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 بخنده، نیست بلد که دختر یه احساساته، فاقد دختر یه ما ماجرای دختر:خالصه

 فقط داشتندوست و اضطراب کسالت، نگرانی، غم، از. چیه عصبانیت دونهنمی

 مسیر تو رو اون که ماجرایی. میشه درگیر ماجرایی تو دختر این. بلده رو اسمشون

 بتونه شدن انتقام قربانی شاید اما نیست؛ قشنگی چیز انتقام. میده قرار دیگران کینه

 بتونه اشتنهایی لحظات تو دیدن محبت با شاید. برسونه اشعاطفی بلوغ به رو اون

 .کنه درک رو احساسات

 

 :کنممی اشاره نکته یه به رمان این شروع از قبل فقط

 شخص که افته می اتفاق بیماری این صورتی در. داره وجود واقعا   عاطفگی بی بیماری

 مناسبی عاطفی حاالت تونهنمی شخص اون، از بعد و بشه روانی روحی شوک یه دچار
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 درمانی روان جلسات البته؛ و دیگه شوک یه با و باشه داشته مختلف های مکان در رو

 و آمیزه اغراق خیلی عاطفگی بی این که بگم باید رمان این در اما بشه؛ درمان تونهمی

 همه وجود با اسکیزوئید به مبتال فرد چون. داره کمی تفاوت اصلی بیماری با البته

 این به مبتال افراد مثال برای. هست تری متفاوت عالئم دارای فرزانه به اشتشابه

 نسبت اما ان؛مواجه منفی احساسات از طیفی با یا و دارن خیالی های دوست بیماری

 خودم که ندین گیر مورد این در زیاد پس. تفاوتند بی بیرونی اتفاقات به

 :مقدمه.دونممی

 کوالک گاه.گیرد می سخت زندگی گاه. نیست خواهیممی که طورآن چیز همه همیشه

 زندگی اما می،دهد؛ قرار آدمی روی پیش در ها خطر گاه. کندمی منجمد را قلب روزگار

 آورد،می ارمغان به را روز و شب زمین، گردش. هاستنشده بینی پیش صحنه

 در آدمی، که است این مهم چیز تنها. را هاشیرینی و تلخی روزگار گردش که همچنان

 .باشد سرافراز دشوار، قدرچه هر پروردگارش، به رسیدن برای رهش

 

 جدید دنیای به قدم:یک فصل

 

 نیستی؟ خوشحال بابا دختر -

 باشم؟ خوشحال باید که اومده پیش مهمی چیز -

 باشه کی هر. کاشتی گل واقعا   که اونم. اومده جوابش حاال کردی تالش همه این -

 .میشه خوشحال
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 اصال   بودم؟ کسی هر من آیا اما شد؛می خوشحال بود من جای به هرکی. بود درست

 :گفت و پرید بابام و من گوی و گفت وسط فاطمه داشت؟ معنایی من برای خوشحالی

 ان بشه کوفتت. آورده ایرتبه چه ببین وای. کنهمی نگاه شینهمی فقط وللش، اینو-

 .شاءلله

 :گفت بلند شیطنت با و داد سر گوشش پشت به رو بلندش رنگ ایقهوه موهای فائزه

 آمین الهی-

 بپرم؟ پایین و باال شوق از و کنم جیغ جیغ تونستمنمی دیگه دخترهای مثل چرا واقعا  

 :گفت طرف اون از امیرعلی

 و دق دارن االن بود افتضاح شونرتبه خودشون. شو اعجوبه دوتا این بیخیال آبجی-

 .کنن می خالی تو سر دلیشونو

. خوندن می آزمایشگاهی علوم رشته دو هر هاقولو دو چون مطمئنا ؛ کرد می شوخی

 :گفت تندی لحن با فائزه

 !تو و دونممی من وگرنه نکنیا، توهین باشه حواست! هوی-

 .نیوفت در بزرگترت با بچه، باشه حواست خودت -

 وشیش بیست فقط خوبه حاال. ما سره تو بکوب و سال دو این همش توهم حاال -

 سالته

 :گفت و فائزه پشت اومد هم فاطمه

 توی از باید هاتومونده باقی گرنه و نکنی توهین من قل به باشه حواست آقا، هوی-

 .کنن جمع (SAHARA) صحرا بیابون
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 .شودمی وارد اژدها خشم اوه، اوه -

 :پرسید متعجب بابام

 داره؟ معنی چه چی؟ یعنی شودمی وارد اژدها خشم امیر-

 :گفت و کشید رنگش سیاه موهای به دستشو امیرعلی

 .دیگه پروندم چیزی یه حاال-

 .میاره زبون به بعد کنه،می فکر بزنه خوادمی که حرفایی به اول آدم جون پسر -

 آدم اون اگه البته. رفتمی سر آدم حوصله. یومدنمی نظر به جالب زیاد بحثشون

 بودن بسته ها پرده. رسیدمی نظر به تاریک زیادی اتاق. داشت حوصله اسم به چیزی

 بندی رنگ. افتادمی روبروم نفره تک مبل روی ها پرده کناره از کوچیکی نور باریکه و

 البته. انداختمی گورخر یاد رو آدم خونمون راحتی ینفره هفت مبلمان سفید و سیاه

 فهمیدم نمی اصال  . دادن می نشون خودشونو قشنگ هم سالن سر اون استیل مبلمان

 رنگ درسته داشت؟ هدفی چه اونا مثل هایی مبل برای سفید رنگ انتخاب از مامانم

 ایقهوه های پارکت هم رو زمین سطح. شدمی کثیف زود به زود اما داشت؛ قشنگی

 به که رفتم خونمون بزرگ پنجره طرف به و شدم بلند جام از. دادمی پوشش رنگی

 به باید من و بود ها مبل به رو و پرده جلوی تلویزیون. داشت دید خونمون بزرگ حیاط

 تاریکی به چشمام. کردم باز رو ها پرده. برسه پرده به دستم تا رفتممی اون پشت

 :گفت طرف اون از فاطمه. دادمی آزار رو چشمام خورشید نور و بود کرده عادت

 .شدیم کور! رو پرده بکش-

 :گفت و بیرون اومد آشپزخونه از بود دستش تو شربت سینی یه که حالی در مامان

 .گیرهمی دلش آدم باشه تاریک خونه داری؟ چیکارش خوب جون مادر-
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 :گفت سرتق و تخس های بچه مثل فائزه

 نور بذارین ترروشن پرده یه خوب باشه؟ سیاه و ضخیم خونه هایپرده چی یعنی اصال  -

 .خوب شه رد ازش

 :گفت تندی لحن با بابام

 بزاریم نازک پرده. پوشینمی حسابی و درست لباس خونه تو که شما نکرده، الزم-

 ببینه؟ رو شما حیاط اومد ناکسی و هرکس

 رد ازش نور که باشه تر روشن فقط گفتم من بذارین؟ نازک گفتم من مگه من پدر -

 شلوارک و بندی تاپ خونه تو تمل بده؟ خیلی شلوار و تیشرت مگه هم دومندش. شه

 !وله و شل ماست این بزنن دیدش باید که اونی. نیستیم مالی که ما تازشم،. پوشنمی

 :گفت مامانم بده رو جوابش و بزنه حرفی خواست بابام تا. کرد من به ای اشاره و

 هما و هدی و هادی به راستی. بشی دهن به دهن ها بچه این با خوادنمی محمد

 گفتی؟

 .زنم می زنگ بعد بخورم، رو خانوم الهه خوشمزه شربت بذار -

 آبرومند و حسابی درست جشن یه امشب همین باید! کنیا دعوت هم رو همه -

 .بگیریم

 دارین؟ ای دیگه امر! خانوم چشم -

 .آقا نه -

 :گفتم و کردم نگاه مامانم به

 نگیریم؟ جشن شهنمی حاال-
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 :داد جواب مهربونی با مامانم

 زدن تست و خوندن درس همه اون بعد حقته. بشم سیاهت چشم دو اون قربون نه-

 .بگیریم برات مفصل جشن یه

 :گفت و کرد نگاه بابام به بعد و

 !باش زود. اینجا بیان که کن دعوتشون و فامیل به بزن زنگ پاشو. آقا پاشو-

 رو گوشی و شد بلند که کردیم می نگاه بابا به طور همین فائزه و فاطمه امیرعلی، من،

 :گفت مبهوت فائزه. دیگران کردن دعوت به کرد شروع و برداشت

 !بودن هول قدرچه ماشالله ماشالله

 خندیدن من. ندادم نشون واکنشی هیچ من اما خندیدند؛ حرفش به فاطمه و امیرعلی

 و بود شب هشت ساعت. فرزانه بودم، همین من. کردمنمی تجربه رو حسی. نبودم بلد

 شاد همه توش که کردممی نگاه جشنی به و بودم نشسته گوشه یه صامت و آروم من

. کردنمی بش و خوش باهم داشتن مهمونا همه و بود شده شب. من جز به بودن،

 داشته دوپس دوپس آهنگ و شنگولیا آب این از دونمنمی که نبود پارتی ما مهمونی

 هاییمهمونی همچین که بود ننگ مایه سماواتی خاندان مثل خاندانی برای. باشه

 .کرد موکول فرداش به رو جشن بابام و نرسید هدفش به مامانم بحث اون بعد. بگیرن

 اما الغر و ساله شیش-پنج و سی حدودا   مردی دیدم که بودم نشسته صندلی یه روی

 و بود پوشیده رنگی توسی شلوار کت. نشست کنارم و اومد قیافه خوش و خوشتیپ

 لبخند با و بود گندمی پوستش. بود داده عقب ژل با بلندشو نسبتا   و پرپشت موهای

. ندارم کاری باشن نداشته کاری باهام که وقتی تا اطرافیانم با عموما  . شد خیره جلو به
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« !المصب داره سگ چشاش! اوه اوه»: گفت می بود اینجا فائزه اگه که دونستممی

 :گفت بود، مهمونا غلغله پر و شلوغ جمع سمت به روش که حالی در مرد

 من ندارید صحبتی هم برای رو کسی اگه تنهایید؟ شما چرا! جوان بانوی سالم-

 .کنم مصاحبت باهاتون شممی خوشحال

 :گفتم نامهربانی البته و خونسردی با

 من اما ممنونم؛ شما پیشنهاد از که این ثانی در. نکنید قضاوت زود لطفا   اینکه اول-

 چون. کنهنمی انتخاب صحبت هم عنوان به منو کسی عموما  . نیستم پرحرفی آدم

 خوشم ازش باشه نداشته ای فایده برام چیزی تا من ثالثا  . ایم کننده کسل آدم خیلی

 .زدن حرف همین مثل. یادنمی

 خودش به شوخی برای مطمئنا   که فیلسوفانه لحنی با. رسید می نظر به شادی مرد

 :گفت بود گرفته

 درسته؟ یاد،نمی جالب چندان هم مهمونی این شما نظر به پس-

 !البته -

 :گفتم خودم پیش زمزمه باحالت

 .بودم امکتابخونه تو االن خواستمی دلم خیلی-

 دارین؟ عالقه هایی کتاب نوع چه به -

 :گفتم حسی بی با

 بدم؟ پاسخ شما سؤاالت به مجبورم من اما بخشید؛می-

 .ببخشین سؤاالتم بخاطر منو لطفا   بله -
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 اما ؛میاد بدم شدن جواب و سؤال از اما نداشتم؛ توهین قصد من البته نیست؛ مهم -

 بپرسم؟ تونممی. کرده درگیر االن رو ذهنم سؤالی

 :گفت و زد لبخندی مرد

 لحن به توجه بی و کنهمی خطاب چی رو من که نبود مهم برام. جوان بانوی البته-

 :گفتم اون مهربون

 کردین؟ انتخاب رو جا این چرا

 که رسیدمی نظر به. بود نکرده محسوسی تغییر صورتش حالت البته کرد، تعجب

 :دادم توضیح بیشتر همین برای. چیه منظورم که کرده اشگیج من جمله

 جاهایی. کردین انتخاب نشستن برای جارو این که داشته دلیلی که مطمئنم من

 که نیست جایی جا این. نکردید انتخاب رو اونجاها شما و داره بهتری دید که هست

 جمع دنبال هم اگر البته و نیستین هم آرام مکان یه دنبال پس بیاره محض آرامش

 نشستن برای رو اینجا که داشته خاصی دلیل آیا. پرتیه نسبتا   محل اینجا باشید

 چرا؟ مثبته جواب اگه و کردین؟ انتخاب

 همون با. بود صورتش جداناپذیر عضو لبخند، انگار. زد لبخند فهمید، که منظورمو

 :گفت لبخند

 به این از خواممی. هستی سنج نکته و باهوش بسیار کردممی فکر که طور همون-

 .کنی حساب روم دوست یک عنوان به بعد،

 :گفتم بهش مشکوکانه لحنی با« !شد پسرخاله چه نخورده چایی:» گفتم خودم پیش

 هستین؟ روانشناس شما-
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 فهمیدی؟ کجا از! باهوش دختر آفرین -

. استمعقوالنه بسیار البته که گنمی بیماراشون به اینو همیشه روانشناسا همه آخه -

 دوستی عنوان به بلکه معالجش، پزشک عنوان به نه دکتر به بیمارشون خوانمی چون

 .کنن نگاه کنه کمک بهش خوادمی که

 با دکتر اطرخ همین به کنم فکر. شینهمی دل به معموال   معقوالنه صحبت خوب

 :گفت و کرد نگاهم تحسین

 شی؟می دوست من با نگفتی حاال! گود وری-

 خطاب دوست خودمو و باشم داشته دوست رو کسی تونمنمی چرا دونمنمی من -

 .رو خودم حتی کنم،

 باید خوب. دادمی گوش حرفام به داشت بادقت که بود بهش نگاهم زدن حرف موقع

 :دادم ادامه رو حرفم کوتاه مکثی با. ببره پی بیماریم به تا بیرون کشیدمی اطالعات ازم

 بوی و رنگ زندگی به گنمی که اونطور ولی نکردم؛ تجربه رو حس این بحال تا من-

 با کننمی سعی که ساله چهار بابام و مامان حاال تا! روانشناس. دهمی ای دیگه

 .نتونسته حاال تا هیچکی اما بدن؛ نجات رو من مختلف روانشناسای

 :گفت باشک همین برای. بود نرسیده خواستمی که چیزی اون به هنوز انگاری دکتر

 !شدی افسرده کنممی فکر-

 دلم فقط نیستم، ناامید من ولی. زندگی از ناامیدی یعنی افسردگی جناب، نه -

 حاال تا بخوای راستشو دونین؟می رو من زندگی سرگذشت شما بدونم خوادمی

 حاال تا اما بگی؛ بهم خودت تا بدونم نخواستم خودم. نگفته بهم چیزی هیشکی

 .کنینمی زندگی تو شادی احساس فهمیدم
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 هیچ من که اینه واقعیت اما. نیستم شاد من کننمی فکر مادرم و پدر. دکتر آقای نه -

 تو بردن ـذت*لـ و شادی ناراحتی، اضطراب، نگرانی، خشم، ترس،. ندارم احساسی

 خوردن غذا و زدن حرف برای جز من های لب که بگم باید. ندارن جایی لغاتم فرهنگ

 .نیومده کش

 های درس مثل هم اینو اما نداشتم احساس. شد خیره من به حرفام شنیدن با دکتر

 مثل درس این. داره معنایی چه نگاهی نوع چه که بودم سپرده خاطرم به حفظی

 مبحثی وقتی که ضعیفی نسبتا   آموزان دانش مثل اونو من اما بود؛ گرفتنی یاد ریاضی

 حفظ رو حاالت که بودم گرفته یاد بیارند، نمره تا کردندمی حفظ اونو فهمیدندنمی رو

 از ردی شاید تا گشتمی چیزی دنبال. گشتمی چیزی دنبال چشام تو مرموزانه. کنم

 ولی داری احساس تو گفتم؟ می درست دیدی»: بگه و کنه پیدا من توی احساس

 با و بود گذاشته چونش زیر دستشو. کردنمی پیدا چیزی اما «نبودی متوجهش

 .بود شده خیره بهم ریز چشمایی

 من به. بود کرده فکر هام حرف مورد در و بود رسیده ای نتیجه به انگار گذشت که کمی

 :گفت

 هیجانات معرض در باید نظرم به البته باشی؛ داشته درمانی روان جلسه چند باید-

 .هابریکنسرت و ها سینما به و باشی جمع تو بیشتر مثال  . بگیری قرار

 :گفتم

 فقط و فرستادن منو هم قبل روانشناسای. ایه بیهوده کار کنسرت و سینما به رفتن-

 کمدی،: ها فیلم اقسام و انواع. کردن تشدید صدا و سر همه اون با رو گرنممی

 دیدن من. نشد ظاهر تغییری هیچ... . و تخیلی علمی غمگین، اکشن، ترسناک،

 .بگیرم یاد چیزی یه که اینه مهم. پسندممی بیشتر رو ها مستند
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 :گفت و پرید حرفم وسط

 داری؟ هدفی چه علم آوردن بدست از-

 .زندگی از بگین باید -

 داری؟ هدفی چه زندگی از! خوب بسیار -

  

