتن شماره مشغول او. زندمی

! آقاست هم خیلی نیست، رعنا که این نه،« !بنازم را رعنا تو باالی و قد». آمد ذهنم در معروف

 هم شاید است، رعنا یکلمه منظورش نیست، رعنا خود که رعنا از خواننده منظور دیوانه نیلوفر

! است بهتر باشد رهام که همین باشد، رعنا او خواهمنمی هرحال در دانم،می چه آه! باشد

 سرتاپایت به نگاهی زد، فریاد درونم ندای! کنم؟ ازدواج مردی چنین با من شودمی یعنی خدایا
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 خوب! است کردهتحصیل شکبی و قیافه خوش دار،خانواده پولدار، خوشتیپ، جوان او! بینداز

 هم خان سیروس یخانواده از. بگیرم را لیسانسم توانستم خداروشکر امخوانده را درسم هم من

 !است معمولی امچهره کمی فقط فقط، هستم

 که اینفرهتک مبل روی. آمد ما سمت به و برداشت گوشش کنار از را موبایلش لحظاتی از بعد

 :گفت و نشست بود من کنار در

 !ما یخونه بیاید رو امشب نشد خبری اگه کنیممی صبر یکم! دهنمی جواب -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش سرعت به خانم زیبا

 من به رو نیلوفر صادقی آقای. دخترم یخونه گردیمبرمی نشد، هم خبری اگه جان، رهام نه -

 !سپرده

 .زد مهربانی لبخند رهام

 !راحتین که هرطور باشه -

 هستن؟ تنها اینجا پسرها جان، رهام ببینم: زیباخانم

 .هستن خودشون فقط بله: رهام

 هاآن با بدی رفتار هم من خوب چه؟ کنند بدی رفتار من با برادرهایم اگر. کردند سکوت هردو

 هستم خانسیروس دختر هم من کردند؟ فکر چه خود با! رسید خواهم را حسابشان! کنممی

 !دیگر

 نگاه را من وای، ای. کردم نگاه رهام به و چرخاندم را سرم لحظاتی از پس. بودم غرق افکارم در

 :گفت آرام خیلی کردم، نگاهش که وقتی درست. استشده خیره هایمچشم به! کندمی

 خیلی! بودم ندیده نزدیک از هیچوقت اما شنیدم، هاچشم رنگ بودن متفاوت درمورد -

 !مشخصه
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 رنگ باید چرا خدایا آی! کنم خفه را خودم توانستممی خواستمی دلم خیلی لحظه این در

 و طرفاین به را خودش و کشیدمی فریاد داشت درونم ندای! کنند؟ فرق باهم هایمچشم

 .زدم کمرنگی لبخند رهام مقابل در ظاهرا   اما کوباند،می طرفآن

 !طورههمین بله -

 ذارید؟نمی زیبایی لنز چرا: رهام

 !آمدنمی خوشم اصال درموردش زدن حرف از! شانس این به لعنت. کشیدم عمیقی نفس

 !بذارم لنز همیشه که تونمنمی باالخره شدم؛ اذیت خیلی اما گذاشتم، چندبار -

 .داد تکان تأیید ینشانه به را سرش

 .گیدمی درست آره -

 :گفت دوباره و کرد سکوت ایلحظه

 دید؟نمی انجام لیزیک عمل چرا ضعیفه، خیلی هم هاتونچشم معلومه -

 .کردممی نگاهش خونسردانه! بیندمی را هایمنقص یکییکی خب،! دیگر مشکل از هم این

 !کمه خیلی عمل انجام برای امقرنیه ضخامت گفت دکتر ولی بدم، انجام خواستممی -

 !بد چه اوه: رهام

 :پرسید و آمد میان به خانم زیبا

 نیستن؟ خونه هردو جان رهام -

 ما هایحرف میان باید! کنی؟ صبر توانینمی مگر خب. انداختم خانم زیبا به نگاهینیم اکراه با

 !کنم خودم عاشق را او توانستممی شاید شدینمی مزاحم اگر! پیرزن؟ بپری

 :داد را پاسخش و کرد نگاهش رهام

 !ستخونه سینا -
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 برادرم دیدن برای را ما که ایدیوانه مگر خانخوشتیپ پس. شد درشت هایمچشم شنیدنش با

 و بینممی را بزرگم برادر است، بزرگم برادر سینا فهمیدم که جایی تا کجاست؟ او پس بری؟نمی

 اینجا ساعت یک را ما که دارد تاب مخش تیپخوش این کهاین مثل. کنممی روشن را تکلیفم

 !استداشته نگه

 .شد متعجب من مثل درست هم خانم زیبا

 !ببینیمش؟ ریمنمی چرا کجاست؟ پس خب... ا   -

 !خوابیده سینا ضمن در ببینیم، رو سام اول باید آخه... ام: رهام

 سرشب تازه هنوز کند؟ چه خواهدمی را خواب آمده، هاسال از پس خواهرش کهاین مثل بابا ای

 !کنممی بیدارش و روممی خودم است هااتاق از یکی کدام در بگو تو! خوابیده؟ او و است

 به نگاهی رهام. بود همراه موسیقی با که صدایی آمد؛ بیرون از صدایی و سر موقعهمان درست

 :گفت شد،می بلند که طورهمان و انداخت خروجی سمت

 .گردمبرمی االن -

 .زد عریضی لبخند او و کردم نگاه خانم زیبا به شد خارج که خانه از

 .اومد باالخره حتما   -

! کن آماده او با مقابله برای را خودت گفتمی درونم ندای. نگفتم هیچ و دادم تکان سری

 من امشب همین کنممی فکر هرحال در. ببینم را ترمکوچک برادر اول گفت رهام چرا دانمنمی

 .آمد سمتم به و شد داخل رهام که نکشید طولی! کنندمی بیرون شانخانه از را

 !بیاید؟ بامن خوایدمی. هستند ویال اون توی همه هابچه خانم، نیلوفر -

 .شدم بلند مبل روی از

 اونجا؟ بیام من گفت برادرم -

 .زد عریضی لبخند
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 اینطوری! شه پیدا اشکله و سر تا کشهمی طول خیلی باشیم منتظر اینجا بخوایم اگه بله، -

 !رهنمی سر هم تونحوصله حداقل

 .شد بلند مبل روی از خانم زیبا. دادم تکان سر تأیید ینشانه به

 .خونممی رو نمازم رممی هم االن! شممی منتظر جاهمین من برو، تو نیلوفر پس -

 را نمازت و بروی بهتر همان! بنشینی هاجوان جمع در و بیای من همراه خواستیمی پس، نه

 !بخوانی

 شدیم که حیاط وارد. رفتیم خانه خروجی سمت به یکدیگر با و دادیم تکان سری رهام و من

 لبخندی. شوم داخل تا ایستاد کنار و کرد باز را ویال در رهام. رسیدمی گوش به ترراحت صداها

 بگو باهم و بودند نشسته هم دور جوان تعدادی. گذاشتم ویال داخل را پایم و زدم رویش به

 .کردمی همراهی را هاآن هم شدمی پخش که موزیکی صدای. کردندمی بخند

 تقریبا   که جوانی مرد! نیست سخت خیلی ببینم را آدمی چه است قرار اینکه زدن حدس خب

 کنم؟ چه باشد جدی و اگرخشن چه؟ نباشد او ادبی با و مهربانی به اگر نه، اما باشد، رهام مثل

 پدرشان ایصیغه زن از که ببیند را خواهری خواهدنمی بگوید و بیندازد سرتاپایم به نگاهی

 این فهمید، شدمی رهام هایحرف از که طوراین. بود شده پدرشان و مادر جدایی باعث و است

 نباید تو کرد، بدی رفتار اگر! نیلوفر باش آرام و بکش عمیق نفس. است ترمهم ترکوچک برادر

 !خودت خواست به مگر روینمی بیرون خانه از و ببازی را خودت

 هست جمعشان بین در دختر چند! است هاجوان این از یکی کدام برادر این ببینم بگذار خب

 مردها حیای هنوز! ببین را هایشانلباس! اندخورده رویش آبی و اندداده قورت را حیا انگار که

 لباس خوش و جوان همه. کردم نگاه مردها به و شدم دخترها خیالبی. است هااین از بیشتر

 دارد، تن به رنگی ایسرمه اسپرت کت که شد ثابت جوانی مرد روی نگاهم ناگهان. بودند

 مشغول جدیت با. گذاشته ریشته کمی و داشت استخوانی صورت زده، باال را موهایش

 که ژستی این! باشد خودش باید شکبی. بود نشسته مبل روی کنارش که بود پسری با صحبت

 با! باشد من برادر باید همین! است همه رئیس و خانه صاحب انگار که است طوری گرفته، او
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 از االن همین را من و کرد خواهد من با بدی رفتار ندارم شک گرفته خودش به او که ایقیافه این

 :پرسیدم و انداختم رهام به نگاهی! کندمی بیرون خانه

 رهام؟ آقا کجاست برادرم خب -

 رهام. پرسیدممی باید را سوال این اما است، برادرم هااین از یکی کدام بودم زده حدس گرچه

 .کرد اشاره او به و کرد بلند را دستش

 .شماست برادر اون جاست،اون -

 سختی کار دادنش تشخیص بودم گفته! درآمد آب از درست حدسم زدم؛ ایمغرورانه لبخند

 دیگری سمت به او! شده اشتباهی اینکه مثل کنید؛ صبر لحظه یک نه، اما باشد، تواندنمی

 .کردم دنبال را کردمی اشاره که مسیری و کردم نگاه دستش به! کندمی اشاره

. ببینم بهتر را او تا کردم جاجابه هایمچشم روی را عینکم. رفت باال اختیاربی ابرویم تای یک

 خودش سالن وسط در که جوانی مرد این یعنی! است جدی که اشچهره نه، گرفته؟ اششوخی

 باریک کمر روی را دستش دو! است؟ من برادر رقصد،می او با و کرده نزدیک دختری به را

 به که کوتاه آستین پیراهن یک. دهدمی تکان را بدنش اعضای او با هماهنگ و اشتهگذ دخترک

 و طرفاین به پیراهن طرف دو چون است؛ باز هایشدکمه انگار اما پوشیده، باشد، جین نظر

 جنسی چه بدهم تشخیص توانستمنمی که پوشیده هم سفید شلوار یک. است معلق طرفآن

 همینطور هم سرش پشت حتی بود کوتاه کامال سرش طرف دو بین،ب را موهایش خدا آه. دارد

 را آن از ایتکه که طوری به بود بلند کمی سر قسمت باالترین تا جلو از موهایش باالی اما بود؛

 .شدمی دیده طالیی رنگ به هاییرگه آن در که بود روشن ایقهوه موهایش رنگ. استبسته

 و دهدمی قر اینطور که مردی باشد؟ من برادر تواندمی مرد این چطور نیست کردنی باور خدا، آه

 این از بیش تا چرخاندم را سرم انزجار با! نیست بد هم حیا و شرم کمی! دهدمی تکان را کمرش

 شد تمام نوشش و عیش وقتی بشوم منتظر ویال همان در و برگردم است بهتر. نکنم نگاهش

 خندان هایب**ل با رهام اما بروم، خواهممی بگویم او به تا کردم نگاه رهام به. بیاید دیدنم برای

 برایش افتاد رهام به نگاهش هم حیابی آن موقعهمان درست. کردمی نگاه را حیابی مرد آن
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 وای اوه. کرد اشاره من به سر با رهام اما شود؛ ملحق او به که کرد دعوتش و داد تکان دستی

 !است انداخته بیرون را تنش و است باز پیراهنش هایدکمه که بگیر را نگاهت نیلوفر

 دست ندارد قصد اما آید؛می سمت این به دارد حیابی این. کنم جور و جمع را خودم است بهتر

 اینکه مثل! دهدمی تکان را اشتنه پایین آید،می رهام سوی به که همانطور بردارد رقصیدن از

 که خواهرت مقابل در حداقل! بگیر آرام دقیقه یک خوب کرده، گیر کمرش در قر حد از بیش

 مقابل درست. گرفتم فاصله کمی شد، نزدیک که ما به! ندیده را تو است سال چندی و بیست

. کند بس خواستمی او از و خندیدمی هم رهام. دادمی تکان را خودش همچنان و ایستاد رهام

 !ببرد سالن وسط به خودش با هم را او خواستمی و گرفت را رهام بازوی

 خدارا! کنیمی دعوت رقصیدن برای را او که باشد تو حیاییبی به جنتلمن این دانممی بعید

 !ببیند را شرمبی مردک این تا نبود اینجا و برگشت شیراز به پدرم که شکر بارهزاران

 نگاه من به رقاص آن که زد او به حرفی گوشش کنار و داد تکان راست و چپ به را سرش رهام

 .کردم نگاهش زیرزیرکی اما انداختم زیر به را سرم سرعت به نگاهش با! کرد

 :پرسید و کرد صاف را صدایش. برداشت رقصیدن از دست که گفت چه رهام دانمنمی

 !کی؟ گفتی -

 :گفت تأکید با رسید،می نظر به کالفه کمی انگار که رهام. کرد نگاه من به دوباره و

 !که بودم گذاشته پیغام برات -

 سمتم به او شد باعث که زد رهام به حرفی لحظاتی از بعد سپس و کرد نگاه من به دوباره سام

 .بیاید

 !اونجا میاد سام خود یدقیقه چند تا ویال، همون برگردیم ما بهتره خانم، نیلوفر ببخشید -

 رقص مجلس این از بیشتر خواستنمی دلم بهتر،. شدیم خارج آنجا از هم با و داد تکان سری

 کمی انگار که ایچهره با رهام رفتیم،می که قبلی ویالی سمت به! ببینم را برادرم خوشگذرانی و

 :گفت بود، مردد
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 !اومدید شما دونستنمی ندیده؛ رو پیغامم -

 به آشفتگی با و آمد سمتمان به خانم زیبا شدیم که ویال داخل. نگفتم هیچ و دادم تکان سری

 .کرد نگاه رهام

 !سمته کدوم از قبله دونمنمی من مادر، اومدی شد خوب آه -

 .انداخت اطراف به نگاهی و خاراند را اشکله پشت رهام

 !دونمنمی هم من چون ببخشید باید... ام -

 .زد لبخند باشد، آورده یاد به را چیزی که انگار سپس

 !کنممی پیداش االن بدید اجازه. دارم نماقبله گوشیم توی ولی -

 عمیقی لبخند با و شد نزدیکم خانم زیبا. شد قبله یافتن مشغول و گرفت فاصله ما از کمی

 :پرسید

 دیدی؟ رو برادرت -

 ناخودآگاه! بود؟ که دیگر او آخر خدایا! دیدمنمی اصال بود بهتر! دیدنی چه هم آن دیدم، بله

 خواستممی. دادم تکان را سرم انزجار با سرعت به آمد ذهنم در بازش پیراهن و رقصیدنش

 در سمت به مانهرسه. آمد ویال در شدن بسته و باز صدای که بدهم را خانم زیبا جواب

 شروع خونسردانه افتاد خانم زیبا به که نگاهش. آمدمی ما سمت به حیایمبی برادر. برگشتیم

 شرم کمی خانم زیبا مقابل در حداقل شد خوب. کرد اشوامانده پیراهن آن هایدکمه بستن به

 .زد عمیقی لبخند و ایستاد ما نزدیک فاصله کمی با. کرد رها را اولش یدکمه دو البته! کرد

 .سالم -

 .رفت سمتش به رهام

 هم ایشون! کردنمی کار پدرت یخونه توی پیش سال خیلی. هستن خانم زیبا ایشون سام، -

 .خانم نیلوفر
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 جدیت با نهایت در. دادمی تکان سری و کردمی نگاهمان سام آوردمی که را هرکداممان نام رهام

 .کرد نگاه رهام خود به

 .نشدم متوجه من که گفتیمی چیزهایی یه داشتی اونجا -

 زیبا و من به نگاهی شود، دور ما از سام همراه خواستمی که طورهمان و گرفت را بازویش رهام

 .انداخت خانم

 !گردیمبرمی دیگه دقیقه چند ببخشید -

 :گفت زمانهم و شد راهی او با سپس

 !میدم توضیح برات بریم -

 به و زد مهربانی لبخند. برگشت رهام که گذشتمی هااتاق از یکی به رفتنشان از دقیقه چند

 .کرد نگاه خانم زیبا

 !بیایید من با لطفا   بشنوه، هم شما زبون از رو موضوع سام بهتره خانم؟ زیبا -

 .شد بلند جایش از و داد تکان سری خانم زیبا

 !دممی توضیح براش رو چیز همه خودم! حتما   آره -

*** 

 "چهارم فصل"

 !منی کوچیک خواهر تو پس خب -

 را جنسی بخواهد که انگار بود؛ هایشب**ل روی ایطرفهیک لبخند و کرده کج را گردنش

 طبق و ایستادم سینه به دست نگاهش دیدن با. کردمی نگاه را من سرتاپای کند، خریداری

 که بزنم گوشش به سیلی یک گویدمی شیطان. کردم کج را هایمب**ل امهمیشگی عادت

 !نکند نگاه خواهرش به طوراین
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 سمتم به بلند هایقدم با شد بلند صندلی روی از و کرد خاموش اشجاسیگاری در را سیگارش

 .ایستاد مقابلم درست او اما کشیدم، عقب را خودم قدم یک اختیاربی. آمد

 روشنش ایقهوه موهای همرنگ درست بلندش ابروهای. شدم خیره رنگش عسلی هایچشم به

 کمی اگر شدمی چه آه. بود رنگ صورتی هایشب**ل و داشت ایکشیده و استخوانی بینی بود،

 بلند را دستش ناگهان که بودم صورتش اجزای کردن رو و زیر مشغول! داشتم را برادرم زیبایی از

 را ابروهایش هایمچشم رنگ دیدن با اما بزند، حرفی خواستمی. آورد صورتم طرف به و کرد

 .کرد نگاهم تردقیق و کشید درهم

 !کنند؟می فرق هاتچشم رنگ! خدا اوه -

 :گفت همزمان و کرد بلند عینکم سمت به را دستش

 !ببینم کن صبر -

 دست دو با و برداشت هایمچشم روی از را عینکم و شد دیر اما بشوم، مانعش خواستممی

 .کردم بلند را صدایم و شدم هول. کشید خودش سمت به و داشت نگه محکم را صورتم

 کنی؟می داری چیکار هی؟ -

 و گفت بلندی آخ زدم، پایش به که لگدی با. کردم پایش نثار را امغیرارادی حرکات از یکی سپس

 .است داشته نگه را پایش و شده خم که دیدممی واضح غیر صورت به. کرد رها را صورتم

 زنی؟می لگد چرا! رفتاریه؟ چه این -

 .کردم بلند را صدایم آشتفگی با

 .بده پس رو عینکم -

 !ببینم رو هاتچشم رنگ خواستممی فقط من... بیا خوب، خیلی: سام

 .دادم تکان هوا در را دستم

 کجاست؟ -
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 بود، مشخص آن در تعجب که صدایی با سپس نگفت، هیچ و کرد سکوت ثانیه چند برای

 :گفت

 !دیگه اینجاست بینیش؟نمی -

 .دادم فشار هم روی را هایمدندان

 !ببینم واضح تونمنمی -

. زدم چشمم به که را عینک. گذاشت دستم کف را عینک و گرفت را مچم فقط نگفت هیچ

 :گفت و زد پوزخندی. بود ایستاده مقابلم درست

 !ضعیفه؟ هاتچشم قدراین یعنی -

 .گرفت را سفیدم موی تکه آن و کرد سکوت ایلحظه

 !چیه؟ دیگه سفید موی این -

 .کشیدم هم در را ابروهایم و زدم دستش زیر

 !کنی؟می بررسی رو چی خری،می جنس داری مگه! بکش رو دستت -

 .خندید بلند صدای با

 !هستی که هم خشن -

 فاصله کمی! هست هم ادببی حیایی،بی برعالوه شرمبی مردک. کردممی نگاهش خشم با

 .بیندمی هاسال از بعد را خواهرش که کرد فراموش تماما   انگار کرد؛ نگاهم خونسردانه و گرفت

 پدرمون یعنی... ام پدرم! بودی؟ کجا سال همه این! خواهرکوچولو اومدی خوش هرحال در -

 دیدن حسرت تو سینا و من! اومدی کردی خوبی کار! سپرده کی به رو تو که نگفت هیچوقت

 !بودیم خواهرمون تنها

 شاید! باردمی شرارت هایشچشم از چرا آخر! دهدنمی محبت بوی هایشحرف چرا دانمنمی

 چه باید دانستمنمی. آیدنمی خوشم نگاهش از هرحال در اما باشد؛ اینطور اشچهره حالت
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 بینمشمی باراولین که برادری به نسبت توانستمنمی درواقع. بدهم نشان العملیعکس

 !باشم داشته خواهرانه احساس

 سالته؟ چند راستی: سام

 .کردممی نگاهش خونسردانه

 .هفت و بیست -

 از ودترز  چرا نگفتی. منی کوچک خواهر هرحال در اما! نیستی کوچولو هم خیلی خب،: سام

 نیومدی؟ هااین

 .انداختم باال را هایمشانه

 !هستن ایدیگه کسان پدرم و مادر که فهمیدم تازه من -

 .انداخت باال را ابروهایش

 !اینطور که -

 شرارت هایشچشم که طوری به آورد پایین کمی را سرش و زد کجی لبخند. کرد سکوت ایلحظه

 .کرد پیدا بیشتری

 صحبت پدرم با فردا من بگذریم، خب! متأسفم واقعا   بودی دور ما از که سالی همه این بابت -

 !گممی بهش تو درمورد و کنممی

 :گفت تأکید با سپس کرد مکث ایلحظه

 !خواهرکوچولو؟ باشه -

 حال به تا خانسیروس یعنی پدرش دانستممی باید. کردم سکوت ایلحظه و دادم تکان سری

 !نه یا بود زده من درمورد حرفی

 نزده؟ حرفی من درمورد حال به تا پدرت -
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 .برگشت سمتم به

 بزنه؟ خواستیمی حرفی چه مثال   -

 گذشت؟ دخترش از چرا کهاین: من

 .داد تکان راست و چپ به را سرش بعد و کرد کوتاهی یخنده بلند صدای با

 زیادی چیز بودم، کوچیک خیلی هم من موقعاون! بپرسی خودش از تونیمی اومد وقت هر -

 .ندارم خاطربه

 :گفتم شدم،می راهی دنبالش که همانطور. کرد باز را اتاق در و گذشت کنارم از

 نیست؟ ایران که ساله خیلی اون -

 .داد تکان مثبت ینشانه به را سرش برگردد، سمتم به آنکهبی

 !شهمی سالی هفت یا شیش -

 نگشت؟ من دنبال وقتهیچ اون: من

 .برگشت سمتم به و ایستاد ایلحظه

 خودش از داری سوالی هر تونیمی اومد هروقت گفتم، بهت باریک! داری سوال خیلی معلومه -

 !بپرسی

 میاد؟ کی: من

 .آورد نزدیکم کمی را صورتش و کرد درشت را هایشچشم

 !کنممی روشن رو تکلیفت بعد کن، صبر فردا تا! نکردم صحبت باهاش هنوز که من -

 :گفتم پررویی با و انداختم باال را ابرویم

 !ببینم رو پدرت تا مونممی من روشنه، که تکلیفم -

 .شد برابر چند هایشچشم در شرارت و گرفت خودش به ایجدی یچهره
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 !بری باید برو بگم اگه اما خواهرمی کهاین با! شهمی اجرا من حرف فقط خونه این توی -

 را ابروهایم رفتم،می سرش پشت آرامآرام که طورهمان. داد ادامه راهش به دوباره و گفت را این

 و ادببی مردک بروم؟ که چه یعنی. درآوردم را ادایش صدابی و کردم کج را گردنم کشیدم، درهم

 خانه این از هستم، پدرش دختر هستم، خواهرش من! کرده؟ خیال چه خودش با! پررو و حیابی

 !کند بیرون را من بتواند ندارد امکان! رومنمی بیرون

 تا کنم ماتحتش نثار لگد یک گویدمی وجودم شیطان آه! افتاد ماتحتش به نگاهم اختیاربی

 هوا در خودم دلخوشی برای و کنم بلند را پایم خواستم اختیاربی فکر این با. بشناسد را نیلوفر

 او کمر به درست سرش پشت از من و شد کج پایم مچ ناگهان اما بیاورم، در را زدن لگد ادای

 جلو به کمی و شد خم فقط کرد کنترل را خودش لعنتی اما بیفتد، بود نمانده چیزی. برخوردم

 !کرد نگاه بودم افتاده زمین روی که من به و برگشت عقب به شده گرد هایچشم با سپس رفت

 تونینمی هم راه سفیده، که هم موهات هستی، که هم نابینا دارن، مشکل که هاتچشم -

 !کنی؟می جوریاین چرا! دارن؟ مشکل هم پاهات بگو، رو راستش! بری؟

 هم من پدر او پدر حاضر درحال افتاد یادم اما دارند، مشکل پدرت پاهای بگویم خواستمی دلم

 :گفتم سختی به و کردم ریز را هایمچشم! بود سخت خیلی برایم کردن خواهیمعذرت! هست

 !نبود عمدی -

 خواستمنمی اما گفت چه پرسیدممی باید. داد ادامه رفتنش به و گفت ب**ل زیر چیزی

 .بدهم کش را موضوع

 با خانم زیبا. شدند بلند ما دیدن با رهام و خانم زیبا. رسیدیم سالن به گذشتیم که راهرو از

 اگرچه! کرد خواهد بامن رفتاری چه برادر این بداند خواستمی شاید کرد؛می نگاهم نگرانی

 بیرون خانه از را من ندارد قصد دادمی نشان هم احساساتش ابراز آن نکرد، برخورد گرم خیلی

 برادرهایم به نسبت خاصی حس هم من خوب. دادنمی هم صلح بوی هایشحرف اما کند،

 هاآن که است طبیعی این بینممی را هاآن است باراولین این چون باشم؛ داشته توانستمنمی

 .کرد نگاه خانم زیبا به خونسردانه سام! باشند طورهمین هم
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 !ندارم مشکلی هم موندنش با. کنممی صحبت نیلوفر اومدن درمورد پدرم با فردا من -

 :گفت و انداخت من به نگاهینیم

 !هست هم اون یخونه اینجا و خواهرمه هرحال در -

 .برگشت خانم زیبا سمت به دوباره و گفت که را این

 .هست سینا فقط ویال این توی -

 .کرد اشاره آمدیم آن از که راهرویی همان سمت به و کرد مکث ایلحظه

 اون توی من. بمونید و بردارید رو خواستید که اتاقی هر تونیدمی سمت، اون هایاتاق از غیر -

 یپدرخونده به گفتید که هم شما! باشید راحت تونیدمی پس نمیام؛ هم اینجا و هستم ویال

 !باشید ما مهمون هم شما پس باشید، مراقبش دادید قول نیلوفر

 .زد عریضی لبخند خانم زیبا

 بیاد؟ نیلوفر دیدن برای پدرت کنیمی فکر حاال. پسرم ممنون -

 .انداخت باال را هایششانه خونسردانه

 شام براتون باشید، راحت هم شما! برم باید دارم، مهمون من... شهمی معلوم فردا دونم،نمی -

 !دممی سفارش هم

 مانعش خانم زیبا که برود خواستمی! استشده دیرت حتما   که برس نوشت و عیش به برو برو

 .شد

 !ببینه هم رو بزرگش برادر نیلوفر نداره اشکال اگه سام؟ آقای -

 :گفت زمانهم و افتاد راه خروجی در سمت به

 !بگم من که وقتی تا ببینه رو سینا نداره اجازه فعال کس هیچ -
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 اصال! دهدمی هم دستور چه ادببی. کردم نگاه را رفتنش باز دهان با. شد خارج خانه از سپس

 برای انگار که زد حرف طوری هم رهام! ببینم را بزرگترم برادر دهدنمی اجازه چه برای دانمنمی

 .کرد نگاه رهام به آشفتگی با خانم زیبا! بگیریم اجازه سام از باید او دیدن

 هست؟ مشکلی ببینیم؟ رو سینا آقا دهنمی اجازه چرا -

 :گفت آرامی به و کرد فکری رهام

 !دهمی اجازه کنین صبر فردا تا مشکلی، چه نه -

 .کرد نگاه هردویمان به و زد لبخندی سپس

 !برم کمکم دیگه من خب؟ -

 .ایستاد مقابلم و شد نزدیکم

 !باشید داشته که بزنید گوشیتون توی رو امشماره خانم؟ نیلوفر -

 مانتویم جیب از را موبایلم خوشحالی با و زدم عمیقی لبخند! بهتر این از چی جانم، اوه

 .درآوردم

 !بفرمایید -

 .کرد نگاهم مهربانی با گفت که را اششماره

 !نباشید چیزی نگران هم اصال بزنید، زنگ بهم داشتید کاری هروقت -

 .ممنونم خیلی -

 !توناجازه با رم،می من: رهام

 مرد چه. کردممی نگاه را رفتنش لبخند با. رفت خروجی سمت به و کرد خداحافظی لبخندزنان

 !جذاب بسیار و مودب شخصیت، با! است ایبرازنده

 ببینی؟ بریم خوایمی مناسبه، هست سمت اون که هاییاتاق دوتا کردم نگاه من دخترم؟ -
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 فکر او به دارم هروقت چرا آخر! بشود رهام به من رسیدن مانع دارد قصد پیرزن این شکبی

 پیرزن؟ خواهیمی چه جانم از! شود؟می مزاحم و آیدمی وسط زنممی حرف او با یا کنممی

 کردمی اشاره که هاییاتاق سمت به بعد و انداختم سرتاپایش به سفیهی اندر عاقل نگاه ابتدا

 عادت اینجا به توانستممی باید کنم، زندگی هاآن کنار در مدتی خواستممی که حاال. برگشتم

 گفت خانم زیبا که اتاقی به! است جذاب هرکسی برای ایخانه چنین در زندگی اگرچه کنم؛

 تخت روی را امکوله. داشت را اتاقی هر ضروری لوازم و نفرهیک تخت یک. نبود بدی اتاق. رفتم

 اما نگذشته، هم روز یک هنوز. افتادم مادرم و پدر یاد به ناگهان. نشستم جاهمان و گذاشتم

 برای توانستممی چطور نبودم؛ دور هاآن از وقتهیچ هاسال این تمام در! شدم دلتنگشان

 کنم، زندگی اینطور مجبورم که حال! نیست پذیرامکان این نه،! کنم؟ ترکشان همیشه

. کنم زندگی شهر دو هر در یعنی بروم، شیراز به مدتی و باشم برادرهایم پیش مدتی توانستممی

 !ببینم را خانسیروس باید هااین یهمه از قبل البته

 جدایی از را ماجرا تمام. بود شیراز راه در هنوز. گرفتم را پدرم یشماره و درآوردم را موبایلم

 شرمیبی قسمت البته گفتم؛ را برادرهایم دیدن و استرالیا به رفتنش خانم، افروز و خانسیروس

 :گفت و کشید آهی آخر در هم او! کردم سانسور را برادرم

 ببینی؟ رو خانسیروس تا مونیمی اونجا -

 !مونممی مدتیه بدی اجازی اگه بابا، آره -

 !بود نمایان غم صدایش در نیست، خوشحال شنیدنش از خیلی کردم احساس

 خودت مواظب. هستن تواقعی یخانواده هم هااون هرحال در! خودته زندگیه این دخترم، نه -

 !باش

 .آمد خانم زیبا صدای بعد و شد زده اتاقم در که بودم نکرده قطع را تلفن هنوز

 !بخوریم که بیا آوردن، شام برامون مادر؟ نیلوفرجان؟ -
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 برای و کردم خداحافظی پدرم از زود خیلی بود، درآمده شکمم صدای گرسنگی از که آنجایی از

 زود خیلی هاشب بود معلوم که خانم زیبا غذا خوردن از بعد. شدم خارج اتاق از شام خوردن

 کیفم از را بودم آورده خودم با که هاییلباس و رفتم اتاقم به هم من. رفت اتاقش به خوابد،می

 چه هااین با حاال. بود شلوار و بلوز یک بودم آورده خودم با که لباسی تنها درواقع آوردم؛ در

 روز یک و بپوشم را شلوارم و مانتو روز یک اینکه یا بپوشم، را همین روز هر که توانمنمی کنم؟

. شوممی ماندگار اینجا دانستمنمی که من آخر! کردم ایاحمقانه کار چه آه! را شلوارم و بلوز

 دوش اینکه بعداز و کردم پیدا اتاق از بیرون را حمام گفتممی ناسزا خودم به زیرلب که طورهمان

 را سرم وقتی درست و بود راحتی و نرم تخت. کردم تنم را بودم آورده که را شلواری و بلوز گرفتم

 .خوابیدم زود خیلی گذاشتم، بالش روی

 صدای بعد و زدمی را دراتاقم کسی که امنخوابیده خیلی کردممی احساس. بود شده صبح انگار

 .آمد خانم زیبا

 مادر؟ شینمی پا نیلوفرجان؟ -

 شاید کند؟می بیدارم خواب از که است دیوانه مگر شد؟ پیدایش کجا از دیگر پیرزن این خدایا

 .درآمد صدایش باز که ندادم جوابی خواهد؟می جانم از چه! بخوابم دیروقت تا بخواهد دلم

 بخوریم؟ صبحانه هم با نمیایی دخترم، نیمه و ده ساعت -

 را گلویش دست دو با همزمان و کنم باز را در شوم بلند لحظه همین در خواستمی دلم خیلی

 با. آیدنمی کارم به شیطانی افکار این نه، اما دربیاید؛ جانش که بدهم فشار آنقدر و بگیرم

 .شدم بلند و کوباندم بالش روی مشتی ناراحتی

 !خانم زیبا میام االن -

 زیبا رفتم بیرون که اتاق از. برداشتم را عینکم هرچیزی از قبل و کشیدم بالشم کنار را دستم

 سمت به و کردم نگاهش کشیده درهم ابروهای با. بود کاری مشغول آشپزخانه در خانم

 مشغول دقایقی همیشه مثل. بازگشتم اتاقم به شستم که را صورتم و دست. رفتم دستشویی

 برای هستند، برادرهایم هاآن. انداختم شالم به نگاهینیم. شدم امفرفری موهای به زدن شانه
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 خیلی برایم نه، اما دهد؟می ایمعنی چه اصال کار این! کنم؟ حجاب مقابلشان در باید چه

 .آمدم بیرون اتاق از و گذاشتم سرم روی را شال! دارم نیاز زمان به شاید است؛ سخت

 حاال و بیندمی اشخانه مثل را اینجا است معلوم خب. بود چای ریختن مشغول خانم زیبا

 !است شده کار به دست آسوده خیلی

 !بریزم چایی برات بشین -

 که من! پیرزن کنی خدمت من به توانیمی بهتر، چه. نشستم میز پشت و دادم تکان سری

 !بود سپرده تو به را من ابتدا همان از خانسیروس هرحال در. شومنمی ناراحت

. شد داخل بودیم، دیده قبل روز که جوانی مرد همان عماد و شد باز ویال در موقعهمان درست

 منتظر حتی اما داد؛ تکان سری سالم ینشانه به دید، آشپزخانه در که را خانم زیبا و من

 را سمت آن هایاتاق توانیمنمی بود گفته سام که راهرویی سمت به و نشد ما جواب شنیدن

! شد داخل سام باراین و شد باز دوباره در که بود نرفته بیشتر قدم چند هنوز. شد راهی برداریم،

 .ایستاد سالن وسط درست سام. ایستاد منتظر سام دیدن با و برگشت در سمت به عماد

 !بمون جاهمین چنددقیقه عماد، -

 دیدن با بود چای خوردن مشغول که خانم زیبا. برگشت خانم زیبا و من سمت به و گفت را این

 اینجا برهنه بدن با چه برای! حیابی برادر کند چکارت بگویم خدا! کرد سرفه به شروع سام

 نگاهش کردم سعی و چرخاندم را سرم! هستند؟ خانه این در خانم دو دانینمی مگر آیی؟می

 کرد نگاهم هایشسرفه میان در. کشیدمی نفس سختی به و شده قرمز خانم زیبا صورت. نکنم

 :گفت سختی به و

 !کمرم پشت بزن... مادر شم... می... خفه... دارم -

 اما کوباندم، کمرش پشت ضربه چند و شدم بلند صندلی روی از. کنم چه باید فهمیدم تازه

 .بود فایدهبی

 .آمد سام صدای موقعهمین درست



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

67 

 

 نیلوفر؟ هی -

 اشاره کردممی که کاری به اشجدی یچهره همان با. کردم نگاهش خیره و برگشتم سمتش به

 :گفت و کرد

 !که نداره فایده کمرش پشت زنیمی تو که طوریاین -

 .درآورد را زدن ادای و کشید عقب را راستش دست سپس

 بکوبی محکم بعد و ببری عقب بدی، فاصله مترنیم از بیشتر رو دستت حداقل باید ببین: سام

 !بیرون بریزه حلقشه تو هرچی تا کمرش پشت

 بند اشسرفه زنممی آرام من که اینطور گوید،می درست. رفتم فرو فکر در گفت که را این

 یضربه تا شدم آماده و بردم عقب را دستم سپس دادم تکان پایین و باال به را سرم. آیدنمی

 :گفت شدهدرشت هایچشم با و کرد بلند را دستش سام ناگهان. بکوبانم کمرش به محکمی

 !بکنی؟ خوایمی چیکار -

 !دارد تاب مخش انگار. کردم نگاهش دقت با

 !گفتی خودت که کاری -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش و انداخت سرتاپایم به ایخیره نگاه گفتم که را این

 واقعا تو وقتاون زدم، مسخره به رو حرف این من! نیست سرت تو عقل انگار تو شهنمی باورم -

 !بده بهش آب لیوان یه داری؟ رو کشتنش قصد نکنه کمرش؟ پشت بزنی شدت این با خوایمی

 را ابروهایم! کمرش پشت بکوبم اینطور گفت خودش! کند؟می اذیت را من که است مریض مگر

 خانم زیبا مقابل و زد کنار را من شد، آشپزخانه داخل که کردممی نگاهش هنوز و کشیدم درهم

 چنانآن. گرفت شدت هاشسرفه دوباره افتاد، اشبرهنه بدن به که نگاهش خانم زیبا. ایستاد

 خواهد بیرون حلق از بدنش داخلی اعضای تمام دیگر دقایق تا کردم احساس که کردمی سرفه

 !ریخت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

68 

 

 نروی، بیرون دیگر دقایق تا اگر اتبرهنه بدن این با تو دهم،نمی کشتنش به من بگویم او به باید

 .آمد خانم زیبا سمت به و کرد پر آب از لیوان یک! دهیمی کشتن به را خانم زیبا که تویی

 !بخور آب خانم زیبا -

. داد تکان راست و چپ به را سرش کبود صورت با و گرفت را نگاهش زدهوحشت خانم زیبا

 .گرفت جلویش را آب و شد نزدیکش بیشتر سام. بزند حرفی دادنمی امانش سرفه

 خالص او دست از خواهدمی هرچه پیرزن بیچاره! کردم خندیدن به شروع و چرخاندم را سرم

 سام و خانم زیبا بین کشمکش چندبار از بعد. ایستدمی مقابلش سام برعکس اما شود،

 راحت او دست از ترسریع هرچه اینطوری خواستمی شاید. گرفت را لیوان خانم زیبا باالخره

 .کشید عمیق نفس و بست را هایشچشم سرکشید که را آب. شود

 سرعت به. کشید درهم را ابروهایش و آمد سمتم به. کرد نگاه من به شد راحت خیالش که سام

 خانم زیبا و من مقابل اینطور نباید که نیست متوجه اصال کیست؟ دیگر او. چرخاندم را سرم

 .بایستد

 بهش داشتی هم االن! هستی هم مغزبی معلومه داری، که مشکالتی یهمه از غیر تو -

 خوادمی دلت نکنه بخوره، آب کردیمی کمک بهش باید بخندی اینکه جای! خندیدیمی

 !بکشیش؟

 با را حرف آن دانستممی باید کجا از من آخر! هستید اجدادت تمام و خودت مغزبی بگویم باید

 !است یکی حاضر حال در هم آباداتان و جد نیلوفر، نه اما نگفت؟ جدیت

 .انداختم صورتش به نگاهینیم

 !من نه هستی تو بکشش خواستمی که اونی کنم فکر -

 .کردم اشاره بدنش به و کردم سکوت ایلحظه

 !شدمی طوریش نکنم فکر اومدینمی اینطوری اگه -
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 جاهمان ایلحظه. است قرار چه از موضوع که شد متوجه تازه البد. کرد سکوت گفتم که را این

 از یکی داخل و رفت راهرو همان سمت به. شد خارج آشپزخانه از حرفی هیچبی سپس ایستاد،

 .کردمی تماشا را ما کنجکاوی با و ایستاده سالن از ایگوشه هم عماد. شد هااتاق

 نگاهم بود، شده بهتر حالش تازه که خانم زیبا. شدم امصبحانه خوردن مشغول آسوده خیال با

 :گفت آرام صدای با و کرد

 !بیاد لباس بدون طوریاین ما جلوی نباید دونهنمی اینکه مثل وسالش سن این با پسر این -

 بود؛ نایستاده مقابلش شرمانهبی کسی اینطور امروز به تا پیرزن بیچاره. گرفت امخنده اختیاربی

 !است داده قورت را حیا پسر این واقعا اوست، با حق البته

 .شد بلند و کشید عقب را صندلی

 !برنگشته دوباره تا برم من -

 را او خواستنمی دلم هم من. شد خارج آشپزخانه از سریع و بلند هایباقدم و گفت را این

 ترمهم برایم امصبحانه خوردن بیاورم، دوام امگرسنگی مقابل در توانستمنمی اما ببینم، دوباره

 و ندادم تکان را سرم آمد اتاقی در شدن بسته و باز صدای که گذشت ایدقیقه چند! بود

 .آمد صدایش که نکشید طول خیلی. بودم خوردن مشغول خونسردانه همانطور

 .عماد اتاقش توی بری تونیمی حاال -

 فرستد؟می آنجا به چه برای را عماد سیناست؟ اتاق منظورش

 .آمد من به نزدیک کمی باراین صدایش و شد برقرار سکوت لحظاتی

 نیلوفر؟ -

 :دادم را جوابش بدهم، تکان را سرم درجهنیم حتی آنکهبی

 بله؟ -

 !کن نگاه من به و کن بلند رو سرت! طرفاین اینجام، من هی؟: سام
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 :دادم پاسخ اکراه با و کشیدم درهم را ابروهایم! است؟ ادببی اینقدر برادر این چرا آخر خدایا

 !شنوممی بزن، رو حرفت طوریهمین -

 .سمت اون اتاق اولین! ببینی رو سینا بری تونیمی: سام

. کردم نگاه کردمی اشاره که اتاقی به بعد و خودش به ابتدا. کردم بلند را سرم شنیدم که را این

 ببینیم، را او نداد اجازه قبل شب سام اینکه هم بودم؛ شده کنجکاو خیلی بزرگم برادر دیدن برای

 آن از باید که دارد وجود او درمورد ایمسئله! اتاقش به فرستاد را عماد امروز اینکه هم

 !سردربیاورم

. رساندم خانم زیبا اتاق به را خودم دواندوان و شدم بلند میز پشت از شد، خارج ویال از که سام

 .کردم نگاهش و کردم باز را در

 .ببینیم رو برادربزرگم بریم تونیممی گفت سام خانم؟ زیبا -

 :پرسید هیجان با شد،می بلند تختش روی از که طورهمان جمله این شنیدن با خانم زیبا

 !بریم خب! واقعا؟ -

 من و ایستادیم در پشت. رفتیم کرد، اشاره سام که اتاقی سمت به و شدیم خارج اتاق از هم با

 خانم زیبا. کرد باز را اتاق در عماد که نکشید طول بیشتر ثانیه چند. زدم در به آرام یضربه یک

 .آمد جلو کمی

 .پسرم ببینیم رو سینا آقا خوایممی -

 آرام هایقدم با. کرد باز ما ورود برای را راه و رفت کنار در مقابل از همزمان. داد تکان سری عماد

 برای پس اوه. ایستادم اتاق وسط بود، سام به شبیه که جوانی مرد دیدن با اما شدم؛ داخل

 است سام این نه، البته دارد سام به زیادی شباهت! ببینیم را او دیشب نداد اجازه سام همین

 نظربه استخوانی و اندام الغر خیلی اما است؛ بزرگتر سینا هرحال در سیناست؛ شبیه که

 در کمی تفاوت و است هم به شبیه ابرویشان و چشم حتی و چهره حالت موها، رنگ. رسدمی

 .کردمی نگاه خانم زیبا و من به خونسردانه و نشسته ویلچر روی. دارد وجود شانچهره
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 مظلومیت دهم، تشخیص توانستممی لحظه همین در سینا و سام بین که دیگر تفاوت یک

 با معمول طبق. است مشخص خیلی که بود سام یچهره شرارت برعکس و سینا یچهره

 با و بود خورده جا دیدنش از من مثل هم خانم زیبا. شدم پنجر الستیک یک مثل دیدنش

 .کردمی نگاهش شده گرد هایچشم

 .کوباند دستش پشت و آمد خودش به لحظاتی از پس

 پسرم؟ هستی خودت سینا آقا... خدایا -

 .پرسدمی هاییسوال هم خانم زیبا این! است اشکپی احتماال نه،

 .زد کمرنگی لبخند سینا

 .بله -

 .کرد اشاره سرتاپایش به درهم یچهره با خانم زیبا

 ویلچر؟ روی چرا -

! خانم زیبا شدید عوض خیلی هم شما. آورد سرم رو بال این سرنوشت... دیگه اتفاقه خب: سینا

 ما یخونه توی شما بود امساله یازده که وقتی تا هست یادم خوب خیلی بچگی از رو شما

 !بودید

 قرار دوطرفش هردوستش. بدهد تکان را هایشدست بتواند حتی دانممی بعید من، خدای

 .دادنمی تکانشان هم درجهنیم حتی که داشت

 نمانده کردنش گریه به چیزی کنم حس توانستممی که بود شده درهم چنان خانم زیبا یچهره

 .است

 !شدم ناراحت وضع این تو دیدنت از خیلی. هستم خودم مادر آره: خانم زیبا

 .خندید خونسردانه سینا

 !اومدم کنار باهاش و کردم عادت بهش دیگه من نکنید، ناراحت رو خودتون -
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 .کرد نگاه من به و گفت را این

 !بود ما یخونه توی روز یک فقط که هستی کوچیکی یدختربچه همون شما پس خب؟ -

 لبخند سختی به. کند اعتماد او به توانستمی راحت خیلی آدم که بود طوری اشچهره حالت

 .زدم

 .بله -

 :پرسید خانم زیبا بزند، دیگری حرف سینا کهاین از قبل

 گفت؟ برات رو چیز همه سام آقای -

 !داد توضیح رو چیز همه و اومد پیش یدقیقه چند همین بله: سینا

 .کرد نگاه من به دوباره داد که را خانم زیبا جواب

 ببینی؟ رو پدرم که اومدی -

 .دادم تکان مثبت ینشانه به را سرم

 !ببینم رو امواقعی یخانواده اومدم آره، -

 .زد کمرنگی لبخند

 زندگی پیششون سال همه این تو و کردن بزرگ رو تو که هستند هاییاون تو واقعیه یخانواده -

 !کردی

! چه؟ امژنتیکی یخانواده اما گوید؛می هم درست خب. زد حرفی عجب. انداختم باال را ابروهایم

 یا دارد ایچهره چه امواقعی مادر دانستممی نباید حداقل یا ندارند؟ من با نسبتی هیچ هاآن

 خانسیروس فقط را هااین شکبی که باشم داشته خاله یک یا و دایی شاید نه؟ یا دارم قومی

 !داندمی

 !شماست یخانواده از جزئی هم اون. پسرم ببینه رو شواقعی پدر خوادمی نیلوفر: خانم زیبا
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 .کشید عمیقی نفس و کرد نگاه خانم زیبا به خونسردانه

 گفت؟ چی مورد این در سام: سینا

 بهش کن، صحبت پدرت با هم شما شهمی اگه. کنهمی صحبت پدرتون با که گفت: خانم زیبا

 !ببینه رو اون خوادمی دخترش که بگو

 زنگ بهش حتما پس کنه،می صحبت که گفته اگه خانم؛ زیبا سامه دست چیز همه: سینا

 !زنهمی

 او خانسیروس واقعا   انگار! دارد بستگی ترمکوچک برادر به چیز همه گویدمی هم سینا خدا، آه

 کاری وضعیت، این با بیچاره این البته خب. است رفته مملکت این از و کرده خود جایگزین را

 !کند تواندنمی

 .کرد نگاهم دوباره بعد و کرد سکوت لحظاتی سینا

 !اومدی خوش خونه به هرحال در -

 .زدم کمرنگی لبخند

 .ممنونم -

 در صندلی روی و رفت سویش به. بردارد بیچاره آن سر از دست نداشت قصد پیرزن انگار

 و درد این شنیدن یحوصله که من خب. کند دل و درد او با خواهدمی شکبی. نشست کنارش

 :گفتم سرعت به بزند، حرفی خانم زیبا کهاین از قبل! بروم بیرون است بهتر پس ندارم؛ را هادل

 !فعال  ... شمنمی مزاحم دیگه من خب -

 .زد لبخند مهربانش نگاه همان با سینا

 !کنیم صحبت باهم مفصل بیا حتما داشتی فرصت که هروقت اما باش، راحت -

 به. کنم صحبت او با راحتی به توانممی پس است؛ شرورش برادر آن از بهتر رفتارش خداراشکر

 .دادم تکان سری مثبت ینشانه
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 .حتما   -

 چه در بزرگم برادر بیچاره. دادم بیرون پرصدا را نفسم. آمدم بیرون و کردم باز را در سپس

 دارد او که وضعی خوب ولی بسوزانم؛ دل کسی برای که است بعید من از البته! است وضعیتی

 جدا قبل دوسال و کرده ازدواج سینا گفت رهام که آیدمی یادم! کندمی غمگین را هرکسی

 !استکرده رهایش و شده جدا او از تصادفش از بعد همسرش هم شاید خب است،شده

 به ببینم اصال. بروم شرور مرد آن سراغ به و بردارم سینا به کردن فکر از دست است بهتر

. رفتممی دیگر ویالی سمت به. شدم خارج آن از و کردم باز را ویال در! نه یا زده زنگ سیروس

 برسم، در به که مانده قدم یک. اندچسبیده یکدیگر به درواقع. نبود خانه دو این بین ایفاصله

 .آمد بیرون او و شد باز در موقعهمان درست

 خدایا وای. است کرده باز هم را اششده بسته موی! کنی؟ تنت توانیمی هم شلوار و کت آه،

 موهایش امیدوارم! شانس این به لعنت! درخشند؟می طوراین موهایش خورشید نور زیر در چرا

 !کند خودنمایی طوراین نتواند دیگر که بگیرند آتش

 .برد باال را ابروهایش دید که را من

 دیدی؟ رو سینا -

 .دادم تکان را سرم

 .دیدم بله -

 داشتی؟ کاری من با خوب؟: سام

 زدی؟ زنگ خانسیروس به -

 !نه: سام

 .کردم درشت را هایمچشم پاسخش شنیدن با

 !چرا؟ -
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 !ندارم وقت سرکار، برم خواممی: سام

 :گفتم کنایه با و دادم تکان را سرم سرعت به

 !کنه؟ طلوع خورشید کنی صبر نیست بهتر سرکار؟ ریمی داری زود خیلی کنینمی فکر -

 :گفت تمسخر با و کشید را لُپم. ایستاد مقابلم درست و برداشت سمتم به قدم یک

 !فوضولی؟ خیلی کنینمی فکر اما هستی، که هم بامزه -

 .کرد ریز را هایشچشم سپس کرد مکث ایلحظه

 تهران ساعت اختالف این با... ام... برگردم و برم من تا ضمن در! کنی صبر مجبوری هرحال در -

 ... .ملبورن و

 .کرد نگاه را ساعتش و آورد باال را دستش مچ

 !زد حرف باهاش امروز بشه کنمنمی فکر دیگه! شده شب اونجا برگردم من وقتی -

 خواستمی چه برای! بود؟ چه قصدش. گرفتمی آتش داشت هایشحرف شنیدن با وجودم

 انسان که خوردنمی چهره این به هرحال در! باشد هم شاید است؟ مریض مگر بدهد؟ آزارم

 !باشد سالمی

 حسابی بالی امروز همین امیدوارم. رفت ماشینش سمت به خونسردانه شد تمام که حرفش

 وجودم، ندای هی! کنی؟می برادرت برای را دعا این که نداری عقل مگر نیلوفر وای. بیاید سرت

 !باشم نداشته عقل خواهممی من! باش ساکت لطفا  

 تیز هایمگوش و درشت هایمچشم. شنیدم را سگی پارس صدای که برگردم داخل به خواستممی

 هایمچشم لحظه به لحظه رنگ،سیاه هیکلدرشت حیوان آن دیدن با و برگشتم عقب به. شد

 این یعنی! باشد؟ بزرگ االغ یک یاندازه به تواندمی سگ این چطور خدایا. شد قبل از تردرشت

 یک را من امثال بتواند نیست بعید درشتش هیکل این با کند؟می زندگی خانه این در جانور

 !کند چپ یلقمه
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 با که انگار. کرد صحبت او با و کرد نوازشش هم سام. چرخید اطرافش و آمد سام سوی به

 خوشم بدترکیب حیوان این از اصال بروم؛ داخل به است بهتر. کندمی صحبت فرزندش

 !آیدنمی

 سینا اتاق از موقعهمان هم خانم زیبا. برگشتم ویال داخل به و شدم وحیوانش سام بیخیال

 انداخت، مبلی روی را خودش که زمانهم و شد نزدیک سالن به درهم یچهره با. آمد بیرون

 .کشید سینه از جانسوز آهی

 !افتاده روز این به که اون سال و سن به جوانی بیچاره -

 .کرد نگاهم و کرد مکث ایلحظه

 !پرستارشه هم عماد پسره این -

 مثل من مگر شود؟می چه را پیرزن این! بفهمم را این توانستمنمی خودم! گفتی شد خوب اوه

 !هستم؟ مغزبی خودش

 .نشستم مقابلش درهم یچهره با

 !نزده زنگ پدرش به هنوز سام -

 .داد تکان سری خونسردانه

 !زنهمی زنگ دختر، باش صبور -

 .گیردمی هم را هاعاقل ژست من برای! ببین را اشمتفکرانه یچهره

 این یهمه از دغدغهبی و کنم صحبت او با کمی بزنم، نازنین به زنگ یک و بروم است بهتر

 که زیبایشان هایچهره و برادرهایم از. بگویم برایش اند،آمده امزندگی به که جدیدی هایآدم

 .خندید بلندبلند نازنین کردم، تعریف

 شد؟ حسودیت دوباره باز -

 !نشدم هااون شبیه من چرا دونمنمی ولی دارن؛ موهایی چه هالعنتی دونینمی که تو آخه -
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 !هستن مادرشون شبیه هااون شاید: نازنین

 .احتماال   آره -

 :گفت هیجان با سپس و کرد سکوت ایلحظه

 !کن خودت عاشق رو کردی تعریف ازش که پسره اون ببین کنار بذار رو بازیدیوانه نیلوفر -

 .است نخودی مغزش هم خواهر این خدایا

 که شهنمی دلیل اومده خوشم ازش من! کنم خودم عاشق رو اون که جادوگرم من مگه آخه -

 !من هم اون تازه بیاد، خوشش من از هم اون

 !نیستی بد هم قدرهااون تو نزن؛ خودت درمورد رو هاحرف این: نازنین

 این ثانیه چند برای فقط دانستممی خب اما گرفتم؛ نفس به اعتماد کمی زد، که را حرف این

 .داشت خواهم را حال

 مدام خوردن حین در خانم زیبا. خوردیم را گرفت بیرون از برایمان سینا پرستار عماد، که نهاری

 بخواهد او از دید را سام وقتی گرفت تصمیم و کردمی شکایت رستورانی غذاهای از و زدمی غر

 او به من مورد این در نداشت امکان البته که کند آشپزی خودش تا بخرد غذایی مواد خانه برای

 تا نرم، دندش کور، چشمش پس کند آشپزی خواهدمی دلش خودش چه؟ که ،خب!کنم کمکی

 !کند را کار این تواندمی

 سام از صبح که رفتاری با. بخوابم توانستمنمی اصال بودم خورده که ایخوشمزه ناهار از بعد

 صحبت او با مفصل و بروم بود گفته. افتادم سینا یاد به بارهیک به. بودم سوختن حال در دیدم

 او با تنهایی توانممی است، ظهر خواب در و استراحت مشغول خانم زیبا که هم االن خب. کنم

 !باشد داشته خبر چیزی از سینا که شاید بپرسم؛ را دارم ذهن در که هاییسوال و کنم صحبت

 زدم، در به که آرامی یضربه با. افتادم راه اتاقش طرف به و شدم بلند مبل روی از فکر این با

 .زد عریضی لبخند و کرد باز را در سرعت به عماد

 جانم؟ -
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 .کنم صحبت برادرم با خواممی: من

 .شد مانعش سینا صدای که بزند که حرفی خواستمی

 !عماد داخل بیاد بذار -

 در خواستمی که همین. کرد باز من برای را راه سپس انداخت سرش پشت به نگاهینیم عماد

 .کرد نگاهش دوباره سینا ببندد را

 جان؟ عماد بذاری تنها رو ما لطفا   شهمی -

 .شد خارج اتاق از و داد تکان سری عماد

 .کرد اشاره صندلی به ابروهایش با و زد مهربانی لبخند

 !نیلوفرجان بشین -

 و ماندمی شیطان مثل درست یکی کنم؟ توجیه باید چطور را برادر دو بین تفاوت همه این خدایا

 !تنفربرانگیز دیگری و داشتنیدوست یکی. است زمین و آسمان مثل تفاوتشان! فرشته یکی

 .کردم جاجابه هایمچشم روی را عینکم و نشستم صندلی روی

 !شید؟می خوب کی -

 کوتاهی یخنده او. آمد بیرون دهانم از چرا فهممنمی هم خودم. پرسیدم اختیاربی را سوال این

 :گفت و کرد

 !نداده جواب که االن تا ولی هست؛ درمانم راه دنبال پدرم البته! هیچوقت احتماال   -

 همدردی در من واقعا اما بگیرم، متأثرانه یچهره کردم سعی و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 !است صفر زیر امنمره تقریبا   دیگران با کردن

 !بد چقدر -

 کردی؟می زندگی کجا! بگو خودت از خب! نیست مهم کن، فراموشش: سینا
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 .زدم لبخند امخانواده یادآوری با و کردم نگاهش

 .دارم خواهر یه و کوچک برادر یه. شیراز -

 کنی؟ ترکشون داری قصد: سینا

 گفت هم موقعآن است؟ مهم برایش موضوع این چرا دانمنمی. شدم خیره اشجدی یچهره به

 !دارد منظوری هاحرف این گفتن از که انگار هستند؛ هاآن امواقعی یخانواده که

 !نه که معلومه -

 .شد آسوده خیالش گویی. کشید عمیقی نفس

 .بزنم را حرفم بتوانم کردم تالش و شدم جاجابه صندلی روی کمی

 !گذشت؟ من از خانسیروس چرا بدونم خواممی من -

 این تمام در پدرت یعنی! بگو چیزی دیگر، بزن حرف خب. نداد جوابی هیچ و کرد نگاهم خیره

 !نزد؟ دخترش از حرفی هاسال

 !داشت کارش برای دلیلی حتما   باش مطمئن اما بپرسی؛ خودش از باید دونم،نمی هم من -

 !گوید؟می را همین رسدمی من به که چرا خدا آه

 دونید؟می چیزی هااون از چی؟ مادرم یخانواده -

 !ببینی رو پدرم اول باید کنه،نمی فرقی برات خیلی االن ندونستنش یا دونستن -

 صحبت دوپهلو! شودنمی عایدم چیزی و رسدنمی جایی به هم برادر این با کردن صحبت بفرما

 :گفت که بودم انداخته پایین را سرم! داندنمی گویدمی نه و داندمی گویدمی نه کند؛می

 !بگم بهت چیزی خواممی کن، گوش -

 .کردم بلند را سرم

 بله؟ -
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 ... .سام درمورد -

 

 .ماند تمامنیمه حرفش و شد باز در موقعهمان درست

 !جمعه جمعتون بهبه -

 و کت. بزند درموردت حرفی خواستمی سینا بود؟ آمدن وقت االن! کند چکارت بگویم خدا آه

 .است آمده اینجا به مستقیم خانه به رسیدن از بعد که انگار بود، تنش هنوز هم شلوارش

 .آمد سینا سمت به و بست را در. شد داخل موزیانه یچهره همان با

 چطوری؟ -

 .کرد نگاهش خونسردانه سینا

 .خوبم -

 .کرد نگاه من به و نشست رنگکرم ینفرهیک مبل روی سینا کنار درست

 !کردی؟می صحبت خواهرکوچولو با داشتی: سام

 !اومدی تو که بودیم نزده خاصی حرف هنوز: سینا

 :گفت آرامی به سپس و شد خیره او به سکوت در لحظه چند. کرد نگاهش سام گفت که را این

 گفتین؟می ها چی -

 .هیچی که گفتم: سینا

 :گفتم سرعت به و پریدم حرفشان میان

 .بزن زنگ پدرت به خونه برگشتی زود که االن -

 .کرد نگاهم دوباره و برگشت سمتم به
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 ناز خواب از و بزنم زنگ تونمنمی خوابه،می زود ماهم پدر و شبه نُه ساعت تقریبا   جااون االن -

 !کنم بیدارش

 او به ببر یک مثل لحظه همین در خواستمی دلم خیلی. دادم فشار هم روی را هایمدندان

 .کرد کوتاهی یخنده سینا. بجوم را اشخرخره و کنم حمله

 !نکن اذیتش سام -

 با هاشچشم رنگ که موجودی میاد دلش کی آخه! گممی جدی دارم که، کنمنمی اذیتش: سام

 !داره مشکل هم رفتن راه تو تازه کنه اذیت رو سفیده موهاش و کنهمی فرق هم

 .کرد نگاه سینا به و کرد مکث ایلحظه

 بودی؟ شده هاشچشم رنگ متوجه راستی -

 :گفت بود، شده واداشته خنده به هایشب**ل اختیاربی که سینا

 !بودنه خاص ینشونه هااین اما دیدم؛ نیستم، کور -

 .کرد ریز کمی را هایشچشم و کج را گردنش کرد، نگاه من به دوباره سام

 !بودنه جادوگر ینشونه بیشتر باشه؛ بودن خاص ینشونه هااین دونممی بعید... نه -

 .کنممی اشخفه خودم و شوممی بلند اینکه یا کن خفه را او یا خدایا

 دادممی فشار هم روی را هایمب**ل کردم، ریز را هایمچشم و خورد گره درهم شدت به ابروهایم

 گفتممی بیراه و بد او به ذهنم در. ندهم موجود این به شکنیدندان جواب و بشوم خودم مانع تا

 .خندید بلند صدای با ناگهان که

 !شد جادوگر یه شبیه کامال دیگه االن! سینا رو اشقیافه ببین -

 .کرد کوتاهی یخنده سینا

 !نکن شعصبی قدراین سام، بردار دست: سینا
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 :گفت شد،می بلند مبل روی از که طورهمان سپس خندید کمی هم باز سام

 !بگذرونیم وقت باهم یکم ریممی هم خواهرم و من کن، استراحت تو خب، خیلی -

 تکان جایم از باشم چسبیده صندلی به که انگار گرفت، را دستم مچ و آمد سمتم به سپس

 !نخوردم

 !نزدیم رو هامونحرف سینا آقا با هنوز بیام؛ خوامنمی -

 .کرد بلند را من و کشید را دستم قوی حرکت یک با لحظه یک در سپس کرد، نگاهم خیره

 !منه حرف حرف، اینجا بودم گفته! پاشی باید شو، بلند گممی وقتی -

 بیرون دستش از را دستم خشم با. کشید بیرون اتاق از خودش همراه را من و کرد باز را اتاق در

 .کشیدم

 !خودمه حرف حرف، همیشه کنم؛نمی گوش کسهیچ حرف به من -

 .آورد نزدیکم را صورتش و کشید هم در را ابروهایش

 !شهمی اجرا فقط من قانون خونه این تو! کنی گوش باید اینجا -

 و خنددمی من به کند،می مسخره که را من. شدمی بلند دود سرم از انگار شدم، عصبی خیلی

 نگاهش اکراه با و کردم مشت را هایمدست! زندنمی زنگ هم پدرش به دهد،می هم دستور

 .زد کجی لبخند خونسردانه او اما کردم،

 فرو تکله تو رو این بشی؛ سینا مزاحم من یاجازه بدون دیگه نبینم خانم، جادوگر کن گوش -

 !زه... اجا بگیری، اجازه باید! کن

 و کردم جاجابه هایمچشم روی را عینکم. شد برابر چند خشمم که کشید طوری را اجازه یکلمه

 .کردم پایش نثار لگدی غیرارادی حرکت یک با لحظه یک در

 !اجازه از هم این -
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 نباید، که دیگری جای به وامانده پای این اما دیگر، جای نه بود پایش مچ هدفم که داندمی خدا

 :کشید فریاد و شد قرمز صورتش! شد خم جلو به و زد بیرون حدقه از هایشچشم! کرد برخورد

 !آخ -

 دو با و بود شده خم که سام به باز دهان با و آمد بیرون و کرد باز را اتاق در سرعت به عماد

 !شد خیره داد،می فشار را دردش یناحیه دست

 بود؟ کاری چه این! نیلوفر کند چکارت بگویم خدا! گذاشتم دهانم روی را دستم دو زدهوحشت

 !کنی؟ رفتار آدم مثل توانینمی چه برای

 !گممی راست خودم جونه به! پات مچ به بزنم خواستممی... اه... ام -

 تا خدایا. کرد نگاهم نشسته خون به هایچشم با و کرد بلند را سرش بود شده خم که همانطور

 !بودم ندیده را هیوالیی و خشمگین یچهره چنین عمرم در لحظه این

 !کشمتمی -

 طرف دو را دستم دو. شد ورحمله سویم به بقاپد، هوا در را چیزی بخواهد کهاین مثل درست

 جیغ به شروع بخورم، تکان درجهنیم حتی کهاین بدون و بستم را هایمچشم گذاشتم، صورتم

 به برایم قوی سالح یک خودش کشیدنم جیغ که بودم کرده فراموش لحظه آن! کردم کشیدن

 را دهانم دستش با ناگهان که گذشت ثانیه چند! داشتم که صدایی با هم آن آید،می حساب

 .زد فریاد گوشم کنار و فشرد

 از رو تحنجره بکشی جیغ دیگه باریک اگه! دیگه بسه! آوردی؟ کجا از رو کوفتی صدای این -

 !کشممی بیرون حلقت

 توان حتی دیگر که دادمی فشار دهانم روی چنان را دستش و بود گرفته سرم پشت از را من

 .شد گرد هایشچشم ما دیدن با آمد سویمان به خانم زیبا موقعهمان. نداشتم هم را کردن وزوز

 !پسرم زشته! خواهرتونه ناسالمتی کنید، ولش سام؟ آقای کنیدمی چیکار -

 .کرد نگاه خانم زیبا به کشیده هم در ابروهای همان با سام
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 هم دیگه کار یه این از غیر! کرد پاره رو گوشم یپرده خانم؟ زیبا نشنیدی رو جیغش صدای -

 !بشه تنبیه باید که کرد

! کوباندم پایش روی محکم پایم با لحظه یک در! بیفتد اتفاقی چنین بگذارم عمرا بشوم؟ تنبیه

 خروجی در سمت به باشد شده رها کمان از که تیری مانند سرعت به. کرد رهایم و زد فریاد

 :شد بلند خانم زیبا صدای. دویدم

 !کنید ولش بردارید، دست سام؟ آقای سام؟ آقای -

. شدم حیاط داخل به فرار حال در. دودمی دنبالم که بفهمم توانستممی خانم زیبا حرف این از

 پارس و شد ظاهر مقابلم رنگسیاه حیوان آن ناگهان که رفتممی خانه اصلی خروجی سوی به

 .کردم بلند و درآوردم را امدمپایی لنگ. ایستادم زدهوحشت و شد حبس امسینه در نفس. کرد

 !ریختبی حیوون کشمتمی جلو بیایی -

 قفل آمد،می سویم به کمکم و کردمی پارس بزرگش دهان آن با که حیوان آن روی هایمچشم

 .آمد سام صدای که بود شده

 !ذارمنمی تزنده بخوره اون به دستت اگه هیهی -

 :گفتم سرعت به. کندمی دفاع من از کردم تصور ایلحظه برای

 !اون؟ به من دست یا من؟ به اون دست گی؟می داری چی -

 !اون به تو دست که معلومه -

 .کردم نگاهش ایلحظه کشیده هم در ابروهای با

 !تره؟مهم خواهرت از سگ این که، واقعا -

 !دخترمه اون معلومه، -

 .شد گرد هایمچشم شنیدم که را این

 !دخترت؟! هان؟ -
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 تکان راست و چپ به را سرم! داندمی دخترش را سگ این! ستچیزی خوب هم خجالت

 :گفت شرارت با که دادممی

 اون! کنه چپت یلقمه یه بگم ک یت به تا بگو داری اگه داری؟ مشکلی دی؟می تکون سر چته -

 ... .وگرنه بگیر فاصله ازش پایین، بیار هم رو کفشت لنگه

 تکان راست و چپ به هوا در را دستم داشت، سگ آن که بزرگی دهان و کرد که تهدیدی با

 .دادم

 حفظش برات خدا! داری خوشگلی دختر هم خیلی! باشم؟ داشته تونممی مشکلی چه نهنهنه -

 !بگیره فاصله من از بگو بهش تو اول ولی... ولی! کنه

 !خوب دختر اینجا بیا نیست؛ چیزی بگیر، فاصله جادوگر اون از عزیزم ک یت؟ -

 .کرد نوازشش و زد زانو کنارش هم سام. رفت سویش به ناله به شبیه صدایی با کیت

 !بترسی نباید نیست؛ چیزی عزیزم، آفرین -

 این با ترسیده؟ من از اشگنده حیوان این گوید؟می چه! شد باز دهانم حرفش این شنیدن با

 من به و کرد بلند را سرش سپس کرد، نوازش را او لحظاتی! ترسد؟می هم چیزی از مگر هیکلش

 .زد شیطانی لبخند شرورش نگاه همان با. کرد نگاه

 !هان؟ ترسیمی ک یت از پس -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش آرامآرام و کرد کوتاهی مکث

 من ک یت باشه یادت ضمن در! ک یته با کارت و سر نکنی، گوش هامحرف به اگه بعد به این از -

 یوعده یه درد به ولی باشی، خوشمزه تو نیستم مطمئن اگرچه! گوشت خوره،می گوشت

 !خوریمی غذاییش

 کندمی تهدید را خواهرش اینطوری که برادری است؟ برادر هم این اخر! موزی صفتشیطان

 !بخورد را خودت اول کیت همین امیدوارم! نباشد اصال خواهممی
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 !داخل برو نکردی شعصبانی دوباره تا هم االن -

 را دمپایی لنگه. شوم کوفتی حیوان این غذای خواهدنمی دلم اصال. برگردم داخل به است بهتر

 طالقش نکند! کجاست؟ مادرش که پرسیدممی او از باید. پوشیدم را آن و انداختم زمین به

 .بدوزد من به را اششیطانی هایچشم دیگر باریک خواستنمی دلم اصال   اما! ایداده

 .ایستاد مقابلم نگران یچهره با خانم زیبا شدم، که خانه داخل

 مادر؟ بود شده چی -

 .گذشتم کنارش از و انداختم باال را هایمشانه

 باهاش که سینا اتاق توی بودم رفته! شهمی عصبانی خودیبی که بپرسید سام از دونم،نمی -

 !برم اجازهبی ندارم حق گهمی اون اما بزنم، حرف

 از جانش که کردم نثارش جانانه یضربه یک که بدهم توضیح خانم زیبا به توانستمنمی

 !زد بیرون هایشچشم

 !اونه یخونه اینجا هرحال در! بگیر اجازه ازش کن، گوش هاشحرف به خب: خانم زیبا

 هاعاقل ژست من برای و شوم آسوده دستش از تا کردمی چپ یلقمه یه را خانم زیبا کیت کاش

 !نگیرد را

 .رفت خروجی در سمت به و کشید آهی که کردممی نگاهش خیره داشتم

 غذاهای این تونمنمی بپزم؛ غذا خودم بخره غذایی مواد یکم بگم سام آقای به برم من -

 !بخورم رو رستورانی

 خب. بودم سوختن حال در عصبانیت و خشم از! شود سبز راهت سر کیت امیدوارم که برو برو

 به نیاز کنم،می صحبت او با و روممی خواهدمی دلم هروقت هست؛ هم من برادر سینا چه؟ که

 در کیت یچهره ناگهان اما بیفتم، راه سینا اتاق سوی به خواستممی فکر این با! ندارم هم اجازه

 به ناگهان کنم؟ چه حاال خدایا! دختر نیندازی دردسر به را خودت است بهتر نه، آه. آمد ذهنم

 از! رسیدیمی من داد به و آمدیمی کاش! من؟ آرزوهای جنتلمن کجایی آخ. افتادم رهام یاد
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 دخترک چیست رفتارها این. آمدم خودم به بارهیک به! دادیمی نجاتم رحمبی مرد این دست

 در زندگی باشم؛ آرام است بهتر! است؟ سوپرمن یک رهام یا و هستی اسیر اینجا مگر حیا؟بی

 .نیست بد هم آنقدرها خانه این

 خواهممی او از و زد خواهم زنگ رهام به نزند زنگ پدرش به فردا اگر کنممی صبر را امروز

 ممکن راه بهترین این زنم؛می زنگ او به خودم وقتآن. بدهد من به را خانسیروس یشماره

 !است

 در که خودکاری و کاغذ با شد داخل خانم زیبا که بودم فکر در دقایقی و بودم نشسته سالن در

 .آمد سویم به داشت دست

 !بخره برامون سام آقای تا بنویس کاغذ روی گممی که رو چیزهایی این نیلوفرجان، بیا -

 نوشتن مشغول ساعتنیم از بیشتر. گرفتم دستش از را خودکار و کاغذ و کشیدم عمیقی نفس

 یک ساعت یک از پس و برد سام برای را لیست خوشحالی با. شدم پیرزن نظر مورد لیست

 بزنم حدس توانستممی داشت که ظاهری از. آورد ویال داخل به را پالستیک چند جوان پسر

 .باشد موتوریپیک باید

. رفت و کرد خداحافظی ما از همیشگی ساعت سر عماد. شد شام پز و پخت مشغول خانم زیبا

 دلم گرفتم؛ را خودم جلوی اما بروم، سینا اتاق به هم باز خواستمی دلم خیلی کهاین با

 !بشوم روروبه سام با هم باز خواستنمی

 به و بودم کشیده کنار را رنگخوش آبی حریر هایپرده. بودم ایستاده خانه تراس یپنجره پشت

 چقدر. بردمی سر به اشخانه در هم االن شکبی. بود حیاط در سام ماشین. بودم خیره حیاط

 یک. کنم تحمل را اشچهره مرتب نیستم مجبور و ماندمی دیگر ویالی در او که است خوب

 معلوم خب چه؟ کردیمی زندگی برادرانت کنار در اول روز از اگر! دختر بینداز خودت به نگاه

 بردارهای و خواهر مثل داشتیم، دوست را همدیگر و داشتیم بهتری یرابطه هم با وقتآن است

 و داشتم خوب ماشین یک و خوب شغل یک حاال شکبی کردممی زندگی اینجا اگر اما عادی؛

 ناگهان. فشرد را گلویم بغض اشیادآوری با! کردنمی مسخره را من نکردنم ازدواج برای کسی
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 که باراین باشد یادم است؟ سال چند بردارهایم سن نپرسیدم اصال من. آمد ذهنم در چیزی

 .بپرسم را این دیدمشان

 دختر این خدایا؟ بینممی درست آه،. شد باز خانه ورودی در که زدممی پرسه خودم افکار در

 تمام چسبانش شدت به شلوار و بلوز و است باز اشصورتی مانتوی! کیست؟ دیگر جوان

. رفت سام ویالی سوی به. دیدممی را او بهتر شدمی ترنزدیک هرچه. دهدمی نمایش را اندامش

 موهایش به دستی کرد نگاه آن در را خودش و کشید بیرون ایآینه کیفش از. ایستاد در مقابل

 دخترک. دیدیمنمی را سام من اما شد؛ باز در که نکشید طولی. زد در لبخندزنان سپس کشید،

 .بست را در و شد داخل صورتش پهنای به لبخندی با

 سخت خیلی باشد عادی برایشان چیزها این اینکه زدن حدس خب. کشیدم عمیقی نفس

 همان اشزندگی که بیچاره سینای البته! زندمی موج مجرد پسر دو یخانه در حیاییبی! نیست

 .بردارم کردن فکر از دست است بهتر... ! سام اما است، اتاقش و ویلچر

 :گفت همزمان. افتاد را ویال خروجی در سوی به خانم زیبا موقعهمان

 !اینجا بیاد شام برای بگم سام آقای به برم -

 نوش و عیش مشغول االن او اینکه هم ندارم، دیدنش به ایعالقه اینکه هم شد؛ گرد هایمچشم

 .گرفتم را بازویش و رفتم خانم زیبا سوی به فکر این با چه؟ برای خواهدمی شام! است

 !خانم زیبا بخوره شام اون کنمنمی فکر -

 .برگشت سویم به شده گرد هایچشم با

 !بمونه گرسنه که شهنمی خوره؛می حتما چرا؟ -

 .انداختم باال را هایمشانه و کردم رها را بازویش

 !ویالش توی رفت دخترشدوست دیدم االن دونید،می خودتون که هرطور هرحال در -

 .گرفت دندان به را هایشب**ل و انداخت باال را ابروهایش خانم زیبا
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 !شب؟ وقت این -

 .برگشت آشپزخانه سوی به و داد تکان راست و چپ به را سرش

 چی؟ که پسرجوون یخونه اومده شب وقت این! شدن حیابی دخترها چقدر بده، مرگم خدا -

 !رمنمی اونجا که معلومه... نه

 چه با سال و سن این در بیچاره خانم زیبا. خندیدم صدابی و گذاشتم دهانم روی را دستم

 !شودمی روروبه خانه این در چیزها

 من به خوبی حس اینجا در زندگی فکر. رفتم اتاقم به سپس. خوردیم تنها خانم زیبا با را شام

 نه، اما! شودمی تنگ شیراز برای دلم مدام چرا دانمنمی اما است؛ نظیربی خانه این و دهدمی

 هم باز خواهمنمی! شوم تحقیر و برگردم آنجا به هم باز خواهمنمی بگیرم؛ را خودم جلوی باید

 اییزندگی خیال و فکر با! کنم شروع خوب زندگی یک اینجا بتوانم شاید! بشنوم زبون زخم

 .رفتم خواب به جدید،

*** 

 "پنجم فصل"

 ساعت بعد روز صبح. آمدمی خانه به ساعت سر درست سینا شناسوقت و خوب پرستار عماد

 زد لبخندی دید که را من. آمد ویال به که بودم صبحانه خوردن حال در من و بود شده نیم و نه و

 .شد نزدیک کمی و

 .خانم نیلوفر بخیر صبح سالم -

 .دادم تکان سری

 میاین؟ ساعت همین روز هر. بخیر هم شما صبح سالم -

 .هستم اینجا شب هشت تا معموال   ساعت همین از روز هر بله -

 :گفتم سرعت به برود اینکه از قبل. بود کرده گل امفوضولی
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 کنید؟می مراقبت برادرم از که چندوقته -

 .کرد کج را هایشب**ل و کرد فکری او

 .شهمی سال یک کنم فکر... ام -

 میاین؟ هم جمعه روزهای: من

 .زد پهنی لبخند

 !ستجمعه هم امروز دیگه، بله -

 آمدیم اینجا به وقتی از. است جمعه امروز پس، خب. رفت باال ابروهایم شنیدم که را این

 این با. شدممی مطمئن باید اما رود،نمی سرکار به سام شکبی. کردم فراموش را هفته روزهای

 :پرسیدم دوباره و زدم لبخندی فکر

 ست؟خونه هاجمعه سام -

 .داد تکان سر مثبت ینشانه به سپس کرد فکری او

 .هستن خونه هاجمعه ایشون دونممی من که جایی تا -

 باید برسم، خدمتش به باید امروز! شودنمی این از بهتر. شد ترعمیق لبخندم شنیدم که را این

 از بگذارم است محال امروز. زدم ایموزیانه لبخند فکر این با! بزند زنگ پدرش به کنم مجبورش

 !برود در قصر دستم

 اوه! کندمی رفتار مودبانه چه ببین را پسر این. رفت سینا اتاق به و گفت ایاجازه با عماد

 تو با احترام با باید پس هستی؛ سینا و سام خواهر تو که فهمیده االن او کجاست، حواست

 شوندمی قائل برایم اینجا که عزتی و احترام به نه. انداختم غبغبم به بادی فکر این با! کند رفتار

 !شودمی من با شیراز در که رفتاری به نه و
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 ویالی به باید نیست، مسائل این به کردن فکر وقت االن. دادم تکان راست و چپ به را سرم

 را هایمشانه باشد؟ خواب شاید نیست؟ زود االن نه، اما. افتادم راه ویال در سوی به! بروم سام

 !است خواب پدرش بگوید من به نتواند دیگر که روممی االن باشد، خب. انداختم باال

 خواب شکبی. نشد خبری هیچ اما کشید، طول لحظاتی. زدم در و ایستادم ویالیش در پشت

 از که بزنم در چنان اتاقش در پشت بروم است خوب. زدم لبخند شیطانی فکری با. است

 به که خانه ایوان در. انداختم ویال اطراف به نگاهی. زدم قهقهه فکر این با! کند سکته وحشت

. رفتم ویال چپ سمت به و گرفتم فاصله در از کمی. بود بزرگ ایشیشه درهای بود، تراس حالت

 راحت خیلی ویالها این در دزدی. کردم باز راحتی به را بود کشویی حالت به که را درها از یکی

 !شد داخل توانمی قفلی هر کردن باز زحمت بدون است؛

. بود زیبایی و جور و جمع ویالی. شدنمی دیده کس هیچ سالن در. شدم داخل و زدم کنار را پرده

. بود روز مد به و شیک او یاندازه به درست اما رسید،می نظر به ترکوچک دیگر ویالی از کمی

 راه میان اما رفتم، باال آهستهآهسته. ندارد کردن فکر اصال که این باشد؛ باال یطبقه اتاقش باید

 با را من اینکه یا بگیرد؟ خودش به شیطانی یچهره هم باز و بشود خشمگین نکند. ایستادم

 !بزند زنگ پدرش به امروز باید او! نترس اصال نکن، را فکرها این نه،! کند؟ تنبیه کیت

 از که آفتابی نور. شدم داخل و دادم هل را بازشنیمه در دیدم که اتاق اولین رفتم باال هاپله از

 آزارش باعث نور این آمدمی نظر به. بود کرده روشن کامال را آنجا تابیدمی اتاق بزرگ هایپنجره

 شده کاریآینه رنگش زرشکی یدونفره خواب تخت. بود کشیده سرش روی را پتو چون شده؛

 با. زد سرم به فکری ناگهان کنم؟ بیدارش چطور. ایستادم تخت کنار و رفتم سویش به. بود

 را ایپایه بلند لیوان. رساندم پایین یطبقه به را خودم و شدم خارج اتاق از دواندوان خوشحالی

 .برگشتم باال یطبقه به دوباره و کردم پر آب از

 را نیلوفر که کنممی کاری برسم؛ خدمتش به باید. زدم ایخبیثانه لبخند و ایستادم سرش باالی

 خالی سرش روی را آب لیوان از نیمی لحظه یک در خوشحالی با! بشناسد حسابی و درست

 .کردم
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 چرا است، چیزی خوب هم خجالت خدایا! کشید درپیپی هایجیغ ضعیف، صدای با او ناگهان

 آمده؟ سرش بر چه امروز بود، مردانه صدایش تُن که دیروز تا! کشد؟می جیغ دخترها مثل

 یک نیست، سام اینکه خدا، اوه. نشست تخت روی زمانهم و برداشت سرش روی از را پتو

 که است دختری همان این اوه! آشناست خیلی هم اشچهره ببینم کن صبر! است دختر

 .آمد اینجا به دیشب

 و زد کنار را بود شده خیس کامال   و بود ریخته صورتش روی که موهایی دست دو با زدهوحشت

 اما زدم، گند هم باز. کردم درهم را صورتم اجزای. شد خیره دستم در لیوان و من به باز دهان با

 .نداشتم را خوردن تکان توان و بودم شده خشک مجسمه یک مثل درست

 و بست را هایشچشم ناگهان اما بگذارم، فرار به پا ریز خیلی و کنم عذرخواهی خواستممی

 .کشید دیگری بنفش جیغ

 !سـام -

 بر چه ببیند را صحنه این و بیاید او اگر داندمی خدا. زندمی صدا را بدجنس آن! من خدای

 کردم پرت سویش به را لیوان دستپاچگی با! شد خواهم کیت غذای امروز شکبی! آوردمی سرم

 جیغ بیشتر شد باعث و ریخت رویش هم آب یمانده باقی آن و افتاد بدنش روی درست که

 .بکشد

 .دادم تکان مقابلش تندتند را دستم دو

 !رممی االن کردم، اشتباه خدابه ببخشید،! نزن صدا رو سام نهنهنه -

 شاید تا دهم فشار را گلویش دست دو با باید آخ. زدمی فریاد طورهمان هایمحرف به تفاوتبی

 کرد اشاره خودش به هم در یچهره با. شد آرام آمد، سرم در که فکری این با همزمان. شود خفه

 .کرد نگاه سرم پشت به درست و

 کرد؟ چیکار من با دیوانه این ببین -
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 قورت را گلویم آب! نیست سخت اصال ایستاده، سرم پشت درست سام اینکه زدن حدس خب،

 را هایمچشم. بخورم توانستمنمی هم تکان. کنم غلطی چه لحظه این در باید دانستمنمی. دادم

 با و آورد چپم سمت یشانه روی سرم پشت از را سرش که چرخاندممی طرفآن و طرفاین به

 :گفت گوشم کنار درست آرام صدای

 خانم؟ جادوگر کنیمی غلطی چه داری -

 با کردم که نگاهش! است نزدیک من به چقدر صورتش خدا اوه. شدم متمایل سویش به کمی

 دختر آن که نکشید طولی. بگویم چه دانستمنمی! انداخت باال را ابروهایش ترسناکش نگاه آن

 :گفت فریاد و جیغ همان با

 !کردم سکته خدابه -

 .زد لبخند و کرد نگاهش سام

 اصال آدمه، یه هم این اما ترسناکه، اشچهره یکم دونممی! نیست چیزی عزیزم، باش آروم -

 !نیست نگرانی جای

! هستم؟ ترسناک قدر.این من یعنی! گوید؟می چه لعنتی! ماند باز دهانم و شد گرد هایمچشم

 دوباره سپس کرد سکوت ایلحظه. بکوبانم فکش زیر مشتی لحظه همین در گویدمی شیطان آه

 .زد ایخبیثانه لبخند و کرد نگاهم

 !کوچولو خواهر بریم بیفت راه -

 :کردم باز را دهانم سختی به و کردم جاجابه هایمچشم روی را عینکم

 !کجا؟ -

 .گرفت را دستم مچ خونسردانه

 !شده کیت یصبحانه وقت -
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 روی تندتند و کشیدم زمین روی را پایم زدهوحشت. کشاند اتاق در سوی به را من و گفت را این

 .زدم دستش

 روی خواستمنمی. نداشتم بدی قصد خدابه! شه طوریاین خواستمنمی کردم، اشتباه نه نه -

 !خوابیدی اونجا تو کردم فکر بپاشم، آب اون

 ایلحظه. برگشت سویم به قبل از ترترسناک یچهره با. شد متوقف ناگهان شنید که را این

 .فشرد قبل از بیشتر را دستم مچ و کرد تردرشت را هایشچشم سپس کرد، نگاهم خیره

 یصبحانه که بیا باش زود ؟!آره کنی خیس رو من خواستیمی شد، ترسنگین جرمت دیگه -

 !شد دیر کیت

 :کشیدم فریاد. درآوردن بازیکولی به کردم شروع

 !کنه کوفیتش خوارگوشت سگ غذای رو من خوادمی کمک، آی -

 :دادم ادامه توانم تمام با سپس

 !خانم زیبا -

 بازویش ایستاد، سام مقابل و آمد سویمان به دواندوان دختر همان ناگهان. رفتیم بیرون اتاق از

 .کرد کج را گردنش و گرفت را

 شوکه فقط من! نشد چیزی دیگه، بود آب نداره؛ اشکالی هیچ داره، گناه! عشقم کن ولش -

 !شدم

 است حیابی کمی البته که دخترک این یگونه روی ایه*س*بو و پریدممی باید لحظه این در

 هرچه هرحال در. کنم توصیف توانمنمی اصال که را لباسش باقی! ببین را نمایشبدن تاپ! بزنم

 که بود رفته فرو فکر در و کرده مکث سام. است من نجات یفرشته لحظه این در هست که

 :گفت دوباره ناز و عشوه با دخترک

 !شم آشنا باهاش قراره امروز من تازه! خواهرته اون دیگه، کن ولش -
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 .کرد دراز سمتم به را راستش دست سپس

 !هستم مریال من عزیزم، خوشحالم دیدنت از سالم، -

 .کرد رها را دستم و کرد نگاهم کشیده درهم ابروهای با سام

 .آوردی شانس امروز -

 .گرفتم را مریال دست سپس دادم، ماساژ کمی را دستم. کردم اخمی

 .هستم نیلوفر هم من سالم -

 خودش سوی به و گرفت را من بازوی. شد مانعش سام که بزند دیگری حرف خواستمی مریال

 .شد خیره من به رنگش عسلی درشت هایچشم آن با. کشید

 داخل؟ اومدی کی یاجازه با ببینم بگو اول خب؟ -

 :گفتم سرعت به

 !نکردی باز رو در ولی زدم، در -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش و کرد ریز را هایشچشم برد، باال را ابروهایش

 !داخل؟ اومدی چطور تو وقتاون -

 سادگی به. کردم اشتباهی عجب خدایا. کردم نگاهش خیره ایلحظه و دادم قورت را گلویم آب

 .شد نزدیکم بیشتر کمی شد، طوالنی سکوتم وقتی. انداختم دردسر در را خودم

 دارن؟ مشکل هم هاتگوش -

 .کردم باز را دهانم سختی به

 !تراس از... از -

 .آمد میان به و کرد مصنوعی یخنده سرعت به مریال

 .سام ببخش رو دفعه این -
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 .داد تکان سر مثبت ینشانه به سپس کرد، فکر صورتم در خیره ایلحظه سام

 هان؟ داشتی چیکار ببینم بگو حاال! بخشمتمی عشقم خاطربه فقط دفعهاین -

 .گذشت گوشم بیخ از خطر خداراشکر. کردم جور و جمع را خودم

 !شهمی دیر دیگه، بزنی زنگ پدرت به بگم بهت خواستممی خوب -

 .داد بیرون پرصدا را نفسش و داد تکان راست و چپ به را سرش

 .اه! دختر؟ نداری تحمل چرا! کردی دیوانه رو من تو وای -

 هم باز. رفتم پایین هاپله از سرش پشت و شدم راهی دنبالش. رفت هاپله سوی به و گفت را این

 شدم،می راهی سرش پشت که طورهمان. بود پوشیده راحتی شلوار فقط و نبود تنش پیراهن

 :گفتم دلخورانه

 ندارم حق! ندیدم مزندگی طول در هم باریک حتی رو مواقعی پدر من. نیستی من جای که تو -

 باشم؟ داشته عجله

 که لحظه همین در خواستمی دلم خیلی اما بسوزد، برایم دلش که گفتم مظلومانه را جمله این

 پنج جای که بکوبم اشبرهنه کمر روی محکمی یضربه راستم دست با روممی راه سرش پشت

 !گرفتممی را خودم جلوی باید و نداشتم را جرأتش اما بماند؛ رویش انگشتم

 و برداشت کاناپه کنار میز روی از را خانه تلفن. افتاد راه سالن سمت به و رفت پایین هاپله از

 به لحظه چند از پس بود؛ منتظر و زدمی قدم طرفآن و طرفاین به. شد گرفتن شماره مشغول

 لحظاتی دوباره. گویدمی چه فهممنمی که من لعنتی اه. کرد صحبت به شروع انگلیسی زبان

 :داد ادامه سپس کرد سکوت

 چطوره؟ حالت بابا سالم -

 سویش به. نیست فارسی زبان از بهتر زبانی هیچ. شد باز بناگوش تا نیشم شنیدم که را این

 .کردم نگاهش خیره دقت با و کردم حرکت
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 گرفتی؟ تصمیمی چه کردم صحبت باهات دیروز که ایمسئله درمورد -

 این ندارد؟ وقت گفتمی چه برای پس کرده، صحبت پدرش با اگر! دیوانه ای. رفت باال ابروهایم

 !است مریض یک شکبی موجود

 !آره؟ بینیم،می رو تو دیگه ماه دو ما یعنی این خب،... اممتوجه آره -

 اصال   یعنی دیگر؟ دوماه چرا! شودنمی این از بدتر. شدم پنچر الستیک یک مثل درست نه، اوه

 چرا ببیند؟ سال همه این گذشت از پس را دخترش خواهدنمی نیست؟ مشتاق من دیدن برای

 به را دهانم خواستمی دلم لحظه همین در نیستم؟ مهم برایش من چرا ندارد؟ دوست را من

 را ماه دو این خب نیلوفر، باش آرام نه، اما. بکشم عربده و کنم باز تصوراتم عزیز تمساح یاندازه

 کاری تو به که او گویی؟می چه! برادر؟ این کنار در اما کنی؛می را اتزندگی و مانیمی جاهمین

 دو این توانیمی عوض در! هستی دیگر ویالی در هم تو کندمی را اشزندگی ویال همین در ندارد،

 !کند فراهم تو برای چیز همه باید او شکبی! باشی داشته را زندگی بهترین ماه

 نگاهش سنگینی موقعهمان درست. دادممی تکان پایین و باال به آهسته را سرم و بودم فکر در

 کم یفاصله با کنارم درست. چرخاندم چپم سمت به را هایمچشم آرام خیلی. کردم احساس را

 .بود ایستاده

 !نیست؟ که تحلیل و تجزیه به نیاز! آره؟ شنیدی که رو هامحرف -

 :گفتم ضعیف صدای با

 .فهمیدم -

 !برس تزندگی به برو حاال خب؟: سام

 خواهممی. بگذارم بیرون اینجا از را پایم ندارد امکان! بروم؟ خانه این از یعنی بود؟ چه منظورش

 روی را هایمدندان. هست هم من یخانه اینجا! کنم تجربه را بهتری زندگی شیراز از دور کمی

 اما کردم؛می نثارش بیراه و بد ب**ل زیر رفتممی بیرون آنجا از که طورهمان و دادم فشار هم

 !سام دهممی قول تو به را این. برود اینجا از ندارد امکان کَن ه نیلوفر  
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 این باشم، دور شیراز از مدتی خواستممی که حال. است خوب من برای خانه این در ماندن

 .کنممی را امزندگی شدن تحقیر بدون و آسوده! است فرصت بهترین

 باز خانه اصلی در موقعهمان درست. شدم خارج ویالیش از لبخندزنان خوبم خیاالت و افکار با

 به و گزیدم خودم حیاییبی دلیل به را هایمب**ل فکر این با! آیدمی جانم! من خدای آه و شد

 زیبا اسلش شلوار یک و سفید جذب شرتتی زده، اسپرت تیپ امروز. شدم خیره رهام آمدن

 چال دیدن با هم من دل. افتاد چال هایشگونه روی که زد لبخندی دید که را من. بود تنش

 .رفت غش برایش هایشگونه

 چطوره؟ حالت خانم نیلوفر سالم -

 .شد باز بناگوشم تا نیشم اختیاربی

 چطورید؟ شما. خوبم مرسی سالم -

 .خوبم هم من -

 .کرد اشاره خانه به سپس کرد، مکث ایلحظه

 کردی؟ عادت اینجا زندگی به خبر؟ چه -

 !کنم عادت کنممی سعی دارم ولی... نه کامال -

 پنهان سرش پشت را خودم و گفتم هینی آمد،می سویمان به که افتاد کیت به نگاهم ناگهان

 :گفتم زمانهم کردم

 !بذاره کیت خانم این اگه البته -

 .زد قهقهه بلندبلند بعد و انداخت کیت به سپس و من به نگاهی شده گرد هایچشم با رهام

 !نداره کاری آزاره،بی ترسی؟می ازش -

 .کرد اشاره خانه دیگر سمت به و کرد نگاهش سپس

 !کیت برو اینجا از -
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 .کرد نگاهم دوباره لبخندزنان. شد دور آنجا از و کرد ایناله هم او

 زد؟ زنگ خانسیروس به سام -

 :گفتم کردم،می دنبال را کیت نگاهم با کهحالی در و کشیدم عمیقی نفس

 !میان دیگه ماه دو گفتن ایشون کرد،می صحبت باهاش داشت االن همین -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش خونسردانه

 !شلوغه خیلی سرش احتماال -

 :گفت هیجان با سپس و کرد مکث ایلحظه

 !بیا ما با داری دوست اگه سواری،اسب ریممی هاجمعه سام و من -

 توانممی نیست؛ بد هم آنقدرها اما! بکنم هم سواریاسب و بروم دو این با که مانده همینم

 حرف. دادممی تکان پایین و باال به را سرم لبخندزنان. کنم صحبت او با و ببینم را رهام بیشتر

 در! بشود؟ عاشقم است ممکن یعنی! کن خودت عاشق را او گفتمی که آمد ذهنم در نازنین

 :گفت که بودم فکر

 شنیدی؟ رو پریسا اسم حاال تا راستی، -

 

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم نشنیدم، را نام این وقتهیچ که آنجایی از و کردم نگاهش

 هست؟ کی نه، -

 !کن فراموشش هیچ، که نیست اگه! باشه آشنا برات اسم این شاید کردممی فکر -

 و گرفت را دستش آمد، سویش به رهام دیدن با و شد باز سام ویالی در موقعهمان درست

 .پرسید را حالش

 !سواریاسب بیاد همراهمون گفتممی خانم نیلوفر به داشتم: رهام
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 .کرد نگاهم ایطرفهیک لبخند با و انداخت باال را ابروهایش سام

 !شو حاضر برو نه، که چرا آره -

 در خانم زیبا. برگشتم خانه داخل به دیگری حرف هیچبی و دادم تکان مثبت ینشانه به را سرم

 .ایستادم نزدیکش و رفتم سویش به. دیدمی را ناهار تدارک آشپزخانه

 .سواریاسب رممی رهام آقا و سام همراه من خانم زیبا -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش لبش روی عمیقی لبخند با

 !بگذره خوش بگذرونی، وقت برادرت با خوایمی که خوبه خیلی -

 .پوشیدم را امدانهیکیکی شلوار مانتو همان و رفتم اتاقم سوی به سپس

 در که تغییری این یمن به اما بودم، نگذاشته سواریاسب اسطبل در را پایم سن این به تا من

 دو هر رهام و سام. امگذاشته مکان این به پا نشده، کامل هنوز شاید البته و داده رخ امزندگی

. بودم خیره رهام به دقت با من و کردندمی سواریاسب و پوشیده مخصوص هایلباس

 شانسواریاسب از و خندیدندمی کردند،می صحبت یکدیگر با. آمدمی او به چقدر هایشلباس

 از شکبی اما کنم، سواریاسب و باشم هاآن جای خواست دلم لحظه یک برای. بردندمی لذت

 !کرد نخواهم امنیت احساس حیوان، این رویبه شدن سوار

 روی چال این مطمئنم آخ. افتادمی چال هایشگونه چطور که شدم خیره رهام هایخنده به

 چطور. افتادم کشیدن نقشه فکر در و کردم ریز را هایمچشم. بگیرد قربانی تواندمی هایشگونه

 یا! بیندازم؟ آغوشش در را خودم اتفاقی مثال   و بروم هافیلم این مثل! کنم؟ خودم راعاشق او

 شاید! بزنم؟ پلک تندتند هم سر پشت و کنم کج را گردنم شوم، خیره هایشچشم در نه، اینکه

 از هیچکدام! آمدن؟ عشوه و ناز به چه را من خدایا اما! کنم صحبت او با عشوه و ناز با باید هم

 خودش عاشق را رامین چطور که بپرسم نازنین از باید هم شاید! نیستم بلد را ترفندها این

 مثل نظرم به سه هر آرمین، یا و رامین رامتین، حاال! رامین نه بود رامتین نامش نه، اوه! کرده؟

 کند؟می چه رهام و من افکار وسط رامتین االن آخر خدایا! هستند هم
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 کسی که کنم تمرکز کردنش عاشق و رهام روی خواستم دوباره دادم تکان راست و چپ به را سرم

 :گفت گوشم کنار درست

 !شدی؟ خیره چی به -

 جاجابه هایمچشم روی را عینکم و کشیدم هم در را ابروهایم. رفتم کنار کمی و گفتم هینی

 .کردم

 بدی؟ خبر یه میایی وقتی نیست بهتر -

 .داد تکان را گردنش و برد باال را ابروهایش

 !میاد داره سام باشید خبردار بگم بلند صدای با که نبود یادم ببخشید آخ -

 هر آرنج ایستاد کنارم هم او. کردم نگاه اشسواریاسب و رهام به دوباره و گرفتم را نگاهم اکراه با

 .کرد نگاه رهام به و گذاشت اسطبل هاینرده روی را دستش دو

 !بگو بهم قبلیت زندگیه از یکم خب، -

 .کردم نگاهش

 بگم؟ چی -

 چیه؟ شغلش تپدرخونده -

 .دبیرستانه معلم -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش

 بود؟ چطور اونجا زندگیت وضعیت -

 .دادم تکان را سرم و کردم کج را هایمب**ل

 پرسی؟می چی برای. متوسط حد در نبود، بد... ام -

 .شد خیره هایمچشم در و چرخاند را سرش
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 داره؟ اشکالی کردی،می زندگی چطور بدونم خواممی -

 :گفت دوباره او و انداختم باال را هایمشانه

 برات چی همه من! کن زندگی اینجا رو بعد به این از کردی، زندگی هااون پیش سال همه این -

! ببینیشون بری تونیمی خواست دلت که هروقت البته! دممی تغییر رو زندگیت و کنممی فراهم

 !باش بردارهات کنار رو بعد به این از اما. هواپیماست بلیط یه اشهزینه

 :داد ادامه شمرده و آرام هم او. کردم نگاهش خیره. شد گرد هایمچشم حرفش این شنیدن با

 بهت رو کنی اشاره که هرچیزی! کنی تجربه رو زندگی بهترین سینا و من کنار اینجا تونیمی -

 !دممی

 که شد چه آخر. کردم ریز را هایمچشم و ایستادم سینه به دست. برگشتم سویش به کامال  

 از را من خواهدمی آید،می خانسیروس که دیگر ماه دو تا کردم خیال! شده؟ مهربان ناگهان

 از کهمن هرچند، کند؟می پیدا برادرانه حس خواهرش به نسبت کمکم یعنی! کند بیرون خانه

 گذاشتم، تهران به پا همین برای اصال دهم؛ تغییر را امزندگی و کنم زندگی اینجا است خدایم

 این روی چنیناین نداشتم انتظار اما کردم، امواقعی یخانواده کردن پیدا قصد همین برای

 !کند تأکید موضوع

 :گفت و داد تکان را سرش شد طوالنی سکوتم وقتی

 !مونی؟می چیه؟ نظرت خب، -

 نیلوفر باالخره و! کشیدمی فریاد شادی از و رقصیدمی خوشحالی از داشت درونم در چیزی

 زندگی بعد به این از. زدمی قهقهه داشت شادی از درونم ندای فکر این با! شودمی الکچری

 اوج به طوریاین امزندگی یقصه و کنم ازدواج رهام با نهایت در هم شاید. داشت خواهم خوبی

 .بدهم نشان خوشحال خیلی را خودم نباید سام مقابل در نه، اما! جانم آی! برسد خوشی

 دوختم، اشسواریاسب و رهام سمت به دوباره را نگاهم دادم فشار هم روی را هایمب**ل

 .دادم تکان پایین و باال به را سرم نفس به اعتماد با سپس
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 !کنممی فکر راجبش -

 حاال شدی، خوشحال شنیدنش از وجودت اعماق تا که تو. گرفت امخنده حرکت این از خودم

 ؟!آوریمی در را هستند تفاوتبی موضوع این به نسبت که کسانی ادای

 .کرد نگاه رهام به من مثل و کرد سکوت هم او

 مسئول نفر یک مثال. داشت خواهم خدمتکار. کنممی زندگی هافیلم این مثل بعد به این از

 به را من که خواهممی هم راننده یک کند،می مانیکور را هایمناخن نفر یک شود،می آرایشم

 این و من خدایا اوه! کشور از خارج مسافرت شاید و خرید زیبایی، سالن! ببرد طرفآن و طرفاین

 بعد به این از است قرار بدشانسی همهآن از بعد باالخره شاید! است محال خوشبختی همه

! است بهتر همه از لطف این کردی نصیبم که لطفی همه آن میان. ببینم را هاخوشی روی

 .خندید بلند صدای با سام ناگهان که کشیدیممی جدیدم زندگی برای هانقشه ذهنم در داشتم

 .کردم نگاهش متعجبانه

 خندی؟می چی به -

 .کرد اشاره رهام به ابروهایش با و آورد نزدیکم را سرش

 !داریبرنمی ازش چشم میاد؟ خوشت رهام از -

 همچنان هم او. چرخیدم طرفآن و طرفاین به و گرفتم را نگاهم سرعت به. پرید سرم از برق

 .خندیدمی

 خوششون ازهم ممکنه جوانی پسر و دختر هر که، نداره اشکالی شدی؟ دستپاچه چرا چته -

 !طبیعته قانون اصال   عادیه، این! بیاد

 .کرد اشاره رهام به هایشچشم با باز و زد امشانه به شیطنت با را اششانه

 کنی؟ جلب رو شتوجه کنم کمک بهت خوایمی -

 :گفتم سرعت به
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 چطوری؟ -

 .خندید بیشتر

 !میاد خوشت ازش واقعا   پس -

 !بگی خوایمی چی ببینم که شدم کنجکاو فقط من نه نه -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش

 گیری؟نمی یاد چرا کن، شروع سواریاسب از مثال... ام... کنی عوض رو خودت آرومآروم باید -

 !کنی جلب رو شتوجه بتونی تا بگیری یاد باید هم تو! سواریهاسب عاشق رهام

 اوست، با حق واقعا. کردم فکر سام حرف به و چرخاندم رهام سمت به را سرم دوباره ایلحظه

 باید! پسنددمی او که بدهم انجام را کارهایی باید کنم، خودم عاشق را رهام خواهممی اگر من

 !بشوم بهتر و دهم تغییر را خودم کمی

 .دادم تکان پایین و باال به را سرم لبخندزنان فکر این با

 .گیرممی یاد فرصت سر باشه، -

 .کشید دیگری سوی به را من و گرفت را دستم مچ

 !دممی یاد بهت االن همین فرصت؟ سر چرا -

 آماده حیوان این روی بر شدن سوار برای را خودم هنوز. ندارم را اشآمادگی االن نه، من، خدای

 آن با خودش پیش یدقیقه چند تا که اسبی آن سوی به را من و گرفت را دستم مچ. امنکرده

 از را دستم کردم تالش و کشیدم خفیفی جیغ شدیم که نزدیکش. کشاند کرد،می سواریاسب

 .بیاورم بیرون دستش

 !کنم سواریاسب خوامنمی! ترسممی حیوون این از من نه، -

 .شدم خیره هایمچشم در و کشید خودش سوی به را من سام
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 چطور دممی یاد بهت خودم نداره، ترس که اسب! کنی؟ جلب رو رهام توجه خواینمی مگه -

 !شی سوار

 سرعت به او و کرد اشاره نفر یک به! نیست برداردست پسر این! برس دادم به خودت خدایا

 .گذاشت کنارم را هاآن سام. آورد چکمه جفت یک

 !بپوش رو هااین -

 .بود افتاده لکنت به زبانم ترس از

 ... .آخه... ام... من -

 :کرد زمزمه لبخند با و کرد قطع را حرفم

 !کنه شروع رو تغییر جایی یه از باید آدم باالخره! کن اعتماد من به مراقبتم، من نباش، نگران -

 به دست کمکم نیست بهتر گوید،می درست او نیلوفر خب. کردم نگاهش خیره ایلحظه

 باشد. کردی عاشق را رهام تغییر این یمن به شاید! بزنی؟ خودت و تزندگی در خوب تغییری

 !کرد خواهم را کار این رهام کردن عاشق خاطر به فقط وجودم، ندای

 :گفت و کرد اشاره اسب راست سمت رکاب به سام پوشیدم که را هاچکمه

 ست،ساده خیلی! بکش باال رو خودت و بگیر دست دو با رو زین رکاب، روی بذار رو چپت پای -

 !نباش نگران دارم،می نگه رو افسارش هم من

 به ایلحظه! نه یا ستدرستی کار پسر این به اعتماد دانمنمی. کردم نگاه اشچهره به ایلحظه

 .کردمی تماشا را ما کرد،می سواریاسب که طورهمان. کردم نگاه رهام

 !شو سوار! کنمنمی هم ولش داشتم، شنگه من کنی؟می فکر چی به: سام

 گرفتم، را زین گذاشتم، رکاب روی را چپم پای آرام خیلی سپس. دادم تکان پایین و باال به را سرم

 داشته نگه را اسب افسار که طورهمان. کشیدم باال را خودم لحظه یک در و بستم را هایمچشم

 .زد قهقهه بود،
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 .داشتم نگه طورهمین رو افسارش هم من! دار شنگه محکم حاال! بود خوب کارت آفرین -

 او. کنم رهایش لحظه این در ندارد امکان. داشتم نگه را اسب کنه یک مثل درست دست دو با

 الکچری نیلوفر  . نیست بد هم آنقدرها نه،! کشاندش اسطبل وسط به و کشید را اسب افسار هم

 لبخند و دادم تکان پایین و باال به را سرم! پولدارهاست تفریح هم سواریاسب شده، اسب سوار

 !بده ادامه! است خوب. نه. زدم پهنی

 خوبی حس کمکم. کردمی هدایتش آهستهآهسته بود، داشته نگه را آن که طورهمان سام

. کندمی نگاهت لبخندزنان هم رهام ببین، را آنجا نیلوفر وای اوه. است خوب خیلی آمد، سراغم

 کهاین مثل. کنم جلب را رهام توجه بتوانم تا بدهم تغییر را خودم باید باالخره است، سام با حق

 و هستم خواهرش هم من باالخره! نیست بدی آدم هم آنقدرها کردم،می اشتباه سام درمورد

 !باشد فکرم به باید

 لبش روی ایطرفهیک لبخند که همانطور و کرده ریز را هایشچشم. کردم نگاهش فکر این با

 !دهد؟می بدی حس اشچهره چرا خدایا. کردمی نگاه را من بود،

 بری؟می لذت چطوره؟: سام

 .دادم تکان پایین و باال به را سرم

 .نیست بد اوهوم، -

 گفت؟ چیزی زد؟ بیچاره اسب به ایضربه. کرد چه نفهمیدم ناگهان که بگیرم را نگاهم خواستم

 سرعتش لحظه یک در لعنتی اسب شد باعث کرد که هرکاری اما کرد؟ رها و کشید را افسارش

 !بدود و کند زیاد را

 !من خوبه اسبه کنیمی چه ببینم برو: سام

! کردم باز را دهانم وحشت از کرد زیاد را سرعتش لعنتی حیوان این اینکه با زمانهم نه، اوه

 چه را نامش دانمنمی سام که اسبی به دست دو با. دارم آرزو کلی هنوز جوانم، هنوز من خدایا،

 .کشیدم فریاد همزمان چسبیدم را گردنش و زدم چنگ زد، صدا
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 اسب حین در مردن... وای! بمیرم اینطوری خوامنمی میرم،می االن... ترسممی کنید، کمکم -

 ... .خدا! مرگیه؟ چطور دیگه این آخه! سواری؟

 به شبیه درست که همانطور. خندید بلندبلند و شد خم ایستاده، همانجا صفتشیطان سام  

 .کردم نگاهش بودم، چسبیده اسب به کَن ه یک

 سواریاسب... ر... دا نگه رو ریختتبی حیوون این بیا کردم؟ چیکارت من مگه لعنتی؟ -

 !وایسا نفهم، زبون وایسا! م... خوانمی

 .ایستاد سام کنار شده گرد هایچشم با و شد پیاده اسبش از رهام لحظه همین در

 !بگیر رو جلوش برو سام؟ کردی که کاریه چه این -

 تشویق را کسی بخواهد اینکه مثل کوبید؛ بهم را هایشدست. خندیدمی بلندبلند هنوز سام

 .کند

 !دممی یاد بهش سواریاسب دارم رهام، نباش نگران تو. خوبه خیلی عالیه، -

 !داره نگه رو این یکی م،... بگیر یاد سواریاسب خوامنمی -

 ندارد؛ تأثیری رویش هم رهام هایحرف کند، کمکم خواهدنمی سام رسیدم، آخر به دیگر

 جانم عمق از و دادم فشار هم روی را هایمپلک فکر این با! کنممی امتحان را آخر راه بنابراین

 .کشیدم بنفش هایجیغ

 :آمد سام صدای سپس شد، متوقف کوفتی اسب که نکشید ثانیه یک به

 !نکش جیغ شو، ساکت -

 انگشت. کردم نگاه بود، گرفته را افسارش و ایستاده اسب جلوی که او به و کردم باز را هایمپلک

 .داد تکان صورتم مقابل را اشاشاره

 !کشممی بیرون رو اتحنجره واقعا   باراین بکشی، جیغ دیگه باریک اگه -

 .پیچید درهم اشچهره و کرد مکث ایلحظه
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 رو تیزی این به جیغ صدای عمرم تو حاال تا! تو؟ آوردی کجا از رو کوفتی صدای این آخه -

 !بودم نشنیده

. بیاید کمکم به سام که شد باعث همین. باشم ممنون هایمجیغ از باید. دادم قورت را گلویم آب

 افسار راستش دست با سام. نشستم صاف و کردم جدا اسب گردن از را دستم دو زدهوحشت

 .گرفت سویم به را چپش دست و بود داشته نگه را اسب

 !پایین بیا و من به بده رو دستت -

 چیزی چه من آزار از آخر. باشد سالمی انسان تواندنمی مرد این که شوممی مطمئن دارم

 !کن رفتار برادر یک مثل لعنتی خب! نیستم؟ خواهرش من مگر! شود؟می نصیبش

 .آمد نزدیکم رهام صدای که بودم خیره رنگشعسلی هایچشم به کشیده درهم ابروهای با

 !بده رو دستت کنم؟ کمک بهت من خوایمی -

! کنی کمکم تو خواهممی که است معلوم رویاهایم، قهرمان! آمد آرزوهایم جنتلمن! من خدای آه

 مثل درست و کردم فراموش کامال را سام. زدم صورتم پنهای به لبخندی و برگشتم سویش به

 یک لحظه همین در اگر شدمی چه وای! کردم دراز سویش به را دستم رمانتیک هایفیلم این

 زبان به که را فیلم این اسم چرا دانمنمی! تایتانیک فیلم موزیک مثال شد؟می پخش هم موزیک

 و کنم کج را گردنم که شده وقتش حاال! شود؟می تکرار ذهنت در هم آهنگش ناخودآگاه بیاوری

 !بزنم پلک هم سر پشت تندتند

 از کرد کمک و گرفت که را دستم لحظه یک در که کنم آماده کار این برای را خودم خواستممی

 کمکم ترآهسته یکم خب. کنم اجرا را امنقشه نکردم وقت نه، آه! بیایم پایین اسب روی

 !کردیمی

 خودم توانمنمی چرا وای ای. لرزیدمی بید مثل درست تنم تمام و پاهایم آمدم پایین که اسب از

 !کنم کنترل را

 .زد قهقهه گوشم کنار سام
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 !ترسیدی؟! لرزه؟می چطور ببین -

 که است سوال هم این آخر! بینی؟نمی! رقصممی بندری برایت دارم بود؟ کجا ترس نه،

 با و گرفتم را خودم جلوی اما بدهم، را جواب همین خواستمی دلم خیلی! پرسد؟می

 :گفتم لرزانم صدای با و شدم نزدیکش کمی. برگشتم سویش به خشمگین شدت به هاییچشم

 من شین سیر سواریتوناسب از شما که وقتی تا! مونمنمی اینجا هم دقیقه یک دیگه من -

 !مونممی ماشین توی رممی

 .آمد دنبالم تندتند رهام. گرفتم پیش را ماشین راه رقصان و لرزان تن همان با و گفتم را این

 !ترسیدی الکی تو ن،شده رام همشون هااین بزنن؛ آسیب کسی به نداره امکان هااسب این -

 لحظه آن که کنم چه اما کنم، نگاهش آلوداخم یچهره با و کنم بدرفتاری او با خواستنمی دلم

 ماشین در نشستن و هااسب این از شدن دور جز چیزی به توانستمنمی که بودم ترسیده آنقدر

 .کنم فکر

 عقب در سرعت به من و کرد باز را درها و زد را ماشین دزدگیر رهام شدیم نزدیک که ماشین به

 .شد خم سمتم به کمی و ایستاد ماشین در کنار هم او. نشستم داخل و کردم باز را

 بچگی از شکلیه، همین کال پسر این نشو؛ ناراحت سام از اما باشی، ترسیده داری حق -

 !بود شیطون طورهمین

 :گفتم درنگبی و چرخاندم سمتش به را سرم

 !میاد بدش خواهرش از هم شاید کنه، اذیت رو من میاد خوشش! نیست سالم اون -

 سعی که همانطور. ببینم اشچهره در وضوح به توانستممی را خنده هاینشانه گفتم که را این

 .داد تکان راست و چپ به را سرش شود، خندیدنش مانع کردمی

 !نداره منظوری ولی بذاره، همه سرسربه میاد خوشش کال اون! نیست اینطور باش مطمئن نه -

 .کشید عمیقی نفس و کرد کوتاهی مکث
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 !خونه گردیمبرمی و میایم دیگه یدقیقه چند تا ماهم! باش آروم حاال خب، خیلی -

 تا بلند صدای با و کردم باز را دهانم شد دور که رهام. شد دور ماشین از و گفت را این

 و حیاییبی بر عالوه مردک. شود خنک دلم تا کردم سام نثار آبدار ناسزای چندین توانستممی

 متوجه او مورد در باید دیگر بد صفت چند دانمنمی! هست هم صفتشیطان و موزی ادبی،بی

 روی را هایمپلک فکر این با! بکش عمیق نفس یک بگذار، کنار را سام نیلوفر، باش آرام! بشوم

 .کشیدم عمیقی نفس و بستم هم

. شدند ماشین سوار و برگشتند هردو باالخره اینکه تا بودم تنها ماشین در دقیقه چند دانمنمی

 .برنگشتم سویشان به هم لحظه یک حتی و دوختم خیابان به را نگاهم غیض با هم من

 رهام و شدیم پیاده هردو سام و من بودیم، آمده رهام ماشین با که آنجایی از رسیدیم که خانه به

 سام که کردممی نگاه را ماشینش شدن دور لحظاتی. شد دور و کرد حرکت ما از خداحافظی با

 .کرد اشاره خانه یشده باز در به

 !تو بیا! کنی؟ نگاه رو شدنش دور و وایسی خوایمی کی تا -

 درست او. شدم داخل نکنم، نگاهش کردممی تالش که حالی در و کشیدم درهم را ابروهایم

 .داشتبرمی قدم کنارم

 !دارم کار باهات من، ویالی تو بیا -

 .کردم بیشتر را سرعتم و دادم تکان را گردنم

 !نمیام -

 .کشاند اشخانه سوی به و گرفت را دستم مچ

 !منه؟ حرف   حرف اینجا بگم بهت باید چندبار -

 جونم از چی دیگه کنی؟ اذیتم خواییمی بازهم! شهمی ریاستت ادعای خیلی کهاین مثل تو -

 !خوایی؟می
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 .ایستاد سالن وسط و کشاند خانه داخل به را من هایمحرف به تفاوتبی

 !گردمبرمی االن وایسا، جاهمین دقیقه یه. کنم اذیتت خوامنمی -

 چه ببینم باشد بهتر شاید نه، اما رفتم؛می اینجا از باید. رفت هاپله سمت به و گفت را این

 که بودم مانده ماندن و رفتن بین! بیاورد؟ سرم بر بالیی خواهدمی هم باز نکند! دارد من با کاری

 سویم هب را بانکی کارت یک و ایستاد مقابلم. شد نزدیکم و آمد پایین هاپله از. شد پیدایش

 .گرفت

 داری دوست چی هر. خرید مرکز برو خانم زیبا با عصر امروز همین و بگیر رو کارت این بیا -

 !بخر

 :گفت تأکید با سپس آورد، نزدیکم را صورتش کمی و زد ایطرفهیک لبخند

 !باش خوش برو امروز، اتفاق جبران برای این! نداره هم محدودیت -

 نکند! شد مهربان ناگهان دوباره. کردم نگاه خودش به سپس کارت، به ابتدا باز دهان با

 این درضمن! ستواقعی گرفته تو مقابل که کارتی این نیلوفر نه! بگذارد؟ کارم سر خواهدمی

 بیدارم من یعنی! کندمی فراهم برایم بخواهم هرچه گفت سواریاسب اسطبل در که بود خودش

 تفاوتبی دنیا مال به نسبت که بیاورم در را کسانی ادای کنم؟ چه حال! بینم؟نمی خواب و

 نه آه! بخری؟ پول با توانینمی را من بگویم و بکوبم اشپیشانی به و بگیرم را کارت. هستند

 مگر دختر یک! کنم خرید محدودیتبی گفت خودش که همانطور و بروم بگذار! بیخیال

 !نپذیرد؟ را خرید پیشنهاد تواندمی

 .گرفتم را کارت و نشست صورتم روی محوی لبخند

 .ممنون -

 !شروعشه تازه این کنم؛می فراهم چی همه برات من بمون، اینجا که گفتم. کنممی خواهش -

 هانقشه و بودم خرید فکر در! باشد داشته خوبی رفتار همینطور بماند، مهربان طورهمین کاش

 .شدم خارج اشخانه از من و گفت را کارت رمز هم او. کشیدممی
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 چه روز آن خرید بگویم توانمنمی. شدم خرید مرکز راهی خانم زیبا همراه روز همان ظهر از بعد

 کردنش خالی برای تالشم و شدنمی خالی کردممی خرید هرچه لعنتی کارت. داشت خوبی حس

 به من دنبال هم خانم زیبا! شلوار و مانتو و آرایشی لوازم اقسام و انواع ها،لباس! بود فایدهبی

 خیلی شب از برگشتیم که خانه به. کردنمی اعتراضی اما شد،می کشیده طرفآن و طرفاین

 دقت که حاال. کردم رو و زیر را بودم خریده که هاییلباس و شدم اتاقم داخل. بود گذشته

 را تختم تمام حاال که هاییلباس تمام به نگاهی! کردم خرید اندازه از بیش بینممی کنممی

 به و گزیدم را هایمب**ل. دختر نگذاشتی هم خالی جای یک حتی! انداختم بود، پوشانده

 و نجیب دخترهای مانند باید تو! کردی رفتار ندیدبدیدها این مثل درست زدم، نهیب خودم

 !باشی تفاوتبی دنیا مال به نسبت هافیلم این مثل باوقار و خوب

 به نسبت من اصال  ! شو خفه لطفا! وجودم؟ ندای هی. گرفتم کمرم به را دستم دو فکر این با

 چشمت تا باشم دوست پول خواهدمی دلم من! گویی؟می چه حاال نیستم، تفاوتبی دنیا مال

 !ببرم لذت شدنم الکچری از بگذار! شدم الکچری من. دارد ارزش هم خیلی دنیا مال! بیاید در

 ممنونم خدایا آخ. دوختم سقف به را نگاهم و کردم بلند را سرم کردم، باز را دستم دو فکر این با

 کردم، تحمل هایمچشم روی بچگی از که عینکی عجیبم، هایچشم ام،فرفری موهای بخاطر

 جبران برای دانممی خدایا! شدنم الکچری حاال اما و نیستم پدرم و مادر واقعی فرزند اینکه

 !ممنونم واقعا من و کردی نصیبم را این قبلی هایلطف

 بلند هورای یک بخواهم اینکه مثل درست گرفتم صورتم دوطرف و کردم مشت را دستم دو

 بهتری فکر. کند سکته فریادم و هورا شنیدن از پیرزن است ممکن شب وقت این نه اما. بکشم

. دادم تکان را هایمشانه سپس دادم تکان پایین و باال به را سرم. دارم امشادی کردن خالی برای

 :کردم تکرار دادن شعار مانند همزمان

 !الکچری نیلوفر   الکچری، الکچری، -

 .دادم تکان را هایمشانه هم باز سپس چرخیدم، خودم دور و زدم قهقهه

 !الکچری نیلوفر   الکچری، الکچری، -
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 !کن جمع را خریدهایت و شو کار به دست دیگر، ستکافی الکچری، خانم   نیلوفر خب،

 دلتنگشان هم باز که آنجایی از. افتادم امخانواده یاد به کردم جور و جمع را اتاقم اینکه از بعد

 الکچری از البته. کردم صحبت بقیه و او با را ساعتی یک تقریبا و زدم مادرم به زنگی بودم

 .کنم ناراحتشان خواستنمی دلم بگویم؛ چیزی نتوانستم ماندنم برای سام درخواست و شدنم

 که بود شب هاینیمه بُرد؟می خوابم مگر خوشحالی و ذوق شدت از کردم قطع که را تلفن

 .بخوابم و ببندم را هایمپلک توانستم باالخره

*** 

 «ششم فصل»

 !شید؟نمی بیدار خانم؟ نیلوفر -

 روز یک گذاردنمی چرا آخر. برسانم قتل به را پیرزن این و شوم بلند واقعا باید باراین خدایا آخ

 !شدم الکچری که حاال هم آن! بخوابم؟ خواهدمی دلم که هروقت تا صبح

 خانم؟ نیلوفر -

 خانم زیبا که این دیوانه، نیلوفر! شده؟ مردانه امروز خانم زیبا صدای چرا کنید، صبر لحظه یک

 زدم، هایمچشم به و برداشتم آباژوار میز روی از را عینکم! است مرد یک صدای واقعا نیست،

 .آمد صدایش دوباره نشستم تخت روی و شدم بلند سپس

 !دارم کار باهاتون خانم؟ نیلوفر -

 هم رهام نیست، سام صدای که این. کردم گوش صدایش به دقت با و کشیدم درهم را ابروهایم

 شدم، بلند تخت روی از! کیست؟ پس آید،نمی بیرون اتاقش از که هم بیچاره سینای نیست،

 همزمان. کردم باز را در بعد یثانیه چند از کمتر و انداختم درهمم و ژولیده موهای روی را شالم

 کننده قانع دلیل امیدوارم کردی؟ بیدار را من بودی تو پس. گرفت فاصله کمی اتاقم در از عماد

 .ایستادم سینه به دست کشیده هم در ابروهای با! کُشممی را تو وگرنه باشی، داشته

 داشتی؟ کاری من با بله؟ -
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 بیام خواستن من از دارن، کار شما با سینا آقا! کردم بیدارتون ببخشید. بخیر صبح سالم: عماد

 !بزنم صدا رو شما

 .آوردم جلو را سرم کمی و کردم ریز را هایمچشم

 افتاده؟ اتفاقی -

 .زد پهنی لبخند عماد

 !دارن کار شما با فقط! اتفاقی؟ چه نه -

 کند، خب! کند؟ اممواخذه هم باز سام و بروم سینا اتاق به نکند! دارد؟ من با کاری چه یعنی

 دیواری ساعت به نگاهی و برگشتم اتاق داخل به! نروم توانمنمی که بیا گویدمی سینا وقتی

! بودی؟ خواب موقعاین تا تو و شده یازده ساعت کردی، پیشرفت خانم نیلوفر بهبه. انداختم

 فوضول حد از بیش هم وجود ندای این! بخوابم شب خود تا خواهدمی دلم اصال چه؟ که خب

 !است

 از هم باز او و رفتم سینا اتاق به زدم، شانه را موهایم و شستم را صورتم و دست کهاین از پس

 :پرسیدم و شدم نزدیکش. بگذارد تنها را ما خواست عماد

 افتاده؟ اتفاقی -

 !بزنیم حرف هم با خونه بیاد سام اینکه از قبل تا بیایی خواستم نشده، چیزی نه -

 اما بگوید، چیزی سام درمورد خواستمی که افتادم روزش آن حرف یاد به گفت که را این

 حسابی هایشحرف شنیدن برای که جاییآن از. کند کامل را حرفش خواهدمی شاید. نتوانست

 :گفتم سرعت به و ایستادم سینه به دست شدم، کنجکاو

 !بزنیم خب -

 گفت؟ چیزی پدرم اومدن درمورد سام -

 .دادم تکان پایین و باال به را سرم
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 !میاد دیگه ماه دو که گفت خانسیروس آره -

 :گفت تندتند باشد، شده دستپاچه که انگار شنید که را این

 !نمیایی؟ دیگه ماه دو همون و گردیبرنمی شیراز به تو چرا پس خب -

 اسطبل در سام که حرفی. شدم دقیق اشچهره به و کردم ریز را هایمچشم شنیدم که را این

 به سینا چرا! است؟ خبر چه اینجا! بمانم که خواست من از آوردم، خاطر به را زد سواریاسب

 خبرهایی اینجا نکند هستند؟ مشکوک هااین چرا! ماندنم؟ به سام و کندمی اصرار رفتنم

 که بودم فکر در هنوز. بمانم خواهدمی دلم که من اما! کنند؟می پنهان را چیزی نکند! است؟

 .داد فشار هم روی را هایشب**ل و فرستاد بیرون را نفسش

 اتفاقی برات اینجا خوامنمی فقط من هستی، خوبی دختر تو! نشو ناراحت من دست از: سینا

 !بیفته

. کرد پُر را وجودم تمام ترس! کنممی سکته و گویممی وداع را فانی دار دیگر دقایقی تا خدا آه

 دختر تو مگر آخر کشید فریاد وجودم ندای! بکُشند؟ را من است قرار نکند! اتفاقی؟ چه آخر

! بپرس را حرفش دلیل و کن باز را دهانت! هستی؟ مهمی آدم دانممی چه یا هستی؟ پادشاه

 .برداشتم سمتش به قدم یک

 !اتفاقی؟... چه -

 !نترس باش، آروم -

 .داد فشار هم روی را هایشپلک و کرد مکث ایلحظه

 بیاد، پدرم تا بمونی اینجا خوایمی اگه! گممی چی ببین کن گوش کن، ول رو هاحرف این اصال -

 قبول رو گهمی هرچی! نکن گوش رو سام هایحرف باشه، یادت رو مسئله چندتا اما بمون؛ باشه

 اعتماد قابل خیلی... سام... ام... سام آخه نده، انجام رو خواست ازت هم کاری اگه نکن،

 !نیست
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 با لحظه این در تا بیا کجایی؟ تصوراتم عزیز تمساح آه! ترساندمی را من دارد پسر این هایحرف

 سام چرا! است؟ خبر چه اینجا بگوییم و بکشیم عربده و کنیم باز ممکن تاحد را دهانمان هم

 .کردم نگاهش وارفته ایچهره با! نیست؟ اعتماد قابل

 !کنم؟ گوش هاشحرف به نباید چرا چرا؟ آخه -

 بیاد، پدرم وقتی تا. بدون قدرهمین فعال اما بدم، توضیح برات بیشتر تونستممی کاش -

 تو همینه، شمنطقی هم کنی فکر درست بخوایی اگه! نکن قبول رو سام هایحرف از کدومهیچ

 !باشه برادرت اون اگه حتی کنی؛ اعتماد شناسیسمی روزه چند فقط که آدمی به نباید

 فریاد زمانهم بکوبم امسینه به و کنم مشت را دستم خواهدمی دلم لحظه همین در چقدر وای

 است؟ راه در دیگر بدشانسی نکند بیاوری؟ سرم بر دیگر است قرار بالیی چه خداوندا؟: "بکشم

 !"بپرد؟ سرم از برق که کنی نصیبم دیگری لطف است قرار نکند

 را من هایشحرف. آمدم بیرون اتاقش از خوردهشکست لشکری مثل درست درازتر پا از دست

 من به را چیز همه نکند. شد ترسناک برایم خانه این! کنمنمی امنیت احساس دیگر ترسانده،

 با فکر این با! بداند باید خانم زیبا بله اوه! نگفته؟ را حقیقت تمام خانم زیبا نکند اند؟نگفته

 .زدم صدایش بلند صدای

 !خانم؟ زیبا -

 :گفت و آمد سمتم به داشت را سینا اتاق به برگشتن قصد که عماد

 یخونه به سری رهمی بگم بهتون که گفت. بیرون رفت اومدم من وقتی صبح خانم زیبا -

 !بزنه دخترش

 سالن به و گفتم ایباشه ضعیف صدای با! پیرزن؟ بود دخترت یخانه به رفتن وقت امروز آخر

. گذاشتم سرم روی را دستم دو و گرفتم بغل را زانوهایم انداختم، مبلی روی را خودم. رفتم

 که ستخبرهایی ندارم شکی دیگر. کردم مرور ذهنم در بارها را سینا هایحرف و سام هایحرف

 نه باشد سینا آید،نمی خوشش من از که کسی آن شاید نه، هم شاید! سردربیاورم آن از باید

 !باشم اینجا من خواهدنمی همین برای! سام
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 من البته. خوردیم را گرفت عماد که نهاری. شدم خانم زیبا منتظر و نشستم جاهمان را روز تمام

. شدم خیره خانه ورودی در به و نشستم مبل همان روی دوباره. خوردم چه نفهمیدم اصال که

 کرده فراموش را ایمسئله پیرزن این که شاید بپرسم، را چیز همه برگشت خانم زیبا وقتی باید

 !بگوید من به

 دیدم که را تکانش. خورد تکان خانه وردی در یدستگیره شد نزدیک که عصر پنج به ساعت

 به را دهانم و پریدم پایین درنده شیر یک مثل درست مبل روی از. نکردم تلف را وقت دیگر

 .کردم باز تمساح یاندازه

 !خانم؟ زیبا -

 یمسابقه در گویی که دویدم در سمت به همزمان و کشیدم فریاد را نامش توانم تمام با چنان

 سام که این نه، آه و شد باز در! است پایان خط از گذشتن آخر یلحظه این و هستم دومیدانی

! ماند باز دهانش و شد درشت بشقاب دو یاندازه به درست هایشچشم دید که را من! است

 !شده؟ ترسناک خیلی لحظه این در امچهره یعنی! شده شوکه قدراین دیدنم از چرا دانمنمی

 به نزدیک که شکلی ایدایره کوچک قالی روی اما شوم؛ متوقف و کنم کم سرعتم از خواستم

! شدم کشیده هاسرامیک روی قالی همراه به و خوردم لیز بود، شده گذاشته خانه ورودی

 به و کنم عبور پاهایش میان از من که کرد باز هم از را پاهایش لحظه یک در شدم که نزدیکش

 !افتادم درازکش زمین روی پاهایش جلوی درست که نکشید طولی! نکنم برخورد او

 حالت همان در شده گرد هایچشم با هم او. زدم نفسنفس و کردم نگاهش شوکه و زدهوحشت

 را چیزی صورتم در بخواهد که انگار شد، خیره امچهره به تردقیق و شد خم کمی سپس. ماند

 .کرد نگاه سقف به و کرد بلند سر سپس! کند پیدا

 !پروردگارا؟ خدایا؟: سام

 دست با و پیچید هم در صورتش اجزای. کرد نگاهم و انداخت پایین را سرش دوباره و کرد مکث

 .کرد اشاره من به راستش

 !کیه؟ موجود این چیه؟ موجود این -
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 .کشید هم در را ابروهایش و داد فشار هم روی را هایشب**ل. کرد سکوت دوباره

 !هان؟! دختر؟ کنیمی چیکار داری -

 :کردم زمزمه ضعیف صدای با و کردم باز سختی به را زبانم

 !خانم زیبا -

 .شد خم سمتم به بیشتر کمی

 !ببینم پاشو خانمه؟ زیبا شبیه من یقیافه -

 در زیادی درد همزمان اما شوم، بلند کردم سعی آرام خیلی. کشید کنار را پاهایش و گفت را این

 سرتاپایم به تحقیرآمیزی نگاه و داد تکان راست و چپ به را سرش! پیچید امبیچاره لگن و کمر

 .انداخت

 هایدختربچه مثل رفتارت! نه؟ کنی رفتار ساله هفت و بیست دختر یه حد در تونینمی تو -

 !ستساله هفت

 کمی. اوست با حق لحظه این در دیدم کردم فکر هرچه اما بگویم، چیزی خواستمی دلم خیلی

 چرا! است؟ ساله هفت و بیست دختر یک حد در رفتار این واقعا! دختر نیست بد هم متانت

 !بری؟می بیشتر لحظه هر را خودت آبروی

 شکر را خدا برو! افتاد راه سینا اتاق سمت به سپس داد، تکان تأسف روی از سری دیگر باریک

! نداشتی پیشش هم احترام مثقالنیم دیگر وگرنه ندید، را اتجنجالی حرکت این عماد که کن

 !برود سام جلوی فقط آبرویم است بهتر! نیس اینجا لحظه این در او شد خوب بگو، را رهام وای

 !شود؟می مگر اما گوید؟می چه برادرت که بپرسم خودش از بروم شدمی کاش

 بود نمانده غروب به چیزی دیگر. زدم قدم طرفنآ و طرفاین به حیاط در و شدم خارج خانه از

 شدم منتظر و ایستادم سینه به دست. شد داخل خانم زیبا و شد باز خانه در باالخره که

 فاصله ورودی در از خیلی هنوز. افتاد راه سویم به و زد محوی لبخند دید که را من. شود نزدیکم

 !کرد بلندی پارس کنارش درست و شد نزدیکش کیت ناگهان که بود نگرفته
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 !پرید هوا به متر نیم یاندازه به و گرفت دست دو با را چادرش نداشت را انتظارش که خانم زیبا

 !سرم به خاک وای ای: خانم زیبا

 ورودی به نزدیک جاهمان کیت خداراشکر. آمد سویم به دواندوان زدهوحشت و گفت را این

. کردممی فرار خانه داخل به باید هم من وگرنه نیامد، دنبالش دیگر و نشست زمین روی خانه

 که کردمی چپش یلقمه یک همینجا کاش! شد خنک دلم. کردم خندیدن به شروع اختیاربی

 گیردمی متفکرانه یقیافه یک بپرسم را سوالم که االن حتما  . نگیرد ژست من برای هاعاقل شبیه

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم و کردم هم در را امچهره"! مادر باش داشته صبر: "گویدمی و

 .کرد نگاه کیت به و برگشت عقب به ایلحظه شد که نزدیکم

 ندیدمش؟ روز چند این تو من چطور! بزرگه؟ اینقدر چرا! سگه؟ این -

 .کردم نگاهش جدیت با

 !کیته هم اسمش سامه، دختر این! نیست سگ که معلومه نه -

 .آورد نزدیکم را صورتش کمی و ماند باز دهانش کشید، هم در را ابروهایش

 چی؟ یعنی! هان؟ -

 .زدم کجی لبخند

 !گرفته خودش هم رو بچه حضانت شده، جدا زنش از سام کنم فکر -

 .شد نزدیکم قبل از ترگیج گفتم که را این

 !دونستمنمی من! داشته؟ زن سام مگه! دختر؟ گیمی داری چی -

 و دادم تکان راست و چپ به را سرم! شو پیرزن این گذاشتن کار سر بیخیال دختر، بردار دست

 .آمدم خانه داخل به همراهش

 !کن ولش بابا، هیچی -
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 .کردم نگاهش دقت با سپس کردم، مکث ایلحظه

 !نرفته؟ یادت رو چیزی گفتی؟ من به رو چیز همه گذشته درمورد مطمئنی شما خانم؟ زیبا -

 .کرد نگاهم دقت با و کشید هم در را ابروهایش

 مگه؟ شده چی. گفتم رو چیز همه که معلومه آره -

 درست. انداختم داشت قرار آن در سینا اتاق که راهرویی به نگاهینیم و فرستادم بیرون را نفسم

 ما کنار از سام شدم منتظر و شدم پشیمان حرفم گفتن از. شد پیدایش سام لحظه همین در

. بود من پَر ش فکر در هنوز شکبی. کرد نگاهم خیره هم باز و گفت خانم زیبا به سالمی. بگذرد

 در باید چرا! داد؟می هشدار من به اینطور سینا که است پسر این وجود در چیزی چه دانمنمی

 را خانه این! کنم چه دانممی بیاورد سرم بر بالیی بخواهد اگر آخ باشم؟ خودم مراقب مقابلش

 !کنممی خراب سرش روی را دنیا هیچ، که

 سرش از را چادرش و شد اتاقش داخل. افتادم راه خانم زیبا دنبال شد خارج خانه از که سام

 .ایستادم اتاقش چهارچوب در سینه به دست من و آورددرمی

 چرا؟! کنم گوش رو سام هایحرف نباید گهمی سینا -

 به اششده گرد هایچشم با کردمی مرتب موهایش روی را شالش که طورهمان شنید که را این

 .برگشت سویم

 !چرا؟ آخه ولی! گفت؟ رو این سینا آقا واقعا   -

! دهد؟می جواب سوال با چه برای را من سوال! پرسیدم را سوال همین که هم من خدا، وای ای

 خب! کنی؟می تلف کل عقل این با کردن صحبت با را وقتت چه برای آخر است، خودت تقصیر

 !داندنمی چیزی هم او که است معلوم

 حال در کردممی حس پریشانی و خشم از. گرفتم فاصله اتاقش از و انداختم باال را هایمشانه

 که کردممی نثارش جانانه ایکله پس یک تا بود اینجا میثم االن کاش ای. هستم جوشیدن
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 کله پس دلتنگ چقدر که آخ! رفت وا امچهره فکر این با! بشوم آرام کمی و برود جلو به سرش

 !هستم میثم به زدن

 ناله مدام وقتآن آمدی، شیراز از که نیست بیشتر روز چند هنوز! دختر کشتی را خودت اوه

 مگر نه،! برگرد شیراز به و کن رها را اینجا کنند، تحقیرت آنجا دلتنگی خیلی اگر خب! کنیمی

 و ببینم را امواقعی پدر باید باشم، خان سیروس منتظر باید. کنمنمی رها را خانه این! شود؟می

 !بدانم امواقعی اقوام و خانواده درمورد

 هایحرف دلیل بفهمم باید کجا از کنم؟ چه. زدم قدم طرفآن و طرفاین به و شدم اتاقم داخل

 برایم بیشتر توانستمی کاش که گفت چرا نگفت؟ کامل را هایشحرف چرا اصال چیست؟ سینا

 !بیفتد؟ برایم اتفاقی اینجا است نگران گفت چرا بدهد؟ توضیح

 و کردم بلند را سرم ایلحظه. نشستم تخت روی آشفتگی با بود ذهنم در که سوالی همه این با

 بیاید؟ سرم بر بالیی چه است قرار دیگر! بیا راه ما با کمی باراین و بیا خدایا. کردم نگاه سقف به

 چیزی لحظه همین در! ترسمنمی چیزی از اصال منکه البته! بگو واضح و رک حاال همین خوب

 که سام اما! شدی؟ آسوده حاال! ترسممی هم خیلی ترسم،می خب، خیلی آه. جوشید وجودم در

 ثروت از من خواهدنمی نکند! بیاورد؟ سرم بر بخواهد بالیی چه است ممکن است، برادرم

 با میراثم و ارث سر من! گیرممی را جانش خودم باشد این موضوع اگر آه! بگیرم؟ ارثی اشپدری

! شودمی کشیده جنایی ژانر به کمکم دارد اتزندگی داستان دختر، بیا کوتاه. ندارم شوخی کسی

! بکشد را من دیگر نفر یک که است این از بهتر. قاتل شوممی هم خودم شود، کشیده خب

 !نیست؟ اینطور

. شدم کشیده جنایت و قتل به سینا هایحرف فکر از! شدم؟ کشیده کجا به کجا از ببین خدایا

 .کنم فکر توانمنمی این از بیش دیگر ستکافی

. گذشتنمی امخوشحالی و شدن الکچری از خیلی هنوز. بود تغییر حال در چیزی یواشیواش

 این گویی اما کنم، شروع را جدیدی زندگی و کنم پیدا را امواقعی یخانواده که آمدم تهران به من

 همه و آیدمی روز یک شده؛ فیلم یک به شبیه درست امزندگی. افتاد نخواهد سادگی به اتفاق
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 منتظرش همیشه که نیست تغییری این افتد؟می اتفاق این هم من برای آیا. شودمی عوض چیز

 !بودم؟

 خوش آنجا تا کردممی را تالشم اما بیایم، بیرون سینا هایحرف فکر از بودم نتوانسته اگرچه

 !برد خواهم پی پنهان حقایق یهمه به خانسیروس آمدن با باالخره. باشم

 

 کهحالی در و بودم نشسته خوریصبحانه میز سر. بود آرام چیز همه که شدمی روزی چند

 از بلندباال لیست یک دارم تصمیم امروز. کردممی فکر بودم عسل و خامه خوردن مشغول

 اتاق خواهدمی دلم. کند مهیا برایم تا بدهم سام به و بنویسم را خواهممی اتاقم برای که وسایلی

 دکور و بیاورد را طراح نفر یک بگویم است چطور. باشد نقصبی و شیک هافیلم این مثل خوابم

 !کنم آسایش و راحتی احساس باید کنم،می زندگی اینجا که حاال باالخره! بچیند را اتاقم

 رفتاری سام و نیفتاده خاصی اتفاق آخر باشد؛ درست سینا هایحرف که بودم کرده شک دیگر

 سربی و آرام ندارد کاری من به اصال سام. دارد حقیقت او هایحرف کنم احساس من که نکرده

 .آیدمی سینا دیدن به ساعتیک از کمتر روز هر و کندمی را اشزندگی خودش ویالی در صدا و

 اشآماده سرتاپای به نگاهی. شد پیدا خانم زیبا یکله و سر که بودم غرق اتاقم چیدمان فکر در

 .انداختم

 خانم؟ زیبا ریمی جایی -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش

 امنوه گفت و زد زنگ بهم امروز. زدم سر دخترم به دوبار فقط هستیم اینجا که هفته دو این تو -

 !گردمبرمی شب تا و پیشش رممی امروز تنهاست، دست هم دخترم شده، مریض

 .انداختم باال را هایمشانه خونسردانه! شد؟ هفته دو سادگی همین به. گذردمی زود چقدر زمان

 .بمون دخترت یخونه خواستی اگه کردم، عادت اینجا به دیگه من. خانم زیبا باش راحت -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش و گرفت خودش به پذیرمسئولیت و متفکرانه یچهره
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 اینجا خانسیروس اومدن تا دادم، قول پدرت به چون ولی کردی، عادت اینجا به دونممی -

 .مونممی

 ایخوشمزه غذاهای یاد به ناگهان اما بماند، دخترش یخانه در که کنم اصرار هم باز خواستم

 بدهم؟ دست از را غذاها آن نیست حیف! است خوب پختشدست واقعا. افتادم پختمی که

 عریضی لبخند و بستم را دهانم آمد ذهنم در که فکر این! بپزد غذا برایم حداقل و بماند بگذار

 .شد خارج خانه از کوتاهی خداحافظی با هم او. زدم

 فضای و موبایل با را خودم کمی. برگشتم اتاقم به خوردم را مفصلم یصبحانه اینکه از بعد

 خیلی هم بطالت به زندگی گذراندن. رفت سر حد از بیش امحوصله اما کردم، سرگرم مجازی

 برایم بگویم سام به است چطور. زد سرم به فکری! شودمی خسته آدم نهایت در نیست؛ خوب

 قبول را حرفم اگر اما است، خوبی فکر این بله بگردم؟ را تهران کل آن با تا بخرد ماشین یک

 !کندمی فراهم برایم چیز همه که بود گفته خودش نکند؟ چه برای اما چه؟ نکرد

 آشپزخانه سمت به و شدم خارج اتاقم از درآمد شکمم قور و قار صدای شد که ظهر نزدیک

 عجیب. بود سرگرم موبایلش با و نشسته مبلی روی سالن در. شدم عماد متوجه که رفتممی

 لم اینجا که حالی این با اما آید،می بیرون زمانی کمتر و دارد حضور سینا اتاق در همیشه! است

 از که گویممی او به بیاید سام بگذار! نشسته بیرون که است وقت خیلی رسدمی نظر به داده

 !کنیمی فرار مسئولیتت زیر

 متوجه که گشتممی خوردن برای غذایی دنبال کردم باز را یخچال در و شدم آشپزخانه داخل

 اصال که من! گذاشته یخچال در غذا مقداری خانم زیبا که است خوب چه آخ. شدم غذا ظرف

 .ندارم آشپزی یحوصله

 در شدن بسته و باز صدای که بودم نکرده روشنش هنوز. گذاشتم ماکروفر داخل را غذا ظرف

 نزدیک اُپن به بود، رفته سینا اتاق به کسی چه ببینم شدم کنجکاو که آنجا از. آمد سینا اتاق

 .چرخاندم سینا اتاق راهروی و چپ سمت به را سرم و شدم
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 و ریخته بیرون شالش از را بلوندش موهای بیشتر نیم! کیست؟ دیگر زن این بینم؟می درست

 هم اشسانتی ده پاشنه هایکفش پوشیده، را است بلند کمی که زیبا بسیار سفید مانتوی یک

 درست کمکم را اشچهره. رفتمی او سمت به و بود عماد به نگاهش. اندکرده پابه صدایی و سر

. باشد زیاد سنش رسدمی نظربه و زده چهره به جذابی آرایش. ببینم توانستممی حسابی و

 !باشد تربزرگ هم معصومه مادرم از شاید

 .ایستاد عماد نزدیک

 !باش مراقبش خیلی. رممی دارم دیگه من جان؟ عماد -

 چشمی و داد تکان سری شد، بلند مبل روی از عماد. است سینا حال نگران که کیست زن این

 انگار که برود خروجی سمت به خواستمی هم زن آن. افتاد راه سینا اتاق سوی به سپس گفت،

 دید که را من. برگشت سمتم به و شد منصرف رفتن از. شد من متوجه چشمش یگوشه از

 .آمد سویم به آرامآرام و رفت باال کمی ابروهایش

 که احساسی دارم، احساسی. شد تردرشت و درشت رنگش،عسلی سبز درشت هایچشم

 !است خانم افروز زن این گویدمی

 .ایستاد مقابلم فاصله کمی با

 کنی؟می چیکار پسرم یخونه تو و هستی کی تو -

 باال ابرویی زن این برای که رسممی آرزوهایم از یکی به امروز باالخره. است خودش خدا، اوه

 را من خانسیروس شد باعث خانم افروز هرحال در! هستم هوویت دختر بگویم و بیندازم

 !نخواهد

 به را نگاهش سپس ببیند؛ تردقیق را رنگشان بخواهد که انگار کرد، نگاه هایمچشم به دقت با

 :گفت دوباره و شد کشیده درهم بلندش ابروهای زمانهم چرخاند سفیدم موی رشته سمت

 هستی؟ کی تو پرسیدم -
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 چرا آخر. باشد شناخته را من که بزنم حدس توانممی گرفته، خودش به زن این که ایچهره با

 زنممی فریاد هم چندکیلومتری از من! دارد؟ وجود دنیا در من تابلویی به آدمی مگر! نشناسد؟

 زن این از که من. ایستادم سینه به دست و کشیدم عمیقی نفس! هستم کسی چه که

 :کردم باز را دهانم و زدم محوی لبخند! بگیرم را حالش باید ترسم،نمی

 شما یخونه از تا سپردش خانم زیبا به خانسیروس که کسی! هستم خانسیروس دختر من -

 !همونم من ببردش،

 .زد پوزخندی

 فقط نه البته! کرد نابود رو ما زندگی روز یه توی که ایدختربچه زدم، حدس درست پس -

 شهر این به بودم تو جای! گردننمی تو دنبال که هاآدم چه! کرد خراب رو همه زندگی ما، زندگیه

 شده؟ پیدا سال همه این از بعد تکله و سر که شده چی! اومدمنمی

 .انداختم باال را هایمشانه

 پدر خانسیروس. ببینم رو مواقعی یخانواده اومدم فقط من. نکردم نابود رو کسی زندگیه من -

 !هست هم من

 .بود مشخص آن در عصبانیتش و خشم که ایخنده خندید؛ بلند صدای با

 هان؟! سیروسی؟ دختر تو که گفته بهت کی -

 دارد چه. کردم نگاهش خیره و ماند باز دهانم شوک شدت از! پرید سرم از برق شنیدم که را این

 !بدهد؟ آزارم دارد قصد نکند فهمم،نمی اصال   گوید؟می

 و رو پریسا هم من! دخترجون بودی ساله یک تو کرد عقد مادرت با سیروس وقتی: خانم افروز

 !شناختممی خوب خیلی رو پدرت یعنی اولش شوهر هم

 تکرار ذهنم در اشجمله! شنوم؟می دارم چیزها چه خدایا پریساست؟ مادرم نام! پریسا؟ گفت

 العملیعکس چه دقیقا االن بگوید من به نفریک بگویم؟ چه اصال  . کنم چه دانستمنمی. شدمی

 :داد ادامه دوباره که بودم کرده سکوت هنوز بدهم؟ نشان باید
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 نگفتن؟ بهت رو این سینا و سام نیست؛ تو پدر سیروس، -

 خدایا نیستم؟ خانسیروس دختر من! دانستند؟می را این سینا و سام! گوید؟می چه خدا ای

 دارد مغزم است؟ خبر چه خانه این در ست؟بساطی چه این کنی؟می من با داری چه حقیقتا  

 بپذیرم؟ را هاحرف این چطور. کشدمی سوت

 کنار را آن و انداخت اشصفحه به نگاهی. خورد زنگ موبایلش که بزند دیگری حرف خواستمی

 .افتاد راه درخروجی سمت به و کرد پشت من به همزمان. گرفت گوشش

 کجایی؟ تو خونه، اومدم که وقته خیلی من الو؟: خانم افروز

- . ... 

 !بدم بهت نبود نیاز هم خبر! ندارم احتیاج تو یاجازه به اینجا به اومدن برای من -

- . ... 

 .دیدمش آره اوه، -

 .شد خشمگین کمی صدایش آهستهآهسته

 بزنم؟ حرف باهاش نباید چرا چرا؟ -

- . ... 

 !بدی دستور من به تونینمی تو مادرتم، من -

 .شد خارج خانه از و کرد باز را در لحظه همین در و

 واقعی پدر! کنم؟ هضم را هایشحرف چگونه آخر. بودم شده خشک مجسمه یک عین درست

 دختر من هستند؟ کجا من واقعی یخانواده پس! کیست؟ پس! نیست؟ خانسیروس من

 با نیستم، خواهرشان من که دانستندمی ابتدا از سینا و سام و هستم دیگر مرد یک و پریسا

 مریض مگر است؟ دادن رخ حال در امزندگی در اتفاقی چه واقعا نگفتند؟ چیزی حالاین

 چه گفت که بود چه خانم افروز منظور! چیست؟ هدفشان کردند؟ پنهان را این که هستند
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 آمدم؟می شهر این به نباید چرا! هستند؟ من دنبال کسانی چه مگر گردند؟می من دنبال هاآدم

 خب بکُشند؟ را من است قرار جدیجدی نکند خدایا ام؟کرده خراب را کسانی چه زندگی

 !بکُشد را من کسی نیست نیاز دیگر کنم،می سکته ترس از خودم بگوید من به را این نفریک

 برای پس نبود، باخبر حقیقت تمام از وقتی دانمنمی. افتاده خانم زیبا بخاطر هااتفاق این تمام

 خدمتش به نبینمش اینکه مگر! هستم؟ خانسیروس دختر من که گفت سادگی آن به چه

! نیست صالحم به که است معلوم خب است؟ صالح به اینجا در من ماندن واقعا آیا! رسممی

 خدا! آمدنمی شهر این به هرگز بود من جای اگر گفت گفت؟ چه افروزخانم نشنیدی مگر

. آوردم خاطر به دیگر باریک را داد سینا که هشداری. افتاده اتفاقاتی چه گذشته در داندمی

 خواهندمی هم شاید! دادنمی را هشدارش سینا بود این از غیر! دارد هدفی سام که است معلوم

 بیاورند؟ سرم بر بالیی خواهندمی یعنی بگیرند؛ را پدرشان و مادر زندگی شدن خراب انتقام

 و گذشته من از خانسیروس چرا که است واضح حاال. گرفتم پیش را اتاقم راه بلند هایقدم با

. نداشته من قبال در مسئولیتی اصال نبودم، دخترش اصال من چون سپرده؛ دیگری به را من

 همین در خواهدمی دلم خیلی! بعد برای بماند اشبقیه فهمیدم، را چیز یک این حاال حداقل

 .بشود خراب خانه این که بکشم فریادی و بکوبم سرم به دست دو با لحظه

 آخر اما نیست، هم اینجا من جای. پوشیدم را شلوارم و مانتو تندتند و شد اتاقم داخل

 آه! ات؟بعدی لطف بود این خدایا! باشم؟ آواره که امآمده دنیا این به من خداوکیلی کجاست؟

 خانه این از باید ابتدا کنم؛ تشکر که ندارم را وقتش فعال نه،... موهای بخاطر ممنونم واقعا خدا

 برای بعدا. برگردم شیراز به که است این است مهم که چیزی تنها لحظه این در هرحال در! بروم

 حاال. کنممی را کار این حتما اما گیرم؛می تصمیمی حقیقت، دانستن و امپدرواقعی کردن پیدا

 .استافتاده اتفاقاتی چه هاآن یگذشته در دقیقا   بدانم که شده مهم خیلی برایم دیگر

 چه بگو را من! بردارم؟ را امالکچری هایلباس این از یکی کدام حاال وای. کردم باز را ایمکوله کیف

 را هااین از یکی کدام آخر اما مرسی، واقعا   خدایا. داشتم شدنم ثروتمند و خوشی برای تصوراتی

 .است ترمهم االن رفتنت! دیگر بردار دست االهللاالاله! بردارم؟
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 همان گذاشتمی خب. زد بهم را آرامشم و عیش و آمد که کند چه را خانم افروز این بگویم خدا

 .بودم خوش کمی موقعآن تا نیستم خانسیروس دختر که فهمیدممی دیگر ماه دو

 خانم زیبا یخانه به ابتدا. شدم خارج اتاق از و چپاندم کیفم داخل را آمد دستم دم که هرچیزی

 بروم اگر اما گیرم؛می شیراز برای بلیط یک بعد و رسممی خدمتش به حسابی و درست روم؛می

 باید کجا از اصال  ! بیایم؟ تهران به امپدرواقعی کردن پیدا برای دیگر گذارندمی پدرم و مادر

 بگردم؟ دنبالش

 از قبل. است رفتن مهم لحظه این در دانم،نمی را هااین. دادم تکان راست و چپ به را سرم

 بگویم چیزی آنکهبی توانمنمی. کردم نگاه سینا اتاق به ایلحظه بروم خروجی در سمت به اینکه

 هم در ابروهای با! کن نثارش جانانه حرف چند و برو که گفتمی وجودم در چیزی. بروم اینجا از

 .کردم باز بلند باصدای را در و رفتم اتاقش سمت به کشیده

 خیره هم سینا و برگشت سویم به شده گرد هایباچشم بود سینا به دادن غذا مشغول که عماد

 دانمنمی ناگهان که برداشتم قدم سویش به خشمگین و کشیده هم در ابروهای با. کرد نگاهم

 پرتاب عماد روی درست و بخورم ایجانانه سکندری شد باعث که شد راهم سد چیزی چه

 !هاگرفتی اشتباه! عماد نه بیفتم رهام آغوش در خواستممی من خدا آه! بشوم

 :زد فریاد و پرید جا از فنر مانند که آمد سرش بر بالیی چه دانمنمی

 !سوختم آی آی -

 را بچه این ببین نیلوفر، کند چکارت بگویم خدا وای! داد تکان تندتند را تیشرتش زمانهم

. پریدمی پایین و باال سرکنده مرغ مثل و ریخته رویش بود دستش در که غذایی ظرف! سوزاندی

 .دوید اتاق خروجی در سوی به همزمان

 !گیرممی آتیش دارم وای وای: عماد

 .کردممی نگاه را رفتنش و کرده کج را گردنم بودم، ایستاده اتاق وسط باز دهان با

 نیلوفر؟ داشتی کاری من با -
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 .برگشتم سمتش به و آمدم خودم به سینا صدای با

 بله؟ -

 خشمگین لحظه این در من آمد؛ یادم آه! داشتم؟ چکار اینجا من. کردم نگاهش خیره لحظاتی

 دوباره کردم تالش و کردم صاف را صدایم. کنم سینا نثار سوزنده حرف چند خواستممی بودم

 !نیامده تو به هم عصبانیت و خشم ببین! بکشم هم در را ابروهایم

 فکر کردین؟ رو اینکار چرا! نیستم خواهرتون من که کنید پنهون من از نداشتم انتظار ازتون -

 همه خوایدمی برادرتون دستیهم با دونستمنمی ولی هستید، اعتمادی قابل آدم شما کردممی

 شد؟می نصیبتون چی دروغ این از آخه! کنید قایم من از رو چیز

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم و کردم مکث ایلحظه

 !متأسفم براتون واقعا -

 :زد صدایم او و شدم خارج اتاق از سرعت به و گفتم را این

 !کن صبر لحظه یه نیلوفر -

 دارم که بگویم و بزنم خانم زیبا به زنگ یک باید. برگشتم سالن سمت به صدایش به تفاوتبی

 چه موبایلم! نیست اما بردارم، را موبایلم تا کشیدم مانتویم جیب به دستی فکر این با. آیممی

 دوباره و برداشتم را موبایل برگشتم اتاقم به سرعت به. گذاشتم جایش اتاقم در آمد یادم شد؟

 و شد باز ورودی در ناگهان که بروم سالن به خواستممی گذشتم که راهرو از. شدم خارج اتاق از

 در را خودم سرعت به ببیند را من اینکه از قبل و شدم منصرف راهم از نه، اوه. شد داخل سام

 با. کردم نگاهش و کردم نزدیک دیوار به را سرم کمی. کردم پنهان دیوار پشت راهرو همان

 کنم؟ چه حاال. آیدمی سمت این به دارد خشمگین یچهره و کشیده هم در ابروهای

 چه برای آخر! صفتشیطان مردک دادم، فشار هم روی را هایمدندان و کردم ریز را هایمچشم

 نیستم خواهرش من دانستمی که این با خواهد؟می جانم از چه! نگفت؟ من به را حقیقت

 :گفت بلند صدای با لحظه همان درست! کردمی اصرار ماندنم برای
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 !نیلوفر؟ -

 پناه دیگر هایاتاق از یکی در و روممی آهان،! کنم؟ پنهان را خودم کجا! پریدم هوا به مترنیم

 :کشید فریاد که آمد سینا خشمگین صدای ناگهان. آیدمی سمت این به دارد هنوز. گیرممی

 سام؟ -

 اتاق داخل. رفت اتاقش سوی به بلند هایقدم با و برگشت عقب به. شد منصرف راهش از سام

 .کوباند سرش پشت محکم را در و شد سینا

 در پشت را خودم افتادم، راه سینا اتاق سوی به کشند؟می جدید ینقشه گویند؟می چه یعنی

 :آمد سینا خشمگین صدای. چسباندم در به را گوشم و رساندم اتاقش

 !بره بذار کنی؟ غلطی چه خوایمی -

 با اون. کردم دعوتش من انگار زنیمی حرف جوری یه! کردی؟ خیال چی خودت با بره؟ بذارم -

 !نبود مهم من برای نیومدنش یا اومدن اومده؛ خودش پای

 چندبار هاسال این تموم توی دونممی خوب که من! نشناسه تورو که بزن یکی به رو حرف این -

 !بره اینجا از بذار برادر، دست! بودی دنبالش و گرفتی رو سراغش

 !اششیطانی هایخنده همان از خندید؛ سام

 !برسه بهش ایدیگه کس دست ذارمنمی اومده، که حاال مونه؛می همینجا اون نداره، امکان -

! دیگر؟ کسان چه دست گوید؟می چه اما! دانستمنمی خودم و هستم مهمی آدم چقدر من اوه،

 !هستند؟ من دنبال چه برای آخر

 :آمد سینا لرزان صدای سپس شد، برقرار سکوت ایلحظه

 رفتار اون عین درست شدی، بابا شبیه چقدر امروز! بینمتمی طوریاین شهنمی باورم -

 !کنیمی

 !بدتر خیلی اونم، از بدتر من کن؛ باز خوب رو هاتچشم -
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 :کرد بلند را صدایش سینا

 !زنممی حرف باهات دارم ری؟می داری کجا -

 :کرد بلند را صدایش هم سام

 ... .وگرنه نکنی، دخالت من کارهای توی و کنی تمومش بهتره -

 !کنی؟ تهدید هم رو من خوایمی چی؟ وگرنه -

 !بابا پیش فرستمتمی ملبورن؛ به هواپیماست بلیط یه اشهزینه اما... برادر نه -

 شنیدی که هاییحرف این با کن، فرار و بردار را جانت نیلوفر! کیست؟ دیگر مرد این! ابالفضل یا

 ناگهان که برگشتم عقب به و کردم جمع را توانم تمام! دارد هانقشه برایت مرد این است واضح

 .کردم نگاهش کشیده هم در ابروهای با و کشیدم جیغی آمد هایمچشم جلوی عماد یسینه

 !کن نگاه روجلوت -

 موقعهمان درست! کنیمی صحبت هم اینطور حاال و سوزاندی را او ابتدا است، خوب خیلی

! زدم را سکته دیدم که را سام. برگشتم عقب به وحشت با و گفتم هینی. شد باز سینا دراتاق

: کشید فریاد وجودم ندای. هستم در پشت من فهمید کشیدم که جیغی صدای با است معلوم

 خروجی در سمتم به و زدم کنار را عماد فکر این با!" شود؟ رفتنت مانع که ایایستاده کن، فرار"

 :آمد سرم پشت از صدایش. دویدم

 !وایسا نیلوفر -

 ندارد امکان ترسیدم، که حال! خواهد؟می چه جانم از خبیث هیوالی. بایستم عمرا   بابا برو

 بلندی سوت صدای ناگهان که دویدممی اصلی در سمت به. شدم حیاط وارد دواندوان. بایستم

 و کشیدم جیغی شد که نزدیکم. آمد سویم به کنانپارس کیت بعد و آمد زد سرم پشت سام که

 .گرفتم سرم روی را ایمکوله کیف و نشستم زمین روی زمانهم

 !لعنتی شو دور شو، دور ازمن -
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 یلقمه یک را من دیگر دقایقی تا که ندارم شکی. افتاد لرزه به تنم تمام کردمی که پارسی با

 زدنش نفسنفس از اما! شد خفه لعنتی سگ اینکه تا گذشت لحظاتی! کندمی چپ

 سام یمردانه هایکفش به نگاهم همزمان کردم، باز را هایمچشم. است کنارم هنوز فهمیدممی

 .است ایستاده مقابلم که افتاد

 و کرده کج را گردنش. کردم نگاهش و کردم بلند سر آهسته خیلی و برداشتم سرم روی از را کیف

 در. رسدمی نظربه آرام کامال   نیست؛ کشیده هم در دیگر ابروهایش. کندمی نگاهم خونسردانه

 و زد لبخندی! ننشسته هاچمن روی کامال من مثل البته نشست؛ کنارم زمین روی لحظه همین

 .کرد نزدیک را صورتش

 وایسا؟ گفتممی شنیدینمی کنی؟می فرار چی برای اصال   رفتی؟می داشتی کجا -

 .دادم قورت را گلویم آب

 .دیدم هم رو خانم افروز! شنیدم رو حرفاتون یهمه -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش خونسردانه

 !بذاری؟ فرار به پا اینطوری بعد و بزنی حرف من با قبلش نباید چی؟ که خب -

 .کردم ریز را هایمچشم و کردم صاف را گردنم. گرفتم قوت کمی

 !نیستی من برادر تو! بیاری سرم بالیی خوایمی تو! مونه؟می هم ایدیگه حرف مگه -

 .کرد هم در را صورتش اجزای

 اگه ضمن در! شه؟می نصیبم نفعی چه! بیارم؟ تو سر بالیی بخوام باید من چرا آخه -

 !کن فکر منطقی یکم داشتم؛ وقت روز پونزده_ده بیارم سرت بالیی خواستممی

 .کرد اشاره خانه به سپس شد، بلند و گفت را این

 !زنیممی حرف هم با داخل بریم پاشو پاشو، -

 .نمیام -
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 که مونده چیزها خیلی هنوز دیگه، شو بلند خب بدونی؟ رو حقیقت یهمه خواینمی مگه -

 !نداری خبر ازشون

 :داد ادامه تریمهربانه لحن با سپس کرد، مکث ایلحظه

 !خوب دختر پاشو -

 شاید. شودنمی دیده آن در عصبانیت و خشم از اثری هیچ دیگر. کردم نگاه دقیق را اشچهره

! بگوید هم باید. بگوید را حقیقت یهمه خواهدمی گفت. گویدمی چه ببینم و بروم باشد بهتر

 به را سرم افکار این با. کند برمال را رازها یهمه است مجبور نیستیم، خواهرش فهمیدم که حاال

 .شدم بلند آرام خیلی سپس دادم، تکان پایین و باال

 .کرد اشاره مبلی به شدم که اشخانه داخل همراهش

 !میام االن هم من بشین -

 چه یعنی. گرفتم بغل در را ایمکوله کیف و نشستم مبل روی. رفت باال یطبقه به و گفت را این

 و بیاورد چاقو یک تا رفت باال یطبقه به نکند! ندارم؟ خبر هاآن از که هست دیگری چیزهای

 !کند؟ تکهتکه را من

 !بیاورد؟ سرت را بال این باید چه برای آخر دختر، آه -»

 که دارند کافی دلیل پس کردم؛ نابود را زندگیشان گفت خانم افروز نشنیدی مگر وجود؟ ندای-

 «!بکُشند را من بخواهند

 در! هان؟ بینم،می خواب فقط نکند! افتدمی دارد امزندگی در هااتفاق این شودنمی باورم اصال

 به و کشیدم عمیقی نفس... ! اینجا اما ام،ساده یخانواده کنار داشتم ساده زندگی یک شیراز

 .است درانتظارم دیگری چیزهای چه داندمی خدا. کردم تکیه مبل پشتی

 میز روی را سفیدرنگش لپتاپ و نشست رویمروبه برگشت، پایین یطبقه به یقهدق پنج از کمتر

 :گفت و درآورد تنش از را کتش سپس گذاشت، عسلی
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 بچه دوتا نداره، دختر اصال   من پدر! نیستی من خواهر تو آره، بگم بهت باید کهاین اول خب -

 !هستیم سینا و من که داره

 .شدم خم سمتش به کمی

 !کردین؟ قایم ازمن رو این چرا شما وقتاون -

 !خواستمی رو این پدرم چون -

 .شد گرد هایمچشم و رفت باال ابروهایم

 چرا؟ آخه -

 اتواقعی پدر دنبال و بری اینجا از نیومده خودش تا خواستنمی! بود تو نگران اون چون -

 !بگردی

 .کشیدم هم در را ابروهایم

 !کنم پیداش باید من منه؛ حق امواقعی پدر دیدن -

 مادرت به کال رو تو پدرت بود این از غیر اگه نیستن؛ تو دیدن مشتاق هااون ساده، یدختره -

 !نیستی مهم براش تو اصال! سپردنمی

 .کردم ریز را هایمچشم و دادم فشار هم روی را هایمب**ل! سوزاندمی را من چطور ببین لعنتی

 داری؟ خبر ازش تو. ببینمش خواممی هرحال در -

 شوم بلند گویدمی شیطان. شد کاری انجام مشغول و کرد باز را لپتاپش خونسردانه. نداد جوابی

 را امواقعی یخانواده سادگی به کردممی خیال دیروز تا بگو را من! هابزنم گوشش به سیلی یک و

 پدرم از نه و دانممی چیزی مادرم اقوام از نه! هستم صفر ینقطه در درست حاال اما کردم، پیدا