 بخشیدن زندگی عوض در بخواد خدا شاید. خداست بخشهمی قلب آدم به که اونی

 .ببخشه زندگی یه منم عمر به دیگه، یکی به

 !اوهوم -

 سه آستین پیراهن یه. افتاد لباسام به نگاهش. کرد اندازم بر هم باز تحسین با دکتر

. بود بخشیده هم زیبایی من به بودن محجبه بر عالوه که بودم پوشیده بلند و ربع

 پوشش پوستمو سفیدی بلندم های دستکش و بودم بسته لبنانی مدل رو روسریم

 :گفت آخر در. دادمی

 کامال تو موقع اون افتادن موهاشون کردن رنگ فکر به االن از تو هایهمسن! جالبه-

 .ای محجبه

 و خوشگلم که گم می رک ثانی در. بنازم بهش من که نیست چیزی زیبایی اینکه اوال   -

 تو من رابعا  . دارم دوست بیشتر رو پاکیم من ثالثا  . ندارم ظاهری سازی زیبا به نیازی

 ...سادسا  . یادنمی خوشش خدا خامسا  . شدم بزرگ مذهبی ای خانواده

 :گفت و گرفت باال دستشو دکتر رسیدم که انجا به

 .شدممی قانع دلیلم یه با یاری؟می دلیل چقدر فهمیدم، بابا خوب
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 :گفتم

 ده حدود که قبلیم روانشناسای همه. دکتر آقای شدم بزرگ منطق با زندگی تو من-

 تفریحی های سفر که خواستنمی ازم درمانی روان جلسات عالوه به هستن تا پونزده

 دیگران با ارتباط برقراری تو من که نفهمیده هیشکی حاال تا اما برم؛ جوونا و دوستان با

 احساس چیزیو من. کنم حل مشکالتمو بودن جمع تو با بخوام که ندارم مشکل

 های مکان. گرفتم یاد رو اونا با برخورد نحوه و دیگرانو حاالت عقلم با اما کنم؛نمی

 احساس بدون. نشدم درست کردم فلج نفرو یه چاقو با وقتی من برم؟ انگیز هیجان

 .کرد زندگی شهمی

 نقاط به اگه بیماری این به مبتال افراد اکثر. شیمی مبتال افسردگی به طوری این ولی -

 .هست هم ترمتفاوت تو شرایط که ویژه به. شنمی افسرده برسن شدیدتر

 قوانین با علومی درد به بیشتر من اندیشه و ذهن. نبود درک قابل حرفاش برام

 هر توش که روانشناسی و فلسفه و خوردمی شناسی زیست و شیمی مثل مشخص

 :رفتنمی کتم تو فاطمه قول به داشت، نظری کس

 و بودن خوب هدف با و ندارم هم منفی احساسات یعنی ندارم احساسات وقتی دکتر-

 که ایه احساساتی افراد مال افسردگی. کنم زندگی تونممی هم موندن خوب

 قاطعیت با دکتر. مونهمی واسشون بد احساسات و دنمی دست از خوبو احساسات

 :گفت

 بدون رو آدمی هیچ خدا که دممی نشون بهت من. نداری احساس که کنیمی فکر تو-

 مخلوقات با انسان تفاوت های علت از یکی احساسات چون. نیافریده احساسات

 من. رهنمی بین از اما کنه؛ قاطی کشیش سیم یا و بشه خاموش تونهمی. است دیگه
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 دوست باهام نگفتی حاال. مقدم فرهاد اثر احساسات پایستگی قانون. شمنمی ناامید

 یانه؟ شیمی

 خیلی اون درک و هوش وگرنه کنه،می رفتار ها بچه مثل داره عمدا   که فهمیدم می

 همین برای. کنهمی چیکار روانشناس این ببینم خواستممی خوب،. بود اینا از باالتر

 :گفتم

 .است فرزانه اسمم. دکتر باشه-

 :گفت بلند بعد و کرد زمزمه چیزی لب زیر

 که؟ گرفتی فرهادم من نکن، صدام دکتر دیگه فقط. خوشبختم-

 طوری این بزرگتره خودم از سال بیست که کسی با من نیست درست! دکتر آقای اما -

 .بزنم حرف راحت

 بعد به این از. کنممی طی سالگی بیست تو که ساله پونزده االن من! نباشه کاریت -

 .کن باز حساب دوست و برادر یک مثل من رو

 چشمانی با. بود سال نوزده اون و من سنی اختالف. بودم کرده اشتباه اینکه مثل خوب

 .کردم اشبدرقه احساسی هر از خالی و ای شیشه

 هم مقداری و کوبیده سیخ یه با برنج کفگیر دو و رفتم بقیه مثل منم. شد شام وقت

 یک درجه های فامیل. بود غذام روی چشمم. شدم خوردن مشغول و گرفتم مخلفات

 .کردن می بش و خوش باهم و بودن شده جمع بزرگ گرد میز یه دور همه

 های زلزله بقیه و بود آروم شدمی کوچیکم عمه که هما عمه تنها من پدری خاندان بین

 که هم هادی عمو. بود زیری به سر و آروم آدم هم هدی عمه شوهر البته. بودن روزگار

 بود قرار خودش مثل یکی آیندش همسر دونستیمنمی ما و بود نشده مزدوج هنوز
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 من و شد ساکت جمع دفعه یه. نشستم فامیل پیش رفتم. آروم و مظلوم یا و بشه

 هم کامیار و سرش رو گذاشت جمعو هادی عمو باره دو گذشت که یکم. نکردم توجهی

 دو این عموما  . کرد می اش حواله گردنی پس هما، عمه های غره چشم وجود با همش

 شدمی زیاد. کردنمی رفتار سنشون از تر کم و بودن سرزنده خیلی صمیمی دوست

 هاخودمونی و رفتن همه که شام بعد. بزارن سر به سر رو کسی یا و کنن شوخی

 و رفتن هم دخترا. شدن ولو راحتی های مبل روی و آوردن در رو کتشون پسرا موندن،

 فریاد فائزه دفعه یه برگشتن، دخترا که این بعد. کردن عوض رو مجلسیشون لباسای

 :زد

 .نداره مخالفت حق هم هیشکی حقیقت، جرئت بیاین ها بچه-

 :گفت و کشید دستمو فاطمه که برم شدم پا اونا به توجه بی

 .بیارین تشریف هم شما مادمازل؟ کجا-

 در جور رفتارش شیطنت با سرش روی سبز روسری. نشست زمین روی و کشید منو

 به بادی هادی. هادی و فائزه به افتاد که چرخوند دور یه رو بطری هادی. یومدنمی

 :گفت و انداخت غبغب

 !جرئت-

 :پرسید ای بدجنسانه لحن با فائزه

 مطمئنی؟-

 :داد ادامه هانیه و داد تکان سری هادی

 اینکه بعد زمین، بزاری پاتو که این بدون. بزن دور کنان لی لی بار سه رو ویال کل

 ...هم اومدی
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 شد تموم حرفش وقتی. بود چی که نفهمیدیم ما و گفت هادی گوش توی شو بقیه

 کل و حیاط رفت هادی. داد تکان قبوله عالمت به را سرش و زد بدجنسی لبخند هادی

 هادیو وقتی سوم دور تو فائزه و فاطمه بابام، کامیار،. زد دور بار سه کنان لی لی رو ویال

 و خانوما. خندیدنمی بهش بلند صدای با زدمی بال بال پریدن موقع داشت که دیدن

 هاشونشونه و بودن انداخته پایین سرشونو هم بود هدی عمه شوهر که محسن آقا

 را راستش پای و زدمی نفس نفس که حالی در رسید هادی که وقتی. خوردمی تکون

 یه. کرد باز دستشو دفعه یه و فاطمه سر باالی برد مشتشو و رفت جلو مالید می

 دنبال هادیو بود شده عصبی خیلی که فاطمه. فاطمه سر رو ریخت باغچه خاک مشت

 وایستاده ستونی مثل که من پشت آمد فوری هادی. الفرار لنگون لنگ هم هادی و کرد

 :گفت بسته چشم و گرفت پناه بودم

 پشت از که بود فاطمه. دراومد آخش ناگهان اما. گفت فائزه خودت ارزش بی جون به-

 پرید می پایین باال درد از که هادی. بود کرده تحتانیش بخش حواله محکم لگد یه

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت

 !چی استفاده سو ای-

 :گفت و آورد پایین تعظیم معنای به سری فاطمه

 ....جـ مخلصم-

 جیغ فاطمه. صورتش رو افتاد شدن خم موقع گنده کرم یه چون موند نصفه حرفش

 نیست، کرمی دیگه اینکه از اطمینان برای فاطمه. افتادن خنده به همه و کشید بلندی

 رو خودشون چله و چاق کرم تا چهار کرد، وا مشتشو وقتی و کشید سرش به دستشو

 :گفت بلند بود، تر بلند بار این فاطمه جیغ. مالیدنمی فاطمه دستای کف به

 ...می اتخفه هادی، کشمتمی-
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 :گفت ای زنانه صدای با و زد اون به دیگه پسگردنی یک هادی حرفش وسط

 .فرمودند امر جونت خواهر گفتم بهت که خوبه بیشعور، ایش

 خواست فائزه تا و کرد نازک بود باز بناگوش تا نیشش که فائزه برای چشمی پشت و

 :گفت التی لحن با بگه چیزی

 وامونده اون تا بگو چرت دوباره کنو وا صاحابتو بی فک اون داری جرئت شما! خواهرم-

 .بشکنم رو

 :گفت و کرد باز بیشتر رو نیشش فائزه

 شما زاده برادر و نبوده شما خواهر حقیر بنده سماواتی، هادی جناب اینکه اول-

 ...اینکهسوم. دارد من چونان شخصیتی با صاحاب فک این اینکه دوم. باشممی

 :بده ادامه حرفشو نذاشت هادی

 دیگه اینطوره که حاال. بده استراحت خودت به یکم. بریم خر با کن استپ دقیقه یه

 .مونهمی زمین روی کی پروژه بینممی موقع اون آزمایشگاه، بیای تحقیق برای ذارمنمی

 :گفت اعتنایی بی با هم فائزه

 کار من بابای کارخونه آزمایشگاه تو که این مثل. بدی پزشو خوادنمی! بابا خوب-

 .کنیامی

 :زد خبیثی لبخند هادی

 اجازه به تو و مسئولم من بازم کنم کار هم جایی هر منه، دست برنده برگ که فعال  -

 راحت خیلی هم هادی و بود حساس خیلی دانشگاهش و درس رو فائزه. داری نیاز من

 خر نظیر چشمانی با و بست لوچشو و لب فائزه. کردمی استفاده سوء ویژگی این از
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 روی کنان جیغ جیغ فاطمه ناگهان. افتادن ندهخ به بقیه که کرد نگاه هادی به شرک

 همون با فاطمه. بشه زمین نقش و بخوره بهم تعادلش شد باعث که افتاد فائزه کول

 :گفت جیغش صدای

 روم؟ بریزه خاک گیمی بهش داری مرض مگه-

 :گفت درآر حرص لبخندی با فائزه

 !نخوری منو سهم باشی تو تا-

 فائزه ساندویچ فاطمه که کرد بازی شهر ماجرای به مستقیمی غیر اشاره فائزه واقع در

 بودم من فقط و افتادند خنده به همه بار این. کرد چپش لقمه یه و قاپید دستش از رو

. داد می ماساژ پاشو داشت خندیدن درحال که بود هادی به حواسم و خندیدمنمی که

 :گفت ها بچه به کامی خندیدن کلی اینکه بعد

 من که بازی ادامه بریم شدن، زمین نقش ها مرده عین. ببینم خودتونو کنین جمع

 .کردن ضایع برای کنممی ضعف دارم

 :گفت هادی

 .شدن ضایع نه، کردن ضایع نکن، اشتباه کامی-

 هادی آخر در و موندیم منتظر یکم. خونه داخل رفتیم چون نرسیدم حرفاشون بقیه به

 ما پیش و شدن داخل کردنمی بحث همچنان که حالی در کامی کمک با لنگان لنگ

 :گفت کامی. نشستن

 نگیره؟ هم رو ما شومش بخت تا گفتیمی این به دیگه چیز یه شدنمی جان، فائی-

 :گفت فائزه
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 حال نگو بعدشم. نکن مخفف منو اسم بار، یکمین و صد اینم گفتم بهت بار صد-

 خودتم. زد می دور رو باغچه و کرد می بپر بپر داشت وقتی خندیدم کلی من که نداد

 .خندیدی کلی

 :گفت و زد داری صدا پوزخند کامی

 ! هه-

 معمول طبق هم کامی. کامی و هدی عمه به افتاد بار این و چرخوندیم رو بطری دوباره

 :گفت زدمی موج درش شرارت که چشمایی با عمه. جرئت گفت

 رو چاقو هابچه از یکی تا زاریممی سرت باالی سیب یه و ایستیمی دیوار کنار ریمی

 .طرفش کنه پرت

 با و خندید هم عمه.کرد نگاه هما عمه به مظلوم و گفت جرجیسی حضرت یا کامیار

 بود ترسویی آدم کامیار اصوال. داد رو جوابش شد،می دیده ندرت به که بدجنسی نگاه

 به رو. شدمی شجاع عجیب رسیدمی عشقش سر وقتی اما بود؛ طلب صلح بیشتر و

 :گفت هدی عمه

 .کن رحم بهم هاتبچه تا سه جون-

 :گفت و کرد اخمی هدی عمه

 به برو خوری؟می قسم جونشون به که آوردم راه سر از هاموبچه مگه! جناب هوی-

 .بخور قسم خودت بچه جون

 :گفت و کرد ذوق دفعه یه کامی
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 من مگه بعدشم آخه، کنممی دق من بیاد که دیگه ماه پنج تا! باباش بره قربونش-

 بخورم؟ قسم بچم جون به دارم مرض

 :گفت و کرد نوچی نوچ هدی عمه

 رفتار آقامنشانه چطور ببین. بزرگتری امیرعلی از سال یه تو رهمی یادم اوقات گاهی-

 .کنهمی

 :گفت و خندید هم هادی

 نیگا. دادیم می غول نره این به رو جوونمون آبجی نباید اصال  . گیمی راست آبجی آره-

 دادی رضایت چرا داداش اصال   میشه، سفید پسربچه این دست از داره موهاش نیگا

 ها؟

 :داد جوابشو خونسرد خیلی هم بابام

. دادم مثبت جواب منم اخالقه، با کنه،می کار خودم آزمایشگاه تو گفتی تو دیدم-

 این. باشه خانوم یه ازدواج واسه مناسبی زمان سالگی یک و بیست کنم فکر بعدشم

 نیست؟ طور

 :گفت هم ذوق با کامیار

. دستتون رو موندمی ترشیدمی که دادینشنمی من به اگه! آقا محمد خال تو زدی-

 چرا سالته پنج و بیست که تو بگه و بزنه مثال رو هادی این به نیست یکی بعدشم

 .بدبخت من سر رو ریزینمی رو تون دلی و دق همه. کنیمی رفتار بچگانه انقدر

 :گفت هدی عمه بده، رو جوابش تا کرد باز رو دهنش هادی تا
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 به لرزون پاهایی با کامیار. یامنمی کوتاه من کامیار جناب شدیما، دور خیلی بحث از-

. گرفت رو چاقو. قویه چقدر گیری نشونه تو بابام که دونستنمی اون. رفت دیوار سمت

 پیشونیش از عرق. زدنمی مو میت با رنگش. گفتمی ذکر و بود بسته چشماشو کامی

 بخاطر فقط بابام. ترسیده حسابی که فهمید شد می بدنش لرزش از و بود شده جاری

 ریسک یک واقعا   کار این وگرنه کنه پرت رو چاقو بود مجبور که بود خواهرش روی گل

 :گفت کامی شد پرتاب چاقو تا. کرد پرت رو چاقو و گرفت نشونه. بود بزرگ

 ...کنیـ حاللم! کردم غلط بیژن، زاده امام یا-

 افتاد کامی سر روی از شده دونیم سیب. کرد خفه رو کامی فریاد چاقو برخورد صدای

. کرد نگاه رو سیب زد می بیرون حدقه از که شده گشاد چشمانی با کامی و زمین رو

 .شد زمین نقش و داد قورت آهسته و صدا و سر پر رو دهنش آب

 یه دوستم خواهر از همین برای. بود پزشکی قبل از هدفم. کردم چک نبضشو رفتم

 نقشه چه که فهمیدم گرفتم که رو اشنبض. شدمی سرم یِکََمکی و گرفتم یاد چیزایی

 :پرسید لرزون صدایی با هما عمه. گرفتم فاصله ازش. ذهنشه تو ای

 شده؟ چش-

 :گفتم

 ...خوادمی فقط نیست چیزی-

 از بلندی جیغ دخترا. بدم ادامه رو حرفم نذاشت و اومد کامیار بلند پخ صدای دفعه یه

 و باال پریدن جاشون از متر یه هم پسرا. بستن رو چشماشون و کشیدن ترس

 نگاه رو کامی تفاوت بی که بودم من فقط و گرفتن دخترا جیغ بخاطر گوشاشونو

 :گفت و زد چشمکی. کردممی
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 گیریت نشونه بودی نگفته آقا محمد راستی بدی، لو رو ما خواستیمی دیگه، شهنمی-