 بکنم؟ باید چه حال. دارم خبر

 شروع بود، پشلپتا یصفحه به نگاهش که سام. کردممی نگاه طرفآن و طرفاین به آشفتگی با

 .کرد صحبت به
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 !بابا سالم -

 صحبت او با من خواهدمی حتما! گرفته؟ تماس پدرش با. پرید سرم از برق شنیدم که را این

 کشیدممی شالم به دستی. کنم آماده را خودم است بهتر. کند تعریف برایم را چیز همه و کنم

 .آمد خانسیروس صدای که

 ... .چیکار تو دست از باید دونمنمی واقعا من سالم، -

 .کرد قطع را حرفش سام

 !بگو بهش رو چیز همه و بزن حرف باهاش! جاستاین نیلوفر -

 !باشه. نیست ایچاره... خب خیلی! واقعا؟: خانسیروس

 مرد. کردم مرتب را خودم دستپاچگی با من و چرخاند من سمت به را لبتابش موقع همان

 مجلل ایخانه سالن سرش پشت نشسته، ایصندلی روی ایخانه در که دیدم را مسنی

 روشنش ایقهوه موهای در و رسیدمی نظربه پریدهرنگ کمی و سفید پوستش. بود مشخص

 .بود سینا و سام هایچشم به شبیه رنگشعسلی درشت هایچشم. شدمی دیده زیاد سفید

 :گفتم سرعت به

 .سالم -

 تمام و موهایم هایم،چشم! شد خیره من یچهره به دقیق و خوب. آورد جلو کمی را سرش

 .کرد تکیه اشصندلی به بعد و گذراند نظر از جز به جز را صورتم اجزای

 بدشانسی و بشناسنت توننمی همه داری، که هایینشونه این با پریسایی، دختر تو... سالم -

 !دارن خبر هانشونه این از همه که اینه

 .داد تکان راست و چپ به را سرش و کرد مکث ایلحظه. گویدمی درست که را این واقعا آه

 رو زیباخانم جلوی باید هم من اگرچه! گفت بهت رو حقیقت کرد اشتباهی کار اتپدرخونده -

 .نگه چیزی که گرفتممی
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 .پریدم حرفش میان

 هستن؟ هاکی امواقعی یخانواده دونستممی نباید من یعنی -

 !کنم تعریف برات اول از بذار بدونی؛ هم رو چیزها بقیه باید فهمیدی، دیگه که حاال! بگذریم -

 .کرد نگاهم سپس کشید سر مقداری و برداشت را بود کنارش در که آبی لیوانی

 بودیم، هم عاشق جوونی توی هردو! بود من مادری دور اقوام از پریسا یعنی مادرت: خانسیروس

 من و کرد ازدواج دیگه نفریه با مادرت. کنیم ازدواج باهم ما ندادن اجازه پدریش یخونواده اما

 بود؛ شاکی هاشبازیدغل و کارها دست از خیلی پریسا نبود، خوبی مرد تو پدر! افروز با هم

 پدرت! شد باردار رو تو بودن، گرفته جدایی به تصمیم که وقتی درست و کردمی اذیتش همیشه

 چون باشه؛ داشته رو تو داشت دوست پریسا اما بود، مخالف تو اومدن دنیا به با اول همون از

 هم از اومدی دنیا به تو اینکه از بعد! کنی پر رو هاشتنهایی تو خواستمی... بود تنها خیلی

 رو تو که گفت پریسا به اول همون از. نبودی مهم محسن برای اصال   تو متأسفانه. شدن جدا

 !خوادنمی

 به و شدم کنجکاو هم من. کرد نگاه سرم پشت به و کرد سکوت ایلحظه رسید که اینجا به

 نگاه را او خانسیروس پس. زدمی قدم طرفآن و طرفاین به سرم پشت سام. برگشتم عقب

 .کندمی

 طلبیجاه جز چیزی به اون. داشت رو اشخونوادگی ثروت طمع و حرص محسن: خانسیروس

 هم پدربزرگت! بود پدریشون اموال عموت، یعنی برادرش و اون ذکر و فکر تموم! کردنمی فکر

 از داشت که زمان اون! گذاشت تو برای رو اشدارایی همه داشت، مشکل هااون با شدت به چون

! شدن عصبی چقدر فهمیدن رو این هااون وقتی کن فکر. بودی اشنوه تنها تو رفتمی دنیا

 ترسیدمی برسه؛ تو به دستشون خواستنمی بود، نگرانت خیلی فهمید رو موضوع وقتی پریسا

 !بیارن سرت بالیی

 .شد خیره اینقطه به هم در یچهره با و کشید عمیقی نفس



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

137 

 

 فهمیدیم بعدش دوماه_یکی کردم، عقد باهاش وقتی و داشتم دوست رو پریسا همیشه من -

 یلحظه تا. دراومد پا از کامال تا کشید طول ماه پنج فقط! ستپیشرفته هم خیلی و داره سرطان

 من خواستمی. کنم دور هااون از رو تو تونممی تا خواست من از. بود تو نگران مرگش آخر

 تهران از تا سپردم اتپدرخونده یخانواده به بعدش و خانم زیبا به رو تو هم من! باشم مراقبت

 !کنن دورت

 :داد ادامه دوباره سپس انداخت سام به نگاهینیم

 هستی تهران توی تو بفهمن وقتی! دختر کنن هرکاری توننمی ثروتشون و مال برای هااون -

 شیراز برگرد نری، دنبالشون که بهتره برات! شهمی چی فهمینمی دیگه اونوقت و کننمی پیدات

 !اتخونواده پیش

 :گفت تأکید با هم در یچهره با و آمد جلو کرد، مکث

 رو چیز همه تا داره نگه رو تو خواستم سام از من! شیراز برگرد دختر، نیست امن تو برای اونجا -

 !بگیر درستی تصمیم فهمیدی رو چی همه که حاال کنم؛ تعریف برات

 بعید. است میراث و ارث سر موضوع واقعا   پس. رفتم فرو فکر در و شدم خیره اینقطه به

 را هایشبدشانسی تمام با نیلوفر! دهدمی هشدار من به اینطور که باشد کمی ثروت دانممی

 توانممی مگر! است انگیزوسوسه هم تصورش حتی! دارد؟ هنگفتی ثروت چه کن، تصور

 دیدن بیخیال یعنی ندارم؟ خبر خودم و هستم الکچری قدراین من یعنی خدایا نروم؟ سراغشان

 و ببینم را مسئولیتمبی پدر هم بگیرم پس را ثروتم و بروم باید توانم،نمی نه شوم؟ امواقعی پدر

 با توانممی تنهایی مگر! بربیایم؟ پسشان از چطور اما بگیرم؛ را است من مال که چیزهایی هم

 اموال و مال آن خیالبی هرحال در که است این است واضح برایم که چیزی! بشوم؟ روروبه هاآن

 پس را همه برسانم، سزایش به را مسئولیتمبی پدر کهاین برای شده اگر حتی شد؛ نخواهم

 !گیرممی

 .کردم نگاهش دوباره و زدم ایخبیثانه لبخند

 !ببینم رو پدرم باید من -
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 .داد بیرون پرصدا را نفسش خانسیروس

 سام! برنمیای پسشون از تنهایی نرو؛ سراغشون تنهایی اما بکن، خوایمی هرکاری خب، خیلی -

 اول اینکه یا بگیری رو اموالت و مال بخوایی اینکه دونه؛می خوب رو کارها و هاقانون این یهمه

 باشه یادت... و بودی مهم خیلی پریسا برای چون مهمی، من برای تو. بگیری پس رو هویتت

 !نده نشون بهشون راحت رو خودت

 :گفت و کرد نگاه ایستاده کنارم حاال که سام به دوباره

 گرفتن پس هم کردنشون، پیدا تو هم! باشه همراهت و کنه کمک بهت خواممی سام از من -

 !داره خبر ازشون سام دونممی اما ندارم، رو آدرسشون من! رو حقت یهمه

 یعنی این. کرد تأیید را خانسیروس هایحرف سر تکان با. کردم نگاه سام به گفت که را این

 هم باید البته پذیرد؛می را پدرش هایحرف! کنی گوش حرف پسر چه! کرد؟ خواهد کمکم

 !است پدرش خانسیروس بپذیرد،

 مال هم من البته! دوست مال هایلعنتی! هستند موجوداتی چه امپدری یخانواده داندمی خدا

 پدرم از را بودنم دوست مال این یعنی. برسانم قتل به را کسی که اینقدر نه اما هستم، دوست

 تا کند تقسیم مساوی را ثروتش توانستمی پدربزرگ آن خوب،! بردم؟ ارث به محسن یعنی

 ثروت یک بیخیال شودمی مگر کنم؟ چه حال. نشود فرزندانش بین جدال و جنگ باعث اینطور

 و کنم فراموش را چیز همه سادگی به آمدم اینجا تا که حاال توانممی مگر! شد؟ هنگفت

 یعنی! آورمدرنمی سر چیزی هیچ از که من اما! شود؟می چه امزندگی در تغییر پس! برگردم؟

 برای را چیز همه ابتدا و بزنم زنگ شیراز در پدرم به است چطور! کرد؟ خواهد کمکم سام واقعا  

 و مال و بگردم اقوامم دنبال سام همراه داد نخواهد اجازه صورت این در نه اما کنم؟ تعریف او

 شیراز به کندمی مجبور را من کند،می تهدیدم خطری بداند اینکه محض به. بگیرم پس را ثروتم

 افروز ببین بمانم؟ باید چطور اینجا که است این دیگر یمسئله. کنم اساسی فکر باید. برگردم

 !ریخت بهم را چیز همه چطور خانم

 :گفت خانسیروس که بودم غرق افکارم در
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 !برم باید من بسپر، سام به رو مسائل یبقیه -

 لپتاپ روی سیاه یصفحه به. شد قطع تصویرش و کرد خداحافظی ما هردوی به نگاه با سپس

 .کشیدممی نقشه همچنان و بودم خیره

 خواهرم تو بگم بهت خواستممی اول شب همون من خبره؟ چه اینجاها فهمیدی حاال: سام

 بهت حرفی خواستم سینا از! دارم نگهت خواست من از اومدی، فهمید پدرم وقتی اما نیستی،

 شده، پدرم و مادر زندگی شدن خراب باعث مادرت اینکه بخاطر کردمی فکر اون اما نزنه،

 !خواستمی پدرم که کردم رو کاری فقط من ولی بگیرم؛ انتقام ازت خواممی

 .دادم تکان پایین و باال به را سرم حوصلگیبی با

 کنم؟ چیکار باید حاال. فهمیدم خب، خیلی -

 .کرد روشن سیگاری خونسردانه سپس انداخت باال را هایششانه

 هااون کردن پیدا! نشده اینجا خبری هیچ اصال   کن فکر شیراز، برگردی کنممی پیشنهاد بهت -

 هااون که نداری انتظار! برنمیای پسش از تو و نیست ایساده کار اموالت و مال گرفتن پس و

 !کنن؟ تو تقدیم دستی دو رو چیزشون همه

 آتشش رنگش طالیی فندک با خونسردانه. شدم خیره سیگارش به و کشیدم هم در را ابروهایم

 و زدم سیگارش زیر لحظه یک در و شدم نزدیکش اختیاربی. کرد کردنش دود به شروع و زد

 :گفتم همزمان

 !کشی؟می سیگار زنم،می حرف باهات دارم -

 کشانجیغ همزمان. پریدم پایین و باال فنر مثل افتاد خودم روی سیگارش موقع همان درست

 و کشیدم راحتی نفس افتاد زمین روی وقتی! تکاندم را بود کرده گیر آن به سیگار که را مانتویم

 !کردمی نگاهم خیره داشت باز دهان با. برگشتم سام سوی به

 .داد تکان راست و چپ به را سرش و کشید هم در را ابروهایش
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 تیمارستان یه برمتمی خودم برنگرد؛ شیراز به کردم، اشتباه! هستی واقعی یدیوانه یه تو -

 !دممی تحویلت خوب

 .کشید فریاد و شد بلند لحظه یک در ناگهان کرد، مکث ایلحظه

 !داشتـی؟ چیکار من سیگار به -

 سرم پشت درست که عسلی میز روی اختیاربی و رفتم عقب قدم یک شدم، شوکه فریادش با

 را دستم و کشیدم هم در را ابروهایم آورد؟می کجا از را هیوالیی صدای این خدایا. نشستم بود

 .دادم تکان هوا در

 !ترسیدم... ا ه زنی؟می داد چرا خب، خیلی -

 .کرد اشاره لپتاپش به سپس داد، هل کناری به را من و گرفت را بازویم

 روش؟ ندازیمی رو خودت! خونته قیمت لپتاپ این -

 و خواهر فهمیدم دیگر که حاال. کردمی رفتار طورآن هستم، خواهرش کردممی فکر که موقع آن

 بوده مادرم اقوام از مادربزرگش داریم؛ دور فامیلی نسبت یک فقط نیست، کار در هم برادری

 !کند رفتار اینطور من با ندارد اجازه اما! همین است،

 .دادم تکان صورتش مقابل تهدید ینشانه به را اماشاره انگشت

 !کنی رفتار من با اینطوری نداری اجازه تو! هستم ثروتمندی و محترم دختر من ببین، -

 هم من همزمان و کرد تغییر اشچهره ناگهان. گفتنمی هیچ و بود خیره اماشاره انگشت به

 و کشید درهم چنان را ابروهایش! زدم؟ بدی حرف مگر شد؟ چه را پسر این! باختم را خودم

 وحشت از. آمد سمتم به همزمان. کنم سکته نماند چیزی که شد خشن چنان نگاهش

 عقب را خودم. کرد بلند را راستش دست شد که نزدیکم. کردم باز ممکن حد تا را هایمچشم

 ... .ناگهان. بستم را هایمچشم و کشیدم
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 چپم سمت یگونه روی را دستم و چرخاندم راست سمت به را صورتم! زد؟ سیلی من به واقعا   آه

 را سوزشش چرا کنید، صبر لحظه یک! کند؟ را کار این توانست چطور. کردم نگاهش و گذاشتم

 !خورد؟ صورتم به دستش اصال  ! نکردم احساس

! نیست سالمی انسان مرد این واقعا! کرد خندیدن به شروع بلند صدای با و شد خم ناگهان

! درآورد را زدن ادای فقط نخورد، صورتم به دستش اصال  . بترساند را من خواستمی فقط

 و داد تکان هوا در را اشاشاره انگشت خندیدن حال در. است واقعی مریض یک شکبی

 .کرد نازک را صدایش

 گردونی؟برمی روسرت که خورد صورتت به من دسته اصال  . هستم ثروتمندی دختر من -

 .خندید دوباره

 پس هااون از رو ثروتت و مال برو اول تو! خونی؟می کُری من برای چرا ترسیمی اینقدر که تو -

 !دربیار رو پولدارها ادای بعد بگیر

 :کردم زمزمه ب**ل زیر و برداشتم را دستم

 .شرور ادبهبی -

 .ایستادم و شدم بلند سپس

 کنی؟نمی رو کار این. کنی کمک من به گفت پدرت -

 روزها این! بکُشنت تا اونجا برو خودت! برسه؟ من به قراره چی کنم؟ کمکت باید چی برای -

 !نداره دوستت عمرا   خواسته،نمی رو تو که هم پدرت. کننمی هم قتل پول خاطربه هاآدم

 .برداشتم سویش به قدم یک

 من! کنی؟می رو کار این گفتی پدرت جلوی چرا پس کنی، کمک من به خواستینمی که تو -

 !کنم چیکار باید فهممنمی اصال  

 .انداخت مبل روی را خودش و بُرد باال را هایششانه خونسردانه
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 !ثروتت؟ و مال گرفتن یا پدرت دیدنه تره،مهم برات کدومش ببینم بگو اول! نداره ربطی من به -

 .نشستم کنارش

 زندگی کجا من نبود مهم براش حتی نخواست رو من که ببینم رو پدری اون باید من. هردوش -

 !بگیرم ازشون رو حقم بعد و کنممی

 .زد ایطرفهیک لبخند و کرد ریز را هایشچشم آورد، پایین کمی را سرش

 !طلبیجاه توئه، و من مشترک ینقطه دقیقا   این خوبه، -

 .خندید سپس

 !کنه کمکت بتونه شاید بگو اتپدرخونده به باشی، موفق -

 کاره سر بیچاره اون هم بعدش! سراغشون برم ذارهنمی! کنم رو کار این ذارهنمی بفهمه اگه اون -

 .دونیمی هم رو ها اون جای دادی، قول پدرت به تو. نمیاره سردر هم هااین و قانونی مسائل از

 .کرد درشت را هایشچشم

 !دادم؟ قول کی من -

 .افتاد راه هاپله سمت به و شد بلند مبل روی از

 !کنم پیدا راه یه برات کنممی سعی برو، فعال سوزه،می برات دلم که حیف -

 پا از دست. کردممی نگاهش شد دور هایمچشم مقابل از و رفت باال یطبقه به که وقتی تا

 باریک. نشستم وارفته هم خودم و انداختم تخت روی را کیفم. برگشتم اتاقم و خانه به درازتر

 چیز یک فقط حاال. کردم مرور ذهنم در را خانسیروس و خانم افروز هایحرف امروز، اتفاق دیگر

 را من امواقعی پدر اینکه به کردن فکر. محسن پدرم و بوده پریسا مادرم نام اینکه دانم،می را

 و اندبوده ثروتمند امپدری یخانواده که است مشخص حاال اما دهد؛می عذابم نخواسته،

 پس از بتوانم شودمی یعنی! بودم اشنوه تنها که چرا گذاشته؛ من برای را اموالش تمام پدربزرگم

 از را پسرهایش کردنشان مجازات برای شاید! بگیرم؟ پس را حقوقم و حق تمام و بربیایم آنها
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! نباشد انتظار از دور شاید کار این کند، کمکم سام اگر ندارم شکی! کرده محروم میراث و ارث

 از قبل اما! بماند باز اطرافیانم دهان که زنممی بهم خودم برای زندگی چنان ثروت آن با آنوقت

 تهیه برای هم االن همین که دانممی. کنممی کمک شیراز در پدرم و مادر زندگی به هااین یهمه

 .هستند فشار تحت نازنین برای مناسب یجهیزه

 شود؟ درست چیز همه که شودمی یعنی خدایا! باشد ثروتمندی این به نیلوفر کن، را فکرش

. بروم را راه این خواهیمی هم تو شاید بشوم؟ ثروتم متوجه تا کشاندی تهران به را من شاید

 و مال نباشند؟ چرا. باشند خطرناکی هایآدم باید هاآن داد،می هشدار خانسیروس که آنطور

 را سام چطور اما! بشوم مواجه هاآن با تنهایی نباید واقعا پس کند؛می خطرناک را همه ثروت

 یچهره همین از. آیدبرمی پسشان از مطمئنم شود؟ راضی شودمی یعنی خدایا کنم؟ راضی

 !است معلوم کامال   اششیطانی و شرور

 .خوابیدم چطور نفهمیدم که بودم فکر در غرق آنقدر

*** 

 چقدر خدا وای. بودم خوابیده چشمم روی عینک با. کشیدم صورتم به دستی شدم بیدار وقتی

 از. دارد حق بیچاره یمعده این. نخوردم نهار اصال من آمد؛ یادم حاال. کنممی گرسنگی احساس

 خارج اتاق از سپس انداختم، سرم روی را شالم و زدم شانه را موهایم شدم، بلند تخت روی

 خانه از و دادمی تکان را سینا ویلچر عماد. دیدم را سالن انتهای شدم نزدیک که راهرو به. شدم

 و کشیدم کنار را پرده شدم، نزدیک پنجره به کنجکاوانه برد؟می کجا را بیچاره این. بردمی بیرون

 خانه داخل به عماد سپس گذاشتند، ماشین داخل را سینا عماد، و سام. کردم نگاه حیاط به

 :گفتم سرعت به کرد باز که را در. برگشت

 برید؟می کجا رو سینا آقا -

 !مادرشون یخونه -

 پدرشان کنند؟می زندگی جدا همه هااین چرا دانمنمی. نگفتم هیچ دیگر و انداختم باال ابرویی

 کنار طورهمان سام. کردم نگاه حیاط به دوباره! اینجا در هم پسرها و دیگر جای مادرشان جا،یک
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 به. شد زده درخانه زنگ موقع همان درست. بود سینا با صحبت مشغول ایستاده ماشین

 این خدمت به باید. کردم ریز را هایمچشم دیدم، که را خانم زیبا تصویر. رفتم آیفون سمت

 !گفت من به که اشتباهی حقایق آن با برسم پیرزن

 اطراف به نگرانی و ترس با. شد داخل خانم زیبا. کردم نگاه حیاط به دوباره و کردم باز را در

 و ایستاد کنارشان دید که را سینا و سام! گرددمی کیت دنبال است معلوم! کردمی نگاه حیاط

 با و شدم سینه به دست. آمد خانه داخل به سپس. شد هاآن با صحبت مشغول لحظاتی

 .کردم نگاهش خیره کشیده، هم در ابروهای

 

 .کرد اشاره بیرون به و شد نزدیکم

 نیلوفرجان؟ شده چی سالم -

 :گفتم تندتند بود، پرسیده که سوالی به تفاوتبی

 !پدرمه؟ خانسیروس گفتی من به اطمینان همه اون با چطور شما -

 .کرد درشت را هایشچشم

 !کرد پابه بلوایی چه خانم افروز که دیدم من. بود خانسیروس همسر مادرت گی؟می داری چی -

 و کردم ریز را هایمچشم. بدهم فشار و بگیرم را گلویش دستم دو با باید ببین؛ را اشنخودی مغز

 .دادم تکان را گردنم

 من! باشه؟ کرده ازدواج تونستهنمی کنه عقد خانسیروس با کهاین از قبل من، مادر یعنی -

 !محسنه پدرم اسم خانم، زیبا نیستم خانسیروس دختر

 .کوباند دستش پشت و شد گرد هایشچشم

 گفت؟ بهت رو این کی! واقعا؟ اه -

 .خانسیروس خود -
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 اومده؟ مگه -

 !زدم حرف باهاش من و زد زنگ بهش سام نخیر -

 .افتاد راه اتاقش سوی به آرامآرام و داد تکان راست و چپ به را سرش

 کرده ازداج هم دیگه باریک خانسیروس از قبل مادرت دونستمنمی که من خب... عجب -

 کنی؟ چیکار خوایمی حاال! بوده

 .کنم پیدا رو پدرم سام کمک به خواممی -

 .گرفت را بزرگترها ژست و داد تکان پایین و باال به را سرش

 !عزیزم بده خبر اتپدرخونده به اول -

 !دممی خبر بهش بعد بگیره تصمیمی یه سام منتظرم. دممی خبر -

 نجات شدن سوراخ از را امبیچاره یمعده اینکه برای هم من. شد اتاقش داخل و گفت ایباشه

 اگر. گیردمی تصمیمی چه پسر این ببینم تا کنممی صبر را فردا. رفتم آشپزخانه به بدهم،

 این در کند مجبور را پسرش گویممی او به و گیرممی تماس خانسیروس با کند، کمکم نخواهد

 .کرد خواهم کچلش نکند قبول اگر! کند کمکم راه

 همین در. بخوابم اتفاق، از پر و طوالنی روز یک گذراندن از پس توانستم شب هاینیمه باالخره

 صاحب من و نیستند بردارهایم سینا و سام نیستم، خانسیروس دختر که فهمیدم روز یک

 که هستند این دنبال به و برسد من به ثروت این خواهندنمی امپدری اقوام که هستم ثروتی

 اما است، زیاد کمی روز یک برای ماجرا همه این! بردارند راهشان سر از را من و کنند پیدایم

 !کنم هضمشان شده هرطور باید

. بماند تمامنیمه رویاهایم شد باعث اتاق در صدای که بودم غرق نازم خواب در بعد روز صبح

 هم روز یک یعنی. کوباندم سرم زیر بالش روی مشتی بود، بسته هایمچشم هنوز که طورهمان

 بیدارم پیرزن که عادی روزهای. باشم داشته راحت خواب یک من نگذاشتند خانه این در

 :آمد سام صدای لحظه همین در... . حاال و آیدمی سراغم عماد نباشد، هم خودش اگر کند،می



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

146 

 

 !دارم کار باهات نیلوفر پاشو -

 با همزمان شد باز اتاقم در ناگهان که ندادم جوابی. دارد کار من با سام که هم امروز بفرما،

 فقط دهم،نمی تشخیص واضح را چیزی. نشستم تخت روی و شدم بلند هم من صدایش

 .است ایستاده تخت مقابل که بینممی را بلند قد ایهاله

 !دیگه پاشو! زنم؟می در دارم شنوینمی: سام

 :شد اتاقم داخل هم او گویا آمد هم خانم زیبا صدای موقع همان درست

 !کردممی بیدارش خودم ذاشتیمی پسرم؟ -

 !استخوابیده اینجا انسان یک که انگار نه انگار ببین، را دو این خدایا

 و شده اتاقم داخل اینطور که نیست برادرم دیگر پسر این وای ای. آمد ذهنم در چیزی ناگهان

 را دستم که طورهمان و شدم بلند تخت روی از! بیندمی صبح اول یژولیده وضع این با را من

 اتاقم از و دادم هلش کردم، لمس را بازویش اینکه محض به. آمدم سویشان به گرفتم،می جلویم

 :گفتم بلند صدای با و بستم را در سپس. کردم بیرونش

 !اتاقم؟ تو میایی اینطوری چرا نیستی، من برادر دیگه که تو -

 !بودم؟ قبلش مگه -

 قدراین که است خانم زیبا این ببینم، کن صبر. برگشتم عقب به زدهوحشت و گفتم هینی

 هایمچشم روی را عینکم موقع همان درست. است سام این گویی؟می چه! شده؟ بلند قدش

 .کرد اشاره بیرون به و گذاشت

 !نبودم تو برادر هم اول از من ضمن، در! بود خانم زیبا کردی بیرون که اونی -

 .کرد بلند هوا در و گرفت را موهایم از تاری. افتاد موهایم به نگاهش و کرد مکث ایلحظه

 !مونهمی فنر عین رو، موهاش کن نگاه -

 .کشیدم هم در را ابروهایم و زدم دستش زیر



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

147 

 

 !بکش رو دستت -

 .کرد باز را اتاق در سپس داد هل کناری به را من و کشید هم در را ابروهایش

 !دارم کار باهات من یخونه بیا -

 در چیزی! هستند زشت خودت موهای! حیابی مردک. کردم نگاه را رفتنش و ایستادم در کنار

 دانم،می چه آه! هستند؟ زشت او روشن ایقهوه و صاف موهای مطمئنی تو جوشید؛ وجودم

 !بردار سرم از دست

 دقت با زدممی شانه را موهایم که حال همان در. ایستادم آینه مقابل و برگشتم اتاق داخل به

 امکله به فنر مشتی انگار دقیقا ندارند؛ تفاوتی هیچ فنر با گوید،می درست واقعا. کردم نگاهشان

 به و هستند نرم که است این حداقلش اما! داری؟ تو است شانس هم این! باشند چسبانده

 .شوندمی شانه راحتی

 راه میان. گرفتم پیش را بیرون راه مستقیما   و شدم خارج اتاقم از شستم که را صورتم و دست

 :زد صدایم خانم زیبا

 دختر؟ خورینمی صبحونه -

 .داره چیکارم سام ببینم رممی اول -

 .کرد باز را در ثانیه چند از کمتر زدم در و ایستادم اشخانه در پشت

 !تو بیا -

 .کردم نگاهش خیره من و نشستیم یکدیگر رویروبه سالن در. شدم داخل دنبالش

 !بگو خب -

 لبخند و کرد کج را گردنش سپس گذاشت مبل پشتی دوطرف را دستش دو و انداخت پا روی پا

 .زد ایموزیانه
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 من مثل دقیقا   هااون نیست؛ ایساده کار میراثت و ارث گرفتن کردم، رو فکرهام من: سام

 تونممی! برمیام پسشون از من اما بکنن، توننمی کارها خیلی مطمئنم! هستن بانفوذی هایآدم

 خاطربه اول کنممی رو کار این من. کنم پیگیری رو کار این منه قانونیه وکیل که رهام کمک به

 !خوادمی ازم رو این پدرم اینکه

 .آمدم جلو کمی و زدم عریضی لبخند شنیدم که را این

 !کنی؟می کمکم پس -

 !دارم شرط یه من آره؟ گیره،نمی موش خدا رضای برای ایگربه هیچ که دونیمی اما آره،: سام

 شرطی؟ چه -

 کنی فکر تونی،می!بدی من به باید که هست چیزی ثروت اون از شدیم، موفق اینکه از بعد -

 !خواممی ازت رو این جبرانش برای بکنم بهت خواممی که هاییکمک این بابت

 خوای؟می چی چیه؟ منظورت -

 .انداخت باال را هایششانه

 !ثروت این از کوچک بخشه یه کن فکر -

 و مال دنبال به هم باز اشمالی وضعیت این با پسر این. شد گرد هایمچشم و رفت باال ابروهایم

 هاانسان با طمع ببین اما رسد،می نظربه واقعی غیر کمی دارد؟ حقیقت این آیا! است؟ ثروت

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم! کندمی چه

 یهمه پدرت دونممی من که جایی تا داری؟ احتیاج پول به بازهم اتمالی وضعیت این با تو -

 !داده تو به رو اشدارایی

 دختر، کن گوش! دونینمی طمع و طلبیجاه از چیزی هنوز تو اینکه مثل اما همینطوره، آره: سام

 من با و کنیمی گوشی هامحرف به کنی،می اعتماد من به اینکه یا نداری، بیشتر راه دو تو

 !شیراز گردیبرمی و کنیمی فراموش رو چیز همه اینکه یا شی،می شریک
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 باشد؟ نداشته چرا دارد؟ اهمیت ثروت و مال چقدر بینیمی. رفتم فرو فکر در و کردم سکوت

 این که اینطور! است محض حقیقت یک این متأسفانه و زندمی را اول حرف روزها این در ثروت

 اینکه احتمال اما آید،برمی هاآن پس از که داندمی مطمئنن کند،می صحبت اطمینان با پسر

 را شرطش نیست بهتر پس است، نزدیک خیلی صفر به تقریبا   بشوم موفق بتوانم تنهایی من

 !شوم؟ شریک او با و بپذیرم

 حس اشچهره هم هنوز چرا دانمنمی! باردمی هاآن از شرارت هم هنوز کن، نگاه را هایشچشم

 به را فرصت این است بهتر پس برم،نمی پیش از کاری تنهایی دانممی که من! دهدمی بدی

 !شدم ثروتمند که شاید شوم شریک سام با و بدهم خودم

 .دادم تکان پایین و باال به را سرم افکار این با

 کنم؟ چیکار باید دیگه کنم، قبول رو این کن فرض حاال خب -

 .زد ایموزیانه لبخند و شد سیگارش کردن روشن مشغول خونسردانه. برداشت را پاهایش

 هایآدم هااون گفت بهت چی پدرم که شنیدی. مونهمی دیگه موضوع یه فقط خوبه، -

 بهشون راحت رو خودت بهتره برات پس بردارنت؛ راه سر از و کنن پیدات خوانمی انخطرناکی

 مدعی و بدم انجام خودم رو الزم کارهای تونممی. کنم محافظت ازت تونممی من! ندی نشون

 ... .هااین برای اما بشم، چیز همه

 :داد ادامه تأکید با و کرد مکث ایلحظه

 !خورمبرنمی مشکل به کجا هیچ اینطوری باشم، داشته نزدیک نسبت تو با که بهتره -

 .شد گرد هایمچشم و تیز هایمگوش گفت که را این

 !نسبتی؟... چه -

 .زد سیگارش به محکمی پک
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 ازدواج که من با! باشم کارها این دنبال شوهرت عنوان به تا خانم جادوگر کن ازدواج من با -

 به تضمین یه اینطوری کهاین و رسهنمی تو به دستشون. بزنه آسیب بهت تونهنمی کسی کنی،

 !زنینمی اموال تقسیم زیر که شهمی من

! شدمی تکرار ذهنم در اولش یجمله. کنم باور را شنیدم که چیزی توانستمنمی ماند، باز دهانم

 را این که است باراولین این! است؟ ممکن چطور کنم؟ ازدواج او با خواست من از گفت؟ چه

 دارد؟ حقیقت واقعا   آیا! کنممی تجربه

 ازدواج درخواست عاجزانه و زدمی زانو پایم جلوی االن نباید اینطوری؟ چرا آخر من، خدای وای

 خواستیمی البد! کند؟ را کار این که توست یمُرده کشته و عاشق مگر گویی؟می چه! کرد؟می

 من نیلوفر؟: "بگوید زده، حلقه هایشچشم در که هاییاشک و تضرع با و کند کج را گردنش

 مثل درست تطبی عینک با که هاییچشم این متفاوته؛ رنگشون که شدم هاتچشم عاشق

 مرد یه هایسبیل از که شدم بلندت ابروهای عاشق من نیلوفر؟! زننمی برق وزغ یک هایچشم

 !"ترهپرپشت هم

 این و هستم بیدار من امروز اما آید،می غیرممکن نظربه. دادم تکان راست و چپ به را سرم

 نزده، را حرف این آرزوهایم جنتلمن اگرچه. کرد ازدواج درخواست من از مرد این! افتاده اتفاق

 را هایمچشم و دادم گردنم به تکانی. است جذاب هم شنیدنش اما گوید،می را این سام اگرچه

 بخوانم؟ درس خواهممی بگویم و کنم ناز دیگر دخترهای مانند بگویم؟ باید چه حال. کردم ریز

 !نه یا دارد را ارزشش پسر این اصال ببینم بگذار. کردی تمام پیش وقت خیلی را درست که تو آه

 غیر چشم به نگذریم حق از. کردم برانداز خریدارانه را سرتاپایش و زدم ایطرفه.یک لبخند

 طالیی هایرگه آن در که روشنش ایقهوه موهای این با دختر، وای. است رهام از زیباتر برادرانه

 دانیمی! است سرتر تو از خیلی سفیدش، پوست و رنگعسلی هایچشم این با شود،می دیده

 البد وجود؟ ندای گوییمی چه! شویدمی دلبر و دیو مانند آیی؟می نظر به چطور مرد این کنار در

 !دلبر او و هستم دیو من

 :گفت مبهوت و مات که بودم غرق افکارم در
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 !زنی؟می لبخند و کنیمی نگاهم اینطوری چرا چیه؟ -

 .داد تکان صورتم مقابل را اشاشاره انگشت و کشید درهم را ابروهایش کرد، کوتاهی مکث

 بتونم من اینکه برای فقط صوریه؛ ازدواج یه این نکن، من درمورد بیخود خیال و فکر ببین، -

 پدرم بدبختانه فهمیدی؟! همین بشم، چیز همه مدعیه تا باشم داشته اختیار کمال و تمام

 برای فقط این! نیاد سرت بالیی که دادم قول بهش هم من بیفته، تو برای اتفاقی خوادنمی

 !کن فرو تکله تو رو این! خودش زندگیه پی رهمی هرکسی شه تموم که هم کارمون مدته،یه

. کنی حمله دلبر این به است قرار و هستی دیو تو انگار االن دقیقا! کندمی تأکیدی چه ببین اوه

 نگران اندازه این تا که هستم ترسناک اینقدر من مگر! بجوم را اشخرخره و شوم بلند باید

 !است؟

 .داد تکان صورتم مقابل را دستش و پیچید هم در اشچهره

 .بگیر رو تصمیمت یاال کنی؟می فکر اینقدر چرا -

 .کشیدم عمیقی نفس

 .کنم فکر یکم بذار -

 به که بروم خواستممی! بیندیشم چیز همه به باید باالخره. شدم بلند مبل روی از و گفتم را این

 قبل. کردم نگاهش شده گرد هایباچشم. شد مانعم و رساند من به را خودش شد، بلند سرعت

 :کرد بلند کمی را صدایش بگویم چیزی اینکه از

 کنی؟ فکر خوایمی که کنم زندگی باهات عمر یه و کنم ازدواج باهات واقعا   خواممی مگه آخه -

 قبول باید بیفته اتفاقی برات خواینمی اگه. توئه نفع به معامله این کنیم،می معامله داریم ما

 !کنی ازدواج من با کنی

 :داد ادامه دوباره و کرد مکث ایلحظه

 دو این تو. دارم خبر پدرت از که هستم کسی تنها من بگم، بهت روشن و واضح بذار ببین -

 گرفتن پس تو تونممی که هستم کسی تنها دقیقا   من و کردم پیداش بودی اینجا که هفته



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

152 

 

 رو تدارایی گرفتن پس زحمت قراره. دونممی رو چی همه درموردشون چون کنم؛ کمکت اموالت

 همه قید و ریمی خونه این از االن همین اینکه یا کنیمی قبول رو هامشرط یهمه یا. بکشم من

 !دمنمی بهت درموردشون اطالعاتی هیچ من چون زنی؛می رو چیز

 قبول هستم مجبور من یعنی گوید؟می چه فهممنمی. کردممی نگاهش خیره و مانده باز دهانم

 نگذارد و کند دفاع من از تا کنم قبول بشود؟ اموالم مدعی و کند کمکم تا کنم ازدواج او با کنم

 پدرم اطالعات و آدرس تا بپذیرم را هایشحرف! خواهد؟می را این پدرش چون بیفتد برایم اتفاقی

 من مگر این، از جدا. بربیاید کارها این پس از تواندمی سام که گفت هم خانسیروس بگوید؟ را

. نمانده باقی راهی ظاهرا  ! کنم؟ قبول باید یعنی دارم؟ پدرم کردن پیدا برای دیگری راه سام از غیر

 پایین و باال به را سرم ناچار به افکار این با. رسید خواهم ثروتم به بشویم موفق هم اگر خب،

 .دادم تکان

 .باشه خب، خیلی -

 وجود؟ ندای"! باشه" بگویی اینکه نه بله، بزرگترها یاجازه با گفتیمی باید االن تو گفتی؟ چه

 قبول جدیجدی خدایا! بله؟ بگویم که هستم عقد یسرسفره مگر شوی؟ خفه لطفا   شودمی

 شده؟ چه را من. گرفت را وجودم تمام ترس بارهیک چرا دانمنمی کنم؟ ازدواج او با یعنی! هاکردم

 یعنی این! صوری ازدواج یک گفت که سام اما باشد، ترسناک قدراین ازدواج کردمنمی را فکرش

 مگر وای ای. رودمی را خودش راه هرکسی و شویممی جدا هم از ثروتم و مال گرفتن از بعد

 تندتند قلبم ترس از چرا دانمنمی باشد؟ داشته غیرصوری یا صوری که است شوخی ازدواج

 !تپد؟می

 صورتم به. نشست کنارم هم خودش و نشاند مبل روی را من گرفت را بازویم موقع همان درست

 :گفت و شد خیره دقیق

 پس رو ثروتت اینکه از بعد که کن فکر این به باشی، نگران نیست الزم! پرید؟ رنگت چرا -

 به! کنی رو فکرش که چیزیه اون از بیشتر ثروت این کنی؛ باهاشون تونیمی کارهایی چه بگیری

 شانسی؛ خوش خیلی تو! باشن تو جای که کشنمی رو این حسرت همه بعدش که کن فکر این
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 ضرر نیست قرار همین، ستمعامله یه فقط این! شهنمی هرکسی نصیب ثروت و مال همهاین

 !رهام مثل کسی حتی کنی ازدواج بخوای که هرکسی با تونیمی بشی ثروتمند که هم وقتی! کنی

 گویدمی که هاییکلمه و لحن در جادویی چه دانمنمی! کندمی وسوسه را من چطور ببین خدایا

 مرفه زندگی یک داشتن و آینده به و کنم فراموش را ترس شودمی باعث که دارد وجود

 الزم کارهای تا سپارممی او به را چیز همه. باشد من نفع به این و بگوید درست شاید. بیندیشم

 سرم و زدم لبخندی فکر این با. بود خواهم امان در هاآدم آن دست از هم خودم و بدهد انجام را

 .دادم تکان پایین و باال به را

 هان؟ بگم چی شیراز تو پدرم و مادر به ولی باشه، -

 از فعال  . شیراز ریممی باهم دیگه روز سه دو تا و دممی انجام رو کارهام من نباش، نگران: سام

 البته کنم؛می خواستگاری پدرت از رو تو دیگه هایازدواج تموم مثل! نزن هااون به حرفی ثروتت

 رو عروسی مراسم بعدا   و بگردیم اتواقعی پدر دنبال خوایممی که دیممی توضیح براش

 .میاد همراهمون هم مادرم! کنه صحبت ازدواج درمورد پدرت با گممی هم پدرم به. گیریممی

 قبل از را کارها یهمه است معلوم کرده؛ را چیز همه فکر خوب چه. شد گرد هایمچشم

 کن را فکرش آمد، ذهنم در چیزی. رفتم فرو فکر در و شدم خیره اینقطه به دوباره. سنجیده

 رقصیدن به شروع وجودم ندای فکر این با! ببیند را مرد این کردندمی مسخره را تو که کسانی

 و من خدایا! کنم چشمشان در را سام توانممی! است ماجرا قسمت ترینبخشلذت این. کرد

! کنم کم را همه روی توانممی اما کوتاهی، مدت برای شده اگر حتی است، محال خوشبختی این

 .کردم نگاهش و زدم پهنی لبخند فکر این با. دانمنمی درموردش زیادی چیز من راستی

 سالته؟ چند تو -

 .دو و سی -

 .است من مناسب کامال   هم سنش جان، آی

 چیه؟ شغلت اصال چیه؟ تحصیالتت -
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 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 !پرسیمی هاسوال چه -

 :گفت و کرد پوفی سپس

 !دممی انجام هم ایدیگه کارهای البته آرشیتکتم، -

 من اما! نکن ذوق اندازه از بیش دختر باش آرام. کن را فکرش است، خوب خیلی! عالی چه واه

 هم معصومه مادرم و کرد خواهم کم شیراز در را فامیلم و اقوام روی که دارم ذوق این برای فقط

 .کن آماده را خودت برو نیلوفر، شو بلند شو، بلند. بود نخواهد من ترشیدگی نگران دیگر

 ای. شدم خارج خانه از شادمانی با بود وقوع حال در که اتفاقی فکر با و زدم ایخبیثانه لبخند

 عشق آه! کردی؟ فراموش سادگی همین به را عشقت شود؟می چه رویاهایم جنتلمن پس وای،

 این با! دادی دست از را من تا نجنباندی دست رهام، ببین! نبودم که عاشقش چیست؟ دیگر

 خواستنی تو چقدر و بود تو یمُرده کشته و عاشق او که هم چقدر زدم؛ قهقهه حیاط در فکر

 !کنم ازدواج او با بتوانم شدم ثروتمند اینکه از بعد شاید اما هستی،

*** 

 «هفتم فصل»

 از را کوچکش زبان توانمی راحتی به کنممی فکر که مانده باز آنقدر لحظه این در نازنین دهان

 !است شده خیره سام به شگفتی و تعجب با بلکه خندد؛می نه و کندمی گریه نه دید، حلقش

 زمین در خجالت از دیگر یلحظه چند تا! بودم نکرده فکر مرد این حیاییبی به اصال   من خدایا

 نفر یک! ندهد قر اینطور تا بنشاند خود سرجای بر و بگیرد را او و برود باید نفریک. روممی فرو

 اینجا دیگر نفر چند و نازنین بینینمی بشین، و بیا. باشد سنگین کمی باید داماد بگوید نیست

 را سام و نشسته مبلی روی آلوداخم یچهره همان با کند؛نمی کاری هیچ هم مادرش هستند؟

 .کندمی نگاه
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 خداوندا. کردم هم شانزخمی هیچ، امخورده که را لبم رژ مطمئنم که گزیدم آنقدر را هایمب**ل

 مثل درست هم هاآن و دارند حضور نزدیک اقوام از تعدادی کردم؛ دیگران به نگاهی. بکن کاری

 و کندمی شانهمراهی هم میثم کشانده، وسط را رهام. کنندمی نگاهش باز دهان با نازنین

 !رقصندمی وسط آن هم اقوام از دونفر_یکی

 سرخوش چقدر ببین! شوم ملحق او به که کرد اشاره و زد چشمکی کرد، نگاهم لحظه همین در

 .چرخاندم را سرم و گرفتم را نگاهم انزجار با! است

 و بیست از ماه سه وقتی کردمنمی را فکرش اصال است؟ من عقد   مراسم این جدیجدی خدایا

 اینکه از بعد! صوری ازدواج یک! معامله یک ازدواج نه البته. کنم ازدواج بگذرد امسالگی هفت

 بیشتر هفته یک! سرعت؟ این به چرا اما کرد، خواهم خوب و واقعی ازدواج یک شوم ثروتمند

 از بعد. بودند هتل در رهام و مادرش همراه مدت این در سام آمدیم، شیراز به که نگذشته

 عقد این که دارد عجله خیلی رسدمی نظر به. کرد مطرح را ساده عقد پیشنهاد خواستگاری

 اما بود، مردد کمی پدرم. برود ثروت و مال آن دنبال ترسریع هرچه خواهدمی شاید. شود انجام

 بوده؛ موثر خیلی عقد به پدرم کردن راضی در دانممی و پسندیده را او خیلی معصومه، مادرم

 .باشد کرده خواستگاری من از او شدنمی باورش اصال  

 خودش عقد مراسم که انگار نه انگار دهد،می تکان را اشتنه پایین چطور کن نگاهش خدایا

! است بیگانه شرم و حیا یکلمه با انسان این انگار اصال! کرده شرکت پارتی یک در گویی است،

 و کندمی نگاه سام به چطور ببین. انداختم رهام به نگاهی. شناسدنمی را نام این به چیزی

 کنیم ازدواج باهم که گفتمی من به و آمدمی او باشد؟ رهام سام، جای شدنمی یعنی خندد،می

 او به را خودم کنه یک مثل حتما صورتآن در بگیریم؟ پس را امخانوادگی میراث و ارث تا

 !چسباندممی

 شد؟ چه ببینم، صبرکن. نشست و پرید اشصندلی سوی به برق مانند سام موقع همین درست

 مقابل در بگو، پس. شدند داخل عاقد همراه به مادرم و پدرم انداختم، چپ سمت به نگاهی

 .نشست خود سرجای بر سریع اینطور که بود پدرم

 :کرد زمزمه گوشم کنار و شد نزدیکم بود سام روی نگاهش هنوز که نازنین
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 !رقصهمی خوب اینقدر بودی نگفته -

 .کردم نگاهش باز دهان با

 رقصه؟می خوب -

 .کرد کوتاهی یخنده

 !اومده؟ خوشش تو از چطور بگو رو راستش فقط عالیه، -

 .کردم جاجابه را عینکم کمی و کردم کج را هایمب**ل

 !بدم؟ اینقدر من چی؟ یعنی -

 .شد دستپاچه سرعت به

 !نیلو کنهمی فرق تو با خیلی آخه ولی نه، نه -

 :گفت بردارد، چشم سام از آنکهبی و زد پهنی لبخند کرد نگاهش دوباره و گفت را این

 !شیطون و پرانرژی باحاله، خیلی -

 باشد؟ خوب نازنین نظر از تواندمی حیابی مرد این چطور. کردم نگاهش گردشده هایچشم با

 .کرد اشاره اقوام دیگر و دخترها به ابرو و چشم با و زد ایقهقه

 از و موندن کف تو فامیل یهمه. خوبه خیلی اون دیوونه کنن،می نگاهش چطور همه ببین -

 !سوزنمی حسودی

 .بردم باال را ابروهایم و دادم تکان را گردنم

 !نیست خوب گیمی تو که هم اونقدرها حاال -

 کنانخنده امدخترخاله. آمدند سویم به دواندوان امدخترعمه و دخترخاله لحظه همین در

 :گفت

 کنه؟ ازدواج تو با خوادمی واقعا  ! نیلو؟ کردی تور رو پسره این چطوری بگو رو راستش -
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 .کشیدم هم در را ابروهایم

 تور رو اون من درضمن! عقدمونه مراسم امشب اینکه مثل. کنهمی بازی فیلم داره پس نه -

 !کرده تور رو من اون نکردم،

 غضبناک یچهره با. خندید هم نازنین حتی خندیدند، بلند صدای با سه هر گفتم که را این

 .کردم نگاهشان

 خندین؟می چی به ها،ادببی -

 .کرد اشاره سام به کنانخنده مارال

 !کنی؟ شوهری همچین تو کردمی رو فکرش کی. بده شانس خدا -

 :گفت کنایه با و داد گردنش به تکانی

 .بشی خوشبخت شاللهان -

 .زد پوزخند سرعت به امدخترخاله

 !ناراضیه معلومه ناراحته، خیلی مادرش ولی -

 معلوم آورده، اجبار به را او سام شکبی گویند،می درست که را این. کردم خانم افروز به نگاهی

 مادرشوهرم دیگر حاال دارد؟ اهمیتی چه اما کند؛می کنترل را خودش دارد مهمونی تمام است

 امشده هم من حاال و بود هوویش که مادرم گرفت، امخنده. کند تحمل را من باید است،

 !داریمبرنمی سرش از دست ما که کرده گناهی چه بیچاره زن این! عروسش

 .گرفت را بازویم و زد کنار را دو آن. شد نزدیکمان معصومه مادرم

 !بخونه رو عقدتون خوادمی عاقد پاشو، -

 .داد فشار را بازویم راه بین در افتادیم راه عقد یسفره سمت به و شدم بلند همراهش

 لجبازی باهاش نکنه! باشی داشته خوبی زندگیه باهاش کن سعی. نیلوفر خوبیه پسر اون -

 !بیای کوتاه تونیمی که جایی تا باید زناشویی زندگی تو کنی،
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 نداری خبر زندگی؟ کدام آخر! کندمی فکر چه به مادرم ببین. دادم تکان راست و چپ به را سرم

 ببینم، هایشحرف در توانستممی خوبی به را نگرانی. است میراثم و ارث برای فقط معامله این

 به پسری سال همه این از بعد نیست کردنی باور برایش باشد، نگران دارد حق بیچاره اما

 خوب اشچهره فقط نیست؛ بهتر من از هم اصال   نه... بهتر من از که باشد آمده امخواستگاری

 موهایش چیز همه مگر نیلوفر؟ گوییمی چه! شود کچل و بگیرند آتش موهایش امیدوارم! است

 !است؟

 عقد یسفره به نگاهی. شد دور عمیقی لبخند با و نشاند صندلی روی سام کنار را من مادرم

 ازدواج واقعا که ما آخر ندارم، خاصی حس هیچ بخواهید را راستش خب. انداختم رنگارنگ

 ، خودمانیم ولی افتاد، سفره سر یآینه به چشمم. کنیممی معامله یک سام قول به کنیم؛نمی

 دلم به اما است، مالیم خیلی گرچه آرایشم. شده عوض امچهره کمی برداشتم که را ابروهایم

 یا و داشتمبرمی را عینکم و گرفتممی طبی لنز یک تا داشتم وقت بیشتر کمی کاش. نشیندمی

 که پولکی سفید بلند مجلسی لباس این نه خریدم،می خودم یسلیقه به زیباتر لباسی اینکه

 .است آورده برایم خانم افروز

 کنم؟می فکر چی به دارم دونیمی -

 .کردم نگاهش و چرخاندم سویش به را سرم

 چی؟ به -

 .کرد اشاره نازنین به ابرو و چشم با و زد ایخبیثانه لبخند

 !شدممی بودنش صوری بیخیال کنم، ازدواج اتخواهرخونده با بود قرار تو جای به اگه -

 .کشیدم هم در را ابروهایم و کردم نگاهش شده گرد هایچشم با شنیدم که را این

 !نامزدشه رامین! داره نامزد اون هی -

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم تندتند و کردم فکری
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 ذهنم تو پسر این اسم اصال   چرا دونمنمی وای بود، آرمین هم شاید... بود رامتین نه نه -

 !مونهنمی

 .کرد نگاه رویشروبه به و داد تکان را گردنش نازنین، نامزد   نام سر بر من درگیری به تفاوتبی

 !بهترم خیلی اون نامزد از من کن اعتراف -

. ندادم حرفش به جوابی! نازدمی خودش به چه ببین، را نفسش به اعتماد. کردم نگاهش خیره

 به نگاهی و کشید سینه از جانسوز آهی کرد، تکیه اشصندلی به و کشید عمیقی نفس هم او

 .انداخت سرتاپایم

 !بشم دیو یه اسیر باید که کردم گناهی چه دونمنمی -

 .کردم نزدیکش کمی را صورتم سپس دادم، فشار هم روی را هایمدندان و کردم ریز را هایمچشم

 !نخوره رو تو دیو این باش مواظب -

 .خندید بلندبلند شنید که را این

 !عالیه شی،می جادوگرها شبیه کامال   کنیمی رو کاراین وقتی: سام

 وگرنه است، گیر پیشش کارم که حیف! سوزاندمی را من چطور ببین. خندید بازهم سپس

 .کردممی نثارش شکنیدندان جواب

 عرق هایمدست. کرد خواندن به شروع آرامآرام عاقد. رسید فرا امزندگی تاریخی یلحظه باالخره

 درست. بروم هوش از بود نمانده چیزی پرسید که سوم بار برای. شدم دستپاچه کمی و کرده

 :کرد زمزمه گوشم کنار سام موقع همین

 !نه؟! دیدینمی دومادی همچین هم خوابت تو -

 شیطان آه. کردم نگاهش خیره کشیده هم در ابروهای با و داد خشم به را جایش امدستپاچگی

 دارد خودشیفتگی همه.این با! هاکنم خراب را چیز همه و عقد یسفره این زیر بزنم گویدمی

 :گفت دوباره که گفتممی ناسزا او به دل در داشتم. زندمی بهم را حالم
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 !دیگه بگو رو بله یاال -

 من به تقریبا همه. برگشتم کردندمی نگاهمان منتظر که جمعیتی سوی به و آمدم خودم به

 درددل احساس. بگویم را بله تا شدنمی باز دهانم. کشیدم عمیقی نفس. بودند دوخته چشم

 است، خوشحال چه کند؛می نگاهم لبخندزنان که افتاد پدرم به چشمم. داشتم وحشتناکی

 البته! شوم خوشبخت است قرار کندمی فکر حتما آید؛می مناسب سام نظرش از که دانممی

 داشت خواهم آینده در را ایمرفه زندگی ثروتم گرفتن پس با است حتمی که شدنم خوشبخت

 :کردم باز را دهانم و زدم رویشبه لبخندی. کرد خواهم خوب ازدواج یک و

 .بله پدرم و مادر یاجازه با -

 شوهر یعنی اشدیرینه آرزوی به دانممی. نشست معصومه مادرم صورت روی عریضی لبخند

 ترشیده اشدخترخوانده و بود نخواهد دیگران از شنیدن کنایه نگران دیگر. رسیده دادنم،

 !شد نخواهد

 ما به و آمدند جلو همه. کرد جاری را عقد یصیغه عاقد و گفت را بله هم سام که نکشید طولی

 لبخند با و شد نزدیکم. بود ثابت آمدمی سویم به که خانم افروز روی نگاهم. گفتند تبریک

 کنار و زد کمرم پشت آرامی به دست دو با. گرفت آغوش در را من بود لبش روی که ایطرفهیک

 :کرد زمزمه آهسته صدای با گوشم

 !گذرهمی چی دقیقا   سام ذهن تو بدونی تا مونده خیلی هنوز -

 چه که یعنی گوید؟می چه. دانمنمی را حرفش منظور. ماندم مبهوت و مات شنیدم که را این

 شد جدا که من از است؟ خبر چه مگر است؟ خبر چه سام ذهن در بدانم تا مانده خیلی هنوز

 چند. بود لبش روی طرفهیک لبخند آن همچنان او و کردم نگاهش سوال از پر هاییچشم با

 .شد دور من از و زد پوزخندی ایلحظه از پس کرد، نگاهم خیره لحظه

 سام ذهن در چه آخر! بیفتد؟ دیگری بد اتفاق است قرار نکند. کرد تپیدن به شروع تندتند قلبم

 بود؛ اقوامم با کردن بش و خوش و صحبت گرم. کردم نگاهش و چرخاندم را سرم گذرد؟می

 هاآن با همیشه است قرار و شده صادقی یخانواده داماد واقعا گویی که گرفته گرم هاآن با چنان
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 این به نباید شاید گفت، دادنم آزار برای را حرف این خانم افروز هم شاید! شود چشم در چشم

 .بدهم اهمیتی حرف

 دیگر بار چرا فهممنمی. شدم خیره اینقطه به و نشستم امصندلی روی وارفته یچهره با

 تا بودم فکر در و نشسته آنجا را ساعتینیم بت، یک مثل درست. آمد سراغم بدی احساس

 .کرد بلند را من و گرفت را بازویم آمد، سراغم معصومه مادرم اینکه

 !بدرقه بیا برن، خوانمی فامیل از چندتا بیا پاشو -

 :داد ادامه گوشم کنار لبخندزنان

 از هیشکی ببین. بخت یخونه رفتی هم تو که شکر هزاربار رو خدا! خوشحالم خیلی من -

 !شدیم سرافراز خیلی امشب داره،برنمی چشم دومادمون

 و کنندمی نگاه را سام هم هنوز است، مادرم با حق. انداختم اقوام و اطراف به نگاهی دیگر بار

 حسادت دیدن. نشست لبم روی عریضی لبخند اختیار بی. کنندمی پچپچ یکدیگر گوش کنار

 دخترها و اقوام نزدیک فکر این با. دربیاورم را شورش باید. است جذابی یصحنه چه هااین

 .ایستادم

 .انداخت آغوشم در دیگر بار را خودش نازنین

 .نیلوجونم باشه مبارک هم باز -

 .شد نزدیکم دیگر بار مارال

 گیرین؟می عروسی کی تهران؟ گردیبرمی کی -

 با و کردم صاف را گلویم. است رسیده فرا امزندگی تاریخی هایلحظه از دیگر یکی حاال خب،

 .دادم را جوابش برسد هم بقیه گوشه به که طوری بلند صدای

 زود خیلی احتماال بمونه؛ اینجا خیلی تونهنمی شلوغه، سرش خیلی آرشیتکته، سام -

 بزرگ هایآدم باالخره! نداره رو من از دوری طاقت دونی؟می چون ریم؛می باهم البته. گردیمبرمی
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 کارش به نباید هم اون دارن، وقت خودشون برای کمتر باشه شلوغ سرشون هرطرف از که

 !بشه وارد ایلطمه

 چشم من از هم دیگران. کندمی نگاهم خیره و شده گرد بشقاب دو یاندازه مارال هایچشم

 قهقهه شادی از داشت هم وجودم ندای. ستخوبی یلحظه این چقدر خدایا. دارندبرنمی

 .کردمی نگاهم کنانخنده کنم،می صحبت اینطور چرا دانستمی که نازنین. زدمی

 .دادم گردنم و هاشانه به دیگری تکان

 ... .پدرشوهرم که گیریممی وقتی هم رو عروسی -

 .کشیدم را حرفم تأکید با و کردم مکث ایلحظه

 !کنهمی زندگی ملبورن توی حاضر حال در اون! برگرده استرالیـا از -

 .شودمی عوض هایشانچهره از رنگ چطور ببین! گرفتم را حالشان شد، خنک دلم جانم آی

 هرچه دست روی تو دختر، اوه. افتادم راه دیگران و سام سوی به و زدم مارال یشانه به ایتنه

 بود، الزم کار این واقعا گذشت؛ خوش خیلی. زدم قهقهه راه میان! زدی بود، هادرآوردن چشم

 !باشم داشته راحتی خواب شب توانستمنمی وگرنه گرفتم؛می را حالشان باید

 فکر دارم. درآمدم خوبی به همه خجالت از مجلس آخر تا من و رفتند خانه از هامهمان کمکم

 از هااین کنم کاری بیشتر و بمانم بیشتر کمی آمدم شیراز به که حاال است خوب کنممی

 .است خوبی فکر این! بسوزند حسادت

 :گفت و ایستاد رویمروبه. شد نزدیکم سام که بودم غرق افکارم در

 !باش آماده تهران، گردیمبرمی فردا -

 .کردم بلند هوا در را دستم و دادم تکان سری

 ... .یکم خواممی من -
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 نشد منتظر اصال  ! نشد؟ من جواب منتظر حتی چرا رفت؟ اینطور چه برای ادب،بی ای شد؟ چه

 مقابلش و رفت پدرم سوی به مانده، ثابت هوا در که من دست   به تفاوتبی! بگویم را حرفم

 .ایستاد

 .صادقی آقای هتل ریممی دیگه ما اجازتون با -

 .زد لبخند و گرفت را دستش پدرم

 .باشین ما مهمون مونین؟نمی اینجا حداقل رو امشب چرا -

 !هست زیاد وقت این، از بعد شیم؛نمی مزاحمتون ممنون -

 .کرد اشاره من به سپس کرد، مکث ایلحظه

 !برممی رو نیلوفر فردا من ضمن، در -

 کوتاهی خداحافظی کند، موافقت حتی یا بگوید چیزی پدرم بدهد اجازه حتی آنکهبی سپس

 در تا را هاآن اینکه از پس پدرم! افتادند راه خروجی در سوی به رهام و مادرش همراه به و کرد

 متعجبانه همزمان و هم در یچهره با و برگشت خانه داخل به کرد همراهی حیاط خروجی

 .شد نزدیکم

 !کنم صحبت نداد اجازه اصال   اما مونی،می اینجا هم دیگه روز چند تو بگم بهش خواستممی -

 !کنم مخالفت یا موافقت نداد اجازه هم من به حتی او گوید،می درست واقعا  

 .آمد سویش به معصومه مادرم

 جلوش تونیمنمی که هم ما! نیست بد اینکه باشه؛ کنارش نیلوفر خوادمی شوهرشه، دیگه اون -

 .بگیریم رو

 .نشست مبلی روی و داد تکان پایین و باال به را سرش پدرم

 !اومدمی امشب هم خانسیروس خواستمی دلم من بگذریم،... آره -
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 یه که هم این حاال رسونه؛می عروسی برای رو خودش گفت، چی تلفن پشت که شنیدی: مادرم

 !بود ساده عقد

 .کرد نگاه من به لبخندزنان سپس داد تکان سری هم باز پدرم

 !خودم نیلوی بشی خوشبخت خوادمی دلم -

. کرد هایشخوبی و سام از تعریف به شروع و گفت ایشاهللاان چندبار پدرم، حرف از بعد مادرم

 چقدر حاال و کرد عجله مراسم این برای چقدر سام. رفتم فرو فکر در و شدم خیره اینقطه به

 چه حرفش دلیل واقعا. آوردم خاطر به را خانم افروز حرف دیگر بار! دارد عجله برگشتن برای

 ترسریع هرچه خواهدمی حتما   او کنی؛ فکر اینقدر نیست نیاز نیلوفر، ستکافی باشد؟ تواندمی

 پدر زودتر هرچه خواهدمی دلم هم من. نیست بد اصال این و برود اموالم گرفتن پس دنبال

 !کند عجله بگذار پس کنم، صحبت او با و ببینم را امژنتیکی

 «هشتم فصل»

 هاینقشه و فکرها با را وسایلم. کردممی آماده امزندگی از جدیدی فصل برای را خودم کمکم

 آیا. بود خواهد انتظارم در چیزهایی چه بروم تهران به که باراین دانمنمی. کردم جمع جورواجور

 شود؟می موفق سام بگیرم؟ پس را میراثم و ارث و ثروت توانممی ببینم؟ را پدرم توانممی واقعا  

 تالش اما شنیدم، خانم افروز از که بود حرفی خاطر به بیشتر کنممی فکر که داشتم دلهره کمی

 .کنم فراموشش و ندهم اهمیتی کردممی

 با حیاط خروجی در کنار دقایقی. آمدند دنبالم مادرش و رهام همراه به سام بعد روز ظهر از بعد

 و کرده خداحافظی سپس گرفتم، آغوششان در و کردم روبوسی میثم و نازنین و مادرم و پدر

 برایشان شدیممی دور مقابلشان از که آخر یلحظه. نشستم خانم افروز کنار در ماشین داخل

 .برگردم شیراز به دوباره که بکشد طول دیگر مدت چه دانمنمی. دادم تکان دستی

 به هواپیما در نیم و ساعت یک حدود گذشت از پس و رفتیم فرودگاه به مستقیما   تاکسی آن با

 یچهره همان با و ایستاد سام مقابل خانم افروز شدیم خارج که فرودگاه از. رسیدیم تهران

 :گفت آلودشاخم
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 !نیست مربوط من به دیگه بعدش به اینجا از کردم، رو خواستی که کاری -

 کنارش که ایتاکسی عقب در   گفت، مادرش که حرفی به تفاوتبی و زد ایطرفهیک لبخند سام

 .کرد باز را بودند ایستاده

 .خداحافظ! بزن زنگ بهم داشتی احتیاج چیزی به: سام

 .نشست تاکسی در رهام از خداحافظی با و انداخت من به دیگری غضبناک نگاه خانم افروز

 نشسته کنارم عقب رهام. افتادیم راه خانه سمت به و نشستیم دیگری تاکسی در هم نفرسه ما

 کنار که کردممی فکر خانم افروز رفتار و حرف به همچنان و بودم هاخیابان دیدن مشغول. بود

 :گفت گوشم

 !کنیممی شروع رو کارها زود خیلی سام و من نیلوفر، نباش نگران -

 

 .زدم محوی لبخند و کردم نگاهش

 بکشه؟ طول چقدر کنیمی فکر -

 .داد سرش به تکانی و کرد فکری

 قانون مشخصه که چیزی اما کنن؛ برخورد مسئله این با چطور هااون داره بستگی دونم،نمی -

 ... .اینکه مگر دهمی تو به رو حق

 .شدم نزدیکش و کردم درشت کمی را هایمچشم

 چی؟ اینکه مگر -

 رو خودت که بهتره واقعا همین برای! بیفته ایدیگه اتفاق و کنن پیدا رو تو هااون اینکه مگر -

 !ندی نشون بهشون

 نخواهند امزنده برسد، من به هاآن دست اگر که است این منظورش! چیست منظورش دانممی

 .بگیرد هاآن از را اموال و مال آن تواندنمی کسی دیگر بمیرم من اگر و گذاشت
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 رهام از خداحافظی با سام و من. بود شده تاریک هوا شد متوقف خانه مقابل که تاکسی

 حیاط وارد دنبالش هم من. شد داخل و کرد باز را در سام. شدیم پیاده و گرفتیم را وسایلمان

 کنانخنده و شد خم کمی سام. دوید سویش به کنان پارس کیت موقع همان درست. شدم

 !کندمی ذوق دخترش دیدن از هم چقدر ببین. انداخت او گردن دور را دستش

 چطوره؟ من داشتنیهدوست دختر حاله: سام

 سگ آن به نفرت با! شویمی اشمادرخوانده تو حاال باشد، سام دختر کیت اگر نیلوفر، ببین

 از پوست و شد خواهم بدجنس هاینامادری آن از من بگویم او به باید. کردم نگاه هیکلدرشت

 آخر. باشد نداشته کارم به کاری شدم اشمادرخوانده که حاال امیدوارم اما کَند، خواهم سرش

 اندازه این تا هیکلش و مشکی رنگش اینکه نه باشد، داشته ظرافت باید کمی دختر خدایا،

 !باشد درشت

 و هایملباس چیدن. افتادم راه خانه سوی به و کشیدم خودم دنبال را چمدانم سام به تفاوتبی

 که حاال. شدم خارج اتاقم از شام خوردن برای بعد و برد زمان کمی حسابی دوش یک گرفتن

 بشوم؟ کار به دست باید خودم یعنی بکنم؟ باید چه بپزد غذا برایم نیست هم خانم زیبا دیگر

 .کند استخدام برایم خدمتکار یک بگویم سام به باید شاید

 مزاحمت بدون و باشم داشته آسوده خواب یک توانستم که بود صبحی اولین بعد روز صبح

 سپس زدم، چشمم به را عینکم و کردم باز را هایمپلک. بخوابم بخواهد دلم که هروقت تا کسی

 .شدمی نزدیک یازده به کمکم انداختم؛ دیواری ساعت به نگاهی

 روز یک حتی خواهمنمی! نه یا و کرده شروع را کارش آیا و کجاست سام ببینم و بروم باید امروز

 شستم را صورتم و دست. هستم مشتاق و کنجکاو خیلی پدرم دیدن برای بدهم؛ دست از هم را

 سینا اتاق از. خورد عماد به چشمم ناگهان که شدممی نزدیک سالن به. شدم خارج اتاق از و

. دیدم را او موقع به شد خوب هستند؟ اینجا هم هاآن. رفتمی آشپزخانه سمت به و آمد بیرون

 نزدیک آشپزخانه به دوباره و گذاشتم سرم روی را شالم. برگشتم اتاقم به و شدم منصرف راهم از

 .شدم
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 .سالم -

 .زد لبخندی و برگشت عقب به شنید که را صدایم

 !اومدین خوش. خانم نیلوفر سالم -

 اومدین؟ کی شما ممنون، -

 .انداخت باال را هایششانه و کرد فکری

 .برگشتیم ما شیراز، اومد شما همراه سام آقای که روزی بودیم، اینجا ما -

 آیدمی یادم. بکنم او به سالمی و بروم است بهتر. انداختم سینا اتاق به نگاهینیم و گفتم آهانی

 .کردم صحبت بد خیلی دیدمش که بارآخرین

 .بزنم سینا آقا به سری رممی من -

. شدم داخل سالم گفتن با و دادم هل را بازنیمه در. افتادم راه اتاقش سمت به و گفتم را این

 کمی هایشچشم دیدنم با و کرد باز را هایشپلک شنید که را من صدای. بود تختش روی

 .شد درشت

 !گردیبرنمی دیگه کردممی فکر کنی؟می چیکار اینجا تو نیلوفر؟ -

 .زد کمرنگی لبخند و کرد کوتاهی مکث. ایستادم مقابلش و شدم نزدیکش کمی

 تو برادرهای ما گفتممی باید نگفتم؛ بهت رو حقیقت اول روز که خواممی معذرت: سینا

 !گرفت رو من جلوی سام نیستیم،

 .دادم تکان پایین و باال به را سرم

 .گفت بهم خودش دونم،می -

 .شد درشت هایشچشم کمی شنید که را این

 نیست؟ پدرت پدرم، و نیستی ما خواهر تو که گفت بهت سام -
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 شد قرار و گفت من به رو چیز همه سام هم بعدش ولی شنیدم؛ مادرتون زبون از که رو این نه، -

 .بگردیم امواقعی یخانواده دنبال باهم

 لحظاتی از پس. کندمی نگاهم اینطوری چرا دانمنمی. شده خیره من به مبهوت و مات

 :داد تکان را هایشب**ل

 کنی؟ پیدا رو پدرت کنه کمک بهت خوادمی سام! گیمی چی فهممنمی -

 اموال و مال اینکه هم و ببینم رو پدرم کنه کمکم هم تا کنم ازدواج باهاش گفت آره، -

 اتفاقی تا کنه دفاع من از هااون مقابل در اینکه هم و بگیریم پس امپدری اقوام از رو امخونوادگی

 !کردم قبول هم من. نیفته برام

 که شد درشت آنقدر هایشچشم! شدم شوکه که شد عوض چنانآن اشچهره شنید که را این

 :زد فریاد تقریبا. شدمی قرمز کمکم سفیدش صورت همزمان و زند بیرون حدقه از نمانده چیزی

 !کردی؟ چیکار تو -

 .دادم تکان را سرم دستپاچگی با

 !شده؟ چی مگه! کردیم عقد هم با... ام -

 گفتم؟ چه مگر کند؟ سکته نکند شد؟ چه را او خدایا. زد نفسنفس

 هایحرف نگفتم مگه بودم؟ نگفته بهت مگه کردی؟ رو اینکار چرا آخه چرا؟ شه،نمی باورم: سینا

 هان؟ نده؟ انجام رو خواست ازت هرکاری نگفتم مگه نکن؟ گوش رو سام

 .دادم قورت را گلویم آب

 همه گفت! بگیرم پس رو اموالم کنهمی کمکم سام گفت بهم اون. کردم صحبت پدرت با من -

 .بسپرم سام به رو چیز

 .پیچید درهم صورتش اجزای شنید که را این

 !کنهمی مجبورش اون! بخواد ازش سام که گهمی رو چیزی پدرم -
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 حرف واضح چرا. شومنمی متوجه را هایشحرف من گوید؟می دارد چه پسر این آخر خدایا

 زند؟نمی

 کردم؟ بدی کار شده؟ چی مگه حاال -

 پایش و دست اگر کنممی احساس که شده طوری اشچهره. داد فشار هم روی را هایشپلک

 .کردمی مهمانم مفصل کتک یک و شدمی بلند لحظه این در بود سالم

 اعتماد بهش بودم نگفته بهت مگه آخه. خواستمی سام که کردی رو کاری دقیقا   تو: سینا

 !دختر شاهکاری واقعا   تو نکن؟

 .شود گرد هایمچشم شد باعث اولش یجمله

 کنه؟ ازدواج من با خواستمی اول از یعنی چی؟ یعنی -

 دشمنت به! انداختی چاه توی رو خودت راحت چقدر تو و بود همین هدفش دقیقا  : سینا

 !شهنمی باورم خدایا! کردی؟ سادگی قدراین چرا! بکنه داره دوست هرکاری دادی فرصت

 ازدواج من با خواستمی سام چه برای آخر. است سخت هایشحرف هضم. مانده باز دهانم

 از بود نمانده چیزی کردم، بسته و باز را هایمپلک آشفتگی با باشد؟ این هدفش باید چرا کند؟

 .بزنم زار پریشانی شدت

 کردممی اعتماد بهش نباید چرا! ترسممی دارم من! خبره؟ چه اینجا بگی من به واضح شهمی -

 !کنه؟ ازدواج من با خواستمی اون چرا و

 .آمد سینا سمت به و شد داخل عماد موقع همان درست

 !دارن مهمی کار کنن، صحبت شما با خوانمی پدرتون -

 :گفت عماد به سپس انداخت من به آخری نگاه هم در یچهره و کشیده هم در ابروهای با سینا

 !بیار رو گوشی -

 .شد صحبت مشغول او و گرفت سینا گوش کنار را موبایل. انداختم عماد به نگاهی خشم با
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 از ناچار به درگیر ذهنی با! ندارد تمامی هایتبدشانسی که نیلوفر کند چکارت بگویم خدا

 و شدم اتاقم داخل باشد؟ تواندمی چه من با ازدواج برای سام دلیل یعنی. شدم خارج اتاقش

 ازدواج اشاصلی هدف کند؟ کاری اموالم گرفتن پس برای خواهدنمی یعنی. نشستم تختم روی

 مرد این ذهن در چه آخر توست؟ یمُرده کشته اینقدر یعنی دختر، آه چرا؟ اما بود؟ من با

 از تا کند ازدواج من با خواستمی امپدری اموال بخاطر هم شاید دارد؟ کاری چه من با گذرد؟می

 این خودش وقتی کند را کار این دلیل این به باید چرا آخر وای! بشود امدارایی مالک طریق این

 باشد؛ دلیلش تواندنمی این نه خوب، شغل آن و هاماشین آن خانه، این دارد؟ را مرفه زندگی

 !باشد کار در دیگری یمسئله باید

 انجام عقد زودتر هرچه خواستمی داشت، عجله خیلی ازدواج این برای او! دختر کن فکر خوب

 !نداد مخالفت فرصت هم پدرم به حتی بمانی، شیراز در بیشتر روز یک نگذاشت حتی بشود،

. کردم ریز را هایمچشم و دادم تکان پایین و باال به را سرم. شد روشن برایم موضوع کمکم آه

! را هایشگذرانیخوش را، دخترش دوست آن آوردم، خاطربه را حیایشبی و شرور هایچشم

 فهمیدم حاال! رودمی هوسش دنبال به که است مردهایی از دسته آن از او است معلوم خوب

 !شودمی باهوش نیلوفر باالخره و گذردمی پلیدش ذهن در چه

 کامال   ست،واضحی و روشن دلیل این! دارد را آوردنم دست به تمنای و گرفته را من چشمش

 که کارهایی چه آوردنم دست به برای ست،آدمی عجب ببین. دارد را قصد همین است مشخص

 !حیابی مردک! نشناخته را نیلوفر هنوز برسد، هدفش به بگذارم ندارد امکان نه،! نکرده

 از غیر شدممی مطمئن بیشتر کردممی فکر بیشتر هرچه شدم کردن فکر درگیر دوساعتی_یکی

 است معلوم خب شد؛ خشمگین چقدر بیچاره سینای. باشد داشته تواند نمی دیگری هدف این

 !شناسدمی خوب را برادرش چون

 از که بگویم. برسم را حسابش و بروم باید. برداشتم کردن فکر از دست شد که ظهر از بعد

 و شدم خارج خانه از خشمگین یچهره و کشیده هم در ابروهای با! شدم باخبر هایشنقشه

 در حتما  . افتاد تراس به نگاهم. نشد خبری هیچ اما زدم، در دوبار. ایستادم ویالیش در پشت

 به و روممی سرش باالی عزرائیل یک مثل درست. زندمی را ظهر از بعد چرت خوابش اتاق
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 صدایی هیچ. انداختم سالن اطراف به دقیقی نگاه شدم که خانه داخل. رسممی خدمتش

 باشد؟ تواندمی کجا یعنی. گرفته فرا را جاهمه سکوت و آمدنمی

 خب آمدم؟ اینجا به که کنممی درستی کار واقعا آیا کشید فریاد وجودم ندای. ایستادم ایلحظه

 اختیارش در را فرصت این اشخانه به آمدن با که باشد من آوردن   دست به هدفش اگر

 حسابش به تو بیاید سراغت او اینکه از قبل است بهتر! نیلوفر نباز را خودت نه،! امگذاشته

 .برسی

 به نگاهی. افتادم راه آشپزخانه سوی به و دادم فشار هم روی را هایمب**ل. کنم چه دانممی

 را بزرگترش است، کوچک این نه. کشیدم بیرون را هاآن از یکی و انداختم آشپزخانه چاقوهای

 اگر حتی بیاید، بگذار. برداشتم را تربزرگ سایز یک و گذاشتم کنار را آن فکر این با. دارم احتیاج

 !کنممی اشتکهتکه بخورد من به انگشتش

 به و کردم پنهان سرم پشت را چاقو. آمد ویال در شدن بسته و باز صدای موقع همین درست

 هاپله سوی به و انداخت مبلی روی را کتش شد، داخل خونسردانه. بود خودش. برگشتم عقب

 .امایستاده آشپزخانه در که شد من متوجه ناگهان افتاد راه

 .آمد سمتم به آرامآرام و کرد عوض را راهش

 !کنی؟می چیکار اینجا تو: سام

 .کردم ریز را هایمچشم و کشیدم هم در را ابروهایم

 !فهمیدم رو چی همه من -

 .کرد کج را گردنش و انداخت سرتاپایم به ایخیره نگاه. شد متوقف سرجایش

 فهمیدی؟ رو چی -

 :گفتم نفس به اعتماد با و گرفتم باال را سرم. کردم صاف را گردنم

 !کردی ازدواج من با چی برای اینکه! رو اصلیت هدف رو، هاتنقشه یهمه -
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 از بفرما،. چرخید طرفآن و طرفاین به هایشچشم و کشید هم در را ابروهایش شنید که را این

 در شرارت و آورد پایین کمی را سرش! امگرفته را مچش که است معلوم کامال   اشچهره

 .شد برابر چند هایشچشم

 !آره؟ گفت، بهت سینا -

 بگوید؟ آشکارا و بیاورد زبان به را ایمسئله چنین تواندمی سینا مگر! ست؟شرمیبی آدم عجب

 که بگویم چیزی خواستممی گذرد؟می چه برادرش پلید ذهن در دقیقا   بگوید تواندمی مگر

 .آمد جلو به قدم یک و زد ایطرفهیک لبخند

 !منه یشناسنامه تو االن اسمت باشه یادت کنی؟ چیکار خوایمی حاال خب، -

 .دادم قورت را گلویم آب و رفتم عقب قدم یک! ببین را لعنتی این من، خدای وای آه

 !برسی هدفت به ذارمنمی هرحال در چی؟ که باشه اتشناسنامه تو اسمم -

 .آمد جلو دیگر قدم یک همزمان و کرد بلندی یخنده

 !مجبوری تو! بگیری؟ رو من جلوی خوایمی چطور مثال -

 به دستش گذارمنمی هرگز من کش،نفس آی! گویدمی را چیز همه آشکار چه ببین! ابالفضل یا

 و عزت از باید ندارم؛ دیگری راه! بشوم قتل مرتکب خواهممی که ببخش را من خدایا. بخورد من

 .گرفتم مقابلش و درآوردم سرم پشت از را چاقو لحظه یک در! کنم دفاع شرافتم

 !هستی؟ کی کردی فکر کنم،می اتتکهتکه! ذارمنمی من -

 .کشید عقب کمی را خودش و شد گرد هایشچشم

 !دستت؟ تو چیه این جادوگر، هوی -

 !کشمتمی جلو بیایی دیگه قدم یه! چاقوئه؟ بینینمی کوری؟ -

 !آورد جلو را پایش یک سپس کرد، نگاهم خیره و کرد ریز را چشمش یک

 !جلو اومدم بیا، -
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 رفتار هافیلم این مثل باید فهمیدم، آهان. کنم دیگری کار باید. ترسدنمی اصال   کن، نگاهش وای

 و داردبرمی را شیشه یا و چاقو یک کند حمله دختر سمت به خواهدمی کسی وقتی که کنم

 .کند دفاع عزتش از تا کندمی فرو خود شکم در را آن کندمی تهدید

 ندارم؛ خودکشی جز راهی من خدایا. کردم بسته و باز را هایمپلک. کشیدم عمیق نفس یک

 !بزند دست من به او گذارمنمی

 :زدم فریاد همزمان. گرفتم خودم شکم سمت به و کردم برعکس را چاقو لحظه یک در

 !کُشممی رو خودم جلو بیای اگه -

 .کرد اشاره چاقو به و کرد کج را هایشب**ل. شد گرد هایشچشم و رفت باال ابروهایش

 !کنی؟می بازی هندی فیلم داری مگه کنی؟می که چیه حرکات این -

 !بخوره من به انگشتت ذارمنمی اما میرم،می من -

 .آورد جلو را سرش و پیچید هم در صورتش اجزای

 !بگو رو تجمله دیگه باریه! چی؟ -

 :کردم تکرار را حرفم عصبانیت و خشم با

 !برسی هدفت به ذارمنمی گفتم -

 .برد باال را ابروهایش تای یک سپس کرد مکث ایلحظه

 !چیه؟ من هدف اونوقت -

 !من آوردن دست به -

 .شد هم در صورتش

 ها؟ -

 .کرد نگاه سقف به و کرد بلند سر سپس شد خیره من به دقت با لحظاتی کرد، مکث
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 !نکردنیه باور... موجود این پروردگارا؟ خدایا؟ -

 کردم احساس. کرد نگاهم دوباره و داد تکان راست و چپ به را سرش و گذاشت نیمه را حرفش

 .کندمی کنترل را خودش اما بخندد، خواهدمی

 !کنار بذار رو چاقو اون -

 !کُشممی رو خودم امشب! عمرا   -

 من اگه آخه! کشیدی چاقو من روی و من یخونه توی اومدی تو دختر؟ سالمه مغزت واقعا   تو -

 ادعا و من یخونه تو بیای تو اینکه نه تو، اتاق تو اومدممی من که بیارم سرت بالیی خواستممی

 !بیارم سرت بالیی خواممی من که کنی

! آنجا به نیامده که او اینجا آمدم من است؛ درست کمی هایشحرف. کرد سکوت و گفت را این

 !نکن آنجا و اینجا اینقدر ست،کافی آه

 من به لحظه یک در خواهدمی نکند کند؟می فکر چه به دارد یعنی. شده خیره من به لحظاتی

 چاقو آورد هجوم سمتم به ناگهان که بودم کردن فکر درگیر. کنم آماده را خودم باید کند؟ حمله

 برد؟می کجا را من وای آه. گرفت را بازویم سپس انداخت، ایگوشه به و کشید بیرون دستم از را

 از جنتلمن یک لحظه یک در شاید تا بخواهم کمک و دربیاورم بازی کولی بزنم، فریاد باید

 دختر، اوه! بدهد نجاتم پسر این دست از را من سپس شود، داخل و بکند جا از را در ناکجاآباد

 !هاکنیمی شلوغش داری خیلی دیگر

 خروجی در سمت به کنید، صبر نه... یا اتاق به نکند! کشاندمی کجا به را من دارد ببینم بگذار

 .کرد پرتاب بیرون به را من و کرد باز را در! رودمی خانه

 !گرفتی اتمسخره نمایش با رو من وقت   ساعته سه! دیوانه بیرون برو -

 را گردنش بود گرفته را خانه در که طورهمان. برگشتم سویش به و گذاشتم بازویم روی را دستم

 :کرد تکرار را من حرف سپس کرد نازک را صدایش و داد تکان

 !من آوردن دست به -
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 .خندید و کرد کوتاهی مکث

 !تهوشمندانه فکرهای این با مغزبی جادوگر کارت پی برو -

 .شنیدممی را بلندبلندش هایخنده صدای اما بست، را در درنگبی

 این با که بود این قصدش اگر گویی؟می چه اوه! بود؟ من آوردن   دست به قصدش واقعا   آیا

 هرکسی نصیب من! بخواهد دلش هم خیلی ادببی مردک! انداختنمی بیرون را تو فالکت

 !شومنمی

! نیلوفر هستی کل عقل واقعا تو. افتادم راه خانه سوی به و خندیدم بلندبلند خودم فکر این با

 مرد آن چرا آخر! کن نگاه او به بعد و بینداز خودت به نگاه یک بود؟ فکری چه دیگر این آخر

 از ترنخودی من، مغز   ها وقت گاهی هاخودمانیم باشد؟ داشته را تو آوردن دست به تمنای باید

 !شودمی مغزیبی هر

 فراموشی به را پیش دقایق و سام. افتادم راه آشپزخانه سوی به مستقیم و شدم خانه داخل

 کاش آه. بپزد غذا برایم که نیست کار در خانمی زیبا دیگر. کنم شام برای فکری باید. سپردم

 .بپزد غذایی و بیاید اما کنم، تحمل را اشعاقالنه هایژست حاضرم. گشتبرمی پیرزن

. شدم خوردن مشغول و پختم خودم برای ایساده غذای. ندیدم را سام دیگر شب انتهای تا

 .رفت خانه از همیشگی ساعت سر درست هم عماد

 را سینا هایحرف توانستممی کمتر کردممی فکر بیشتر هرچه. بکنم باید چه دقیقا دانستمنمی