 !خوبه انقدر

 :گفت بابام شدممی بلند که حال در

 .بگم که نبود تعریفی قابل چیز-

 :گفت بلند صدای با بود اومده در بهت و ترس از که هما عمه دفعه یه

 !کامی-

 :گفت و خندید شیطنت با کامی

 دلم؟ جون-

 اتاق سمت به. نداشتم هم فضولی حس حتی من. گنمی چی ببینم تا نایستادم دیگه

 خوندن مشغول ساعتی یک. بود ممکن مکان ترین آرام شاید که اتاقی. رفتم خوابم

 .خوابیدم مسواک از پس و شدم حدید سوره تفسیر کتاب

 رو موهام. نام ثبت کارای برای دانشگاه بریم شد قرار روز اون فردای************ 

 تیره زیتونی سبز رنگ که رو کتانم راسته شلوار.کردم محکمشون کلیپس با و زدم برس

 که تنگ خیلی نه و بود گشاد خیلی نه که سفید مانتوی یه با پوشیدم داشت

 و رسید می زانوم زیر به مانتوم طول. پوشیدم بذاره نمایش به رو بدنم های برجستگی

 به روسری یا. بودم همینطور همیشه. یومدمی لبنانیم مدل زیتونی روسری به خیلی

 بودم گذاشته رو مدارکم توش که رو لبتاپم کیف رسمی، مقنعه،همیشه یا مدل این

 .رفتیم دانشگاه به امیرعلی همراه به و برداشتم

 سمت به و نشست لباش روی محوی لبخند امیرعلی شدیم، که دانشگاه حیاط وارد

 my»: که انداختنمی متلک بهش جوون پسرای راه توی. افتادیم راه ساختمون
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friend بدون و« !داریما سراغ تراشو خوشگل ما داداش» ،«نکردی؟ پیدا ترجوون 

 :گفتیم بهم جا همون. رفتیم داخل به دادیم ادامه بازیاشون مسخره به توجه

 نام؟ ثبت برای بریم اتاق کدوم حاال-

 به خورد چشمم. گذاشت تنها منو نام ثبت اتاق جوی و جست عملیات برای امیرعلی

 یه. سمتش رفتم. بود صحبت مشغول دوستاش با که ساله بیست حدودا   جوونی مرد

 :گفت و پایین انداخت سرشو من دیدن با و برگشت سمتم به که کردم غلیظ اخم

 خانم؟ دارین امری من با بله-

 :گفتم توجه بی من

 نشکنه؟-

 هان؟ -

 انداختین رو سرتون که ندارم مشکلی پوشش نظر از من نشکنه؟ گم،می رو گردنتون-

 .پایین

 دوست که کسی یا و نداره درستی پوشش که نامحرمی جلوی مرد که بود این اعتقادم

 پایین سر دلیل همین برای. پایین بندازه سرشو باید نیست، محرم بهش ولی داره

 :داد جواب افتادش پایین سر همون با. فهمیدمنمی رو انداختنش

 !فرمودینمی ترم، راحت طوری این ببخشین، منو-

 :گفتم سنگین

 برم؟ نام ثبت برای کجا باید بپرسم تونممی-
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 همون با و بودم گرفته باال سرمو.بود تر بلند سانتی پونزده یه. داد آدرسو زیر به سر

 :گفتم امخیره و ایشیشه نگاه

 :گفت که شنیدم شدم دور که یکم. ممنون خیلی-

 کرد؟می نگاه همچین چرا پسر، اوف-

 :گفت دوستش

 نگاه همچی چرا گـهمی کنه نگاه بهش لعبتی همچین باشه خداش از که این بجای-

 !جالبه کرد،می

 :زد تشر دوستش به پسره

 !حامد-

 :گفت دار کش و شد باز نیشش بود حامد اسمش که پسره اون

 جونم؟-

 .رو گاله ببند -

 .شممی خفه فرماییدمی که حاال چشم، -

 :گفت بهش رو دوستش یکی اون

 پونزده کنم فکر فوقش فوق. رسیدمی نظر به جوون خیلی که گممی! پویا راستی-

 باشه سالش شونزده

 .بشه آشنا اینجا محیط با اومده ها آشنا از یکی با البد سینا؟ دونممی چه من -

 :حامد
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 !بود مغرور عجیب ولی-

 :پویا

 نگا آدم به خیره و روح بی خیلی و نبود صورتش تو حالتی هیچ اصال   دیدی! آره-

 !نداشت هم تشکر حس حتی. کردمی

 «.نداره حسی هیچ که هاست سال دختر این:» گفتم احساسی بدون هم باز دلم تو

 :داد ادامه ای مشکوکانه لحن با پویا

 برسیم، ناممون ثبت به بریم باید زنیم؟می حرف ازدختره داریم چرا ببینم، بذار صال  -ا

 :گفت حرص با سینا. دیگه بدوین

 درس؟ بعد سربازی اول که گذاشتی ما دامن و که بود نونی چه این خنگ، پسره آخه-

 .افتادیم راه دنبالت خر که هم ما

 :حامد

 که زدی می جا پسر خودتو و بودی دختر اول از نکنه بود؟ کجا دامنت تو ببینم، وایسا-

 کنی؟ غالب ما به خودتو

 :گفت خندیدمی که حالی در سینا. افتادن خنده به حامد حرف با سه هر

 .باشم دختر من کن فکر وای،-

 :گفت دوباره خاصش لحن با حامد. خندید هم باز و

 بدیم پیوند ماژیک با هاتو ابرو دارت، قوس بینی اون و ریشات ته این با تو کن فکر آره-

 دست یه و سرت رو بذاریم هم منگلی گل روسری یه. دماغت کنار بذاریم خال یه و

 هم تقی تق بلند پاشنه کفش بمونه، بیرون موت پر دراز لنگای و بپوشی دامن کت
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 از درازه قدت چون و سرت رو بندازیم سفیدم چادر یه بعد چهار، و چهل شماره بپوشی

 سر بشینی هم بعد ناناسی، دختر چه وای»:بگن دیدنت وقتی هم همه بمونه، لنگات

 «...بگی خرکیت صدای با و عقد سفره

 :کرد کلفت صداشو جاش این

 .بعله بزرگترا اجازه با-

 :گفت پویا خندیدن، کافی اندازه به اینکه بعد

 که من سربازی، بیای خواستی خودت من برادر خوب. بدم جواب من ذارینمی مگه-

 .بودم نکرده مجبورت

 :حامد

 چجوری ها باالیی ترم دونینمی هستی؟ کی دیگه تو بابا نرفت؟ یادت راستی! اِه-

 .کردی اغفال رو ما که ذاتت به تف کردن،می نگامون

 :پویا

 .حامد کن بس-

 :انداخت باال ابرو شیطنت با حامد

 .بدی شام مفتی هفته یه باید نچ،-

 :گفت مرموزانه پویا

 !خوادامی اونا از دلت اینکه مثل حامد-

 :گفت ساختگی ترسی با و شد عوض حامد چهره حالت حرف این با
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 خواستم، خودم. سربازی بیام بود نکرده مجبور منو که کسی! کردم غلط! داداش نه-

 .نیا اونا از فقط تو. زنممی واکس کفشاتو میام خودم اصال  

 حرف بسته چشمای با و بود طنز و ملتمسانه لحنی با و تند تند که حامد حرفای بعد

 :گفت و شد پیداش امیرعلی لحظه همون. خنده زیر زدن سینا و پویا زد، می

 .کنم پیدا نتونستم-

 :گفتم جدی

 .کردم پیدا خواد،نمی-

  

. بود نشسته میز پشت ساله پنج و چهل حدودا   میانسال مردی. رفتیم اتاق سمت به

 :پرسید ما ورود با

 آقا؟ اومدین نام ثبت برای-

 :گفت علی امیر

 .بله-

 کیف از مدارکو بود، گرفته من راحتی برای کیفمو که امیرعلی. خواست رو مدارک مرد

 :گفت رفته باال هایی ابرو با مرد. داد مرد به و برداشت

 .باشن داشته حضور باید خودشون سماواتی خانم-

 :گفتم منم

 .منم سماواتی فرزانه-
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 ...ولی:گفت مرد

 توی رو چیزی بعد و کرد زمزمه ایمیشه مگه لب زیر. کرد نگاه رو امشناسنامه و

 وقتی! یانه شده قبول شخصی چنین بدونه خواستمی احتماال  . کرد سرچ کامپیوترش

 :گفت لب زیر دید، رو اسمم

 !استنابغه درصدی، و رتبه همچی با ساله شونزده دختربچه یه! اسالعاده خارق-

 انجام رو نام ثبت های کار و کرد ما به رو بعد. یومدنمی خوش برام هم کردن تعریف

 .داد

 :گفت امیرعلی برگشت، موقع

 بخرم؟ تا نداری نیاز چیزی-

 :گفتم

 .لطفا   بگیر صدبرگ دفتر تا دو و چهار آ بسته یه میشه اگه-

 دفه یه که بودم فکر تو. رفت فروشی کتاب سمت به و شد پیاده و زد ترمز امیرعلی

 کردم نگاه اطرافو. استنامه یه که دیدم. شد پاره افکارم رشته و افتاد دستم رو چیزی

 به کردم شروع و کردم باز رو نامه. ندیدم مشکوکی فرد که فرستاده اونو کی ببینم که

 :خوندن

. باش خودت مراقب فقط. باشه مبارک نه؟ شدی قبول دانشگاه. خانوما خانوم سالم-

 آرامش با و کردم تا رو نامه. شما قربان باشه، کرده کمین واست چیزی کسی یه شاید

 صدای با. بابان دشمنای از که بودم مطمئن. برسه ذهنم به حلی راه تا بستم چشمامو

 :پرسید امیرعلی. اومدم بیرون فکر از در
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 کنه؟نمی درد که سرت شده؟ چیزی آبجی-

. داشتیم ارتباط باهم بقیه از بیشتر و بودیم جور و خوب خیلی هم با امیرعلی و من

 :دادم رو جوابش

 .کنهنمی درد سرم داداش، نه-

 بودی؟ بسته چشاتو چرا شده؟ چی پس -

 حالت این دونستممی. کشید عمیقی نفس و بست چشاشو. دادم نشونش رو نامه

 کهحالی در. کنه کنترل خودشو عمیق نفس با کنهمی سعی داره و عصبانیه یعنی

 زیاد فشار از دستاش. افتاد راه و زد استارت بود، اششده مشت دست توی فرمون

 عمیق و عصبی نفسای. کردمی خالی گاز روی رو عصبانیتش همه و بود شده سفید

 نتونست. برخود غیرتش به حسابی دزدیدنم که قبل دفعه داشت، حقم. کشیدمی

 خبرا بی خدا از همون هم حاال. دادم نجات خودمو که بودم خودم من و بده نجاتم

 .کنه چکار باید دونستنمی عصبانیت و لرز از اون و بود شده پیداشون

 دیدن با. اومد ما استقبال به باز روی با و کرد باز رو در فاطمه رسیدیم، که خونه به

 عصبانی امیرعلی شدمی کم خیلی. بست رو دهنش امیرعلی خشم از سرخ چهره

 اومد خندیدمی که حالی در باباهم. بود سخت واقعا   کنترلش شد،می وقتی ولی بشه؛

 ازمون. داد قورت رو لبخندش و ماسید دهنش تو حرف گرفت باال رو سرش وقتی و

 :پرسید

 شده؟ چی-

 اتاقش به سرعت با و زمین انداخت دستشو تو شده مچاله ی نامه عصبانیت با امیر

 قربون»: گفت می و بغلش پریدمی بود، دختری هر اگه کردم فکر خودم با. رفت
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 من. نداشت وجود امیر خشم به نسبت حسی هیچ من در ولی «داداشی اتغیرت

 .نبودم بلد هم کردن تعارف حتی

 بعداش و شد خیره من به بهت با بعد. کرد بدرقه رو امیر نگاهش با و متعجب بابا

 با. شد عصبانی شدیدا   متن خوندن با. خوند و کرد باز رو نامه. کرد نامه به نگاهی

 خیره نقطه یه به مغموم و نشست صندلی روی آروم ولی عصبانیه بود معلوم اینکه

 نباید و شدنمی چیز هیچ و شدمی اینطوری کردن فکر موقع. بود همین کارش. شد

 مشغول لباس، تعویض از بعد و رفتم اتاقم به خیال بی. برد می بین از رو تمرکزش

 :گفت بهم و اومد اتاق به بابام بعد، ساعت یک. شدم کتاب خوندن

 قوی و شجاع عاقل، دختر یه و کنی دفاع خودت از تونیمی دونممی دخترم، ببین-

 بادیگارد برات کنی قبول خواممی ازت. کنم ریسک تونمنمی دیگه من اما هستی؛

 «دخترم؟ باشه. بگیریم

 :تأیید یک هاش مهربونی جواب در و ای شیشه نگاه همون هم باز

 .بگید شما چی هر-

 بپرم داشت انتظار و اشذوق تو بود خورده بدجور انگاری شد، پنچر حسابی بابام

 حتی اما ها؛ دوقلو مثل درست «خوبی چقد تو جون، بابا مرسی وای»: بگم و بغلش

 گفته پلوتو هوای به نگام، سردی. رسیدمی نظر به ذهن از دور من در حالت این تصور

 «!هستم جات من برو»: بود

 تا هشت مّدت این تو بابام و بود مونده دانشگاه شروع به هفته دو********** 

 دیده تدارک شایستگی تأیین برای که امتحانی تو اونا همه اما بود؛ کرده پیدا بادیگارد

 طرف شماره تعداد به ببره طرف اگه بودم کرده عهد خودم با. خوردن شکست بودم
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 و کرده فوت خارج تو مادرش اینکه مثل. نبود پیداش هم فرهاد. بدم تمام سکه بهش

 .رفته آلمان به مراسمات برای

 :گفت امد، که تر جلو. اتاق تو اومد نهم نفر

 ...جَـــــ بادیگارد. هستم عظیمی هومن من-

 :گفتم و پیچوندم ناغافل رو دستش کنه، تموم رو حرفش اینکه از قبل

 هر که بود اینجا دشمنم من جای اگه. باشه داشته آمادگی همیشه باید من بادیگارد-

 .بودیم شده تیکه تیکه دو

 کامال   نکردم، چندانی مقاومت منم البته کشید؛ دستم از راحت خیلی رو دستش

. شد می خاکشیر و خورد طرفش بود، آماده ای حمله همچین واسه اگه که بود معلوم

 :گفتم سرد و کوبنده لحنی با

 !هِرری-

 از رو خودم شیرجه، یه با و تخت روی پریدم. برداشت خیز سمتم و شد عصبانی مرد

 یارو بگین که نداشت هم زیادی ارتفاع. اومدم فرود دوپام روی و پایین انداختم پنجره

 :گفتم کرد، نگاه رو پایین پنجره از ترس با بادیگارد. منه سوپر

 .زیرزمین توی امتحانت باقی-

 کوچیک ورزشی سالن یه به تبدیل رو زمین زیر بابام. موندم منتظر و زیرزمین رفتم

 سکوی یه روی کنارش، و بود آویزون سالن چپ سمت امیرعلی بکس کیسه. بود کرده

 کفپوش با زمین سطح. شدمی دیده بکس مخصوص آبی دستکش جفت یه چوبی

 کیسه متری یه فاصله تو درست. بود شده پوشیده قرمز و آبی های رنگ به تاتامی

 چند سالن راست سمت انتهایی گوشه. بود شده گذاشته هم کنار تردمیل تا دو بکس،
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 ها دیوار. داشت قرار برادر و خواهر تا چهار ما ورزشی های لباس توش که بود کمد تا

 .بود آینه یه و ساعت یه داشت قرار روشون که چیزی تنها و بودن سفید

 رزمی هامهارت تو چندانی استعداد که این وجود با بودم ساله هشت وقتی یادمه

 اما دادم؛ می ادامه هم پیش سال تا. فرستادن کاراته باشگاه به زور به رو من نداشتم،

 مشکی بند کمر که نکنید خیال و فکر زیاد. کردم تعطیل رو رفتن باشگاه کنکور بخاطر

 نگاه جلو به. کنار گذاشتم و گرفتم رو امبنفش بند کمر. نیست خبرا این از دارم،

 فهمیدم. نشنیدم صدایی اما دیدم؛ رو کسی سایه که بودم غرق تفّکراتم در و کردممی

 .داره ای نقشه چه

 لی داشت سعی بیچاره اون و گرفتم رو پاش و چرخیدم فوری بزنه ای ضربه اینکه قبل

 ول رو پاش فوری که صورتم تو بکوبه خواست آرنج با. داره نگه رو تعادلش کنان لی

 کرد سعی و افتاد گیر قالبم توی قدرت با آرنجش. قالب صورتم جلوی رو دستام و کردم

 دووم برابرش در تونستمونمی بود زیاد واقعا   زوراش. شه وا قالبم که بده فشار انقدر

. کردم آزاد رو دستام و انداختم پایین رو سرم و شدم خم کمرم روی همین برای. بیارم

 پرت جلو به دستش ناگهانی شدن خالی با آورد،می فشار داشت حاال تا که بادیگارد

 پشت از و شد بلند جت مثل که شم رد کنارش از خواستم. زمین خورد زانو با و شد

 درد شدید خیلی. نکردم جمع رو صورتم حتی اما گرفت؛ دردم. پیچوند رو دستام

 با. بدم بروز رو چیزی تونستمنمی درد موقع. بودن شده منقبض بازوم عضالت کردمی

 حرف دید وقتی عظیمی. ریختممی خودم تو رو همش همیشه من شدیدم درد وجود

 :گفت و شد بیشتر فشارش کنم،نمی اشنگاه ملتمسانه و زنمنمی

 