 دستبه است؟ بد کجایش آخر اما پذیرفتم، را معامله این کردم اشتباه هم شاید. کنم درک

 .دارد خبر پدرم از او ضمن در است، خوب خیلی که اموالم و مال آوردن

*** 

 نزدیک آخر نداشتم؛ صبحانه خوردن به میلی اصال   بود، عمیقی سکوت در خانه بعد روز صبح

 زدم کنار را سالن هایپرده از یکی سپس زدم، چرخی سالن در هدفبی. شدم بیدار که بود ظهر

 برند؟می کجا را سینا دوباره هااین بینم؟می درست آیا خدا وای. کردم تماشا را حیاط و
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 با صحبت مشغول که سام کنار. دویدم سویشان به و کردم باز را در. نکردم تلف را وقت دیگر

 .شود تمام حرفش شدم منتظر و ایستادم بود عماد

 مواظبت ازش هاتچشم مثل ولی کنم،می بیشتر رو دستمزدت ماه دو_یکی این بابت: سام

 خاطربه فقط دادم، من که هم رو هاشهزینه یهمه اونجا، ریمی داری تو سینا لطف به! کن

 !داره اعتماد بهت سینا اینکه

 .داد تکان سری و زد عریضی لبخند عماد

 ندارید؟ اعتماد من به مدتهمهاین از بعد دیگه باشه، راحت خیالتون نکنه، درد شما دست -

 !مهمه خیلی من برای و بزرگمه برادر اون اما دارم، -

 .کردم نگاه سام به و پریدم حرفشان میان

 مادرت؟ یخونه فرستیمی رو آقاسینا -

 :گفت خونسردانه و برگشت سویم به

 .پدرم پیش! ملبورن بره قراره نه، -

 او با قبل روز من که است این خاطربه نکند آنجا؟ چرا نه، اوه ملبورن؟ شد، گرد هایمچشم

 زد؟ من به را هاحرف آن سینا و کردم صحبت

 اونجا؟ بفرستیش خوایمی چی برای! نکن رو کار این -

 .پیچید هم در صورتم اجزای و کج را گردنم. کردم کوتاهی مکث

 !اتاقش رمنمی دیگه کردم، اشتباه ببخشید -

 .زد ایطرفهیک لبخند خونسردانه

 پیدا پزشک یه اونجا پدرم بودم؛ ریخته رو اشبرنامه قبل از نداره، تو به ربطی ملبون به رفتنش -

 !شه عمل قرار کرده
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 سپس ایستادم جلویش و رفتم ماشین سویبه دواندوان. گویدمی دروغ شکبی نه شود؟ عمل

 .کردم باز را دستم دو

 بره بتونه تا شه رد من یجنازه روی از باید ماشین این! بفرستی رو سینا آقا ذارمنمی من -

 .بیرون

 .خندید بلند صدای با

 !هاشه رد روت از گممی وگرنه کنار، برو -

 و زد اششانه به. کردمی نگاه من به شده گرد هایچشم با که برگشت عماد سمت به سپس

 :گفت

 کنم،می کچلت شه کم سرش از مو یه عماد، نکنم تأکید دیگه! شو سوار برو تو کن، ول رو اون -

 !میاد همراهتون هوایپما به شدن سوار تا هم راننده! فهمیدی؟

 !باشه راحت خیالتون -

 .کرد اشاره بیرون به و شد نزدیک راننده به سام نشست، ماشین داخل که عماد

 !بیفت راه -

 خب! هاایستاده ماشین مقابل آدم یک که انگار نه انگار! اوهوک. کرد روشن را ماشین راننده

 نباید! سردربیاورم؟ چیز همه از چطور دیگر نباشد سینا. باشم تنها اینجا سام با خواهمنمی من

 هم در ابروهای با و کردم ریز را هایمچشم هم من کرد، نگاهم راننده. برود ماشین این بگذارم

 تمرکز او به نگاه روی داشتم! دوئل مثل درست شدم؛ خیره لعنتی یراننده هایچشم به کشیده

 :گفت سام که کردممی

 .دانی خود حاال! شه رد روت از گممی کنار نری شمارم،می سه تا -

 .شمرد تندتند و کرد راننده به نگاهی سپس

 !روش از شو رد سه، دو یک -
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 .خندید بلندبلند همزمان

 آقا یچهره به نگاهی و دادم تکان سری! بشمار آرام را عددهایت حداقل! هاستمریضی عجب

 فکر درگیر. کندمی نگاهم سرزنشگرانه هنوز وای. دارد را دیروز یقیافه همان هنوز. انداختم سینا

 .کشید کنار را من و گرفت را بازویم سام ناگهان که بودم سینا نگاه به کردن

 !دیگه کنار بیا شه،می دیر پروازشون -

 .درآورد حرکت به را ماشین و داد تکان سری هم راننده. کند حرکت که کرد اشاره راننده به و

. کردم نگاه را ماشین شده کج هایب**ل با. گذاشتممی نباید نه،. رفتند جدیجدی وای ای

 برود فرستاد را سینا که دارد سر در چیزها چه که نیست معلوم است؛ سام تقصیر همش هااین

 !بودم پرسیده جز به جز را چیز همه دیروز همان کاش. ندهد من به اطالعاتی هیچ تا

 .برگشتم سمتش به و کردم جدا دستش از را بازویم عصبانیت و خشم با

 ها؟ گذره،می چی سرت تو چیه؟ قصدت هست معلوم تو -

 .آورد جلو را صورتش و کشید هم در را ابروهایش

 چی؟ درمورد -

 برای را هایشنقشه تمام آیدنمی که او نیلوفر؟ گوییمی چه. دادم تکان راست و چپ به را سرم

 :گفتم دستپاچگی با. بدهد توضیح تو

 نه؟ یا کردی شروع رو کارها که اینه منظورم -

 .کردم دراز سویش به را دستم و دادم فشار هم روی را هایمپلک کردم، کوتاهی مکث

 !بده پس رو امشناسنامه اصال -

 .افتاد راه اشخانه سوی به خونسردانه

 الزم کارهای یهمه که دممی وقتی هم رو اتشناسنامه! نکردم؟ شروع رو کارها دونیمی کجا از -

 !بدم انجام دیگه چیزهای و وکالت برای رو
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 .افتادم راه دنبالش

 زدی؟ حرف باهاشون گی؟می جدی داری واقعا -

 .ایستاد اشخانه ورودی در جلوی

 !کردم چیکارها گممی بهت وقتش به. باش نداشته کار کارها این به تو -

 :گفت همزمان و داد هلم دیگر یخانه سمت به. گذاشت کمرم پشت را دستش و گفت را این

 !نگیر رو من وقت سرکار برم باید! نیا من دنبال برو، هم حاال -

 غذا بگیر برام خدمتکار یه حداقل کنم؟ چیکار تنهایی اینجا باید من سرکار؟ بری خوایمی -

 !کنه درست

 .شد خیره هایمچشم به و داد گردنش به تکانی

 !مغزبی خانم بگیر غذا آشپزخونه از خودت برای دادم؟ بهت بانکی کارت یه رفته یادت -

 انگشت و دادم فشار هم روی را هایمپلک. آوردمی در را کفرم دارد. است ادببی چقدر ببین

 .دادم تکان مقابلش تهدیدانه را اماشاره

 ... .بازی من اعصاب با این از بیشتر دمنمی اجازه بهت ببین، -

 با و کردم باز را هایمپلک. بماند تمامنیمه حرفم شد باعث ویالیش در شدن بسته صدای ناگهان

 را تهدیدم نشد منتظر حتی لعنتی،. کردم نگاه اشخانه یشده بسته در به شده گرد هایچشم

 .بگویم کامل

 حیاط داخل تا کشیدم کنار را هاپرده از یکی. برگشتم خانه داخل به و انداختم باال را هایمشانه

 .رفت بیرون حیاط از و شده ماشینش سوار که بود بعد ساعتنیم حدود. ببینم را

 سر سام هاینقشه از چطور بریزم؟ سرم بر خاکی چه خانه این در تنهایی کنم؟ چه حاال

 دربیاورم؟



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

180 

 

 ایخوشمزه غذای هرچیزی از قبل! بودممی خودم فکر به باید نداشت، ایفایده کردن فکر

 در و کردم عوض شبکه و نشسته تلویزیون مقابل هاساعت. زدم مبارک بدن به و دادم سفارش

 .گذراندم خوش حمام بزرگ و زیبا وان در آخر

 فکر خداوندا. برگشته پس آنجاست، ماشینش. انداختم حیاط به نگاهی. شد تاریک کمکم هوا

 برای خانه این آخر. است بزرگ چقدر خانه این ببین. شوممی دیوانه تنهایی از کم کم کنممی

 اینجا هم قیمتیگران اسباب. هست که است معلوم نیست؟ بزرگ اندازه از بیش آدم نفریک

 بیاید اینجا به امشب مثل شب یک در و بگیرد نظر زیر را اینجا دزد یک ستکافی. دارد وجود

 توانممی کنم؟ چه دزد آن با حاال وای. هستم اینجا من که هم امشب آه،. کند خالی را خانه و

 !شوم؟ حریفش

 هم صدایی ترینکوچک حتی نیلوفر، کن تیز را هایتگوش! کنیمی فکرهایی چه بابا، ای

 .پابرجاست همچنان آزاردهنده و مطلق سکوت. آیدنمی

 این تمام کن فکر! بخوابم؟ بروم و کرده خاموش را هاچراغ کنم؟ چه دیگر حاال. خوردم هم را شام

 داستانی هم ابالفضل یا یکلمه این راستی! ابالفضل یا وای آه شود؟می چه شود، تاریک خانه

 خوشحال وقتی کردند؟می چه نداشتند را ابالفضل حضرت هاایرانی اگر دانمنمی! داردها

 خواهندمی شوند،می زدههیجان ترسند،می شوند،می شوکه وقتی زنند،می صدایش شوندمی

 !افتدنمی زبانشان از بزرگوار این نام مسائل یهمه در خالصه شوند، خوب خواهندمی بمیرند،

 اینقطه به و نشستم تخت روی رفتم، اتاقم به و کرده خاموش را هاچراغ. بروم بگذار خیال،بی

 هایشتراس از و نیست آن در هیچکس که ایخانه. آمد سراغم بدی احساس کمکم. شدم خیره

 از غیر حتی یا چه؟ بیاید داخل نفریک شب نصف اگر. شد داخل توانمی سادگی به هم

 آقا و عماد خانم، زیبا من، از غیر. بود شلوغ خانه این همیشه بیاید؟ سراغم دیگری چیز آدمیزاد

! افتدمی بدی هایاتفاق تنهایی در همیشه! تنها تنهای هستم، تنها من حاال اما بودند؛ سینا

 یا و پتو زیر از شاید. آیدمی بیرون تخت زیر از چیز یک مثال اروپایی، ترسناک هایفیلم این مثل

 !آینه این حتی یا هایملباس کمد از حتی
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 در. شدم خارج اتاق از دواندوان و برداشتم را بالشم و پتو. کنم تحمل توانمنمی دیگر خدا اوه

 حاال. چرخاندممی سوآن و سواین به را سرم جغد یک مثل درست و دادم لم مبلی روی سالن

 دیگر کردم فکر ترسناک لعنتی هایفیلم این و دزد به که االن ها،ترسیدمنمی دیروز تا من

 ترس از هردو و کردیممی تماشا نازنین با تنهایی در که هاییفیلم همان. بخوابم آسوده توانمنمی

 .است وجود ندای این تقصیر تمامش! کردیممی سکته

 خارج خانه از و گرفتم بغل زیر را بالشم و پتو کرد، خطور مغزم به که ناگهانی تصمیم یک با

 نکند. نشد خبری هیچ اما شدم، منتظر لحظاتی. زدم در و ایستادم اشخانه در پشت. شدم

 چند از کمتر باراین. زدم در دوباره. ستخانه حتما پس اینجاست، که ماشینش نباشد؟ خانه

 .شد نمایان اشچهره و شد باز در ثانیه

 بله؟ -

 :گفتم نفس به اعتماد با و دادم گردنم به تکانی

 !ترسممی من -

 .آورد جلو را صورتش و کشید درذهم را ابروهایش

 !نشو من مزاحم! نداره ربطی من به بترس؛ داری دوست که هرچقدر چی؟ که خب، -

 !بست را در درنگبی سپس

 یک و کنم نثارش آبداری ناسزای بلند صدای با جاهمین باید. دادم فشار هم روی را هایمب**ل

 !بخوابم توانمنمی شده، مخوف برایم امشب که خانه آن در نه، اما بروم؛ و بکوبم خانه در به لگد

 و کردیمی دعوت داخل به مهربانی با را من نباید تو االن کرد؟ رفتار اینطور چرا پسر این آخر

 را نیلوفر هنوز مرد این اما! بترسم؟ چیزی از نباید هستی اینجا صفتشیطان توی تا گفتیمی

 دست یک در را بالش و پتو. افتادم راه تراس سوی به. دارمبرنمی سرش از دست نشناخته؛

 به ؟!کرده قفلش نکند. شودنمی باز آه. کنم باز را تراس کردم سعی راستم دست با و گرفتم
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 را پرده و زدم عریضی لبخند. شد باز جان، ای. کنم باز را آن کردم تالش و رفتم بعدی در سمت

 .کشیدم کنار

 !وای آه -

 به دست ایستاده، پرده پشت مقابلم درست. پریدم عقب به و گذاشتم قلبم روی را دستم

 تراس از خواهممی من دانستمی شکبی! کندمی نگاهم کشیده هم در ابروهای با و شده سینه

 کج را گردنم و دادم قورت را گلویم آب من سپس شدیم، خیره یکدیگر به لحظاتی! شوم داخل

 .کردم

 نیستم، مرس و ترس اهل من! امشب همین فقط بخوابم، اینجا هایاتاق از یکی تو بذار خوب -

 !ترسیدم کردم فکر بدی چیزهای به چون امشب

 کشیده هم در ابروهای همان با و گرفت را موهایم از تاری. کرد دراز موهایم سمت به را دستش

 :گفت

 !مغزبی برو اینجا از! رهمی نروم رو اطرافم، موفرفری جادوگر یه امواج -

 صبر! کنم؟ تحمل کی تا چقدر؟ چقدر چقدر حرف، چقدر توهین، چقدر. رسیدم آخر به دیگر

 را زودپز یک احساس لحظه این در. دادم فشار هم روی را هایمب**ل. دارد حدی هم من

 .شودمی بلند دود سرش از و رسیده اوجش ینقطه به که داشتم

 سپس! شدم شوکه خودم که کوباندم زمین روی محکم آنچنان را بالشم و پتو لحظه یک در

 :کشیدم فریاد و کردم باز عزیزم کروکودیل   دهان یاندازه به را دهانم

 .اَه -

 !کوباندم امسینه به مشت با و نشستم زمین روی

 رو من خدا، خدا خدا کنی؟می توهین من به قدراین چرا بدبختیه؟ چه این ایه،زندگی چه این -

 هیچی جادوگر گیمی من به نیست، هیچی مغزبی گیمی من به. رسید لبم به جونم... بکُش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

183 

 

! بمیرم؟ خودم برای گوشه یک فقط که کوفتیت یخونه این توی دینمی راهم حاال. نیست

 !بدبختم چقدر من اه! که کنم حمله بهت خواستمنمی

 .کشیدم عربده سیر دل یک و دادم فشار هم روی را هایمپلک

 !اوق! خدا اَه -

 دارم! پرید؟ گلویم در کشیدن عربده وسط که بود چه دیگر این آخر. کردم سرفه به شروع ناگهان

 !درآمد جانم خدا ای! شوممی خفه

 و شده خشک مجسمه یک عین درست. کردم نگاهش و کردم بلند سر کردن سرفه کلی از بعد

 اینطور چرا! شده خیره من به باز دهان و قابلمه دو یاندازه به درآمده حدقه از هایچشم با

 کناری بالشم. انداختم خودم به نگاهی و کشیدم عمیقی نفس! کند؟می نگاه را من ناباورانه

 همان هنوز. کردم نگاهش و کردم بلند سر دوباره! امنشسته پتو روی چهارزانو هم خودم و افتاده

 با و کردم بلند را راستم دست داشتم،برنمی چشم صورتش از که طور.همان. دارد را حالت

 با و انداختم باال را ابروهایم سپس کردم پاک عینکم زیر از را اشکم یگوله اماشاره انگشت

 :کردم زمزمه ضعیف صدای

 دی؟نمی راهم -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش آرامآرام و زد پلک باالخره

 ... .حرکات این ها،بازی کولی این! هستی باورنکردنی تو ندیدم، چیزی همچین عمرم تو حاال تا -

 به فهمممی. کرد سکوت و شد خیره آسمان به. آمد بیرون کمی و داد بیرون پرصدا را نفسش

 دارد حق خب!" کیه؟ موجود این چیه، موجود این: "گویدمی دارد شکبی! کندمی فکر چه

 همین بچگی دوران همان از. بودم طورهمین همیشه من اما! چیست؟ دیگر کارها این دختر،

 :گفتم دوباره و کشیدم کمی را شلوارش پاچه یگوشه! داشتم را هابازیکولی

 !کنممی داد و جیغ اینجا صبح خود تا ندی راهم اگه -
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 کرد، بلند را من حرکت یک با و گرفت را بازویم شد، خم. کرد نگاهم و انداخت پایین را سرش

 :گفت همزمان. داد هل خانه داخل به را من بودیم مقابلش که تراسی همان از سپس

 !بمیر گوشه یه برو برو، -

 .داد تکان را سرش و خندید. کردم نگاهش خشم با و برگشتم سویش به گفت که را این

 !ذارممی راحتت دارم هم من چه؟ من به بمیری، گوشه یه بری خوایمی گفتی خودت چیه؟ -

 .رفت خانه دیگر سمت به و خندید بلندبلند سپس

 او پای و دست داشتم، کمربند یک اینکه وجود؟ ندای خواهدمی چه دلم لحظه این در دانیمی

 خنک دلم چقدر که آه کن، تصورش! کردممی کبودش و سیاه سیر دل یک و بستممی را

 آن پای و دست توانیمی مگر هستند، محال آرزوها این دانیمی خوب خودت بیخیال،. شدمی

 !ببندی؟ را مرد

 خانه این در خودم جز به دیگر نفریک دانممی که حاال. بخوابم آرام جایییک و بروم بگذار

 کوچکی اتاق جووجست کمی از پس. ستکافی برایم همین باشم؛ آسوده توانممی دارد، حضور

 عمیقی نفس گذاشتم، بالشم کنار و درآوردم را عینکم بعد. خزیدم خوابش تخت روی و یافتم را

 .بخوابم کردم تالش و کشیده

 این با من مغز رسدمی نظر به. شدم بیدار ناز خواب از که شدمی یازده ساعت معمول طبق

 پیدا را دستشویی اینکه از پس و شده خارج اتاق از. است بسته قرارداد شدن بیدار ساعت

 شدممی نزدیک آنجا به. افتادم راه خانه اصلی سالن سوی به و شستم را صورتم و دست کردم،

 روی سالن در هردو. کرد جلب را امتوجه که بود چیزی اولین رهام و سام صحبت صدای که

 .کردندمی صحبت و نشسته دیگریک کنار مبلی

 .شه عمل قراره: سام

 مشکل خیلی خانسیروس با! ملبورن بره خواستنمی دلش اصال بیچاره اون! واقعا؟: رهام

 .دونیمی بهتر که خودت! داشت
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 دوباره سکوت ثانیه چند از پس و کشید عمیقی نفس رهام. نگفت هیچ و کرد سکوت سام

 :گفت

 !ببینه رو تو خوادمی ایران؛ میاد داره. زد زنگ دیشب پدرم راستی، -

 .زد پوزخندی سپس کرد، نگاهش خیره سکوت در لحظاتی. برگشت طرفش به سام

 !منه؟ دیدن مشتاق سال همهاین از بعد که شده چی ره،نمی جوب یه توی من با آبش پدرت -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش رهام

 چیکار دهنمی توضیح کسی به هیچوقت تو مثل درست شناسی،می که رو اون. دونمنمی -

 داره؟ مشکل باهات اینقدر چرا بگو بهم تو. کنهمی

 .شد خیره اینقطه به و گرفت را نگاهش سام

 !بپرس ازش خودت توئه، بابای اون -

 :گفت تأکید با سپس کرد سکوت ایلحظه و گفت را این

 بیاد؟ گفتی بهش تو -

 .خودشه تصمیم این. نزدم زنگ بهش من نه، -

 .شد بلند مبل روی از و گفت را این

 خوشم بازی مسخره این از هست که هرچی ولی هست؛ چی دوتا شما بین فهممنمی من: رهام

 !بیا کوتاه پدرم جلوی تو حداقل! نمیاد

! آورمدرنمی سر که من! گویندمی چه هااین که کردممی فکر این به و ایستاده سالن به نزدیک

 به و بیاید ایران به است قرار و کندمی زندگی کشور از خارج در رهام پدر که است مشخص اما

 !داندنمی رهام هم را دلیلش البته که دارد مشکل سام با شدت

 .داد تکان سری و زد پهنی لبخند. افتاد من به رهام نگاه موقع همین
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 خوبی؟ خانم، نیلوفر سالم -

 .زدم رویشبه لبخندی هم من

 .ممنون. سالم -

 .شد خیره رویشروبه به و چرخاند را سرش زود خیلی اما انداخت، سمت این به نگاهینیم سام

 .کرد دراز سویش به را دستش رهام

 .بینمتمی بعدا  ! برم باید دارم، کار خیلی من -

 .گرفت را دستش سام

 .باشه -

 نگاه سام به شد، دور امدیده از که رهام. شد خارج خانه از خداحافظی با و داد تکان سری هم او

 چه کند؟می چه کیست؟ واقعا   او دانمنمی. است شده خیره تلویزیون به فکر در غرق. کردم

 سر کارهایش از توانیمی ترراحت باشی خانه این در اگر تو نیلوفر، ببین اما دارد؟ هانقشه

 به گمانم به چطور؟ آخر اما کند؛ چه خواهدمی بفهمی تا بگیری نظر زیر را او توانیمی دربیاوری،

 .کردممی نگاهش حال همین در و رفتممی آشپزخانه سمت به. کند بیرون خانه از را من زودی

 تکه همان کرده؛ کوتاه را موهایش! نیست کردنی باور بینم؟می درست دارم کن، نگاهش وای

 خودش به چقدر پسر این. آیدمی اشچهره به بیشتر چقدر کوتاه موی. بستمی را آن که مویی

 حاال. است صاف و تیغشش همیشه صورتش است، منظم و مرتب همیشه. رسدمی

 قورت نگاهت با را او خواهیمی کردی؟ را کار این دوباره باز تو. ببینم را رخشنیم توانستممی

 خوشم او از شودمی باعث اششیطانی خوی اما نیست، بد اشچهره اگرچه اصال، نه! دهی؟

 به اهمیتی اصال دختر؟ چه تو اما رسد،می خودش به اندازه این تا پسر یک چرا واقعا اما! نیاید

 اهمیتبی امچهره به نسبت شدم تحقیر بس از ندادم اهمیتی وقتهیچ! دهی؟می ظاهرت

 بعید کنم هرچه من کنم؟ چه خب. کندمی اممسخره مدام مرد این هم خاطر همین به. بودم

 وجود؟ ندای وای، من، خدای بود؟ چه صدای دیگر این آه!" بنگ! "برسم او زیبایی به دانممی
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. شد بلند آشپزخانه، نزدیک ستون به امپیشانی برخورد از که بود من یبیچاره مغز صدای این

 نگاه را پایت جلوی چرا دختر، کند چکارت بگویم خدا. گرفتم سرم روی را دستم و شده خم

 !کنینمی

 .شد نزدیکم کنانخنده سام

 !شد چت ببینم بذار بینی؟نمی رو بزرگی این به ستون کنی؟می چیکار داری -

 .کرد نگاه دقت با را امپیشانی و کشید خودش سویبه را من گرفت، صورتم دوطرف را دستش دو

 .شد قرمز یکم نیست، چیزی -

 .گرفتم را هایشدست

 !کن ولم بکش، رو دستت -

 مانعش نکردم فرصت من و برداشت هایمچشم روی از را عینکم کنانخنده حرفم به تفاوتبی

 .شوم

 !بده پس رو عینکم -

 !شیمی نابینا کامال داری زودی به باالخره دیگه، شده بیشتر چشمت یشماره احتماال ببین، -

 .بیاورم پایین را گرفته هوا در را عینکم و کرده بلند که را دستش کردم تالش و گرفتم را بازویش

 !بده پس رو عینکم گفتم -

 االن. کندمی مجازاتم دارد خداوند دانممی. بگیرم را عینکم بتوانم شاید تا پریدممی پایین و باال

 گرفتنش پس برای او و گرفتیمی باال را تبلتش آیدمی یادت. شده عوض میثم و من جای دقیقا

 !است کارهایت سزای هم این! پرید؟می پایین و باال

 کنی؟می بازی فیلم داری یا بینینمی هیچی واقعا  : سام
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 داد؛می تکان طرفآن و طرفاین به را دستش و خندیدمی. آوردمی در را کفرم دارد دیگر خدایا

 که هاییوقت همان مثل کند؛می رفتار است، بازیگوش یپسربچه یک که میثم مثل درست

 مثال؟ کردیمی چه هان؟... بود او اگر میثم، آخ. بدهد آزارم تا داشتبرمی را من عینک

 :گفتم بلند صدای و تأکید با سپس کردم، باز را دهانم و کشیدم هم در شدت به را ابروهایم

 !کوفتیش ی کلهِ پس زدممی توانم تمام با و کردممی بلند رو دستم -

 برای گویی! پیچید خانه در سام یکله پس   به من دست شدن کوبیده صدای بعد ایلحظه و

 به زدم؟ را او واقعا کردم؟ من که بود کاری چه این! من خدای. باشد شده متوقف زمان ایلحظه

 هم روی را هایمچشم کردم، بسته و باز را هایمپلک! بیداد ای داد، ای کوباندم؟ اشکله پس  

 کند؟می نگاهم شده؟ خشمگین یعنی. ببینم را اشچهره ایذره بتوانم کردم تالش و دادم فشار

 درست را صورتش اجزای اما است، طرف این به صورتش. کندمی نگاهم دارد که است معلوم آه

 شدت قلبم تپش. نیست خشمگین دانستممی حداقل خندید،می هم باز کاش ای! بینمنمی

 .کرد یخ جانم تمام ترس از و گرفت

. بستم را هایمپلک و شده شوکه من و گذاشت هایمچشم روی را عینکم موقع همین درست

 نگاهم خیره و شده هیوالیی اشچهره هم باز خدا ای. کردم باز را هایمچشم بعد چندثانیه

 در خیره و آورد نزدیک بیشتر کمی را صورتش. کنم سکته نمانده چیزی و باختم رنگ. کندمی

 :گفت هایمچشم

 چرا؟ دونیمی نیلوفر، شانسیخوش خیلی تو -

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم تندتند

 چرا؟ نه -

 !شممی عصبانی کم خیلی من چون -

 !خندیدم بلندبلند لودگی با

 !نیست خوب اصال عصبانیت خوب، چه هه -
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 :گفتم سریع سپس کردم کوتاهی مکث

 !بینمنمی عینکم بدون که هم من کمرت، پشت بزنم خواستممی کن باور -

 را خودش. کندنمی باور را حرفم که فهمممی خوبی به اشچهره از. کرد نگاهم خیره لحظاتی

 .داد بیرون پرصدا را نفسش و کشید عقب

 !بخشمتمی خب، خیلی -

 .کرد اشاره خروجی در به ابروهایش با و کرد کوتاهی مکث

 !جایی بریم خوایممی باش؛ حیاط توی دیگه یدقیقه ده و کن تنت شلوار مانتو برو -

 .شد گرد هایمچشم

 کجا؟ -

 !برو باش زود فهمی،می بعد -

 .افتادم راه آشپزخانه سوی به و انداختم باال را هایمشانه

 .نخوردم صبحونه هنوز من -

 .برگرداند خروجی طرف به را من و گرفت را بازویم

 چیزی یه برات راه تو بریم، من با بیا ولی خوره،نمی صبحونه ظهر دوازده ساعت کسی اگرچه -

 !خرممی

. خوردیممی صبحانه ظهر یک ساعت که شدمی گاهی نازنین و من نداری، خبر بگویم او به باید

 و کردیممی تماشا ترسناک هایفیلم و نشسته بیدار دیروقت تا قبلش شب که روزهایی همان

 !بردنمی خوابمان ترس از صبح روشنایی تا آن از بعد

 شودمی مهربان هروقت پسر این وای ای. است مهربان کمی لحنش هم باز چرا دانمنمی

 بخواهد نکند! کوباندم اشکله پس به که هم من! کند کاری خواهدمی که است این اشمعنی
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 دیدن یا و اموالم گرفتن قانونی کارهای دنبال خواهدمی شاید نه، هم شاید! بیاورد؟ سرم بالیی

 .برویم پدرم

 از کمتر. افتادم راه خروجی سمت به و دادم تکان سری سرعت به پرید، سرم از برق فکر این با

 ماشینش به آمد، اوهم که نکشید طولی. بودم حیاط در و پوشیده را شلوارم مانتو دقیقه ده

 :گفت و کرد اشاره

 !شو سوار -

 .درآورد حرکت به را ماشین سریع خیلی هم او. نشستم ماشین داخل و کردم باز را جلو در

 ماشینش داخل خریدم، که ایهولههله زیادی مقدار با من و کرد توقف فروشگاهی مقابل راه در

 :گفت باز دهان با سپس انداخت خریدهایم به ایخیره نگاه. نشستم

 خوره؟می رو مزخرفات این و نوشابه و چیپس صبحونه برای کی -

 .دادم تکان نفس به اعتماد با را گردنم

 !من -

 .درآورد حرکت به را ماشین و داد تکان سری

 !یادبرمی تو از فقط عجیب کارهای این درسته، آره -

 مقصد به بعد ساعت یک حدود! هستند من مثل هم دیگر هایخیلی داندنمی گویی! عجیب؟

 دکتر که جایی را امچانه! چه؟ برای آخر! باشد آورده اینجا به را من شودنمی باورم. رسیدیم

 .شد هایمچشم یمعاینه مشغول دستگاه با او و گذاشتم گفت

 !دخترجون ضعیفه خیلی هاتچشم: دکتر

 .طوریهاین بچگی از بله -

 :گفت دیدمش،نمی درست که سام لحظاتی از پس. نداد حرفم این به جوابی و کرد سکوت

 !بشه آماده باید هم زود خیلی و خواممی رو ترینشگرون و نوع بهترین از -
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 !باشه؟ عینک این پشت که نیست زیبا هایچشم رنگ این حیف. حتما:  دکتر

 نکند وای است؟ قشنگ من هایچشم رنگ گفت! گفت؟ را من هایچشم. پرید سرم از برق

 صورتم روی پهنی لبخند. هایمچشم از هم آن کرد، تعریف من از نفریک! بینم؟می خواب

 یچهره به و زدم چشمم به را آن. گذاشت دستم کف را عینکم سام که بودم فکر در و نشسته

 خواستمی دلم خیلی. کردم نگاه بود کاغذ روی چیزهایی نوشتن مشغول که دکتر مهربان

 دکتر اتاق در کارمان ساعتینیم حدود. شودنمی که حیف اما بزنم، اشگونه روی ایه*س*بو

 به را ماشین سام. نشستیم ماشین در و شدیم خارج بیمارستان از بعد دقایقی. کشید طول

 وجودم در چیزی ناگهان. بودم دکتر تعریف فکر در خیابان به خیره همچنان من و درآورد حرکت

 خب. دیگر ستکافی! شده؟ دگرگون حالت قدراین ساده تعریف یک با دیوانه دختر. جوشید

 سام که داشتم مزمن خوددرگیری معمول طبق. کندنمی تعریف من از کسی معموال  ! کنم؟ چه

 :گفت

! گذاشتی لنز که نکنی احساس اصال بذاری، هاتچشم روی وقتی که گیریممی برات لنزی -

 هم عادی هایشیشه با مناسب عینک یه ضمن در. شیمی راحت عینک این دست از وقتاون

 عینک این دیگه که دادم سفارش برات کنی استفاده عینک از خواستی که مواقعی برای

 !نباشه هاتچشم روی بینیذره ریختهبی

 فکرم به و شده مهربان من با اندازه این تا دوباره باز چرا. کردممی نگاهش داشتم باز دهان با

 من فکر به قدراین چرا است؟ اشکاسهنیم زیر ایکاسه چه! دارد؟ سر در چه دیگر باراین! است؟

 چه؟ اما! دارد سر در اینقشه اشمهربانی این پشت کرده ثابت تجربه! است؟ افتاده

 روی لنزی و شوم خالص ریختبی عینک این شر از که نیست بد من برای هرحال در ولی

 است چطور ها،گممی! باشد نقصبی و خوب اندازه این تا سام یگفته به که بگذارم هایمچشم

! نکند توهین من به کسی دیگر شاید تا دهم تغییر کمی را خودم آمده، پیش فرصتش که حاال

 در باشم؟ روز مد به و شیک کمی نباید هستم؛ اندازهبی ثروت با دختر یک من باالخره

 شیطان آه! شده مهم مرد این چقدر ببین! کندنمی توهین من به سام دیگر شکبی صورتآن

 !است کرده رو و زیر را امزندگی تمام که بکوبانم صورتش در دستی پشت گویدمی
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 .کرد متوقف خانه مقابل را ماشین بعد دقایقی

 مشکلی بمونی من یخونه توی خواستی اگه بگیر، رو کلیدها این برم، باید دارم کار من: سام

 !نکنی باز هرکسی روی رو در باشه یادت و نداره

 .کردم باز را ماشین در و گرفتم را کلید حوصلگیبی با

 دنبال که اینه منظورم... ام ری؟می کجا راستی. کنیمی سفارش قدراین نیستم بچه که من -

 ببینم؟ رو پدرم تونممی کی من باالخره ری؟می کارها

 دنبال رممی دارم هم االن. من یعهده بذاری رو چی همه شد قرار باش، داشته تحمل یکم -

 .کارها

 کاش. بود شده لنزها درگیر خیلی فکرم شدم که خانه داخل. شدم پیاده و دادم تکان سری

 بد شاید شود؟ بهتر کمی امچهره و کنم تغییر که است ممکن یعنی. شوند آماده زودتر هرچه

 به رواین از است قرار نیلوفر زندگی   باالخره برسم؛ خودم به بیشتر کمی بعد به این از نباشد

 !شود روآن

 و کرده روشن را تلویزیون وضع، این از فرار برای من و بود عمیقی سکوت در خانه روز طول تمام

 را زمان و زمین غیبت نازنین با ساعتی یک هم ظهر از بعد. گذاشتم موزیکی بلند صدای با

 .نشد خبری سام از هم شب خود تا. گذشت خوش خیلی البته که کردیم

*** 

 «نهم فصل»

 !شی؟نمی بیدار خواب از نیلوفرجون، -

 آیا. زدم چشمم به و برداشتم بالشم کنار از را عینکم همیشه مثل همزمان کردم، باز را هایمپلک

 روی. است ایستاده تختم مقابل عریضی لبخند با کند؟می چه اینجا مریال بینم؟می درست

 .زدم لبخند اجبار به و نشستم تخت

 شده؟ چیزی سالم، -
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 !داری کارهایی یه گفت و زد زنگ بهم سام. نیلوفرجون اومدم تو خاطربه من امروز سالم،: مریال

 لحظه یک! نگفتم چیزی سام به که من! کارهایی؟ چه چیست؟ منظورش. کردم نگاهش خیره

 گویی؟می چه اوه! ام؟کرده ازدواج پسرش دوست با االن من داندمی دختر این ببینم؟ کن صبر

 است چطور. زدم ایخبیثانه لبخند! زد؟می لبخند خونسردانه اینطور دانستمی اگر نظرت به

 دختر، اما. گذردنمی تو از سام که بکن هم را بعدش فکر بردار، دست دختر نه بگیرم؟ را حالش

 و کرده رنگ موهای جذاب، و زیبا آرایش رسیده؛ خودش به چقدر که کن نگاه را اشقیافه و تیپ

 آنقدر موهایت شویمی بیدار خواب از صبح وقتی که نیست تو مثل. الکچری قرمزرنگ مانتوی

 این موهای قبل دفعه آیدمی یادم! هستند اطرافت خورشید نور پرتوهای گویی که اندکرده پُف

 درشتش هایچشم و ظریف صورتش! ستپرکالغی مشکی حاال اما بود، روشن ایقهوه دختر

 .باشد آراستگی زیبایی از ترمهم شاید اما است؟ مهم زیبایی چقدر واقعا آه. ستایقهوه هم

 :گفت که بودم فکر در

 !زنیممی حرف باهم بیشتر راه تو بریم نیلوفرجون پاشو -

 .شدم بلند و دادم تکان سری

 .باشه -

 او با و نشسته سالن در سام کنار مریال. شدم خارج اتاق از و پوشیدم شلواری مانتو بعد دقایقی

 .شد بلند دید که را من. کردمی صحبت

 بریم؟: مریال

 .داد تکان را اشاشاره انگشت و کرد نگاهم هم او. کردم نگاه سام به و دادم تکان سری

 !برو همراهش خواست، هرجا. کن گوش گفت بهت مریال هرچی -

 کردممی رو همینجا وگرنه ندارم حوصله اصال که حیف. دهدمی دستور من به است، پرو چقدر

. شدیم خارج خانه از مریال همراه بعد لحظاتی. بگیرم را جفتشان حال تا کرده ازدواج من با که

 این از زودی به هم من شودمی یعنی! خوشگل و رنگ آلبالویی! کن نگاه را ماشینش جان، ای
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 سوار هم هااین از ترگران بشوی، ثروتمند بگذار! شودمی که است معلوم! شوم؟ سوار هاماشین

 .شویمی

 :پرسیدم نشستیممی ماشین داخل که همانطور

 چیه؟ ماشینت اسم -

 .داد گردنش به تکانی و زد عریضی لبخند

 !عزیزم ستکوپه جنسیس -

 فقط کن، صبر. خواهممی را ماشین همین هم من. کردم برانداز را ماشین داخل و گفتم آهانی

 !بگیرم پس را ثروتم من و بگذرند روزها این بگذار

 خواسته او از سام ظاهرا  . بود ساکت را راه طول تمام تقریبا و نبود پرحرفی دختر که خداروشکر

 هم من که آنجایی از. بدهند وضعیتم و موها به سامانی و سر و ببرد آرایشگاه یک به را من

 را ماشین بعد دقایقی. نکردم اعتراضی هیچ و پذیرفتم میل کمال با را این بودم، تغییر مشتاق

 .رفتیم مجتمع آن داخل به و شدیم پیاده هردو و کرد متوقف شیکی مجتمع مقابل

 که ببین را بزرگش و مجهز سالن! بودم ندیده آرایشگاهی چنین عمرم از روز این به تا من خدایا

 نگاه را هاخانم شود،می پخش سالن در انگلیسی زبان به موزیکی است، مرتب و شیک چقدر

 وسط! وسایل همه این و پوسترها ها،دستگاه! دهندمی جوالن شیکی و زیبا هایلباس چه با کن

 را ساعتی یک حداقل ساختمان این دیدن برای نظرم به. کردممی تماشایشان و ایستاده سالن

 با زن آن بعد دقایقی. بود لباسیخوش و جوان خانم با صحبت مشغول مریال. خواهممی زمان

 .آمد سویم به عریضی لبخند

 .کشهمی طول خیلی که کنیم شروع رو کارمون عزیزم بیا

 ینشانه به. برداشت هایمچشم روی از را عینکم هرچیزی از قبل و نشاند صندلی روی را من

 :کردم بلند را صدایم اعتراض

 !بده رو عینکم نه، -
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 .زد لبخند و ایستاد کنارم مریال

 !بذارن برات خوانمی رو لنزهات نیلوفرجون -

 به دهممی اجازه باشد! کندمی چه پول ببین! سریع چقدر اند؟شده آماده لنزهایم؟ گفت؟ چه

 لنزها دقت با. بدهد انجام را کارش آرایشگر دادم اجازه و زدم عریضی لبخند! کنید خدمت من

 گویی شد، واضح هایمچشم مقابل چیز همه بعد لحظاتی. گذاشت هایمدرچشم و درآورد را

 چیز این و گذاشتممی لنز هم قبال من البته است؛ خوب خیلی وای! باشد چشمم به عینکم

 !نیست جدیدی

 رنگ را موهایم. شدند من به رسیدگی مشغول دیگر دختر دو همراه به زن آن که نکشید طولی

 خوابم خیلی حقیقتا  . بودم بسته را هایمپلک آرامش با من و کردند رسیدگی صورتم به کردند،

 الکچری نیلوفر! کردممی را تصورش که ستچیزی همان این. است خوب خیلی آخر! آمدمی

 هاییهندوانه چه که اوف هستند، او به رسیدگی مشغول دونفر و داده لم چرمی صندلی روی

 !نگیر من از را خوب روزهای این لطفا خدایا! کندمی سنگینی بغلم زیر

 موهایت روی را گرم آب کن، را فکرش. کردند خشک و شسته را آن شد تمام که موهایم رنگ

 دختر باش آرام زد فریاد وجود ندای. عالی چه وای ای! بشویدش برایت دستش دو با و بگیرد

 !کن رفتار غرور با و شیک هستی، الکچری تو! شوی مرگذوق نمانده چیزی

 این مثل باید شود؛می چه دانممی حاال خب. شد تمام کارشان تا کشید طول ساعتی چند

 شکبی که چرا! بشوم زدههیجان خودم دیدن از و ببینم آینه در را خودم شوم، بلند هافیلم

 فکر این با!" هستم؟ من این واو،: "بگویم و بگیرم صورتم دوطرف را دستم دو! امشده زیبا خیلی

 :گفت لبخندزنان و رفت کنار آرایشگر. زدم عریضی لبخند

 !عزیزم شد تموم خب، -

 عمیقی نفس. شدم بلند صندلی روی از همزمان. برگشتم آینه سمت به و دادم گردنم به تکانی

 به و کردم باز را هایمپلک آرام خیلی سپس. نایستد تپش از قلبم خوشحالی شدت از تا کشیدم

 خواب دارم نکند وای، ای چیست؟ دیگر این... من خدای خدا،. شدم خیره مقابلم یآینه
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 نگاهم کسی؟ چه یاجازه با چرا؟ آخر چرا؟ قرمز؟! اند؟کرده شرابی را موهایم! موهایم؟ بینم؟می

 توانستمنمی دیگر. شد قرمز صورتم و گرفت شدت قلبم تپش کمکم. مانده ثابت موهایم روی

 هم این! کنممی سکته االن! کرده؟ قرمز را من یکله لعنتی زن این! کنم تمرکز چیزی هیچ روی

 حالی ترس از اینکه نه شدممی زدههیجان خودم دیدن از باید االن من! دارم؟ من است شانس

 .آمد صدایش که کردممی نگاه را خودم داشتم هنوز! نماند برایم

. شده خوب! اومدمی پوستت به خیلی مو رنگ این پسندی؟می رو خودت عزیزم؟ چیه: آرایشگر

 پسندی؟می چی؟ رو صورتت اصالح

 را زن این جان امروز آخ،! باشم خرس یک گویی که کشیدم خرناسی شنیدم، که را صدایش

! رفت عقب قدم یک و شد شوکه که برگشتم سویش به چنان سریع حرکت یک در! گیرممی

 را آرایشگری که کنممی کاری! کَند خواهم زن این سر از پوست کنید، صبر فقط کنید، صبر

 !بگذارد کنار و ببوسد

 .کردم اشاره موهایم به انگشت یک با و برداشتم قدم سمتش به افکار این با

 ای؟زدهذوق اینطوری و کردی قرمز رو من یکله خوب؟ گیمی این به تو -

 دوباره و دادم تکان پایین و باال به را سرم آرامآرام. رفت عقب قدم یک شده گرد هایباچشم

 :گفتم

 ام؟کی من دونیمی -

 :کرد زمزمه ضعیف صدای با و داد تکان راست و چپ به را سرش

 !نه -

 !هستم خانممعصومه هیوالی دختر من -

 توانستند کسانی قبل یدفعه! پریدم سویش به کانگورو یک شبیه درست و گفتم را این

 دست از را زن این تواندنمی کسی امروز اما بدهند، نجات دستم از را مانمحله خیاط لیالخانم

 .کشیدم توانم تمام با و گرفتم را موهایش! کند رها من
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 هیچ که موهات کردی؟ ریختی این رو من حقی چه به! کردیـی؟ غلطی چه من موهای با -

 گفتمی من به طوریشهمین اون خوشحالی؟ و کردی ریختی این رو من! کنممی رو پوستت

 !کنـممی اتخفه کش،نفس آی! کردی جادوگر یه شبیه دقیقا رو من تو حاال جادوگر،

 به هازن تمام. دادممی فشار داشتم را گلویش دست دو با که گفتممی حالی در را جمله این

 فریاد زدهوحشت مریال. بکشند بیرون من دست از را او کردندمی تالش و دویدند ما سوی

 :زدمی

 !آخـه چیه کارها این! کن ولش نیلوفر -

 .گرفتم را موهایش دوباره حرص با

 که تو حریف اما شم،نمی سام حریف من! کنم ولش تا شه کچل باید زوده، هنوز کنم؟ ولش -

 جونت درآوردی؟ روز این به رو من حقی چه به! کردی؟ شکلی این رو من حقی چه به! شممی

 فهمیدی؟ کنم، ولت من تا دربیاد امروز باید

 و گرفته را من کمر دونفر. ندارد تفاوتی دیوار سفید رنگ با صورتش و نمانده برایش جانی دیگر

 آن باالخره نهایت در. کشیدند عقب به و گرفته را او هم نفرسه یا و دو کشیدند عقب به

 .دادممی تکان گرفتنش برای هوا در را هایمدست من و کردند جدا او از را من دخترها

 رو من یکله یا! فهمیدی؟! کنممی خراب سرت روی رو خوشگلت آرایشگاه این امروز ببین، -

 !کَنممی تکله از پوست اینکه یا کنیمی درست

 نکشید طولی. کردممی تهدیدش ها،آن به تفاوتبی هم من و گفتندمی چیزی فریادزنان هرکدام

 همزمان و هم در یچهره با بعد ثانیه چند هم مریال. انداختند بیرون را من دونفری که

 .ایستاد مقابلم و آمد بیرون شدهشوکه

 چه با دیگه میام، همیشه که بود آرایشگاهی این! رفت آبروم نیلوفرجون؟ کردی طوریاین چرا -

 اینجا؟ بیام رویی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

198 

 

 بیرون دستش از را کیفم و مانتو. کردم نگاهش خیره و کردم ریز را هایمچشم زناننفسنفس

 آورد جهنم این به را من که بود دختر همین. انداختم سرم روی هم را شالم. کردم تنم و کشیدم

 .زدم شالش زیر راستم دست با سپس کشیدم، هم در را ابروهایم. آوردند برسرم را بال این و

 بیارن، دستبه رو خواهرشوهرشون دل خوانمی که نیار در رو کسایی ادای من برای ببین؟ -

 خب؟

 .شد گرد هایشچشم

 اصال. باشم دوست تو با خواممی واقعا من کردم؟ چیکار من مگه گی؟می داری چی: مریال

 !نیست گیمی که اینطور

 :گفتم حرص با و کردم نزدیک صورتش به را صورتم

 چرا؟ دونیمی باشم، دوست تو با تونمنمی من -

 .کردمی نگاهم واج و هاج

 چرا؟ -

 :گفتم و انداختم باال را ابروهایم. بودم آورده جوش لحظه آن در واقعا

 !فهمیدی؟ زنشم، حاضر حال در نیستم؛ پسرت دوست خواهر   من چون -

 به و داد قورت را گلویش آب ماند، باز دهانش. باخت رنگ و پرید سرش از برق شنید که را این

 :کرد زمزمه سختی

 کنی؟می شوخی داری -

 باشم؟ داشته شوخی تو با که خورهمی من یقیافه به -

 مثل درست و شد کج هایشب**ل. شد جمع هایشچشم در اشک سپس کرد، نگاهم خیره

 .کند گریه خواستمی هابچه

 ... .من به چرا... ولی -
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 به و کرد پشت من به شدمی سرازیر هایشگونه روی که هاییاشک با و کشید جانسوز آهی

 چطور درآوردی؟ حال چه به را بیچاره نیلوفر، کردی چه! شدم پشیمان وای، ای. رفت سرعت

 خنک دلم باید! کشدمی سوت دارد مغزم وجود؟ ندای خب کنم چه! کنی؟ را کار این توانستی

 در ببین! داد ای! دهی؟می چه را سام جواب حاال زد فریاد وجودم در چیزی ناگهان! شدمی

 !گرفتی اشتباهی تصمیم چه عصبانیت و خشم

 بزرگ مجتمع آن آسانسور سوی به سپس کردم، نگاه طرفآن و طرفاین به آشفتگی با لحظاتی

 و سام افتاد، موهایم به که چشمم. کردم نگاه را خودم آن یآینه در و شدم داخل. افتادم راه

! کنم؟ چه هااین با حاال! را رنگ قرمز موهای این ببین من، خدای ای. کردم فراموش را مریال

 فشار رویشان را دستم زمانهم. دیدممی را پایم جلوی سختی به که کشیدم جلو آنقدر را شالم

 .دادم

 چشم آن. نیست متفاوت رنگشان دیگر جان، ای. انداختم هایمچشم به نگاهی حال همان در

 خیلی این. است تیره سبز رنگ به چشمم هردو حاال. شده پوشیده سبزرنگ لنز با رنگمعسلی

 یفاجعه این با اما نیست، بدک. اندشده تیره ایقهوه رنگ به هم ابروهایم! دختر است خوب

 !کنم؟ چه سرخ

 به را خانه آدرس آخر. برگشتم خانه به زحمت به و گرفتم تاکسی یک ناراحتی و خشم با

 برای فکری خودم باید پس گذاشت، تنها را من و کرد قهر که هم مریال! آوردممی یاد به سختی

 .کردممی برگشتنم

. است خانه وای افتاد، سام ماشین به نگاهم همزمان. کردم باز را در و چرخاندم قفل در را کلید

 که ایستدنمی هم تراس پشت آید،نمی بیرون خانه از معموال او نباش، نگران کنم؟ چه حاال

 پایم جلوی بتوانم تا بودم کرده بلند را سرم! بیفت راه زود خیلی پس کند، تماشا را حیاط داخل

 قبلی ویالی سمت به آرامآرام. نکشم عقب را شالم اما بروم، راه اینطوری بودم حاضر. ببینم را

 را فکرش ببیند، آتشین موهای این با را من ستکافی! رومنمی سام ویالی در دیگر عمرا. دویدم

 !شودمی چه کن
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 و برداشتم سرم روی از را شالم رسیدم که اتاقم به. شدم داخل و کردم باز را خودم عزیز ویالی در

 موهایم به آینه در راستم دست با. دختر شانست از هم این. کوبیدم زمین روی را آن خشم با

 :کردم اشاره

 از تو کردن؟می انتخاب تو برای رو رنگ یه همین باید آخه هست، دنیا این تو مو رنگ همه این -

 بشی؟ سوپرایز خواستیمی اینطوری تغییره؟ هم این آخه! خانم نیلوفر بدشانسی بیخ

 :کشیدم بلندی جیغ کنم، تحمل توانمنمی دیگر

 !نـه -

. ریختممی بهم را هاآن و کرده موهایم داخل را دستم دو که کشیدممی جیغ کهحالی در

 صورت اصالح. کردم نگاه را خودم آینه در همزمان. زدم نفسنفس و کرده سکوت بعد چندثانیه

! ندارد کاری اینکه راستی، اما! گیردمی شدت به را حالم قرمز موی این اما است، خوب لنزهایم و

 شرابی رنگ این دست از وقتآن زنی؛می موهایت به و خریمی مو رنگ یک رویمی خودت

 تمام را هابازیکولی این! باش آرام دیگر حاال نیلو، نیست بدی فکر این اوهوم،. شویمی خالص

 .کشیدم عمیق نفس چندبار و بستم را هایمپلک! کن

 اتاق از سپس کردم، رها باز همانطور را موهایم و کردم عوض شلواری و بلوز با را شلوارم و مانتو

 آرامم کمی تواندمی خوردن هستم خشمگین هروقت. بخورم چیزی و بروم باید. آمدم بیرون

 که پیدایش. گشتم دیگر هرچیز یا نسکافه یا قهوه دنبال و شدم آشپزخانه داخل پس کند،

 آن به همزمان. کنم تمرکز نسکافه کردن درست روی و کنم فراموش را موهایم کردم تالش کردم

 بالیی چه نرفته که یادت! بشود سابق آرایشگر آن دیگر او دانممی بعید. کردم فکر آرایشگر

 موی هیچوقت دیگر شکبی! آوردم روزش به چه. خندیدم بلندبلند فکر این با آوردی؟ برسرش

 با هم سفیدم موهای حاال نکردم توجه اصال من راستی اوه! آورددرنمی شرابی رنگ به را کسی

 امزندگی در که است باراولین من است؟ انصاف این واقعا آیا اما اند،شده پوشانده مو رنگ این

 از خودم کاش است، خودم تقصیر کرد؟ انتخاب برایم را رنگ این چرا کنم،می رنگ را موهایم

 !کردممی پیشنهاد را رنگ یک ابتدا
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 !واو -

 و گذاشتم قلبم روی را دستم. برگشتم عقب به و کشیدم جیغی زدهوحشت صدا این شنیدن با

! نفهمیدم؟ که شد خانه وارد کی! ببیند را من خواستمنمی من خدای وای ای. بستم را هایمپلک

 هایشچشم ببین. دوختم چشم او به مستقیم و کردم باز آرامی به را هایمپلک بعد ثانیه چند

 !کندمی نگاه خیره را من و شده درشت چطور

 !شیمی ظاهر یهو کنی؟می اینطوری چرا -

 خدا. رفت باال کمکم هم ابرویش تای یک و کندمی نگاهم خیره بدهد، حرفم به جوابی آنکهبی

 لبخند آثار کمکم! باشم پسر این جدید هایحرف منتظر باید حاال کند، چه آرایشگر آن با بگویم

 !بخندد من یچهره به خواهدمی بفرما،. شد نمایان هایشب**ل روی

 .دادم تکان طلبکارانه هوا در را دستم شدم، خسته سکوت همه این از

 چیه؟ -

 :گفت ایموزیانه لبخند با سپس شد، سینه به دست و کرد ریز را چشمش یک

 کجاست؟ نیلوفر -

 :دادم را جوابش درنگبی عصبانیت و خشم با

 ایستادم؟ جلوت بینینمی رو من! قبرستون -

 داخل همزمان. کند تشویق را کسی بخواهد که انگار کوبید، هم به را هایشدست خندید،

 .ایستاد مانعم که بگذرم کنارش از خواستم و کشیدم هم در را ابروهایم. شد آشپزخانه

 کردی؟ چیکار نیلوفر با بگو رو راستش: سام

 .بگذرم دیگرش سمت از خواستم و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 !خوردم حرص کافی یاندازه به! بردار سرم از دست اه -

 .ایستاد مانعم دوباره
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 !شدی قو به تبدیل حاال بودی؛ زشت اردک جوجه تو فهمیدم آها -

 اندازه این تا یعنی چیست؟ منظورش شدم؟ قو به تبدیل. شد گرد هایمچشم شنیدم که را این

 .خندید شیطنت با دوباره شدم؟ عوض

 ها،بوده آرایشگری عجب! کنه؟ تغییر اینقدر تونهمی نفریه چطور! کردن چیکار تو با ببین: سام

 !کرد نگاهت شهمی حاال

 هم در را ابروهایم. کندمی اممسخره دارد زدم حدس زد،می را حرف این کنانخنده که آنجایی از

 .گذشتم کنارش از سپس کوبیدم، پایش ساق به لگدی معمول طبق و کشیدم

 !بردار من کردنه مسخره از دست -

 انگشت و برگرداند خودش سمت به را من. گرفت را بازویم بروم بیرون آشپزخانه از اینکه از قبل

 .کرد نزدیک هایمچشم به را اشاشاره

 !کن نگاه بهتر رو خودت برو هست، که لنز ولی نیست، چشمت روی عینک -

 .ندیدم او از حال به تا که گرفت خودش به جدی ایچهره و گفت را این

 !گفتممی جدی داشتم کنم،نمی اتمسخره من -

 :داد ادامه و زد موهایم زیر راستش دست با

 ... .ولی شدی؛ واقعی جادوگر یه شبیه درست قرمز، و بلند فرفری موهای این با. نیست بد -

 را من دارد بفرما. کردم پشت و کشیدم هم در را ابروهایم. کرد قطع را حرفش رسید که اینجا به

 .شنیدم سرم پشت را ضعیفش صدای که بروم خواستممی. اندازدمی دست

 !جذاب جادوگر   یه ولی -

 .برگشتم سویش به متعجبانه شنیدم که را این

 چی؟ -
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 .داد تکان راست و چپ به را سرش و خندید

 !بابا هیچی -

 بودم نرسیده سالن به هنوز. گرفتم پیش را بیرون راه دوباره سپس کردم، نگاهش خیره ایلحظه

 .ایستاد مقابلم هم باز کشیده هم در ابروهای با و آمد دنبالم تندتند که

 کنم؟ اتتنبیه چطور بگو خودت هان؟ زدی؟ حرف طوریاون مریال با چی برای تو ببینم، وایسا -

 .کردم نگاه طرفآن و طرفاین به دستپاچگی با

 کنم؟ عذرخواهی ازش خودم خوایمی پرید؛ دهنم از... خب... ام -

 .دادم تکان مقابلم را اشاشاره انگشت سپس. کرد نگاهم ظنسوء با و کرد ریز را هایشچشم

 !کنی عذرخواهی ازش باید تو و اینجا میارمش -

 ذهنم در حرفش. بستم را در و شدم اتاقم داخل. گذشتم کنارش از سرعت به و گفتم ایباشه

 از را جذاب یکلمه من. ایستادم آینه مقابل دیگر بار! کرد؟نمی اممسخره واقعا. شد تکرار

 صورتم به دستی آید؟می من به فرفری شرابی موهای این گفت؟ جدی واقعا شنیدم، دهانش

 را هایمچشم. شدند برداشته زیبایی حالت چه که شدم خیره رنگمایقهوه ابروهای به. کشیدم

 روی و برداشتم را رنگی قرمز رژلب ناگهانی فکر یک با! نیستند وزغ هایچشم مثل دیگر بگو،

 .کردم نگاه را خودم دوباره سپس چ، کشیدم هایمب**ل

 پوستم به رنگ این نکردم؟ نگاه را خودم بهتر چرا گوید؛می درست سام! ببین را اینجا! اوف

 فکر این با! دختر شدم عاشقت! ایشده هالیوودی بازیگرهای این شبیه نیست، بد نه،. آیدمی

 یملکه باالخره و. دادم تکان را هایمشانه خوشحالی با سپس زدم، قهقهه بلند صدای با

 تکان هوا در را هایمدستم و خندیدم! شودمی وارد سال، الکچری دختر صادقی، نیلوفر ها،زیبایی

 انگشت! هستم زیبا چقدر دانممی خودم کنید، تشویقم نیست نیازی ممنونم، ممنونم،. دادم

 زیبایی همه این از آه. کنم پاک را صورتم عرق بخواهم که انگار کشیدم؛ امپیشانی روی را اماشاره

 !شدم خسته
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 :کشید فریاد وجودم ندای»

 !کردی تغییر کمی فقط! کُشیمی را خودت داری که نشدی زیبا هم آنقدرها دختر، ستکافی -

 شودمی! ببرم لذت تغییر این از کمی و باشم راحت بگذار وجود، ندای بردار سرم از دست -

 «!نشوی؟ مزاحم

 اصال. نداشتم قرار و آرام اصال خاطر همین به بود؛ امزندگی تاریخی هایشب از یکی هم امشب

 اما بکشم؛ دراز تخت روی و بکَنم آینه از دل توانستم چطور بخوابم؛ توانستم چطور دانمنمی

 !شدم تسلیم باالخره

 مقابل. کردم آغاز را امزندگی متفاوت روزهای از یکی صبح، روز آن بگویم؟ چه خب صبح، روز آن

 مثل لحظه یک در امچهره دیدن با خودم اما ببینم، را قبل نیلوفر داشتم انتظار ایستادم که آینه

 کامال آه! هستی خودت این نیلوفر، باش آرام. رفت باال ابروهایم و شدم شوکه هاگرفته برق

 بگویم، را راستش. جدید هم آنقدرها نه البته. جدید یچهره با هستم من این که کردم فراموش

 خوبی حس این و رسممی نظر به بهتر خیلی تغییرات این با اما دارم، معمولی یچهره من خب

 با رنگش قرمز فرم این با. کردم نگاه خوب را گرفته برایم سام که جدیدی عینک! دهدمی من به

 چشمم یشماره انگار نه انگار است؛ عادی کامال هم هایششیشه. دارد همخوانی کامال   موهایم

 !دارم دوست بیشتر را لنزهایم من اما! باشد زیاد

. رفتم هایملباس کمد سوی به. کندمی تغییر دارد باالخره نیلوفر. دادم تکان پایین و باال به سرم

 البته که برداشتم را رنگیاسی زیبای بلوز یک. برسم خودم به و کنم تنم را زیبایم هایلباس باید

 صورتم و دست اینکه از پس. مناسب کشی شلواری یک با بود، ربعسه صورت به هایشآستین

 خارج اتاق از سپس گذاشتم، هایمچشم در را لنزها آن و زدم شانه هم را موهایم شستم، را

 دانممی و نبود سام ماشین از خبری هم حیاط در بود، سکوت در قبل روزهای مثل خانه. شدم

 .است رفته سرکار به که
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 به کردن گوش از! بکنم توانممی دارم دوست که هرکاری نیست؛ آنقدرها هم کردن زندگی تنها

 تماشای یا و رستورانی داشتنیدوست غذاهای خوردن تا گرفته امعالقه مورد هایموزیک

 !امعالقه مورد هایفیلم

 سام ماشین و شد باز حیاط در که شدمی چهار ساعت حدود بود، نمانده بعدازظهر به چیزی

 خواهیمی کی پس زدم نهیب خودم به. شدم کالفه کمی و جوشید وجودم در چیزی. شد داخل

 کند؟می چه یا و گذردمی چه ذهنش در بدانی خواستینمی مگر بیاوری؟ در سام کارهای از

 یادت مگر بیاورم؟ در او کار از سر توانممی چطور کنم؟ چه باید اما خواهممی که است معلوم

 پا آن و پا این ساعتی یک! کنم؟ صبر کمی نیست بهتر واقعا   کنم؟ تحمل کمی گفت نیست

 آنجا بود قرار هرحال در کنممی صحبت او با کمی و روممی شدم؛ خارج خانه از سپس کردم

 موهای این با را من ندارم عادت آخر گذاشتم، سرم روی هم را شالم. کندمی چه بفهمم تا باشم

 .ببیند قرمز

 همراه به رهام و شد باز خانه دراصلی گذاشتم، حیاط در را پایم و شدم خارج خانه از که همین

 حدس خب،. کردم نگاهشان و شدم متوقف خانه به نزدیک همانجا. شدند داخل دیگری مرد

 دارد پدرش که بود گفته خودش نیست، سخت اصال   باشد رهام پدر مردغریبه آن اینکه زدن

 با باشد، ساله شصت حدود نظر به که مسنی مرد. دارند شباهت یکدیگر به اینکه و آیدمی

 و شیک بسیار رنگ  طوسی شلوار و کت با البته و اندام الغر تقریبا   و پشتکم گندمی جو موهای

 .است مرتب

 نزدیکم آهستهآهسته کند،می نگاه من به و است رهام هایب**ل روی عریضی لبخند

 چرا شد؟ چه را پسر این وا،! رفت باال ابروهایش و شد برداشته رهام لبخند ناگهان که شدندمی

 شده متعجب نیلوفر جدید دیدن از او دختر؟ کجاست حواست اوه، کند؟می نگاهم اینطوری

 ایستادند که مقابلم! شده زدهشگفت دیدنم از چطور ببین خدایا،. نبود یادم اصال است؛

 .زد لبخند سختی به کردمی نگاه را من دقت با که همانطور

 خوبی؟ سالم، -

 .زدم کمرنگی لبخند
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 .ممنون سالم، -

 .کرد اشاره پدرش به و کرد کوتاهی مکث

 .همسر سام نیلوفرخانم، ایشونم و هستند پدرم کنممی معرفی -

 .رفت باال پدرش ابروهای

 کرد؟ ازدواج کی سام -

 .هاتازگی گذره،نمی ازش خیلی: رهام

 .کرد نگاه من به دوباره و داد تکان پایین و باال به را سرش پدرش

 .خانم خوشحالم دیدنتون از درهرحال -

 .زدم عریضی لبخند

 .همینطور منم -

 .برگشت رهام سمت به و گفت را این

 کجاست؟ اون خوب، -

 .افتاد راه سام یخانه سوی به رهام

 .است خونه این تو -

 .کشید درهم را ابروهایش و گرفت را اششانه پدرش

 !بزنم حرف باهاش تنها خواممی باش، بیرون تو -

 .بیام منم بذارید... آخه ولی: رهام

 .نه گفتم: پدررهام
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 سمت به درهم یچهره با رهام و شد داخل او. کرد حرکت سام یخانه سمت به و گفت را این

 نگاهم دوباره و کرد سربلند که نکشید طولی اما شد خیره اینقطه به و ایستاد کنارم. آمد من

 شکبی اما بزند حرفی خواهدمی نظرم به شده، خیره موهایم و صورت به جزء، به جزء. کرد

 اینکه یا نیلوفرخانم شدی خوشگل"  بگوید بخواهد شاید اینکه مثال کشد،می خجالت

. هستم زیبا دانممی خودم گاد، مای اوه زد، قهقه شادی از وجودم ندای" نیلوفرخانم تغییرکردی

 !دادی دست از را من گفتم دیدی

 به اعتماد و غرور با سپس زدم محوی لبخند ظاهر در و گذاشتم کنار را مغشوشم ذهن افکار

 :پرسیدم نفس

 دارن؟ مشکلی سام با پدرت -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش

 سرچی؟ دونمنمی ولی آره، -

 .کشید درهم را ابروهایش و کرد سکوت ایلحظه

 امبچگی دوران همون اما اش؛صمیمی دوست هم و بود خانسیروس وکیل هم زمانی، یه پدرم -

 اصال من و داره مشکل سام با نیست خانسیروس که حاالهم شد، شکراب بدجوری بینشون

! بودم ساله چهار یا سه من هاموقع اون! سام نه و دهمی توضیح پدرم نه. دونمنمی رودلیلش

 .یادنمی یادم چیزی اصال   همین برای

 :پرسیدم متعجبانه رفت، باال ابروهایم شنیدم که را این

 سالته؟ چند -

 .زد عریضی لبخند

 .شده شروع امسالگی نه و بیست کردم، تموم تازه رو هشت بیست -

 !ها عجب است، بزرگتر من از سال دو حدود فقط پسر این خدا، اوه
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 .داد ادامه دوباره او و نگفتم چیزی و دادم تکان سری

 شدیم؛ صمیمی باهم و دنبالم اومد که بود اون ایران اومدم وقتی دوستمه، سام دونی؟می: رهام

 اصال کنممی احساس هاتازگی اما گهمی من به چیزرو همه صادقه، من با کردممی فکر همیشه

 کنه؟می چیکار داره دونمنمی! شناسمشنمی

 :گفتم دیدم مناسب را فرصت که حاال کشیدم، عمیقی نفس

 کنه کمک من به اینکه برای. دهنمی هم توضیحی کنه؟می چیکار داره اون دونمنمی هم من -

 چیه؟ منظورش دونیمی تو خواد،می که هست ثروت اون از چیزی یه گفت

 چیه؟ دنبال دونمنمی. دونمنمی واقعا  ... نه: رهام

 .پیچید درهم صورتم اجزای سینا هایحرف یادآوری با

 چرا؟ آخه کردم،می اعتماد بهش نباید گفت بهم آقاسینا -

 .زد محوی لبخند سپس کرد نگاهم خیره

 .نیست هم اینطورها سام! محتاطه اندازه از بیش یکم همیشه سینا نباش، نگران -

 .شدم سینه به دست

 !کرده؟ چیکار اموالم برای االن تا بگو بهم وکیلشی که شما نیست اینطور اگه خوب -

 .انداخت باال را هایششانه و کرد فکری

 حق ولی بگه، ما به چیزی نداره قصد ظاهرا   ده؛نمی توضیح من برای اما کنهمی داره کارهایی یه -

 .دربیاریم سر کارهاش از باید باتوعه

 چطوری؟ -

 فامیل و اسم یارم،درمی سر ازش خودم! یانه کرده پیدا روپدرت واقعا ببینم اول بذار: رهام

 چیه؟ دقیقا   پدرومادرت
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 .انداختم باال را هایمشانه

 .محسن پدرم و پریسا مادرم اسمشونه، دونممی که چیزی تنها -

 .کشید درهم را ایروهایش

 به رو اسم این کردمی صحبت پدرش با سام پیش وقت چند شنوم،می زیاد رو پریسا اسم -

 .آوردمی زبون

 . کردم نگاهش اندرسفیه عاقل و کردم کج را هایمب**ل

 .دیگه زدنمی حرف مادرمن راجب داشتن خوب، -

 درهم ابروهای با بعد لحظاتی و انداخت سام یخانه به نگاهی کرد، سکوت و داد تکان سری

 :کرد زمزمه کشیده

 درگیرن؟ باهم اینقدر سرچی هااون اینکه بدونم باید هم رو دیگه چیز یه -

 کند، کمکم کاش. است مهم خودم مسائل تنها نیست، مهم من برای که پدرش و سام درگیری

 از اعتمادتر قابل حتی است اعتمادی قابل آدم رهام نظرم به کندمی را کاراین که است معلوم

 کردم؟ چه من و نیست اعتماد قابل اصال سام گفت؟می چه سینا رفته یادت گویی؟می چه! سام

 با حق شاید اما بشود اموالم مدعی تا دادم او به کامل اختیار خودم طرف از و کردم ازدواج او با

 سینا کاش. گرفتم دلهره افکار این با. باشد گفته را هاحرف این احتیاط روی از سینا و باشد رهام

 که دارد، قرار سام طرف یک. کردنمی آشفته اندازه این تا را من ذهن و زدنمی را هاحرف آن

 شاید اما ندارم آنها از نشانی هیچ که امپدری یخانواده طرف یک و دارد سر در هاچه دانمنمی

 آنها جدی جدی اگر چه؟ بیاورند برسرم بالیی اگر ولی سردربیاورم، ها این از بتوانم رهام کمک به

 .بکنم باید چه دانمنمی اصال   وای ای! چه؟ باشند خطرناکی هایآدم

 و کشیده درهم ابروهای با رهام پدر و شد باز سام یخانه در موقعهمان. بودم درفکر باآشفتگی

 و ایستاد رهام مقابل. است خشمگین خیلی رسدمی نظر به آمد؛ بیرون شده قرمز یچهره

 :گفت تندتند سرهم پشت
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 اونی؛ با همیشه تو اونوقت. کرده تربیت روپسری خوب سیروس زنه،نمی مو پدرش با پسر این -

 از رو راهم من. باشی وبرش دور یادنمی خوشم باشی، همراهش یادنمی خوشم گفتم بهت بارها

 تو اونوقت بشنوم رو شایگان یخونواده از اسمی خواستمنمی دیگه چون کردم جدا پدرش

 .گیریمی رو طرفش همیشه

 .کشید رادرهم ابروهایش هم رهام

 کنی؟می متهمش اینطوری داری که کرده چیکار بگو بهم حداقل -

 .داد فشار هم روی را هایشدندان پدرش

 خوب رو خونواده این تو نباشی؛ اطرافش اینکه برای دلیله بهترین پدرشه عین اون که همین -

 .بشی مسائل این قاطی تو خوامنمی شناسی؛نمی

 با باشد شده من حضور متوجه تازه که انگار افتاد، من به نگاهش موقع همین درست

 .زد لبخند دستپاچگی

 .شدیم مزاحم ببخشید... خانم خواممی معذرت -

 و افتاد راه درخروجی سوی به کردم،می نگاهش باز دهان با و گفتم کنمیمی خواهش زیرلب

 .شد راهی دنبالش بلند هایقدم با هم رهام

 گردی؟برمی کنی؟ چیکار خواییمی حاال: رهام

 اینجا از کرده فکر اگر کورخونده اون مونم،می فعال! کنم؟ خوشحال رو سام که برگردم: رهام پدر

 .رممی

 !داره؟ چیکار شما برنگشتن یا برگشتن به سام آخه: رهام

 :پرسید سوالش به تفاوت بی پدرش

 کجاست؟ سینا -

 دارید؟ چیکار سینا با! پدرش پیش ملبورن فرستاد رواون سام! سینا؟: رهام
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 محو برایم صدایشان هرحال در نداد، حرف این به جوابی هم شاید یا و نشنیدم را پدرش جواب

 سام یدرخانه به نگاهی و دادم بیرون پرصدا را نفسم. رفتند بیرون حیاط از نکشید طولی و شد

 به کنی؛ فراموش را رهام پدر است بهتر بیخیال،! ها دارد داستانی کارهایش و پسر این انداختم،

 چیزی از رهام اگر دانممی! نه یا دارد خبری پدرم از اصال   سام بدانیم باید ابتدا رهام قول

 .گفتمی من به حتما خبرداشت

 چیزی چه ثروت آن از هستی؟ چه دنبال تو آخر. شدم داخل و دادم هل را اشخانه باز نیمه در

 پس رهام پدر! گذرد؟می چه ذهنش در! کند؟ کمک من به شد حاضر بخاطرش که خواهدمی را

 هم سام حاال و کرده جروبحثی باهم شک بی شد؛ خشمگین چقدر اشخانه به آمدن از

 .است عصبانی و برافروخته

 بلندبلند و نشسته مبلی روی! شنیدم را هایشخنده صدای ناگهان که شدممی نزدیک سالن به

 در رهام پدر ببین، را سرخوش این. کردم نگاهش مبهوت و مات و ایستادم همانجا. خنددمی

 تکان راست و چپ به را سرش خنده درحال. است خندیدن حال در او آنوقت و بود انفجار حال

 .داد

 !طرفه کی با دونهنمی هنوز بیچاره یزواردرفته پیرمرد -

 و خندید دوباره! کند؟می صحبت کاری چه از ادب،بی ای گوید؟می را رهام پدر زواردرفته؟ پیرمرد

 ریز را هایشچشم افتاد، من به نگاهش لحظه همین در چرخاند؛ آنطرف و اینطرف به را سرش

 درهم را ابروهایم شد،می که نزدیکم. آمد سمتم به و شد بلند مبل روی از کنان وخنده کرد

 .شدم سینه به دست و کشیدم

 خندی؟می چی به -

 سوی به خودش با را من باشد، گرفته بغل در را دوستش که انگار انداخت، گردنم دور را دستش

 .خندید باز و کرد راهی سالن

 آشوبگر؟ خانمه چطوری -

 .بردارم گردنم دور از را آن کردم تالش و گرفتم را دستش
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 برداری؟ رو دستت شهمی آشوبگر؟ گیمی من به چرا آشوبگر؟ -

. باشد داشته عادی حالت که کنممی شک دارم دیگر خدایا خندید، دوباره سوالم به تفاوتبی

 به بیشتر را من هیچ، برنداشت که را دستش باشد؟ نداشته عادی حالت واقعا   نکند وای، ای

 .فشرد خودش

 !نیست تو مثل ایساده آدم جای نیلوفر؛ بدیه جای دنیا دونی؟می: سام

 کنی؟ ولم لطفا شهمی شه؟می -

 کشیده درهم ابروهای با و ایستاده مقابلش برداشتم، را دستش توانم تمام با و گفتم را این

 .کردم نگاهش

 کنی؟می اینطوری چرا چیه؟ هاحرف این از منظورت -

 .زد امبینی روی اشاشاره انگشت با

 .بیخیال هیچی -

 برافروخته اندازه آن تا او که کرده چه بیچاره مرد آن با آخر کردم؛ نگاهش سکوت در لحظاتی

 چه؟ برای! ساده گویدمی هم من به بود؟

 چرا؟ بود، عصبانی خیلی رهام پدر: من

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 خودشونم! من نه پدرمه با اون اصلی مشکل کنی؛ دخالت من کارهای توی نشد قرار هی، -

 .کننمی حل رو مشکلشون

 مشکلش فقط دانی؟می است؛ عادی کامال شد، راحت خیالم. کرد تمام را خندیدنش باالخره

 .خنددمی زیاد که است این

 چیه؟ نظرت بگذرونیم خوش یکم بیرون بریم بیا خوشحالم؛ خیلی امروز من: سام

 .افتادم راه خروجی سمت به و کردم کج را هایم ب**ل
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 .باش خوش دخترت دوست با برو مرسی، -

 .گرفت را بازویم بگذرم خواستممی که کنارش از

 .ببینیم باهم فیلم یه الاقل بشین بیا سررفته؛ امحوصله من. کن ولش خوب، خیلی -

 .برگشتم سالن به و دادم سرتکان مثبت ینشانه به ندارم، کارخاصی که هم من نیست فکربدی

 .افتاد راه آشپزخانه سوی به سام

 داری؟ دوست آبمیوه بخوریم، کنم درست چیزی یه اول بذار -

 مهربان است؛ مشکوک حرکاتش نیلوفر؟ ببین. کردم نگاهش و چرخاندم سمتش به را سرم

 .نیست بد اینکه بگیرد آبمیوه خواهدمی وجود؟ ندای گوییمی چه! ها شده

 .برد باال را ابروهایش و برگشت سمتم به شد که آشپزخانه داخل

 نه؟ یا خوریمی شد؟ چی -

 .دادم تکان را سرم

 .باشه پرتقال آب اگه آره -

 .کرد ریز را هایشچشم و زد عمیقی لبخند

 !اورجینال کنممی درست برات پرتقالی آب یه -

 ینشانه که دانیمی! هاشده شرور اشچهره پسر این نیلوفر؟ جوشید، وجودم در چیزی

 از دست وای آه! ها نگفتیم ما که نگویی بعد برو شو بلند! دارد سر در فکری یعنی این چیست؟

 .ندارد را ها حرف این که آبمیوه یک بردارید، سرم

 مقابلم به و گرفتم او از را نگاهم. شد کردن درست مشغول و ایستاد اشگیریآبمیوه مقابل

 و کنم نگاه را داخلش است چطور. ستمیزعسلی روی اینجاست، موبایلش اوه،. شدم خیره

 و دادم فشار هم روی را هایمب**ل. بیابم را بخور درد به ایشماره شاید است؟ خبر چه ببینم

 آشپزخانه سمت به را سرم همزمان و کردم دراز موبایل سوی به آهسته خیلی را دستم
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 را موبایلش کنار یدکمه لحظه یک در. است کردن درست گرم و کرده پشت من به چرخاندم،

 هم قفل جان ای زدم، اشصفحه روی سرعت به لحظه یک در. شد روشن وای اوه دادم، فشار

 کامال... نه کردم، نگاهش دوباره. کندمی زندگی تنها وقتی بگذارد قفل چه برای آخر! ندارد

 خنثی بمبی بخواهم گویی کردم، بلندش آرامی به و برداشتم را موبایل دودستی. است مشغول

 و بردارم را موبایل که چیست نظرت. کردم نگاه سام به بازهم و دادم قورت را گلویم آب کنم،

 بداند وقتی دانیمی دختر؟ خوب! بگردم؟ را رویش و زیر سپس بروم؟ بیرون اینجا از ریز خیلی

 تمامش من رابرداشتم موبایلش بفهمد بخواهد او تا گویی؟می چه شود؟می چه کردی را اینکار

 .امکرده جستجو را

 هایمدست در رنگش ایسرمه موبایل. کردم پشت و شدم بلند مبل روی از آرام خیلی فکر این با

 نظر صرف نروم؟ یا بروم؟ خوب؟. بودم گرفته را آن دست دو با باشد، مقدسی چیز که انگار. بود

 سرم پشت از ناگهان که کردممی پا آن و پا این. بودم مانده نرفتن و رفتن بین نکنم؟ یا کنم؟

 :گفت

 !آبمیوه بفرما -

 و شده شوکه. باشد شده منفجر است، هایمدست در که بمبی گویی که کردم وحشت چنان

 .بگیرم هوا در را آن کردم سعی کشانجیغ کردم، پرتاب هوا به را موبایل

 ...نه... نه نه...اه... اه -

 .زدم را آخر فریاد نهایت در و گفتم سرهم پشت را اینها تند تند

 !ه.....نـ خدایا؟ -

 این تا فشردم هم روی را هایمپلک گرفتم، صورتم دوطرف را دستم دو که گفتممی درحالی را این

 صدای سپس و چیزی به موبایلش برخورد صدای بعد ایثانیه و نببینم را دلخراش یصحنه

 !آمد شکستنش

 دارد کردم، باز را چشمم یک آرام خیلی نداشتم؛ را حرکتی هیچ انجام جرأت گذشت، لحظاتی

 برای معمول طبق. برگشتم سویش به کامال   و کردم باز را چشمم هردو! کندمی نگاهم خیره
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 شد خم گذاشت، میزعسلی روی را پرتقال آب لیوان دو او سپس کردیم نگاه را یکدیگر چندثانیه

 سپس کرد نگاهش خوب برداشت، را بود افتاده ایشیشه عسلی میز یپایه کنار که موبایلش و

 .گرفت من صورت   مقابل   را آن

 شدی؟ آسوده شد؟ راحت خیالت! شکست -

 را موبایل سپس ماند حال درهمان هم او لحظاتی. کردم نگاهش فقط بگویم، چه دانستمنمی

 :گفت همزمان رفت، آشپزخانه سمت به و برداشت را ها لیوان انداخت، میز روی

 !شه ترخوشمزه کنم اضافه بهش رفت یادم روچیزی یه -

 آشپزخانه داخل. بخورم خواهممی بیاور را خوشرنگم یآبمیوه بری؟می کجا را لیوان چیزی؟ چه

 سمتم به ها لیوان از یکی برگشت، دوباره سپس داد انجام کاری و ایستاد من به پشت شد،

 .زد اییکطرفه لبخند و گرفت

 .پرتقال آب هم این -

 .خندیدم و گرفتم را لیوان

 .نبود عمد از کن باور ولی شینمی عصبانی تو که خوبه چقدر هه، -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش خونسردانه و نوشید را اشآبمیوه از ایجرعه نشست، روبرویم

 خودم برای دیگه موبایل یه. بخور رواتآبمیوه حاال شم،می عصبانی کم خیلی من که گفتم آره -

 .خرممی

 یا و کشیدمی فریادی نباید االن است؛ خونسرد کامال ولی شکستم را موبایلش است، عجیب

 مشکوک او نیلوفر؟. است مهربان هنوز! انداختمی کیت جلوی را من مثال کرد؟می امتنبیه

 .روممی بعد بخورم، را امآبمیوه بگذار وجود ندای باشد. ها است

 با اما است پرتقال آب بله است؟ پرتقال آب این اه،. نوشیدم را آبمیوه از ایجرعه فکر این با 

. است آن همراه هم دیگری یمزه گویی اما کنممی حس را پرتقالش یعنی متفاوت؛ ایمزه

 بی نیلوفر؟. کندمی نگاهم خیره و کرده نزدیک لبش به را لیوانش کردم، نگاهش و کردم سربلند
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 طعم از مثال شود؛ خشمگین که بزنی حرفی مبادا. برو اینجا از و بخور را اتآبمیوه سروصدا

 و مرموز لبخندی با هم او و زدم رویش به عریضی لبخند فکر این با! کنی شکایت اشآبمیوه

 .داد را جوابم صورتش پهنای به دارکش

 .گذاشتم میز روی را لیوان خوردم که را آبمیوه

 ممنون -

 .داد تکان سری

 .جوننوش -

 :گفت لبخندیکطرفه همان با و کرد کوتاهی مکث

 گشتی؟می چی دنبال من موبایل تو بگو حاال -

 .کردم گم را پایم و دست و پرید سرم از برق

 نگاه رو مدلش داشتم فقط نداشتم کاری گشتم؟می چیزی دنبال کنیمی فکر چرا... ام -

 .خواممی رو اون مثل دونه یه هم من قشنگه، کردم؛می

 باور را حرفم که گویدمی و است بدتر ناسزا صد از که هایینگاه همان از کندمی نگاهم خیره دارد

 بود قرار. شد تلویزیون کردنعوض مشغول خونسردانه و گرفت را نگاهش بعد لحظاتی. کندنمی

 بود گذشته دقایقی. دوختم تلویزیون به را نگاهم ناچار به هم من! شد؟ چه پس بگذارد فیلمی

 .رفت خانه دیگر سمت به و شد بلند کردمی نگاهش عمیقا   که همانطور برداشت را موبایلش که

 موزیک آن در جادویی چه دانمنمی شد؛می پخش خارجی موزیک تلویزیون از گذشت، دقایقی

 تصور و بستم هم روی را هایمپلک. آمد سراغم شادی و شعف احساس آهستگی به که است

 وای هستم، رقص مشغول آهنگ این با و زیبا لباس یک با هستم اروپایی مهمانی یک در کردم

 دارد؟ اهمیتی چه اما چرخدمی سرم دور کمی خانه. کردم باز را هایمچشم! العاده فوق چقدر

 را تلویزیون صدای شدم بلند فکر این با. بیندازیم راه هالیوودی مهمانی یک واقعا امشب بگذار

 .کشاندم تلویزیون سمت به و گرفتم را دستش مچ دویدم سام سوی به سپس کردم زیاد
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 .بگذرونیم خوش بیا -

 .خندید آمدمی دنبالم که همانطور

 ذاره؟می اثر داره -

 .برگشتم سمتش به ایلحظه

 چی؟ -

 .خندید بیشتر

 .گممی رو پرتقال آب هیچی -

 خندیدی چه به االن تو شده؟ چه را من خدایا. خندیدم همراهش لودگی با هم من و خندید او

 دلم فقط دانم،نمی زده؟ سرت به ای؟شده دیوانه مگر دارد؟ وجود داری خنده چیز چه دختر؟

 همزمان خندیدمی بلند بلند اوهم و کردم خودم دادن تکان به شروع. باشم خوش خواهدمی

 چقدر زندگی خدایا وای آید،می هم خوشش چه ببین. دادمی تکان را خودش بامن هماهنگ

 :گفتم بلند بلند همزمان و دادم تکان را هایمشانه! دانستمنمی من و است خوب

 !هورا... اوووه... آها آها... آها آها -

 از سام! بیاورم زبان به محکم و درست توانمنمی را کلمات چرا شده؟ کشدار صدایم چقدر وا ای