 گرفتی؟ بیوفته، در هومن با نداره حق هیشکی کنی؟نمی جیغ جیغ چرا چیه؟ هان،    
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 ضعیف صدایی با بود شده قفل درد از فکم که حالی در. یومدنمی در گلوم از صدا    

 :گفتم بهش

 امتحان این ضمن، در کنه؟نمی دوا ازم دردی وقتی کنم، جیغ جیغ بیهوده باید چرا-    

 .گذاشتن سر پشت بادیگاردا همه رو

 :گفت گوشم دم. شد منتشر دستم همه تو درد و کرد بیشتر رو دستش فشار    

 دادی؟ فراریشون نکنه بادیگارد؟ کدوم-    

 تیر. بود زور داشتن که چیزی تنها همشون. دادن امتحان هشتاشون هر! نه -    

 حمله تونستننمی. بودن دقت کم و هوش کم واقعا   و نداشت، تعریفی اندازیشون

 .بدن تشخیص رو طرفشون های

 :گفت. نیومد در صدام و کرد بیشتر دستشو فشار    

 زنی؟می حرف امتحان کدوم از-    

 .فهمیمی اشوقت به -    

 :گفت لب زیر. کرد ول رو دستام    

 جوجه این موقع اون کردن، اعتراف کوچیک فشار یه با خالفکار همه این! عجبا وا-    

 .نیومد در هم آخش فسقل

 البته خوب؛. بود باال سرعتشم. نداشت حرف گیریش نشونه تیراندازی، سالن رفتیم    

 میز یه فقط که خالی اتاق یه بردمش تیراندازی آزمایش بعد. بود عادی پلیس یه واسه

 تموم رو هوش تست دقیقه سی عرض در. بود توش کنترل تحت لبتاپ یه و صندلی

 باز رو در خودم تا گفتم بهش. پنج و بیست و صد هوشی ضریب. نشست و کرد
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. نیومد در صداش و موند اتاق توی ساعت چهار. بود خوب خیلی. بیرون نیاد نکردم،

 آدم. باشه منتظرم حساس مواقع تو و کنه صبر تونهمی چقدر ببینم خواستممی

 خسته نگاه. کردم باز رو در رسید، که پنجم ساعت به. بده باد به رو سرم ممکنه عجول

 :گفت و انداخت بهم ای

 بود؟ من هوش و صبر آزمایش مرحله سه، مرحله نفهمیدم فکرکردی-    

 

 کمربند رنگ شیتوریو سبک در. کنه می فرق کمربند رنگ مختلف های سبک در»    

 نوبت سیاه از بعد. سیاهه و ای قهوه بنفش، سبز، آبی، قرمز، زرد، سفید،: ترتیب به

 «.دوازدهه تا یک های دان

      

 

 27/7/17: مدیران از یکی توسط ویرایش آخرین

 کسی تا دادممی تکونش محکم همچنان ولی کرد؛می درد و بود شده متورم دستم

 مچم خواست. افتاد مچم به چشمش. دادم بهش و آوردم در رو بسته. نبینه ضعفمو

 عقب سریع با دستم البته کشیدم؛ عقب رو دستم که کنه نگاهش و بگیره رو

 :گفت و انداخت مچم به نگاهی ناراحتی با. کشید تیر کشیدنش

 یاد؟نمی دردت تو یعنی دکتر، بریم باید من خدای-

 دردم که نباشه کاریتون شما ثانیا  . جاش بندازه مفصلمو که ریممی رفتنو دکتر اوال   -

 .بگیریدش رابعا  . لطفا نکنید خطاب مفرد شخص دوم منو ثالثا  . نه یا میاد
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 .نگفتی چرا پس پس، -

 .مربوطه خودم به نگفتید، کنم،می تصحیح-

 و کرد باز توشو ی نامه. کرد وا و گرفت رو بسته دید که دردمو از عاری و تفاوت بی نگاه

 :خوند بلند

 ...عظیمی هومن»

 درصد شصت:آمادگی

 درصد هشتاد:قدرت

 درصد پنج و نود:دقت

 درصد پنج و هفتاد:هوش

 درصد صد:صبر

 «دو و هشتاد:کل نمره

. رفتیم دکتر به و شدم آماده اتاق، تو رفتم توجه بدون. کرد تعجب دید که رو ها سکه

 .کنم استفاده مچم از کمتر االمکان حد کردممی سعی

 :گفت و کرد نگا دستم به تعجب با دکتر

 کنه؟نمی درد-

 :گفتم

 .کنهمی درد تا هشت کنم حساب ده نمره از. کنهمی درد دکتر، چرا-

 نشستی؟ آروم تو و کنهمی درد انقد یعنی -
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 .بکنید کارتونو باالست، تحملم ضریب -

 تونستمنمی وقت هیچ اما خیلی؛ اونم. میومد دردم منم چی، عین گفتممی دروغ

 اگر. نبودم پیشونیم و صورت عضالت حرکت به قادر. بدم نشون چهرم تو رو اثراش

 شد باعث که کشید مچم به دستی دکتر. زدممی مصنوعی لبخند یه حداقل که بودم

 .بشه مشت خوداگاه نا دستم و بگیره درد

 فقط. بشی متحمل رو زیادی درد مفصلت انداختن موقع ممکنه کن گوش خوب -

 باشه؟ کن، تحمل

 ام،پزشکی دانشجوی خودم که، نیست مخملی گوشام پشت اما درست؛ امبچه دکتر -

 .بکن کارتو شما داره، درد نفهمم که نیستم که هالو

 بپرسه چیزی خواست دکتر. گرفت تعجب رنگ عظیمی و دکتر نگاه که دیدم وضوح به

 درد از داشتم تو از که حالی در. داشت زیادی درد. کرد شروع کارشو و شد امید نا که

 از چرا دونمنمی سردی این. بود تفاوت بی و سرد همچنان من چهره اما مردم؛می

 :گفت عظیمی اومدیم بیرون اتاق از و شد تموم دکتر کار شد؟نمی پاک صورتم

 خونید؟می پزشکی امسال شما واقعا  -

 .بینمنمی توضیح به نیازی -

 ...ولی -

 :گفتم بهش سردم لحن البته و آرامش با

 و منه از محافظت و همراهی شما وظیفه بدم، شرح باید کاریتونو وظایف اینکه مثل-

 یادنمی خوشم اصال   من. شهنمی محسوب شما کاری حیطه جزو من زندگی در فضولی

 شدید؟ متوجه بشید، خاله پسر رئیستون با زود که
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 با. بود غالب غرورش به کنجکاویش روحیه. نبود مغرور میومد نظر به که طور اون

 :داد رو سؤالم جواب لکنت

 .خانوم بله... بـ-

 .بریم خوب، بسیار -

 ********* 

 :بعد دوهفته

. افتادیم راه دانشگاه سمت به عظیمی با و پوشیدم رو لباسام. شدم پا زود صبح

 اولی روز. مشکی مقنعه و ایسرمه کتان دمپای شلوار با بودم پوشیده مشکی روپوش

 با مالقات یه قبل هفته. بود دستپاچه عظیمی باشم داشته استرس من که این بجای

. بود مونده کالس شروع به دقیقه پنج. بود نرسیده اینتیجه به فعال   و داشتم هم فرهاد

 در صندلی ردیف چهار و داشت قرار راست سمت تخته کردیمی نگاه که ورودی در از

 اول ردیف همون من. داشت قرار روبرو هم پنجره تا دو. بودن گرفته قرار چپ سمت

 :انداخت تیکه بهش پسرا از یکی. آخر ردیف عظیمی و نشستم دوم صندلی

 .بیاریم دخترامونو دوس دنمی اجازه دونستمنمی جالب چه اِه-

 :گفت فضول پسر همون اما سرجاش؛ نشست دوستش تشر با پسر اون

 .دیدم دیگه پسر یه با نام ثبت روز رو دختر این من اما ها؛ نخوره بر بهت-

 وا اصال رو مبارک فک اون و دادمی تحویلش ژکوند لبخند یه همش هم عظیمی

 :گفت پسره آخر در. کردنمی
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 کرده، تو آویزون رو خودش دختره اون و داشتی خبر دختره این ذات از اینکه مثل نه-

 .استادم کارا این تو منبگو بهم بپرونیش، خوایمی اگه

 سفیدی صورت. نشست من کنار و شد کالس وارد بلند قد دختر یه لحظه همون تو

. داد تشخیص شدمی دور از رو ایشون قهوه رنگ و بودن درشت چشماش. داشت

 خیلی اینا همه وجود با. کشیده و استخونی دماغ با داشت شکل بیضی صورت

 و چشم خط آرایشش تنها. «خودش واسه بود ای تیکه»: فائزه قول به و بود خوشگل

: گفتمی بود اینجا فائزه اگه حاال. صورتی رژ یه و بود زده چشاش به که بود ریملی

 لبخند با «دختری؟ تو اصال  . دونی نمی رو سرخابی و صورتی فرق که توسرت خاک»

 زیر و کردمو نگاش امکننده کالفه و خیره نگاه همون با جواب در هم من. داد سالم بهم

 :گفت بهم. دادم رو جوابش لبی

 هایی؟ داده قورت عصا ازون نکنه دختر، هی-

 :گفتم حالت همون در و بود جلو به نگاه

 .نکنید قضاوت زود لطفا  -

 خوردی؟ عشقی شکست نکنه رو، دختره اوه -

 :گفت خودش با بعد

 «رسی می بنظر سال بچه. خورهنمی سالت و سن به هرچند»

 :گفتم توجه بی

 این به تونیدمی چطور. گذرهنمی ما آشنایی از هم دقیقه پنج هنوز! محترم خانم-

 زندگیمو و کنم اعتماد شما به زودی این به تونممی چطور من و کنید اعتماد بهم زودی

 دایره؟ رو بریزم



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

39 

 

 کرد جور و جمع رو خودش. تلخه حق حرف گفتن قدیم از خوب ولی. شد ناراحت یکم

 :گفت مصنوعی خنده با و

 «.ببخشید منو شم،می فضول خیلی وقتا گاهی گیا،می راست ا  »

« .میاد بدم شدن جواب و سؤال از که گممی پیش پیش من فقط نداره، اشکالی» -

 وارد ساله پنجاه حدودا   سال، میان مردی و خورد در به ای تقه کرد، وا که رو دهنش

 تاس و بود ریخته رنگش خاکستری موهای نصف. نداشت جذابی ی چهره. شد کالس

 مؤدبانه بسیار. بود افتاده چروک و چین پیشونیش روی و داشت گردی صورت. بود

 و کرد معرفی رو خودش و شد کالس وارد بود کالس تو اشجذبه بیانگر که اخم با ولی

 از اول. کنیم معرفی رو خودمون خواست آخر در. داد توضیح کالساش توی اخالقش از

 :گفت و شد بلند دستیم ـل*بغـ دختر همون همه

 .هستم نوری نگین-

 :گفت فضوله پسر همون بازم که کنم معرفی رو خودم خواستم و شدم بلند

 .نیستن کالس جزو سرکار-

 :پرسید تعجب با استاد

 چی؟ یعنی-

 :گفت فضوله پسر. داد اون به رو حق جورایی یه و انداخت من به نگاهی و

 آقان این my friend خانم این-

 :گفت عصبی استاد. کرد اشاره عظیمی سمت به و

 خبره؟ چه اینجا-
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 سرش و بکشه خجالت شد باعث که انداختم پسره به طوالنی و عمیق خیره، نگاه یه

 :گفتم بهش پایین، بندازه رو

 .محترم آقای جناب کنید دخالت نبود الزم شما-

 :دادم ادامه استاد به رو و

 .هستم سماواتی فرزانه جناب، امدانشجو من-

 :پرسید ازم

 دخترم؟ سالته چند-

 .سال شونزده -

 :گفت استاد و کشیدن غلیظ اوی یه پسرا

 چرا کنکور شش و هشتاد و صد رتبه دخترم؟ باشی مدرسه تو باید االن کنینمی فکر-

 بخونه؟ دوباره رو گذاشته سر پشت که مراحلی باید

 غار مثل کالس های بچه دهن. پرداخت معارفه بقیه به و انداخت من به نگاهی استاد

 کردن بررسی مشغول سرجام و نکردم اشونقیافه به توجهی. بود مونده باز علیصدر

 :بهشون رسید که سپردممی خاطر به رو اسامی داشتم. شدم کتاب

 «شریفی پویا»

 «شریفی حامد»

 «رحیمی سینا»

 :گفت و انداخت نگاهی پویا و حامد به استاد
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 .نیستین شبیه خیلیم هرچند قلویین؟ دو-

 :گفت خوشمزگی با حامد

 پشت من. باشه شرور غول بچه این عین کسی نکنه بیابون گرگ نسیب خدا استاد-

 .باشم پسر آقا این شبیه کنم داغ دستمو

 :زد تشر پویا

 «!حامد»

 :گفت و کرد نوچی نوچ حامدم

 .کنهمی تحملش چطور ننش این دونمنمی من. اخالقه سگ االنم بینین؟می

 :گفت اون به توجه بی پویا

 .عموییم پسر. استاد نه-

 :کرد باز رو دهنش بود معترض حسابی که حامد

 زدما می حرف داشتم! اِه-

 :حرص با البته پویا

 .شو خفه یکی تو-

 :گفت تخس پسرای عین درست و لجبازی با حامد

 ...دلـ اصال   شم،نمی خفه-

 :موند نصفه استاد داد با حرفش



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

42 

 

 خفه جا در تا دو اون که بود ابهتی صداش تو یعنی. نگیرین کالسو وقت دیگه، بسه-

 :گفت متعجب استاد. نگفت هیچی رسید، که عظیمی به. شدند

 .کنید معرفی خودتونو-

 :گفت و کرد صاف صداشو عظیمی

 نیستم کالس جزو من-

 جایین؟ این چرا پس -

 داشته حضور جا این باید ایشون از محافظت برای و امسماواتی خانم بادیگارد من -

 .باشم

 آبی اسب عین درست دهنشون»: فاطمه قول به بار این و کردن تعجب همه هم باز و

 :گفت فضوله. «موند باز بکشه خمیازه خواد می که موقعی

 بادیگارد واست که کنن ترورت خوانمی ها آمریکایی کردی اختراع میزی چیز نکنه-

 گرفتن؟

 :فروغی بی همون با و سردی همون با. دوختم بهش رو سردم نگاه و برگشتم

 .نکنین دخالت شما بهتره نیست، این دلیلش آقا، نه-

 من خیره نگاه بود معلوم کامال  . نکنه بحث باهام دیگه داد ترجیح و داد تکون رو سرش

 و نده هدر رو وقتش داد ترجیح هم استاد. کردمی اذیت رو همه یعنی. کنهمی اذیتش

 افراد همه اینکه مثل. دادم گوش بهش دقیق خیلی من و کرد دادن درس به شروع

 .فضوله اون استثنای به بودن مثبت بچه کالس

 :گفت اشونیکی. شدن سبز راهم سر پسر تا چهار شد تموم که کالس
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 .خوایممی عذر کردیم بارت که حرفایی بابت-

 :دادم جواب

 خودتون بستن جمع به نیاز پس. کنه خواهی عذر خودش طرف از باید کس هر اوال  -

 باشه غریبه خانومی اگه خصوص به رو، مقابلتون فرد که ادبه از دور ثانی در. نیست

 خواهش ازتون ثالثا  . باشه سال و سن کم شخص اون اگه حتی. کنید خطاب مفرد

. بره یکی آبروی ها قضاوت این خاطر به ممکنه. نکنید قضاوت زود دیگه که کنممی

 .باشه ایشون کنممی فکر زد زبون زخم که کسی تنها رابعا  

 :دادم ادامه حرفم به کوچیکی مکث با و کردم اشاره پسره همون به و

 بهشون ورزی کینه سزاوار بزرگان. رسونهمی رو بزرگیتون خواهیتون عذر خامسا  -

 .نیستن

 :گفت و گرفت جلوم برگه یه چشمک با فضوله پسر همون

 منتظرم-

 دور که طور همون و برم که کشیدم راهمو توجه بی دادم تکون افسوس نشانه به سری

 :گفتم شدممی

 .متأسفم برات-

 :گفت و یکی اون کله تو زد پسرا از یکی رفتممی داشتم که طور همون

 سیر آبروت از دی؟می شماره بهش بعد آویزون گیمی بهش بکش، خجالت شاهین:

 شدی؟

 :گفت و کرد پوفی شاهین
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 ...واقعا   اون-

 باهم وقته خیلی که رسیدمی نظر به. شدم جدا ازشون چون نشنیدم حرفاشونو بقیه

 دانشگاه از تر دور خیابون چند شیک، رستوران یه به و شدم خارج دانشگاه از. دوستن

 کوچیک های میز که بود کوچیکی رستوران. نبود تجملی چندان رستوران فضای. رفتم

 های صندلی با اما. رسید نمی هم تا ده به میزها تعداد شاید. داشت نفره چهار و دو

 تا بود تر مهم غذا کیفیت من برای البته بود؛ شده دیزاین قشنگ خیلی سفید و آبی

 اومد نگین موقع همین. دادم سفارش پاستا نشستم، که میز سر. رستوران دکوراسیون

 شی؟ دوست من با میشه. مجدد گسالم و نشست جلوم

 .شناسینمی منو که تو بشی؟ دوست من با خوایمی چرا. السالم علیکم و -

 :گفت مجلسی و شیک خیلی بعد و کرد صاف رو گلوش و کرد اهم اهم یه

 چشمات تو. داری زیادی خیلی هوش و زرنگی خیلی که فهمیدم کالس سر امروز-

 از کارات همه و تفاوتی بی خیلی کنم درک تونممی فقط. شهنمی دیده خاصی حالت

 پسر و دختر ارتباطات از هستی، درونگرا و کنینمی اعتماد راحتی به منطقه، روی

 بگم؟ بازم... و نمیاد خوشت

 :گفتم و دهنم گذاشتم رو ش تیکه یه. آوردن رو سفارشی پاستای

 پیدا دوست، انتخاب از آدم هدف. منه شخصیت از کوچیک گوشه یه همش اینا-

 بتونم شاید مادی امور تو عاطفیه، لحاظ از چه و مادی لحاظ از چه پشتیبان یه کردن

 خوای؟می دوستی چنین واقعا  . ضده من با عاطفه اما کنم؛ کمکت

 های نیش و ذوق همون با. کردمنمی درک رو رفتارش دلیل. داشت عجیبی شوق و ذوق

 :گفت شدمی دیده دندونش تا دو و سی که حالی در باز،
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 تا چند تونممی بیشتر، اشجذبه تر عاطفه بی چی هر آدم باحال، چه! دختر ایول-

 بپرسم؟ سؤال

 !تونیمی -

 چیه؟ عالقت مورد رنگ -

 :دادم جواب خونسرد خیلی خواستگاری؟ بود اومده مگه بود؟ چی سؤال این از هدفش

 .یکسانن من برای چیز همه ندارم، ای عالقه مورد چیز هیچ من -

 میشه؟ مگه وا -

 .شده که فعال   نکن، پیچم سؤال زیاد لطفا   -

 چهار خونواده ارشد فرزند ام،نوری نگین من. کنممی معرفی خودمو خودم پس آها، -

 و استبیمه کارمند بابام. سالشه دوازده ترم کوچیک خواهر سالمه، هیجده نفریمون،

 «.کنجکاوم نمه یه و زندگیمم عاشق. شرکته همون منشی مامانم

 دیگه؟ فضوله همون منظورت کنجکاو -

 غذای قیمه خورشت و دارم زیادی عالقه قرمز رنگ به میشه، اینطور شما ادبیات به-

 حاج هم خیلی دیگه ولی خودش؛ جای به روزم نماز اعتقاداتم نظر از عالقمه، مورد

. متنفرم بازی پسر از خوره،نمی بر جایی به آرایش ذره یه نظرم به نیستم، خانم

 ...رویـ اسب بر سوار شاهزاده

 :گفتم زدنش حرف ادامه از جلوگیری برای. زدمی حرف چقدر ماشالله ماشالله

 بزرگ مامان زاده برادر خاله پسر عروس خواهر آمار نگیرم جلوتو من اگه بسه بسه،-

 هر پس. کنممی اعتماد دیر من، شناخت مورد در اما. دیمی هم باالییتو همسایه
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 صدای موقع همون. بشی آشنا باهام کامل طور به تونیمی دادی پس امتحانتو وقت

 .اومد گوشیم

 .مونیممی جا ما و میشه تشکیل کالس دیگه ربع یه تا که شو بلند شو، بلند -

 تر عقب ما از قدمی ده بادیگارد. افتادیم راه غذا کردن حساب از پس و شدیم بلند

 از. کرد سد رامونو جلو متوسط هیکل و قد با پسر تا چهار که بودیم نرفته یکم بود،

 هاش شونه تا موهاش که اشونیکی. اندبازاری کوچه الت که فهمید شدمی اونا پوشش

 :گفت بود، بلند

 خوشگال؟ خانوم کجا! هوی-

 :گفت ترس با نگین

 دارین؟...د چیکار...چـ ما با.. با-

 .باشیم خدمتت در یکمی که شیممی خوشحال فقط هیچی، -

 :لرزیدمی برسه نظر به عصبی خواستمی که این وجود با نگین صدای

 مرتیکه باش اتعمه خدمت برو-

 خانم؟ نداری نظری شما گذره،نمی خوش عمه با نوچ، -

 :گفت نگین که بگم چیزی خواستم کردممی نگاشون خنثی داشتم که من

 گی؟نمی چیزی چرا-

 :کرد زمزمه ترس با اومده یادش چیزی انگار بعد

 ای؟کاره این هم تو نکنه-
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 رو اطرافم و برگردوندم رو سرم. بود گرفته رو وجودش تمام ترس کردم، نگاش حالت بی

 :گفتم و کردم نگاهی پسره به بود؟ رفته کجا. نبود عظیمی از خبری. زدم دید

 .نفعته به طوری این. بری بذاری فوری بهتره-

 خوشگله؟ خانوم میشه چی نرم اگه اوه، -

 ها؟ مجانیه کنی؟ امتحان خوایمی -

 کف با بیاد خودش به تا. بود باز بناگوش تا نیشش. جلو رفتم. یادنمی بدم هوم، -

 :گفت و گرفت دماغشو دماغش، زیر زدم محکم دست

 جماعت پسر با کنهمی جرئت دوباره ببینم تا برسید رو دختره حساب..ی دختره ای-

 .نه یا بیوفته در

 ما سمت به پسرا، از تا دو. پیچیدمی خودش به شدید درد از و میومد خون دماغش

 دیگه یکی نعره صدای. یکی صورت تو زدم پام پشت با و چرخش یه با. شدن ور حمله

 رو جلوییه دست.شد ور حمله بهم جلو از هم پسره یکی اون. شنیدم سرم پشت از رو

 برای رو مشتش که عقبی و چرخوندم عقب سمت به و پیچوندم قدرت با و سریع

 که همونی لحظه همون تو. کرد وارد رفیقش به ضربشو بود، کرده آماده من به حمله

 چند که عقبیه. اومد بند درد از نفسم. پهلوم تو زد آرنجش با بودم پیچونده رو دستش

 .بدم خالی جا تونستم فقط من و شد ور حمله طرفم به بود شده گیج ایلحظه

 یکی دیدم که چرخوندم نگین طرف به سرمو و کردم راست رو امشده خم درد از کمر

 سد راشو جلوی. داره دستش تو چاقو یه و رهمی طرفش به بدو بدو داره پسرا از دیگه

 هم باز اما کرد؛ پر رو وجودم همه فرسا طاقت دردی. کرد فرو بازوم تو رو چاقو که کردم

 درد شدت از دستم. نیومد بیون دهنم از آخم یه و نیاوردم ابروم به خم همیشه مثل
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 کنم حمله بهش دوباره خواستم تا و کردم کمرش حواله ضعیف لگد یه و شد مشت

 .شد حرکتم مانع دستم ـل*بغـ پریدنش و نگین جیغ صدای

 بهم چاقو با خواستمی دماغیه خون که فهمیدم زمین افتاد نگین وقتی اما بودم؛ گیج

 منم و اومدن سمتم به آروم تا دو اون. کنهمی فداکاری نگین ادبی زبان به که کنه حمله

 دستی که گرفتم گارد دادممی فشارش و بود مجروحم بازوی رو دستم که حالی در

 ....بعد و کشید بازومو

 صدای. زدم زنگ اورژانس و پلیس به وقت فوت بدون. شد درگیر اونا با که بود عظیمی

 رو اونا و داشت نگه تا چهار اون پای جلوی دیگه ماشین یه اومد، که پلیس ماشین

 عظیمی با. بیمارستان بردن فوری نگینو رسید، که آمبوالنس. کردن فرار و کرد سوار

 تو حرف بازوم دیدن با که کنه جوابم سؤال که برگشت عظیمی. شدیم ماشین سوار

 :گفتم آروم و ضعیف صدایی با فوری. موند دهنش

 .داره بخیه به نیاز بیمارستان، برو نکرده عفونت تا. ندارم شدن جیم سین حوصله-

 دستمال یه با رو بود شده خونی که سالمم دست. پیچید گوشیم صدای لحظه همون

 شماره یه از اس ام اس یه. برداشتم رو گوشیم و کردم پاک مشقت و سختی به کاغذی

 :آشنا نا

 بگو بادیگاردت به بعد های دفعه ولی آوردی، شانس رو دفعه این. خانوم فرزانه سالم-

 .شما قربان نذاره، تنهات که کنه جمع رو اشحواس

 بهت حواسم بگه بهم طرف که بود هشدار یه. نبود ساده مزاحمت یه حمله این پس

 دختر تا دو سر روز وقت اون پسر تا چهار چرا که بودم نکرده شک چطور من هست،

 نگین خوشبختانه. افتادیم راه به بیمارستان سمت به کنن؟می کشی چاقو و ریزنمی

 و کردن بخیه هم رو زخمم. شدمی خوب مراقبت روز چند با و بود ندیده جدی آسیب
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 اون نگاری چهره با و شد تنظیم نامهشکایت ساعت چند عرض در. رفتیم کالنتری به

 دوم کالسِ  که فهمیدم کردم نگاه که ساعتم به. کنند دستگیرشون شد قرار مزاحما

 خستگی وجود با باید و داشتم عصر برای کالس یه البته. دادم دست از دانشگامو

 .رفتم می جسمیم

. بود کارخونه بابام و بردنمی سر به دانشگاه در ها قلو دو. برگشتیم خونه به عظیمی با

. انداخت راه عظیمی با حسابی دعوای یه شد، باخبر ماجرا از و دید منو وقتی امیر

 رو زدنش غیب دلیل. کرد واگذار من به تصمیمو زد، کتک مفصل عظیمیو وقتی

 :گفتم عظیمی به منم نگفت، بهمون

 اگر البته مجازات؛ سومی و پوشی چشم دومی بخشش، اول اشتباه اینه، من قانون»

 «باشه حواست پس باشن، سهوی

 شیرین خود و فضول پسر همون. شدم کالس وارد و رفتم دانشگاه به ساعت یه از بعد

 :گفت

 بودین؟ نیومده ظهر کالس چرا دکتر؟ خانوم نده بد خدا-

 :گفتم بهش رو

 مفتشی؟ شما احیانا   مستر،-

 جا. نداشتن حرکتی هیچ چشمام مردمک و بود کنجکاوی از عاری لحنم همیشه مثل

 بقیه، مثل اونم. کلماتم تکرار به مجبور انگار اما پرسیدم؛می سؤال ازش. بود خورده

 :گفتم بهش دونستنمی هیچی

 اومده؟ بند زبونت چرا-

 :گفت همین برای. بود ترسیده ازم حسابی و بود اومده خودش به انگار
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 .کردم غلط-

 نگاه رو بیرون پنجره از لب به لبخندی با. افتاد پویا به چشمم. افتادن خنده به پسرا

. بود پنج و هفتاد صدو حدودا   قدش. بود متوسط ای جثه با و الغر پسری پویا. کردمی

 سیاه موهاش. خورد می ساله هفده پسرای به بیشتر اشقیافه و بود پسرونه اش چهره

 جین راسته شلور با بود مردونه پیراهن یه تیپش عموما   تیره، ای قهوه چشماش و بود

 اشگنده ساعت و زدمی تا دوتا معموال   آستیناشم. نبود جلف های بچه اون از کتان، یا

. بود ترنقش ریز و تربلند حامد. بود اون مثل هم حامد. گذاشتمی نمایش به رو

 تردرشت تا دو اون از سینا. بود ترظریف بندیش استخون بودنش، بلند وجود با یعنی

 هشتاد و صد حوش و حول هم قدش. رهمی باشگاه که بود معلوم کامال  . بود

 .چرخیدمی

 

 سوار کالس اتمام از بعد. داد درس آخر تا اول از چی مثل و اومد کالس به ستاد    

 :گفتم بادیگارد به و شدم ماشین

 .بیمارستان به ببر منو-    

 :پرسید راه بین. افتاد راه و زد استارت بادیگارد    

 خندید؟نمی وقت هیچ شما چرا سؤال، یه اول-    

 .دادم شرح بهتون رو وظایفتون بار یه کنممی فکر -    

 .خواممی عذر -    

 یا و نکنید کاری وقت هیچ ضمن در باشه، حواستون بعد مِن اما نداره؛ اشکال -    

 .بشید خواهی عذر به مجبور که نزنید حرفی
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 حسابی نظرم مورد طرف کردم،می سخنرانی و منبر باالی رفتممی وقتی عموما      

 حرفام شدن تموم از بعد و نبود مستثنا قاعده این از هم عظیمی. میومد در اشحرص

 راه نگین اتاق سمت به رسیدیم، که بیمارستان به. مالید بهم حرص از رو دندوناش

 :گفت و چرخید سمتم لبخند با نگین. شدم اتاق وارد و افتادم

 نجات بخاطر تشکر یه و زدم بهت که حرفایی بخاطر خواهی عذر یه من سالم،»    

 «.بدهکارم بهت جونم

 :گفتم خشک    

 ناراحت همین برای ذاشتنمی تأثیری نبودنم یا بودن کاره اون توی تو قضاوت»    

 عذرخواهی یا و تشکر به نیازی پس. بود خودمم بخاطر من مبارزه البته و؛ نیستم

 «.نیست

 :گفت من من با    

 خشکی؟... خـ انقده.. انـ چرا تو تو،-    

 بهت بخوای اگه همین برای دادی، پس رو امتحانت امروز بدونی؟ خوایمی -    

 .گممی

 :گفت شیطنت با    

 .کنی تعریف رو ژولیت و رومئو رمان قراره انگار که گیمی یجوری-    

 .نیست عاشقانه هم اصال   که طوالنیه نسبتا   داستانی ولی نیست رمان -    

 واقعا ؟ -    

 .داشتم سختی گذشته آره، -    
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 .شدم کنجکاو -    

     

 دوتا اونا. کردنمی زندگی خواهرام برادر و مامان همراه به بابام پیش، سال شونزده: 

 مساوی بچه دختر تا دو اومدن بدنیا با مامانم دوم زایمان اما خواستن؛نمی بیشتر بچه

 .ها سال بعد اونم. اومدم ناخواسته منم. شد

 و طوالنی مأموریت یه به شدن مجبور من، تولد بعد ماه سه. بودن پلیس بابام و مامان

 اختالف بخاطر. باشه امن جام تا گذاشتن پرستار یه با خونه یه تو رو من. برن خطرناک

 بار یک ماه هردو شاید. بودن باهم و جدا من از اونا خواهرام برادر و من بین زیاد سنی

 خواهرام برادر صرف رو مرخصی تایم بقیه. داشتم ساعت چهار سه برای رو بابام مامان

 پلیسا همه بگم خوامنمی. دادنمی ترجیح هاشون بچه به رو کارشون اونا. کردنمی

 .کردننمی قرار بر رو تعادل اونا ولی ابدا ؛ بَدن،

 خونه پخت،می غذا میومد. کردنمی محبت چنان هم پرستارم تنها، تنهای. بودم تنها

 عاطفیم های نیاز به ولی بود آزاری بی آدم. کتاب بهر تو رفتمی بعد و کردمی تمیز رو

 بابام و مامان از اول همون از اوقات گاهی. شدم ایسرخورده آدم. کردنمی توجهی

 حسادت دن، می نشون توجه بیشتر خواهرام برادر به چرا که شدممی عصبانی

 .دادمی آزارم همش اینا و. ترسیدممی تنهایی از. کردممی

 چیزی از نشم، عصبانی عدالتی بی و محبت کمبود بخاطر گرفتم یاد موقع همون از

 بی تولد بعد از ومن نخندم نکنم، گریه نکشم، خجالت نکنم، حسودی نترسم،

 به احساسات که رفتم پیش جایی تا و شدم طوری این توجهی بی با. نبودم احساس

 از قبل احساسم، قاتل. شدم قاتل اما. بود سالم چند فقط من موقع اون. رفت یادم کل

 از و کردم گذاری پایه منطق اساس بر زندگیمو. باشم منطقی گرفتم یاد احساسات ابراز
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 باباشون مامان با ها بچه ها موقع اون. کردم خوندن درس به شروع سالگی شش