 دور را من و گرفت را من دست. کردمی همراهی هم را من اما شده قرمز اشچهره خنده شدت

 کنممی اشتباه پسر این مورد در... نه. دادیم تکان را خودمان یکدیگر با دوباره و چرخاند خودم

 .بگذاریم کنار را دیگرش خصوصیات اگر البته است، مغزبی و دیوانه خودم شبیه درست او

 ...ولی ده،می حال چقدر تو مثل موجودی کردن اذیت دونینمی: سام

 :داد ادامه دوباره سپس خندید و کرد مکث

 !ریختم زیاد خیلی انگار ولی -

 .خندیدم لودگی با
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 !برقص نزن،... حرف ریختی؟ زیاد... روچی -

 .برقصیم باشه باشه: سام

 در کن، تصور. بودم نگذرانده را خوشی دقایق چنین امزندگی طول تمام در حال به تا جانجانمی

 و کنیمی پخش موزیک داری باال آن تو دیجی جای به و هستی اروپا در زون پارتی یک

 همینـه،."زنیمی فریاد دورگه و بلند صدای با و دهیمی تکان پایین و باال به را سرت! رقصیمی

 تکان را خودم قبل از بیشتر شدم تردیوانه گویی آمد ذهنم در که تصور این" دوستـان بدید ادامه

 برزمین نقش زیاد یخنده از نمانده چیزی گرفته، شکمش به را دستش و شده خم سام و دادم

 "بدید؟ ادامه" گفتم بلند صدای با نکند! گفتم بلند صدای با را جمله آن نکند وای! بشود

 و ممکن یا غیرمعمول و معمول حرکت هر. باش مشغول تو! بخندد دیوانه این بگذار بیخیال،

 و اروپایی هایفیلم به دادممی نشان خودم از را نبودم هم بلد شاید لحظه، آن در که غیرممکنی

 آنها مثل کردممی سعی آنها یاد با و کردم فکر دارد وجود که هرچه خالصه عربی یا و هندی یا

 آن و طرف این به و بودم کرده معلق هوا در که پریشانی و آشفته موهای با بدهم؛ تکان را خودم

 خودبی اینقدر چرا دانمنمی اما بیایم ناز و عشوه کردممی تالش همزمان چرخاندمشانمی طرف

 و چرخیدم خودم دور! شوممی سبک و معنیبی دارم خیلی دیگر. خندیدممی جهتبی و

 کند؟می چه سام ببینم بگذار آه. بردم لذت موزیک از و چرخیدم

 دیگر نه و خنددمی نه شده، خشک خود سرجای مجسمه مثل درست شده؟ چه را پسر این وا،

 آنطرف و اینطرف به من با همراه نگاهش و مانده ثابت من روی هایشچشم فقط رقصدمی

 !بیندمی را من باراولین برای انگار چرخد،می

 .دادم تکان برایش هوا در را دستم کنانخنده

 .بگذرونیم خوش بود قرار رقصی؟نمی چرا -

 حالت نه و دارد برچهره اخمی نه شده؟ طوری این اشچهره چرا شده؟ چه را او اه. نگفت هیچ

 دور بازهم و گرفتم را نگاهم بده، ادامه تنهایی خودت نیلوفر، بیخیال. کندمی نگاه فقط خاصی،

 آه. بدهم ادامه توانممی صبح خود تا کنم فکر ندارم شدن خسته قصد... نه. چرخیدم خودم
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 زندگی چقدر وای! زنیمی قهقه نه که خنده! خندی؟می بیخود اینقدر چرا دختر ستکافی

 !دانستمنمی من و است شیرین

 سمت به آرامآرام درآمد، بودن مجسمه حالت از باالخره کردم؛ نگاه را سام دوباره حال همان در

. کردمی نگاه من به بازهم عجیب و غیرمعمول لبخندی با و نشست آن روی رفت، مبلی

 دود را آن که همانطور سپس زد آتشش معروفش فندک با و گذاشت لبش یگوشه سیگاری

 غریبی و عجیب یچهره چه. کردمی نگاهم را سرتاپایم داشت، را غیرمعمولش لبخند و کردمی

 دارد؟برنمی چشم من از چرا! دارد

 درست. امشده دیوانه کامال   گمانم به امشب خدایا! بنشاند و بگیرد را من بیاید نفر یک وای ای

 گویی است؛ شده ثبت یصحنه آخرین این حقیقتا و خورد عسلی میز کنار به پایم موقع همین

 !باشد شده تمام چیز همه لحظه همین در

 مقابل هستم آن در که اتاقی سقف. کشیدم عمیق نفس یک و کردم باز سختی به را هایمپلک

 سنگین آنقدر باشد وصل سرم به کیلویی چند یوزنه یک انگار. بود غیرواضح و مات هایمچشم

 افتاده؟ اتفاقی چه هستم؟ کجا من. دیدمنمی خودم در کردنش بلند برای توانی اصال که شده

 دادم فشار را امشقیقه امسبابه و شست انگشت با شد؟ چه دیشب دیشب،... ببینم کن صبر

. کردم راباز هایمپلک و شده شوکه آمد، ذهنم در چیزی ناگهان. بیاورم خاطر به چیزی شاید تا

 دیوانه وای دختر؟ کردی را کار این واقعا! کردم؟ را کار این واقعا رقصیدم،می او با آیدمی یادم

 دیوانه و آمد سرم بر بال این چطور آخر. دارم خاطر به محو صورت به را همه بگو، را هایمبازی

 ریزی برنامه اینقشه چه یعنی این! ها هست مشکوک او گفتیم تو به دختر؟ رفته یادت! شدم؟

 اوه... بعد و داد را فیلم دیدن پیشنهاد او آمدم اشخانه به من نیفتاد، که خاصی اتفاق کرد؟

 آبمیوه آن در که است معلوم خوب! عجیبش یمزه آن با اورجینالش یآبمیوه آن آمد، یادم وای

 به دستم کف با داشت؟ تفاوت معمولی آبمیوه یک با اشمزه رفته یادت. بوده خبرهایی

 به اما شدی متوجه را اشمزه بودن عجیب دختر، هستی شاهکار واقعا تو کوبیدم، امپیشانی

 از بعد اصال. کند اذیتم آیدمی خوشش چقدر ببین لعنتی! نخوری؟ را آن که نرسید ذهنت

 خوب شد؟ چه لنزهایم آمدم؟ اینجا به چطور خوردم؟ شام ندارم، خاطر به را دیوانگی آنهمه
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 عمیقی نفس. برداشته هایمچشم روی از را لنزهایم است، خودش کار ندارد کردن فکر اینکه

 پس وای ای. کشیدم بالش کنار دستی همیشگی عادت طبق و نشستم تخت روی و کشیدم

 .زدم صدایش بگذارد؟ کنارم را عینکم باید دانستنمی یعنی! کو؟ عینک

 سام؟ هی، سام؟ -

 خانه نکند آید،نمی صدایی هیچ اما شود، پیدا اشسروکله شاید تا شدم منتظر چندثانیه

 شاید تا دادم فشار هم روی را هایمچشم رفته؟ سرکار به و کرده رها اینجا را من یعنی نباشد؟

 را دستم آمدم، پایین تخت روی از! دیوار؟ یا است اتاق در این ببینم، را مقابلم کمی بتوانم

 .زدم صدایش همزمان. افتادم راه و گرفتم جلویم

 سام؟ -

 توانممی را ایشقهوه یتیره رنگ اینجاست، آه کجاست؟ اتاق در پس است، دیوار اینکه وای ای

 بیرون و کردم باز را آن سپس کنم پیدا را دستگیره تا کشیدم رویش را دستم. بدهم تشخیص

 .آمدم

 نیستی؟ خونه سام؟ -

 چطور. ببینم چیزی کردم تالش آشفتگی با و شدم متوقف همانجا نرفتم، جلو بیشتر چندقدم

 وقتی تا گذاشتمی بالشم کنار را عینکم حداقل نباید! بگذارد؟ تنها اینطوری را من توانسته

 االن دقیقا  ! بینمنمی درست را چیزی که من خدایا بزنم؟ چشمم به و بردارم را آن شدم بیدار

 وای. ندارم تفاوتی هیچ کور یک با لحظه این در من هیچ، چیست؟ کامل نابینای یک با من فرق

 امروز وای آه! بیفتم؟ پایین هاپله از بروم دیگر قدم یک اگر و باشم خانه باالی یطبقه نکند

 .فریادزدم عصبانیت و خشم با! میردمی نیلوفر

 سام؟! رفتی؟ و تنهاگذاشتی رومن دیوونه؟ یپسره -

! دوید خانه دیگر سمت به گویی و گذشت مقابلم از برق مانند فاصله با ایهاله لحظه همین در

 بود؟ که دیگر این! بود؟ چه دیگر این! یاخودخدا! پیامبران و امامان یهمه یا! چی؟ یا...  یا... یا
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 تا را هایمچشم. شد زیاد قلبم ضربان و کرد لرزیدن به شروع بید مثل تنم! کنممی... سکته االن

 :کردم زمزمه ضعیف صدای با سپس ببینم چیزی زدممی را زورم تمام و کرده درشت ممکن حد

 تویی؟ سام؟ -

 به آمد، چپم سمت از چیزی برخورد صدای ناگهان نیامد، صدایی هیچ اما گذشت لحظاتی

 ستکافی فقط. کنم می سکته االن ترسم،می من خدایا! چرخاندم سمت آن به را سرم سرعت

 من االن که ستاحساسی دقیقا   این شود؛می امن نا برایت دنیا آنوقت ببینی را اطرافت نتوانی

 قورت سختی به را گلویم آب! ایستاده آنجا بینممی را کسی مطمئنم! دیدم دیدم، وای اوه. دارم

 .دادم

 !ست؟بامزه اینکارت کنیمی فکر بترسونی؟ رومن خواییمی زنی؟نمی حرف چرا سام؟ هی؟ -

. گویممی وداع را دارفانی دیگر دقایق تا آه کند،می نگاهم و ایستاده همانجا گویی گوید،نمی هیچ

 داد؛می دستم به را عینکم سرعت به اینکه یا زدمی حرفی حتما   بود او اگر نیست سام این نه،

 سمتم به دارد بینم؟می درست اوه،. کندنمی را اینکار اما است بازیگوش که است درست

 .آیدمی

 .رفتم عقب قدم یک و دادم قورت را گلویم آب

 هستی؟ کی -

 :دادم ادامه و کردم بسته و باز باردیگر را هایمپلک کردم، مکث ایلحظه

 !شهمی بد برات وگرنه بگو سریع هستی هرکسی ها،نیستم تنها خونه این توی من -

 تنها این! کنم؟ چه خوب کنی؟می هم تهدید آنوقت میریمی ترس از داری تو دختر اوه

 ایذره فقط کاش آید،می دارد هنوز خدا ای. رسدمی ذهنم به لحظه این در که ستکاری

 نمانده چیزی و کرده یخ تنم تمام وحشت از. رفتم عقب بازهم! کیست که ببینم توانستممی

 .بیاید بیرون سینه از قلبم
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 گرفتم، را جسم آن دستم دو با و برگشتم عقب به سریع خوردم، چیزی به سر پشت از ناگهان

 شخص آن سوی به دوباره سپس نشود زمین بر نقش که گرفتم را آن محکم! است؟ گلدان این

 اشکم دارد دیگر! برسد نابینا این داد به نفر یک وای ای رفت؟ کجا کجاست؟ پس. برگشتم

 صدای با ناامیدانه سپس پیچید هم در صورتم اجزای و کردم کج را هایمب**ل. آیددرمی

 :کردم زمزمه ضعیف

 !سام؟ -

 !باشد کننده خوشحال تواندمی لحظه این در دیدنش چقدر که آخ

 !"پخ"

 را اشخنده صدای کند؟ چه دیوانه این با بگویم خدا. برگشتم عقب به و کشیدم بنفشی جیغ

 .خندید بلند صدای با او! شد سرازیر هایماشک و شد شکسته بغضم شنیدم که

 کنی؟می گریه چرا بابا، ای چته؟: سام

 .دادم فشار هم روی را هایمپلک

 بودی؟ کجا ترسیدم، خیلی خدا اه -

 .آمد جلو قدم یک و خندید بیشتر

 .همین بود، شوخی یه فقط بودم، همینجا -

 همین درست کردم، پاک را ریختمی امگونه روی تندتند که هاییاشک و انداختم پایین را سرم

 .گذاشت دستم کف را عینکم و گرفت را دستم. شد قطع اشخنده صدای لحظه

 .بود بدی شوخیه دارم قبول خوب؟... باشه خوام،می معذرت که گفتم -

. شدم خیره اشچهره به کشیده درهم ابروهای با و زدم چشمم به را زیبایم قرمزرنگ   عینک

 لبخندی و شد شرور اشچهره دوباره آرامآرام سپس کردیم نگاه را یکدیگر سکوت در لحظاتی
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 کوتاهی خنده. کنم نگاهش سوءظن با و کنم ریز را هایمچشم شد باعث همین و آمد لبش روی

 :گفت و کرد

 ترسی؟می الکی چی واسه خونه؟ این تو بیاد تونهمی ایدیگه کس من از غیر کردی فکر آخه -

 .شدم خیره هایشچشم در و برداشتم سمتش به قدم یک حرفش به تفاوتبی

 هان؟ بودی؟ ریخته چی اورجینالت یآبمیوه تو -

 لبخندزنان و کرد ریز را هایشچشم همزمان. خندید بلند باصدای دیگر بار شنید که را این

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 !خوشمزه چیز یه هوم، -

 تنش از را سرش توانستممی خواستمی دلم چقدر واقعا   لحظه این در که کنم بیان توانمنمی

 سالن سمت به و زد امبینی روی اشاشاره انگشت با که کردممی نگاهش داشتم هنوز. کنم جدا

 .افتاد راه

 که رقصیدی اونقدر دیشب فقط که؛ نشده چیزی نگیر، خودت به روقیافه این حاال خوب: سام

 .دیگه بودی خوش! شدی بیهوش

 .ستواقعی مریض یک مرد این که ندارم شکی دیگر خدا ای

 کردی؟ رو اینکار چی واسه کنی؟ اذیت رو من یادمی خوشت خیلی -

 :گفت همزمان نشست، و کشید کنار را آشپزخانه اُپن   کنار صندلی خونسردانه

 رو گوشیم که بعد ولی ریختم اتآبمیوه تو ذره یه شوخی واسه! بود سررفته امحوصله -

 .کردم بیشترش اتتنبیه واسه شکستی

 :گفتم بلند صدای با همزمان و کردم درشت را هایمچشم

 کارها این از رهسرمی اتحوصله اینکه واسه همیشه هستی؟ موجودی چه دیگه تو خدا، وای -

 کنی؟می
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 .خندید بازهم

 .اوقات گاهی -

 که کردممی نثارش آبداری ناسزای دل در و شدم خیره صورتش به کشیده درهم ابروهای با

 .کرد نگاهم کنانخنده

 .بشین اینجا بیا بریز کاپوچینو یه خودت برای برو... . کن فراموشش بیخیال، چیه؟ -

 از پسر این گفتمی رهام نرفته که یادت. ندارد ایفایده خوردن حرص کشیدم، یقیعم نفس

 اتفاق کردم سعی! کند ترک را هایشعادت این دانممی بعید پس است همینطور اشکودکی

 سمتش به ریختم که را کاپوچینویم. رفتم آشپزخانه داخل به سپس کنم فراموش را دیشب

 نگاه هاموبایل انواع به و کرده لبتابش در را سرش. نشستم کنارش در صندلی روی و آمدم

 :گفتم و نوشیدم را کاپوچینویم از ایجرعه. بخرد یکی خواهدمی حتما کند،می

 .سرکار رفتی و کردی ولم فکرکردم -

 .انداخت باال را ابروهایش کند، نگاهم آنکهبی

 .بنداز ساعت به نگاه یه -

 هایمچشم دیدم که را آن ببینم، را دیواری ساعت تا کردم نگاه خانه اطراف به و چرخاندم را سرم

 .شد گرد

 !ظهر؟ ونیم یک اوه -

 وقتی ولی بودم گذاشته کنارت هم رو عینکت. برگشتم و رفتم من بودی، خواب االن تا بله: سام

 .کنم اذیتت تا برداشتم رو عینک اونوقت خوابی هنوز دیدم برگشتم

. کندمی هم اعتراف کارهایش به که است خوب آفرین کردم، نگاهش و زدم اییکطرفه لبخند

 .داد هل من سمت را لبتاش موقع همان

 .بخرم جفتمون برای کن انتخاب گوشی یه توهم بیا -
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 کردم، نگاه مختلف هایموبایل وبه کشیدم خودم سمت به را لبتاب میل کمال با نه، که چرا اوه

 که کردممی رو و زیر را آنها داشتم. کنم انتخاب زیبا موبایل گوشی یک توانممی عالی، چه به به

 در. کندمی نگاهم دارد و برگشته من سمت به شدم؛ اشخیره هاینگاه متوجه چشم یگوشه از

 .برگشتم سمتش به و بیاورم طاقت نتوانستم نهایت

 کنی؟می نگاهم اینطوری چرا چیه؟: من

 .زد پوزخند

 !نباشه هاتچشم روی عینکت کافیه! هاکُشت شهمی راحت خیلی تورو -

 .کردم نگاه لبتاب به دوباره حوصلگیبابی

 !بدی آمار بکشن رومن خوانمی که اونهایی به تونیمی! کُشتنم برای خوبه آپشنه یه آره -

 .زد یکطرفه لبخند

 ... .نه که چرا -

 :داد ادامه و زد امشانه به را اششانه کرد، نزدیک من به را خودش

 .کنم اینکارو باشه یادم شه،می عالی هم خیلی -

 اشاره گرفته، را چشمم که موبایلی به و دادم هل سویش به را لبتاب زد، که حرفی به تفاوتبی

 .کردم

 .خواممی رو این من -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش

 .باشه -

 و خریده را لنزها این برایم بخرد، موبایل من برای خواهدمی ولی است بازیگوش اینکه با ببین،

 آنقدرها کنمنمی فکر بگذاریم، کنار را آزارهایش و اذیت اگر فرستاد؛ خوب آرایشگاه یک به را من
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 رهام هایحرف و قبل روز یاد به ناگهان کردم، می نگاهش داشتم لحظاتی. باشد بدی پسر هم

 .پرسیدم فکرخونسردانه این با. بدانم را مادروپدرم کامل مشخصات باید افتادم،

 .بدونم خواممی رو مادروپدرم کامل وفامیل اسم راستی؟ -

 .انداخت باال را هایششانه کند، نگاهم آنکهبی

 چیکار؟ خواییمی -

 .دیگه بدونم باید: من

 هیچکس که افتهمی داره اتفاقاتی یه. بینیمی روپدرت زودی به کنی صبر یکم اگه: سام

 !بشه مانعشون تونهنمی

 .کردم درشت را هایمچشم

 گی؟می جدی داری اتفاقاتی؟ چه -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش

 نیلوفر تو واقعیه اسم که دونممی اما! دونمنمی موردشون در زیادی چیز من که بگم اینم... آره -

 .بوده کرده انتخاب تو برای رو ایدیگه اسم مادرت! نیست

 .انداختم باال را هایمشانه خونسردانه

 .همیشه برای... نیلوفرهستم همین من باشه هم ایدیگه هرچیز من اسم -

 سپس داد تکان پایین و باال به را سرش لبخندزنان کرد،می نگاهم خیره زدممی حرف وقتی

 :گفت

 .مونیمی باقی نیلوفر همیشه برای تو. گیمی درست البته، -

 فکر این به و بودم خیره رخشنیم به. دوخت لبتابش سمت به را نگاهش دوباره و گفت را این

 مغز محتوای شدمی کاش بگوید؟ را پدرم و مادر مشخصات نیست حاضر چرا آخر که کردممی
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 دختر، اوه! شدمی مشخص درونش و بود ایشیشه صورت به هاآدم سر مثال دید را هاآدم

 !شدیممی ترسناکی موجود نبودیم انسان آنوقت

 اگر که است نگران هم شاید زندنمی حرفی اما داندمی موردشان در خوب خیلی که ندارم شکی

. ندهم او به را خواستمی که چیزی و بزنم اموال تقسیم زیر من بگوید، را اطالعاتشان تمام

 خوبی فکر این بگوید؟ چیزی نیست حاضر مرد این که بگویم و بدهم رهام به پیامی است چطور

 :گفتم همزمان و شدم بلند صندلی روی از. است

 ندیدی؟ رو من موبایل تو -

 .داد جواب کند نگاهم اینکه بدون

 .تلویزیونه جلوی عسلی میز روی -

 سالم،. "نوشتم رهام برای پیامی و برداشتم میزعسلی روی از را موبایلم گرفتم، فاصله او از

 موردشون در نیست حاضر اون اما بگه رومادروپدرم مشخصات خواستم سام از من خوبید؟

 "کنم؟ چیکار باید بزنه؛ حرفی

 

 را جوابش چطور است، رهام وای، ای. خورد زنگ نکشید طولی که بود موبایلم به نگاهم هنوز

 با و زدم عریضی لبخند. کرد نگاهم اوهم موقع همین برگشتم سام سوی به ایلحظه! بدهم؟

 .کردم اشاره موبایل به ابروهایم

 .کنم صحبت باهاش بیرون رممی خواهرمه، -

 .زد اییکطرفه لبخند

 !برسون بهش مخصوص سالم -

 در و شدم خارج خانه از! ها دارد نامزد نازنین گفتم که خوب حیاست،بی چقدر ادب،بی ای

 .برداشتم قدم حیاط
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 الو؟ -

 خوبی؟ نیلوفرخانم، سالم: رهام

 خوبی؟ شما. ممنونم -

 .بدونیم چیزی ما خوادنمی اون واقعا   پس دیدم، روپیامت. مرسی: رهام

 .گهنمی چیزی اما پرسیدم ازش آره -

 :گفت سپس کرد سکوت ایلحظه

 بوده، مرد یه کردن پیدا دنبال شدکهمی چندوقتی گفتمی معاونش داره، خبر پدرت از اون -

 رو کارهاش دیگه وکیل یه طریق از داره هم االن! کرده پیدا رو پدرت که ندارم شک دیگه حاال

 !گذاشته کنار رو من کال   ده،می انجام

 .ماند باز دهانم

 چرا؟ آخه -

 سراز از زود خیلی کی؟ تا اما باشم، کارهاش جریان در من خوادنمی چون معلومه، خوب: رهام

 .درمیارم کارش

 :گفت سرعت به که بگویم چیزی خواستممی

 نباید اون بزنم، حرف کارهاش و سام مورد در اون جلوی خوامنمی یادمی داره پدرم ببخشید، -

 .باش منتظر و نکن کاری هیچ فعال تو. بدونه چیزی

 اتفاقی چه دانمنمی من چه؟ یعنی. کرد قطع را تماس کوتاهی خداحافظی با سپس گفت را این

 ها، عجب. ستخوبی پسر که او گذاشته؟ کنار را رهام چه برای سام است؟ دادن رخ حال در

 ای. بریزد بیرون را مغزش محتوای و بزند حرفی بلکه تا کرد شکنجه باید را سام گویدمی شیطان

 به را آن و زدم بود پایم مقابل که سنگی به ایضربه حسرت با و کشیدم آهی! شدمی واقعا کاش

 !شد بلند کیت یناله صدای که نکشید ثانیه یک به! کردم پرتاب حیاط دیگر سوی
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 ضربه سنگی به و نگیری را هافیلم این ژست تو االن شدنمی نیلوفر؟ کند چکارت بگویم خدا ای

 شد بلند جایش از آمد؟می فرود کیت سر فرق وسط درست باید سنگ این االن چرا آخر نزنی؟

 که هندی هایفیلم این مثل! ایم؟شده خیره یکدیگر به چطور ببین کرد، نگاهم ایلحظه برای و

 لحظه یک در. بیاورم تاب را نگاهش توانستمنمی دیگر! شوندمی یکدیگر میخکوب پسر و دختر

 !بدود دنبالم برق مثل اوهم شد باعث این و کردم دویدن به شروع

 .بده نجاتم! خداا -

 حتی تواستمنمی. شدنمی خارج گلویم از صدایی وحشت و ترس از چرخیدم،می حیاط دور

 را شلوارم یگوشه وقتی که شودنمی باورتان و رسید من به حیاط، یگوشه ناگهان. بکشم جیغ

 !شدم حالی چه گرفت دندان به

 !نـه نه، نه... اه -

 این به را سرش و گرفته محکم را پایم همزمان و بود بزرگش دهان در شلوارم یپاچه یگوشه

 یپارچه که است خوب! کند پاره را شلوارم خواهد می شکبی داد،می تکان آنطرف و طرف

 .بود بزرگش دهان در حاال پایم مچ شلوار جای به آنوقت کن را فکرش نیست، کشی شلوارم

 .زدم فریاد

 .نبود عمد از کردم اشتباه خوب کن، ولم -

 .کردم بلندتر را صدایم. کندمی نیم دو وسط از هم را خودم هیچ، که شلوارم حاال خدا ای

 .کـن ولم! حیوونی که الحق! کنی؟ اینکارو بامن تونیمی چطور اتم،مادرخونده دیگه من -

 فکش زیر ایضربه بود گرفته را امپاچه که پایی همان با که گفتم حالی در را آخر کن   ولم

 در اگر شکبی! شد پرت سو آن به بیچاره سگ  ! پسر بود ایضربه عجب! گاد مای اوه! کوباندم

 برق مانند و دیدم مناسب را فرصت! شدمی تبدیل گل به باید ضربه این بودم فوتبال بازی حال

 همزمان و شدم داخل دوان دوان. شودمی هم تروحشی حاال شک بی دویدم، خانه سوی به

 .کشیدم فریاد
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 سام؟ -

 شکایت و بروم باید دویدم، باال هاپله از و نکردم تلف را وقت نیست، سالن داخل دیدم وقتی

 .پریدم داخل و کردم باز را اتاقش در بکنم، را اشدختروحشی

 کجایی؟ سام؟ -

 سرعت به شد، گرد هایشچشم دید، که را من. بود پاهایش روی لبتابش و نشسته تختش روی

 دو با و برداشتم خیز سویش به بپرسد، سوالی اینکه از قبل. شد بلند و گذاشت کنار را لبتاب

 .چسبیدم را بازوهایش دست

 ... .کنه اشونتکهتکه خواستمی! کنه پاره رو لباسم خواستمی...  اون... اون -

 درشت قابلمه دو یاندازه به هایشچشم گفتممی سرهم پشت تندتند من که کلماتی با همزمان

 :گفت بلند صدای با و کشید درهم را ابروهایش! شد

 کجا؟! کی؟ -

 :دادم ادامه و کردم اشاره بیرون به داشتم که وحشتی و ترس و تاب و آب با

 و بود گرفته رو شلوارم بعد و چسبید رو پام دودستی شه،نمی باورت بخدا. حیاط تو -

 !کنه اشپاره خواستمی

 .زد فریاد تقریبا   شد، کشیده درهم بیشتر ابروهایش و قرمزتر صورتش تر،درشت هایشچشم

 !من؟ یخونه توی بیاد کرده جرأت کی! رو؟ شلوارت: سام

 .کردم دقت اششده قرمز یچهره به متعجبانه! گفت؟ چه اه

 !بود خونه داخل قبل از اون گی؟می داری چی -

 اشهیوالیی یچهره و شده لبو مثل صورتش افتاد، شماره به هایشنفس شنید، را این که اینبار

 !شد نمایان

 !بود؟ کرده ریزیبرنامه اینکارش برای یعنی! بود؟ خونه داخل قبل از: سام
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 اتاق از نداشت، تفاوتی دویدن با که بلندی هایقدم با و داد هل کناری به را من گفت، را این

 .زد فریاد همزمان. شد خارج

 !کُشممی و امخونه توی بیاد کنه جرأت که رو اونی من -

 .کردم دقت هایشحرف به و ایستادم هاپله کنار ایلحظه شدم، خارج اتاق از دنبالش

 !کنه؟ پاره رولباست بخواد و کنه حمله تو به من، یخونه تو بذاره پا کرده جرأت یکی: سام

 حرف کیت مورد در دارد. فهممنمی که من گوید؟می دارد چه ببینم، کن صبر ماند، باز دهانم

 کنیمی چه ببین! کوبیدم امپیشانی به دستم کف با. افتاد معروف دوهزاری   ناگهان... یا زندمی

. رفتم پایین هاپله از دواندوان! زنیمی حرف آدم یک مورد در داری تو کندمی فکر االن او! دختر

 .کندمی نگاه آنطرف و اینطرف به و ایستاده حیاط داخل. شدم خارج خانه از دنبالش

 ؟!دیدیش کجا! لعنتی؟ اون کجاست -

 .زدم اششانه به و کرده بلند را دستم ایستادم، سرش پشت

 ... .کن گوش لحظه یه... ام هی؟ -

 .زد فریاد عصبانیت و خشم با حرفم به تفاوتبی

 !شده؟ قایم کجا بگو گفتم نیلوفر؟ -

 بیشتر کمی شدمی کاش. خندیدم صدابی سرش پشت. خوردمی حرصی چه پسر این ببین

 برافروخته اندازه چه تا اشچهره بینینمی مگر شد؛ پیدا اشسروکله وجود ندای اما کنم اذیتش

 حرفی خواستممی. کنممی تمام را موضوع االن خوب، خیلی! دارد؟ حالی چه بینینمی شده؟

 اشاره کیت به سپس زدم اششانه به دوباره آمد، سویمان به کیت موقع همان درست که بزنم

 .کردم

 !اوناهاش که، نشده قایم -
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 هاگرفته برق مانند سپس شد، متوقف خوردنتکان و کشیدننفس از یکباره به شنید که را این

 من سوی به و داد حالت تغییر آرام خیلی بعد و بود حال درهمان ثانیه چند. ماند خیره کیت به

 به خودش مثل درست هم من! شده خیره من به حاال و کرده کج را گردنش. برگشت

 خواهدمی تاکی گوید؟نمی هیچ چرا بابا، ای... گذشت ثانیه چند. شدم خیره هایشچشم

 .آوردم نزدیکش را صورتم و کردم جاجابه هایمچشم روی را عینکم! بماند؟ خیره اینطوری

 فکر تو. زدممی حرف کیت مورد در اول از داشتم من کردی، فکر اشتباه خودت تو چیه؟ هان؟ -

 شلوار یپاچه که کنی ادب رو دخترت باید تو درضمن. زنممی حرف آدم یه راجب دارم کردی

 !نگیره رو کسی

 .کشید نفس تندتند و داد فشار هم روی را هایشپلک

 ...تو: سام

 عقب به تندتند و گرفت را سرم دستش دو با لحظه یک در و کرد باز را هایشچشم کرد، مکث

 .زد فریاد همزمان داد، تکانم جلو و

 نیلوفـر؟ -

 دو با و کشید خرناسی اششده قرمز یچهره با کرد، رها را صورتم شد تمام که گفتنش نیلوفر

 .درآورد را صورتم به زدن چنگ ژست دستش

 !دختر بکُشمت االن همین خوادمی دلم خیلی آخـخ، -

 زندمی دو دو هایمچشم داد تکان را سرم بس از کشیدم، عمیقی نفس و کردم درست را موهایم

 .زدم اییکطرفه لبخند آمدم که خودم به

 .دارم تو به رواحساس همین هم من! مشترکی احساس چه... هه -

 .برد باال را ابرویش و کرد ریز را چشمش یک زد، ایموزیانه لبخند

 !جدی؟ -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

233 

 

 .دادم تکان پایین و باال به را سرم

 .اوهوم -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش من مثل درست اوهم

 !تو نه منم بکُشه رویکی اون شهمی موفق که اونی ولی -

 جوشید؛ وجودم در چیزی دویدم، خانه داخل به که کند دراز سویم به را دستش خواستمی

 دودستم فکر این با! ترسینمی که بفهمان او به بدهی، نشان خودی باید االن کنی؟می فرار کجا

 .برگشتم سمتش به سپس گرفتم را بوکسورها ژست و کردم مشت را

 !تو با دونممی من وگرنه جلو نیا -

 .کرد نگاه هایمدست به باز دهان و شده گرد هایچشم با ایستاد،

 !بلدی؟ بوکس که نگو... اوه -

 .گیرممی یاد اما نیستم بلد: من

 .گرفت گارد من مثل هم او و خندید

 .جلو بیا داری جرأت! کن شروع خوب، خیلی -

 یمسابقه رینگ در کن تصور... نه اما گرفته؟ جدی چرا او زدم حرفی یک من حاال وای، ای

 فریاد همگی بلند صدای با و نشسته آن دورتادور آدم زیادی تعداد. هستی بوکس

 در که فکر این شده، پُر تو اسم از سالن تمام وتقریبا  " نیلوفر نیلوفر، نیلوفر، نیلوفر،:"زنندمی

 !کردم خندانش صورت نثار مشتی همزمان و کردم باز را چشمم آمد ذهنم

 و گرفت دماغش به را دستش دو رفت، عقب شده شوکه. خورد دماغش به درست مشتم

 ببین زدم؟ مشت صورتش به کردم؟ چه دقیقا   االن من! باشد نیامده خون ببیند تا کرد نگاهش

 دهان با آیدنمی خون شد مطمئن وقتی کشید اشبینی روی را دستش دوبار. شده شوکه چطور

 .کرد نگاهم باز
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 !هستی ایدیوونه دختره عجب داری، سنگینی دست   چه زدی؟ رو من االن تو -

 .گرفت گارد دوباره و افتاد راه سمتم به سپس

 .جلو بیا شد اینطور که حاال -

 سمتش به را هایممشت. رسدمی خطرناک نظر به که مسابقه بعد راند برای رویممی خوب،

 .انداختممی

 !هازنمتمی سام؟ هی -

 .کردمی جاخالی و خندیدمی

 .زنمتمی هممن: سام

 گارد کشید،می کنار را خودش هایممشت مقابل از آمده، خوشش بازی این از است معلوم

 و رفتممی سمتش به. خنددمی هم بلندبلند همزمان. زندنمی من سمت به مشتی اما گرفته

 چند کشید،می آنطرف و اینطرف به را خودش مدام او و بزنم مشت او به دوباره کردممی سعی

 :گفت کنانخنده بعد ثانیه

 .کافیه دیگه بسه -

 مسابقه در جدی جدی کردی خیال نکند بگوید نیست نفر یک نبودم، که بشو بیخیال من حاال

 !هستی

 .کرد تکرار را حرفش دوباره

 .جادوگر کن تمومش -

 اگر خودش مثل هممن که کرده خیال شاید کرد باخودش تصوری چه لحظه این در دانمنمی

 صورتم به مشتی که وقتی درست و نیفتاد اتفاق این اما کنممی خالی جا بزند سمتم به مشتی

 شوکه! افتادم صاف ورق یک مانند و شده زمین بر نقش من که نکشید ثانیه یک به کرد پرتاب

 آیا. شدم خیره سقف به مبهوت و مات شده گرد هایچشم با شده، متوقف برایم زمان... شدم
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 امبیچاره یگونه آخ! عینکم؟ زیر درست خورد؟ راستم سمت یگونه به پسر این مشت االن واقعا

 انگشت ستکافی که امدیده هافیلم این در نشدم؟ بیهوش من چرا پس... ا ه. کندمی ذوقذوق

 من چرا پس! رودمی هوش از عشوه با و کشدمی جیغی سرعت به او بخورد دختر به نفر یک

 .آمد سرم باالی تندتند که بودم نکرده حرکتی هیچ هنوز! هستم؟ بهوش کامال هنوز

 !دیمی خالی جا فکرکردم بزنمت خواستمنمی ببخشید، اوه،: سام

 :گفت دوباره که بودم خیره سقف به مبهوت و مات همانطور

 ای؟زنده زنی؟نمی حرف چرا -

 زمزمه بامظلومیت و کردم باز را هایمب**ل سختی به. کردم نگاهش و دادم تکان را هایمچشم

 :کردم

 !زدی؟ مشت با رو من تو -

 .خندید بازهم شرور، ادببی

 یضربه هم خیلی نبود مشت اینکه درضمن بزنمت؛ خواستمنمی. شد اشتباهی که گفتم: سام

 !بود آرومی

 .افتاد راه آشپزخانه سمت به و گفت را این

 .نکنه ورم صورتت روی بذاریم بیارم یخ بذار -

 خانه از بلند هایقدم با من و شد روانه آشپزخانه سمت به او. شدم بلند عصبانیت و خشم با

 من نداشت حق او اما نبودم بردار دست من که است درست زد، مشت با را من. شدم خارج

 صدای که شدممی نزدیک اتاقم به شدم داخل غیض با و کردم باز را خودم عزیز ویالی در. رابزند

 سپس بشوم اتاقم داخل سرعت به و بدوم شد، باعث همین و شنیدم سرم پشت از را دویدنش

 .زد در که نکشید طولی. کنم قفل را در

 .آوردم یخ برات کن باز رو در شد، اشتباهی که گفتم کنی؟می قهر چرا -
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 .کردم بلند را صدایم. دادمی تکان تندتند را در یدستگیره گفتمی هاراجمله این که همزمان

 .بکش خجالت خودت از برو! کنم صحبت زنهمی مشت با رو من که آدمی با خوامنمی -

 بیهوش االن تو که بزنمت واقعی مشت یه با خواستممی اگه نکن، مشت مشت اینقدر: سام

 .رممی من بعد بگیر رویخ کن، باز رو در بود، آروم یضربه یه! بودی

 .زدم در به لگدی

 .عمرا -

 .کوبید در به اوهم

 اینبار ببینمت امخونه طرف دیگه اگه شد اینطور که حاال اصال جادوگرخانم، نکن باز جهنم، -

 .کنممی مهمونت حسابی و درست مشت یه

 خواهمنمی دیگر اصال بهتر،. رفت که است معلوم رفت؟ یعنی نیامد، صدایی هیچ دیگر

 باشم، کرده خوب کردی؟ اشبینی نثار مشتی اول که نبودی تو این مگر اما ببینم را اشچهره

. آمد برسرش چه نازنینم صورت ببینم بگذار کنی؟می مقایسه مرد یک مشت   با را من مشت  

 که وقتی درست! زیاد خیلی نه البته شده قرمز ببین. کردم نگاه امگونه به و ایستادم آینه مقابل

 چه وسط این دیگر تو درآمد؛ هم اممعده صدای همزمان. گرفت درد کمی کشیدم رویش دستی

. امنخورده ناهار هنوز من و شده بعدازظهر نیم و سه اوه انداختم، ساعت به نگاهی خواهی؟می

 هالک گرسنگی از دیگر دقایقی تا وگرنه بدهم سفارش چیزی خودم برای بروم است بهتر

 .آمدم بیرون شدم بهترکه ماندم، اتاق در ساعتی نیم. شوممی

 کنار در ماندن کنم؟ چه حاال دادم، لم مبلی روی خوردم را آن و داده سفارش غذایی ازاینکه پس

. هستم پدرم دلتنگ چقدر که آخ. رودسرنمی امحوصله که است این حداقلش بودها، بهتر سام

 رهام با حیاط در اینکه از بعد گذاشتم؟ کجا را آن موبایلم؟ اما. بزنم او به زنگ یک بگذار

 باید بازهم. گذاشتم جایش سام یخانه در که است معلوم خب کردم؟ چکارش کردم صحبت

 طولی زدم که را ضربه اولین ایستادم ویالیش در پشت و شدم خارج خانه از. بشوم آنجا یروانه

 .برد باال را ابرویش یک بود، دهانش در چیزی جویدن حال در که همانطور کرد، راباز در نکشید
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 .تو بیا خوب، خیلی ترسی؟می چیه؟ باز -

 .کوبیدم اشسینه به امشانه با گرفتم، غیض حالت کشیدم باال سوی به را ابروهایم

 .ببینم بروکنار... ببرم رو لنزهام و موبایلم اومدم. عمرا   هه، -

 که را آنها افتاده، مبلی روی هم موبایلم و بود اتاق در که لنزهایم. شدم داخل و گفتم را این

 نگاهم لبخندزنان و ایستاده. کردم نگاهش راه بین در گرفتم، پیش را خروج راه دوباره برداشتم

 :گفتم تأکید با! زند؟می لبخند چه به دقیقا االن کند؛می

 رو بزنه مشت دختر یه به تونهمی که آدمی یه ندارم عالقه مونم،می خودم ویالی توی رممی -

 !ببینم

 .چرخاند راست و چپ به را سرش و داد بیرون پرصدا را نفسش

 !مشت گفت باز -

 .آمد سمتم به کشیده درهم ابروهای با و کرد سکوت ایلحظه

 .بدم نشون بهت رو واقعی مشت تا اینجا بیا -

 خارج خانه از که آخر یلحظه. گذاشتم فرار به پا و کشیدم کوتاهی جیغ شد، گرد هایمچشم

 .بیمار مردک  . شنیدممی هم را خندیدنش صدای شدممی

 وقتی پدرم. شدم امخانواده با کردن صحبت مشغول ساعت نیم از بیشتر و شدم ویال داخل

 تواستمنمی و شده دگرگون خودم حال چرا دانمنمی اما بود خوشحال خیلی شنیدمی را صدایم

 رنگ با نبودم؛ اینطوری حداقل کاش ای بودم، دخترواقعیشان کاش! باشم همیشه مثل

 شکبی! داشته؟ دوست را من اممادرواقعی یعنی. سو کم هایچشم این و متفاوت هایچشم

 حاال خواست،می قلب ته از را من شکبی نداشت، اهمیتی متفاوتم هایچشم رنگ او برای

 .بودم که هرطوری

. خواستهنمی را من که پدرم. بود زنده مادرم ام،واقعی پدر جای به کاش آمد، ذهنم در بدی فکر

 سخت آمدنش بیرون دانممی و غمگین فاز سراغ رممی دارم. گرفت اندازه از بیش دلم ناگهان
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 فکر در غرق شب هاینیمه تا و گذاشتم پتویی و بالش کاناپه روی سالن همان در همانجا. است

 .بخوابم توانستم ساعتی چه دانمنمی و بودم بیدار

 دهم فصل

 بستنی مثل درست را آدم یک تواندمی مطمئنم که شده زیاد آنقدر تیرماه در تابستان گرمای

 هایمچشم روی را لنزهایم قبل روز چند مثل. داشتم را عادی روز یک هم روز آن. کند آب یخی

 ب**ل رژ یک فقط یعنی مختصر آرایش گویممی اینکه کردم مختصر آرایش یک و گذاشتم

 تماشا را آمدنش و ایستاده پنجره پشت بعدازظهر. نبود سام از خبری همیشه مثل. زدم

 لبخند. افتاد من به نگاهش بست که را درماشین شد، وپیاده کرد پارک را ماشینش کردم،می

 لبخند همان با او و شدم تماشایش محو. دانمنمی را دلیلش که نشست لبش روی اییکطرفه

 شد باز در که گذشتنمی خانه به آمدنش از زیادی دقایق هنوز. رفت ویالیش سوی به مستقیما  

 را هستم دلیلش من که تفاهماتیسوء مثال که آمده شکبی زدم، پوزخندی. شد داخل مریال و

 را چیز همه و بروم است بهتر زدم،می را حرف آن نباید اصال است من تقصیر. کنند برطرف

 .کنم درست برایشان

 و آمد جلو کمی. کرد باز را آن سام نکشید طولی زدم که در شدم، خارج خانه از و کرده باز را در

 :گفت جدی لحن و آرام صدای با

 .دارم مهمون من برو، اینجا از -

 .شدم سینه به دست

 .بدم توضیح براش چیزرو همه بیام خواممی دونم،می -

 !کنهمی ناراحتت عصبانیه اون نیلوفر؛ برو نیست، نیاز: سام

 .ایستاد سرش پشت مریال موقع همان درست

 .بده توضیح روچیز همه بهم اون بهتره داخل؟ بیاد ذارینمی چرا -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

239 

 

 به و کرده رها را در سپس انداخت مریال به کوتاهی نگاه برگشت، عقب به و کرد پوفی سام

 با و ایستاد سینه به دست سالن وسط مریال. شدم داخل سرش پشت هم من. برگشت داخل

 .شد خیره من به کشیده درهم ابروهای

 .شنوممی رو توضیحاتت خوب؟ -

 غم فاز هنوز که حیف! دارد پسرش دوست به نسبت مالکیتی حس چه را، دختر این کن نگاه

 سام که بزنم حرفی و کنم باز را دهانم خواستممی. ندارم را جدید جدال یحوصله و دارم

 .زد پوزخندی و داد لم مبلی روی خونسردانه

 روراستش اون بده؟ توضیح برات رو چی آخه مریال، ندارم هارو بازی مسخره این ی حوصله من -

 ... .اما کردم ازدواج باهاش من گفت بهت

 .رفت سویش به برافروخته یچهره با و کند تمام را امایش نگذاشت مریال

 ارزشی هیچ نبودم؟ هیچی تو برای من تونستی؟ چطور زنی؟می رو حرف این سادگی همین به -

 رو همدیگر داشتیم، هم کنار رو خوب ساله چند ما کن، نگاه خوب رو من سام؟! نداشتم؟

 چرا؟ دادی؟ ترجیح من به رو دختر این سادگی همین به اونوقت داشتیم؛ دوست

 هندی عاطفی یصحنه یک اینجا است قرار اینکه مثل خب،. گفت بغض با را آخرش چرای

 .کرد بلند را اشاشاره انگشت خونسردانه سام. باشیم داشته

 .نیست اینطوری کن، گوش لحظه یه باش، آروم -

 .بلندترکرد را صدایش مریال

 اول کنی؟ اینکارو من با داشت رو ارزشش باشه؟ تونهمی چطوری دیگه ازدواج چطوریه؟ پس -

 کردی؟ معامله رو من دختر این سرچیه! شده زنت فهمممی حاال و خواهرته گفتی

 باال نیلوفر روی آن برود پیش این از بیشتر اگر بگویم او به باید... نه شد، کشیده درهم ابروهایم

 به و برگشت سمتم به ایلحظه عصبانیت و خشم با کند؟ توهین من به خواهدمی! آیدمی

 :داد ادامه تندتند سپس کرد اشاره سرتاپایم
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 ذوقه تو که اشمسخره هایچشم اون رفتارش؟ و اخالق اش؟قیافه هان؟ بهتره؟ من از چیش -

 زندگیمون وسط یهو... ببینه تونهنمی روپاش جلوی که ضعیفه هاشچشم اونقدر! زنه؟می آدم

 ...اون... ریخت بهم روهمچی و شد پیداش

 تکان چرا: زدمی فریاد داشت وجودم ندای! کردم نگاهش فقط شده مسخ من و زدمی حرف او

 کنم؟ را اینکار باید چرا اما بیاوری؟ جا را حالش و کنی حمله سمتش به االن نباید خوری؟نمی

 جدیدی چیز اینکه آمد؛ درد به قلبم ناگهان. آیدبرنمی دستم از حرکتی هیچ گویی لحظه این در

 را هایمب**ل. نیستم... نه! هستی؟ اینها از غیر چیزی تو مگر گوید،می را حقیقت او نیست

 او و شدم خارج آنجا از بعد یثانیه چند از کمتر و انداختم زیر به را سرم دادم، فشار هم روی

 .کردمی شکوه و گله و زدمی حرف برافروخته یچهره با همچنان

 باید رفتممی آنجا به نباید. شدم خیره روبرویم به و نشستم تخت روی. برگشتم اتاقم به

 بخواهد دلش که جایی تا تواندمی نشده، دیر هم االن. کنند حل را مسئله خودشان گذاشتممی

 بوده؟ درست من مثل دختری آمدن دنیا به واقعا آیا خدایا، آخر. بشود آرام تا کند توهین من به

 چهره این! رفت؟ دنیا از جوانی در زود خیلی هم او و داشته را مادرش فقط ظاهرا   که کسی

 که معروفم دستشویی کجایی. نیست بردار دست لعنتی غم فاز این. است بعید من از گرفتن

 عربده درحال همیشه تقریبا کنم، گریه صدابی است بعید من از بزنم؟ زار آن در و بیایم

 دانهدانه هایماشک یگوله وقتی نداشتم؛ خودم روی کنترلی لحظه این در اما بودم کشیدن

 دوباره و درآوردم را آنها ایستادم، آینه مقابل. کردند اذیت را هایمچشم لنزها و شدند سرازیر

 کنم؟می چه اینجا اصال. ببینم مات را دنیا است بهتر. است بهتر اینطوری نشستم تخت روی

 یهمه گرفتن با خواهممی ندارد؟ دیدنم برای اشتیاقی هیچ که ببینم را پدری خواهممی

 برطرف را هایمنداشته یهمه تواندمی ثروت این اصال بگیرم؟ انتقام کنم؟ مجازاتش اشدارایی

 آنجا شاید شود؟ چه که برگردم آنجا به اصال برگردم؟ شیراز به توانممی نکنم را اینکار اگر! کند؟

 فجاهتش خیلی هستم متأهل خانم یک همه نظر از که حاال و نباشد دیدنم انتظار به کسی هم

 یهمه یکنایه و تحقیر مورد قبل از بیشتر دراینصورت برگردم؛ امپدری یخانه به که باشد زیاد
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 دلم وجود، ندای بگو تو آخر. نکن را فکرها این دختر، بردار دست. گیرممی قرار فامیل و اطرافیان

 باشد؟ خوش که به یا چه به

 داد، تکیه من کمر به را کمرش و نشست تخت روی سرم پشت از کسی موقع همین درست

 :گفت غریب و عجیب لحنی و آرام صدای با که برگردم عقب به خواستممی

 !کنهمی گریه داره نیلوفرخانم... که بینممی -

 و کردم کج را هایمب**ل. باشد دخترش دوست کردن آرام حال در باید االن کند؟می چه اینجا

 .دادم هلش حال همان در

 .برو و شو بلند سرمن پشت از! نکن تکیه من به -

 .نرفت کنار اصال و چسبیده من به کنه عین درست

 مریالست؟ هایحرف بخاطر کنی؟می گریه چرا نگفتی رم؛نمی: سام

 اصال؟ چه تو به بگیرم؟ اجازه ازت باید کردنم گریه برای چیه؟ -

 .خندید

 کنی؟ رفتار باوقارتر و ترمالیمت با یکم تونینمی تو زنی؟می حرف خشن اینقدر چرا -

 :گفتم سرعت به

 !نیستم نیلوفر دیگه اونصورت در چون نه، -

 .آمد خوشش خیلی حرفم این از که انگار خندید، بلند صدای با

 .نیلوفره خلقیاتش این یهمه با نیلوفر گی،می درست کامال  . زدی حرفی عجب: سام

 .است داده تکیه امشانه به را اششانه و نشسته کنارم درست حاال شد جاجابه و گفت را این

 .بیارم زبون به ندارم دوست که واقعیت یه بگم، بهت روواقعیتی یه بذار ببین؟: سام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

242 

 

 راست دست آرام، خیلی چپش دست با و گفت را این! شده جدی لحنش چقدر است، عجیب

 .چسباند من دست به را دستش کف و برداشت را بود پایم روی که را من

 البته که باشی نداشته نقصبی و عالی یچهره مریال مثل دختری یاندازه به شاید تو: سام

 متفاوت همه از تورو که چیزی یه داری، مهم خیلی خصلت یه اما نیست اینطور مطمئنم

 .کنهمی

 لحظه این در کاش بودم، خیره صورتش به باز دهان با و برداشته کردن گریه از دست

 اینطور و بزند را هاحرف این پسر این که است عجیب ببینم، واضح را اشچهره توانستممی

 ایلحظه... شودنمی که حیف. دارد ایقیافه چه لحظه این در که دیدممی باید! باشد جدی

 :گفت سپس کرد مکث

 !چیه؟ اون دونیمی -

 :کردم زمزمه ضعیف صدای با

 .نه -

 .انداخت گوشم پشت را مویم از تاری آهسته خیلی سپس کرد جدا را دستش

... بعدش و داری دوست که اونطوری بینی؛می ساده خیلی رو چیز همه اینکه! پاکیته و سادگی -

 !شهمی خوبی جای دنیا

 شک که من است؟ خوب حالش مطمئنی باشد؟ خورده سرش به چیزی نکند نیست، باورکردنی

 از غیر مغزمن محتوای البته است؟ اینطور واقعا گوید؟می دل ته از را هاحرف این یعنی. دارم

 دوباره که بودم حرفش کف   در و انداختم پایین را سرم. شده دگرگون حالم وای، اوه! اینهاست

 .کرد صحبت

 !باشه اینها از ترمهم اون کنم فکر که هست هم دیگه چیز یه: سام

 .کردم بلند سر مبهوت و مات

 چی؟ -
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 ... .بودنت مغزبی و خنگی -

 :داد ادامه کنانخنده سپس شد بلند کنارم از و گفت را این

 ... .بذاره سرت سربه هی باشه داشته دوست آدم شهمی باعث که -

 جدا تنش از را سرش باید است، بدجنس چقدر! زد قهقه بلند صدای با شد تمام که حرفش

 خواستممی دیدمش،می هاله یک صورت به هنوز که همانطور پریدم پایین تخت روی از. کنم

 :گفت سرعت به که بدوم دنبالش

 .بیا بعد بزن رو عینکت اول دنبالم بیایی خواییمی اگه. وایسا نه، نه نه -

 نگاهش و زدم چشمم به را عینک. دادمی دستم به را عینکم که زدمی درحالی را حرف این

 .خنددمی هنوز و ایستاده در کنار حاال. کردم

 !چطوری؟ دیگه بوکسه یمسابقه یه با: سام

 گویدمی من به کن؛ نگاهش را هایشچشم. آمد لبم روی لبخندی و گرفت امخنده اختیاربی

 تکان را گردنم کنایه با و بردم باال را ابروهایم. ماندمی هاپسربچه مثل درست هم خودش مغزبی

 .دادم

 صورتم؟ تو بزنی مشت با اونوقت که -

 اَه یک همزمان چرخاند را سرش دوباره آشفتگی با و شد برداشته لبخندش شنید که را این

 .گفت کشدار

 .بود آروم یضربه یه فقط اون مشت، گفت دوباره باز! اَه -

 .کرد اشاره بیرون به شیطنت با و کرد مکث

 زنمت،می جدی جدی اینبار ولی چیه، مشت بگم بهت تا بدیم مسابقه دیگه بار یه بریم بیا -

 !منی دشمن تو! هاکنمنمی رحم تو به کنم رحم هرکسی به من
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 یجمله اما گفت را ها حرف این کنانخنده که این با رفت، بیرون اتاق از شد تمام که حرفش

 دشمنش من گفت. شوم شوکه و شود برداشته هایمب**ل روی از لبخند شد باعث آخرش

 داره دوست هرکاری دادی فرصت دشمنت به. " شد تکرار ذهنم در جمله این اختیاربی! هستم؟

 چرا آخر اما زد سینا را حرف این! پیچهدل مثل چیزی آمد؛ سراغم بدی احساس ناگهان" بکنه

 گریه تا گفت را هاحرف آن آمد چه برای پس هستم دشمنش اگر! هستم؟ سام دشمن من

 من به تفاوتبی توانستمی! کشیدم کردنگریه از دست هایشحرف شنیدن با واقعا   من نکنم؟

 .آمد اتاق از بیرون صدایش که بودم فکر در. کند آرام را دخترش دوست عوض در و باشد

 .دیگه بیا -

 هااین با گذاشتم چشمم در دوباره را لنزها و برداشتم را عینک ایستادم، آینه مقابل ایلحظه

 نگاهم. بود آشپزخانه داخل رفتم، سالن سمت به و آمدم بیرون اتاق از سپس هستم ترراحت

 .کرد اشاره داشت، دست در که ظرفی به ابرو با و کرد

 .دیممی مسابقه بعد بخوریم کنم درست چیزی یه اول بذار -

 .کشیدم درهم را ابروهایم و گرفتم کمرم به را دستم یک

 .خورمنمی چیزی تو دست از دیگه عمرا   من -

 .کرد نگاهم کنانخنده

 .ریزمنمی اتقهوه تویه چیزی دیگه اینبار نترس -

 .کشاند آشپزخانه سمت به را من و گرفت را دستم آمد، سمتم به سپس

 .شه راحت خیالت تا کنممی اشآماده چطور ببین بایست کنارم بیا اصال -

 :پرسیدم تأکید با و دادم گردنم به تکانی. ایستادم کنارش آشپزخانه داخل

 شد؟ چی مریالجونت -

 .انداخت باال را هایششانه
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 .رفت: سام

 کردین؟ آشتی -

 !نه: سام

 .شد گرد هایمچشم

 ندادی؟ توضیح براش مگه چرا؟ -

 اونموقع تا زنم،می حرف باهاش بعدا   شلوغه، سرم خیلی وقتیه چند ندارم رووقتش االن: سام

 .شهمی آروم یکم هم اون

 شد تمام که کارش. کردممی تماشا را کردنش درست قهوه و ایستاده کنارش سینه به دست

 .گرفت سویم به را لیوان

 .چی یعنی قهوه ببین بخور قهوه، هم این -

 ماند، همانجا. نبود که بروبیرون پسر این حاال. شدم خارج آشپزخانه از و کردم تشکری زیرلب

. خورد را غذایش من با میز سریک همانجا و داد سفارش او هم را شام. خوردیم را هایمانقهوه

 هم را من و خنددمی من با شود،می عوض سام به نسبت نظرم دارد کمکم ها مانیم خود

 به و آمدم بیرون آشپزخانه از گذاشتم، آشپزخانه در را ظرفش و خوردم که را غذایم. خنداندمی

 :گفتم همزمان افتادم راه اتاقم سوی

 .خودت یخونه توی برو توهم اتاقم توی رممی من خوب، -

 .گرفت را بازویم که گذشتممی کنارش از

 .ببینم صبرکن کجا؟ -

 .کردم نگاهش و ایستادم

 بری؟ خواینمی داری؟ چیکار دیگه شده؟ چی -

 .انداخت باال را ابروهایش
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 .کنی بیرونم خوایمی خونمه اینجا اینکه مثل برم، خوامنمی نه -

 .کشاند تلویزیون و نشیمن سوی به را من سپس

 .ببینیم فیلم باهم بشین بیا -

 کار نظر به کنم؟ بیرونش اینجا از چطور! شده؟ کنه یک شبیه درست امشب چرا دانمنمی

 و کردمی روشن را تلویزیون همانطورکه نشستیم، مبلی روی تلویزیون مقابل. آیدمی سختی

 :گفت جدی یچهره با دوباره کند پخش فیلمی خواستمی

 !یاد؟می خوشت رهام از تو بگو روراستش حاال -

 .شدم دقیق صورتش به پرسد؟می را سوال این چه برای شد، گرد هایمچشم و رفت باال ابروهایم

 پرسی؟می چرا -

 .انداخت باال را هایششانه کند نگاهم آنکهبی

 .همینطوری -

 کند پخش را یک کدام ببیند تا شده خیره نظرش مورد هایفیلم به کرد، سکوت لحظاتی

 :گفت دوباره همزمان

 زندگی همونجا اومده، دنیا به کانادا توی که ستساده و صاف پسر یه نیست، پسربدی رهام -

 حرف فارسی نبود بلد هم قبل سال ده تا اومد ایران به که ساله چند تازه و شده بزرگ و کرده

 .بزنه

 .دادم تکان سری بیخیالی با

 .عجب -

 بیخیالی با ببیند حرفش شنیدن از بعد را العملم عکس خواستمی شاید کرد نگاهم ایلحظه

 آنقدرهاهم سام کنار در کمدی فیلم این دیدن. دوختم چشم تلویزیون به و انداختم باال ایشانه

 محو. گذشتمی خوش خیلی که من به حقیقتا و کرد پر را فضا هایمانخنده صدای نبود بد
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 سمتش به را سرم. شدم اشخیره هاینگاه متوجه چشم یگوشه از بودم که فیلم تماشای

 مقابل را دستم طلبکارانه و بردم جلو را صورتم. کندمی نگاهم دارد بله دیدم، و چرخاندم

 .دادم تکان هایشچشم

 زدی؟ زل چی به. شهمی پخش اونجا شه،نمی پخش من صورت تو فیلم -

 که فیلم نبود که بشو بردار دست حاال. کرد نگاه تلویزیون به دوباره و خندید فقط نگفت، هیچ

 .شدم بلند مبل روی از معترضانه من و کرد پخش را بعدی سرعت به شد تمام

 .بخوابم رممی من یکه، ساعت ببینیم؟ امشب همین رو هالیوودی های فیلم یهمه قراره -

 .نشاند سرجایم دوباره را من و راگرفت دستم مچ که بروم خواستممی

 .ببینم بشین -

 به! دارد؟برنمی سرم از دست چرا ها، کنم تقسیمش دونیم به وسط از بزنم گویدمی شیطان آه

 کردم؛ نگاه هردویمان به ایلحظه. شدم فیلم آن تماشای به مجبور کنارش و نشسته دوباره اجبار

 سینا بنظرم ایم؟نشسته هم کنار در اینطور چرا پس هستیم یکدیگر دشمن ما اگر آخر

 داشتم وقتی امروزش هایحرف حداقل. نیست بدی آدم آنقدرهاهم پسر این کرد؛ رویزیاده

 فیلم یک اینبار کردم، دقت فیلم به و کشیدم عمیقی نفس. کندمی ثابت را این کردممی گریه

 خیره آن به سام اما سردرنیاوردم آن از من بود که هرچه دانم،نمی... نه هم شاید بود احساسی

 .داردبرنمی آن روی از را نگاهش و شده

 فرو سوزن گردنم به گویی کنم،می احساس صورتم روی را نورخورشید پرتوهای شده، صبح

 وای ای. کردم باز را هایمچشم گفتم،" آیی" یک ضعیف صدای با که همزمان. کنندمی

 شرت تی این ام؟گذاشته کجا را سرم هستم؟ کجا من ببینم، کنید صبر. سوزدمی هایمچشم

 گردنم دور که دستش هم این و چسبیده آن به سرم که است سام یسینه هم این است، سام

 کی را پتو این. پسر این کنار ام؟خوابیده مبل روی من وای ای! داشته نگه رامحکم من و انداخته

 گردنم وای ای. بودم بیدار سختی به چهار ساعت تا کنممی فکر! انداخت؟ هردویمان روی و آورد

 را دستش گرفته، محکم چقدر... آی. بردارم را آن کردم سعی و گرفتم را دستش. شکندمی دارد
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 آن گذاشته مبل نرم یدسته روی را سرش آسوده چه خودش ببین. کندنمی آزاد ایذره حتی

 دور از کردم سعی و گرفتم را دستش دستم هردو با باشد؟ اینجا باید من یبیچاره یکله وقت

. کرد تر محکم را دستش یحلقه و خورد تکان ناگهان اما کردم بلندش کمی. بردارم را آن گردنم

 کوبیدم اشسینه به مشتی لحظه یک در و کشیدم درهم را ابروهایم. شوممی خفه... دارم... وای

 :گفتم بلند صدای با همزمان

 .کن ولم -

 هایچشم و پریشان و آشفته موهای با سپس برداشت را دستش و پرید جا از هاگرفته برق مثل

 .کرد نگاهم اششده درشت

 شده؟ چی -

 .دادم ماساژ را گردنم راستم دست با

 .کردیمی خفه رو من داشتی فقط هیچی -

 ماساژ را زدم که مشتی جای و کشید درهم را ابروهایش موقعیتش درک با کرد مکث ایلحظه

 .داد

 کنی؟ بیدارم ترآروم تونستینمی من؟ یسینه توی توکوبوندی -

 .گرفتم ازصورتش را نگاهم و دادم تکان را گردنم

 !هست که همینه تونستم،نمی نخیر -

 چطور! بینممی واضح را چیز همه دارم من...من ببینم، صبرکن سوزد،می هایمچشم چقدر آی

 .زدم فریاد لحظه یک در و کردم نگاه اطرافم به شدم بلند مبل روی از است؟ ممکن

 !معجزه -

 اشاره هایمچشم به دست دو با اش،شده درشت هایچشم مقابل در و شدم نزدیکش هیجان با

 .کردم
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 !شده خوب خوبه...شده خوب هامچشم بینم؛می واضح دارم من -

 .پریدم پایین و باال

 به برم باید. شهنمی باورم...مرسی خدایا آخ...معجزه این بابت ممنونم خدایا شدم، خوب من -

 .همه به نازنین به بابام، و مامان به...بدم خبر همه

 پا سراز خوشحالی از. کردمی نگاه را سرتاپایم باز دهان با نشسته، مبل روی هنوز که همانطور

 که سکوت. شد خواهد ثبت ذهنم در همیشه برای شکبی تاریخی یلحظه این. شناختمنمی

 :گفت همزمان کرد مرتب را موهایش و داد تکان راست و چپ به را سرش کردم

 ... .بگم بهت باید و تلخه همیشه حقیقت اما... کنم خراب روخوشحالیت خوامنمی -

 نگاهم دوباره و نشست خنده لبهایش روی سپس کشید عمیقی نفس و رابست هایشپلک

 .کرد

 .درنیاوردیشون دیشت از! خانماعجوبه هاتهچشم رولنزهات: سام

 .زد قهقه بلند صدای با و راگفت این

 

 کردم تصور چرا آخر داشتم واهی امید چه. باشد شده خراب دنیایم که است این مثل خدا، ای

 لنز با من گفت او لحظه، یک لحظه، یک شود؟ خوب بینایم و شود معجزه است ممکن

 بخوابیم لنز با نباید ما اینکه نه مگر سوزند؟می اینقدر هایمچشم همین برای پس خوابیدم؟

 که فکر این! آید؟می سویم کم هایچشم سر بر چه فکرکن بیند؟می آسیب هایمانچشم وگرنه

 .شد شوکه و پرید هوا به متر سه سام که کشیدم بنفشی جیغ چنان آمد ذهنم در

 .پریدم پایین و باال سرکنده مرغ مثل

 !نـه! شممی کور االن لنزخوابیدم، با من هام،چشم اه -
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 کشاند، مبل سوی به را من سپس گرفت را هایمشانه و آمد سویم به شد بلند مبل روی از

 .زد فریاد من، داد   و جیغ میان همزمان

 .بشین اینجا بیا ببینم، بیا... نکن جیغجیغ اینقدر باش، آروم -

 .زدم فریاد دوباره. نشاند مبل روی را من

 .شممی کور واقعا دیگه دارم فهمی؟می رواین سوزهمی داره هامچشم -

 درهم ابروهای با و کرد نزدیک من به را صورتش داشت، نگه محکم را صورتم دست دو با

 :گفت کشیده

 نه؟ یا بینیمی رومن االن تو -

 !بینممی... ام -

 درشون برات خودم االن. کن تموم روبازیت کولی این دیگه نشدی، کور هنوز یعنی این پس: سام

 .یارممی

 از دقت با را لنزها و داشت بازنگه را هایمپلک. نگفتم هیچ دیگر و شدم خیره هایشچشم به

 .برداشت سختی، به البته هایمچشم روی

 این با هم اون بشه چیزی نیست قرار یکبار برای... همین شده قرمز هاتچشم یکم فقط: سام

 .بیارم برات رو عینکت رممی بشین، همینجا. گرفتم برات من که لنزهایی

 از کمتر. دارد بدی حال چه سوزدمی دارد هایمچشم واقعا وای. شد دور من از من و گفت را این

 .گذاشت هایمچشم روی را عینکم و ایستاد مقابلم برگشت دقیقه یک

 !خوب؟. دکتر برمتمی نشدی بهتر اگه باشه، هاتچشم روی عینکت فعال: سام

 اشنقشه یعنی. شده مهربان بازهم که است روزی چند شده؟ مهم برایش چرا ها،گممی

 همیشه برای و خوردمی سرش به آسمانی سنگ یک واقعا کاش دارد؟ سر در چه چیست؟
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. کنم اعتماد هایشمهربانی این به توانمنمی نیست سنگ از خبری که حاال اما ماند،می مهربان

 :گفت که بودم غرق افکارم در

 .بینمتمی بعدا  . بزن زنگ داشتی کاری. سرکار رممی دارم من -

 چندین شد خارج خانه از چندثانیه از کمتر کردم، نگاه رفتنش به فقط و ندادم حرفش به جوابی

 اما باشم داشته بهتری حس کمی توانستم تا زدم خونم کاسه دو هایچشم و صورت به آبی بار

 اینطور وقتی نشود، مهربان هیچوقت اصال کاش شده، سام رفتار درگیر خیلی فکرم حقیقتا  

 دانمنمی. شدمی تکرار گوشم در مدام روزش آن هایحرف مدت تمام. ترساندمی را من است،

 از. آمد سویم به و کرد باز را خانه در شد که بعدازظهر ماند،می کنه یک مثل هنوزهم چرا

 مبلی روی. آمده اینجا به مستقیم رسیدن محض به که است معلوم دارد تن به که هاییلباس

 .شد خم سمتم به کمی سپس گفت سالمی ایستاد، مقابلم. کردممی نگاهش و نشسته

 .شهمی خوب زود نیست چیزی شده، کمتر هاتچشم قرمزی: سام

 .دادم تکان پایین و باال به را سرم

 .دونممی خودم آره، -

 .زد لبخند و گرفت فاصله

 .بخوریم عصرونه یه باهم کنم عوض لباسمو برم بذار -

 یخانه در همانجا خوب برگردد، خواهد می چه برای بابا، ای. کردم نگاه را رفتنش باز دهان با

 سرم بر بالیی چه خواهدمی دیگر حاال! آمده؟ برسرش بالیی چه خدایا. دیگر بمان خودت

 را درسرش فکرهای خوب، اما گذرد،می خوش خیلی تو به که او کنار دختر؟ گوییمی چه بیاورد؟

 .کنم تحملش مجبورم هم من و نباشد بشو بردار دست رسدمی نظر به کشیدم، آهی کنم؟ چه

 اینکه از پس شدم بیدار وقتی صبح روز آن و کنم تحمل نتوانستم لنزهایم بدون بیشتر روز دو

 بوده بیدار سام کنار دیروقت تا قبل شب. گذاشتم هایمچشم در را آنها شستم را صورتم

 ندای ینظریه طبق البته که کردیم تماشا فیلم باهم فراوان هایهولههله خوردن با وهمزمان
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 روی و کردم جان نوش را عزیزم مفصل یصبحانه تنهایی در. گذشت خوش من به خیلی وجود

 و رفتنمی سرکار سام اصال کاش رودسرمی دارد امحوصله بیکاری از واقعا دیگر. دادم لم مبلی

 .گذشتمی خوش بیشتر آنوقت ماندمی خانه در را مدت تمام

 به دست خودت نیست بهتر هاگممی. دادم سفارش غذایی معمول طبق شد که ظهر نزدیک

 روزها همین شاید... دانمنمی بگیری؟ غذا آشپزخانه از خواهیمی کی تا کنی؟ آشپزی و شوی کار

 نگاهی نیم حتی آورده را غذایم پیک دانستممی که آنجا از زدند که را در زنگ. کردم را کار این

 به را کارت و کردم باز را در شدم خارج خانه از و برداشتم را پول کیف نینداختم، آیفون به هم

 .گرفتم سمتش

 .بفرمایید ممنون سالم، -

 .کرد نگاه را خودم و کرد سربلند سپس انداخت دستم در کارت به گنگی نگاه مرد آن

 اینجاست؟ شایگان سام آقای منزل خانم، ببخشید -

 .گرفتم کمرم به و کشیدم عقب را دستم

 کو؟ من غذای پس اینجاست، آره -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش و کرد درشت را هایشچشم

 غذایی؟ چه! غذا؟ -

 باید من هم را این ، آمده اینجا به چه برای داندنمی هنوز که ستپیکی چه دیگر این بابا ای

 موقع همان درست که بگویم چیزی خواستم و کردم بلند را دستم بدهم؟ توضیح برایش

 رویش آشپزخانه نام و بود موتورش پشت که باکسی آن از. شد متوقف در کنار موتورسواری

 حرف که خداراشکر اوه. نیست موتوری پیک اصال روبرویم مرد این که فهمیدم تازه شده، حک

. شود نزدیک موتوری پیک شدم منتظر سپس زدم عریضی لبخند مرد آن به رو. نزدم دیگری

 کشیدم درهم را ابروهایم. شدم خیره مرد آن یچهره به سوال عالمت یک با گرفتم که را غذایم

 .کنم صحبت باکالس و اُبهت با کردم تالش کردم، راصاف گلویم و
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 آقا؟ داشتید کاری -

 .برداشت جلو به قدم یک و انداخت اطراف به نگاهینیم

 دارید؟ شایگان آقای با نسبتی چه شما بپرسم تونممی... ببخشید -

 حضور دیگری شایگان که سام از غیر خانه این در گویدمی را او که است معلوم گوید؟می را سام

 آنوقت بکن اتشناسنامه به نگاهی زد، فریاد وجود ندای دارم؟ او با نسبتی چه من. ندارد

 در کلمه این شدن تداعی با چرا... وای! همسرش؟. هستی همسرش حاضر حال در. فهمیمی

 سختی به و کردم بسته و باز را هایمچشم. چرخدنمی دهانم در شد؟ دگرگون حالم مغزم

 .دادم تکان را هایمب**ل

 .هستم همسرش... هم -

 .داد تکان سری تأیید ینشانه به

 ...خانم ببینید -

 حرفش چرا چیست؟ مشکلش مرد این. کرد آهسته کمی را صدایش سپس کرد کوتاهی مکث

 .کرد صحبت که کردممی نگاهش متعجبانه داشتم گوید؟نمی را

 که ندید رو خودتون سال و سن هم جوون خانم یه اخیر وقت چند تو بدونم خواستممی من -

 فرق باهم هاشچشم رنگ که خانم یه سامه، آقای پدر منظورم بیاد؟ شایگان آقای دیدن برای

 ؟!کنه

 دنبال مرد این گوید؟می را من... من! افتاد زمین روی و شد رها دستم از غذا پالستیک ناگهان

 اصال بریزم؟ برسرم باید خاکی چه دقیقا االن است؟ من دنبال چه برای کیست؟ است؟ آمده من

 لنزها نیلوفر؟ کجاست حواست. هستم تابلو خیلی منکه بیند؟نمی را هایمچشم رنگ چرا... چرا

 آشفته و مسن مرد کیست؟ مرد این آخر بگویم؟ چه کنم؟ چه خدایا. هستند هایتچشم روی

 خوب پردمی رخسارم از رنگ که اینطور بگویم، چیزی باید. دارد برنمی من از نگاه که ایچهره

 .بزنم حرفی کردم تالش سختی به. شودمی مشکوک
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 هستید؟ کی... شما -

 .داد پاسخ خونسردانه

 .ببینم رو ایشون حتما   که الزمه! اومدم خانم اون پدر طرف از من -

 خیره اینقطه به و انداختم پایین را سرم. نماند برایم حالی دیگر و شد وارد من به هم دوم شوک

 سکوت ایلحظه. ندارم تفاوتی دیوار سفید رنگ با اینبار شکبی و شد زیاد قلبم تپش ماندم،

 :گفت دوباره و کرد

 که داد خبر من به خانم اون دایی راستش دونید،می خانم اون مورد در چقدر شما دونمنمی -

 نیستند؟ خونه شایگان سام آقای خود! کنم پیداش باید حتما   من. اومده تهران به

 گفت. یکی یکی گذاشتیمی خوب،! باهم؟ اینها یهمه خدایا شنوم؟می چیزها چه ابالفضل یا

 پیدا دارد یکی یکی همه یسروکله! بوده؟ کجا او دارم دایی یک اگر و دارم؟ دایی یک من! دایی

 نیلوفر دنبال همه حاال و نکرد نگهداری من از کسی بود، الزم که موقع آن است، جالب! شودمی

 شوخی یک به شبیه بیشتر چیز همه ست،عجیبی دنیای عجب! خواهندمی را او و هستند

 .ماندمی

 اینها است؛ روشن که پدرم اقوام تکلیف شد، تکرار ذهنم در خانسیروس هایحرف دیگر بار

 که کسی بگویم کنم؟ چه باید حاال وای، ای! چه؟ دایی آن اما بردارند سرراه از را من خواهندمی

 برسرت بالیی خواهیمی نیست؟ دیوانگی این آیا اما! ایستاده؟ روبرویت هستی دنبالش

 بهترین این بدهی؛ خبر سام به باید هرچیز از قبل کنی، چه باید که است معلوم خوب! بیاورند؟

 .افتادم زبان لکنت به و بودم ترسیده. است حل راه

 .دیدم روخانم اون بله،... ب... ام -

 .کردم باز ورودش برای را راه همزمان و گفتم را این

 !هستن؟ کجا ایشون ببینم و بگیرم تماس باید من حیاط توی بیارید تشریف لحظه چند -

 :پرسید اششده گرد هایچشم با و برداشت حیاط داخل به قدم یک
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 !اومده؟ که گفتنمی درست پس! دیدینش؟ واقعا؟ -

 :گفتم همزمان افتادم راه ویال سوی به و دادم تکان پایین و باال به را سرم

 .گردمبرمی من باشید منتظر همینجا بله، -

 شود؟ داخل گفتم چه برای اصال. نداشت تفاوتی دویدن با که داشتمبرمی قدم تند تند چنان

 رنگ نه که حاضر حال در بفهمد؟ کجا از آخر اما چه؟ بدزد را من و هستم که بداند اگر

 شد خوب. است بیخود نگرانی این پس است سفید موهایم نه و کندمی فرق باهم هایمچشم

 .گذاشتم را لنزهایم امروز که

 و گرفتم را سام یشماره. برداشتم را موبایلم و کرده رها ایگوشه روی را غذا شدم که ویال داخل

 .داد جواب خونسردانه بوق سه از بعد شدم، منتظر

 !خودم یاعجوبه خانمه جادوگر به سالم -

 او به متعلق من مگر! خودم؟ گفت چه برای اما ندارم کاری را اعجوبه و جادوگر گفت؟ چه! ها؟

. باشد شده شاد من صدای شنیدن از که انگار! کند؟می صحبت خوشحال لحن با چرا هستم؟

 :گفتم تند تند فکر این با داری، تری مهم یمسئله دختر بردار دست بابا ای

 !اومده پدرم طرف از گهمی گیره؟می رومن سراغ اینجا، اومده نفر یه سام؟ -

 .کرد بلند را صدایش که بودم نکرده تمام را امجمله هنوز

 کجاست؟ االن شناخت؟ تورو کردی؟ باز درو چی؟ -

 کنم؟ چیکار حیاطه توی االنم هامه،چشم رو لنز بشناسه؟ رومن کجا از گی؟می داری چی -

 اومده؟ چی برای اصال کرده؟ پیدا اینجارو چطور نگفت: سام

 شناسیش؟می تو کیه؟ من داییه. اومدم تهران به من که داده خبر بهش امدایی گفت چرا -

 :گفت لرزان صدای با سپس کرد سکوت ایلحظه
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 االن من. توأن دنبال که هستن هاییهمون ها اون نیلوفر، گممی چی ببین کن گوش لعنتی، اه -

 چه... بگو بهش خونه، داخل بیاد کن دعوتش عادی خیلی برو هم تو. خونه بیام که افتممی راه

 هم بعدش. بیام من تا دار نگهش هست که هرطور فقط. بیاد خانم اون قراره بگو دونم،می

 .بزنی حرف باهاش بشینی نبینم بندی،می درو و اتاق یه داخل ریمی خودت

 :داد ادامه تأکید با و کرد کوتاهی مکث دود،می دارد شکبی زد،می نفسنفس

 .بزنی حرف باهاش نبینم گفتم؟ چی شنیدی نیلوفر؟ -

 مهم خیلی موضوع شکبی شده هراسان اندازه این تا سام وقتی شدم، نگران و ترسیده خیلی

 :کردم زمزمه نگرانی با. است

 .بیا زود لطفا فقط... فقط هست؛ حواسم باشه -

 .یاممی دارم -

 خانه داخل به کاش. روممی هوش از دارم وای، ای. کرد را قطع را تماس سپس گفت را این

 چرا پس شناسدنمی را من که او. کشیدم عمیقی نفس. آرام دختر، باش آرام. بودم نداده راهش

 داخل در آمدم، بیرون و کرده باز را در سپس باشم آرام کردم تالش لحظاتی باشم؟ نگران باید

 .آمد سمتم به تند تند دید که را من زد،می قدم آنطرف و اینطرف به حیاط

 خانم؟ شد چی -

 .دادم قورت را گلویم آب

 .باشید منتظر خونه داخل بفرمایید شما. یانمی دارن راهن تو زدم، زنگ بهشون... ام -

 .داد تکان سری

 .ممنونم خیلی -

 .کردم اشاره نشیمن و سالن به شد که داخل. کردم اشراهنمایی ویال سمت به

 .بشینید بفرمایید -
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 راه از سام تا بمانم دیگر اتاق یک در و بروم باید حاال خوب،. رفت ها مبل سوی به و کرد تشکری

 با! نشود؟ مشکوک که کنم مختصر پذیرایی یک نیست بهتر شود،نمی که همینطوری اما برسد

 مقابلش را آن برگشتم سویش به و برداشتم از را میوه ظرف رفتم، آشپزخانه سوی به فکر این

 سوی به ریز خیلی وبعد دادم را پاسخش لبخندی با کرد که تشکر. گذاشتم عسلی میز روی

. بیفتد اتفاقی نیست قرار دیگر. شد تمام خوب،. کردم قفل راهم در شدم، داخل و رفتم اتاقم

 خانه به امنیت بودنش با شود،می راه به رو چیز همه بیاید که او است، راه در هم سام

 اینطور چرا مطمئنم، بله مطمئنی؟ دارد؟ امنیت سام بودن زدی، حرفی عجب اوه! گرددبرمی

 هم با کند،می تماشا فیلم من با نشیندمی کنارم روزها این در هستم، همسرش من نباشد؟

 االن تا که بیاورد برسرم بالیی خواستمی اگر. خوریممی هم کنار را شام و عصرانه خندیم،می

 .داشت وقت برایش کافی یاندازه به کرد،می را اینکار باید

 دوباره حالم! چیست دلیلش دانمنمی که تپدمی تندتند قلبم شدم، منتظر و نشستم تخت روی

! نیامد؟ چرا پس. نشد خبری اما گذشت ساعتی نیم گذشتند،می هادقیقه. شده دگرگون

 .رسید گوشم به مرد آن ضعیف صدای موقع همان درست

 شایگان؟ خانم خانم؟ -

 خوب! شد؟ زیاد قلبم تپش دوباره چه برای! شایگان؟ خانم گفت من به زند؟می صدا را من دارد

 این چرا. هستی شایگان آقای همسر و خانم حاضر حال در تو بزند صدایت اینطور هم باید

 نزدیکش آرامآرام من و ایستاده سالن وسط. آمدم بیرون و کردم باز را در! کنند؟نمی رهایم افکار

 .شدم

 بله؟ -

 .انداخت اشمچی ساعت به نگاهی

 نوشتم، کاغذ این روی رو امشماره. باشم منتظر تونمنمی این از بیشتر برم، باید من راستش -

 خوادمی اشواقعی پدر که بگین و بدین خانم اون به رو شماره این حتما کنممی خواهش

 .بزنه زنگ من به ببیندش،
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. گرفتم را آن و کردم دراز را دستم آهسته خیلی و شدم خیره گرفته سمتم به که کوچکی کاغذ به

 سام چه برای کنم؟ چه تلفن شماره این با حاال. رفت خروجی سمت به و گفت ایاجازه با اوهم

 آیا! نخواست؟ را من که امپدرواقعی پدرم؟ شود،می زمزمه گوشم در مرد این صدای نرسید؟

 بی مرد فقط نیست من پدر او. نیست که است معلوم! است؟ درخورش پدر نام واقعا

! کرد؟ رها را دخترش ساده اینقدر چه برای بدانم و ببینمش باید شده هرطور که ست مسئولیتی

 نگاه مرد آن رفتن به و زدم کنار کمی را یکی رساندم، هاپرده پشت را خودم آهسته های قدم با

 لبهایم روی لبخندی دیدنش با. شد داخل سام ناگهان که بود نشده نزدیک در به هنوز. کردم

 پرده سپس آسودگی سر از شاید کشیدم، عمیقی نفس. رساند را خودش باالخره ببین نشست؛

 اصال. گیردنمی آرام قلبم و شده سردرگم و گیج. شدم خیره شماره آن به همچنان و کردم رها را

 کنم؟ چه باید دانمنمی

 لحظه یک در. کرد جدا افکارم از را من در شدن باز صدای ناگهان که گذشت چقدر دانمنمی

 تقریبا   لبم روی بر لبخندی با سپس برگشتم سام سمت به و کردم پنهان مشتم میان در را کاغذ

 .گرفتم محکم را دستش چپم دست با اختیاربی حقیقتا و دویدم سمتش به

 .رفتمی داشت اومدی، موقع به که شد خوب چقدر سالم، -

 را دستش که دستم به ایلحظه است، کشیده درهم کمی ابروهایش و برافروخته کمی اشچهره

 .شد خیره خودم به و کرد سربلند سپس کرد نگاه بودم گرفته

 .اومدممی موقع به باید سالم،: سام

 جدی یچهره همان با نشستیم که یکدیگر کنار کشاند، مبلی سمت به را من و گفت را این

 .کرد نوازش را دستم پشت شستش انگشت با همزمان کرد نگاهم

 نیفتاد؟ که اتفاقی! کردی؟ رو گفتم که کاری: سام

 را دستم اینطوری چرا آخر کرده؟ اصابت مغزش به آسمانی سنگ آن باالخره نکند وای ای

 رهایم چرا او راگرفتم دستش من حاال کند؟می صحبت مهربان اینقدر چرا کند؟می نوازش

! کرده؟ جادو را من نکند... نکند آمده برسرم بالیی چه! شده؟ قفل زبانم چرا اصال! کند؟نمی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

259 

 

 لحظه این در بود این از غیر بدهم، انجام را بخواهد هرچه و بگوید هرچه که جادویی آنچنان

 انگشتی به فقط نکردم را اینکار اما کردممی صبحت خشم با و کشیدممی عقب را دستم باید

 :کردم زمزمه و شدم خیره کرد،می نوازش را دستم پشت داشت که

 .نزدم هم حرفی باهاش اتاق، توی رفتم... آره...آ -

 .زد اییکطرفه لبخند

 .کنن پیدا تورو اونها بذاریم نباید. خوبه -

. کردم فکر بود مشتم میان در که تلفنی شماره آن به وهمزمان دادم تکان پایین و باال به را سرم

 نکردن اعتماد از حرف. کردنمی رهایم سینا صدای ندهم؟ یا بدهم را شماره نگویم؟ یا بگویم

 آن باشد بهتر شاید. گذاشتمی راحتم و شدمی دور ذهنم از صدا این کاش چرا؟ اما! زدمی

. گذاردمی اثر دارد گفتم که جادویی همان شاید. بگویم سام به و کنم دور ازذهنم را حرفش