 با دخترا. کردممی تمرین تا چهار دوتا دو و نشستممی من اما پارک؛ می،رفتن

 خطر بخاطر چون. بود کتاب همدمم تنها من موقع اون بازی، خاله رفتنمی دوستاشون

 مدرسه سن تا من شاید. بفرستن بیرون منو و کنن ریسک تونستننمی شدن دزدیده

 و داداش از هم نصیبم. بودم دیده رو خصوصیم معلّم و پرستار فقط والدینم، از غیر به

 و دوم کالس رفتم بازی پارتی کلی با سالگی هفت از. بود عکس تا چند فقط آبجیام،

 دادم جهشی رو راهنمایی اول کالس

 مامان ناکرده خدایی انگار کنهمی گریه داره همچین نگین دیدم رسیدم که جا این به

 :پرسیدم ازش. کرده فوت بزرگش

 کنی؟می گریه چرا دختر؟ شده چی-

 باشم؟ آدم تونستمنمی چرا. بود باهام جا همه احساس بی لحن این که من به لعنت

 :گفت کشیدمی باال دماغشو که حالی در

 .خواممی عذر کردم،می قضاوتت زود نباید. بود تو با حق-

 مورد یه این به وقت هیچ من چون. نخواه معذرت ازم نابجا قضاوت بخاطر وقت هیچ -

 .بره یجا آبروم اینکه مگه دم،نمی اهمیتی

 بگو رو بقیش حاال خوب -

 خواستم. شد کشیده دستم گشتم،می بر مدرسه از داشتم که روز یه. بود سالم ده -

 اما بودم؛ رفته رزمی کالسای کلی و دیده آموزش روزایی چنین برای من. کنم فرار

 تقال چقدر هر. نداشتم هم زیادی استعداد. بود کم خیلی زورم و بودم بچه همچنان

 بیهوشی ماده با. گذاشتن دهنم روی رو دستمالی. کنم آزاد خودمو نتونستم کردم،
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 بیهوش مبادا تا نکشیدم نفس همین برای. بودم دیده جنایی فیلم یه تو. بودم آشنا

 .شدم تسلیم آخر در و آوردم کم نفس اما بشم؛

 ای شیشه و فروغ بی همچنان منم سیاه چشمای.بود شده گشاد بدجوری چشاش

 :گفتم. بود شده خیره بهش

 .نبودم اینجا من بیوفته اتفاقی بود قرار اگه ترسی؟می چی از-

 توش که بودم انباری یه داخل. بودم شده غافل مکان و زمان از اومدم، بهوش وقتی -

 داشت و بود دستش گوشی یه که هیکلی مرد یه بعد، دقیقه پنج. بود خالی جعبه پر

 :گفت گوشی دم. اومد اتاق به زدمی حرف نفر یه با

 !شنویمی رو صداش االن-

 ریختم می رو همش داشتم درد که وقتی بود این عادتم. کرد پهلوم حواله لگد یه بعد و

 به افتاد آخر. نیومد در صدام و زد منو بازم. دادمنمی بروز رو چیزی هیچ و خودم تو

 مرض موجب عادت ترک خوب اما. بشنوه گوشی پشت فرد و بکنم ای ناله یه تا جونم

 بیشتر دردم و میومد فرود کبودی یه رو لگدش هر و کردمی درد بدنم تموم. است

 :گفت و گوشم کنار گذاشت رو گوشی و شد تسلیم آخرش. شدمی

 .بگو چیزی یه-

 بابا نگران صدای. میومد در سختی به صدام و بودم کشیده دراز وار جنین زمین روی

 :پیچید گوشم تو

 :گفتم محکم اما دادم؛ می جون داشتم درد از گلم؟ تو کجایی بابا؟ فرزانه دخترم؟ الو-

 .نیست چیزیم خوبم من. بابا سالم-
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 :گفت و خندید مرد اما. کردمی تهدید رو مرده هی و کرد زدن فریاد به شروع بابام

 .خطره در دخترت جون سرهنگ؛ جناب نکن تهدید-

 :گفت عوض در نزد، حرفی و شد ساکت بابام

 خوای؟می چی-

 .شد خارج اتاق از و آورد در اسپیکر حالت از رو گوشی مرد

 بطری به چشمم. کنم آزاد خودمو بتونم کمکش با که گشتممی چیزی دنبال اتاق توی

 برداشتم شیشه تیکه یه. شکستم شونو یکی و جلو رفتم. افتاد اتاق ته ای شیشه های

 وضعیت چند هر. کردم پاره طنابو ساعته، چند عملیات یه طی. طناب جون به افتادم و

 .رفتم اتاق در سمت به و کردم آزاد رو پاهام. نداشت تعریفی هم دستام

 و برداشتم آبی لیوان. کنهمی نگاه اکشن فیلم یه داره انگار که انداختم نگین به نگاهی

 .دادم ادامه و خوردم

 اومد نفر یه و شد باز در که بود شب سر کنممی فکر. موندم منتظر. بود قفل اتاق در -

 دستم خارجی تیغه با پشت از ناغافل. کرد نگا اطرافو و زمین گذاشت رو غذا سینی. تو

 جیباشو. افتاد سوزش به حسابی هم زخمیم دست. شد بیهوش که گردنش پس زدم

 اتاق از و برداشتمشون کلید، دسته یه و تلفن گوشی یه دار، ضامن چاقوی یه. گشتم

 .رفتم بیرون

 نفر دو یوگو گفت صدای که رفتممی راه داشتم یواشکی راهرو توی. کردم قفل اتاقو در

 .شدم مشغول سمع استراق به و ایستادم در کنار. شنیدم رو

 آره؟ می،کنه، عبور مرز از امروز محموله داداش! گفتی شد خوب -
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 !خوردن کجا از نفهمن پلیسا که کنیممی ردش جوری آره، -

 از گرانیت های محموله با رو بارا که رسهمی ذهنش به جنی کودوم! دارن حقم خو -

 کنه؟ رد افغانستان مرز

 .عشقه امشبو بابا، بیخی -

  

 دفعه یه. کردم اس بابا گوشی به بودم شنیده که رو چیزایی تمام حرفاشون شنیدن با

 یارو تا دو اون. فرستادم لعنت خودم شانس به همونجا. زدن زنگ به کرد شروع گوشی

 وصل تماسو. بود بابا شماره.کردم نگاه گوشی به. بیرون پریدن اتاق از صدا شنیدن با

 .الفرار کردمو

 همون رو دستم تو گوشی. افتادن راه دنبالم کشیدن،می نعره که حالی در هم تا دو اون

 فهمیدم اطراف منظره از. دویدم تونستممی که جایی تا. گوشه یه انداختمش طور

 و کرد تر تند یکم قدماشو. بودم شده خسته. بود افتاده راه دنبالم اونا از یکی. شمالم

 .بهم رسید

 ِ  و آوردم در دارو ضامن چاقوی که بگیره دستمو خواست ترسیدم،نمی. بودم آروم آروم

 که فهمیدم ماشینا صدای شنیدن با. افتادم راه دوباره. هاش مهره ستون تو کردم فرو

 .خونه به برگشتم شناس خدا مرد یه کمک با ام،جاده نزدیک

 :پرسید ازم نگین

 رسوندی؟ تو اطالعاتو که فهمیدن اونا-
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 و باند کل دستگیری باعث تماس اون و اس ام اس اون البته نبود؛ هم مهم. نه -

 سالم صورتم و سر. کردن شکنجه منو که دونستن نمی حتی اونا. شد مواد اون گرفتن

 !نه یا سالمه بدنش تنو دختر این ببینه که نداد زحمت خودش به هیشکی. بود

 هستن؟ ایخانواده چطور اونا واقعا ؟ -

 پس. شدنمی عوض گذشته کردممی هم کاری هر من زدم،می پوزخند بودم، بلد اگه

 :گفتم همین برای. نزنم حرفی که دادممی ترجیح

 .نیست مهم برام چیزا این که وقته خیلی بیخی دیگه، انخانواده

 بسازم؟ چطور خیالیت بی این با من! اوف -

 !بمونی دوستم نیستی مجبور تونینمی اگه -

 چیشد؟ بعدش راستی اومده، خوشم ازت نچ، -

 درک رو هاشون بچه ارزش تازه. دادن استعفا و کردن توبه مامانم و بابا موقع ازون -

 یه تونست وام تا چند با بابا. بودن افتاده یادشون به دیر خوب، ولی بودن؛ کرده

. برگشتم خونواده گرم ـوش*آغـ به منم. بزنه کوچیک بهداشتی آرایشی مواد کارخونه

. کرد تعبیر بودن زیر به سر و آروم در مامانم به شباهت بخاطر رو سردیم بابام اوایل

 روانشناس و شد نگران دم نمی نشون واکنشی هیچ وقت هیچ من فهمید وقتی ولی

 محبت خوانمی دیره که حاال و موندن غافل ازم خوب اما دارن، دوست منو اونا. آورد

 از پس دارو نوش اینا همه که دونننمی ولی کنن؛می توجه بهم زیاد خیلی واقعا  . کنن

 من! شهنمی زنده که مرده. کنن درمانم نتونستن روانشناسا از کدوم هیچ. سهرابه مرگ

. نفسم قاتل. بودم شده خودم قاتل من. بودم کشته رو احساسم که بود وقت خیلی

 .احساسم قاتل



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

58 

 

 :پرسید کنجکاوی با نگین

 .حسه یه اعتماد کنی؟ اعتماد تونیمی تو اصال   مگه کردی؟ اعتماد من به چرا راستی-

 ببینه؛ آزار من تفاوتی بی بخاطر خواستمنمی. انداخت جونش به لرزه من سرد نگاه

 :دادم سؤال یه با رو جوابش کردم؟می باید کار چی اما

 درسته؟. هستن آفریقا تو استوایی های جنگل که مطمئنی کامال   تو-

 :دادم ادامه من و کرد تأیید سرش با. بود شده گیج سؤالم از

 درسته؟ متنش کردی باور و کردی اعتماد کتاب به چطور-

 :گفت ضعیفی صدای با

 .استشده ثابت چیز یه این خوب-

 :گفتم و شدم خیره چشماش تو

 باشی؟ داشته بهش اعتماد حس که بودی دیده رو متن این نویسنده تو-

 .نه -

 کردم قبول فقط و نکردم اعتماد بهت من. شده ثابت بهم تو بودن اعتماد قابل پس -

 .اعتمادی قابل که

 رو سرش نگین دقیقه یک بعد. برسه افکارش به تا نگفتم هیچی. بود رفته فرو فکر تو

 بلند آروم. خورد گوشم به ضعیفی صدای بگه چیزی تا کرد باز رو دهنش تا و کرد بلند

 بادیگارد جناب! بعله... دیدم که کردم وا رو در هوا بی. رفتم در سمت به و شدم

 :پرسیدم تفاوت بی اما محکم؛. سمعه استراق مشغول

 شنیدی؟ چقدرشو
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 :پرسید گیجی با

 هان؟

 :پرسیدم دوباره. بودم افتاده گیجی عجب گیر

 شنیدی؟ چقدشو گممی! زهرمار-

 ...شو همه...همــ...هـ -

 خطات چوب باشه حواست. دوم اشتباه. اومده بند زبونت که نیستم خ ره خ ر لولو-

 مفهومه؟ گی،نمی کسی به رو شنیدی که چیزایی میشه، پر داره

 .خانم بله -

 :گفت لب زیر شنیدم که اتاق تو گشتممی بر داشتم

 شونزده بچه دختر یه از باید ساله چهار و بیست من که کشیده کجا به ما کار ببین-

 .ببرم حساب ساله

 .گفتی چی شنیدم -

 خانوم خواممی معذرت -

 .برگشتیم خونه به بعد و کردیم بش و خوش نگین با کمی. کشید پوفی بعد و

  

 آیینه پیکر بر لرزه: دو فصل

 اومده خوششون ازم هم استادام گفت شدمی و گذشتمی دانشگاه شروع از ماهی دو

 غیر به گم، می رو همون هست، اولیه استاد اون از غیر به البته نبود؛ بد هام نمره. بود
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. بود افتاده لج دنده به من با و بود چنگیزی فامیلش. بودن راضی وضعم از همه اون از

 و نگین، حامد، حضور فقط کالس توی. بودیم شده صمیمی هم پویا و حامد و سینا با

 و غریبه و بودن تعارفی بی افراد. بره هوا روی کالس تا بود کافی فضول شاهین اون

 .نداشت مفهومی براشون آشنا

 به داشتیم بادیگارد با الهی قوه و حول به من و خدا روزای از روزی و بود یکشنبه

 عین همش حاال اما گرفتمی فاصله قدم چند یه قبال   عظیمی. رفتیممی دانشگاه

. باشم گفته که گفتم. اسالمی فاصله حفظ با البته. بود چسبیده بهم قلو دو چسب

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش

 «.باشم می رئیستون بلکه نیستم، افتون جی من گرفتین، اشتباهی اما آقا؛ ببخشید-

 :گفت و کرد ایخنده تک بادیگارد

 است؟نکنه درد دستت بجای این. پررویی چقدر تو! دختر ای-

 ثالثا  . دارم تشریف رک نیستم، پررو من ثانیا  . ندارم خاله من نشین صمیمی زود اوال   -

. کنم تشکر بابتش من که نیست لطف این و گیریدمی پول من از مراقبت بجای شما

 «.برین تونینمی بیاین کنار تونیننمی اگه

 .اضافه شکر با بخورم چیز من اصال   کردم، غلط من -

 کشین؟نمی خجالت -

 .خواهرم منحرفینا هم شما! خجالت و من -

 :داد ادامه. رفت هم تو اخماش چرا کلمه این با دونم نمی
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 می پنیر، یعنی انگلیسی به چیز. بخورم پنیر یعنی بخورم چیز گم می وقتی خوب-

 ...سی،اچ، خانوم؟ حاج کنم اسپلش خواین

 :گفتم محکمم وبیان ایم شیشه نگاه همون با و بده ادامه نذاشتم

 !میشه شروع کالس االن باشین زود. کنید هجّیش خوادنمی-

 خطابم مفرد هم باز که این با. گیرهمی هم ایبهانه چه! منحرفی که تلخه حق حرف -

 سمت به حرفی هیچ بی همین برای. خاموشیست ابلهان جواب. ندادم جوابی ولی کرد

 هم کنار که افتاد نگین و حامد به چشمم. شدیم کالس وارد. افتادم راه ساختمون

 طبق. نشستم جلو و دادم تکون سری یه. دادند می تکون دست برام و بودند نشسته

 .بود شده متمرکز عقب های ردیف در جمعیت و بود خلوت جلو معمول

 عجیب من واسه هرچند. اعجوبه تا دو اون پیش رفت و اومد سینا دقیقه یه بعد

 که کالس شروع به بود مونده دقیقه دو یه. رسیدننمی ما های قلو دو پای به. نبودند

. داخل اومدن پسر یه و دختر یه اون سر پشت و شد کالس وارد زنون نفس نفس پویا

 :گفت دختره. دختره کنار هم پسره و نشستن راستم سمت دختره و چپم سمت پویا

 دارم؟ رو کسی چه با آشنایی افتخار سالم،-

 :صمیمیت بدون و خشک همیشه، مثل

 .هستم سماواتی فرزانه-

 احساس؟ بی انقد چرا حاال -

 چی؟ احساس بی -
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 نزن، حرف بزنی حرف خواینمی. میاد زورت انگار! دیمی جواب احساس بی -

 .ترهسنگین که اینطوری

 !اینه مدلم ثانیا  «کری؟! دختر های»:میگی بهم ندم جواب اگه اوال   -

 سالته؟ چند ایبچه خیلی بینممی که حاال ببینم، واستا -

 سال شونزده -

 :پرسید تعجب با

 خوندی؟ جهشی سال دو! اوه-

 .بله اجازتون با -

 سال. سالشه دو و بیست هم ما غضب میر داداش این سالمه، هیجده منم! ایول -

 کنکور پشت سال یه بازم سربازی بعد. سربازی رفت حرصش از. نشد قبول کنکور اول

 .اومدیم اردبیل از ما. شد قبول تا موند

 نظر به دایره؟ رو ذارنمی فوری رو چیز همه آدما از بعضی چرا کردمنمی درک من

 :گفتم بهش گرفتنن، آمار فکر به همیشه که باشه آدمایی اون از رسیدمی

 .اخالقی نکته مگو، هیچ پرسندمی چیزی تو از تا -

 .بودم ضعیف ادبیات توی اولشم از من رو، ادب دروس این بیخی بابا -

 .امین گارداشیم منیم و اسما من. دونمنمی رو عالی جنابان اسامی هنوز بنده -

 خوشبختم صورت هر در دیگه؟ برادر یعنی گارداش -

 سن؟ موطمئین -.
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 نداشتیم فامیلمون تو خوب. کنه صحبت ترکی زبون با که بودم ندیده رو کسی حاال تا

 :گفتم همین برای. نبودم ارتباط در جامعه با خیلی من و

 .نیستم بلد ترکی زبان! شرمنده -

 .تورکوخ بیز. بعله -

 :زد می حرف ترکی و نیستم بلد دونستمی

 چی؟ یعنی -

 ترکیم ما. بله یعنی -

 بود؟ چی اولت جمله معنی -

 خوشبختی؟ مطمئنی -

 داشت؟ ربطی چه -

 دست بهش خوشحالی احساس طرف با آشنایی از که گـهمی رو جمله این آدم وقتی -

 .ندیدم اتچهره و رفتار تو خوشحالی از اثری من اما. بده

 :تکراری سؤال هم باز

 .مدلمه که گفتم -

 :اومد پسره صدای دفعه یه

 کنی؟می چیکار اینجا تو پویا،! به-

 :پرسید تعجب با پویا

 شما؟-
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 :گفت سرزنشگر لحنی با و داد تکون افسوس نشونه به سری پسره

 یاد؟نمی یادت سربازیتو دوران دوست دیگه حاال! معرفت بی ای-

 :گفت کرد فکر کمی پویا

 شکور؟ تویی پسر عـــــــــه،-

 :گرفت گارد پسره

 صدا فامیل به منو گفتم دفعه صد»! ما چاغر نن فامیلیم منی دمیشم سری یوز -

 «.نزن

 .شکور چشم -

 «درد و شکور» درد نان شکور -

 :بود معلوم کامال   این و بیاره در رو پسره حرص خواست می پویا

 .شهمی چروک پوستت جون شکور نخور حرص -

 «کشمت می پویا» اولدورجم سنی پویا -

 .جون شکور تونینمی -

 :غرید امین

 .کوفت و شکور-

 .جون شکور دلت تو -

 کالس به استاد هنوز و بود ربع و ده ساعت. پیچید کالس تو پویا ی قهقهه وصدای

 .بودند دعوا حال در هم تا دو این و بود نیومده
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 !الکاتبین کرام و تو و دونممی من شکور بگی دیگه بار یه -

 :گفت ای ـوه*عشـ پر و دخترانه صدای با پویا

 خوش هیکلی، خوش جذابی،خوشگلی، این به من میاد؟ دلت جونم، شکور عــــــــه-

 ....خوش استایلی،

 :بزنه حرفشو ادامه نذاشت امین

 من به شدی، حیا بی نبودی دستم زیر مدت یه کنی؟می خوش خوش همش چته-

 جا حالت تا بری دانشگاه دور پر کالغ دور هشت هفت یه باید داری، ایقیافه چه چه،

 .بیاد

 .شکور جون برم بذار بابا شکور، کردم غلط -

 دنبالش هم امین. رفت در و گرفت قرض دیگه تای شیش داشت، پا دو اشترس از پویا

 .افتاد را

 اون نیوفتی؟ من دست مگه» نن، من سن بیلجخ سن واخ او چاتماسان؟ الیمه منیم -

 «!تو و دونممی من موقع

 :گفت بلند صدای البته و شیطنت با دویدمی که حالی در پویا

 .شکور تونینمی-

 .واستا مردی -

 پسرم نیستم مرد من جون شکور -

 :گفت دید امینو که هم حامد. بود شده جلب آروم پویای به توجهش کالس همه دیگه

 پسر؟ خودتی شکور،-
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 .مرض و شکور -

 :گفت و خندید بلند حامد

 و واستاد دفعه یه دوید،می پویا دنبال که شکور. دهمی کیف دادنت حرص هم هنوز-

 که امین برای و برگردوند رو سرش دوید،می در سمت به که حامد. حامد دنبال افتاد

 ای الهویه مجهول و جوان پسر و شد باز در لحظه همین تو. درآورد زبون بود دنبالش

 نتونست بود دنبالش که امین و رفت پسره ـل*بغـ به مستقیم حامد. شد نمایان

 .خورد نفر دو اون به و کنه کنترل رو خودش

 روش حامدم و کمر به پسره و دادن دست از رو تعادلشون دونفر اونا به امین برخورد با

 کالس. گرفت قرار همدیگه با مماس صورتشون اتفاقی، کامال   بصورت و افتادن زمین به

 مثل هماهنگ کامال   بصورت کالس های بچه بعد، و رفت فرو بزرگی سکوت تو دفعه یه

 .شدند منفجر ساعتی بمب

 با نبود، حالیشون هم هیچی و بودن بسته چشماشونو ترس بخاطر که پسره و حامد

 با دیدن، وضعیت اون تو خودشونو وقتی و کردن وا رو چشماشون ها بچه صدای و سر

 نفس و لرزه به هیجان از که حامد. کردن نشینی عقب و پریدن جاشون از جست یه

 :گفت بود، افتاده نفس

 .الیه اتوب و ربی... ا استغفر هوشنگ، امامزاده یا-

 :گفت الهویه مجهول پسر

 .بیژنه امامزاده اون! ملی میراث تو نبر دست-

 :گفت بود اومده جا نفسش که حامد

 .الیه اتوب و ربی... استغفرا بیژن، امامزاده یا گفتی، مرسی آره ها؟-
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 :گفت حماسی و جدی کامال   لحنی با و

 .کنهنمی باور کسی گممی من هم چی هر شده، الزمان آخر آقا-

 :داد ادامه و داد تکان سری تأسف با

 .گیرهمی ب* ل نامحرم پسر از پسر یه که رسیده کجا به زمونه ببین! نوچ نوچ نوچ نوچ-

 :گفت و گرفت باال ای مسخره حالت با سرشو

 .دهی نجات فاسد قوم زین مرا تا آییمی کی زمان امام یا-

 و بود شده جاری اشک همه چشمای از. زدنمی گاز رو زمین داشتن خنده از ها بچه

 که بودم کسی تنها من هم وباز. لرزیدمی هاش شونه و بود پایین سرش هم پسره

 دید وقتی اسما نخنده، که بود داشته نگه خودشو بزور هم حامد حتی. خندیدنمی

 خندی؟نمی چرا شده؟ چیزی آبجی:گفت خندم،نمی

 :گفت که شنیدم رو پسره صدای. بود عادی من حال این! نه بود؟ شده چیزی واقعا  

 .مدلشه این خانوم، نه-

 ما سمت به سرشو و چپوند شلوارشو کت و شد بلند پسره. بود آشنا خیلی صداش

 :گفتم بهش. شناختمش. ببینیم قیافشو تونستیم و برگردوند

 کجا؟ اینجا کجا شما شده؟ چیزی عمو، سالم-

 با آدم سر، خیره دختره بینم خودتو کن جمع! ببینم رو شما ماه چون روی گل اومدم -

 «زنه؟می حرف اینطوری استادش

 :پرسید ذوق با دخترا از یکی

 استاد؟-



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

68 

 

 :گفت دختره به کنایه حالت با گوشم دم نگین

 نیفتی پس بپا-

 :گفت بود کرده عمل دماغشو باری شیش پنج کنم فکر که دختره جواب در هادی

 بودم، خانوم این با! نبودم شما با-

 :پرسید شد، گرفته حالش قشنگ

 چی؟ یعنی-

 :خوند متنو رسا البته و جدی خیلی و برداشت کتش جیب توی از کاغذی جدی بسیار

 برادر و سماواتی محمد جناب سماواتی، خاندان بزرگ فرمانروای فرمان به پس زین-

 سماواتی فرزانه خانوم سرکار به شیمی علوم دروس آموزش مسئول جانب این بنده،

 .بود خواهم

 :گفت شیرین خود شاهین همون هم باز و

 .دارن خصوصی معلم خانوم سرکار بابا، ایول-

 :داد ادامه هادی من؟ به بود چسبیده نداشت زندگی و کار پسر این دونستمنمی من

 جناب؟ بود چی شما اسم! بگذریم خوب-

 :گفت حامد. بود حامد مخاطبش

 اما جذابم؛ و خوشتیپ و خوشگل خیلی می،دونم خان، حامد بله. حامد شما قربان-

 اینجا، بریزن ملت کل که بکشم جیغی چنان وگرنه جناب، کنی کنترل خودتو که بهتره

 استند؟ آندر. نمیاد خوش رو خدا داره، معصیت نرو نامحرم پسر ـل*بغـ دیگه
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 .استند آندر نات خانوم فَری استاد بله -

 :پرسید عصبانیت و شک با و شد جدی دفعه یه هادی

 نداشتیم؟ خبر ما خانوم فری شدن سماواتی خانوم حاال تا کی از! بله؟ بله-

 :گفت بود، ترسیده هادی قیافه از که حامد

 .دیگه ببخشین مارو اِممم اِه،-

 ام تو با. شدین پسرخاله خانوم فری با انقدر حاال تا کی از شما بدونم باید نه، -

 بیوفتی، دستم اگه فری کنممی بیچارت دارین؟ سری و سر چه پسره این با سلیطه،

 .بیوفتی کردن غلط به که بیوفتم جونت به کمربند با جوری

 و جدی خیلی بودن، کرده زرد ها بچه همه. گفت آمیزی تحقیر لحن با خانومو فری

 بود کرده فرار عزراییلم زدمی داد که حاال. بود بلند ذاتا   صداش تن. زدمی حرف عصبی

 :گفت گوشم دم نگین ترس، از

 خودمو بشخصه که من داری، ای جذبه پر و متعصب عموی همچین بودی نگفته-

 .کردم خیس

 :گفتم بهش همیشگیم حالت با. کردمی بازی فیلم قشنگ خیلی هادی

 .نداریم هم با سری و سر هیچ-

 .فرزانه کنممی نابودت کندی، خودتو گور نشنیدم؟ هان؟ -

 :داد ادامه و حامد به کرد رو

 ....حقی چه به»

 :زدم صداش
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 شبیه دیگه ها بیچاره این همه نیگا بسه، گذاشتی سرکار هرچقدر دیگه بسه هادی،-

 .شدن میت

 :کشید نعره هادی من حرف با

 به نگاهی بعد. کنممی کبودت و سیاه نرسه، بهت دستم مگه ضعیفه؟ گیمی چی-

 حالی در خندش وسط. خنده زیر زد پقی دفعه یه و انداخت ها بچه سفید های چهره

 :گفت کردمی ادا سختی به شدیدش خنده خاطر ب کلماتو

َــم....جونـ....جـ-  زم...ال آفتابه شون...هَمشـ....هَـــ قیافشونو... قیافـ نگا! ذَبه جَـ....جَــــ ن

ــــ َدن....َ ش   .ش 

 هادی کله پس زدیکی حامد ،.کشیدن راحت نفس یه دیدن رو هادی خنده وقتی همه

 :گفت و

 .بدی سکتم بود نزدیک پسر، هی-

 :گفتم بهش رو

 .بزاره سرکارشون زنهمی سرش به بینهمی جمعیت عادتشه،-

 .کردیامی بازی فیلم قشنگ هم تو -

 :گفت و پرید حرفامون وسط هادی

 شی؟ خاله پسر خانوم این با نداری حق نگفتم مگه-

 :گفت چشمک یه با حامد

 .دیگه بود شوخی بابا-

 ام؟جدی بفهمی تا کنم نفلت بزنم باید بوده؟ شوخی گفته کی بیخود، -
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 :پریدن جاشون از متر شیش ها بچه همه که زد دادی فریاد با بعد و

 هان؟-

 :گفت زاری حالت با بود شده حبس نفسش که حامد

 .کن ولمخوردم شکر کردم، غلط آقا-

 :گفت و پوکید خنده از هم باز هادی

 !نه؟ شهنمی سرتون شوخی شما بابا-

 :داد ادامه من روبه و شد منصرف که بزنه حرفی خواست حامد

 کردی؟می بازی نقش خوب انقدر چطور نگفتی؟ جوابمو-

 :دادم جوابشو

 .نکردم بازی هم فیلمی دارم، حالتو همین همیشه من-

 :گفت هادی

 تغاری ته با زود انقدر لطفا  . بود شوخی دعواهاش بودا، شوخی گممی من ببین-

 . نشو صمیمی داداشمون

 :پرسید کالفه حامد

 اَه کنم، چیکار بگو تو بابا-

 فرزانه با که؟ گرفتی! هرکاریا نه کاری هر البته بکن؛ کنیمی کاری هر هیچی، هیچی -

 هوم؟ شی؟نمی باجی خان خاله زود

 :گفت زاری حالت با حامد
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 دین؟می مرخصی اجازه چشم چشم،-

 .زود آزمایشگاه برین که گفت چنگیزی رفت، یادم اوه اوه -

. بود افتاده راه دنبالم کنه عین بادیگارد که نماند ناگفته البته شدیم؛ آزمایشگاه وارد

 باعث که کرد نازک چشمی پشت دخترا مثل افتاد من به چشمش که هم چنگیزی

 به کله یه کرد شروع و کرد باز مبارکشو فک چنگیزی. بیوفته خنده به نگین شد

 .دادن توضیح

 :گفت بلند صدای با ایعقده چنگیزی. بود گرفته خوابش نگین و بود درس وسطای

 هست؟ حواستون نوری خانم-

 :بود افتاده من من به نگین. رسید گوش به اسما بلند هییین صدای

ِ ... من... من.... استاد... استاد-  ...نـ

 .نیست خوابیدن جای جا این خانوم، کافیه -

 :گفت و رفت شیطونش جلد تو نگین

 .شهنمی باورم که خوابیدیننمی کالس سر خودتون که نگین استاد-

 .نبودم شما مثل من خانوم، نه -

 توش هم شما دانشجوییش، دوره از داره فیلمی یه من عموی ولی درسته؛ خوب -

 بشه؟ ثابت زرنگیتون تا بذارم فیلمو خواینمی استاداتون، از یکی تولد جشن هستین

 .بخواب بگیر تو دخترم، نه نه نوری؟ عباس من، خدای -

 :کرد پچ پچ خنده با من گوش دم نگین
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 استاد، با نگین بحث عد دممی توضیح برات بعدا   گرفتم؟ حالشو چطور دیدی-

 خسته یه استاد هم آخر در. شد انجام آزمایش و داد ادامه تدریسش به چنگیزی

 :گفت امین که کردممی جمع رو وسایلم داشتم. رفت و داد تحویلمون نباشید

 !خانوم فرزانه-

 هیچوقت ولی نیست؛ بد زدن حرف تو هم نرمش ذره یه گفتممی خودم با اوقات گاهی

 :زکی بود گفته لوت بیابون به کالمم خشکی. بگیرم رو تفاوتیم بی جلوی نتونستم

 بله؟-

 بپیوندید؟ ما اکیپ به که کنم درخواست تونممی -

 و دادم تکون سری. بودن منتظر اسما و نگین سینا، پویا، حامد،. کردم نگا پشتش به

 :گفتم

 .البته-

 :گفت و بغلم پرید کنان وورجه ورجه نگین

 .عشقم میسی-

 شه، خسته تا بودم منتظر ایمشیشه نگاه با من و چلوندممی اون و بودن پایین دستام

 :گفت کردمی نوچ نوچ که حالی در اسما

 .سایمادی منی هشکیم وارام ددیم باخا،من-

 :گفت نگین

 گفت؟ چی االن این:

 :کرد ترجمه برامون رو حرفش امین
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 .نکرد حسابم آدم کسی هستم گفتم من! نیگا نیگا یعنی-

 :پرسید امین و خندیدن همه

َ  جوریی؟ این چرا تو-  .خندینمی اصال

 :گفتن صدایک همه

 .مدلشه-

 :گفت بهت با امین

 اش جذبه کالس وسط اینکه برای کردممی فکر خودم با بگو رو من! هماهنگی مرسی-

 .خخخ مدلشه نگو خشکه، بشه بیشتر

 صورتش تو ای دیگه حالت حالت، این جز من که میشه باورت-: گفت بهش رو پویا

 ندیدم؟

 :پرسید امین

 چی؟ یعنی-

 :گفت و وسط پرید حامد بده، جواب خواست پویا تا

 عصبانی ریلکسه خانوم. ببینیم رو هاش خنده ماها نداده افتخار حاال تا خانوم یعنی-

 ...وَ  وَ  وَ  وَ ! شهنمی سورپرایز و متعجب چیز هیچ دیدن با شه،نمی

 :پرسید اسما همین برای بود، شده سنگین جو. زدمی رو حرفا این خوری دل لحن با

 چیه؟ گفتی که تولدی جشن ماجرای نگین راستی-

 :گفت شوق و شور با نگینم
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 کالس سر همش اینم. بودن همکالسی باهم چنگیزی مستر و عموم بابا، هیچی-

 و کنن می برگزار کالس تو رو ها بچه از یکی تولد بودن که پنجم ترم روز یه. خوابیدهمی

 جلب خودش به رو همه توجه یکی خرناس صدای فیلم همین توی گیرن،می فیلم

 دیقه دو برای روش قشنگ دوربینم چنگیزیه، جناب بیننمی گردنمی بر همه کنه،می

 شکل کننمی نقاشی رو آقا این صورت میان کالس های بچه آخر دست. کنهمی زوم

 خالی آب پارچ یه سرش رو بعدم. کشنمی صورتشون رو دخترا که هایی خرگوش

 پخش صورتش تو هم ها روغن و رنگ کل پره،می خواب از فجیعی طرز به آقا و کننمی

 منم. مونده عمو پیش فیلم این حاال. لولوخرخره به میشه تبدیل رسمن یعنی میشه،

 .کردم سوءاستفاده فیلم ازین خوابیدهمی کالس تو خودش کنم یادآوری اینکه برای

 :گفت انرژی با اسما

 .دستمون میشه آتویی خوب بدی، نشون ماهم به رو فیلم باشه یادت! ایول-

 :کرد تأیید حامدم

 .میشه پخش فیلمش که کنیممی تهدید بود گیر کارمون وقت هر آره،-

 :گفت نگینم

 نیگا و بشکنیم باهم بیارید هم تخمه خودتون با باید فقط دم،می نشونتون باشه-

 :گفتن هم با همه. کنیم

 .راحت خیالت باشه،-

 جفت آش نخود که دادممی گوش اسما و نگین حرفای به داشتم. افتادیم راه ها بچه با

 :بحث تو پرید پا

 باشم؟ عضو گروهتون تو منم میشه ولی زیادیه؛ خواسته دونممی-
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 تأیید معنای به سری همه. کردم نگاه ها بچه به بعد و کردم عظیمی به نگاهی نیم