 داد، تکیه مبل پشتی به را سرش سپس کرد جدا را دستش او که بزنم حرفی خواستممی

 :گفت و بست هم روی را هایشپلک

 ...کنم کاری زودتر هرچه باید... کنم تموم روهمچی باید -

 .شد گرد هایمچشم

 کنی؟ تموم روچی -

 .کرد نگاهم و کرد باز را هایشپلک

 .شهمی خارج کنترل از داره چیز همه رو، کردم شروع که کاری -

 و اموالم گرفتن مورد در دارد ندارد، کردن فکر اینکه است، معلوم خوب چیست؟ منظورش اه

 طولی. خواهممی را همین هم من. شود تمام زودتر کاش بهتر چه. کندمی صحبت پدرم مجازات

 .شد بلند مبل روی از که نکشید

 خوردی؟ ناهار کنم، عوض رو لباسم رممی من -
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 .دادم تکان راست و چپ به را سرم

 .هنوز نه-

 .زد لبخند

 یه کنار خوردن غذا بخوریم؛ غذا باهم صبرکن سرکار، برگردم ندارم حوصله دیگه من بهتر، چه -

 !کنهمی خوب رو من حاله مثبت انرژی

 .شدم بلند هم من و ماند باز دهانم

 چیه؟ دیگه مثبت انرژیه -

 .شد بازیگوش دوباره کشید، را لُپم و زد قهقه پرسیدم که را این

 .هستی تو منظورم -

 .پرید دهانم از ناگهان

 مهربون من با اینقدر چه برای بگو، روراستش بیاری سرم بالیی خواییمی اگه! شده؟ چی باز -

 !شدی؟

 سرش و شد گرد هایشچشم شنید که را این ای؟دیوانه مگر! گفتم؟ را حرف این چرا دقیقا   االن

 .کرد خم سمتم به کمی را

 شاید کنی؟نمی فکر دیگه جور یه چرا! فاز؟ اون سراغ رفتی باز بیارم؟ سرت بالیی خواممی من -

 !باشه داشته ایدیگه دلیل من شدنه مهربون

 .کردم صاف را گردنم و شدم سینه به دست

 دلیلی؟ چه مثال  -

 .کرد ریز را چشمش یک

 !دونی؟نمی یعنی -
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 .انداختم باال را هایمشانه

 !پرسیدمنمی تو از که دونستممی اگه -

 به را من! کنم سکته بود نمانده چیزی که کرد حرکتی لحظه یک در و خندید بلند صدای با

 تپش از قلبم بود نزدیک بعد و آمد بند نفسم اول. گرفت آغوش در و کشید خودش سوی

 از و کنم باز گرفته، دورم که را دستش دو کردم تالش آمدم خودم به وقتیکه آخر در و بایستد

 .شوم رها حصارش

 .کـن ولم -

 :گفت کنانخنده گوشم کنار حرفم به تفاوت بی

 .باشی مثبت انرژی از پر شهمی باعث که بودنته خنگولی همین -

 خروجی سمت به کنانخنده" گردمبرمی" گفتن با و دورشد من از باالخره شد تمام که حرفش

 .رفت

 به کن، را فکرش اما! نگیرد آغوش در را من اینطوری تا کوبیدممی دماغش به دیگری مشت باید

! من؟ کنار در یعنی شود،می خوب حالش مثبت انرژی یک کنار گفت! مثبت انرژی گفت من

 آسمانی سنگ کدام بگو و کن روشن را من تکلیف حقیقتا   خدایا! کنم؟می خوب را حالش من

 دوباره خواهدمی نکند! چیست؟ اینبار اشنقشه اینکه یا کرده اصابت مغزش به و آمده فرود

 سرم بالیی خواهد می یعنی است مهربان هروقت او کنم؟ فکر چطوری دیگر آخر کند؟ چیزخورم

 و انداختم باال را هایمشانه. بزنم حرف تلفن شماره آن مورد در کردم فراموش وای، آه. بیاورد

 اساسی فکری بعدا   کردم، نگاه تلفن شماره آن به دیگر بار و رفتم اتاقم به شدم، سام بیخیال

 .کنممی برایش

 یازدهم فصل

 و شده اشاعیانی یخانه داخل. باشم اینجا واقعا   االن من و باشد رسیده روز این شود نمی باورم

 این چرا ببین، را اشزندگی. بودم تزئیناتش و خانه دیوارهای برق و زرق تماشای مشغول لحظاتی
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! کرد؟ معامله برق و زرق این با را من یعنی نبودم؟ فرزندش من مگر! نخواست؟ را دخترش مرد

 دارد؟ را ارزشش واقعا  

 موهایش تمام کند،می نگاهم مستقیما   و نشسته رنگی ک رم سلطنتی ینفره یک صندلی روی

 ببین اما پدرم، تا باشد پدربزرگم رسدمی نظر به! است زیاد سنش چقدر واویال هستند؛ سفید

 گران عصای! بیندمی را رقیبش گویی گرفته، ژستی چه. نشسته اشچهره روی اخمی چه

 اند،ایستاده اطرافش هم فرم های لباس با مرد چندین. زندمی برقی چه که کن نگاه را قیمتش

 .هستند بادیگاردهایش یا خدمتکارهایش اینها شک بی

 گوشش پشت را موهایش از تاری چپش دست با که کردممی نگاهش باز دهان با داشتم

 .کرد صاف را گلویش پادشاه یک به شبیه اُبهتی با سپس و انداخت

 ببینید؟ را من خواستیدمی چه برای بگویید حاال هستم، پدرت من -

 آدم مثل تواندنمی مگر! زند؟می حرف کتابی دارد مرد این چرا خدایا، واه! شد گرد هایمچشم

 ها فیلم در که هاییزمان آن از است؛ قدیم هایزمان از نکند چیست؟ مشکلش! کند؟ صحبت

 را ابروهایش که کردممی نگاهش متعجبانه داشتم. زنندمی حرف کتابی همه که دهندمی نشان

 دیگر ها بازی سبک این دارد تاب کامال مخش دیگر این بابا ای! انداخت باال تند تند دوبار

 .رفتم جلو کمی و کردم صاف را گلویم چیست؟

 !من دنباله بودی فرستاده رو نفر یه من، نه ببینی رو من خواستیمی که بودی تو این -

 پایین و باال به را سرش سپس خندید لودگی با باشد، آورده یاد به را موضوع این تازه که انگار

 .داد تکان

 !دخترم دارم هانقشه برایت! نبود حواسمان. ببینمت خواستممی من آری آری -

 اُبهتش خواهدمی مثال  ! زند؟نمی حرف درست چرا آخر! نیلوفر؟ است سالم پیرمرد این مطمئنی

 که بودم خیره لبهایش روی یموزیانه لبخند به! چیست؟ نقشه از منظورش بدهد؟ نشان را

 یاسلحه یک که شد ظاهر در چهارچوب در قد بلند مردی و شد کنده جا از خانه در ناگهان

 اصال! دیدم فیلم در که ستهالیوودی بازیگر آن شبیه اشقیافه چقدر! داشت دست در بزرگ
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 را پدرم اطراف مردهای تمام تقریبا   و کرد تیراندازی به شروع یکباره و نداد کاری فرصت کسی به

 فریاد مرد آن به رو و شد بلند اشصندلی روی از ملتهبانه و برافروخته یچهره با پدرم! کشت

 .زد

 !رو ما نه بکشی، رو اون بود قرار احمق؟ -

 استخدام من کشتن برای دنیا آنسوی از را هالیوودی بازیگر این پدرم یعنی نیست باورکردنی

 !زد او به هم تیر چندین" آپ شات" گفتن با و کرد نگاهش مرد آن! کرده؟

 با آید،نمی صدایی دیگر دیدم وقتی. دادم فشار هم روی را هایمپلک و کشیده بنفشی جیغ

 تبدیل سام به چرا شد؟ عوض اشچهره چرا ببینم، کن صبر. کردم نگاه مرد آن به لرز و ترس

 به حرکت این با را موهایش و چرخاند راست به را سرش عشوه لبخندو با کرد، نگاه من به! شد؟

 لبخند یک بعد و زد فوت یک و کرد نزدیک دهانش به را اسلحه سر سپس انداخت کناری

 .آیدمی ایعشوه چه پسر این ببین زد، نما دندان

 شفایت خدا بگویم، باید که اینجاست. بود تاریک خانه کردم، باز را هایمچشم لحظه همین در

 را دستم موقعیتم، ارزیابی با و کشیدم عمیقی نفس! بینیمی که هاییخواب این با دختر بدهد

 زدم چشمم به و برداشتم میزعسلی روی از را آن. بودم گذشته را عینکم که کشیدم جایی همان

 مگر آخر. پسر این کنار مبل، روی ام،خوابیده اینجا بازهم. انداختم اطراف به نگاهی سپس

 کنارش کنم؟ چه خوب کنی؟ تماشا فیلم سام با و بمانی بیدار دیروقت تا که هستی مجبور

 .گذردمی خوش

 محکم چه که کردم نگاه دستش به گرفته، را دستم مچ دیدم که شوم بلند کنارش از خواستممی

 .شدم خیره اشچهره به و بلندکردم سر سپس شده قفل دستم دور

 از جز به جز را صورتش اجزای. داده تکیه آن به را سرش و گذاشته مبل یدسته روی را کوسنی

 پسر این ها خودمانیم. نیست اشبازیگوشی و شیطنت از اثری هیچ خواب در گذراندم، نظر

 یک مثل که روزهاهم این من، با هایشخنده هایش،شوخی. نیست بدی آدم هم آنقدرها واقعا

 در بودن از شودمی باعث که هست وجودش در چیزی. هست هم او باشم که هرجا و شده کنه
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 لبم روی لبخندی اختیاربی. باشد هایمانگذرانیخوش مسئله هم شاید ببرم، لذت کنارش

 یپسربچه یک مثل درست کردم؛ نگاهش تردقیق و شدم نزدیکش بیشتر کمی نشست،

 دگرگون حالم دوباره خدا وای اوه شده، ثبت سام نام امشناسنامه در االن واقعا. خوابیده معصوم

! سام؟ و من! شد؟می چه کنیم زندگی هم با جدی جدی بود قرار اگر نیلوفر؟ کن را فکرش. شد

 فریاد وجودم ندای. خندیدم صداوبی گذاشتم دهانم روی را دستم آمد ذهنم در که فکر این

 !"آیدنمی هم بدت اینکه مثل نه" کشید

. شدم بلند و کردم جدا دستش از آهسته خیلی را دستم. بخورم آب کمی بروم بگذار بیخیال،

 خودت داری کجاست؟ حواست وای! آمدم فرود زمین روی مخ با ناگهان برداشتم که را اول قدم

 تقصیر ببین کردم، نگاه شد مانعم که جسمی آن به و برگشتم عقب به دهی،می کشتن به را

 که شوم بلند خواستممی و کردم جور و جمع را خودم. گذاشته مبل پایین را پایش که است سام

 گذاشتم قلبم روی را دستم شده، شوکه! کندمی نگاهم خیره دارد و کرده باز را هایشچشم دیدم

 .کشیدم درهم را ابروهایم و

 .ترسیدم کنی؟می نگاهم اینطوری چرا -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش حرفم به تفاوت بی

 .کردی لگد روپام هاته، چشم روی عینک که خوب: سام

 .نشه اینطوری که داشتیبرمی روپات -

 :گفت همزمان شد بلند مبل روی از و داد بیرون پرصدا را نفسش

 دوست هرجا توهم بخوابم، اتاقم توی رممی من. فهمیدممی باید خواب تو گیمی درست آره -

 .بخواب داری

 نرمش بازوی روی سرم گذاشتن شد، حیف. خندیدم صدابی. شد دور آرامآرام و گفت را این

 اینکه مثل نه. زدم صورتم به آرامی سیلی و گرفتم دندان به را هایمب**ل! داشت دیگری لذت

 شدم، بلند و دادم تکان راست و چپ به را سرم! شویمی حیا بی و سبک داری خیلی دیگر

 کمی اینکه از بعد. خوابممی هااتاق همین از یکی در برگردم خودم ویالی به ندارم حوصله منکه
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 از کمتر و کردم سقوط اشنفره یک تخت روی و رساندم خواب اتاق به را خودم خوردم آب

 .خوابیدم بعد یچندثانیه

 چرا دارد تیزی صدای چه لعنتی آخ بخوابم، گذاردنمی نفر یک جیغجیغ صدای! شده؟ صبح

 فریاد و داد با دارد نفر یک جدی جدی نه کردم، باز را هایمپلک اجبار به شود؟نمی تمام

 رحم او به دیگر اینبار! مریالست؟ بازهم نکند! زن؟ یک کیست؟ دیگر این! کندمی صحبت

 ابتدا و ایستادم دیوار کنار راهرو نزدیک آمدم بیرون اتاق از و زدم چشمم به را عینکم. کنمنمی

 .کشیدم سرک سالن سمت به

 به کمی ایستاده، سام مقابل برافروخته و شده قرمز یچهره با! است مادرشوهرم اینکه اوه

 آخر! خندیدم اختیاربی کردم نگاه که را سام. کندمی صحبت خشم با دارد و شده خم سویش

 دارد، ب**ل روی یکطرفه لبخند یک و کندمی دود را سیگارش و داده لم مبل روی خونسردانه

 .کندمی داد و جیغ همه این مادرش که انگار نه انگار

. داشتم آبرو اشخونواده پیش من! بود نامزدت مثل مریال فهمی؟می رو آبرو معنی تو: افروزخانم

 یا کنیمی رو گفتم که کاری یا! کرده ول تو بخاطر کشور از خارج تو رو زندگیش یهمه دختر اون

 !تو با دونممی من

 به و کشید بیرون دهانش از را سیگار برد، هجوم سام سمت به سپس کرد سکوت ایلحظه

 .انداخت زمین

 !نه؟ یا کنیمی گوش هامحرف به: افروزخانم

 .کندمی نگاهش خونسردانه بازهم سام

 رو آبروم مراسم این تو ذارمنمی. باشه کنارت امشب باید کنی، راضیش بری باید: افروزخانم

 ... .لعنتیه یدختره این بخوایی اگه ببری،

 را حرفش نگذاشت سام اما کند توهین من به دارد قصد شکبی دانستممی رسید که اینجا به

 .کرد بلند را صدایش و شد منفجر بمب یک مثل درست و بدهد ادامه
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 خواست دلت هرچی اومدی وقتی از بشنوم، خوامنمی هم دیگه یکلمه یک حتی دیگه، بسه -

 تو نداری حق تو! بگی چیزی این از بیشتر دمنمی اجازه دیگه اما ندادم رو جوابت من و گفتی

 !نیستم سینا... من. کافیه دیگه کنی، دخالت من زندگیه

 را دستش لحظه یک در بعد و کرد نگاهش ناباورانه لحظاتی کشیده درهم ابروهای با افروزخانم

 صدایش بود، ایسیلی عجب خدا،. لرزید من تن تمام که زد سام به ایسیلی چنان آن و برد باال

 تو ربرس هااین نیلوفر ببین! گذاشتم دهانم روی را دستم اختیاربی و شدم شوکه! لرزاند را خانه

 بزنم فریاد و بکوبم امسینه به مشت با چه؟ مثال کنی؟ کاری االن نباید کنندمی جدال و بحث

 !نزن؟ را شوهرم که

 .کرد نگاهش و برگرداند افروزخانم سمت به را صورتش آهسته خیلی و زد پوزخندی سام

 خانم شده تموم خونه این توی تو اقتدار دوران! بدی؟ نشون رو چی خواییمی سیلی این با -

 این تو! کنه دخالت کسی من خصوصی زندگیه تو دمنمی اجازه. منه ی خونه اینجا البته ملکی،

 دادی، دست از رو حق این کردی جدا پدرم از رو زندگیت که پیش سال چند همون نداری؛ روحق

 .دارممی نگه کنارم بخوام که رو هرکسی من

 :گفت بغض و لرزان صدای با افروزخانم سپس شدند خیره یکدیگر به لحظاتی

 حاال و گرفت من از رو پدرت دختر، مادراون. مادرتم من کردی فراموش خوبه؛ خیلی خوبه، -

 که دختریه مادرهمون بخاطر شدم جدا پدرت از اگه من. گیرهمی من از داره رو پسرم دخترش،

 کافی شد داغون اونها بخاطر زندگیمون اینهمه. زنیمی حرف باهام بخاطرش اینطوری داری تو

 رو برعکسش داری دقیقا   اما نباشه چیزی نفرت جز توهم وجود تو کردممی خیال! نیست؟

 .دیمی نشون

 .کشید عمیقی نفس و گفت را این

 .باش هم روز اون فکر به مونه،نمی ابر پشت ماه اما: افروزخانم

 به سام. رفت بیرون خانه از بلند هایقدم با و برداشت را آن رفت، کیفش سوی به گفت را این

 چیزی اشهیوالیی و شده قرمز یچهره با ناگهان کشید،می نفس تندتند و شده خیره اینقطه
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 میزعسلی نماند چیزی کردم حس که کوبید عسلی میز روی محکم آنچنان را بود دستش در که

 .شود هزارتکه

 یک سختی به. کردم تکیه دیوار به و گرفتم سام از را نگاهم کنم؟ چه باید دانمنمی لرزید، قلبم

 کرده گیر گلویم در سیب یک یاندازه به بغضی کنم می احساس چرا چرا؟. کشیدم عمیق نفس

 و من گوید؟می را حقیقت افروزخانم واقعا آیا است، سرمن بر دعوا! کند؟ می ام خفه دارد و

 من از هم سام حاال و داشته عالقه مادرمن به خانسیروس کردیم؟ خراب را زندگیشان مادرم

 خواهدمی هرچه مادرش نداد اجازه چرا اصال کرد؟ دفاع من از چه برای چرا؟ اما! کندمی دفاع

 را جلویش سام چرا پس کند توهین من به خواستمی اوهم شکبی! بگوید؟ من مورد در

 مادرش که کاری و برود خوب کند؟ آشتی خواهدنمی چرا مریالست، سر موضوع گرفت؟

 که دختری! من نه باشد عروسش مریال خواهدمی دلش خانم افروز شکبی. بکند را خواهدمی

 از دارد قلبم کنم احساس شد باعث فکردردناک این! گرفته را شوهرش و شده هوویش مادرش،

 همیشه نیلوفر گذاردنمی وجودم در چیزی دارم، بدی احساس. ایستدمی تپش از غم شدت

 .باشم

. نشستم تخت روی وارفته و درهم یچهره با و شدم داخل برگشتم، اتاق به درازتر پا از دست

. باشم مشکل یک هم سام برای خواهدنمی دلم حقیقتا   مشکل، یک شده همه برای نیلوفر

 .آمد صدایش ناگهان که بود گذشته چقدر دانمنمی

 شدی؟ بیدار -

 نگاهم اشهمیشگی لبخند با و کرده تکیه در چهارچوب به کردم، نگاهش و کردم بلند را سرم

 چیزی اینکه از قبل. بود مادرش با جدال و بحث حال در قبل لحظاتی که انگار نه انگار. کندمی

 .گذاشت تخت روی کنارم را بزرگ نسبتا   ی جعبه یک و شد اتاق داخل بگویم

 .بیا من با دعوتم، جایی امشب. خریدم تو برای رو این -

 چرا! افتد؟می دارد اتفاقی چه فهممنمی واقعا گفتمنمی هیچ و بودم خیره هایشچشم به

 چیزی هم سام وجود در کردهمی فکر گفت! کرد؟ بد را حالم اندازه این تا افروزخانم هایحرف



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

268 

 

 متنفر یا! است؟ متنفر من از هم سام یعنی است دردناک فکرش! نباشد من برای نفرت جز

 کالفه قبل از بیشتر فکر این با! کند؟می فکر اشتباه سینا مثل افروزخانم هم شاید یا! بوده؟

 .چرخاندم مخالفش سمت به را صورتم و دادم تکان را گردنم کشیده درهم ابروهای با شدم،

 چرا ببری، خودت با رو مریال باشه بهتر شاید! کنی؟ آشتی باهاش رینمی چرا مادرته، با حق -

 !نیستم عالی و خوب اون مثل من برو؛ اون با بری خواییمی هرجا بیام؟ من

 .کرد کوتاهی یخنده و داد تکان راست و چپ به را سرش

 .شنیده رو مادرم صدای نیلوفرخانم پس اوه، -

 سویش به باز دهان با. آورد نزدیکم را صورتش بعد و شد خم سمتم به کمی و گفت را این

 :گفت که کردممی نگاه لبش روی لبخند به و برگشتم

 مادرت و تو به نسبت مادرم باش نداشته انتظار پس داشتند عالقه هم به من بابای و تو مادر -

 خوادنمی خوبی، هستی که همینجوری تو ضمن در. کن فراموش رو هاشحرف باشه، مهربون

 ... .باشی دیگه هیچکس مثل

 .کشید را لُپم و کرد بلند را دستش کرد، کوتاهی مکث

 .باش خودت فقط: سام

 ندای! شدم؟ خوشحال اینقدر شنیدنش از چرا کنند،می آب قند دلم در گویی خداجانم، وای

 بلند هورای یک سام، حرف این شنیدن از بعد خواستمی دلش و رقصیدمی شادی از وجود

 سوءظن با و کردم ریز را هایمچشم سپس زدم کمرنگ لبخند یک سام مقابل در من اما بکشد

 .کردم نگاهش

 .نیاری سرم مال بال شدی، مهربون باز -

 .رفت اتاق در سمت به سپس داد تکان راست و چپ به را سرش و خندید بلند بلند

 .بخوریم صبحونه بریم بیا. یارمنمی سرت بال نترس، -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

269 

 

 اوه،. کردم نگاه را داخلش و برداشتم را جعبه آن! ها شد خوب حالم حرفش کلمه چند با ببین

 شک بی گفت، امشب از هایشحرف بین در هم افروزخانم آیدمی یادم! است؟ من برای این

 افروزخانم از دربیاورم، را چشمشان و کنم خفه را اشانهمه خواهدمی دلم. است خبرهایی

 .دارم خودم برای فکری نه، اما... مریال تا گرفته

 را اشصبحانه که همانطور. نشستیم یکدیگر روبروی خوری صبحانه سرمیز بعد دقایقی

 :گفت خوردمی

 .ریممی هم هفت ساعت. گردمبرمی عصر پنج یا چهار ساعت تا سرکار رممی من -

 .کردم نگاهش و کشیدم خامه کمی تستم نان روی

 !بریم؟ قراره کجا -

 .شد بلند صندلی ازروی و گذاشت دهانش در هم را آخر یلقمه

 .بینمتمی عصر نیست، بدی جای -

 .دارم وقت کافی یاندازه به موقع آن تا هفت، ساعت گفت. شد دور من از و گفت را این

 قرمز رنگ. کردممی نگاه را خودم و ایستادم آینه مقابل خوردم هم را ناهارم اینکه از بعد ظهر

 آیدنمی خوشم اصال که شده نمایان کمی هم موهایم سفیدی آن و شودمی کمرنگ دارد موهایم

 تکرار ذهنم در سام حرف هستم، همین من. کنم پنهانش توانمنمی همیشه که باالخره اما

 باالخره زدم، قهقه خودم برای بلند بلند و نیاوردم طاقت دیگر" خوبی هستی که همینطوری"شد

 .بدهم بروز را امخوشحالی باید

 

 به و برداشتم را الزمه وسایل بیاید، خانه به سام اینکه از قبل شدیم،می نزدیک بعدازظهر به

 اینکه از پس شدم داخل و کردم پیدا حوالی همان در آرایشگاه یک. زدم زنگ تلفنی تاکسی یک

 یک و نکردم اشتباه دیگر اینبار. شد نوبتم تا شدم منتظر کمی کردم صحبت آنجا مسئول با

 خیلی هنوز. شد کار به دست هم آرایشگر و کردم انتخاب را خوشرنگ ایقهوه موی رنگ
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 را پاسخش خونسردانه همین برای است سام دانستممی خورد زنگ موبایلم که گذشتنمی

 .دادم

 ... .الو -

 تو؟ کجایی: سام

 .دارم کار بیرون اومدم -

 :گفت کشیده حالت و شیطنت با

 چیکــار؟ اونوقت -

 .تو فوضولی چقدر آرایشگاه، اومدم! زنونه کارهای بابا، ای -

 .خندید

 .بشی هم آماده بیایی باید ها نکنی دیر. گفتیمی اول از خوب... اوه -

 را الزمم وسایل تمام من ندارد خبر. کردم قطع را تماس کوتاهی خداحافظی با و گفتم ایباشه

 در تبحری هیچ نیلوفر که آنجایی از شد تمام که موهایم رنگ. امآورده خودم با هم را رفتن برای

 .بزند صورتم به هم مالیمی و مختصر آرایش خواستم آرایشگر از ندارد خودش کردن   آرایش

 را مانتوهایی آن از یکی. ایستادم آینه مقابل و شده تمام کارم که شدمی نزدیک هفت به ساعت

 بد اشسلیقه هوم. پوشیدم آورد، برایم صبح امروز سام که لباسی روی را بودم خریده قبال که

 پولکی و رنگ خاکستری بلندش بلوزآستین که خریده برایم مجلسی و زیبا بیلرسوت نیست؛

 از پس. اندشده روشن ایقهوه رنگ به حاال هم موهایم. دارد هم زیبایی و مشکی شلوار و است

 صورتم طرف یک را امفرفری جلوی موهای از زیادی مقدار آرایشگر صورتم، آرایش و اصالح

 مشکی چشم خط یک حد در هم مالیمی آرایش و کرده نقاشی زیبا خیلی را ابروهایم. انداخت

 کافی دیگر، خوب. زد صورتم به وزیبا مات رنگ صورتی رژلب یک و چشم سایه یک با کشیده

 .برویم بزن است،
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 آخر ندادم را جوابش و گذاشتم بیصدا روی را موبایل زد، زنگ سام بار دو بودم که تاکسی داخل

 شدم، داخل و کردم باز را ویالیش در که وقتی درست. برسم خانه به که بود نمانده چیزی دیگر

 .آمد سویم به هم خودش همزمان آمد سالن دیگر سمت از خشمگینش صدای

 ...می االن اونوقت بریم هفت ساعت قراره بودم نگفته مگه تو؟ کجایی هست معلوم -

 کت رسیده؛ خودش به چه ببین، را اینجا به به. گذاشت تمام نیمه را حرفش ایستاد، که روبرویم

 را موهایش و باشد رفته هم آرایشگاه به رسدمی نظر به. زیباست تنش در چقدر شلوارش و

 آوردممی کم مقابلش در حاال وگرنه رفتم آرایشگاه به که شد خوب ها، گممی. باشد داده سامان

 .باشم شده او زیبایی به دانممی بعید درهرحال اما

 نگاهم دارد باز نیمه دهان با! شده؟ خیره من به اینطوری چه برای پسر این ببینم، کن صبر

 انداختم خودم سرتاپای به نگاهی ابتدا. شد شروع باز بابا، ای! دارم؟ مشکلی من نکند. کندمی

 :گفتم ام،شده درشت هایچشم با و کشیدم شالم به دستی دستپاچگی با بعد و

 !دارم؟ مشکلی -

 موهایم به که همزمان داد، تکان راست و چپ به تندتند را سرش آمد، خودش به گفتم که را این

 :گفت کرد،می نگاه

 !نه... نه... ام چی؟ -

 جیب در را دستش دو بعد و کرد فکری چرخاند، اطراف به را نگاهش کرد، مکث ایلحظه سپس

 .کرد نگاه صورتم به مستقیم اینبار و کرد فرو شلوارش

 !کنیم؟ چیکار بود قرار خوب،... ام -

 بود قرار گویدمی چه که یعنی است؟ خوب حالش گرفته؟ آلزایمر کند؟می اینطوری چرا! وای

 .خندید که کردممی فکر داشتم! است؟ دعوت جایی امشب نگفت خودش مگر کنیم؟ چیکار

 !گفتم؟می چی...گفتممی چیزی یه داشتم. اومد یادم آهان،: سام

 .داد تکان راست و چپ به تندتند را سرش و کرد مکث ایلحظه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

272 

 

 .بریم بیفت راه کن، ولش هیچی -

 رها مبل روی را اضافه وسایل انداختم، باال را هایمشانه. رفت خروجی سمت به و گفت را این

 وقتی کردم، نگاه را رفتنش باز دهان با و ایستادم. شدم خارج خانه از دنبالش و کرده

 :گفتم بلند صدای با و دادم تکان هوا در را دستم شود، سوار و کند باز را ماشین در خواستمی

 !کنم؟ رانندگی من قراره مگه بشینی؟ اینطرف خواییمی چرا کنی؟می چیکار داری! هـی؟ -

 .برگشت سمتم به سردرگم و گیج و ماند ثابت درماشین روی دستش

 هان؟ -

 :گفت همزمان کرد رها را ماشین در و کرد فکری شد، خیره من به

 ... .کنم باز تو برای رو در خواستممی نه، که معلومه -

 .کرد زمزمه زیرلب و کرد حرکت راننده در سمت به

 .کنممی چیکار دارم... نچ -

 دروغ مطمئنم! ها نیست خوب حالش کند؟می اینطوری چرا برداشته، تاب مخش انگار واقعا

 صندلی روی بودم، نگفته چیزی شود؛ سوار خواستمی دیدم خودم هایچشم با خودم گفت،

 روبرویش به و گذاشته ماشین فرمان روی را دستش دو نشستیم که ماشین داخل. نشستمی

 !کندنمی هم حرکتی هیچ شده، خیره

 .بریم خوب، خیلی: سام

 .کردم نگاهش

 .بریم -

 .کرد تکرار دوباره کند نگاهم یا و بخورد تکان آنکهبی

 .بریم... آره -
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. کندمی بریم بریم فقط و شده خیره روبرویش به حرکت بی شده؟ چه را او ترسم،می دارم کم کم

 چیست نظرت! بدهد؟ هُل را ماشین کسی است قرار نکند کند؟نمی روشن را ماشین چرا پس

 مشت را دستم. ستخوبی فکر! بازگردد اولیه حالت به تا بکوبم مغزش روی مُشت یک که

 و زدم ایخبیثانه لبخند دارم، بهتری فکر نه. شدم پشیمان که کنم بلندش خواستممی کردم،

 .گذاشتم اششانه روی را چپم دست

 سام؟ -

 .برگشت سمتم به

 چیه؟ -

 پرید ازسرش فاز سه برق! زدم گوشش به خیاری سیلی یک که نگفته کامل را" چیه" هنوز

 ماشین به بگوید چیزی اینکه از قبل! شد درشت غذاخوری دوبشقاب یاندازه به هایشوچشم

 :گفتم تندتند و کردم اشاره

 که زدم اینو. خورینمی تکون ولی کنیمی بریم بریم داری ساعت سه دیگه، بریم کن روشن -

 !شی استارتری

 .کرد بلند را صدایش اش،شده درشت هایچشم همان با

 !کردممی فکر داشتم! رفته یادم رورسآد خوب، بابا! زنی؟می چرا -

 کرد نوازش را زدم که ایسیلی جای چپش دست با سپس گرفت ازمن را نگاهش و گفت را این

 .کرد غرغر ب**ل زیر همزمان

 .اه... داره سنگینی دست چه -

 دوبار امروز بیچاره. خندیدم صدابی و گرفتم را نگاهم. افتاد راه و کرد روشن را ماشین باالخره

 بیشتر فکر این با. من از هم حاال و داشت که صدایی آن با هم آن مادرش، از یکبار. خورد سیلی

 جای را دستش دوباره شدیم که اصلی خیابان وارد. سوخت برایش دلم... آخی. خندیدم

 .انداخت من به نگاهی نیم همزمان و کشید اشسیلی
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 .زدنت سیلی از هم این مشتت، از اون! سنگینه؟ دستت اینقدر چطوری نیستی، که هم چاق -

 درست واقعا را این بزنم، قهقه بلند صدای با خواستمی دلم خیلی حرفش این شنیدن با

 کردم کنترل را خودم! زدندمی را حرف همین نبودند امان در من از که هم میثم و نازنین گویدمی

 و کشیدمی اشگونه روی دستی گاهی از هر رانندگی درحال اوهم. شدم خیره خیابان به فقط و

 .کردمی نگاهم

. شدم پیاده کرد، پارک که را ماشین. رسیدیم نظرش مورد مقصد به که گذشت چقدر دانمنمی

 به دیگری نگاه و درآوردم را آینه کیفم داخل از بعد و کردم مرتب را سرم روی شال هرچیز از قبل

 از دل نیلوفرجان خوبی زدم، خودم به آینه در عریضی لبخند همزمان انداختم صورتم و موها

 !بکن آینه

 و عجیب اینقدر چرا. شد گرد هایمچشم کردم بلند که را سرم گذاشتم، کیفم داخل را آینه

 که چیست لبخندمرموز این! کند؟می نگاهم و ایستاده روبرویم اینطوری چه برای! شده؟ غریب

 .دادم تکان صورتش مقابل را دستم طلبکارانه و رفتم جلو قدم یک! است؟ لبهایش روی

 !کنی؟می هنگ یکبار لحظه هرچند چرا چیه؟ مشکلت! شدی؟ خیره اینطوری چرا چته -

 نگاه سرم پشت به لبخند، همان با و داد تکان را هایشچشم سپس بود خیره من به لحظاتی

 :گفت همزمان شد خیره دیگری ینقطه به و کرد

 !مشغوله ذهنم بدجوری کنن،نمی ولم کارهام فکر...آخ آخ -

 نه، افتادم، راه دنبالش و کشیدم درهم را ابروهایم. افتاد راه ورودی در سمت به و گفت را این

 .کندمی فکر کارهایش به و شده خیره من صورت   به خواهد؛می دیگر سیلی یک اینکه مثل

 .پرسیدم شدیم، که باغ آن داخل

 !کجاست؟ اینجا -

 .داد جواب کند نگاهم آنکه بی

 !امپسرخاله نامزدی نامزدیه، یساده مراسم یه -
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 .شدم خشک سرجایم و شده شوکه شنیدم که را این

 فامیلتون و خانواده با امشب قراره دونستممی نباید من گی؟می من به رواین داری االن وای -

 !اینجا؟ آوردی رومن چرا! بشم؟ آشنا

 .کشاند خودش دنبال را من و گرفت را دستم

 !شو رد و بکن سالم یه دیدی که روهرکسی که، نیست خاصی خبر! کنی؟می شلوغش چرا -

 افروز چرا بگو پس. ندارم هارابازی قرتی این یحوصله من! هامهمانی این به چه را من خدا ای

 شدیم نزدیک که باغ اصلی محل به. بوده این منظورش! رود؟می آبرویش امشب گفتمی خانم

 درهم ابروهای با و دادم فشار هم روی را هایمب**ل ببین، را اینجا وای. شد گرد هایمچشم

 به که شکر بار هزاران را خدا! ساده مهمانی یک گویدمی این به. کردم نگاه رخشنیم به کشیده

 .کرد اشاره هاآن از یکی به و انداخت هاصندلی و میز به نگاهی ایستاد، ایلحظه. رفتم آرایشگاه

 .بشینیم اونجا بریم -

 من و کردمی پرسی احوال و سالم به شروع دیدمی را او که هرکسی شدیم نزدیک که جمعیت به

 که میز به. گذشتیممی هاآن کنار از همراهش و گفتممی کوتاهی سالم مصنوعی لبخند با هم

 .کرد رها را دستم باالخره شدیم نزدیک

 صندلی روی خواستمی اوهم. نشستم و کشیده عقب را صندلی کشیده درهم ابروهای با

 .گذاشت اششانه روی را دستش و شد نزدیکش جوانی مرد ناگهان که بشیند

 سام؟ چطوری -

 .ایستاد و شد منصرف نشستن از سام

 .نیستیم بد مرسی سالم -

 سام سمت به دوباره و کرد اکتفا کوتاهی سالم گفتن به و انداخت من به نگاهی مردجوان

 :گفت و انداخت باال را ابروهایش زد، نماییدندان لبخند برگشت،



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

276 

 

 کار چندتا راجب باید. کنم پیدا تورو که امفرصتی همچین یه منتظر وقته چند من دونینمی -

 .بزنم حرف باهات مهم

 .کرد درشت را هایشچشم سام

 .پیشم بیا فردا برای بذار زد؟ حرف کار راجب شهمی اینجا مگه آخه اینجا؟ -

 .کشید خودش سوی به و گرفت را بازویش دودستی مرد آن

 .بیا... شممی مزاحمت دقیقه چند فقط نگو، نه من، جونه -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش سام

 .بعد برای بذار بابا ای -

 کردم، نگاه نرفتن برای را سام هایتالش و مرد آن اصرارهای کنان،خنده و بیاورم طاقت نتوانستم

 .برد خودش دنبال کشانکشان را سام و شد موفق مرد آن نهایت در

 به هایی لباس چه ها خانم ببین،. نشستم دوباره و درآوردم را مانتویم شدم، بلند صندلی روی از

 و اینطرف در و روندمی راه زنند،می حرف پرازغرور و باکالس و شیک همگی چقدر دارند، تن

 سام همسر من باالخره بشینم، کالس با و ابهت با کمی هم من بگذار. دهندمی جوالن آنطرف

 روی پا و کردم مرتب را شالم و لباس گرفتم، ملکه یک یقیافه شبیه ایقیافه فکر این با. هستم

 یک مانند و نیاورد دوام بیشتر ثانیه چند پایم است؟ تنگ اینقدر لباس این چرا اوه انداختم، پا

 لختی و مسخره یپارچه چه دیگر این خدا ای! افتاد پایین و خورد ُسر پا آن روی از سرسره

 پای روی را چپم پای اینبار! بگذاریم کالس کمی ما گذاشت اگر حاال است؟ لیز چرا! است؟

 این چرا! شود؟می وارد من به دارد فشاری چه وای. داشتم نگهش زحمت به و گذاشتم راستم

 صدایی یکباره به که داشتممی نگه را پایم سختی به داشتم! است؟ من سایز اندازه این تا لباس

 !آمد پارچه یک خوردن جر صدای مثل

 !خدا وای...هه -
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. کردم نگاه لباسم آنطرف و طرف این به تندتند برداشتم، را پایم و گفتم را جمله این زده وحشت

 گوییمی چه! است؟ بیخود اشپارچه اینقدر یعنی! شد؟ پاره لباسم نکند بیداد، ای داد، ای

 فشار این زیر باشد، هرجنسی خوب آوردیمی لباس این به داشتی تو که فشاری این با دختر؟

 چیز همه...نه. کنم بررسی را لباس زیروروی تمام کردم سعی نامحسوس خیلی. آوردمی کم

 تا را لباس این چرا پسر این آخر دانمنمی! بود؟ چه صدا آن پس. نیفتاده اتفاقی است، درست

 این ببین مردها، این از امان آی،. خریدمی بزرگتر سایز یک خوب! خریده؟ برایم سایز اندازه این

 من سایز دقیقا   این دانستمی کجا از بخرد؛ برایم اندازه کامال لباس توانسته چطور بالگرفته،

 داشتم! رودسرمی امحوصله او بدون گشت،برمی کاش! کجاست؟ اصال   ببینم صبرکن! است؟

 :گفت کنارم درست کسی که گشتممی دنبالش جمعیت میان

 خوبی؟ سالم -

 کند؟می چه اینجا پسر این. زدم کمرنگی لبخند رهام دیدن با و برگشتم صدا سمت به

 چطوری؟ شما ممنون سالم -

 بشینم؟ نداره اشکالی... خوبم: رهام

 .کردم اشاره روبرویم صندلی به

 .بشین کنم،می خواهش نه -

 .کرد نگاهم لبخند با و نشست صندلی روی

 کجاست؟ سام: رهام

 .بردش اومد آقایی یه بود، همینجا -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش

 خبر؟ چه خب، -
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 جوان مرد همان روبروی. دیدم را سام موقع همان درست که بدهم را جوابش تا کردم باز را دهانم

 سام و زندمی حرف سرهم پشت دارد و کندمی نگاه سام به آنها از یکی ایستاده، دیگر نفر دو و

 اما دهد،می تکان پایین و باال به را سرش تندتند واراتوماتیک کشیده درهم ابروهای با هم

 من،! رهام به نگاه یک من، به نگاه یک کند؛می نگاه را من دارد مطمئنم،! اینجاست نگاهش

 .ندارد را هاآن یحوصله اصال   است معلوم! رهام من، دوباره و رهام

 .برگشتم رهام سمت به و گرفتم سام از را نگاهم نزنم قهقه کردممی سعی که همانطور

 .نیست خبری هیچ -

 همان. رفتمی کاش ندارم، دیگر را پسر این یحوصله اصال. کرد سکوت و انداخت باال ابرویی

 با! آیدمی دارد اوه. کردم نگاهش و چرخاندم سویش به را سرم دوباره. گشتبرمی سام که بهتر

 شکبی آید؟می اینطوری چرا! ندارد تفاوتی دویدن با کنممی فکر که سریع و بلند هایقدم

 یکدیگر با. گرفت را اششانه و آمد سویش به مردی ناگهان که بود راه میان. دارد عجله خیلی

 حرفی درهم یچهره با سام. گرفت را سام بازوی دستی دو هم، مرد آن بعد و کردند صحبت

 دو آن بین بکشی بکش حاال نداد، امانش مرد اما کند جدا را دستش خواستمی و زدمی

 را سام و شد موفق مردغربیه انتها در و بکش سام بکش، او بکش، سام بکش، مرد آن. درافتاد

 !بُرد دیگری سمت به

 .خندیدم بلند صدای با اختیاربی

 شده؟ چیزی: رهام

 .دادم تکان را سرم و کردم نگاهش

 برگشتن؟! خبر؟ چه پدرت از راستی؟ ام،... افتادم چیزی یاد به. نیست هیچی نه، -

 .همینجاست هنوز، نه: رهام

 اومدن؟ باهم مادرت با -

 .یادمی ایران به کم خیلی مادرم نه: رهام
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 .رفت باال ابروهایم

 تنهاست؟ مادرت االن یعنی -

 .کرد کوتاهی یخنده

 .گردهبرمی زود هم پدرم هست، پیشش خواهرم نه، -

 هنوز ببین، را بیچاره. چرخاندم را سرم ودوباره کشیدم عمیقی نفس. کردم سکوت و گفتم آهانی

 دو سام. زندمی هاییحرف جدیت و زیاد تمرکز با دارد و ایستاده مقابلش مرد آن. است درگیر

 در دهد،می سرتکان فقط کشیده درهم ابروهای با و کرده فرو شلوارش جیب در را دستش

 را شخصی یا و کند اشاره کسی به خواستمی انگار برگشت، عقب به مردغریبه لحظه همین

 چطور ببین. آمد سمت این به بلند های قدم با و دید مناسب را فرصت سام ناگهان بزند صدا

 ناگهان که شد چه دانمنمی. آیدمی و کندمی نگاه ما به دارد. خندیدم صدا بی! کندفرارمی

 تغییر اندازه این تا اشچهره چرا... عجب. شد بیشتر سرعتش و کرد درشت را هایشچشم

 !کرد؟

 !هست خواهرم و مادرم عکس این ببین -

 آورد؟ من کنار را اشصندلی کی پسر این. گذاشتم قلبم روی را دستم و شدم شوکه وای، ای

 یک گمانم به هم رهام این! ببینم؟ را مادروخواهرش خواستم من مگر حاال کردم؛ نگاهش خیره

 کردم، نگاه سام به همزمان گرفتم را موبایلش و زدم لبخندی اجبار به! ها خواهدمی سیلی

 به ایلحظه. رسید افروزخانم به نوبت حاال! شد سبز راهش جلوی مادرش لحظه همین درست

 دیگر سمت به و گرفت را سام دست بعد و! دیده را من وای ای گفت، چیزی و کرد اشاره من

 زمین روی محکم را پایش پسربچه یک مثل درست برود، خواهدنمی سام کشاندش،می

 .گویدمی چیزی درهم یچهره با و کشدمی

 که برد را سام نکند... نکند. برد دیگری سمت به را او اجبار به و نداد امانش افروزخانم

! گیردمی آتش جانم تمام فکر این با چرا دانممی ن... وای ای! کند؟ آشتی مریال با کند مجبورش
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 را گلویم آب سختی به کردم، نگاه رهام موبایل یصفحه به درهم یچهره با. شد بد خیلی حالم

 .زدم لبخند خواهرش و مادر تصویر دیدن با و دادم قورت

 .هستید هم شبیه چقدر -

 .همینطوره آره: رهام

 طولی شکر را خدا کرد، وخواهرش مادر مورد در صحبت به شروع و گفت را همینطوره آره

 کشیدم، عمیقی نفس. شد دور آنجا از و گفت ببخشیدی خورد، زنگ موبایلش که نکشید

. نداشتم قرار و آرام اصال کنند آشتی مریال و سام اینکه ازفکر! رفت که شد خوب چقدر

 هم دختروپسرجوانی رقصند، می وسط آن تعدادی انداختم؛ جمعیت به نگاهی حوصلهبی

 خوشحال و شاد. است دو این نامزدی امشب باردمی سرورویشان از که هستند میانشان

 کجا پس نیست سام از خبری نه،... انداختم جمعیت بین دیگری نگاه. هستند یکدیگر روبروی

 رفت؟

 بلند امصندلی روی از. فکرکنی مریال و سام به نباید! کن گرم را سرخودت و برو دختر، بیخیال آه

 بشقاب یک. لعابی و خوشرنگ هایخوراکی چه به، به. رفتم هاخوراکی میز سوی به و شدم

 دسرهای یا میوه شیرینی،! بردارم؟ یکی کدام از خوب چرخاندم، بینشان را نگاهم و برداشتم

 از بهتر چیز چه جانم، آخ. بردارم یکی شانهمه از توانممی خوب! خوشگل؟ و خوشرنگ

 سرعت با و گرفت را دستم مچ نفر یک بردارم، چیزی تا کردم دراز را دستم همینکه! خوردن؟

 که را من. شدیم کوچکی اتاقک وارد و شدیم دور جمعیت از. کشاند دیگری سوی به باورنکردی

 .برگشتم سمتش به کشیده درهم ابروهای با داد هل داخل به

 !شدی دیوونه امشب گمونم به چیه؟ مشکلت! کنی؟می اینطوری چرا هی -

 سیگاری راستش دست با شد، نزدیکم کمی جدیت با داد، تکیه دیوار به کنارم را چپش دست

 لبخند یک با. کرد روشنش فندکش با خونسردانه سپس گذاشت لبش یگوشه و درآورد

 کند،می رفتار خارجی هایفیلم در هابازرس این شبیه کن، نگاه را اشچهره وا،! زد پک یکطرفه

 طرف صورت رادر دودش و کشندمی سیگاری! بکشند حرف متهم از خواهندمی که هاییپلیس



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

281 

 

 این با! است متهم سر باالی هم چراغی و دارد میز یک که هاییاتاقک همان در کنند،می فوت

 :گفتم سرعت به فکر

 !ها کنی فوت من صورت توی رو این نداری حق -

 .کرد درشت کمی را هایشچشم

 بشه؟ چی که اصال   ؟!کنه فوت تو صورته توی رو این خواست کی حاال: سام

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم

 !ببینم؟ رو کشیدنت سیگار که! اینجا؟ آوردی رومن چی برای حاال چیه؟ کن، ولش اه -

 .شد خیره هایمچشم به و آورد جلو را صورتش کرد، اخمی

 !نذار جا هم رو اشکلمه یک! گفتین؟می هاچی رهام با بگو بهم سریع تند زود... نخیر -

 .دادم تکان درهوا را هایمدست سردرگم و گیج

 همونجا تونستیمی هم رو این درضمن پرسید؛می رو حالم فقط چته؟ واقعا   تو چی؟ یعنی -

 اینجا؟ کشوندی رو من چرا! بپرسی

 !ببره و بگیره رو من دست نیاد دیگه یکی که: سام

 .کرد ریز را هایشچشم و گفت را این

 داد؟می نشون بهت گوشیش تو چی! نشست؟ کنارت اومد چی برای بگو حاال -

 .کردم نگاهش خیره

 پرسی؟ می سواالرو این چرا همین، بود خواهرش و مادرش عکس فقط -

 .زدم ایخبیثانه لبخند بعد و کردم سکوت ایلحظه

 !نکن تعارف بگو، خواییمی اگه خوایی؟می دیگه سیلی یه نیست، خوب حالت تو -
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 و داد تکان را گردنش سپس کرد نگاهم خیره لبخندزنان لحظاتی. کرد تمام را کشیدنش سیگار

 .کرد نگاه آنطرف و اینطرف به

 ... .من که داره چی اون یاد؟می خوشت رهام از چی برای نیلوفر، بگو رو راستش: سام

 خواهدمی چه کند؟می اینطوری چرا بابا ای. کرد سرفه چند و انداخت پایین را سرش کرد، مکث

 و کرد نگاهم دوباره! شود؟می بیخیال مگر گفتیم، او به رهام مورد در چیز یک ما حاال بگوید؟

 :گفت

 !یاد؟می خوشت تو که داره خصوصیتی چه... که اینه منظورم -

 رو ها پرت و چرت این اینجا کشوندی رو من اونوقت پسرخالته نامزدی! ها بده حالت -

 .بریم بیا! پرسی؟می

 .برگرداند سرجایم را من و گرفت را بازویم که بگذرم کنارش از خواستممی و گفتم را این

 ... .کن گوش لحظه یه... ام: سام

 .دادم تکان را سرم و کردم تکیه دیوار به دوباره

 .بگو -

 برات کنه، توجه بهت نفر یه اگه دونیمی تو بگم، بهت چیزی یه خواممی نیلوفر؟ ببین ام: سام

 نگاهت زیاد مثال  ... یا... یا باشی کنارش باشه داشته دوست باشه، مهربون باهات بخره، هدیه

 چیه؟ اشمعنی کنه

 :گفتم سرعت به و انداختم باال را هایمشانه

 بیاری سرم بالیی خواییمی گممی من که باشی تو اگه دیگه، داره مرضی یه البد دونممی چه -

 !خوادمی چیزی ازاش در کنممی فکر که باشه دیگه نفر یه اگه

 !کندمی نگاهم باز دهان با و شده شوکه چرا دانمنمی

 !بیاد؟ خوشش تو از مثال که ندیدی روکسی حاال تا ببینم؟ دختر، عجیبی واقعا تو: سام
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 .خندیدم لودگی با

 !نه -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش آرامآرام و انداخت راباال ابروهایش

 !بگو پس... خوب -

 :کرد زمزمه ب**ل زیر و انداخت پایین را سرش

 !نیستی باغ تو همین برای -

 .کردم نگاهش دقت با و بردم جلو را سرم

 گی؟می ب**ل زیر داری چی -

 .کن ولش بابا، هیچی: سام

 نگاهش خیره هم من. بخندد خواهدمی دلش نظرم به شد خیره من به لبخندزنان و گفت را این

 چرا دانمنمی خندیدم، بلند صدای با و بیاورم طاقت نتوانستم یکباره و خیره من و خیره او. کردم

 توانستممی مگر حاال. خندندمی جهت بی و بیخود یکدیگر با دیوانه دوتا وای! خندید هم او

 اینقدر آدم مگر. بدهد شفایمان خدا. خندیدیممی بلندبلند باهم هردو بگیرم؟ را خودم جلوی

 .داد تکان را سرش خنده میان در! خندد؟می الکی

 .بریم بیا... بیا -

 :گفت دوباره همزمان رفتیم بیرون اتاق از باهم و انداخت گردنم دور را دستش

 .من یاعجوبه خانم بریم -

 ها؟ گممی. زدممی لبخند جایش به و نکردم را اینکار اما داشتمبرمی دورگردنم از را دستش باید

 را دستش گشتیمبرمی که میزمان سمت به! باشد؟ کرده سرایت من به سام دیوانگی نکند

 .کشید عمیقی نفس و برداشت

 !خونه؟ برگردیم داری دوست ندارم؛ رو هاآدم این یحوصله اصال   امشب -
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 را ابروهایش کرد، تغییر اشچهره جایی به کردن نگاه با ناگهان که بگویم چیزی خواستممی

 :گفتم بلند صدای با آخر یلحظه. گذشت کنارم از" گردمبرمی االن من" گفتن با و کشید درهم

 .بخورم چیزی یه رممی هم من -

 رود؟می کجا ببینم کن صبر باشد، کرده توجهی صدایم به دانممی بعید رفت، که سرعتی این با

 چیزی برگشت، سمتش به رهام! گذاشت رهام یشانه روی را دستش و گذشت نفر چند میان از

 هاخوراکی میز سمت به و انداختم راباال هایمشانه. رفتند دیگری سمت به و گفتند یکدیگر به

 انتخاب مشغول و برداشتم بشقابی دوباره. مطلب اصل سر برگردیم خوب، خیلی. برگشتم

 .ایستاد کنارم کم یفاصله با کسی که بودم برنداشته چیزی هنوز. شدم

 !کنی؟ امتحانشون خواییمی باشن، خوشمزه اونها فکرکنم -

. داشت ب**ل روی یکطرفه لبخند یک برگشتم، صدا صاحب سمت به شده گرد هایچشم با

 و مات. گذاشت بشقابم در و زد سرچنگال را شیرینی یک او بگویم، چه کردممی فکر داشتم

 میز روی کیک به که بگویم چیزی خواستممی! کند؟می چه دارد کردم، نگاه صورتش به مبهوت

 .کرد اشاره

 چاقو ببینم صبرکن... بخوریم اون از تیکه یه بذار. ستخوشمزه گمونم به هم کیک اون -

 !کجاست؟

 .داد تکان را سرش بعد و کند پیدا چاقویی تا کرد نگاه میز آنطرف و اینطرف به لحظاتی

 !دارم چاقو یه خودم نبود، یادم... آهان -

 شیک بسیار دار ضامن چاقوی یک وقتی و برد فرو کتش جیب در را دستش و گفت را این

 که لبخندی با. آمد بند زبانم حقیقتا   آید، بیرون حدقه از نماند چیزی نیلوفر هایچشم درآورد

 را آن چاقو همان با خونسردانه بعد و برید چاقویش با را کیک از تکه یک داشت ب**ل روی

 کشید بشقابم یلبه روی آرامآرام را چاقویش های لبه سپس گذاشت من بشقاب در و برداشت

 .کند تمیزش تا
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 !ستدیگه چیز یه کارش! خورهنمی کیک بریدن درد به البته تیزیه، چاقوی -

 :کرد زمزمه سپس کرد نزدیک من به را صورتش کرد، سکوت

 !چی؟ دونیمی -

 را سرم. کشیدمنمی هم نفس گمانم به خورد،نمی تکان و شده خشک مجسمه یک مثل نیلوفر

 دوباره! گرفته؟ من شکم مقابل را آن چرا کردم، نگاه دردستش چاقوی به و انداختم پایین

 .زد عمیقی لبخند او و شدم خیره صورتش به و کردم سربلند

 ...که گردممی جوون خانم یه دنباله... من دونیمی -

 :داد ادامه و کرد اشاره هایمچشم به ابروهایش با کرد، خم را سرش

 !عسلیه اشدیگه یکی ولی شماست چشم همرنگ هاشچشم از یکی -

 دارد چه! کند؟می اشاره من به چرا! زند؟می حرف اینطوری چرا! کیست؟ مرد این من، خدای ای

 داندنمی نظرت به گرفته، خودش به که ایقیافه این با کند؟ چه خواهدمی چاقو این با گوید؟می

 چرا کشید، فریاد وجود ندای! است؟ متفاوت هایشچشم رنگ که هستم دختری همان من

 میز روی را بشقاب آمدم، خودم به چه؟ که ایایستاده! بروی؟ االن نباید! دختر؟ زده خشکت

 .کشیدم درهم را ابروهایم سختی به و کوباندم

 !خورمنمی هم کیک درضمن شناسم؛نمی روکسی همچین من -

 شد بیشتر وقتی وحشتم و لرزیدمی بید مثل تنم تمام حقیقتا   افتادم، راه تندتند و گفتم را این

 :گفتمی خوشحال لحن با همزمان آمدمی سرم پشت و افتاد راه دنبالم اوهم که

 موهای!بدونی؟ خواییمی... داره هم دیگه ینشونه یه! نه؟ یا دیدی رو دختر اون نگفتی -

 ... !سفیدش

 .نبود بردار دست هم او و کردم بیشتر را سرعتم. کنممی سکته االن... خداجان

 ... !ضعیفش هایچشم! بگم؟ هم رواون... هست هم دیگه چیز یه -
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 .خندید ایدهنده آزار طرز به و گفت را این

 !نیلوفره هم اسمش -

 تفاوتی دویدن با که رفتم می تندتند آنقدر افتاد، شماره به هایمنفس برس، دادم به ابالفضل یا

 .نداشت

... هستن دیدنش مشتاق هاخیلی بگو بهش... دیدنشم مشتاق خیلی بگو بهش دیدیش اگه -

 تنها، بینمش،می زودی به... نیست کار در برگشتی متأسفانه اما بود خودش دست اومدنش

 !تنهاتنهای

 چیزی توانستممی نه که بودم کرده وحشت آنقدر کنم، تحمل توانمنمی دیگر بده، نجاتم خدایا

 نیلوفر عاقبت و آخر ببین. رفتممی تندتند و شده خیره روبرویم به فقط کنم کاری یا و بگویم

 شناسد،می را من! آید؟می دنبالم که کیست مرد این! جنایی ژانر به! رسد؟ می کجا به دارد

! کنی؟ کوفت چیزی خواستیمی چه برای! دختر؟ کند چکارت بگویم خدا! هستم که من داندمی

 !چرخیدینمی آنطرف و اینطرف و نشستیمی یکجا که بهتر همان

 و کشیدم جیغی نماند، تنم به جان دیگر که کردم وحشت چنان آن گرفت، را بازویم ناگهان

 شد باعث هم کشیدن عقب همین کردم، جدا توانم تمام با را بازویم و کشیدم عقب را خودم

 و برگشتم سمتش به پریده روی و رنگ شک بی و شده گرد های چشم با بیفتم، زمین روی

 .کردم نگاهش

 شد خیره من به لحظاتی! کندمی نگاهم دارد مبهوت و مات و ایستاده باز نیمه دهان با سام

 .شد خم شده شوکه یچهره با و برداشت قدم سمتم به سپس

 رفتی؟می اینطوری چرا کردی؟ اینطوری چرا! نیلوفر؟ چته چیه؟ -

 همان و کشیده درهم ابروهای با ندادم جوابی وقتی. کردممی نگاهش فقط و شده قفل زبانم

 .داد تکانم و گرفت را بازویم نشست، کنارم متعجبش نگاه

 !ترسیدی؟ اینقدر چی از خوبی؟ توأم، با! نیلوفر؟ -
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 نگاهی سام سر پشت به. بزنم زار دختربچه یک مثل خواستمی دلم دادم، قورت را گلویم آب

 .دادم تکان را هایمب**ل سختی به و انداختم

 !امکی من دونستمی که نفر یه! بود دنبالم نفر یه... نفر یه -

 سمتم به دوباره سپس کرد نگاه بودند ترآنطرف کمی که کسانی وبه برگشت عقب به ایلحظه

 .برگشت

 گفت؟ بهت چیزی بود؟ دنبالت کجا از! بود؟ کی -

 .کرد بلند را من و گرفت را بازویم

 !افتاد؟ اتفاقی چه بگو دقیقا: سام

 شوکه و ماند باز دهانش گفتم سام برای را هایشحرف تمام وقتی بود، سخت برایم زدن حرف

 :گفت اشهیوالیی یچهره با و کشید درهم را ابروهایش سپس کردمی نگاهم شده

 .بود کی بگی بهم تونیمی ببین بریم بیا -

 که مردی هر. کشاند جمعیت بین و گرفت را دستم بگویم چیزی من باشد منتظر اینکه بدون

 این از. کنم تمرکز توانستمنمی اصال   من اما دادمی نشان را همه و کردمی اشاره او به دیدمی

 را من مرد آن! ام؟کرده گیر آن در من که ستوضعیتی چه این آخر پریشانم، و کالفه بازار آشفته

 تنم تمام ترس از کنممی فکر که آخرش تهدیدهای به. شناختمی هم خوب شناخت،می

 بدانم، را این ستکافی بکُشد را من کسی است قرار اگر بودم گفته خدایا. شودمی سست

 .بیاید دنبالم چاقو با نفر یک نیست نیاز شوممی دنیا آن راهی ترس از خودم آنوقت

 را آنها و گرفت را چندنفر بازوی حتی ، کشاندمی را من جمعیت میان آشفته و خشمگین سام

 تک خواهدمی! است؟ مهم برایش اینقدر یعنی ببین، را پسر این وای ای! برگرداند من سمت به

 گرفتم را دستش ندیدم خودم در توانی دیگر وقتی بدهد؟ نشان من به را باغ دراین های آدم تک

 .برگشت سمتم به و ایستاد کشیدم، و
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 ببین کن نگاه خوب. من با اشبقیه بده، نشون من به رو اون فقط تو ایستادی؟ چرا چیه؟: سام

 !کنی؟ پیداش تونیمی

 .شدم نزدیکش درهم یچهره با

 .یادنمی خوشم دیگه مهمونی این تو بودن از برم؛ اینجا از خواممی من -

 دستم به نگاهی. داد نگرانی به را جایش آلودش اخم یچهره و کرد باز هم از را ابروهایش

 .کرد نوازش را دستم پشت سپس انداخت

 ... .کردی یخ چقدر -

 .کشید عمیق نفس یک و کرد کوتاهی مکث

 .بریم... باشه -

 به و گرفت را دستم دوباره. کردم تنم را مانتویم و برداشتم را وسایلم برگشتیم، میزمان به باهم

 نیلوفر است ممکن واقعا یعنی کردم، نگاه گرمش دست به راه میان. افتادیم راه درخروجی سوی

 هدفش اینبار خدایا! بگیرد محکم را دستم اینطور که سام، هم آن! باشد؟ مهم نفر یک برای

 !چیست؟

 باشد خواهرافروزخانم باریدمی سرورویش از که خانمی بودیم، نشده نزدیک درخروجی به هنوز

 :گفت سام به رو کشیده درهم ابروهای با و ایستاد مقابلمان

 .سرشبه هنوز! خاله؟ ریمی داری کجا -

 .کرد اشاره من به خونسردانه سام

 .ریممی دیگه ما نیست، خوب حالش نیلوفر -

 گردنش به تکانی سپس برد باال را ابروهایش و انداخت من به نگاهینیم اکراه با خواهرافروزخانم

 :گفت من به تفاوتبی و داد
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 نامزدیه ناسالمتی بره، بگیر آژانس یه براش نیست خوب حالش خانم این اگه عزیزم خوب -

 .است ایلیا

 سام دست از را دستم خواستممی. گرفتممی هم را تو حال وگرنه نیست خوب حالم که حیف

 قبل از ترمحکم را من سام تعجب کمال در اما بماند خواهدمی اگر که بگویم و بکشم بیرون

 .گرفت

 .اجازه با بگذره، خوش بهتون. ریممی هم باهم اومدیم، باهم ما -

 کنارش از و کشاند خودش دنبال را من اش،خاله یشده گرد هایچشم مقابل در و گفت را این

 را حالش آمد، خوشم خیلی بود؛ کالمش در تحکمی عجب ژستی، عجب به به. شدیم رد

. شدم خیره گرفته محکم را من که دستی به دوباره و کردم نگاه رخش نیم به ایلحظه. گرفت

 را آدم بالگرفته این هایمهربانی نه، اما شودمی دگرگون دارد حالم دوباره خداجان وای

 .ترساندمی

. بودم خیره خیابان به و شده خشک مجسمه یک مثل من کردمی رانندگی که راهی طول تمام

 و جدی یچهره با کردم، نگاه سام به ایلحظه. کردندنمی رهایم جورواجور و مختلف فکرهای

 که خانه به. باشد فکر در عمیقا   آیدمی نظر به کند؛می نگاه روبرویش به کشیده درهم ابروهای

 پیاده آشفته حالی و درهم یچهره با و کردم باز را در. کرد متوقف حیاط در را ماشین و رسیدیم

 .زد صدایم که بروم خودم ویالی سوی به خواستممی شدم،

 نیلوفر؟ -

 .آمد سویم به همزمان

 .کنممی پیداش من بود که هرکسی اون باش مطمئن نباش، چیزی نگران کن؟ گوش -

. کندمی صحبت اطمینانی چه با ببین شوم،می آرام که هست کالمش در جادویی چه دانمنمی

 اشاره اشخانه به مهربانش لبخند همان با و نداد کاری فرصت اما بدهم را جوابش خواستممی

 .کرد
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 .من پیش بریم بیا -

 مبل روی دقایقی. شدم خانه داخل همراهش عروسک یک مثل نداشتم مخالفت توان منکه

 هردو حاال و آوردند را داد سفارش که شامی بعد ساعت نیم. بودم خیره روبرو به و نشسته

 نگاهم اوهم کردم،می نگاهش اختیار بی هرلحظه. خوردیممی غذا و نشسته سرمیز هم روبروی

 هم خودم البته! مرد؟ آن به کند؟می فکر چه به یعنی! شده جدی شدت به اشچهره اما کردمی

 مردی آن از چرخید،می ذهنم در گوناگون افکار. بگیرم آرام توانستمنمی ندارم، او از کمی دست

 .زدممی وپا دست عجیبی سردرگرمی در سام؛ رفتارهای تا گرفته دیدم که

 راستی؟ -

 را سرش داشت، لبش روی اییکطرفه لبخند. کردم نگاهش و کردم سربلند گفت، که را این

 :گفت بخورد، را آن آنکه از قبل و کرد پر برنج از قاشقی انداخت پایین

 !یادمی بهت نیست، بد... هوم... لباس این و مو رنگ این... امشب -

. اندازدمی دست را من دارد شاید! بینم؟می خواب دارم نکند. شدم زده بهت گوید؟می را من

... وای ای! زدم توهم هم شاید دارم، شک نه شنیدم؟ را حرف این واقعا چیست؟ قصدش خدایا

 آید؟می من به لباسم! ام؟شده خوب یعنی واقعا! کندنمی تعریف من از کسی آخر کنم؟ چه االن

 روی عمیق لبخندی. شده حتما گویدمی را این سام اگر خوب! شده؟ زیبا موهایم رنگ

 حاال است خوب دختر، نکنی غش بابا ای کنم، کنترلش توانستمنمی که نشست هایمب**ل

 وجودم ندای درهرحال اما! ها بوده سنگی عجب آسمانی سنگ این گممی! نزد هم خاصی حرف

 آه. نیست معلوم وقت هیچ کارهایش دلیل باشم، دور پسر این هایازمهربانی که دادمی هشدار

 .گذردمی خوش من به سام کنار شو، بیخیال

 مگر مرد آن یادآوری با نه، برگردم؟ خودم ویالی به کنم؟ چه حاال خوب خوردیم، هم را شاممان

 احساس کنارش در! مانممی سام کنار همینجا ندارد، امکان! کنم؟ تحمل را تنهایی توانممی

 .کنممی امنیت

 :گفتم که رفتمی هاپله سوی به و شده متفکرانه اشچهره دوباره سام
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 اتاقت؟ توی ریمی -

 .برگشت سمتم به و ایستاد

 !ویال اون توی برو توهم آره -

 هم من خواستمی و بود کنارم کَن ه مثل چندروز این طی در اینکه چرا؟ آخر ماند، باز دهانم

 یعنی گوید؟می را حرف این چرا ترسممی اینقدر من امشب که حاال و باشم کنارش

 :گفتم مظلومیت با و برداشتم سمتش به قدم یک! شد؟ تمام هایشمهربانی

 .کنممی امنیت احساس اینجا ترسم،می تنهایی اونجا... من خوب -

 بعد و کرد نگاهم خیره ایلحظه. بسوزد دلش که گفتم. گفتم اختیاربی را آخرم یجمله حقیقتا  

 اینقدر چرا شد؟ چه را او. شد خیره هایمچشم به و ایستاد مقابلم درست شد، نزدیکم آرامآرام

 است؟ آلوداخم هنوز اشچهره چرا! شده؟ آشفته چرا! است؟ گرفته حالش

 !کنی؟می امنیت احساس کنار من... تو: سام

 اش،کشیده درهم ابروهای این حتی هایشچشم اش،چهره لحظه این در چرا دانمنمی خداجان،

 غلط خیلی" بگوید خواهدمی که انگار! پرسد؟می اینطوری را سوالش چرا! دهد؟می بدی حس

 که این از قبل تا! گفتم؟ چه من مگر اما!" کنیمی امنیت احساس کنارمن در که نیلوفر کنیمی

 این از یکباره مرد آن آمدن از بعد! اشسردرگمی و گیجی قسمت از غیر البته. بود خوب خیلی

 بعد و کردمی نگاهم فقط و نگفت هیچ لحظاتی. کند چه را لعنتی آن بگویم خدا! شده آن به رو

 .کرد اشاره در به ابروهایش با

 .ویال همون تو برو نیلوفر، برو -

 شده آببستنی   یک مثل درست امقیافه. نداشتم مخالفت جرأت که ستجدی اشچهره آنقدر

 که بودم منتظر. افتادم راه خروجی سمت به حرفی هیچ بی و دادم قورت را گلویم آب. رفت وا

 باهم بخواهد من از اشهمیشگی شنگول و خوشحال لحن همان با مثال و بزند صدایم شاید
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 صدایم و نیفتاد اتفاق این اما ببرد خوابمان مبل همان روی درکنارهم وقتیکه تا کنیم تماشا فیلم

 !آمد دراتاقش شدن بسته صدای که بودم نشده نزدیک درخروجی به هنوز هیچ، نزد که

 حاال. دادم لم سالن در مبلی روی و برداشتم بالشی و پتو معمول طبق برگشتم، خودم ویالی به

 آن تا اشچهره ناگهان چرا باشم؟ آنجا نگذاشت چرا کرد؟ را اینکار چرا! برد؟می خوابم مگر

 چه تو دختر، کن روشن را خودت تکلیف! شد؟ جدی اینقدر چرا شد؟ آلوداخم و جدی اندازه

 لعنتی مرد آن. دانمنمی اصال  ... نه اینکه یا باشد اطرافت در کَن ه همان مانند اینکه خواهی؟می

 است قرار نکند خدایا. دانستمی موردم در کامال   را چیز همه شناخت؟می را من چطور بود؟ که

 دیگری بالی دانممی چه یا بدزدند را من هافیلم این مثل است قرار نکند! بیفتد؟ برایم اتفاقی

 در دقیق اینقدر چطور پس باشد این از غیر اگر بوده؟ پدرم طرف از مرد آن یعنی بیاورند؟ سرم

 به داشتم که گوناگونی افکار با. بود پدرم اقوام طرف از شکبی پس! دانست؟می من مورد

 .بخوابم توانستم سختی

 به کردم، جان نوش هم را امصبحانه و شستم را صورتم و دست اینکه از پس بعد روز صبح

 اما بود جدی و آلوداخم اینکه با دیشب سام انداختم، هایملباس به نگاهی ابتدا. برگشتم اتاقم

 و باشم زیبا همیشه خواهدمی دلم چقدر. هستند زیبا لباسم و موها گفت کرد؛ تعریف من از

 سپس گذاشتم هایمچشم روی را لنزهایم ابتدا شدم، کار به دست! کند تعریف من از همیشه

 خواهدمی نیلوفر ببین اوف. کردم رها باز همانطور را موهایم. زدم رژلب و کشیده چشم خط یک

 و شیک خواب هنگام حتی که باشم ترکیه بازیگرهای این شبیه توانممی ببینم بگذار! کند؟ چه

 شیک بسیار و کرده آرایش هم خواب وقت چطور آنها هاخودمانیم! هستند؟ کرده آرایش

 دامن و بلوز پوشیدن اهل خیلی آیدمی یادم وقتی از کردم، تنم دامن و بلوز یک خوب،! هستند؟

 زیبا خودم برای کمی بگذار وجود، ندای بردار سرم از دست آه! دامن؟ و بلوز و من وای. نبودم

 که کردی فراموش را دیشب مرد اینکه مثل دختر، آهای! هستی زیبا تو که هم چقدر باشم؛

 بگویم خدا نشستم، مبل روی رفته وا و شد سست جانم... خدا ای! هستی شنگول اینقدر

 نگران اینقدر باید چه برای آخر نیاوری؟ یادم را دیشب شدنمی حاال وجود ندای کند چکارت
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 پایین و باال به را سرم فکر این با است، کافی پس. نباشم نگران گفت سام بترسم؟ یا و باشم

 .سپارممی سام به را چیز همه است فکر بهترین این دادم؛ تکان

 باشم او کنار. است خانه سام و است جمعه امروز گرفتم، پیش را بیرون راه بعد لحظاتی

. باشد خواب شاید آخر بزنم، در نتوانستم اما ایستادم ویالیش در پشت. رودسرنمی امحوصله

 .شدم داخل آنجا از و رفتم تراس سوی به معمول طبق. نزنم در است بهتر

 من به پشتش البته نشسته، مبلی روی برهنه بدن با معمول طبق است، سالن داخل سام

 پشت از بلند صدای با مثال  ! بترسد؟ کنم کاری که چیست نظرت. شدم نزدیکش آرام آرام. است

 صحبت موبایلش با دارد نه، اوه. خندیممی کمی ست،خوبی فکری! کنم؟ سالم او به سرش

 .کندمی

 !نکن توجیه مزخرفات این با رو من دیگه، بسه: سام

. شدم خشک سرجایم همانجا! نیلوفر است پس هوا است، خشمگین صدایش چقدر واویال،

 هوا به متر سه میز، روی گلدان همراه هم من که کوبید عسلی میز روی طوری مشت با ناگهان

 .کرد بلند را صدایش همزمان پریدم،

 چیکار خوایمی فهممنمی من فکرکردی! گذره؟می چی مغزت تو فهممنمی من فکرکردی: سام

 اینجا به چیز همه تو بخاطر هستش، تو بخاطر افتهمی داره که هاییاتفاق این تموم! کنی؟

 !شده کشیده

 .کشید فریاد بیشتر

 !کردیـی؟ اینکارو چرا -

 وقت االن دختر؛ برگردی ریز خیلی است بهتر شده، نمایان اشهیوالیی روی آن خدا، خود یا

 .آوردمی برسرم چه دانمنمی وگرنه نترساندمش سرش پشت از که شکر را خدا. نیست مناسبی

 تصمیم من فقط اینجا کنه، کاری من یاجازه بدون نداره حق هیچکس نداره، حق نه: سام

 .گیرممی
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 تکان جایم از من اما برو که گفتمی و زدمی دیوار درو به را خودش داشت وجود ندای

 مبل روی از لحظه همین درست کنم، کاری توانستمنمی که بودم شوکه آنقدر یعنی خوردم،نمی

 .شد بلند

 نباید، که اتفاقی اون دم،می قول کنی، دیگه حرکت یه اگه زنممی بهت رو آخرم حرف: سام

 !افتهمی

 سمتم به وقتی من، خدای آه. انداخت مبل روی را موبایلش درنگبی کرد تمام که را حرفش

 دید، را من! ایستادی؟ اینجا چه برای ترسویی اینقدر که تو دختر آخر! زدم را سکته برگشت،

 لبخند ها دیوانه مانند من و شده خیره من به و کرد خم کمی را سرش است، قرمز صورتش

 .زدم عریضی

 !سالم -

 .برداشت قدم سمتم به و زد یکطرفه لبخند

 !نداره؟ در خونه این ببینم؟ -

 .دادم تکان پایین و باال به را سرم

 !داره هم تراس آخه اما... اما داره، چرا -

 اینقدر چرا کند؟می نگاهم اینطوری چرا خدا، یا. ایستاد مقابلم کم یفاصله با و شد نزدیکم

 را من لحظه همین در خواهدمی دلش کنممی احساس که است طوری اشچهره خشمگین؟

 تأکید و داد فشار هم روی را هایشدندان! ام؟کرده چه زده فلک منه مگر چرا؟ اما! کند خفه

 :گفت

 !ام؟کی من دونیمی تو: سام

 چه! کیست؟ که داندنمی خودش یعنی ببینم، کن صبر پرسد؟می که است سوالی چه این وای

! کرده؟ چیزی تصادفی نکند! گرفت؟ آلزایمر کامال   باالخره دیدی خدا، ای! آمد؟ برسرش بالیی

 :گفت دوباره و نگذاشت که بدهم را جوابش خواستممی
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 !ام؟کی من دونیمی واقعا تو بگو، بهم -

 کنم؟ چه حاال! شده تمام مغزش کار واقعا اینکه مثل نه. مانده باز دهانم و شده گرد هایمچشم

 از را چیز همه چطور حاال" ام؟کی من" پرسدمی مدام چرا کرد؟ چکار باید باشد گرفته آلزایمر اگر

 کار این گذاشتم، اشپیشانی روی را دستم و شدم نزدیکش نگرانی با! بدهم؟ توضیح برایش اول

 :گفتم تند تند. کرد درشت را هایشچشم و شد شوکه کردم، که را

! بگیری آلزایمر که جوونی خیلی هنوز تو! چرا؟ آخه ولی! هستی؟ کی تو یادنمی یادت واقعا   -

 !کردی؟ تصادف

 .پیچید درهم صورتش اجزای

 گی؟می داری چی تو -

 .کردم درشت را هایمچشم و برداشتم را دستم

 ولی! دادی؟ دست از رو اتحافظه! رفته؟ یادت! سام سامی تو! هستی؟ کی تو گینمی مگه -

 بریم باید فکرکنم داشتی؛ رو آلزایمر عالئم واقعا دیروز از بینیممی کنممی فکر خوب که حاال

 !دکتر

 بیرون صدا با را نفسش ثانیه چند از پس کندنمی کاری هیچ و شده خیره من به مبهوت و مات

 .داد تکان راست و چپ به را سرش و فرستاد

 !شممی وضع خل یه به تبدیل تو مثل هم من زود خیلی -

 .گرفت را صورتم دست دو با خنده میان در خندید، و گفت را این

 !تونمنمی که حیف... خیلی نیلوفر، کنم اتخفه خوادمی دلم خیلی: سام

 چقدر... خدا... اوه شد، خیره هایمچشم به و کشید خودش سوی به را من شد، تمام که حرفش

 اینطوری چرا حاال. ببینم را اشقرنیه داخل اجزای تمام توانممی ببین؛ را هایشچشم نزدیک،

 گرفته؟ را صورتم
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 .بربیام تو پس از تونمنمی من اما شه،نمی باورم: سام

 بی. فهممنمی منکه چیست؟ منظورش گوید؟می چه پسر این بگوید من به بیاید نفر یک

 .کنم جدایش کردم سعی و گذاشتم هایشدست روی را دستم دو حرفش به تفاوت

 !کنی؟ ولم... شهمی حاال هستی؟ کی تو اومد یادت باالخره شد؟ چی -

 .کرد رهایم باالخره

 .نگرفتم آلزایمر هنوز اومد؛ یادم بابا آره -

 .کرد نگاهم و نشست مبل روی

 خوندی؟ درس تو: سام

 .دادم تکان پایین و باال به را سرم

 !لیسانس تا البته معلومه، خوب -

 .برد باال را ابروهایش

 بگیری؟ لیسانس تونستی چطور وضعیتت این با عجیبه، خیلی -

 .گرفتم کمرم به را دستم یک و ایستادم روبرویش

 !وضعیتم؟ کدوم -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 .بیخیال هیچی -

. گذاشت سرش روی را دستش یک همزمان شد کردنش دود مشغول و کرد روشن را سیگارش

 .گرفتم را دستش و نشستم کنارش. شد شکلی این دوباره بابا ای

 کشی؟می اینقدرسیگار چرا سام؟ داری مشکلی تو -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

297 

 

 تکان پایین و باال به آهسته را سرش و پیچید درهم صورتش اجزای. شد خیره هایمچشم به

 .داد

 .دارم هم مشکل آره اما کردم عادت بهش کنه،می آرومم کشیدن سیگار -

 .فشاردادم را دستش

 .کنیم حلش بتونیم شاید تا چیه بگو خوب، -

 .زد محزونی لبخند

 !تویی مشکلم! تو -

 برایش باید من چرا کند؟می شوخی هم شاید یا گوید؟می جدی دارد یعنی مانده، باز دهانم

 دارد دوست همیشه! شناسی؟نمی را پسر این تو. کندمی شوخی دارد دختر نه باشم؟ مشکل

 همزمان بست هم روی را هایشپلک و داده تکیه مبل پشتی به را سرش. بگذارد سرت به سر

 :گفت

 .باشم تنها خواممی برو، ازاینجا لطفا حاال -

! برگردد؟ پیش روز چند سام همان شودنمی خدایا! آمده؟ برسرش بالیی چه رفت، وا صورتم

 درست عصرانه گاهی ماند،می کنارم روز چند آن طی در بروم؟ چرا اما بود بهتر خیلی همانطوری

 بگذارم؟ تنهایش من است بد حالش که حاال. بودیم خوش و خندیدممی درکنارهم کرد،می

 مشغول و رفتم آشپزخانه سوی به. کنم درست چیزی برایش است بهتر زد؛ سرم به فکری

 نگاهش و برگشتم عقب به ایلحظه بود، نشده تمام کارم هنوز. شدم کاپوچینو کردن درست

 چرا دانمنمی. کندمی دود را سیگارش و شده خیره من به. کندمی نگاهم دارد وای، ای. کردم

 این خب، خیلی... دیگر است نگاه یک چیست؟ مگر دختر باش آرام کردم؛ گم را پایم و دست

 جلویش را آن و ایستادم مقابلش درست برگشتم، سمتش به و برداشتم را لیوان. شد تمام هم

 .گرفتم

 .شی بهتر شاید بخور رو این -
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 کمرنگی لبخند کم کم کرد، نگاه دستم در لیوان به ثانیه چند از بعد و شد خیره صورتم به ابتدا

 :گفت و کرد کوتاهی تشکر ب**ل زیر گرفت، را لیوان و نشست لبش روی

 کردی؟ درست رو این چرا: سام

 .دادم تکان را سرم

 .بشه بهتر حالت که -

 .شد خیره من به لبخند یک با و کرد کج را گردنش

 کاپوچینویش از و گرفت را نگاهش لحظه چند از بعد! تپد؟می تند تند قلبم چرا دانمنمی حاال

 خارجی موزیک صدای. شد بلند مبل روی از و گذاشت عسلی میز روی را آن سپس خورد کمی

 گرفت که را هایمدست ایستاد، روبرویم بعد و کرد زیاد کمی را شدمی پخش تلویزیون از که

 فرصتی اما بگویم چیزی خواستممی کردم،می نگاهش باز دهان با داشتم. شد گرد هایمچشم

 عمیق لبخند یک با همزمان کشاند جلو و عقب به را من شدمی پخش که موزیکی با و نداد

 :گفت

 !آره؟ دارن دوستت خیلی اتخونواده بودی گفته -

 را من مهارتی چه با پسر این ببین اما امنرقصیده تانگو عمرم تمام در بحال تا منکه به به

 لباس یک فقط آید،نمی بدم. است خوب هم خیلی نه! دهدمی تکان خودش با هماهنگ

 لبم روی عریضی لبخند. جذاب شلوار و کت یک هم سام و دارم کم شیک بسیار مشکی

 .دادم را سوالش جواب همزمان چرخیدم خودم دور سام حرکت با و نشست

 .دارم دوستشون خیلی هم من خب آره، -

 به دوباره و داد هل عقب به را من گرفت را دستم دو دوباره داد تکان پایین و باال به را سرش

 .کشید خودش سوی

 !بریمی مثبت انرژی خودت با بری هرجا... ام... تو دونی؟می دارن، حق: سام
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 دوست خیلی نه، اما رفت می گیج سرم کمی چرخاند، و چرخاند خودم دور را من و گفت را این

 .خندیدم بلند صدای با دارم

 .نرقصیدم تانگو تاحاال منکه! کنی؟می چیکار وای -

 و شده خیره من به عریضی لبخند با چرا دانمنمی اما نداد حرفم به جوابی. خندیدم دوباره و

 به را من و گرفت را دستم دو هر دوباره شد، متوقف ثانیه چند از پس. چرخاند را من بیشتر

 لبخند کمکم. شد خیره بود، هایشدست در حاال که هایمدست به بعد و کشید خودش سوی

 اینطوری دوباره چه برای لرزید، وجودم در چیزی کرد، بلند که را سرش. شد محو لبش روی

 نکشید طول بیشتر چندثانیه شده خیره هایمچشم به. خندید می که پیش لحظه چند تا! شد؟

 .رفت خانه دیگر سمت به و گذشت کنارم از کرد، رها را هایمدست. کشید درهم را ابروهایش که

 .نیلوفر برو دیگه حاال -

 این با. بگذارم تنهایش باشد بهتر هم شاید نیست، شدنی خوب حالش اینکه مثل نه بابا، ای

 برگشتم خودم ویالی به و شدم خارج خانه از خورده شکست لشکری به شبیه ایچهره با فکر

 توانستمنمی کاری هیچ! کند؟ تمرکز کاردیگری روی است درگیر آدم ذهن وقتی شودمی مگر اما

 دلم دیگر اصال... نه است؟ خبر چه ببینم و بزنم زنگ رهام به که چیست نظرت کنم،

 حال. شدم پشمک یک شبیه درست هم من نه، شدم ولو مبل روی و کشیدم آهی خواهد،نمی

. شوممی بهتر کمی اینطوری. بزنم زنگ نازنین به است بهتر! کرده سرایت هم من به سام بد

 کمی هم ظهر البته گذراندم تلویزیون تماشای آن از بعد و نازنین با کردن صحبت با را وقتم

 .خوابیدم

 شام هم کنار در تا بیاید خواهدنمی دیگر یعنی نیست، سام از خبری هیچ هنوز اما شد غروب

 از. یانه شده بهتر ببینم کند؟می چه ببینم و بروم نیست بهتر کنیم؟ تماشا فیلم یا و بخوریم

 سرکی تراس از بزنم در اینکه از قبل است بهتر. ایستادم ویالیش در پشت و شدم خارج خانه

 نبیند را من که طوری به و ایستادم تراس پشت. است قرار چه از اوضاع ببینم و بکشم داخل به

 را داخل شدمی و بود کنار هاپرده که شکر را خدا. ببینم را خانه داخل تا بردم جلو کمی را سرم

 .نیست خبری که نشیمن و سالن در. دید
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 تقریبا و است اُپن روی سرش اینطوری؟ چرا اما نشسته، اُپن مقابل صندلی روی آنجاست، اوه

 سام خود مثل درست اُپن روی مقابلش هم بطری یک! است آویزان هم دستش یک! شده ولو

 کرده؟ را اینکار چرا چرا؟ اما! خورده؟ را بطری این داخل نوشیدنی تمام یعنی خدا، اوه! شده ولو

 است بهتر متنفرم؛ مردها کار این از کشیدم، درهم را ابروهایم. آیدنمی خوشم کار این از اصال

 ولو چطور اُپن روی گردنش ببین کن نگاه نیلوفر، نه. ببینمش حال این در خواهمنمی بروم،

! وجود ندای نکن رویزیاده لطفا دیگر واه! بشکند نیست هم بعید شودمی خشک خوب! است

 آنجا تا برود اتاقش به کنم کمکش و بروم بگذار. باشد رفته حال از کامال رسدمی نظر به اما

 .دادم فشار را بازویش و ایستادم کنارش. شدم داخل و کردم باز را تراس فکر این با. بخوابد

 .پاشو سام؟ هی سام؟ -

 از را نوشیدنی این عمرم در سن این به تا منکه انداختم، بطری به نگاهی. بویی عجب خدا، اوه

 داد به بود قرار کجاست؟ حواست وای! دارد قشنگی و شیک بطری عجب ولی امندیده نزدیک

 اما دادم فشار را بازویش دوباره. بشوی بطری این ارزیابی مشغول اینکه نه برسی بیچاره این

 .زدم صورتش به آرامی سیلی. نخورد هم تکان هم ایذره

 باخودت؟ کردی چیکار دیگه، پاشو سام؟ -

 خیلی اینکه مثل نه. شد بسته دوباره سرعت به اما کرد باز نیمه را هایشپلک ایلحظه

 را دستش شدم، خم. ببرمش اینجا از و بشوم کار به دست خودم باید است وخیم وضعیتش

 بلندش صندلی روی از سختی به سپس گرفتم را کمرش دیگرم دست با و انداختم گردنم دور

 .کردم

 .پاشووو... بریم پاشو... سام -

 شدم، متمایل چپ سمت به من و افتاد من روی وزنش تمام ناگهان شد بلند که صندلی روی از

 .بیفتم زمین روی نماند چیزی

 ... .وای ای... وای ای -
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 بتوانم که زدم را زورم تمام و داشتم نگه زمین به محکم را پایم دختر، بگیر محکم را خودت

 تکانش دوباره.برو هاپله سمت به آرامآرام سپس بکش عمیق نفس یک خوب، خیلی. بایستم

 .دادم

 .اه پسر بخور تکونی یه اتاقت، توی ببرمت خواممی سام؟ -

 آهان برداشت، قدم یک همزمان کرد زمزمه چیزی نامفهوم باکلمات و کرد باز کمی را هایشپلک

 دادممی تکانش یک باید هربار آمد؟می راه مگر اما بردمشمی ها پله سوی به. شد حاال آفرین

 راه این چطور حاال انداختم؛ باال آن به نگاهی و ایستادم هاپله مقابل. بردارد قدم یک بلکه تا

 .باشد الزم حملش برای جرثقیل یک االن فکرکنم خداجان،! کنم؟ طی اتاقش تا را دراز

 زدن، نفسنفس و زحمت به. دادممی تکانش همزمان رفتم، باال را پله اولین و گفتم اللهی بسم

 راستش سمت به و خورد تکان بود من یشانه روی که گردنش ناگهان. رفتیم باال را پله دو

 است االن کن، کمک خدا یا. برود سمت آن به هم وزنش تمام شد باعث کارش همین و چرخاند

 کامال بود نزدیک. شد ولو پله ینرده روی و دارم نگهش نتوانستم توانم،نمی دیگر...نه. بیفتد که

 لباس بند یک! است نرده روی قشنگ حاال. گرفتم را کمرش دستم دو هر با که بیفتد زمین روی

 همان مانند دقیقا االن هم سام وضعیت شود؟ خشک که اندازندمی لباس رویش که ایددیده را

 !است نرده بند، جای به اما باشد آویزان بند روی که است لباسی

 اصال خوب باشد، همانجا گذاشتیمی بود بهتر! دختر کردنت کمک از هم این! کنم؟ چه حاال

 آهان. کنم دیگری کار باید نه آید،می سختی کار نظر به برگردیم؟ همانجا به چطور کردم، غلط

 استخر سمت به را او دارم بهتری فکر نه،! شود؟ هوشیار بپاشم آب رویش اگر کنم فکر

 بهتر حالش و آیدمی بهوش اینطوری کنم،می پرتش آب در مستقیم و برممی سرپوشیده

 !کنم کولش باید فهمیدم، آهان. کردم فکر لحظاتی! چطور؟ اما. است خوب این! شودمی

 قدم آرام خیلی و داشتم نگهش محکم و گرفتم گردنم دور را دستش دو ایستادم، پشت به

... نه! بروم؟ چطور. آیدمی بند دارد نفسم است، سنگین چقدر... خدا خود یا... یا. برداشتم

 خوب، خیلی. نیست خوب حالش بیچاره دختر، بکن را تالشت! گویی؟می چه... توانمنمی

 و بشوم زمین بر نقش صورت با شد باعث وزنش سنگینی ناگهان برداشتم که را اول قدم. برویم
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. شوم خفه که است االن برسد، دادم به نفر یک...من خدای آی! بیفتد مبارکم بدن روی هم او

 اینقدر که تو دیوانه آخر... کمک... وای ای. کشممی نفس سختی به و چسبیده زمین به صورتم

 داری شد خوب حاال بیندازی؟ کول روی را پسر این خواستیمی چه برای هستی مردنی الغر

 .درآمد جانم... خدا آه! شوی؟می خفه

 شدم، راحت! بکشم نفس کمی توانستم باالخره... آخ دیگر، کنار برو دادم، هلش سختی به

 درست. کردم نگاهش و گرفتم کمرم به را دستم دو و شدم بلند زمین روی از! هامردممی داشتم

 کردن فکر اینکه فهمیدم، آهان! ببرمش؟ استخر تا چطور حاال. است برزمین نقش ورق یک مثل

 چرا خوب وای گرفتم، را پایش یک و دادم تکان پایین و باال به را سرم. کشمشمی آنجا تا ندارد؛

 درست کردم، پشت و گرفتم را پایش دست دو هر با بکشمش، توانمنمی است؟ سنگین اینقدر

 روی پشت از دست دو با را پایش. کشندمی و اندازندمی کول روی گونی یک که کارگرهایی شبیه

 سمتش به! دارد فایده نه. است سخت چقدر... آخ... دیگر بیا... وای. کشیدم و گرفتم امشانه

 ناگهان که کشیدمش محکم آنچنان و کردم جمع را توانم تمام کشیدم دوباره جلو واز برگشتم

 .خورد ستون به محکم و چرخید سرش

. رفتم سرش باالی تندتند و انداختم را پایش زده وحشت! شد مغزی ضربه گمانم به ابالفضل یا

 کنیمی چه است معلوم. کردم چک را سرش چندبار. ستون به خورد مغزش کشتیش؟ دیدی

 دارم من دانستمی اگر! داد بدی صدای چه سرش وای! بدهی؟ کشتنش به خواهیمی نیلوفر؟

 قدرت تمام با دختر، زودباش. کنم رهایش همینطوری توانمنمی که حاال ولی! کنم؟می چه او با

 سه دو یک گرفتم، را راستش پای دودستم با و برگشتم پایش سوی به دوباره. شو کار به دست

 .کشیدمش توانم تمام با کن، شروع

 روی را دستم دو اینبار و انداختم را پایش شدم، شوکه دوباره! نیلوفر؟ کنیمی چه خودخدا، یا

 را پایش خواستیمی کنی؟می غلطی چه داری کشید؛ فریاد وجود ندای. گرفتم هایمچشم

 را شلوارش چه برای! شویمی حیابی داری چقدر ببین کنم؟ چه خوب! را؟شلوارش یا بکشی

 آهسته هایقدم و نگرانی و ترس با! کنم؟می چه پسر این با دارم دیوانه منه خدایا؟! کشیدی؟
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 یک با بعد و زدم زانو کنارش سپس انداختم ریزی نگاه هایمانگشت الی از شدم، نزدیکش

 .کردم درستش و گرفتم را شلوارش دست

 را پایش دیگر نه، کشیدم، عمیق نفس یک و برداشتم هایمچشم روی از را هایم دست حاال

 دو هر. است بهتری فکر این. بگیر را هایشدست! روی؟می دور راه چرا خوب آهان. کشمنمی

 که نمانده چیزی دیگر خدا وای کشیدم، و کشیدم سختی به. کشیدم دوباره و گرفتم را دستش

 باز را در. کردم رهایش رسیدیم، که سرپوشیده دراستخر به نزدیک! شود جدا هایشمفصل

 بکشمش در یلبه روی از که توانمنمی! کنیم؟ چه را قسمت این حاال. زدم نفسنفس و کردم

 روی. توانیمی تو نمانده، راهی دیگر کنم، کولش باید دوباره کنممی فکر شود،می نابود خوب

 صورتش به حسابی و درست سیلی یک ابتدا کردم، بلندش نشسته حالت به نشستم، زمین

 .زدم

 !دیگه مُردم من بابا کن، کمکی یه هم خودت پاشو سام؟ هی -

 کردم بلندش سختی به و گذاشتم گردنم دور را دستش دو سرعت به. کرد باز را هایشپلک کمی

 آرام. نیست چیزی انداخت، من روی را وزنش تمام دوباره وای. خورد تکان کمی هم خودش البته

 و رفتممی قدم یک قدم، یک حلزون یک مثل درست! نیفتی دوباره که باش مواظب و برو آرام

 پایان خط به شدن نزدیک احساس رسیدم استخر ب**ل به وقتی گرفتم،می محکم را خودم

 که همزمان. کنممی رهایش پشت از و گردمبرمی عقب به حاال خوب، آخیش. داشتم را مسابقه

 خوب کردم، رها را هایشدست و برگشتم عقب به. دادم انجام هم را کار همین کردم فکر این به

 ...و... و سام شویمی استخر راهی حاال

 !نـه... خدایا -

 گردن به محکم اینقدر را هایشدست چرا! شوم؟ استخر راهی همراهش هم من االن باید چرا

 که کرد اصرار چقدر نازنین آیدمی یادت نیلوفر؟ دیدی بفرما! نداشت جونی اینکه! گرفته؟ من

 نرفتی؛ و آوردی بهانه هربار تو و گفت تو به چقدر! یگیری؟ یاد شنا و بروی استخر به همراهش

 هایتریه که جایی تا کنی جاننوش آب و بدهی جان استخر این در باید حاال اش،نتیجه هم این

 !هاشیمی خفه داری بابا ای! آید؟می حال جیگرت! شد؟ خوب. شود سرشار آب از
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 را سام. بدهم نجات را خودم نتوانم که است بزرگ آنقدر استخر است، فایده بی زدنم پا و دست

 تمام اینطوری باید آخرش چرا! ببینم را امپدرواقعی نتوانستم هم آخرش خدایا کشتی، هم

 خداحافظ ام،الکچری آرزوهای خداحافظ! گویدمی وداع را دارفانی نیلوفر... باالخره و! شد؟می

 این در و... دیگر شو خفه چه؟ خداحافظ... خدافظ و بخرم داشتم دوست که ایکوپه جنسیس

 ... .تمام و شد سیاه هایمچشم جلوی دنیا لحظه

 و شد روشن راهی انتهای ناگهان اما! روم؟می بهشت به یعنی کردممی عبور تاریکی میان از

 بکشم، نفس توانمنمی... خدا اوخ! سرفه پشت سرفه همزمان کردم، باز را هایمچشم یکباره

 ریختم، بیرون را آب چندلیتر اینکه از بعد. آمد بیرون حدقه از هایمچشم آید،می در دارد جانم

 .کردم نگاه نشسته کنارم که سام به همزمان و شدم ولو زمین روی همانجا

 :گفت و برد باال را ابرویش تای یک زد، باال را خیسش موهای

 !کنیم؟می چیکار اینجا دقیقا   تو و من -

! بده توضیح برایش را کردی طی که رستمی خوانهفت آن حاال نیلوفرخانم، بگیر تحویل خوب،

 .دادم تکان را هایمب**ل وبعد کردم نگاهش خیره لحظه چند! توانم؟می مگر اما

 !شی بهتر کنم کمک بهت خواستممی... بده حالت دیدم -

 .کرد اشاره استخر به و کشید درهم را ابروهایش

 !کردی؟می چیکار استخر تو خودت پس! اینطوری؟ -

 .کردم نگاهش اندرسفیه عاقل

 !بخورم آب تونممی تا که استخر تو رفتم شیرجه بود، امتشنه -

 .بردم باال را صدایم و کردم کوتاهی مکث گفتم، را این

 !افتادم همراهت هم خودم استخر تو بندازم تورو خواستممی بابا خوب -
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 و شدم بلند هم من. افتاد راه در سمت به و شد بلند داد، تکان راست و چپ به را سرش

 خوب ست،سختی مرگ است، بد شدن چقدرغرق. کردم پیدا نجات خداراشکر وای. نشستم

 عملیات ببینم، صبرکن لحظه یک. خوردمی تلوتلو کمی هم هنوز ببین. ها رسید دادم به که شد

 زیاد ها فیلم در است، معلوم خوب! دانی؟می را این! چیست؟ شده غرق انسان یک جان نجات

! مصنوعی؟ نفس ت...بعد و... بعد و دهندمی فشار را طرف قلب روی دست دو با ابتدا. دیدم

 .گذاشتم دهانم روی را دستم و گفتم هینی

 .ایستادم سرراهش بعد و دویدم دنبالش شدم، بلند ها گرفته برق مثل

 !دادی؟ نجات رومن چطوری تو... تو ببینم، وایسا هی -

 .باشد هنوزگیج رسدمی نظر به البته کرد، نگاهم بادقت و کشید درهم را ابروهایش

 .دیگه بیرون آوردمت چیه؟ چطوری: سام

 .دادم تکان هوا در را دستم

 آوردی؟ بهوش رومن چطوری! نجات عملیات اون منظورم منظورم، نه -

 .درآوردم را کردن وارد شوک ادای دست دو با

 ...بعد و... بعد و دادی؟ شوک اینطوری -

 یک آهستهآهسته و بود متعجب اشچهره ابتدا. گذاشتم دهانم روی را دستم و کردم سکوت

 و کشیدم درهم را ابروهایم! رسیدیم؟ کجا به دیدی. جان خدا ای. آمد لبش روی یکطرفه لبخند

 و بیشتر اخم بیشتر، لبخند او بیشترو اخم من. شد شرورتر اشچهره و تر پررنگ لبخندش او

 :کردم زمزمه ضعیف صدای با. خندید بلند صدای با نهایت در بیشتر، لبخند

 .ادب بی -

 .افتاد راه و زد کنار را من کنانخنده

 بمیری؟ بذارم داشتی انتظار نکنه! فهمی؟نمی رواین بدم، نجاتت خواستممی ببینم، کنار برو -
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 دستم با باید واقعا   دیگر اینبار آخ. رفتم بیرون استخر از دنبالش آلودماخم یچهره همان با

 حک رویش همیشه برای هایمانگشت جای که بکوبم اشکمربرهنه این روی محکمی یضربه

 .شود

 دادو تکان راست و چپ به تندتند چندبار را سرش. ایستاد ناگهان اما رفتمی هاپله سمت به

 .پیچید درهم صورتش اجزای همزمان گرفت، اششقیقه طرف یک را دستش بعد

 !خورده سرم به پُتک یه انگار! کنهمی درد سرم چقدر وایی،: سام

 ستون آن به درست مغزش. آوردم برسرش بالیی چه خبرندارد گرفتم، دندان به را هایمب**ل

 داشتم بیصدا و نیاوردم طاقت. داشت هم بدی صدای چه است، سالن وسط که همانی. خورد

 هایباچشم و شد نزدیکم. کردم جمع را امخنده سرعت به برگشت، سمتم به که خندیدممی

 :پرسید شده گرد

 !استخر؟ توی بردی رو من چطوری تو گممی راستی؟ -

 من به و کرد ریز را چشمش یک هم او پرید رخسارم از رنگ! بگویم؟ چه حاال... خدا وای... هه

 .دادم قورت را گلویم آب. شده خیره

 !دیگه بردمت جوری یه خوب،... ام -

 چطوری؟ خوب،: سام

 :گفتم فکر بدون و خندیدم لودگی با

 !کردم بغلت فکرکن -

 کرد کج را گردنش. رفت باال ابروهایش و درآمد حدقه از هایشچشم شد، شوکه شنید که را این

 .انداخت سرتاپایم به نگاهی و

 !خودت برای هستی مردی ماشالله کردی؟ بغل رومن چطوری تو -
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 دست با و پاهایم زیر را دستش یک شد، نزدیکم نداد فرصت اما بگویم چیزی خواستممی

 :گفت همزمان کرد بغل عروسک یک مثل درست را من و گرفت را کمرم دیگرش

 !کردی؟ بغلم اینطوری -

 دخترها فیلم در که کسانی کردممی خیال دارم، وزن کیلو چند ها،هستم آدم یک من خداجان؟

 این با هم آن کرد؟ بغل را من ساده اینقدر چطور ببین حاال اما است، الکی کنندمی بغل را

 .دادم تکان تندتند را پاهایم آمدم، که خودم به! اشگیجی

 .زمین بذار رو من -

 اونجا؟ بردی و کردی بغل اینطوری رو من تو واقعا   نه: سام

 .رابلندکردم صدایم

 .پایین بذار رومن بردمت؟ چطوری کنهمی فرقی چه حاال هستی، گیری عجب وای -

 روی را هایشپلک و گرفت دستش دو میان را سرش دوباره و گذاشت زمین روی را من باالخره

 .داد فشار هم

 !شهمی منفجر داره کنه،می درد چقدرسرم آی آی -

 .رفت هاپله سوی به و راگفت این

 .بخوابم رممی من: سام

 .رفتم دنبالش

 !بخوری؟ شام خواینمی هی؟ -

 :گفت بایستد اینکه بدون

 .بخیر شب بخور، تو بخورم چیزی تونمنمی بده حالم -
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 بعد لحظاتی. کردم نگاه را دورشدنش رفته وا یقیافه با و کردم کج را گردنم ایستادم، همانجا

 راه خروجی سوی به. کنم عوض را خیس هایلباس این و بروم باید انداختم؛ خودم به نگاهی

 را خودش امشب که چیست مشکلش دانستممی کاش کردم،می فکر سام به همزمان و افتادم

 سالم جان که آورد شانس خیلی ها، دادممی کشتنش به داشتم هم من البته درآورد؛ روز این به

 .بُرد در به

 دوازدهم فصل

 بینممی کنممی فکر که حاال شوند،نمی تکرار وقت هیچ که هستند، زندگی در روزها از بعضی

 روزها آن خواهدمی دلم مدام اما است عجیب! سام کنار روزهای هستم، روزها آن دلتنگ خیلی

 .بود خوبی روزهای چه برگردند،

 سمت پهلوی به و خوردم تکانی. نشده صبح هنوز است، شب نیمه کردم، باز را هایمچشم

 چرا! شدند؟می تکرار روزها آن دیگر یکبار شدمی چه. کشیدم آه یک همزمان خوابیدم، راستم

 را چیز همه که بود که مرد آن! دارم؟ را مریض آدم یک احساس چرا شد؟ اینطوری چیز همه

 .شوممی کشیده دیوانگی به دارم کمکم فکروخیال از کنممی فکر کرد؟ خراب

 چیزها این ظرفیت من خدایا اینجاست؟ کسی بود؟ چه صدای این... وای آمد، پا صدای ناگهان

 به اتاق در زند،می قدم دارد کسی. شد زیاد قلبم تپش! کنی؟می را اینکار من با چرا ندارم را

 بهتر کنم؟ چه حاال بیاورند؟ نیلوفر سر بالیی که آمدند باالخره دیدی رود؛می آنطرف و اینطرف

 همان با مرد همان هم شاید! شوی کشته کسی دست به اینکه از قبل کنی سکته خودت است

 غلطی چه که بگویند من به قبلش الاقل! بکشند؟ را من باید چرا آخر اما اینجاست چاقویش

 دیدن با همزمان و بلندشدم لحظه دریک کردم، حبس سینه در را نفسم خوردم، تکانی! ام؟کرده

 !کشیدم بنفشی جیغ است اتاق در که کسی یهاله

 .داد فشار دهانم روی را دستش که نکشید طول بیشتر چندثانیه

 .سام منم باش، آروم ششش -

 .برگشتم سمتش به زنان نفسنفس برداشت، را دستش و گفت را این
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 کنی؟می چیکار من اتاقه توی... تو -

 دیوانه دارم دیگر دارد؟ اینقشه نکند بیاورد؟ سرم بالیی آمده نکند کند؟می چه اینجا واقعا

 :گفت سپس کرد سکوت ایلحظه. شوممی

 ... .ام... خواستممی....من... واقع در... خوب...ام -

 است؟ بد حالش دوباره زند؟می حرف کشدار چرا شده؟ دستپاچه چرا بابا، ای

 !بردنمی خوابم آخه زدممی قدم داشتم آهان،... یعنی... چیزه... داشتم... من: سام

 .رفت باال ابروهایم

 !بزنی؟ قدم اینجا اومدی که پارکه من اتاقه مگه -

 .کرد کوتاهی خنده

 ببخشید بخواب، تو. رممی من بیخیال، آه... چرخیدممی خونه تو داشتم... داشتم... نه خوب -

 .ترسوندمت که

 درست منکه البته کردممی نگاهش داشتم. آمد هایشقدم شدن دور صدای و گفت را این

 اینطوری چرا. ببینمش توانممی هاله یک حد در منکه! ایستاده هنوز اینکه خدا ای بینم،نمی

 بگذار کند؟ چه خواهدمی هستم؟ نابینا حد این در من کندمی فکر یعنی رود؟نمی چرا! شده؟

 ایستاده هنوز. کردممی نگاهش داشتم اما کشیدم دراز تخت روی آرام خیلی کند،می چه ببینم

 که دیدممی و بود هایمچشم روی لنزهایم کاش کند؟می چه وای، ای. نشست زمین روی بعد و

 بستم، سرعت به را هایمچشم شود،می نزدیک دارد دیدم وقتی شد، بلند دوباره. دارد حالی چه

 بود نمانده چیزی نکردم، باز چشم ایدقیقه ده. ایستاده تخت کنار اینجاست؛ کنم،می حسش

 تکان آرام خیلی رفت؟ یعنی نیست، خبری. کردم باز را هایمپلک آرام خیلی که ببرد خوابم

 اتاق در واقعا. زدم چشمم به شوم بلند آنکهبی و برداشتم بالشم کنار از را عینکم خوردم،

 .نیست
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 روی را دستم... وای... یاخدا! کنم سکته نماند چیزی دیدم تخت پایین که ایصحنه با ناگهان

. ترسممی دارم خیلی شوممی نگران دارم خیلی دیگر خدایا. نیاید بیرون صدایی تا فشردم دهانم

 هایشچشم و کشیده دراز زمین روی پایین این تخت، کنار درست اینجا چرا کرده؟ اینطوری چرا

 است؟ بد حالش نکند! نرفت؟ چرا پس! آمده؟ پسر این سر بر بالیی چه. خدا ای! بسته؟ را

 اینجا صبح تا خواهد می! گیرد؟نمی درد سرش یعنی کشیده دراز اینجا پتویی و بالش بدون

 این بگوید و بیاید نفر یک. شوم دیوانه که است االن! چرا؟ واقعا چرا؟ آخر چرا؟ اما! بخوابد؟

 وای! خورده چیزی شیکش بطری آن از بازهم شک بی کشدارش صدای آن با! شده؟ چه را پسر

 خوابم مگر حاال. بیاورد سرم بالیی خواهدمی نکند برود، بیرون اتاقت از ندارد قصد او دختر

 را توانش واقعا دیگر یکساعت از بعد اما داشتم نگه باز را هایم چشم نگرانی و ترس از! برد؟می

 .رفت هم روی اختیاربی هایمپلک و نداشتم

 باز را هایمچشم سرعت به کردم احساس صورتم روی را نور و آوردم بدست که را امهوشیاری

 را دیشب نکند ها،گممی. نیست کردم، نگاه تخت پایین به و زدم چشمم به را عینکم کردم،

 .بود ترسناک و عجیب واقعا آخر است؛ زیاد خیلی احتمالش! دیدم خواب

 همیشه مثل البته نیست؛ هم سام از خبری هیچ و است تکراری روزهای آن از یکی هم امروز

 بینممی و آیدمی خانه به همیشگی ساعت سر اما نیست حیاط در بعدازظهر تا هم ماشینش

 خواب را دیشیب واقعا  . رودمی خودش ویالی به مستقیم و اندازدمی سمت این به نگاهی که

 بگوید شودو ظاهر اتاقت در آنطوری که داده دست از را عقلش مگر است، معلوم خوب دیدم؟

 !زند؟می قدم دارد که

 که فیلمی روی خواستممی. نشستم تلویزیون مقابل و خوردم را شام همیشه مثل شد که شب

 اشصفحه به و برداشتم را آن. شدم مزاحم موبایلم زنگ صدای که کنم تمرکز شودمی پخش

 اشحوصله اصال زند؛می زنگ دارد که است بار سومین امروز! است پسر این باز وای کردم، نگاه

 است، زشت خیلی دیگر این وای! بگذارمش؟ موبایلم سیاه لیست در که است چطور. ندارم را

 موقع همان درست که گذاشتم کناری را موبایل دوباره تفاوت بی. بردار فکرها این از دست

 بردار دست چه برای ها، خواهدمی آبدار حرف چند هم رهام این. آمد پیامش زنگ صدای
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 کار چه؟ یعنی" دی؟نمی جواب چرا دارم کارمهمی نیلوفر، سالم"کردم باز را پیامش! شود؟نمی

 که کردممی فکر داشتم دادم؟می را جوابش نبود بهتر! شده؟ خبرهایی نکند چیست؟ مهمش

 .دادم جواب سرعت به. زد زنگ دوباره

 ...الو -

 خوبی؟ سالم،: رهام

 .ممنون خوبم، آره -

 !افتاده اتفاقی کردممی فکر داشتم دیگه ندادی، جواب زدم زنگ چندبار صبح از: رهام

 مثال؟ اتفاقی چه -

 بهتر شاید بیرون، بیایی سام ی خونه از باشه بهتر کنممی فکر فهمیدم، رو چیزهایی من: رهام

 .شیراز برگردی باشه

 .شد شروع کننده خسته تکراری هایحرف همان دوباره بابا، ای

 .بیفته من برای اتفاقی نیست قرار هست سام وقتی تا برم؟ باید چرا -

 .زد پوزخندی

 ملبورن بره فرستاد رو سینا اون کن، گوش! زنممی حرف سام خود مورد در دارم دقیقا من سام؟ -

 از چیزی من خواستنمی چون گذاشت کنار رو من اون داشت، خبر کارهاش یازهمه سینا چون

 زنگ من به خانسیروس امروز ایران؟ بیاد که داده خبر پدرم به سینا دونیمی تو. بدونم کارهاش

 قصد کنمنمی فکر نمونی، سام یخونه بدم خبر تو به خواست ازم ایران، یادمی داره گفت و زد

 دختر؟ فهمیدی باشه، داشته درموردت خوبی

 هاحرف این چرا کنم؟ فرار سام از باید چرا بگویم، چه دانستمنمی. شدم شوکه و ماند باز دهانم

 شد، کشیده درهم ابروهایم! چه؟ برای آخر. است سخت کردنشان باور گنجد؟نمی مغزم در

 :گفت دوباره که بودم نگفته چیزی هنوز! شوممی غیرتی سام روی دارم هم من ببین
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 وقتی نیست تهران االن نگفته، من به که دونهمی چیزهایی اون خبرداره، چیز همه از پدرمن -

 واقعا من. نمون سام یخونه حداقل موقع اون تا بگه، رو چیز همه خواممی ازش برگرده

 پیدا رو تو کسی خوادنمی که واضحه اما چیه؟ قصدش کنه؟می چیکار داره کیه؟ سام فهممنمی

 !کنه

 و شوم منفجر نمانده چیزی کنم می حس که آنقدر شدم، خشمگین نه شد بد حالم خداجانم،

 است چطور بشنوم، مزخرفاتش از چیزی این از بیش خواهدنمی دلم. بگیرم حسابی را حالش

 باهم هردو هم آن هستم؛ سام ی خانه در که است زیادی مدت من کنم؟ قطع رویش را موبایل

! زده سرش به رهام شکبی نکرد؟ اجرا را اینقشه چرا پس نیاورد؟ سرم بالیی چرا پس تنها،

 .ندادم امانش که کند صحبت خواستمی هنوز

 .خدافظ -

 که بادمجان زد،می حرف داشت او دختر؟ کردی که بود کاری چه این واه. کردم قطع را تماس و

 در دارند همه چه برای گفت،می پرت و چرت داشت خیلی دیگر کنم؟ چه خوب! زد نمی واکس

 هدفی سام بیاورد، سرت بالیی خواهد می سام است، بد سام گویند؟می بد اینقدر سام مورد

 که خبرداده رهام پدر به سینا ندیدم؟ چیزی اصال من چرا پس خوب. نکن اعتماد سام به دارد،

 بیفتد؟ اتفاقی چه است قرار مگر چه؟ که آیدمی دارد خان سیروس چه؟ که ایران بیاید

 برای است چطور چه؟ باشد اگرخبرهایی چه؟ بگویند درست اگر اما ام،شده خسته واقعا دیگر

 اما شود،می تمام دارد تابستان آمدم، آنجا از که است وقت خیلی االن بروم؟ شیراز به روز چند

 قبول توانمنمی اصال   اگرچه شودمی روشن هم چیز همه تکلیف موقع آن تا نرفتم؛ آنجا به من

 !بیاورد برسرم بالیی باشد داشته قصد سام کنم

. کرد باز را در که نکشید طولی. زدم در و ایستادم ویالیش در پشت شدم، خارج خانه از

 گود کمی هایشچشم زیر! شده؟ هازامبی شبیه چرا. شدم شوکه کمی دیدم که را اشچهره

 اشوامانده پیراهن این هم باز کن، نگاهش. است پریده رنگ کمی و ریخته بهم موهایش افتاده،

 رها را در که بودم نزده حرفی هنوز. کن خالص را خودت و بیاور درش کال خوب،! گذاشته باز را

 .برگشت داخل به و کرد
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 .تو بیا -

 .شدم داخل دنبالش

 خوبه؟ حالت -

 .زد عجیب ییکطرفه لبخند یک و برگشت سمتم به

 مگه؟ چطور معلومه، -

 روی به است بهتر! بیخیال یانه؟ شدی؟ هازامبی شبیه بگویم بنظرت انداختم، راباال هایمشانه

 .دادم را جوابش و زدم محوی لبخند. نیاورم خودم

 .همینطوری -

 نزدیکش! یانه؟ بزنم حرف چه؟ دیشب اتفاق درمورد ها گممی. انداخت مبل روی را خودش

 .نشستم روبرویش و شدم

 !نبودی؟ من اتاقه توی... دیشب... تو -

 .کرد کج را هایشب**ل و کشید درهم را ابروهایش

 .دیدی خواب البد دیشب؟ -

 و بیاید اتاقم به باید چه برای آخر. بود عجیبی خواب هم واقعا بود، خواب یک فقط دیدی بفرما

 تکیه مبل پشتی به و کشیدم عمیقی نفس بخوابد؟ من تخت پایین جسد یک مثل درست

 .کردم

 و زننمی زنگ هم هااون. هستم امخونواده دلتنگ خیلی شیراز، برم روز چند خواممی من -

 .برم که گنمی مدام

 خونسردانه و داد گردنش به تکانی دهد،می بدی حس هایشچشم شده؟ خیره اینطوری چرا

 :گفت

 !نیست امن کنارمن از رفتنت... یعنی... یعنی. نیست امن خونه این از رفتنت! بری تونینمی -
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 .شد گرد هایمچشم

 باشه؟ امن نباید چرا من رفتن شیراز چی؟ یعنی -

 .داد تکان سر حوصلگیبی با و پیچید درهم صورتش اجزای

 و گیریممی بلیط برات خودم بشه که هروقت نه، فعال گفتم نیلوفر، نکن بحث من با -

 .فرسمتمی

 و گفتمی درست رهام نکند نیلوفر! ترساندمی را من اشچهره! کند؟می اینطوری چرا خدا، یا

. کرد رخنه جانم در لعنتی یپیچهدل آن. آمد سراغم بدی احساس بیفتد؟ هاییاتفاق است قرار

 پیدا بدی حال چه. شدم خارج اشخانه از آشفته و درهم یچهره با و بلندشدم مبل روی از

 حس رفتارهایش تمام هایش،چشم صدایش، اش،چهره. شودمی سست دارد جانم تمام. کردم

 .دهدمی بدی

 سر چیزی از توانممی مگر امنخودی مغز این با من اما کردممی فکر تنهایی در و نشستم درخانه

 از گویدمی هم رهام و بروم خانه از گذاردنمی سام شده، گرفته هایمچشم از خواب! دربیاورم؟

 بالیی بخواهد سام کنم قبول توانمنمی چرا آمده؟ سرم بر بالیی چه دانمنمی اصال. بروم اینجا

 فکر من که طوریآن سام کنم قبول توانمنمی چرا هدف؟ کدام برای چه؟ برای آخر بیاورد؟ سرم

 هایش،شیطنت داری؟ خاطر به را گذشته خوب روزهای نیست؟ واقعا نیست؟ کنممی

 .بدهم دست از را عقلم نمانده چیزی دیگر وای بودنمان؟ کنارهم هایش،شوخی

 سام دیدن با. شد باز ویال در ناگهان ام،نشسته اینجا هنوز اما شده نزدیک شب نیمه به ساعت

 بیدار نداشت انتظار احتماال   شد، شوکه دید که را من کند؟می چه اینجا شد، گرد هایمچشم

 .باشم

 .شد نزدیکم آرام آرام بعد و ایستاد ایلحظه

 نخوابیدی؟ هنوز: سام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

315 

 

 کتک یک گویدمی شیطان. است بد حالش بازهم است؟ کشدار صدایش که بازهم خدا ای

 که نزدیکم شده؟ مرگش چه آخر نیاورد؟ خودش سر را بال این دیگر تا کنم مهمانش مفصل

 :کردم زمزمه ضعیف صدای با شدمی

 .برهنمی خوابم -

 

 و گرفت را دستم آهسته خیلی شد، خیره دستم به بعد و کرد نگاهم لحظاتی نشست، کنارم

 .فشرد

 .نیلوفر بده حالم -

 .دادم فشار را دستش اختیاربی هم من و شدم نگرانش لرزید، وجودم در چیزی

 کنی؟ می رو اینکار خودت با چرا شده؟ چت تو -

 خیره اینقطه به کرد، سکوت لحظاتی پیچید درهم صورتش اجزای همزمان کرد، نوازش را دستم

 .داد تکان را هایشب**ل آرام آرام بعد و شد

. نداشت دوست رو مادرم نبود، خوب مادرم با زندگیش بود، تو مادر عاشق همیشه پدرمن، -

 یخونه به تو که روزی. بودم متنفر مادرت و تو از کرده چیکار پدرم فهمیدم وقتی بودم، که بچه

 !کنم اتخفه خواستمی دلم بچگیم عالم تو اومدی ما

 .کرد تلخی یخنده و گفت را این

 خیلی سینا اما بودیم پدرم با رو وقتمون بیشتر وسینا من شدن جدا هم از پدرم و مادر وقتی -

 .بود مادرم محبوب

 .کرد نگاهم اششده قرمز هایچشم با و کرد بلند را سرش

 یه حرف این دونی؟می اما دارن دوست اندازه یه به رو هاشونبچه مادرها و پدر گن،می -

 قول به که بودم مادرم تخس و شیطون پسر... من! ترهمحبوب که هست یکی همیشه مزخرفه،
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 همین برای بود شده متنفر ازپدرم اون. دارم رو اون رفتارهای و اخالق پدرمم، از کپی یه خودش

 رو حق همیشه سینا. مادرم محبوب سینا و سیروس محبوب شدم من! نداشت وستمد خیلی

 هم پدرم. کردمی دور اون از رو خودش همیشه داشت، مشکل خیلی پدرم با داد،می مادرم به

 هم موفق و بسازه خودش مثل یکی من از که کرد رو تالشش تموم شد، ناامید سینا از وقتی

 که وقتی بعد و داد یاد من به رو اشحرفه تموم و کارهاش شدم، دو یشماره سیروس من شد،

 تموم رو دانشگاهم هنوز موقعاون! جایگزینش شدم من شد، سخت مریضی یه درگیر خودش

 پدرم از ترباهوش من اما... وکار وکار کار فقط شد، زندگیم... کردم کار به شروع که بودم نکرده

 ... .کردم برابر چند رو چیز همه چندسال عرض در بودم

 .خندید بلند صدای با و گفت را این

 ازش چیزرو همه... من! بشم خودش از بدتر من قراره کردنمی فکر سیروس دونی؟می اما -

 همیشه و باشه خواممی من که اونطور چیز همه خواستممی. کردم حذفش زندگیم از گرفتم،

 بود؛ تو کردن پیدا ذکرم فکرو تموم اما داشتم، چیز همه من. بود میلم طبق چیز همه

 شه،می تکرار داره گذشته کنممی احساس امروز، ولی کنم پیدا تورو بقیه از قبل خواستممی

 تونمنمی من که افتاده اتفاق وسط این چیزی یه ره،نمی پیش من خواسته طبق چیز هیچ دیگه

 ... .کنم کنترلش

 حالش کنم؟ چه باید من شده؟ اینطوری چرا گوید؟می هزیون دارد گوید؟می چه پسر این خدایا

 .دادم تکان را هایمب**ل ضعیف صدای با. است بد خیلی

 بودی؟ متنفر من از چون بودی من دنباله -

 .زد تلخی لبخند و کرد نگاهم

 !بودم دو یشماره سیروس من چون بودم دنبالت -

 که کردممی فکر داشتم. بپرسم دیگری سوال خواستممی فهمم،نمی اصال چیست؟ منظورش

 االن قلبم، وای ای... جانم... وای ای. گرفت آغوش در و کشید خودش سمت به را من ناگهان
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 زمزمه گوشم کنار آرام صدای با و کرده حلقه من دور را دستش دو. بایستد تپش از که است

 :کرد

 .آوردم کم من تونم،نمی اما... کنم تمومش باید -

 .دادم راتکان لبهایم سختی به و لکنت با. ترسیدم حقیقتا  

 .باش آروم... توروخدا -

 .فشارداد رابیشتر من

 ... .چقدر فهمینمی خودت تو نیلوفر، آرامشی منبع تو. شممی آروم بمون، همینجا -

 هدفش چیست؟ قصدش کنممی سکته دارم وای ای نگفت؟ کامل را حرفش چرا چقدرچی؟

 چرا پس است؟ متنفر من از یعنی بیاورد؟ برسرم بالیی همینجا خواهد می نکند چیست؟

 بعد و بدهد فریبم اشمهربانی با اول خواهدمی یعنی شده؟ اینطوری چرا! شده؟ مهربان اینقدر

 حالت نیست، خودش حال در او دیوانه دختر نه اما برس فریادم به خدایا بزند؟ را آخر یضربه

 را چیز چه کند؟ تمام را چیز چه کند؟ تمامش باید که چیست منظورش ولی. ندارد طبیعی

 !برساندش؟ پایان به خواهدمی که کرده شروع

! دارد دلنشینی صدای چه کن؛ گوش قلبش تپش صدای به و بگذار کنار را فکرها این بیخیال، آه

 تاب مخت اینکه مثل! شوی؟ احساسی توانیمی توهم نیلوفرخانم؟! بابا نه اوه! زیباست چقدر

 شودمی وای. کندنمی فرقی هیچ است، همینطور هاآدم یهمه قلب تپش صدای برداشته،

! احساسی؟. بشویم غرق اماناحساسی یصحنه این در بگذار وجود؟ ندای شوی بردار دست

 چه حاال باشم، دنیا تمام بیخیال بگذار. است احساسی واقعا پس هستم، سام آغوش در من

 وجود ندای این مگر اما! کنم؟ حلقه دورش را دستم هم من خواهدمی دلم چقدر کنم؟

 احساسی دارم، ایتازه و عجیب حس چه. کنم گوش زیبا صدای همین به است بهتر! گذارد؟می

 که داشت امنگه همانجا آنقدر گذشتند،می هادقیقه. نکردم تجربه امزندگی در حال به تا که

 .رفتم خواب به و شد بسته هایمپلک چطور نفهمیدم
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 را دستم. کنم باز را هایمچشم و شوم جدا خواب خوب دنیای از شد باعث موبایلم زنگ صدای

 آغوش در دیشب دیشب، وای ای گذاشتم؟ کجا را آن دیشب کجاست؟ عینکم کشیدم، کنارم

 هم بالشی انداخته، هم پتو رویم کجاست؟ خودش پس. مبل همین روی. خوابیدم که بودم سام

 است، عسلی میز رسید ذهنم به که جایی اولین گذاشته؟ کجا را عینکم یعنی گذاشته، سرم زیر

 به را آن اینکه از بعد. کردم پیدایش اینجاست، آهان کشیدم، رویش و کردم دراز را دستم

 رهام هم باز وای کردم نگاه بود افتاده رویش که نامی به و برداشتم را موبایلم زدم هایمچشم

 از خبری هیچ انداختم، خانه اطراف به نگاهی و گذاشتمش صدابی روی پسر، شو بیخیال. است

 .نیست سام

 شلوار و سفید شرتتی. آمد داخل سام و شد باز خانه در که بودم نشده بلند مبل روی از هنوز

 نزدیکم. است بهتر کمی ازدیشب اشچهره کردم، نگاه دقت با را اشقیافه. دارد تن به راحتی

 لبخند یک. ایستاد مقابلم و گذاشت عسلی میز روی را داشت دستش در که پالستیکی شد،

 :گفت و زد

 .من یاعجوبه خانم بخیر صبح -

 .کردم نگاهش باز دهان با

 .بخیر صبح -

 .زد تریلبخندعمیق

 !نیلوفر خاصه روز یه امروز -

 .کردم کج را گردنم

 روزی؟ چه -

 روشن و خاموش اشصفحه اما نداشت صدا البته خورد زنگ موبایلم دوباره موقع همان درست

 تکان را هایمچشم شده کج گردن همان با اختیاربی. بود زدن زنگ وقت االن... خدا ای شد،می

 هم سام وای ای. کردم نگاه سام به دوباره سریع خیلی اما کردم نگاه موبایلم یصفحه به و دادم
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 معلوم خوب نبیند؟ خواهیمی دید؟ را رهام نام نکند... خدا یا. کندمی نگاه موبایلم به دارد

 موبایلم از را نگاهش اوهم اما بگویم چیزی خواستممی! است؟ کور تو مثل مگر بیندمی که است

 :گفت باشد، دیده را موبایلم خوردن زنگ که انگار نه انگار شد، خیره خودم به دوباره و گرفت

 .تولدمه امروز... گفتممی داشتم: سام

 .رفت باال ابروهایم

 !واقعا؟ اوه، -

 .داد تکان پایین و باال به را سرش

 !باشه خاص روز یه قراره و آره -

 .زدم لبخند

 .خریدممی هدیه برات حتما   دونستممی اگه گممی تبریک خوب، چه -

 .زد عمیقی لبخند

 !کنی برام کاری یه خواممی درعوض اما خوامنمی هدیه -

 کاری؟ چه -

 .کرد اشاره میز روی پالستیک به

 این نُه ساعت امشب خواممی. دارم کار یکم بیرون، رممی دارم من. خریدم تو برای رو این -

 حرف مهمی چیزهای مورد در و بخوریم شام باهم خواممی من، یخونه بیایی و بپوشی رو لباس

 .بزنیم

 روزهایی. دهدمی ایمعنی چه رفتارهایش این دانمنمی اصال. شد خارج خانه از و گفت را این

 ویالیش در و شدنمی نزدیکم اصال که بود هم روزهایی خندید،می و گفتمی من با که بود

 خواهدمی و خریده لباسی برایم امروز. گرفت آغوش در را من و زد هاییحرف دیشیب ماند،می

 را او فهممنمی چرا! دانم؟نمی را رفتارها این معنی چرا من! باشد خاص شب یک برایش امشب
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 پیدا را من خواهندمی همه ندارد، خوبی قصد سام گویندمی همه کند؟ چه خواهدمی شده؟ چه

 من که گفت دیروز رهام و است خطر در جانم گویدمی چون گذاردنمی! گذاردنمی سام اما کنند

 موهایم داخل را دستم دو نیاوردم، طاقت دیگر که اینجاست! هستم خطر در سام خود طرف از

 .کشیدم خرناسی و ریختم بهم آنهارا کردم فرو

 .نیلوفر تو یساده و نخودی مغز این به لعنت آخــخ -

 را داخلش و برداشتم را زیبا و شیک پالستیک آن به زدم، بهم حسابی و درست که را موهایم

 آبی بلند لباس یک آوردم؛ درش پالستیک از. ببین را زیبا آبی لباس این... وای ای. کردم نگاه

 اشتوری هایآستین. کن نگاه را رویش هایمروارید لختی، یپارچه چه خوشرنگی، آبی چه رنگ،

 انتخاب برای ایسلیقه چنین عمرا   من ای،سلیقه عجب من، خدای وای. است قشنگ چقدر

 قلبم، وای. است داخلش هم دیگر چیز یک ببینم صبرکن. دارد پسر این که باشم داشته لباس

 پوشیدم وقتی است؟ اماندازه ببینم بگذار من، خدای است؟ من مال اکلیلی آبی هایصندل این

 را پایم سایز بودم خواب وقتی دیشب شاید گرفت؟ را من پای سایز کی پسر این ماند باز دهانم

 اینقطه به شود؟می چطوری! گرفته؟ را لباست سایز چطور بگو تو بیخیال، را این حاال گرفته،

 به تندتند را سرم و گزیدم را هایمب**ل... اینکه جز... اینکه جز هست راهی مگر. شدم خیره

 !ها کنیمی فکرها چه حیا،بی دخترای دادم تکان راست و چپ

. کنم آماده شب برای را خودم باید ندارد فکرکردن اینکه است، معلوم خوب کنم؟ چه باید حاال

 کردن آرایش برای آموزشی ویدیوی یک دنبال گسترده مجازی فضای این در روز طول تمام تقریبا

 نگاه را اول ویدیوی. کنم آرایش را خودم بتوانم کن کمکم و بیا راه من با را امشب بیا خدایا. بودم

 نه چشمش، خط کشیدنش، سایه! است سخت خیلی اینکه خدا ای کند،می چه ببین کردم؛

 ببین. بود دیگری از ترسخت هرکدام تقریبا اما کردم تماشا ویدیو بیست از بیشتر. توانمنمی

 آرایش و نشستیمی نازنین کنار شده که هم یکبار نباید ای،دیوانه چقدر استعدادی،بی چقدر

 !گرفتی؟می یاد کردن

 اگر شنگولی، خیلی دختر؟ ها گممی. دارم وقت ساعت دو از کمتر اشهمه خداجان، شد، شب

 دوباره وای ای چه؟ بیاورد سرت بر را دهندمی هشدار همه که بالیی همان بخواهد امشب سام
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 یا میریممی یا امشب باالخره وجود ندای لطفا بردار دست اه چیست؟ قصدش یعنی. ترسیدم

 !مانممی زنده

 آینه در که را خودم. است اندازه چقدر من، خدای. پوشیدم را لباسم گرفتم، دوش اینکه از بعد

 خشک سشوار با را موهایم شدم، سیر آینه در خودم دیدن از اینکه از بعد کردم، ذوق کردم نگاه

. خوردهامی درد به خیلی امشب ندارم؟ کردنشان صاف برای دستگاه یک من چرا راستی کردم،

 ابتدا اوهم. بگیرم نازنین با تصویری تماس اینکه جز نداشتم دیگری راه! بیخیال نیست که حاال

 .دادم تکان دوربین جلوی را دستم. شد خیره من به باز دهان با

 کنی؟می نگاهم اینطوری چرا چته؟ هان -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 .قشنگه تنت تو چقدر لباس این نیلو، وای -

 .انداختم باال را ابروهایم و دادم گردنم به قری

 !کردی؟ فکر چی پس دیگه اینم ما -

 .خندید

 کنیم؟ چیکار حاال خوب -

 .کردم درشت را هایمچشم

 .کنی تعریف لباسم از فقط که نزدم زنگ کنم؛ آرایش بده یاد بهم چیه؟ کنیم چیکار -

 .داد تکان پایین و باال به تندتند را سرش

 .بکن رو گممی که کارهایی خوب، خیلی -

 برسرم باید خاکی چه امشب وگرنه کرده پیشرفت اینقدر ارتباطات که شکر بار هزاران را خدا

 .کرد اشاره موهایم به هم نهایت در کشید، طول کارمان ساعتی نیم! ریختم؟می

 .بذار باز هم رو موهات -
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 .کشید جیغ که شدم کردنشان جمع مشغول خونسردانه

 !بذار باز گفتم -

 .کردم رها را موهایم و دادم تکان هوا در را دستم

 کشی؟می جیغ چرا خوب، خیلی -

 .شد نمایان تصویر در هایشچشم فقط که طوری به آورد، جلو را صورتش

 !نزن دست بهشون دیگه و بریز یکطرفه رو موهات جلوی -

. کرد خداحافظی عریض لبخند یک با و زد چشمک یک آخر در و دادم انجام را گفت که کاری

 را هایمصندل. است مرتب چیز همه شوم مطمئن تا کردم نگاه را خودم و ایستادم آینه مقابل

 را امشب خدایا. نُه تا مانده دقیقه پنج. انداختم ساعت به نگاهی پوشیدم، که را آنها برداشتم

 چیست؟ سام هدف فهمممی باالخره یعنی بیفتد؟ اتفاقی چه است قرار یعنی بگذران خیر به

 و لباس به دستی. ایستادم ویالیش در پشت و شدم خارج خانه از رسید که نُه به ساعت

 خوب! شده؟ دگرگون حالم دوباره چرا تپد،می تندتند قلبم اینقدر چرا دانمنمی کشیدم، موهایم

 .بزنم در توانستم باالخره و کشیدم عمیقی نفس دیگر، بگیر آرام

 وای! کرد باز را در که نکشید طول هم ثانیه دو حتی چون بود ایستاده در پشت کنممی فکر

 موهایش رسیده، خودش به چقدر! است من لباس همرنگ درست پیراهنش. کن نگاهش قلبم،

 .کرد باز برایم را راه و زد لبخندی. کرده تیغ شش و صاف را صورتش داده، حالت را

 چطوری؟ سالم، -

 .ممنون سالم -

 راه اصلی نشیمن و سالن سوی به آرامآرام. کردمی نگاه را شدنم داخل براقش هایچشم همان با

 چه دیده، تدارک میزی عجیب ببین، وای. افتاد غذاخوری میز به نگاهم هرچیز از قبل. افتادم

 من را هاصحنه این! کرده چه ببین. است زیاد دونفر برای غذا اینهمه اما خوشرنگی غذاهای

 به شدم سیر که غذاخوری میز دیدن از دارد؟ هدفی چه واقعا   امشب. دیدم هافیلم در فقط
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 به من، نگاه با کند،می نگاهم دارد لبخند یک با و ایستاده کن؛ نگاهش وای، ای برگشتم، عقب

 .ایستاد روبرویم درست و آمد سویم

 .نیلوفر بزنم بهت مهمی هایحرف امشب خواممی دونی؟می: سام

 خودت گوید؟می دارد چه مگر چرا؟ اما بیفتم پس که نمانده چیزی دیگر تپید،می تندتند قلبم

 .کن کنترل را

 هایی؟حرف چه -

 .کرد اشاره شام میز به

 باشه؟ زنیم،می حرف بعد و خوریممی شام باهم اول -

 و دویدن صدای و فریاد و جیغ! شد جنگ گمانم به ناگهان گفتم که را" ب" کردم، باز را دهانم

 .آمد باهم همه دیگر چیزهای خیلی و چیزی ترکیدن صدای

 هم سام خود گرچه کردم، پنهان سام سر پشت را خودم زده وحشت. کردم سکته ابالفضل، یا

 داخل تراس از که هستند که هاجنگلی این خدایا. نداشت رخسار به رنگ و شده شوکه

 و دختر چند! دیگر چیزهای و شادی برف و بادکنک ترکاندن و فریاد و جیغ با! پرند؟می

 .زدند فریاد خندان و زده ذوق شدت به یچهره با باهم همه چندپسر

 .مبارک تولدت -

 سام چه؟ کردیممی سکته اگر شدند؟ داخل اینطوری چه برای هاگرفته مرض این خدا، ای

 روی که شادی هایبرف کشیده درهم ابروهای با سپس کرد نگاهشان سکوت در لحظاتی

 .فشرد هم روی را هایشدندان و کرد پاک را بودند پاشیده صورتش

 کنین؟می غلطی چه دارین کنه، لعنتتون خدا -

 آویزان گردنش از و کردند حمله سام سمت به بعد و زدند قهقه هادیوانه مانند باهم همگی

 ببین هالعنتی. کردم شانهمه نثار آبداری ناسزاهای زیرلب و گرفتم فاصله هم من. شدند

 سوی به شد جدا سام از اینکه محض به پسرها از یکی. زدند بهم را امشب فیلمی یصحنه
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 که برد باال توانستمی تا را صدایش و کرد پخش آهنگی بعد ثانیه چند و زد جهشی تلویزیون

 شدم خالی باد از بادکنکی مثل شدم، سینه به دست. برود هوا به خانه نماند چیزی کنممی فکر

 خیلی انگار کندمی نگاه شانهمه به چطور ببین کردم، نگاه سام آلوداخم و وارفته یچهره به و

 گذاشتند، میزعسلی روی را داشتند دست در که بزرگی کیک آن. کند شانخفه خواهدمی دلش

 اصال انگار اما برقصد تا کشاندنش وسط به و گرفتند را دستش. است سام عکس رویش

 .کشیدمی کنار را خودش و گفتمی چیزی کشیده درهم ابروهای همان با نداشت حوصله

 حمله سویم به تقریبا   و انداختند بودم، ایستاده گوشه یک که من به نگاهی دخترها از دوتا

 شانیکی! هستند؟ خوشحال اینقدر چه برای االن. کن نگاه را شنگولشان هایقیافه. کردند

 .کرد دراز را دستش

 .هستم منا من عزیزم؟ چطوری -

 .فشردم را دستش

 .نیلوفر منم -

 که انگار کنندمی صحبت اشتیاقی چه با ببین آمد، جلو خوشحالش یچهره همان با هم دیگری

 .شناسندمی را من سالهاست

 .هستم الناز منم -

 .خوشبختم -

 .زد تریلبخندعریض منا

 داری؟ نسبتی سام با کنی؟نمی معرفی روخودت عزیزم خوب، -

 و داد هل را دو آن شد نزدیک دو این از ترشنگول پسر یک بدهم، را جوابش اینکه از قبل

 .کرد نگاه موهایم به و زد نماییدندان لبخند سپس ایستاد مقابلم

 گیسه؟ کاله این! مونهمی هاعروسک موهای مثل مویی عجب -
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! نشود خیره کسی به اینطوری که دربیاورم حدقه از را هایشچشم باید کن، نگاهش واه

 یک چیست نظرت پرو، یپسره. کشیدم عقب را خودم که بزند دست موهایم به خواستمی

 .کرد دراز را دستش و زد تریلبخندعریض بیخیالی با کنم؟ دماغش نثار مشت

 شما؟ و هستم آرش من -

 فکر این با شود؟می چه بگیرم هم را دستش حاال دیدند حجاببی را من دیگر که هااین ببین

 آن روبروی آمد، میانمان سام ناگهان کند برخورد او دست به اینکه از قبل اما کردم دراز را دستم

 جدا مفصل از است زیاد احتمالش که انداخت پایین را پسر آن دست چنان و ایستاد پسر

 :گفت اشهیوالیی صدای با. باشد شده

 .دهنمی دست کسی به نیلوفر -

 دست هم خوب خیلی ده؟نمی دست کسی به نیلوفر که چه یعنی کند؟می اینطوری چرا واه،

 و آمدند سویش به دیگر نفر دو که بگوید چیزی پسر ان به بازهم خواستمی! دهمی

 .گفتند باهم همزمان کشاندش، سالن وسط به کشانکشان

 .داریمبرنمی سرت از دست وگرنه سام برقصی باید -

 و داد راتکان خودش حوصلگیبی با کمکم اما برقصد خواهدنمی نظرم به کشاندند وسط را سام

 نشستم مبلی روی اجبار به. رقصیدمی لبخندزنان و برگشت اشانرژی آهستهآهسته بعد

 لبخند یک کرد، نگاه من به شرورش یچهره همان با رقص حین در. کردممی نگاهش وداشتم

 زد؟ چشمک من به دیدم؟ درست من وای، ای. زد چشمک ناگهان و آمد صورتش روی عریض

 من به دارد مدت تمام کن، نگاه. بود چشمک واقعا گویی؟می چه دختر نه. پرید چشمش شاید

 .داردبرنمی چشم من از کند،می نگاه

 کشیدندمی هورا سرخوشانه هم هاآن شد، جدا میانشان از که نکشید طول بیشتر دقیقه چند

 .کشید کناری به و گرفت را پسرها آن از یکی بازوی سام. رقصیدندمی و

 خوش و برقصند شب آخر تا خواهندمی هااین باشد، فایده بی دیگر من ماندن کنمفکرمی

 اصال بروم؛ خودم ویالی به من است بهتر کنند، ترک را اینجا حاالحاالها دانممی بعید و باشند
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 پشت و رفتم سام سوی به شدم، بلند بودم نشسته که مبلی روی از. ندارم اینهارا یحوصله

 .زدمی حرف پسر آن با عصبانیت و خشم با البته بود صحبت گرم. ایستادم سرش

 .برید زودتر و کنید جمع رو هاتونبازی مسخره این: سام

 .کرد درشت را هایشچشم پسر آن

 .بگذرونیم خوش و باشیم پیشت شب آخر تا خوایممی تازه تولدته امشب بابا -

 تموم فهمی؟می باشم، تنها زنم با خواممی من بگم؟ بهت زبونی چه به بابا کنین،می غلط: سام

 سوپرایز من برید، رو بساطتون کنین جمع. مزخرفتون سوپرایز این با زدین بهم رو من هایبرنامه

 .خوامنمی

 منظورش! چیست؟ سام ینقشه نیلوفر، برگردی ریز خیلی است چطور رفت، باال ابروهایم

 اینها رفتن به اینقدر چرا برسد، داد به خدا! زدند؟ بهم را هایشبرنامه تمام گویدمی که چیست

 .کرد درشت را هایشچشم پسر آن! دارد؟ اصرار

 !کردی ازدواج که گفتمی درست مریال پس -

 .ببر باخودت رو هااین کن جمع گم،می بهت آخر بار برای شایان؟ گفت،می درست آره: سام

 .داد تکانی را گردنش است شایان نامش فهمیدم حاال که پسر آن

 .بگذرونیم خوش رو امشب بذار سام بیخیال اه -

 مقابل و ریخت نوشیدنی آن از کمی لیوان در و برداشت را معروفش بطری میز روی از سپس

 .گرفت سام

 .بخور خوب نوشیدنی یکم بیا -

 .زد کنار را دستش سام

 .بخورم چیزی امشب خوامنمی من -

 .داد ادامه تأکید با دوباره و کرد مکث ایلحظه
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 !االغ ببر اینجا از رو هااین فقط -

 .گذشت کنارش از و خندید شایان

 !عمرا   -

 نزدیکم و داد بیرون صدا با را نفسش دید، که را من. برگشت عقب به سام رفت، که پسر آن

 .شد

 .کنممی درستش کن صبر یکم نیلوفر، بیان هااین نبود قرار -

! دانمنمی را دلیلش اصال من البته که دارد مشکل خودش! ندارم مشکلی منکه گوید؟می چه

 .گرفتم را بازویش که بگذرد کنارم از خواستمی

 .گرفتن جشن برات رو تولدت هاتدوست بمونن، بذار نداره اشکال -

 .پیچید درهم صورتش اجزای بعد و کرد نگاهم خیره

 ...تنها خواممی بزنم، مهمی هایحرف باهات امشب خواستممی من -

 امشب نیلوفر، باورکن کند؟می اینطوری چرا. رفت و گفت کشدار اه یک کرد، قطع را حرفش

 نشست، مبلی روی سینه به دست. بیاورد سرت مال بال و کند تمام را چیز همه خواهدمی

 تیرباران را همه دارد انگار که خشمگینی هاییچشم با و دادمی تکان را راستش پای تندتند

 مانم،می فعال   نیست، ایچاره کنم؟ چه من... بابا ای. کندمی نگاه پسرها و دخترها به کندمی

. زد عمیق لبخند یک و کرد نگاهم موقع همان درست کردم، نگاهش دوباره و نشستم مبلی روی

 بلند مبل روی از نکرد، تحمل بیشتر دقیقه ده. داردهابرنمی چشم من از امشب پسر این واه

 .کردند نگاهش وارفته یچهره با و شد بلند باهم همه اعتراض صدای. کرد قطع را موزیک و شد

 کنی؟می گیری حال امشب اینقدر چرا سام؟ کنیمی چیکار: شایان

 .کشید اشپیشانی به دستی سام
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 جشن این لطفا گم،می رک اینقدر که ببخشید. دارم سردرد نیست، خوب حالم امشب من -

 .برید و کنید تموم رو مسخره

 خوب حالش رسدنمی هم نظر به البته کند،می بیرون را همه دارد علنا   ببین شد، گرد هایمچشم

 .کرد اشاره کیک به دخترها از یکی. باشد

 .نکردی فوت هم روشمع نبریدی، هم روکیکت هنوز که تو -

 :گفت دیگری

 .بودی پایه همیشه که تو سام؟ شدی اینطوری چرا -

 و کرد روشن را شمع کشید، بیرون شلوارش جیب از را فندکش آمد، کیک سمت به تندتند سام

 .کرد فوت را آن ثانیه یک از کمتر

 .کردم فوت هم رو کیک بفرمایید -

 .گرفت شایان یسینه سمت به و برداشت را کیک

 .برید لطفا حاال و بگیر اینو -

 .کرد کج را گردنش شایان

 .بخوریم هم کیک خوایممی ما که، شهنمی -

 فشار هم روی را هایشب**ل! شودمی بلند دود دارد سام سر از کردم احساس لحظه این در

 .شد خیره شایان به معروفش هیوالیی یچهره همان با و داد

 بخوری؟ هم کیک خواییمی -

 .زد عریضی لبخند شایان

 .آره -

 .کرد فرو کیک در را صورتش و گرفت را بیچاره پسر آن گردن ناگهان
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 .جون نوش بفرما -

 را سام نباش، شنگول دختر؟ هی. خندیدم بلند صدای با هم من خندیدند، باهم همه ناگهان

... خدا یا. برساند قتل به امشب را تو خواهدمی شکبی کند، بیرون را همه دارد عجله ببین

 نفر یک چیست؟ کارهایش این معنی است؟ عجیب اینقدررفتارهایش چرا واقعا. ترسیدم دوباره

 حالش فقط شکبی دختر، کنیمی فکر بد اینقدر چه برای نه، اما بدهد توضیح برایم بیاید

 .کند استراحت خواهدمی و نیست خوب

 .کرد نگاهشان و کرد باز را آن رفت ویالیش در سمت به و کرد رها عسلی میز روی را کیک

 .خدافظ نیست، خوب حالم من تبریکتون بابت ممنون -

 کشیدم، عمیقی نفس. رفتند بیرون دانهدانه و برداشتند را وسایلشان غرغرکنان آنها یهمه

 بد حالش گفت مگرنشنیدی ای؟نشسته چه برای دیگر برو پاشو نیست؟ خبری هیچ دیدی

 روی هایکیک که بود شایان نفر آخرین افتادم راه در سوی به و شدم بلند هم من. است

 :گفت بگذرد، سام کنار از خواستمی وقتی و کردمی پاک را صورتش

 .برات دارم بیشعور، -

 .کشید درهم را ابروهایش و گرفت را بازویش سام

 .داخل اومدین اینطوری باهاش که بده رو امخونه کلید -

 و شدم نزدیکش هم من. گذاشت دستش در را کلید بعد و کرد نگاهش خیره لحظاتی شایان

 .کردم نگاهش

 .فعال   رم،می هم من خب، -

 .داد قرار مانعم را دستش ناگهان که بروم بیرون خواستممی

 کجا؟ تو -

 .رفت باال ابروهایم
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 بده؟ حالت نگفتی مگه -

 .زد عریضی لبخند شیطنت با سپس ایستاد روبرویم و بست را خانه در

 دوست متفکر مغز باشم، تنها باتو تا کنم بیرون رو هااون خواستممی من! دختر؟ گیمی چی -

 !من داشتنی

! پسر؟ نشوی مهربان تو شودنمی بگویم؟ چه وای! داشتنی؟ دوست گفت من به گاد، مای اوه

 به را من و گرفت را دستم. بروم بیرون من بگذارد خواهدنمی ببین است، ترسناک هایتمهربانی

 .خاراند را اشکله پشت و انداخت غذاها به نگاهی. برد غذاخوری میز سوی

 .شد سرد غذامون هااحمق اون خاطر به ببین -

 .زد لبخند یک و کرد مکث ایلحظه

 .کنممی گرمشون االن نداره ایرادی اما -

 و گذاشت ماکروفرش داخل را آنها رفت، آشپزخانه به و برداشت را هاسوخاری مرغ و هاجوجه

 .برگشت سویم به

 .شهمی گرم غذا االن سرمیز بشین -

 .نشستم صندلی روی و دادم قورت را گلویم آب. کنم درک را کارهایش توانمنمی ترسیدم، خیلی

 بزنی؟ روهاتحرف خوایینمی -

 .نکن عجله بخوریم، غذا صبرکن: سام

 گذاشت، سرمیز و درآورد ماکروفر از را غذاها بعد یدقیقه چند شدم، منتظر و نشستم همانجا

 .نشست روبرویم هم خودش

 .کن شروع غذا، از هم این خب، -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

331 

 

 لحظه هرچند تقریبا نکنم نگاهش توانستممی مگر اما کردم شروع آرام خیلی و دادم تکان سری

 لبخند و کردمی نگاهم هاموقع همان درست اوهم که است جالب و کردممی سربلند یکبار

 .زدمی

 !یادمی بهت خیلی لباس این راستی؟: سام

 عجیب رفتارهایش. زندمی برق هایشچشم کند؟می تعریف من از. شد بد حالم بازهم وای

 که همانطور بعد لحظاتی! کند؟نمی خالص را من و گویدنمی را هایشحرف چرا پس است،

 :گفت خوردمی را غذایش آرامآرام

 ... .بگم بهت باید هم رودیگه چیز یه -

 .کرد ریز را هایشچشم سپس زد عمیقی لبخند و کرد مکث

 دونی؟می... ام... خوب ایلیا؟ نامزدی شب! بودم؟ گفته بهت کسی کردن توجه مورد در یادته -

 تو جذبه یعنی یاد،می خوشش تو از یعنی... باشه مهربون باهات کنه، توجه بهت کسی اگه

 !شده

 .شد گرد هایمچشم و رفت باال ابروهایم

 پیش برام... ام یعنی نکردم اش تجربه تاحاال من آخه! دونستمنمی رو این من خوب... عجب -

 !پرسممی تو از مهم سوال یه من حاال ولی! نیومده

 .زد عمیقی لبخند

 !بپرس داری دوست هرچی امشب بپرس، -

 :گفتم بعد و باشم خونسرد کردم سعی! مهربان چقدر خداجان، وای شد، گرد هایمچشم

 !چیه؟ تو مهربونی دلیل -
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 برای وای،! ماند مبهوت و مات چرا دانمنمی شد، عوض اشچهره حالت ناگهان شنید که را این

 و چپ به را سرش باز دهان با. پرسیدم سوال فقط گفتم؟ چه مگر! شده؟ شوکه اینطوری چه

 .داد تکان راست

 !گفتم؟ چی من نفهمیدی االن تو یعنی شه،نمی باورم -

 .دادم تکان پایین و باال به را سرم خونسردانه

 دارم حاال شده، جذبش یعنی باشه مهربون آدم با نفر یه اگه گفتی فهمیدم، که رو اون -

 کنی؟می رو اینکارها چرا بگی؟ بهم روچی امشب خواستیمی! چیه؟ تو مهربونی دلیل پرسممی

 لحظاتی و گذاشت سرش روی را دستش دو هر کرد، رها بشقابش داخل را چنگالش و قاشق

 بعد ثانیه چند گفتم؟ چه من مگر! شد؟ ناامید اینقدر چرا وای، بست، را هایشپلک

 خانه دیگر سمت به و چرخاند را سرش بعد و کرد نگاهم باز دهان با و کرد باز را هایشچشم

 :کرد زمزمه زیرلب ضعیف صدای با! کند؟می که چیست کارها این. شد خیره

 !بگم؟ بهش باید چطور دیگه زنم،می حرف فارسی باهاش دارم من خدایا؟ -

 .کردم بلند را صدایم شنیدم، که را حرف این

 .بگو واضح! دیگه بده رو سوالم جواب خب،! گی؟می زیرلب داری چی چی؟ یعنی -

 .کرد بلند را صدایش اوهم

 !آخه؟ خنگی اینقدر چرا تو! این؟ از ترواضح دیگه -

 .کشیدم درهم را ابروهایم و شدم عصبانی

 خنگم؟ من خنگ؟ -

 !خنگم من ببخشید، نه: سام

 چیه؟ رفتارها این معنی مهربونی؟ من با چرا بگو بهم واضح بری، حاشیه اینکه جای ببین؟ -

 هان؟ بدی؟ جواب رواین سخته خیلی
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 .زد فریاد تقریبا   اششده قرمز یچهره با و کوبید میز روی دستش دو با ناگهان

 بفهمی؟ تا بگم چطور دیگه! یادمی خوشم ازت من بابا؟ -

 من از گفت! ایستاد تپش از قلبم کنممی فکر نه کردم، سکته گمانم به نه شدم، خشک

 برای کارهایش تمام یعنی! هستم؟ من منظورش واقعا! شده؟ من جذب گفت! آید؟می خوشش

 باورم اصال نه شود،نمی باورم است؟ دلیل همین به اشگذشته چندوقت رفتارهای است؟ این

 دلم عمرم تمام که اییناشناخته احساس همان! افتاد؟ اتفاق باالخره یعنی خدایا! شود نمی

 ایذره من و کردمی صحبت درموردش نازنین که احساسی همان کنم؟ اشتجربه خواستمی

 احساس دارد؟ حسی چه کندمی عالقه ابراز دختر یک به مرد یک وقتی اینکه! فهمیدم؟نمی

 دارم... دارم! بسوزاند را وجودم تمام است قرار و کند می فوران دارد که دارم را آتشفشان یک

 شکبی شود،می تار دارد هایمچشم... وای ای! باشد اینطوری کردم نمی هم تصورش! میرممی

 .ندارد چیزهارا این شنیدن یجنبه نیلوفر دانستنمی

 .زد دیگری عمیق لبخند کند،می نگاهم خیره دارد هنوز

 .بخور روغذات! شدی؟ سرخ چرا! خوبه؟ حالت -

 آرام و خونسرد اینقدر تواندمی چطور خدایا. خورد را غذایش خونسردانه خودش و گفت را این

 توانممی دیگر مگر بگو، را من حاال! باشد؟ داشته نفس به اعتماد اینقدر تواندمی چطور باشد؟

 این خاص شب از منظورش پس. لرزدمی دارد هایمدست هایم،دست! عمرا! بخورم؟ چیزی

 قورت را گلویم آب سختی به. روممی هوش از دارم وای ای است؟ این مهمش هایحرف است؟

 ای زدم سرچنگال را آن و بردم سوخاری مرغ از ایتکه سمت به را چنگالم زحمت به بعد و دادم

 به قری! بگیری برایش را خودت باید االن تو دختر! لرزد؟می لعنتی دست این اینطوری چرا وای

 چه آه! باشی داشته نفس به اعتماد باید! بیایی عشوه دیگر دخترهای مانند و بدهی گردنت

 من از انتظاری چه نکردم، تجربه را این هیچوقت امزندگی تمام در! توانم؟می مگر گویی؟می

 کردنی باور! بوده؟ این هاشمهربانی معنی پس...پس آمده، خوشش من از گفت او! داری؟

 !هاحرف این به چه را نیلوفر. نیست
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 کنی؟می چیکار داری نیلوفر؟: سام

 .شدم خیره مبهوتش یچهره به وسردرگم گیج و کردم سربلند

 !چی؟ -

 .اونطرفه سس ظرف! ریزی؟می نوشابه لیوان توی روسوخاری داری چرا: سام

 نوشابه داخل را چنگال این االن چرا واه کردم، نگاه کردممی که کاری به و انداختم پایین را سرم

 این در توانمنمی دیگر... نه! رسیده؟ من دیوانگی به نوبت حاال! آمد؟ سرم بر چه! کردم؟ فرو آب

 .کنم تحمل توانمنمی دیگر بمانم، هوا

 روی که ایصندلی سپس انداختم را میز روی لیوان ابتدا که شدم بلند صندلی روی از چنان آن

 :گفتم بگوید، چیزی اینکه از قبل. شد بلند سرعت به هم سام. انداختم را بودم نشسته آن

 !بزنم قدم یکم بیرون رممی من... ام... من -

 .شد درشت هایشچشم

 !شب؟ وقته این -

 .رفت باال ابروهایم

 !شبه؟ االن مگه! شب؟ -

 .خندید

 !گهاینطورمی که هوا تاریکی -

 .افتادم راه خروجی در سوی به و انداختم پایین را سرم

 .خودم اتاق توی رممی پس خوب، -

 .زد صدایم که رفتممی خروجی سمت به سریع هایقدم با

 .وایسا نیلوفر -
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 وای،! دویدم کمان از شده رها تیر مانند کنم، چه نفهمیدم دیگر شنیدم که را هایشقدم صدای

 شو خفه لطفا! چیست؟ هابازی جنگلی این! کنی؟می فرار چه برای! دختر؟ چیست کارها این

 ثانیه چند به کردم قفل را در سرعت به شدم که اتاقم داخل! بکنم را کارم بگذار وجود، ندای

 .داد تکان را در یدستگیره که نکشید

 !کردی؟ قفل درو چرا کنی؟می که کاریه چه این نیلوفر؟: سام

 :گفتم بلند صدای با

 .خودت یخونه توی برو توهم راحتم همینجا -

 :گفت دوباره آمیزشیطنت لحن با بعد و خندید ابتدا

 نگفتم، کامل رو هامحرف هنوز من نداره، که کشیدن خجالت. دیگه بازکن! کشیدی؟ خجالت -

 .نخوردی هم رو غذات آخه

 .کردم بلند کمی را صدایم. کنم تحمل توانمنمی دیگر برو وای، ای

 .خوامنمی غذا -

 !لطفا   دیگه بازکن رو کوفتی در این! کنی؟می لوس برام رو خودت داری: سام

 !نه -

 جذبت نه یاد،می خوشم ازت نه من گیرممی پس رو حرفم کردم، اشتباه اصال   بابا، ای: سام

 خوبه؟! شدم

 .زدم در به ایضربه کالفگی با! شده کنه چقدر خدایا

 !بری؟ لطفا شهمی -

 .شنیدم واضح را صدایش که کرد پوفی

 .رفتم من... باشه خوب، خیلی: سام
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! آمده خوشش تو از که بود این برای پسر این کارهای تمام نیلوفر، تو داری مغزنخودی چه ببین

 تجربه را احساس این هیچوقت کردممی فکر. کنندمی آب قند دلم در گویی جانم، خدا وای

 باید امشب. کردی زشتی کار خیلی کردم؟ فرار اینطوری چرا وای... امشب اما. کرد نخواهم

 جلو این از بیش وجود ندای کنبس لطفا. زدیدمی باهم رمانتیک هایحرف و ماندیمی کنارش

 ابرها روی دارم جان خدا اوه. آمدی اینجا به و کردی ولش تو و دید تدارک اینقدر بیچاره. نرو

 !کنم؟ سقوط نکند کنم،می پرواز

! کردی؟ ذوق اینقدر. بگیرم را لبخندم جلوی توانستممی مگر حاال. انداختم تخت روی را خودم

 پیدا حالی چه. تپدمی تندتند چقدر قلبم،... وای نیلوفر؟ از آید؟می خوشش من از واقعا   یعنی

 خوب چیز همه چقدر خدایا. شد من نصیب هم احساس این باالخره شود،نمی باورم. کردم

 خودم دور شدم، بلند تخت روی از. کردممی سیر رویاها در بگو، را نیلوفر حاال. است

 هایچشم سفیدم، موهای ام،فرفری موهای بابت ممنونم خدایا. چرخیدممی و چرخیدممی

 و شدنم الکچری نبودم، مادروپدرم دخترواقعی اینکه کردم، تحمل بچگی از که عینکی ضعیفم،

 وای! کنم اشتجربه هیچوقت کردمنمی فکر که احساسی. شده نصیبم که احساسی این... حاال

 دیدی سام؟ بزند؟ تو به را حرف این سام کردیمی را فکرش. شوممی دیوانه دارم کنم گمان

 احساس چرا دانمنمی بیاورد؟ برسرت بالیی خواستنمی دیدی نیست؟ بدی پسر هم آنقدرها

 و گشتبرمی کاش پیشش، بروم دوباره شدمی کاش...کاش شود،نمی این از زیباتر دنیا کنم می

 بزنم نازنین به زنگ یک است چطور. روممی همراهش حتما اینبار شکبی زد،می صدایم بازهم

 .فردا برای بگذار بیخیال، نه کنم، صحبت او با و

... باالخره و. است من یشناسنامه در سام نام و سام یشناسنامه در من نام شود؟می باورت

 دختر وایی رویایی، شب یک زیبا، عروسی یک. شود ختم خوشی به است قرار نیلوفر زندگی

 احساس همین فقط نیست، مهم چیز هیچ دیگر اصال  ! ها کنیمی رویزیاده داری خیلی دیگر

 .است مهم سام فقط است، مهم

 فکر و بودم بیدار بگذارم، هم روی را هایمپلک توانستمنمی اصال برد؟می خوابم مگر حاال

 از هایمان، خنده از اولمان، احساس از دیدمش، که اولی روز از گذشته، که روزهایی به کردم،می
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 همه که عشقی همان است؟ عشق همان این یعنی. دیگر هایخوشی و بودنمان کنارهم

 دنیا، کنممی احساس حاال است عجیب هم واقعا است؟ دنیا در نظیر بی حس یک گویندمی

 !شده دیگری دنیای

. بخوابم بتوانم صبح خود تا دانممی بعید که بود باز آنچنان هایمچشم جغد یک شبیه درست

 ساعت. بخوابم را شب آن توانستم نهایت در را ساعتی سه یا دو حدود فقط کنممی گمان

 حرفی گفتن توان. افتاد لرزه به جانم تمام همزمان شد، زده اتاقم در ناگهان شد که هشت

 :گفت آرام صدای با بعد و زد در هم دیگر یکبار. نداشتم

 

 خوابی؟ هنوز نیلوفر؟ 

 لعنتی زبان این مگر. دیگر بده را جوابش چیست؟ اینکارها دیوانه دختر وای ندادم، را جوابش

 .زد حرف دوباره و کرد مکث ایلحظه! کند؟می یاری

 که دممی فرصت بهت بعدازظهر تا فقط گم،می چی ببین کن گوش. بیداری که دونممی -

 .سرکار رممی دارم من! بیرون بیایی باید بعدش باشی، اتاق توی اینطوری

 بیشتر ثانیه چند! شوم؟ روبرو او با چطور خداجان نشست، لبم روی عریضی لبخند اختیاربی

 :گفت شنگول لحن با بعد و زد در به آرامی یضربه دوباره ناگهان که نکشید طول

. کن نگاه اتشناسنامه توی رو اسمم! منی همسر تو باشه، یادت رو چیز یه راستی؟: سام

 !کنه تغییر چیزهایی یه باشه قرار... ام... شاید

 نیلوفر بابا بکُشد، هایش حرف این با را من خواهدمی گمانم به. برس دادم به خدایا واویال،

 بگذار است امشناسنامه در نامش گویدمی هم درست اما ندارد را چیزها این شنیدن ظرفیت

 نگاه را دومش یصفحه و برداشتم را امشناسنامه گشتم، کیفم دنبال. کنم نگاهش دیگر یکبار

 یه" شودمی تکرار ذهنم در اشجمله. کندمی ذوقی چه نیلوفر ببین جووون شایگان، سام. کردم

 بینمان چیزهایی که است این منظورش کند؟ تغییر است قرار واقعا تغییر؟" کنه تغییر چیزهایی

 کنار نیلوفر شودمی. بخواهد را همین هم دل این گمانم به قلبم، آخ شود؟می یعنی شود؟ عوض
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 خودم برای کمی است بهتر شوم،می دیوانه دارم خوشحالی از وای! بخواهد؟ را او که باشد کسی

 !است؟ عشق همان باالخره این و برقصم

 لبم روی از لبخند! خورد کاغذی به چشمم که بگذارم سرجایش خواستممی را شناسنامه

 اصال آه بود؟ چه بیاورم یاد به تا آوردم فشار مغزم به لحظاتی ماندم، خیره آن به و شد برداشته

 خیره همینطور و نشستم تخت روی وارفته یچهره با برداشتم، را آن. بودم کرده فراموشش

 هم یکبار برای چرا ها، گممی. گفتممی سام به باید کنم؟ چه تلفن شماره این با. کردم نگاهش

 است چطور! هستی؟ باخبر چیز همه از که گویینمی و کنینمی صحبت او با تلفنی شده که

 چیز همه حتما که بگویم و دارم خبر هایشنقشه تمام از که بگویم کنم؟ نثارش آبدار حرف چند

 .شودمی خنک هم دلم اینطوری! گیرممی او از را

 این جوشید وجودم در چیزی. بگویم سام به اول بگذار. شدم پشیمان نه برداشتم، را موبایلم

 را موبایل عمیق؛ نفس یک خوب، خیلی. دختر بگیر را تصمیمت و بگذار کنار را هابازی دیوانه

 گرفتم که را شماره. کردممی احساس حلقم در را قلبم لرزید، می هایمدست برداشتم، دوباره

 .پیچید گوشم در مردی صدای ناگهان و دوبار یکبار، خورد، بوق. کنم سکته نماند چیز دیگر

 بله؟ -

 .دادم تکان را هایمب**ل سختی به

 سالم -

 .بفرمایید سالم -

 .هستم نیلوفر... من... من -

 نیلوفر؟ کدوم نیلوفر؟ -

 !دنبالش بودید اومده که کسی! کنهمی فرق باهم هاشچشم رنگ... که... که دختری -

 ثانیه چند از بعد. گرفتم اشتباه را شماره شاید شد؟ چه بابا ای نیامد، صدایی دیگر کرد، سکوت

 :گفت زده هیجان
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 شایگان آقای یخونه به حتی گشتم دنبالت من هستی؟ دخترمحسن واقعا شه،نمی باورم -

 .ببینه تورو خوادمی پدرت بودم، شده ناامید کردنت پیدا از. رفتی که گفتن اومدم،

 او به را تلفن بگویم کنم نثارش را آبدارم هایحرف که است وقتش االن دادم، گردنم به تکانی

 .داشتم نگه دلم در که هایی همان بگویم؛ را چیز همه و بیاورم راجا حالش تا بدهد

 دنباله چی برای بیاره؟ سرم بالیی چی؟ که ببینه رو من خوادمی! نیست پدرمن آقا اون پدرم؟ -

 .بهش بدید رو گوشی بگیرم؟ رو چیزش همه ترسهمی منه؟

 هاش،عقلیبی کرده، زیاد اشتباه زندگیش تو محسن دونممی من دخترجون؟ گیمی داری چی -

 اون درهرحال ولی دونممی... دخترش از گذشتن مادرت، از جدایی هاش،گذرونیخوش

 .ببینش بیا یکبار فقط توهست، پدرواقعیه

 من. نیست مهم براش دخترش و کنهمی زندگی خوش و خوب که آدمی ببینمش؟ باید چرا -

 کنه صحبت من با االن همین تلفنی تونهمی خواد،می اگه. یامنمی مرد اون یخونه به هرگز

 .خدافظ که نه اگرهم

 سکته نماند چیزی کرد، میخکوب را من که زد حرفی ناگهان اما کنم قطع را تلفن خواستممی

 اشتباه هایمگوش نکند خدایا، گفت؟ چه. شدم ولو تخت روی و شد سست جانم تمام. کنم

 است؟ دادن رخ درحال اتفاقی چه کنم؟ باور چطور ست؟شوخی یک فقط این نکند! شنید؟

 اشهرکلمه اما شنیدممی را هایشحرف شده مسخ! بیاوری؟ سرم بر بالیی چه است قرار اینبار

 .بسوزاند را جانم توانستمی

 تمام در را سرما شدم، خیره اینقطه به مجسمه یک مثل کردم قطع که را تماس بعد، دقایقی

 تصوراتم همیشه چرا کنم؟ چه فهمیدمنمی اصال  . بروم هوش از نمانده چیزی کردم،می حس تنم

 دهد؟می ایمعنی چه شحرف آن باشد؟ اشتباه باید

 تکرار خودم برای را مرد آن هایحرف و نشسته یکجا پریشان فکری با من و گذشتمی ساعت

 یعنی نروم آنجا به توانستمنمی دیگر شنیدم مرد آن از که حرفی با کردم، را فکرهایم. کردممی

 با که سرساعتی. گردمبرمی خانه به سام آمدن از قبل و روممی. نیلوفر هستی مجبور! بروم باید
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 زده را عینکم و برداشته را لنزهایم. شدم خارج خانه از و پوشیدم را شلوارم مانتو گذاشتم، قرار او

 در سوی به شود، پیاده اینکه از قبل شد، متوقف خانه جلوی ماشینش که نکشید طولی. بودم

 را موبایلم لرزش صدای همزمان. کردم سکوت و گفتم سردی سالم. نشستم داخل و رفتم عقب

 از بیشتر صبح از شود؟ نمی بردار دست چرا است، رهام کردم؛ نگاهش. کردممی احساس

 خاموش را موبایلم و کردم رد را تماس ندارم، دیگر را یکی این یحوصله. زده زنگ بار بیست

 به بود، شده خیره من به مرد آن کردم بلند که را سرم. دارم پیش در روزی چه دانمنمی کردم؛

 حال در بعد لحظاتی. هستم خودم شود مطمئن خواهدمی شک بی کندمی نگاه هایمچشم

 .کرد صحبت رانندگی

 قبول رو زنیمی موردش در که هاییحرف یهمه هستم، محسن قدیمی هایدوست از یکی من -

 اون خودشه، مقصرش افتاده هراتفاقی دونممی چون کنم کاری براش که نبودم موافق من دارم،

 تا گرفته الکلش زیاد مصرف از بود، اینطوری اشجوونی اول از. کردمی رویزیاده چیز همه تو

 .بزنه رو هاشحرف بذار و ببینش رو یکبار این اما داشت مادرت با که رفتاری

 مرد یک این، از غیر داشتم را هرچیزی انتظار. جسد یک کنم، توصیف را حالم چطور دانمنمی

 نیلوفر؟ خواستینمی را این تو مگر اما! شود؟ چه که ببینم خواهممی را مسئولیتبی الخمردائم

 را او دیگر ساعتی تا نداشتی، اصرار دیدنش برای مگر ببینی؟ را مرد این خواستینمی مگر

 .کنی نثارش را داشتی دل در که هاییحرف تمام توانیمی و بینیمی

 جلو که بود خیابانی به نگاهم دادمنمی را جوابش هم کلمه یک حتی من و زدمی حرف او

 خواب امروز. نخواست را من هیچوقت که کردمی نزدیک مردی به را من هرلحظه و رفتمی

 .بیدار بیدار   هستم، بیدار کامال و بینمنمی

 تا بودم نشسته منتظر صندلی روی نمور و تاریک اتاقک آن داخل که بود بعد یکساعت تقریبا  

 او جوانی مرد و شد باز در بعد یدقیقه چند. نداشتم رویش کنترلی و لرزیدمی تنم تمام. بیاید

 معلوم اینکه خداجان وای. شدم بلند صندلی روی از اختیاربی و شدم شوکه. کرد همراهی را

 مسخ هم او اش،سبزتیره هایچشم این اش،جوگندمی فرفری موهای این است؛ من پدر است

 و ریش افتاده، گود هایشزیرچشم. شودمی نزدیکم آرامآرام و است خیره من به شده
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 را بیمار یک رسدمی نظر به کند،می خودنمایی اشچهره روی نامرتبی طرز به هایشسبیل

 نگاهش خیره هم من شده، خیره من به لحظاتی شد، نزدیکم. ندارد خوبی وضعیت که بینممی

 .کرد دراز سویم به را دستش ناگهان. کنممی

 !دخترمن! پریسایی و من دختر هستی، خودت تو -

 .شد درهم ابروهایم اختیاربی و کشیدم عقب را خودم

 .پدرمنه اون فقط! صادقی خشایار خشایاره، پدرمن، اسم -

 مقابلم صندلی روی همزمان. داد تکان پایین و باال به را سرش و پیچید درهم صورتش اجزای

 .نشست

 .باشم پدر نتونستم یعنی... یعنی نیستم پدر من. گیمی درست داری، حق -

 که ستاحساسی تنها این لحظه این در کردم، نگاهش بانفرت و نشستم صندلی روی هم من

 و شد خیره میز به لحظاتی. باشد اینطوری دیدنش کردمنمی تصورش دارد، جریان وجودم در

 .کرد نگاهم دوباره شرمندگی با و کرد سربلند بعد

 ما ازدواج. فهمیدمنمی زندگی از چیزی کردم، ازدواج مادرت با که بودم تو سال و سن هم من -

 .بود اجباری ازدواج یه

. کند توجیه را گذشته دارد قصد که است معلوم بگوید؟ چه اصال   خواهدمی گوید؟می دارد چه

 یغریبه یک که انگار. ندارم خوبی حس اصال. کنم نثارش مشتی خواستمی دلم خیلی

 شرمندگی که هاییچشم با سپس کرد سکوت دقایقی! باشد نشسته مقابلم انگیز رقتمفلوکه

 :داد ادامه زدمی موج آن در

 ازدواج اهل کردم، زیاد اشتباه زندگیم تو. بزنم سریع رو هامحرف باید ندارم، وقت خیلی من -

 سیروس به اون... اون... نداشتیم خوبی زندگیه مادرت و من. کردم قبول پدرم فشار تحت نبودم،

 رو زندگی و ازدواج قبول توانایی من! بودم نادون جوون یه هم من و داشت عالقه شایگان

 فقط نکردم، ازدواج دیگه جداییمون از بعد... باشم پدر تونستمنمی بچه، به برسه چه نداشتم،
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 و موندم من باختم، اما شدم شریک هامدوست از یکی با کنم بهتر رو خودم وضع خواستممی

 کسی توتنها و پوسممی دارم لعنتی زندان این توی اینجا، من! خصوصی هایشاکی و بدهی کلی

 !کنی کمک من به تونیمی که هستی

 گوید؟می دارد چه خدایا. کشیدم بیرون را دستم نفرت و خشم با گرفت، را دستم و گفت را این

 دلم دیگر کنم، تحملش توانمنمی دیگر! خواهدمی کمک من از مرد این شنوم؟می دارم هاچه

 سیروس مادرم، درمورد شنیدم که را آخرش هایحرف. ببینمش ثانیه یک برای حتی خواهمنمی

 بیرون سمت به تقریبا   و شده بلند صندلی روی از نیاوردم، طاقت دیگر اشانگذشته و شایگان

 باورم. کنم استشمام تازه هوای کردم تالش و رساندم زندان این از بیرون به را خودم. دویدم

 آتش دارم. اطرافم چیزهای همه به لعنت... چقدر باشد؟ کثیف باید چقدر زندگی این شود،نمی

 .گیرممی

 را گریه و نشستم خیابان کنار! شودنمی سابق مثل دیگر نیست، نیلوفرسابق دیگر نیلوفر

 چیز همه. هایتبدشانسی آخر یضربه هم این نیلوفر، اتزندگی خوش پایان هم این سردادم،

 در هاساعت. تاریک و تلخ خیال یک است، خیال یک شبیه چیز همه است، شوخی یک

 را من مادرم چرا من، به لعنت زندگی، هایحقیقت تمام به لعنت. کردم گریه و زدم قدم خیابان

 چرا؟ آورد؟ دنیا به

 کنم، روشن را موبایلم که بود وقتش. باشد برگشته خانه به سام باید حاال گذشت، ساعتی یک

 و دادم را جوابش اینبار. زد زنگ دوباره که گذشتنمی کردنش روشن از بیشتر دقیقه پنج هنوز

 خشمگین بسیار و شده قرمز اشچهره رساند، را خودش ساعتنیم از کمتر. گفتم را آدرسم

 از هیچکدام توانستمنمی من و کردمی صحبت راه طول در! گوجه یک شبیه درست است؛

 سراسیمه پدرش شدیم، که آپارتمانش داخل. برد اشخانه به را من. بشنوم را هایشحرف

 همان با رهام بگوید، چیزی اینکه از قبل. شد خیره من رخ و رنگبی یچهره به و شد نزدیکم

 .زد فریاد پدرش به روباشد گرفته آتش گویی که اشچهره

 بودی،اگه گفته من به یکبار فقط اگه. شمایی فقط مسئولش شماست، تقصیر همش اینها -

 باید کجا از من. کشیدنمی اینجا به کار االن افتاد،نمی هااتفاق این االن بودی گفته روچیز همه
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 موردش در هیچوقت وقتی کجا؟ از! راده پریسا زنند،می حرف راجبش که پریسایی دونستممی

 حتی چرا بابا، چرا. کردمنمی دشمنش تقدیم دستی دو رونیلوفر من! بودم نشنیده امبچگی جز

 سیروس با مشکلت موضوع نگفتی بهم هیچوقت چرا نزدی؟ حرف من با موردش در هم یکبار

 افتاده؟ اتفاقاتی چه که ندادی توضیح هیچوقت چرا! چیه؟

. بودند جاری هایمچشم از بیصدا اشک هایانداختم،گوله را خودم مبلی روی روحمبی یچهره با

 اوهم یچهره پرید، حرفش میان رهام پدر. کردندمی صحبت فریاد و داد با دو هر دوهم آن

 له را گوجه دو این خواهدمی دلم خیلی دلم من و شد گوجه یک شبیه اوهم شد، خشمگین

 .کنم

 .بودمش ندیده که بود سالها نداشتیم، خوبی ارتباط پریسا و من -

 :داد ادامه لرزان صدای با و کرد مکث ایلحظه

 ومقصرش نبودیم خوب باهم ما بود، محسن با ازدواجش روز دیدم رو خواهرم که باری آخرین -

 به پسردوسته چون پدرم کردمی فکر همیشه که بود دندهیک و لجباز دختر یه پریسا. بود پدرم

 از قبل. کردممی زندگی کشور از خارج من. نبودیم خوب باهم هیچوقت! نداره عالقه اون

 از هیچی! کنم دخالت کارهاش از هیچکدوم توی دادنمی اجازه بودم، اینجا که وقتی ازدواجم،

 دوتا مثل درست ما. زدیمنمی زنگ بهم هم یکبار سالی حتی دونستم،نمی محسن با زندگیش

 .گذروندیم کنارهم رو بچگیون فقط که بودیم غریبه

 .شد خیره زمین به سپس گذاشت اشپیشانی روی را دستش و نشست مبلی روی

 رو آخرش هاینفس داره و بده حالش گفت بود، بیمارستان توی که زد زنگ بهم وقتی -

 خیلی. کرد قطع و گفت روهمین! همین فقط کنه، خداحافظی من از که زده زنگ گفت کشه،می

 از دونستمنمی حتی من. بود رفته دنیا از اون اومدم وقتی اما رسوندم ایران به رو خودم ترسیدم،

 طول ماه دو کنم پیداش کردم سعی نیست، محسن از خبری دیدم وقتی شده، جدا محسن

 تازه شده، جدا محسن از فهمیدم اونموقع تازه کجاست، لعنتی یمرتیکه اون فهمیدم تا کشید

 طالقشون روز گفت بهم لعنتی اون نیست؛ محسن پیش هم دخترش که فهمیدم اونموقع
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 پریسا اطرافیان یهمه. کشیده کنار رو خودش و داده پریسا به رو بچه هایمسئولیت یهمه

 ماه چند. نگفت هیچی هم لعنتی سیروس بهزیستی، بذاره رو دخترش داشته قصد گفتنمی

 تازه. نکردم پیدا دخترش از خبری ولی رو هابهزیستی تموم کردم، رو و زیر رو تهرون تموم

 اختیار خودش اون! داده سیروس به رو اموالش یهمه اختیار پریسا فهمیدم بعد چندوقت

 چیزهمه سیروس و شه بزرگ دخترش وقتیکه تا بود داده سیروس به رو ثروتش و دارایی یهمه

. بود کرده عقد پریسا با بود ماه چند که گفت لعنتی اون اونموقع تازه! برگردونه دخترش به رو

 خیلی باهم داره، خبر پریا از که کردم متهم روسیروس من. خبرنداشتم ازش اصال   که چیزی

 چیکار نداشتم، نشونی هیچ هم من... نداره ازش خبری هیچ گفتمی لعنتی اما شدیم درگیر

 اون از ها سال. بشه اینطوری قراره کردمنمی روفکرش. گفتممی تو به باید چی کردم،می باید

! شه پیدا دخترپریسا اینطوری قراره سال پنج و بیست از بعد کردم نمی فکر گذشت،می هااتفاق

 کردم سعی همین برای هستم، من افتاده امخواهرزاده و خواهرم برای که هاییاتفاق مقصر

 .نشد ولی کنم مراقبت دخترخواهرم از کنم، جبران خواستممی کنم پیداش

 .زد پوزخندی و انداخت مبلی روی را خودش رهام. کرد سکوت و گفت را این

 !سامه دست نیلوفر داراییه یهمه حاال و -

 این خواهد می دلم خیلی. بودم خیره روبرویم به مبهوت و مات و گرفته شدت هایماشک

! نکنی؟ گوجه گوجه اینقدر غمگینم یصحنه وسط شودمی آه کنم، له پایم زیر هم را دوگوجه

 خواهرش اما است من دایی ظاهرا   که مردی ببین؛ را مرد این! باریمی بهار ابر مثل داری مثال

 فرزندهای حتی و دانستهنمی اشزندگی از چیزی کهطوری به نداشته اهمیت برایش ایذره

 به لحظاتی و زدم تلخی پوزخند فکر این با گریه میان. داشته نگه دور هااتفاق این از را اشدردانه

 شده خیره زمین به درهم یچهره با ام،دایی همان بگویم بهتر یا رهامپدر. کردم نگاه هردویشان

 .دادمی تکان راست و چپ به را سرش و بود

 دفترکارم به زیباخانم که اولی روز اون بودی، زده حرف بامن درموردشون یکبار فقط اگه: رهام

 بابا؟ چرا! بردممی نباید که اونجایی دقیقا   بردمنمی رو اون من گفت، نیلوفر مورد در و زد زنگ

 نگفتی؟ چیزی هیچوقت چرا
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 تو! بگم؟ بهت درموردش که بشی روبرو باهاش تو قراره دونستممی باید کجا از من: رهام پدر

 یاندازه به چون بزنم حرفی گذشته درمورد خواستمنمی بودی، ندیده رو پریسا یکبارهم حتی

 خبر درموردش زدو زنگ بهم سینا وقتی. نبود ساخته تو از هم کاری بودم، عذاب تو خودم کافی

 همون... یا پریا من کرد،می انکار رو اومدنش لعنتی سامه اما رسوندم روخودم سریع خیلی داد

 سفید موهاش نه و داشت عینکی نه و کردمی فرق باهم هاشچشم رنگ نه اما دیدم رونیلوفر

 !بود

 .خندید عصبانیت با دوباره رهام

 با گذاشتم ایران توی رو پام من وقتی سام همین برای جالبه،. سیروسه و سام زیرسره چیز همه -

 !نه یا کنیممی پیدا رونیلوفر ما بفهمه من طریق از خواستمی چون شد، صمیمی من

 .برد باال را صدایش بعد و کرد سکوت ایلحظه

 سرنیلوفر بالیی اگر بیفته، براش اتفاقی اگه داره، وکالت ازش کرده، ازدواج نیلوفر با سام بابا؟ -

 !مونده آخرش قدم فقط شه،نمی باورم وای... آورد می

 کنی؟می را اینکار من با چرا کنم؟ باور چطور خدایا چطور؟ بشنوم، چیزی توانستمنمی دیگر

 بهم تصوراتم و ماندممی خبریبی در بود بهتر. فهمیدمنمی را حقیقت این هیچوقت بود بهتر

 .کردم نگاه رهام به و شدم بلند مبل روی از سختی به. خوردنمی

 ... .تونممی کجا... من... من -

 .کرد اشاره اتاقی به و شد بلند انداخت، گریانم یچهره به نگاهی رهام

 .بیفته بدی اتفاق ذاریمنمی دیگه نباش نگران اما باش راحت اتاق، اون توی برو -

 .کردمی صحبت همچنان پدرش و افتادم راه اتاق سوی به و کشیدم جانسوز آهی

 کنممی تنظیمش خودم کنم،می شکایت ازش بکنه؛ تونهنمی هیچکاری اون دیرنشده، هنوز -

 .کنه ریکا تونهنمی نشده، دیر هنوز گیریممی پس رو اموالش یهمه بعد و رو طالقش اول
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 متالشی درحال نیلوفر. بستم را در و شدم اتاق داخل چون شنیدم که بود ایجمله آخرین این

 امزندگی در ابلیسی چنین با چطور من... من! پسر؟ اوه، شود؟ می باورت سام؟. است شدن

 او با کردم، باور را هایشحرف شدم، خامش! نیستم بیش احمق یک او برابر در من! شدم؟ روبرو

 مانده فقط! بردارد راهش سر را من مانده فقط. دادم او به را چیز همه اختیار کردم ازدواج

 کندمی ادعا که دایی این از پدر، آن از. متنفرم زندگی این تمام از! بزند را آخرش یضربه

 وقتی درست اما کند آرام خواهرش برابر در را وجدانش عذاب تا کند پیدا را من کرده را تالشش

 با خواهرش زندگی مورد در حتی دورکرده، خواهرش از توانستهمی تا را خودش بوده الزم که

 مغز یک هم رهام این. آمده اشبرسرعمه چه دانستهنمی رهام حتی نزده، حرفی هایشبچه

 ابتدا، همان از نیلوفر، ماندیمی خبریبی در کاش ها،این یهمه به لعنت. نیست بیش نخودی

 شهر این به قدم که روزی همان از نیستی، مادروپدرت واقعی دختر فهمیدی که شبی همان از

 .بدهی تغییر را اتزندگی تا گذاشتی

 همه این نکرد؟ کاری چرا پس داشته؟ من مورد در قصدی چنین سام دارد؟ حقیقت این واقعا

 روی اینکه برای فقط لوحساده نیلوفر  . بودم کنارش مدت همه این. بودیم تنها باهم ما مدت

 اموالم و کند دفاع من از مثال که کرد قبول را پدرش و او هایحرف اینکه برای کند، کم را اقوامش

 فریاد جوشیدو دروجودم چیزی. کردم ازدواج او با نشنود، کنایه دیگر اینکه برای بگیرد پس را

 با او مثل پسری اینکه دلیل پس! کنی؟می فکر چیزها این به حاال. هستی ابله واقعا   کشید؛

 توانممی چطور! ثروت؟ و مال. خواستهمی را ثروتت و مال. است این کرده ازدواج تو مثل دختری

 روز یک حتی نگذاشتی چرا خدایا. است سخت خیلی باورش بپذیرم؟ توانممی چطور کنم؟ باور

 را ضربه این بعد روز ناگهان باید! بزنم؟ پرسه خورد رقم برایم دیشب که رویایی دنیای در بیشتر

 و رفتمی رژه هایمچشم مقابل فیلمی مثل چیز همه بگو، را سینا هایحرف معنی خوردم؟می

 رحم تو به من" "بکنه داره دوست هرکاری دادی فرصت دشمنت به. "کردمی بدتر را حالم

 خواستمی سام که است این برای هااین تمام خان، سیروس هایحرف"منی دشمن تو کنمنمی

 تحملش. شوممی دیوانه دارم دیگر بودم؟ لوحساده من! بکشد؟ را من مثال بیاورد؟ سرم بالیی

 .است سخت خیلی
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 فشار هم روی را هایمب**ل. تپید تندتند قلبم یکباره به. است سام خورد،می زنگ موبایلم

 در را من بود، مهربان من با آمده، خوشش من از گفت کرد،می نگاهم مدت تمام دیشب دادم،

 بتوانی دیگر دانممی بعید که رویایی شب یک. بود خوبی شب چه قبل، شب. گرفتمی آغوش

 من به خواستمی گفت،نمی که هاچه داری؟ خاطر به را گذشته روزهای دختر، کنی اشتجربه

 خودش از را چیز همه باید که بودم کار کجای من اما بگیرم پدرم از را اموالم که کند کمک

 شدنمی! کرد؟می فرق کمی چیز همه شدنمی خدایا آخر؟ چرا! صفت شیطان چقدر! گرفتممی

 زندمی زنگ حاال! است؟ ابلیس یک فهمیدممی باید حتما   شد؟می رویاهایم قهرمان پسر این

 خاموش را موبایل و رد را تماسش! کند؟ استفادهسوء من سادگی از! بدهد؟ فریبم بازهم چه؟ که

 .کردم

 .آمد رهام خشمگین صدای ناگهان که نگذشته بیشتر دقیقه چند

 فریب رو نیلوفر دادی، فریب رو من کردی، فرض احمق رو ما یهمه تو شده، رو ما برای دستت -

 زدی؟ زنگ چی برای دیگه حاال دادی،

 احساس حلقم در را قلبم وای ای! گردد؟می من دنبال دارد یعنی زده، زنگ رهام به من، خدای

 .کنممی

 .ببینی رو نیلوفر ذاریمنمی دیگه پدرم و من نزن، داد سرمن: رهام

- ... 

 سرش بالیی کنی؟ چیکار خواستیمی. کردم باور رو تو هایحرف که بودم احمق من درسته آره -

 بیاری؟

 .زد پوزخندی

 .باش کارهات جواب منتظر وکیلیم پدرم هم و من هم کردی فراموش اینکه مثل -

 توان دیگر من که زد هاییحرف هم او چون گرفت، را گوشی پدررهام لحظه این در شکبی

 برداشتم هایمچشم روی از را کوفتی عینک. نیستند مهم برایم هم دو این. نداشتم را شنیدنش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

348 

 

 چقدر. شد فشرده امسینه یقفسه که کشیدم نفسی. نبینم را کثیف دنیای این دیگر تا

 چرا... وایای. کشدمی را من دارد و کرده نفوذ جانم و روح در عمیق دردی کنم،می درد احساس

 این تمام من. است تردردناک امزندگی حقایق تمام از است؛ دردناک حقیقت این درک اینقدر

 و گذشته آن با سام و من بین شودمی مگر! بودممی نباید دقیقا   که بودم کسی یخانه در مدت

 خواهدنمی شکبی دشمن، دو. ندارد امکان! باشد؟ خوبی ارتباط دارد وجود که حقایقی این با

 این پدرش چرا پس. کند تکهتکه را من خواستهمی دلش اول روز همان شکبی باشد، تنم سربه

 همه این دیگر خوب،. کردمی تمام را کارم کند، دور شهر این از را من اینکه جای نکرد؟ را کار

 سام بپذیرد تواندنمی لعنتی دل این چرا کنم؟ چه باید حاال. شدنمی نصیبم بدبختی

 بود کافی بودم، اشخانه در مدت این تمام من وجود؟ ندای خوب بیاورد؟ سرم بالیی خواستمی

 به که کند استخدام را کسی یا کند تمام را کارم راحتی به تا بردارد هایمچشم روی از را عینکم

 !دادمی دستم به را عینکم سریع دیدمنمی که زمانی حتی. نکرد را کار این اما برسد خدمتم

 ایگوشه. ندارم طاقت دیگر... دلم وای آه آید؟می خوشش من از که گفتمی دروغ دیشب یعنی

 هایعربده کشیدن به لحظه این در چقدر سردادم را گریه پشت گریه و نشستم اتاق آن از

 عربده و کنم باز ممکن حد تا را دهانم عزیزم دستشویی همان در و بروم. دارم احتیاج امتاریخی

 نیست؟ مهم هم نفر یک برای نیلوفر چرا آخر؟ چرا. بزنم

 با و نشسته دیوار کج همان هنوز هم من و رفته فرو سکوت در خانه که شدمی ساعتی یک

 را آپارتمان در کسی آمد، خانه در صدای ناگهان بودم، خیره تاریکی ینقطه به وارفته یچهره

 آمدمی رهام صدای. بکند جا از را در خواهدمی کردم حس که طوری به کوبیدمی سرهم پشت

 .لرزید جانم تمام شنیدم، که را سام صدای کرد، باز را در غرغرکنان که

 .نیلوفر دنبال اومدم من: سام

 .سام بری اینجا از که بهتره برات: رهامپدر

 بتوانم تا کردم نزدیک اتاق در به را خودم. شنیدممی وضوح به را سام خشمگین یخنده صدای

 .بشنوم بهتر را صداهایشان
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 .نیفتین در من با بهتره شناسین،نمی رومن انگار که راد آقای نکنین صحبت من با طوری: سام

 .زد صدا را من بعد و گفت را این

 .بیرون بیا اینجا از نیلوفر؟ -

 .کرد بلند را صدایش رهام

 بیایی تونستی چطور دربیاری؟ خواییمی ایبازی چه دیگه. برو اینجا از سام، کن تمومش -

 اینجا؟

 مربوط تو به مسئله این نکنی، دخالت ما مسائله توی بهتره رهام، پایین بیار روصدات: سام

 .نیست

 .کشید فریاد هم پدررهام کردند، می صحبت فریاد و داد با هردو

 .باش دادگاه روز منتظر و برو اینجا از -

 خبب بترسم؟ او از باید االن من یعنی ببین، را خندان یدیوانه این خدایا. خندیدمی هم باز سام

 صدای همان با! بترسم او از که کنم راضی را خودم توانمنمی! آیدنمی ترسم کنم؟ چه

 :گفت اشهیوالیی

! کیه؟ نیلوفر بفهمین که بود مهم من برای کردین خیال! کنین؟می فکر چی خودتون با شما -

 چرا؟ دونینمی نداشت، اهمیت ایذره حتی

 :داد ادامه دوباره و کرد سکوت ایلحظه

 بگیره رو من جلوی تونهنمی هیچکس دونه،می خوب رو این هروکیلی و منه زن االن اون چون -

 نیاز کنمنمی فکر بسپرید، خودمون به رو مسائل این بهتره! خودم یخونه نبرم رو همسرم که

 که روزی خواهرتون بود این از غیر راد، آقای کنید دخالت خیلی نیلوفر زندگیه تو شما باشه

 الیقش رو تو چون نکرد رو اینکار اما سپردمی بردارش به رو دخترش رفتمی دنیا از داشت

 .ندونست
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 سام. کنندمی وفریاد داد باهم چطور ببین. بزنند را همدیگر من خاطر به که است االن وای ای

 تاب دیگر خداجان ای. بروم هوش از نماند چیزی که زد صدایم دیگر بار چند فریادهایش میان

 آخرش حرف البته کشیدم پایین را خودم و کردم تکیه در به. شود تمام زودتر هرچه کاش ندارم،

 برادرش با که تلفنی تماس همان در توانستمی خواست،می مادرم اگر واقعا گفتمی درست را

 اما گفتمی خانسیروس با عقدش یا اشجدایی از را چیز همه و بسپرد او به را من داشت

 .باشند برادر و خواهر اینکه تا بودند غریبه دو هم برای واقعا هم شاید نکرد را اینکار

 کوبیدن صدای نهایت در و نشدم متوجه اصال که را آخرشان هایحرف گذشت، چقدر دانمنمی

 .شد برقرار سکوت باالخره و آورد خودم به را من خانه در

 هم روی را هایمپلک ایلحظه حتی نتوانستم را شب داشت، مشغولم ذهن که وضعیتی با

 خارج رهام یخانه از پاورچین و آهستهآهسته شود روشن کامال   هوا اینکه از قبل صبح و بگذارم

 شود؟ چه که بمانم؟ اینجا باید چه برای است، بهتر خیلی اینطوری شدم

 دنبالم دلیل این به فقط امپدرواقعی. شد چه و کردممی فکر چه به ببین زدم، قدم خیابان در

 برایش که خودم کند؛ پرداخت را هایشبدهی ثروتمندش دختر مثال   خواستمی چون که بود

 مشتی زندان همان در توانستممی کاش دهدمی عذابم فکر این چقدر آخ. نداشتم اهمیتی

 به است، اتپسردایی رهام نیلوفر؟ کردیمی را فکرش. شود خنک کمی دلم بلکه تا کنم نثارش

 ببین دختر، وای ای! شد می چه... دانستممی قبالها اگر خوبی، و خوشتیپ پسردایی عجب به

 !بینداز اسفناکت وضعیت به نگاهی! ها شویمی خارج قصه مسیر از داری دیگر

 سام کند قبول تواندنمی املعنتی دل این که، شودنمی بینممی کنم،می فکر هرچه اما نه،

. دارم اطمینان آن به که است چیزی تنها این بکُشد؛ را من مثال بیاورد، سرم بالیی خواستهمی

 در. ایستادم خانه در پشت نهایت در و رفتم آنطرف و اینطرف به ها ساعت خیال، فکرو در غرق

 سام. نیستیم مهم کسی برای دلیل بی من که بود معلوم هم ابتدا از شدم، داخل و کردم باز را

 دلیل بی امپدرواقعی و کردنمی اصرار من با ازدواج به دلیلبی کند، کمکم خواستنمی دلیل بی

 شب یک. بودند روزهایم بهترین روزها آن گذشت، که چه هر بود، که هرچه اما نبود دنبالم به

 .آیدمی خوشش من از گفت دانم،می چه یا عالقه ابراز من به سام که داشتم را زیبا
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 جو... نیلوفر لحظه این در وباالخره! امایستاده روبرویش حاال و برگشتم اینجا به دلیل همین به

 چه برای پس اینشده جوگیر اگر خوب چیست؟ جوگیر وجود؟ ندای گوییمی چه! شودمی گیر

 چه را تو کرد، تحسین باید را جرأتت ای؟ایستاده روبرویش حاال و برگشتی دشمنت یخانه به

 .کنیم اجرا را دراماتیکمان یصحنه گذاشتند اگر حاال بابا ای. کارها این به

 آلودشاخم شدت به یچهره همان با دید که را من. است هیوالیی هنوز اشقیافه کن، نگاهش

 ترسناک ییکطرفه لبخند یک و کرد کج را گردنش. ایستاده مقابلم درست حاال و آمد سویم به

 .زد

 آرام کرد؛ رفتن راه به شروع او سپس بودیم خیره یکدیگر به بگوییم، چیزی آنکهبی هردو لحظاتی

 .چرخیدمی من دور آهسته و

 نزدیک من به داد اجازه چطور اینجا؟ بیایی داد اجازه چطور دلسوزت، و عزیز دایی ببینم؟: سام

 ترسی؟نمی من از! شی؟

 .چرخدمی دورم همچنان و دادنمی دادن جواب فرصت هم او البته ندادم جوابی

 دشمن تو که! ندادن؟ هشدار مگه نگفتن، بهت رواین همه مگه بیارم؟ سرت بالیی نکردی فکر -

 بهت مگه! هان؟ بیارم، سرت بالیی خواممی که بردارم، سرراهم از تورو خواممی من که منی،

 وقتی که کسی همون شایگان، سیروس پسر هستم؟ پسرکی نگفتن مگه ام؟کی من نگفتن

 توی بود، سپرده بهش مادرت که ثروتی با بود داده عشقش به که قولی بین کرد، فوت مادرت

 نداشت بدی مالی وضعیت پدرم بد، خیلی! چیزییه بد طمع نیلوفر؟ دونیمی ولی موند دوراهی

 که داشت حقیقت هم این ولی. کرد اشوسوسه کرد، رو کارخودش مادرت ثروت ولی

 به تورو کرد؛ دور شهر این از تورو همین برای! برداره میون از رو معشوقش دختر تونستنمی

 .کرد عوض رو اشزندگی و خونه بعد و سپرد اشخونه خدمتکار

 دورم همچنان او و آمد سراغم گلویم در سنگین بغض دوباره دادم فشار هم روی را هایمب**ل

 .گیرممی سرگیجه دارم کمکم. چرخدمی
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 پشیمون بره، دنیا از قراره کرد خیال که روزی همون شد، مریض سخت که روزی سیروس،: سام

 !چرا؟ دونیمی نتونست، ولی برگردونه بهت روچیز همه خواستمی شد،

 .زد خشم از پر لبخندی و کرد خم سویم به را سرش ایستاد مقابلم و گفت را این

 گیرنده تصمیم من چون ندادم، اجازه بهش من چون بود، من دسته چیز همه موقع اون چون -

 .بودم شده

 همزمان داد، ادامه هایشحرف به و نکرد توجهی اما درآمد زنگ صدای لحظه همین در

 همان کاش است، باورنکردنی برایم نفرت و خشم این با دیدنش. شد سرازیر هم من هایاشک

 نه هستند بد بقیه که گفتمی بازهم نداشت، حقیقت هایشحرف کاش. شدمی سابق آدم

 .کردنمی اعتراف چیز همه به اینطوری کاش! خودش

 خوبخیلی خبرداشت، تو از دونست،می کجایی، تو بگه بهم خواستم ازش بارها: سام

 خودش و ملبورن رفت نزد، حرفی ولی ایخونواده کدوم پیش که شهری، کدوم تو که دونستمی

 خودت پای با خودت سال، پنج و بیست این از بعد تو کردنمی روفکرش ولی. کشید کنار رو

 که هیچکس، کرد،نمی روروز این فکر هیچکس ات؛واقعی پدرومادر دنبال من، یخونه توی بیایی

 !انتظارته در چی بدونی اونکهبی بذاری پا شهر این به که باشی تو این

 .نکرد توجهی بازهم و آمد آیفون صدای دوباره

 ... .بود زیاد مادرت ثروت: سام

 .برد باال را صدایش عصبانیت و خشم با ناگهان و کرد مکث

 کردم، کار سال ده از بیشتر که بودم این کردم، برابر چند روچیز همه که بودم من این اما -

 های سال تموم که بودم من کردم، تالش بینیمی که چیزهایی یهمه برای سال ده از بیشتر

 ... .تو اونوقت و کشیدم زحمت چیز همه برای گذشته

 نزدیکم بیشتر را صورتش. شد بیشتر امگریه درخشد،می و شده قرمز هایشچشم کرد، سکوت

 :گفت دیگری مکث از پس هایمچشم در خیره و کرد
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 نگهبان تو؟ غالمه بودم؟ کی من مگه! کنم؟ تو تقدیمه دستی دو روچیز همه داری انتظار تو و -

 مادرت؟ و تو کارگر مادرت؟ اموال

 مبل روی را خودش و رفت عقب. کند کنترل را خودش کردمی تالش انگار اما لرزیدمی صدایش

 .انداخت

 خواستممی که روزی کُشم،می تورو کردن تصور همه داد، هشدار بهت سینا اول روز از: سام

 ازدواج تو با که حاال کردمی فکر بازهم چون بیاد که داد خبر رهام پدر به ملبورن بفرستمش

 تا ولی دادم قول بهش هم من نیارم، سرت بالیی بود گرفته قول ازم پدرم. تمومه کارت دیگه کردم

 روز که جایی تا بری اینجا از تو خواستمی مدام کرد،می اصرار مدام کنه، همکاری بامن که وقتی

 دونی؟می اما. بری شهر این از و بترسی تو تا! بترسونه تورو تا فرستاد رو مرتیکه اون ایلیا نامزدی

 .زد پوزخندی

 رو چیز همه خواستممی. بکُشم تورو نداشتم قصد اصال   من چون بود الکی همش کارهاشون -

 !بود خودت تقصیر هااتفاق این یهمه نیلوفر؟ دونیمی اما... کشتنت با نه ولی بگیرم ازت

 را من گرفت را بازوهایم و آمد سویم به بلند های قدم با شد، بلند اشهیوالیی یچهره همان با

 .داد تکانم جلو و عقب به تند تند

 چرا! اینجاییـی چرا مـن؟ یخونه توی گذاشتی پاتو چرا اومدی؟ چرا اومدیـی؟ شهر این به چرا -

 بگیری؟ رو چیز همه که چی؟ که برگشتی حاال چرا؟ لعنتی؟

 وای. بود دهنده تکان خیلی! گرفتم قرار تأثیر تحت خیلی! پسر سخنرانی عجب! گاد مای اوه

 هم پسر این باری،می بهار ابر مثل داری تو هاست؟حرف این وقت االن دارد، تاب مخت دختر

 صدای. درخشندمی اشک هایقطره از هم خونش دوکاسه هایچشم و شده لبو مثل صورتش

 گذاشتند اگر شود، بردار دست ندارد قصد هست که هرکسی است، مخ روی هم لعنتی زنگ

 .کنیم اجرا را ماناحساسی یصحنه
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 هنوز گرفته را بازوهایم هنوز. کردندمی خیس را صورتم تندتند هایماشک و شده تکهتکه قلبم

 حرف یک هم من رسیده وقتش دادم، تکان را هایمب**ل سختی به. است نزدیکم صورتش

 !بگویم تأثیرگذار

 چقدر اینکه فهمیدن از چیزها، این شنیدن از فقط... فقط... کنم کاری که برنگشتم... من -

 !همین... شکست... دلم بودم، احمق

 به ویال در موقع همین درست. بزنم حرف بیشتر نداد اجازه بغضم و گفتم زحمت به را همین

 قهرمان شدن وارد یصحنه...  سرانجام و. نداشت تفاوتی شدن کنده جا از با که شد باز طوری

 چطور پسر این خدا واه. چرخاندیم در سوی به را سرمان همزمان هردو سام و من رسید، قصه

! آمده؟ در باالی از یعنی است، خاکی کمی هایشلباس البته شده؟ خانه وارد چطور شد؟ داخل

 رسیده، ذهنش به که جایی اولین نیستم اشخانه در من دیده وقتی است معلوم خوب،

 ای! است مزاحم یپشه یک شبیه بیشتر نه، قهرمان یک شبیه لحظه این در اما اینجاست

 در چاقویی سام االن کرده فکر خودش با حتما   آمده، نجاتت برای پسر این رو و چشمبی دختر

 .کرده فرو شکمت

 .افتاد راه رهام سوی به بلند هایقدم با و کرد رها را بازوهایم سام

 من؟ یخونه توی بذاری پا کردی جرأت چطور... تو بازهم -

 را یکدیگر شک بی شود،می نزدیکش هم رهام و رودمی سویش به سام که اینطور خدا وای ای

 .ایستادم سام مانع و زدم جهشی سویشان به. زنندمی

 .نکنین دعوا باهم من، خاطر به -

 هل کناری به را من سادگی این به باید چرا هستم، انسان یک من که انگار نه انگار خدا ای

 .ایستادم میانشان اینبار و زدم پرشی دوباره دهد؟ ادامه راهش به و بدهد

 .دیگه کنین تمومش -

 .بیاید سام سمت به خواستمی و زد فریاد رهام حرفم، به تفاوتبی
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 !رو بازیت این کن تمومش بردار، سرش از دست -

 زنی؟می من به رو حرف این که باشی کی تو. برو و بکش روراهت منه، زنه اون: سام

 بخاطر کنه ازدواج باهات که زدی گولش کردی، استفاده سادگیش از که کسی زنت؟: رهام

 طمعت؟

 .زد پوزخند سام

 یهمه برای سال چند من دونیمی چه تو پسرخوب، مشقت و درس سر بری بهتره طمع؟ -

 .کشیدم زحمت امدارایی

 هان؟ کنی چیکار خواستیمی نیلوفره، ماله چیز همه. نیلوفر داراییه نه، تو داراییه: رهام

 !بکُشیش؟

 و عمه درمورد چیزی تو اینکه از ترقبل خیلی باش مطمئن اینکاروکنم خواستم می اگه: سام

 .بود شده تموم بدونی اتدخترعمه

 رحم من به الاقل بابا. شودمی کَر هم هایمگوش! شوم پرس دو این میان که است االن خدا ای

 .کنید

 باید شد، تموم دیگه ولی ندیدم تو مثل شیطانی ندیدم، تو مثل آدمی عمرم تموم توی: رهام

 .برگردونی رو نیلوفر اموال یهمه

 رو گورت اینجا از و نیار در من برای رو دلسوزها ادای. بکنید تونیدنمی کاری هیچ پدرت و تو: سام

 .دمنمی هیچکس به رو نیلوفر من. کن گم

 .فایدستبی زدنت وپا دست این دادی دست از رو چیز همه دیگه تو: رهام

 بودم خودم این آنها از قبل حقیقتا   که کشیدم فریادی چنان آن شد، طاق طاقتم لحظه این در و

 !شدم شوکه که

 .دیگهـــــه بسه -
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 دوباره چه برای دانمنمی حاال. شدند متوقف و کردند سکوت هردو کشیدی جیغی عجب آفرین

 کنانبلندگریه صدای با نیاوردم، طاقت دیگر! دیگر؟ چیست بیخودی هایگریه این! کردم بغض

 .کردم نگاه سام به

 رو من اینکه نه مگه خوایی؟می چی تو کردی؟ خالی رو خودت زدی؟ رو هات حرف یهمه -

 متنفری؟ هنوزم یا بودی؟ متنفر من از نبینی؟

 .شدم نزدیکش بیشتر من و شده خیره هایمچشم به

 ... .کاش کردی، ثابت بهم خوب رو این تو و امابله یه واقعا   من -

 .بشنود را حرفم خودش فقط که طوری به کردم، آرام را صدایم

 .فهمیدمنمی هیچوقت... کاش -

 دیگر روم؛می که است معلوم! دخترجان بروی که است وقتش برگشتم، عقب به و گفتم را این

 قدم یک هنوز. رفتیم خروجی سوی به باهم و گرفت را دستم مچ رهام. نمانده برایم جایی اینجا

 عقب به! کرد؟ گیر کجا به بازویم وای، ای! شدم متوقف اجبار به که بودم برنداشته بیشتر

 دست و رهام را دستت یک دختر، ایصحنه عجب. گرفته را چپم سمت بازوی سام برگشتم،

 این دیگر دانممی بعید ولی! ها کرده پیدا خواهان چه ببین را نیلوفر. گرفته سام را دیگرت

 .بیفتد برایت هااتفاق

 در اشک واقعا   یا بینم؟می اشتباه من. لرزید دلم وای ای کردم، نگاهش و کردم بلند سر

 دارم؟ اهمیتی برایش من مگر بینم،می اشتباه شکبی نه! شده؟ جمع رنگشعسلی هایچشم

 چرا پس نروم؟ چه؟ که گرفته را بازویم. است درهم واقعا بینم،می درست که را اشچهره اما

 بیشتر هرلحظه سفیدش صورت و دهدمی فشار هم روی را هایشب**ل فقط گوید؟نمی چیزی

 .شودمی قرمز

 را انتظارش خودم که خشمی با گذشت، هایمچشم مقابل از فیلمی مثل چیز همه ناگهان

. رفتم خروجی سوی به رهام همراه سپس و کند رها را بازویم تا زدم اشسینه به ایضربه نداشتم
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 فرو دارم کنممی احساس! دختر؟ شده چه را تو. شدمی بدتر و بد حالم شدیم خارج که خانه از

 .کردم اشاره خودم ویالی به و درآوردم رهام دست از را دستم. پاشممی

 .بردارم رو وسایلم برم باید -

 سالن به نگاهم برگشتم، خودم ویالی داخل. ایستاد همانجا و داد تکان سری مثبت ینشانه به

 این مقابل گذشته روزهای باشد؟ چشمم جلوی چیز همه لحظه این در باید چرا خدا ای افتاد،

 و خوردیممی هوله هله کردیم،می تماشا فیلم ببرد خوابمان که وقتی تا و نشستیممی تلویزیون

 سرم سربه. بخوریم باهم تا کرد آماده ایعصرانه آشپزخانه این در بارها. گذراندیممی خوش

 قلبم هم حاال است عجیب نیست بدی پسری بودم شده مطمئن اما کردمی اذیتم گذاشت،می

 .شدندمی تکرار یکباردیگر کاش... خوبی روزهای چه! دارد را حس همان

 سوی به دختر، بیخیال کند؟می پخش برایم را هافیلم موبایل یک مثل درست مغزم االن چرا

 افتاد؛ تخت به نگاهم. برداشتم را خودم وسایل و ایمکوله کیف تندتند شدم، داخل و رفتم اتاقم

 به گفت، را تاریخی هایحرف آن و کرد تکیه کمرم به سرم پشت از و کردممی گریه که روزی آن

 آن، از بعد و بینیممی خواهممی که آنطور را دنیا امسادگی با ام،ساده من گفت. آوردم خاطر

 !شودمی خوبی جای دنیا

 فقط لحظه این در شدم، خارج ازخانه تندتند و برداشتم را وسایلم نداشتم، طاقت دیگر

 به باهم و برگشتم رهام سوی به. شوم رها قلبم و ذهن به خاطرات این هجوم از خواستممی

 عقب به ایلحظه آخر بار برای بشوم، خارج در از اینکه از قبل افتادیم، راه درخروجی سمت

 کند،می نگاهم دارد. بیفتم که است االن پاهایم،... خدا ای. کردم نگاه ویالیش به و برگشتم

 قدم شدم، سست جان، خدا ای. کندمی نگاهم زده شیشه به را مشتش تراسش، پشت

 جانم تمام همزمان شودمی جدا امسینه از دارد کوفتی قلب این شد؛ دشوار برایم برداشتن

 .لرزدمی

 .بریم نیلوفر؟ -
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 بار آخرین برای شاید که کسی هستم؟ شوهرم تماشای مشغول بینینمی مگر مزاحم، یپشه ای

 یک مثل زدی؟می بهم راباید تاریخی یلحظه این. است آخر بار حتما چرا؟ شاید! بینمشمی

 تکیه شیشه به را سرم و نشستم داخل افتادم، راه رهام ماشین سمت به و بستم را در ربات

 بار اولین برای را چیز همه که بود اینجا. باریدمی همچنان و گرفت نمی آرام هایمچشم. دادم

 با امزندگی هایاولین. بودنم خوش تغییراتم، شدنم، مهم کسی برای کردنم، ازدواج کردم، تجربه

 .همیشه برای... استلحظه آخرین این و... ببینمش دیگر دانممی بعید حاال و گذشت او

 پایانی فصل

 بودنش، داشتنی دوست و گوگولی جذابیت، همه آن با آخ کنید، تصور را ماهه چند نوزاد یک

 بیچاره را اشخانه اهل تمام و مادروپدر تواندمی بزند، عربده و کند باز را دهانش وقتیکه درست

 بیانش تواندنمی که دارد دردی چون ندارد؛ تقصیری نیست، هم خودش دست. کند پریشان و

 وجه ریزم،می اشک وجودم تمام با و زنممی عربده نوزاد همان شبیه درست االن هم من! کند

 برایش دوایی شکبی که دردی ندارد، درمان انگار که دارم دردی هم من که است این مشترکمان

 !بکشم عربده توانممی فقط کنم بیانش توانمنمی هم کسی برای ندارد؛ وجود

 به چه دیدی! ابتدا همان از! بودی دردهایم تمام شاهد تو! امداشتنی دوست دستشویی! عزیزم

 هاییلحظه نبودها بد تمامش البته نکشیدم؟ که هاچه و ندیدم که ها چه دیدی آمد؟ نیلوفر روز

 در. اندمانده برایم خاطرات فقط اما بود خواهم خوش همیشه شانیادآوری با که کردم تجربه را

 !کوبیدند در به لگدی ناگهان که بودنم زدنم زجه گرم و غرق افکارم

 شنیدن یحوصله اعصابن بی همه ملت. کردی دیوونمون دیگه، بسه خبرته؟ چه خانم؟ هوی -

 ... .دیگه ببندی رو دهنت بهتره پس ندارن رو کسی زدن زار

 شوکه کمی نداشت را انتظارش که او. کردم باز شدت با در اینبار که نکرده تمام را اشجمله هنوز

 .بردم باال را ابرویم تای یک بعد و کردم نگاهش خیره. شد

 !دربیفتی؟ اعصاببی یه با کردی جرأت چطور تو و اعصابنبی همه ملت گی،می راست -

 .کرد زمزمه لرزان و ضعیف صدای با و داد تکان راست و چپ به را سرش آهسته خیلی
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 .شدمی کر داشت گوشم...  گفتم؟ چی مگه حاال خوب -

 !ترم اعصاببی همه از من االن چیه؟ دونیمی شدی؟ کر ا ه -

 کی بکش حاال. بیاورم جا را حالش تا زدم سویش به جهشی ندادم، مهلتش دیگر و گفتم را این

 کشیدمی جیغ بگیرم؛ آرام بلکه کنم اشنفله تا فرستادی را زن این که ممنونم تو از خدایا بکش،

 .دادم می امانش مگر اما کند فرار دستم از کردمی سعی و

 !اومد که بگیر. نکنی دخالت بقیه هایبدبختی تو باشی تو تا گیرممی روحالت -

 بگذار کشیدم؛ و گرفتم را موهایش و شال همان دوباره کردم، نثارش دیگری سیلی و گفتم را این

 هایشچشم دید که را ما شد، دستشویی داخل دخترجوانی لحظه همین در. دربیاید جانش

 کشید بیرون دستم از را زن آن زحمت به زد، سویمان به پرشی ما، جدال دیدن با و شد درشت

 همزمان دوید خروجی سمت به و گرفت محکم را شالش زدهوحشت و زناننفسنفس هم او و

 .زد فریاد

 !ستدیوونه کن فرار... کشت رومن... وای -

 کرد، نگاهم چپچپ لحظاتی شده گرد هایچشم با جوان دختر. شد خارج دستشویی از و

 نفس. رفت درخروجی سوی به ریز خیلی سپس! کندمی نظاره وحشت با را روانی یک که انگار

 نشانش وگرنه کرد فرار که حیف بود، حقش نیلوفر، گرفتی را حالش خوب کشیدم، عمیقی

 خودم دیوانه خوب، خیلی. جوشید وجودم در چیزی لحظه همین در. کیست دیوانه دادممی

 .بردار سرم از دست اه! شوی؟ می راضی حاال هستم

 پاشیدم امشده قرمز صورت به آبی و برداشتم چشمم روی از را عینکم ایستادم، روشویی مقابل

 و من دوباره همیشگی، یمحله این و شهر این و من دوباره. شدم خارج دستشویی از سپس

 حقیقتا   خدایا آه! معصومه مادرم هایسفارش و من دوباره و شیراز شهر روهایپیاده در زدنقدم

 حاال که پسرمحمدآقا. شدم فروشی میوه داخل لحظه همین در! دیگر؟ چیست وضعیت این

 با و کرد نگاهم گذشت،می کنارم از داشت دارد، پا و دست که شده سبیل یک شبیه درست

 باال ابروهایش که شدم رد کنارش از و کشیدم درهم را ابروهایم چنان. کرد سالم عریضی لبخند
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 روبروی پیشخوان مقابل. است پسر این هایمبدبختی تمام مقصر که انگار باخت، رنگ و رفت

 :وگفتم نگذاشتم که بگوید چیزی خواستمی و زد نمایی دندان لبخند. ایستادم محمدآقا

 یسرسفره برای فقط هم هامیوه این ام،قاطی قاطیه ندارم، اعصابم ندارم، حوصله من ببین؟ -

 با دونمنمی هنوزم و هستم همبدی دختر. نیست خونمون توی همایدیگه خبر سینه، هفت

 شد؟ راحت خیالت. بزنم حرف چطور بزرگترم

 پالستیک به و دادم گردنم به تکانی. شد کشیده درهم ابروهایش کم کم اما بود باز دهانش ابتدا

 .کردم اشاره میز روی هایمیوه

 .برم من بده رو هاپالستیک اون -

 .گذاشت مقابلم را آنها آلوداخم کمی همزمان و وارفته یچهره با

 !ا ه برسون، سالم هم بابات به... بفرما -

 

 خراب سرش روی را اشفروشی میوه بزنم گویدمی شیطان دهد؟می ایمعنی چه آخرش اه این

 ای. شدم خارج مغازه از و برداشتم را هاپالستیک. بکن هم را بعدش فکر کن ولش نه اما کنم

 حالت به که چیز همه هستم؟ دچار آن به من که ستوضعی چه این! زندگی؟ شد هم این خدا

 دیدی. ندیدم را او دیگر که است ماه پنج از بیشتر االن شده، تنگ سام برای دلم. برگشت اول

 ولی است سخت اعترافش شد؟ تمام چیز همه دیدی بود؟ دیدارمان آخرین واقعا روز آن

 آنطور هیچوقت زندگی چرا چرا؟ آخر. باشم او با توانستممی خواهدمی دلم هنوزهم... همهنوز

 کمی شدنمی چرا؟ است؟ قدم پیش غصه و غم همیشه چرا رود؟نمی پیش خواهیممی که

 که است همین دختر بیاید در جانت شود؟ تمام فالکت این با آخرش باید کند؟ فرق داستانم

 برای که؟ برای پارک، دستشویی در زاری و گریه شده کارم روز هر. است همین لیاقتت هست،

 برای حتی دانمنمی اصال   نه، یا کندمی فکر من به دانمنمی اصال! ابلیس؟ مرد یک برای سام؟

 برای نکشید، که هانقشه چه نکرد، که کارهایی چه. نه یا شده پشیمان کارهایش از لحظه یک

 را هایمنشانه کسی تا گرفت لنز برایم فرستاد، آرایشگاه به را ابله من   نشناسد را من کسی اینکه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

361 

 

 نفر یک دادیمی اجازه کردی؟می چه بودی سام جای خودت اگر دختر، خداوکیلی اما نبیند

 بگیرد؟ تو از را اتساله چند زحمات تمام

 جیغ خواهدمی دلم خیلی وای روم،می زنان قدم مانخانه یکوچه در دوباره را، من کن نگاه

 بینم؟می درست من... من شدم، میخکوب افتاد، که درخانه به نگاهم! کنم نابود را دنیا و بکشم

 بینم،می درست بشوم مطمئن تا بزند گوشم به سیلی یک و بیاید نفر یک ست؟واقعی این

 .کردممی حس حلقم در را قلبم و ایستادم همانجا. ندارم را ظرفیتش نکن، شوخی من با خدایا

 ممکن یعنی است؟ ایستاده سینه به دست و کرده تکیه ماشینش به است؟ سام واقعا این

 به سرش ناگهان هستم؟ مهم برایش یعنی آمده؟ دنبالم به یعنی است؟ من منتظر یعنی است؟

 جلو قدم یک و برداشت هایشچشم روی از را اشآفتابی عینک دید که را من چرخید، سمتم

 چقدر. شدند رها دستم از هاپالستیک لحظه، همین در ای،صحنه عجب... گاد... اوه. آمد

 لبهایش روی اشهمیشگی لبخند آرامآرام. رسیده خودش به همیشه مثل جذاب، و خوشتیب

 گم را گورت! دختر نزن بهم را حالمان خواهشا   آه! بروم قربانش بشوم، فدایش... جان ای. آمد

 کنم؟ چه حاال! شوم؟ مرگ ذوق دهینمی حق من به لم،دنبا آمده را، او ببین وجود ندای کن

 قدم که سویم به کنم؟ را اینکار واقعا یعنی! بپر آغوشش در و برو سمتش به است، معلوم خوب

 :گفت که شنیدم را صدایش. افتادم راه هم من برداشت،

 نیلوفر؟ -

 .زدم صدایش هم من و بیاورم طاقت نتوانستم

 سام؟ -

 .زد صدایم دوباره او و کردم بیشتر را سرعتم هم من و شد بیشتر سرعتش

 نیلوفر؟ -

 .من دوباره و

 سام؟ -
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 .او دوباره و

 نیلوفر؟ -

 .من دوباره و

 سام؟ -

 فیلم یصحنه این رسیم،می هم به حاال مگر شد؟ طوالنی اینقدر راه این چرا اوووه

 که همانطور شود، پخش آباد ناکجا از که داریم کم موزیک یک فقط اینجا در. هاهاستهندی

 را امشانه نازنین ناگهان که دویدیممی هم سوی به گفتیم،می سام نیلوفر، سام، نیلوفر، هنوز

 .گرفت

 ایستادی؟ کوچه وسط چرا نیلو؟ -

! تصوراتت این با دختر سرت آن بر خاک یعنی! من خدای ای برگشتم، سویش به زده بهت

 بزنید؟ صدا را یکدیگر که ستهندی فیلم مگر دختردیوانه، خوب بود؟ خیال یک فقط تمامش

 فیلم و شود پخش هم زیبایی موسیقی و! بپرید؟ هم آغوش ودر نیلوفر بگوید او و سام بگویی تو

 که بکوبم دیوانه خواهر این صورت در دستی پشت است حقش خداوکیلی اما! برسد؟ پایان به

 !درآورد خوبم خیاالت از را من

 .افتادم راه خانه سمت به شده، پنچر الستیک شبیه ایقیافه با

 .نیست چیزی -

 .افتاد راه همراهم اوهم

 استرس شیممی نزدیک جدید سال به بیشتر هرچی خرید، بودیم رفته رامتین با: نازنین

 نیلو؟ کنم چیکار نظرت به شه؛می بیشتر عروسیم

 تندتند حرفش به تفاوتبی کردم، باز را خانه در خونسردانه و کردم نگاهش اندرسفیه عاقل

 :گفتم همزمان و شدم حیاط داخل
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 !رامینت آقا این با خوشه دلت توهم بابا برو -

 .درآمد جیغش

 رامتین؟ بگی سخته مگه آخه بگیری؟ یاد اسمشو خواییمی کی تو رامتین، بابا -

 .شدم خانه داخل و درآوردم را هایمکفش

 .کن ولم آرمین، رامین، رامتین، هرچی؛ حاال -

 زمین را هاپالستیک خورد، شکمم به محکم بود دویدن درحال که میثم لحظه همین درست

 با بعد و کرد تازه را روحم انگیزش دل صدای که کردم نثارش ایکلهپس چنان آن و گذاشتم

 .دادم هلش کشیده درهم ابروهای

 .بچه کن جمع روحواست -

 .افتاد راه آشپزخانه سمت به و کشید اشکله پشت را دستش

 .گم می مامان به رممی: میثم

 .ایستاد مقابلم دوباره نازنین برود، دادم اجازه نداشتم را حالش اصال منکه

 سفید؟ همون یا بخرم نباتی عروس لباس نظرت به کنم؟ چیکار حاال -

 .دادم تکان صورتش جلوی را دستم و کشیدم خرناسی

 !دیگه هرکوفت یا خوبه نبات دونممی چه من عروسیت، این با مارو کشتی بابا، کن ولم -

 کمرم به را دستم یک. سود نیا هرگز حسود حسود پرید؛ پایین و باال و جوشید وجودم در چیزی

 :گفتم بلند صدای با و زدم

 .بینیمی حاال آسود، هم خیلی -

 .شد درشت نازنین هایچشم

 .نیلو کردی قاطی چیه؟ آسود هم خیلی گی؟می داری چی -
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 و کشیدم خرناسی دوباره. دهممی دست از را مخم دارم واقعا دیگر کردم؟ فکر بلند چرا االن

 .کردم بلند را صدایم بازهم

 با ندیدی؟ نزدیک از تاحاال دیوونه یه... دیوونه ام،دیوونه من ندارم، اعصاب من کردم، قاطی آره -

 .بخر رونباتت همون برو نازنین، نکن بحث من

 کنارم از شدن رد حال در پدرم که رفتممی اتاق سمت به گذشتم، کنارش از و گفتم را این

 :پرسید

 دخترها؟ کنینمی داد و جیغ چرا چیه -

 :کردم زمزمه ضعیف صدای با و انداختم پایین را سرم

 .نیست چیزی هیچی -

 .کرد نگاهم و آمد بیرون آشپزخانه از هم مادرم لحظه درهمین

 گرفتی؟ رو هامیوه -

 .کردم اشاره هاپالستیک به و برگشتم عقب به

 .اوناهاشون -

 من کشیدم، آهی غمگینانه. انداختم تختم روی را خودم خرابم حال همان با و شدم اتاق داخل

 گریه خانه در توانستمنمی که آنجا از اما آمد سراغم بغض دوباره کنم؟ چه زندگی این با باید

 دوست موبایل آخ. آمد موبایلم زنگ صدای لحظه همین درست گرفتم، را خودم جلوی کنم

 یاد به را من هم موبایل این حتی که امافتاده روزی به. خرید برایم سام که همانی ام؛داشتنی

 .دادم جواب رهام نام دیدن با! اندازدمی سام

 الو -

 خوبی؟ سالم: رهام

 چطوری؟ تو ممنون، سالم -
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 !نیلوفر تهران بیایی باشه الزم کنممی فکر... خوبم منم: رهام

 .شدم نگران و کرد تپیدن به شروع تندتند قلبم اختیاربی

 شده؟ خبری سام از شده؟ چی چرا؟ -

 فکر داشتیم دیگه پدرم و من نبود ازش خبری گشتم، دنبالش جا همه مدت این توی: رهام

 اشسروکله پیش روز چند اما رفته و برداشته رو چیز همه داشت، ازت که وکالتی با کردیممی

 حاال و بود مادرت ماله که اموالی یهمه و اومد خودش داد؛ رواسناد و مدارک یهمه شد، پیدا

 باید یعنی بود کرده نامت به رو چیز همه کرد عقد تو با وقتی اون البته برگردوند؛ رو توعه ماله

 !بگیره ازت رو اونها بتونه تا کردمی اینکارو

 را اینکار چرا نداشتم، را انتظارش اصال خدا ای. مانده باز دهانم شد، حبس امسینه در نفس

. ببیند را من خواهدنمی وجههیچ به دیگر حاال شکبی برگرداند؟ را چیز همه چرا! کرده؟

 .باشد نامی اشزندگی در من از خواهدنمی دیگر حاال شکبی

 کرد؟ اینکارو چرا... چرا -

 اونها نیلوفر؟ ایمتوجه گردوند،برمی رو بود تو مال که رو چیزهایی یهمه باید اون چیکار؟: رهام

 .اینکاروکنه بود مجبور اون بود؛ تو مال

 سر گویدمی سام مورد در که چیزهایی این با خواهدمی دلم. کندمی امخفه دارد گلویم در بغض

 .پریدم حرفش میان! گویدمی را حقیقت دارد خوب چرا؟ اما کنم جدا تنش از

 ... .حاال چرا پس کرده کار کم سن از گفت کشیده، زحمت چیز همه برای گفتمی اون -

 رواموالت و هادارایی یهمه تا تهران بیایی بهتره حاال کرد،می باید اول از که بود کاری این: رهام

 .بگیری دستت

. توست دست چیز همه حاال! خواستی؟نمی را اموالت یهمه مگر الکچری، نیلوفرخانم بفرما

 این در خواهدمی دلم فقط االن وجود؟ ندای گوییمی چه! باشی؟ خوش اینها با توانیمی حاال

 باشم؟ خوش توانممی چطور کنم؛ خفه را خودم لحظه
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 :گفت زد،می موج آن در نگرانی که لحنی با سپس کرد سکوت لحظاتی

 حکم نیاد سام بازهم و بفرستی روطالقت درخواست اینبار اگه نیلوفر؟ چیکارکنی خواییمی -

 .کنممی رو کارهاش خودم بخوایی اگه بدیم؟ انجامش دوباره خواییمی شه،می صادر طالق

 بپذیرد تواندنمی لعنتی دل این چرا. کندمی بد را حالم طالق نام اصال کشیدم، درهم را ابروهایم

 شنیدن از حتی دیگر شکبی گرفتی را اشدارایی که هم حاال و هست که است همین حقیقت

 .دارد اکراه هم اسمت

 !منتظرن همش. بگم پدرومادرم به سام مورد در روچیز همه باید اول کن، ولش... فعال -

 آقا از همیشه پدرم! بزنه؟ حرف باهاشون سام درمورد و بزنه زنگ بگم، پدرم به خواییمی: رهام

 تو تقصیر که سام کارهای کنه، درک تونهمی حتما خوبیه مرد اون گهمی کنهمی تعریف خشایار

 .نیست

 موردمن در ندیدی؟ رو سام بعدش دیگه... توام. بگم خودم باید نیست، خوب اینطوری نه -

 نگفت؟ چیزی

 رفت، سریع خیلی برگردونه، روچیز همه خواستمی که دیدمش موقع همون بار آخرین: رهام

 .نزد هم ایدیگه حرف

 بیشتر حاال یعنی گرفتم؟ راچیزش همه حاال کردم؟ چه من دادم، فشار هم روی را هایمب**ل

 :پرسیدم دردناک فکر این با خورد؟می بهم من از حالش

 دیگه منکه کرد؟ اینکارو چرا اصال بود؟ من ماله چیز همه نداره؟ هیچی... اون حاال یعنی -

 .نرفتم سراغش

 .خندید بلند صدای با

 این از ترزرنگ شناسی،نمی درست رو سام تو نیست، اینطورهاهم دختر؟ گیمی چی -

 فکر چیزها این به دیگه باشه، راحت خیالت داره، خودش از چیزها خیلی اون. هاستحرف

 .باش آینده فکر فقط حاال نکن،
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 :داد ادامه دوباره کوتاهی مکث از پس اوهم ندادم حرفش به جوابی

 دیگه ماه یک من راستی؟. کردمی اینکارو باید سام که گفتم نباش، هیچی نگرانه: رهام

 داشتی مشکلی یا کاری هروقت اما... یاممی ایران به دوباره کی دونمنمی دیگه و کانادا گردمبرمی

 .مهمی پدرم و من برای تو بزنی؛ زنگ بهم تونیمی

 اهمیتی برایم هم رفتنش آنجاکه از. نباشم مهم برایتان اصال   خواهممی گفتم، بابایی برو دلم در

 .دادم را جوابش خونسردانه ندارد

 .ممنونم هاتکمک یهمه بابت و باشی موفق همیشه امیدوارم خوبه، -

 هایحرف. شدم خیره روبرویم دیوار به قبل از ترافسرده کردم، قطع که را تماس بعد لحظاتی

 چیز همه برای و کرده کار سال ده از بیشتر گفتمی. است درگوشم هنوز صدایش و سام آخر

 در نزد؟ حرفی من مورد در چرا بود؟ کجا ماه پنج این اصال آمد؟ کوتاه چرا پس کشیده، زحمت

 کرد، را اینکار چرا پس زدم را اموال و مال آن قید برگشتم شیراز به که روزی. مانجدایی مورد

 چه اینها با کنم؟ چه باید حاال. دنیاست مال هرچه به لعنت اصال برگرداند؟ را چیز همه چرا

 امالک و زمین دانمنمی اصال من. آورمسردرنمی چیز هیچ از منکه کنم؟ شاناداره چگونه کنم؟

 انجام را است مهم برایم خیلی که دوکار توانممی البته! هتل یک اداره به برسد چه هستند چه

 مقابل هنوز انگیزش رقت و مفلوک یچهره آن است؛ محسن هایبدهی پرداخت یکی بدهم

 تحت خیلی را پدرم روزها این که نازنین، یجهیزیه خرید به کمک دیگری و است هایمچشم

 بکنم؟ باید چه اشباقی با دانمنمی اصال اما گذاشته فشار

 را نازنین. ندارم را چیزی هیچ دماغ و دل شده، نابود دنیایم تمام انگار که شده طوری حالم خدایا

 می...کاش بود، ممکن هم من برای کاش دارد؟ شوق و شور ازدواجش مراسم برای چقدر ببین

 جدید تغییرات با را جدید سال داشتم انتظار خب، شود،می شروع جدید سال شب فردا. شد

 اصال ام؛شده الکچری که است این همیشه با فرقش تنها نیست خبری هیچ اما کنم شروع

 را اموالم و مال یهمه ها فیلم این مثل هم من است چطور. نیستم خوشحال داشتنشان بابت

 دنبالم فرودگاه در و شود باخبر ناکجاآباد از سام آخر یلحظه شاید! بروم؟ کشور این از و بردارم

 ...بیخیال نه، اوه! بیاید



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

368 

 

 صبح به نزدیک تا تقریبا گفت رهام که هاییحرف با شب آن و خوابیدممی سختی به را ها شب

 با. شدم هوشیار سینش هفت یسفره برای مادرم کارهای سروصدای با صبح و بودم بیدار

 بیشتر کمی گذاردنمی چرا خدا وای. نشستم تخت روی و شدم بلند امبسته هایچشم

 عینکم و خاراندم را موهایم. است صبح که هنوز شودمی تحویل سال شب یک ساعت بخوابیم؟

 است معلوم نیست، نازنین از خبری شدم بلند تخت روی از و زدم کنار را پتو. زدم چشمم به را

 و ظرف صدای تلویزیون، بلند صدای پریدم، بیرون و کردم باز را اتاق در. شده بیدار من از زودتر

 به راهرو در. باشید ساکت بگویم و بکشم جیغی که است االن وای پدرم، صحبت صدای ظروف،

 .انداختم سالن به نگاهی نیم همزمان افتادم راه دستشویی سوی

 روی کن، نگاهش! بیندنمی اسکیزوفرنی بیمار یک بینممی تَوَهُم من که اینقدر یعنی خدایا

 ستکافی نیلوفر، سرت برآن خاک واقعا. کندمی نگاهم شرورش لبخند با دارد و نشسته مبلی

 :گفت و اندخت باال را ابروهایش. دیگر

 !سالم -

 .برگرداندم را رویم و کردم کج را دهانم

 !کنهمی سالمم! بابا برو -

 دید که را من آمد بیرون سینی یک با آشپزخانه از نازنین. دادم ادامه راهم به و گفتم را این

 .گرفت دندان به را هایشب**ل و کرد درشت را هایشچشم

 !موهات نیلو؟ -

 .کردم نگاهش اندرسفیه عاقل و فروکردم موهایم در را دستم

 بینی؟می رومن جنگلیه موهای باره اولین چیه -

 اشاره چه به واه. کرد اشاره سالن به اششده درشت هایباچشم و گزید بیشتر را هایشب**ل

 دارد دختر این یعنی چه؟ یعنی. برگشتم سویش به بعد و کردم نگاه سالن به دوباره کند؟می

 :پرسیدم فکر این با بیند؟می را من توهم  
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 بینی؟می رومن تَوَهُم   داری تو چته؟ چیه؟ -

 :کرد زمزمه آهسته صدای و حرص با و گرفت فاصله سالن از کرد، درشت بیشتر را هایشچشم

 .واقعیه دیوونه؟ چیه توهم -

 قلبم،. جان خدا ای. شنیدم را سام بلندبلند هایخنده صدای لحظه همین در گفت؟ چه ها؟

! کند؟می صحبت او با دارد پدرم پس نشسته؟ اینجا سام ست؟واقعی این. افتممی االن جانم،

 مجسمه یک عین کرده، یخ تن و امپریده رنگ یچهره با و بدهم تکان را سرم نتوانستم دیگر

 .آمد پدرم صدای موقع همان درست بودم، خیره نازنین به هنوز و شده خشک

 .بیا و بشور روصورتت و دست دخترم برو -

 سام آی. دویدم دستشویی سوی به و کردم جمع را توانم لحظه یک در دادم، قورت را گلویم آب

 بدتر این از موهایم ست؟وضعی چه دیگر این...خداجان ایستادم، آینه روبروی! آمده واقعا

 کردم نگاه سرتاپایم به. کن نگاه را صورتم جنگلی؟ اینقدر چرا اند؟کرده پف اینقدر چرا شود؟نمی

 من از بزرگتر سایز ده برای انگار که رنگ سفید فراخ شدت به پیراهن این ببین؛ را هایملباس وای

 این هیچ، پیراهنم حاال! بگو را است رویش که هاییمیمون عکس این هیچ، سایزش حاال! است

. شومنمی این از بدتر...خدا خدا خداجان! بگو را است کُردی شلوار یک مثل درست که شلوار

 .نیلوفر بگیرم را جانت خواهدمی دلم

 نه، اما لرزیدمی داشت جانم تمام بیایم، بیرون توانستممی مگر حاال بودم آنجا ساعتی نیم

 االن تو ای،پوشیده چه نیست مهم داد؟ فریبت چقدر رفته یادت کرد؟ هاچه سام رفته یادت

 را کار همین وجود، ندای گوییمی درست! باشی تفاوت بی او به و بگیری برایش را خودت باید

 غرور پراز ایچهره با مجلسی و شیک خیلی. کردم باز را در و کشیدم عمیقی نفس. کنممی

 با صحبتش صدای افتادم، راه اتاق سوی به قراردارد، چپم سمت درست که سالن به تفاوتبی

 که گرفتم ایقیافه و نیاوردم خودم روی به ولی هااست غوغایی دلم در حاال شنوم،می را پدرم

 غیض حالت به هاییچشم و شده صاف گردنی باالبرده، ابروهایی نداشتم؛ را انتظارش خودم

 !کشیده



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  لوح ساده و ابلیس رمان

 

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

 

370 

 

! آمده واقعا  ! اینجاست واقعا   او لرزم،می دارم وای ای کشیدم، عمیقی نفس شدم که اتاق داخل

 خوشحال بیخود جوشید؛ دروجودم چیزی. بروم هوش از خوشحالی از که است االن خداجان

 سوی به سختی به وارفتم، دوباره فکر این با! کند تمام را چیز همه که آمده شاید دختر نباش

 برگشتم عقب به! نیاید موقعبی که کنممی خفه را نازنین االن. شد باز اتاق در که رفتممی تختم

 ...اما کنم نازنین نثار جانانه حرف چند خواستممی و

 آرام هی. چسبیدم سرم دیوارپشت به و گفتم هینی کنم؟ چه جان خدا ای است، سام که این

 بودن فراخ شاید تا چسباندم بهم را پاهایم شدم، سینه به دست زحمت به. آرام دختر، باش

 لطفا   اه! چه؟ را موهایت کنی، می اینطوری را هایت لباس حاال! باشد مشخص کمتر هایملباس

 با و بردم باال را ابروهایم ام؟پوشیده من که چیست هالباس این آخر خدایا. وجود ندای کن ولم

 :گفتم نفس به اعتماد

 بفرمایید؟ -

 .انداخت سرتاپایم به نگاهی و کرده کج را سرش زد، یکطرفه لبخند یک

 پوشی؟می اینا از خونه تو همیشه پوشیدی، قشنگی هایلباس چه -

 !بخرم برات تونممی بخوایی اگه همیشه، آره -

 .داد تکان را سرش و برد باال را ابروهایش

 .بخره لباس هم من برای خوادمی حاال شده پولدار دیگه نیلوفرخانم اوه -

 .داشتم را قیافه همان و بودم سینه به دست هنوز

 داری؟ جدید ینقشه اومدی؟ چی برای برو، و بگو روکارت. تونممی و پولدارم آره -

 .کرد ریز را هایشچشم

 .بزنم گولت بازهم اومدم آره -

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم و دادم فشار هم روی را هایمب**ل
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 نشدی؟ پشیمون کارهات از صفتی شیطون تو چقدر -

 .خندید

 !شهنمی ابلیس یه به تبدیل من مثل کسی نباشه، تو مثل لوحی ساده تا -

 .دادم تکان را گردنم

 بودی؟ کجا ماه پنج این -

 .کرد کج را هایشب**ل و داد تکان را سرش

 !کنم ترک روهام عادت کردممی سعی داشتم خوب... اه -

 هات؟عادت کدوم -

 .زد لبخند دوباره

 !باشه امخونه توی خنگول یه اینکه به عادت -

 خواسته می که است این منظورش گوید،می خنگول من به هنوز است، بدجنس چقدر ببین آخ

 .کرد اشاره کمدم به خونسردانه که کردممی فکر داشتم کند؟ فراموش را من

 رواموالت بودی، بابات یخونه هرچقدر بسه خونه، بریم کن جمع رووسایلت زود خوب، خیلی -

 .بدم طالقت تا بریم. ،.گرفتی که هم

 .خونه نه دادگاه رنمی طالق برای -

 .انداخت سرتاپایم به نگاهی و زد شیطنت از پر لبخندی

 نیست حیف! بدم طالقت شهنمی که همینطوری! دادگاه ریممی بعد...خونه ریممی اول ما -

 بردارن؟ اتشناسنامه توی از رو اسمم

 اول مثال! براق هایچشم و شیطنت با گوید؟می را جمله این اینطوری چرا چیست؟ منظورش واه

 امشناسنامه توی از را اسمش بدهد؟ را طالقم شودنمی همینطوری چرا کنیم؟ چه که خانه برویم
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 خدا وای! افتاد امدوهزاری ناگهان کردم، نگاه آنطرف و اینطرف به فهمم؟نمی چرا هان؟ بردارند؟

 از را اسمش بگیریم طالق همینطوری اگر که است معلوم خوب. است ادب بی پسر این چقدر

 ...اگر اما دارندبرمی امشناسنامه

 لبخندش هرلحظه اوهم. کردم نگاهش شده ریز هایباچشم و شد کشیده درهم ابروهایم ناگهان

 تواندنمی نیلوفر دیگر! کنم چه او با دانممی. کن نگاه را اششیطانی یچهره. شدمی ترعمیق

 یک در و انداختم اطرافم به نگاهی آهسته خیلی. رسممی را حسابش حاال کند کنترل را خودش

 .کردم پرتاب سویش به. بود بالشم آمد دستم که چیزی اولین بردم هجوم تخت سوی به لحظه

 .اومد بگیرکه کردی؟ فکر چی تو کشمت،می -

 دو اوهم. کردممی پرت سویش به را آمدمی دستم دم که هرچیزی هایمکیف پتو، ملحفه،

 به کردم پرت سویش به که چیزی آخرین. خنددمی بلندبلند و داده قرار مانعش را دستش

 چرا شد؟ چه! ابالفضل یا... یا. شد زمین بر نقش ناگهان و داد وحشتناکی صدای خورد، سرش

 پریدم، سمتش به! اش؟کله به زدی رومیزی ساعت با دختردیوانه وای افتاد؟ زمین روی اینطوری

 .دادم تکانش و گرفتم را اشکله دودستم با

 شد؟ چت. پاشو کردم غلط پاشو، سام سام؟ -

 وجدان عذاب این با حاال. کردم نابودش خودم هایدست با خودم ببین! کشتمش ببین خدا، ای

 و کردم بلند سر. شد اشک از پر هایمچشم گرفتم، بغل در را سرش کنم؟ سر عمر آخر تا چطور

 :گفتم حس و بابغض

 کنم،نمی اینکارو دیگه چرا؟ گذاشتی، تنهام اینطوری چرا پاشو، کردم، غلط! بمیری نباید تو...نه -

 مادرم اموال یهمه تازه یام،می باهات بگی هرجا! کنممی فراموش روچیز همه بخشیدم، تورو من

 .باش تو فقط خوام،نمی هیچی دیگه من دممی قول دم،می بهت هم

 !هادادی قول باشه یادت -

 .کردم نگاهش مبهوت و مات و کردم جدا امسینه از را سرش شدم، شوکه
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 ای؟زنده تو -

 .خندید

 !هانره یادت برگردونی من به رو اموالت دادی قول -

 .کشیدم درهم را ابروهایم

 دادی؟ پسشون چی برای پس سخته برات اینقدر اونها از کندن دل توکه -

 :گفت شادابش یچهره همان با

 !خواممی دیگه چیز یه ازاش در ندادم الکی که اونهارو -

 که نیلوفر ایساده تو چقدر کند؛نمی کاری هیچ بیخودی پسر این ببین شد، درشت هایمچشم

 :پرسیدم و بردم باال را ابرویم یک! خورده سنگ به سرش کردی فکر

 خوایی؟می چی دیگه اینبار -

 !رو خودت: سام

َ ... وای ای  .کردم گم را پایم و دست. شدم سرخ شنیدم؟ درست من... مـ

 دوست روبودن کنارتو من. خودت از ترمهم نه ولی هست البته نیست، مهم هیچی دیگه: سام

 رو این اما چیزهمه بیخیال پس دارم دوست روهاتسادگی دارم، دوست روبودنت خنگولی! دارم

 !بزنم تو به آسیبی نداشتم قصد هم هااونموقع من که باشه یادت

 جانم تمام اشهرکلمه با! کنممی سکته االن ندارد، را خوشی اینهمه ظرفیت نیلوفر خداجان، ای

 خوب ایگرفته بغل در را اشکله هنوز چرا دیوانه دختر! کندمی ذوقذوق خوشحالی شدت از

 از کند،می نگاهم شرورش لبخند و زندمی برق که هاییچشم با چطور ببین شو، بلند و کن ولش

 نکند خداجان. کشید را لُپم حال همان در که کنم رهایش خواستممی! داردبرنمی چشم من

 ... .نکند... نکند... نکند بگذارد؟ سرکارم خواهدمی دوباره نکند بینم؟می خواب دارم

*** 
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 هی هی.... هی هی"

 هی... آرومآروم کن آرومم ، هامشونه رو بذار سر

 "هی...بارون یکدفه بزنه ، ابری هوای تو من،

 نگاهی. شد شروع دوباره خدا ای گزیدم، را هایمب**ل و زدم گوشم به ایسیلی لحظه همین در

 حتی دیگر اینبار کنند،می چطورنگاهش همه ببین نیست، بد هم رعایت کمی کردم، اطراف به

 تکان تنش جای همه و تنه پایین باالتنه، کردم، نگاهش دوباره. کندنمی هم را پدرومادرم رعایت

 همین در! است رقاص پا یک خودش داماد نداریم رقاص آوردن به نیازی ما اصال خورد،می

 .نشست لبم روی لبخند اختیاربی که زد چشمکی عمیقی لبخند با لحظه

 عشقم تو پیش دلم من و من پیش دلت تو"

 "نوشتم روز هر اسمتو ، هامدفترخاطره تو

 به هابچه از یکی دست از فرار و دویدن حال در میثم ناگهان که رفتممی اقوام از یکی سمت به

 دارند همه کنی؟می چه دختر وای. کردم نثارش ایکلهپس و کردم بلند را دستم دوباره. خورد من

 خودت رویبه بیخیال! برنداشتی بچه این به زدنکلهپس از دست هم آخرش! کنندمی نگاهت

 چیزی و کرد گیر دامنم روی کفشم سانتی ده یپاشنه ناگهان که دادم ادامه راهم به دوباره. نیاور

 این به چه تورا آخر سانتی، ده کفش یک پوشیدن از هم این بفرما شوم؛ زمین بر نقش که نماند

 .گرفت را من کسی ناگهان! برود؟ آبرویم باید امشب چرا خدا ای! ها

 !من یاعجوبه نیفتی -

 .زدم لبخند رویش به

 .رفتمی آبروم بودی نگرفته رو من اگه اومدی، موقع به -

 .کشید خودش دنبال به و گرفت را دستم

 .ببینم وسط بریم بیا: سام
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 برو خوب نیستی؟ خوشحال امشب تو مگر دختر؟ گوییمی چه خواهم،نمی نه، وای

 .دادم تکان را خودم مقابلش و شدم راهی همراهش فکر این با. بده رانشان اتخوشحالی

 "زده بارون نم نم اومده، یار خدا وای"

 تکان را خودش خندان و خوشحال هم سام! شانه دوباره چرخش، دور یه حاال شانه، حاال به به

 .دهدمی

 بده حالم... عزیزم پیشم، نباشی"

 زده بارون نم نم اومده، یار خدا وای

 "صده روی تو کناره قلبم، ضربان

 را ما و ایستاده کنار همه چرخاند، خودم دور را من و گرفت را دستم. دهدمی حالی چه جان ای

 هم هنوز است، درهم ابروهایش هنوز ببین افتاد؛ افروزخانم به چشمم. کردندمی تشویق

 با دیدم، را خانسیروس چرخاندم، که را نگاهم بیخیال؛ دارد، اهمیتی چه اما است ناراحت

 سینا. است راضی و خوشحال است معلوم اشچهره از که این کند؛می نگاه مارا عمیق لبخند

 ته از و شود عمل ماه همین آخر است قرار. دارد را چهره همین درست نشسته، کنارش که هم

 دیوانه و رقص به و کردم نگاه سام به دوباره بگو، را خودم وای. شود خوب حالش خواهممی دل

 .دادم ادامه هایمانبازی

 هستم رابطه این احساسیه و دیوانه بستم، تو به دل توأم، چشمانه عاشقه من"

 وصلم تو احساس به عمرم آخر تا یار، نازبکن بکن ناز بکن ناز هی

 هاتمگونه چال و صورت اون عاشق من چشاتم، خریدار گیرنگاتم، من

 "باهاتم من... پاتم جوره همه عاشقمو ابد به تا من

 جان ای. خواندمی بلند صدای با آهنگ با همراه اوهم و گرفتیم را یکدیگر هایدست دوباره حاال

 برداشته اشانچهره روی از خنده و لبخند هستند، خوشحال چقدر کن نگاه را پدرم و مادر

 داستان باالخره شودنمی باورم! بترکند حسودی از بگذار. ببین را اقواممان یقیافه. شودنمی
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 انتظارمان در دیگر دنیای یک ازدواج از بعد داند؟می که اما شودمی تمام خوشی به هم نیلوفر

 .است

 زده بارون نم نم اومده، یار خدا وای"

 بده حالم... عزیزم پیشم، نباشی

 زده بارون نم نم اومده، یار خدا وای

 "صده روی کنارتو قلبم، ضربانه

 آخرین. باشد رقصیده وسط آن دیگر کس هیچ کنمنمی فکر رقصیدیم سام و من که آنقدر

 هستند کسانی جزء آنهاهم البته که بودند رهام و امدایی کردیم، خداحافظی آنها با که نفراتی

 خوشبخت امیدوارم"  که بود این گفت امدایی که حرفی آخرین. اندناراضی ازدواج این از که

 و مادر. گفت سام به سردی خداحافظی و کرد برایمان خوشبختی آرزوی هم رهام و" عزیزم بشی

 زیادی هایخاطره که قبلی یخانه همان در هستند سینا و خانسیروس مهمان امشب هم پدرم

 .دارم ویالها آن از

 بیخیال خانه به نزدیک نهایت در. آمدندمی همراهمان و زدندمی بوق سرمان پشت ها ماشین

 مشترکمان و جدید یخانه به صبح رب و سه دقیقا   ساعت. برداشتند سرمان از دست و شده

 دو با شدیم که اتاقمان داخل. شدم پیاده سریع خیلی کرد پارک حیاط در که را ماشین. رسیدیم

 .بیایند در هایمکفش تا پراندم لگد هرچیزی از قبل و گرفتم باال کمی را دامنم دست

 .اینها بودند چی شدم، راحت آخیش -

 فقط نشسته، تخت روی کند،می چه ببینم که برگشتم سمتش به نشنیدم، سام از جوابی وقتی

" چیه" ینشانه به را ابروهایم دوبار و زدم لبخندی! کندمی نگاهم خیره دارد و درآورده را کتش

 .کرد باز را کراواتش آهسته خیلی و زد ایلبخندیکطرفه. انداختم باال برایش

 و بیخود من بدونی باید... نیلوفر باشی شناخته رومن باید دیگه مدت اینهمه از بعد: سام

 ... !نکردم ازدواج باهات و نگرفتم روعروسی این جهتبی
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 ماند، باز دهانم و شد برداشته لبخندم زند؟می حرف جدیت این با چرا! کرد یخ تنم... وای ای

 .کرد زیر را هایشچشم و آورد پایین کمی را سرش. آمد سویم به و شد بلند

 من ماله چیز همه بشی، کشته ایهرطوردیگه... ام... مثال   یا بکُشم تورو اگر که بدونی باید االن -

 !شهمی

 و لرزیدند می هایمب**ل کردم،می نگاهش زده وحشت و دادم قورت را گلویم آب سختی به

 انگشت با بعد و کرد نگاهم خیره قیافه همان با لحظاتی کردم؟ سادگی دوباره یعنی کردم؛ بغض

 .زدم امبینی به اشاشاره

 !شهمی تلخ برام خنگولم بدون زندگی که حیف ولی -

 زدم لبخند کند؟می اذیتم چقدر است، بدجنس چقدر خدا ای. خندید بلند بلند و گفت را این

 تخت روی او کردم حلقه گردنش دور را دودستم و پریدم سویش به کردم؛ تاریخی حرکت یک و

 .هستم آغوشش در و دورگردنش هایمدست او، روی همچنان من و افتاد

 کنی؟می اذیت رومن چقدر بدجنسی، تو چقدر -

 .کشید را لُپم

 .من یساده کنیمی باور زود روچیز همه خودته تقصیره -

 .شیطون شیطونی توهم امساده من اگه -

 !لوح ساده: سام

 !ابلیس: من

 !لوح ساده: سام دوباره و

 !ابلیس: من و

 ... .دادیم ادامه را لوح ساده ابلیس، لوح، ساده ابلیس، همینطور کی تا دانمنمی و
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