 :گفتم بلندافتادم، چیز یه یاد دفعه یه دادن، تکون

 حامد آقا راستی-

 :دادم ادامه خودم. بزن رو حرفت ببخشید زرتو یعنی که کرد نگام پرسشی حالت با

 خندیدن من راستش یکسانه، حالتم همیشه من که حرفتون اون مورد در حامد آقا-

 .نیستم بلد

 با سینا شدن، منفجر همه بعد و. گرفت تعجب رنگ عظیمی و نگین جز به همه نگاه

 :گفت خنده

 .بود... بـ... حالی با... با شوخی... شـ-

 :گفت و وسط پرید نگین

 .گـهمی راست-

 :گفت اعتراض با حامد

 میشه؟ مگه داریم؟ مگه رو، تون مخفی دوربین بابا کنین جمع-

 :گفت ـینه*سـ به دست و جدی خیلی بادیگارد

 .شاهد منم داریم، که بعله-

. بود خیره من به همچنان اون اما گرفتم؛ ازش رو نگام. کرد نگام خاصی صورت به بعد

 و داد تکون بادیگارد چشم جلوی رو دستاش. شد نزدیک عظیمی به شیطنت با حامد

 :گفت

 عمو؟ چته! هوی-
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 :گفت و پایین آورد و گرفت رو حامد دست ریلکس خیلی بادیگارد

 خندش کردمی سعی که حالی در امین. ببینم بحرف درست لوزالمعدت، کف تو هوی-

 :گفت کنه خالصه لبخند یه تو رو

 چی؟ یعنی بحرف بزن، حرف درست خودت اول ولی داداش نشیا ناراحت-

 :گفت مظلوم بادیگارد

 .نبودم بلد بازیا سوسول این از که من. گرفتم یاد سابقم my friend از خوب-

 :گفت میومد مصنوعی من نظر در که شیطنتی و هیجان با نگین

 چیکار دخترا این با ناقال حاال دستما، دادی آتویی چه داشتی؟ my friend من؟ ژون-

 کردی؟می

 :گفت اخم با بادیگارد

 هیچ شدما، دوست دختر دوتا با رفتم کردم غلطی یه جاهلیتم دوره در من جون آقا-

 «.نکردم ایماضافه غلط

 :برگردوند جاش سر به رو شده منحرف بحث ناگهانی خیلی حامد

 به آوردین؟ گیر هالو رو ما تا سه شما که ذاریننمی بگما، چیزی یه خواستممی... ها-

 پای چهار موجود اون آقاجون، خیر درازه؟ گوشامون یا پوشیدیم خورجین نظرتون

 .خودتونین داشتنی دوست

 :گفت شیطنت با نگین
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 خوب ولی ؛ها خورهمی دراز گوش موجودات اون به یکم قیافتون بگما خواستممی-

 خیلی که میگم بهتون رک خیلی کردین اشاره خودتون که حاال بگیم، شدنمی رومون

 !خرین

 البته. شد معلوم دندونش دوتا و سی هر که جوری. کرد باز بناگوش تا رو نیشش بعد و

 که بود تابلو. نداشت عقل دندون نگین چون. تا هشت و بیست نه، که دوتا و سی

 نگاه بهشون شده گشادنیش با داشتن پویا و اسما و امین. خورهمی حرص داره حامد

 و نبود باغ تو اصال   که هم سینا. لرزیدمی خنده از هاشونشونه گاهی از هر و کردنمی

 دست به رو بحث کرد،می نگاه من به طرف اون از هم بادیگارد.بود غرق تفکراتش تو

 :گرفتم

 نظر زیر که هست سالیم پنج چهار نخندیدم، بچگی اول از من راستش ها بچه-

 .هستم روانشناسا

 :گفت و صورتش تو زد اسما

 اولمیسان؟ اذیت جورا بوگرخمالی، نه! وای-

 :کردم سؤال

 گفت؟ چی اسما-

 :آورد در رو لوس دخترا ادای و کرد جیغ دخترا مثل رو صداش پویا

 شی؟نمی اذیت طوری این! ترسناک چه وای-

  

 شم؟ اذیت چرا نه،
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 :داد جواب گیجی با اسما

 شی؟نمی کسل روتین، رو رهمی خیلی زندگیت طوری اون آخه دونم،نمی-

 هست؟ چی دقیقا   کسالت -

 :شد حرفم زمینه پیش ای شیشه نگاه همون هم باز. اومد در اشکش اسما

 کنی؟می گریه چرا تو منم، باشه ناراحت موضوع این از باید که کسی-

 :گفت و کرد پاک رو اشکاش اسما

 .سخته خیلی-

 مثل اگر صورت این در. ندارم احساسی مجموع در من نیست، سخت هم اصال   نه، -

 لیوان پر نیمه باید کنم، حس هم رو ها ناراحتی تونمنمی عوض در نیستم خوش شما

 .دید رو

 به حواسم. جلو اومدن کردنمی نگامون و بودن وایستاده ای گوشه که وبادیگارد نگین

 چیزی اصال   بگم تونستم نمی، من اگرچه نبود، جالب برام اصال  . بود عظیمی نگاهی

 قیافه با نگین. نبود هم شباهت بی ولی کرد؛نمی نگام خیابونی پسرای مثل جالبه، برام

 :گفت حالت بی ای

 .نکنین دخالت زیاد-

 ننه هر. کردمی نگاه من به همچنان عظیمی. کشیدن عقب هم در های ابرو با همشون

 کرد؛می شک چیزایی یه به زیرزیرکی های نگاه گاهی البته و شدنا خیره این به قمری

 .میاوردم ای دیگه بادیگارد باید کردم؟می معنی چی باید رو نگاها این من ولی
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 رو در مامان بودن، شرکت بابا و امیرعلی. برگشتیم خونه به و شدیم جدا ها بچه از

 صدای. بود عظیمی درگیر ذهنم. رفتم اتاقم به چیزی هر به توجه بی کرد، باز برامون

 جلوی فائزه و فاطمه که دیدم و رفتم بیرون کشید، بیرون اتاقم از رو من ها دوقلو بحث

 دختره-: زد داد فاطمه. بود گرفته نشونه رو همدیگه چشماشون و بودن وایستاده هم

 گذاشتیش؟ کجا کردی؟ چیکار دیم سی با «عاجزیم قسمت این بیان از» بوق

 :گفت باریدمی ازش شیطنت که چشمایی با فائزه

 .گرم دمش بوده کی هر کار ولی دونم؛نمی من دوما   خودتی، گفتی چی هر اینکه اول-

 :گفتم فائزه به و اشونبحث تو پریدم پارازیت مانند

 که تنوین با نباید رو فارسی کلمه هستش، ثانیا   درستش دوما ، بگی نباید خانوم فائزه-

 «.برد کار به عربیه کلمات مختص

 :گفت لب زیر فائزه

 بابا ببینیم بیشین-

 :گفت کنان ناله و بغض با و شد ولو مبل روی ما به توجه بی فاطمه

 .بود توش تحقیقاتم کل کنم؟ چیکار حاال-

 :گفت و کشید هم تو رو اخماش جدیه ماجرا بود فهمیده تازه انگار که فائزه

 .کنیم پیداش پاشیم بیا خواهری، دونمنمی واقعا   من-

 :پرسیدم و رفتم. اومد آیفون زنگ صدای لحظه همون

 کیه؟-

 :گفت که بود دختری ضعیف صدای
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 .پایین بیا لطفا  -

 زدن حرف مشغول حیاطمون باغبون و بادیگارد. سرم انداختم چادر یه و کردم وا رو در

 بهم رو عکسش فاطمه قبال  . بود ها دوقلو همکالسی نسیم در، جلوی رفتم بودن،

 :گفت و جلو دوید دید رو من وقتی. بود داده نشون

 بعدشم. نیست دیدم که بگیرم اجازه ازش برداشتنی خواستم فاطی بده رو این. سالم-

 نگاه دستاش به. بدم تو به که داد بهم کوچه سر آقا یه هم رو یکی این رفت، یادم که

 :پرسیدم ازش. بگیرمشون که بود منتظر و بود دستش تو دی سی تا دو. کردم

 بود؟ کی آقا اون نفهمیدی-

 .بود بلندقدی آقای یه نفهمیدم، نه -

 که خورد باریکی لوله به چشمم. بگیرم نسیم از رو نگام که شد باعث چیزی برق

 ادامه نذاشتم زد، می حرف همچنان نسیم بود، گرفته نشونه رو نسیم گردن انتهاش

. گذشت گوشم بیخ از و شد شلیک موقع همون درست گلوله. دادم هلش فوری و بده

 افتاده کار از لحظه یه برای مغزم. خبره چه دونستمنمی رفت، هوش از بالفاصله نسیم

 ثانیه چند بعد کامپیوتر، هنگ حالت درست. کنه پردازش رو چیزی تونستنمی و بود

 خودم به نبود، کسی از اثری اما. کردم نگاه کننده شلیک طرف به و اومدم خودم به

 اون« .جدیه واقعا   بازی این که این مثل. سوم هشدار اینم. فرزانه خوب»: گفتم

 رحم هم اطرافم های غریبه به حتی اما کیه؛ دونستمنمی کنه، بازی من با خواستمی

 .دادم فشار ممتد طور به و گذاشتم آیفون دکمه روی رو انگشتم فوری. کردنمی

 رو من هنگ فائزه. بیرون اومدن بدو بدو ها قلو دو و عظیمی کمی مدت گذشت بعد

 رو سکته ببینم که نسیم سر باال رفتم من. بود نسیم به چشمش فاطمه و کردمی نگاه

 :زد داد هپروتن، تو تا دو اون دید که عظیمی. نه یا زده
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 .دیگه اورژانس به بزنین زنگ-

 شد کار به دست فائزه انداخت، راه به ریشتری هشت زلزله کنم فکر که عظیمی داد با

 خبر تحقیق برای رو ها نیرو و گرفت تماس پلیس با هم عظیمی. زد زنگ اورژانس به و

 تا شدم عظیمی ماشین سوار اومد، که آمبوالنس و پوشیدم مناسب لباس فوری. کرد

 .بود نزدیک خطر بستم، رو چشمام. بریم بیمارستان به

 کنار امیرعلی نبود، موقعی به خواب. بودم عظیمی ماشین تو کردم، باز که رو چشمام

 رو بازم چشمای که افسره داشتم، درد سر.زدمی حرف سروان یه با داشت و بود ماشین

 و نشستن صندلی روی دو هر. کنم صحبت باهاش خواست ازم و جلو اومد دید

 شد؟ چی امروز دقیقا   خوب-: پرسیدن سؤال به کرد شروع سروان

 واسمون دی سی تا چند خواهرم دوست. در دم جلو رفتم زدن که رو آیفون زنگ -

 به رفته،نشونه سمتش به که شدم تفنگی لوله متوجه که زدمی حرف داشت. بود آورده

 خدا کرد، شلیک ندیدم رو چهرش که اونی وقت همون اما دادم؛ هولش سرعت

 .ندید جدی آسیب کسی که خواست

 :پرسیدم و امیرعلی طرف کردم رو روم بعد

 چطوره؟ نسیم امیر راستی-

 :داد جواب اخماش همون با. بود هم تو اخماش امیرعلی

 تحت ایجلسه چند باید شده، وارد بهش بزرگی شک. اومده بند زبونش ترس از-

 .بشه باز زبونش و جاش سر بیاد حالش تا بگیره قرار درمان

 :گفت هم پلیسه

 .بیام بازم ممکنه. کنم بررسی رو خانوم اون وضعیت تا رممی من خوب، بسیار-



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

83 

 

 .ممنون خیلی -

 :گفتم و برگشتم امیرعلی سمت به. رفت و داد تکون تشکر نشونه به سری سروان

 بیاری؟ رو بود آورده نسیم که هایی دی سی اون همراه به لبتاپ یه بری میشه-

. برگشت ها دی سی و لبتاپ یه با بعد، دقیقه ده حدود. بیرون رفت و شد پا امیرعلی

 شش. بود فیلم یه اولی کردم، بازش کردم، بارگذاری رو دی سی و کردم باز رو لبتاپ

 و زدم زنگ بابام به که موقع همون بودم، اسیر توش که ای خونه همون تو پیش، سال

 .نفر یه دفترخاطرات از عکس تا چند بودن، عکس تا چند بعدی های فایل کردم، فرار

 :گفتم اومد که سروان. بیاد تا کنه خبر رو سروان که گفتم امیرعلی به دیدنشون بعد

 :گفت سروان حرفم با. بخوره دردتون به ممکنه که دونممی چیزایی یه من-

 .شنوممی-

 پسر سر زیر همه و همه نسیم، قتل به اقدام مزاحم، نفر چند فرستادن من، تهدید -

 .صولتیه

 صولتی؟ -

 :گفتم و انداختم بود شده سؤال عالمت شبیه که قیافش به نگاهی نیم

 .شد اعدام پیش سال شش که مواد قاچاقچی صولتی، کمال اوهوم،-

 :گفت و شد خیزنیم حرفم با سروانه

 دونی؟می کجا از تو-

 :دادم خیالم بی لحن همون با رو جوابش. بود جالب بحث موضوع براش
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 سالم ده. کردمی کار پرونده این رو پیش سال شش بنده، پدر سماواتی، دوم سرهنگ-

 .بشن پلیسا پیشروی مانع تا گرفتن گروگان مدرسه از برگشت موقع رو من که بود

 .بودن گرفته تماس پلیس با بار یه حساب این با پس -

 خودش که زد انقدر. بشنوه بابام تا بیاره در رو من جیغ خواستمی شرف بی درسته، -

 «.بزنم حرف باهاش خودم تا گوشم دم بذاره رو موبایل شد مجبور آخرش. شد خسته

 هوا رو رو حرفام تمام و دهمی گوش آرامش با داره دونستممی نزد، حرفی سروان

 :دادم ادامه بیاره، بدست بیشتری اطالعات لحظه هر خواستمی چون قاپه؛می

 رو نفر دو گوی و گفت صدای شدم، خارج که اتاق از. کردم فرار فنگ و دنگ کلی با-

 گوشی طریق از بابام برای و آوردم در سر اشوننقشه از سمع استراق کمی با. شنیدم

 رو خط تا کردم ولش گوشه یه من و زد زنگ بابام آخرش. کردم اس بودم رفته کش که

 .کنن ردیابی

 رفتی؟ افسری دانشکده -

 .دیدم زیاد پلیسی فیلم خالی جاتون -

 :گفت و خندید

  پسرشه؟ کار ها برنامه این فهمیدی کجا از شد؟ چی بعدش خوب-

 .رسیممی هم دوم سؤال به کنم، تعریف رو ماجرا بقیه بذارین فعال   

 :گفت و کرد نگاه ساعتش به

 .جایی یه برم باید کنی؟ تعریف زودتر میشه-

 :گفتم رو بقیش ایاضافه حرف بدون و ندیدم جایز رو تعلل
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 صولتی اعدام از بعد سال چند تا. تهران برگشتم و کردم فرار مشقت و سختی کلی با-

 که ماشین تو انداخت نامه یه نفر یه دانشگاه نام ثبت روز اینکه تا نشد خبری

 ...اومد نسیم که امروز. کردیم استخدام بادیگارد همین برای. بود من تهدید محتواش

 :پرسید تعجب با

 نسیم؟-

 .خواهرم دوست -

 :گفت افتاد دوزاریش وقتی

 !آهان-

 :دادم ادامه بود کرده قطعش سروان که حرفم به

. بده من به که داده دی سی یه بهش مرد یه اومدهمی داشته وقتی که گفت بهم-

 سی داشتم که االن. شد شلیک تیر زد،می حرف مرد اون مشخصات از داشت وقتی

. بود صولتی پسر خاطرات دفتر صفحات از عکس تا چند توش کردممی نگاه رو دی

 روش ترین پست با و برگرده سراغم شدم، بزرگ وقتی که خورده قسم خوندم، رو متن

 .بکشه رو من تهش و بده آزارم ها

 بده؟ رو مشخصات نتونه تا بکشن رو نسیم خواستنمی اونا گیمی یعنی -

 :گفت وار زمزمه و پایین انداخت رو سرش حرف این گفتن بعد

 اجیر رو کسی که باشه احمق قدر اون یکی ممکنه چطور. نیست معقوالنه این البته-

 ممکنه. بکشه رو دختره نرفتنش لو برای بخواد بعد و بده رو بسته خودش و نکنه

 شایدم. کردن قتل به اقدام پاپوش یه ساختن برای شاید باشی، بوده تو اصلی هدف
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 تو و نزدیکه بهت خطر یا و کنهنمی رحم کسی به که بده هشدار بهت خواستهمی

 .هست زیادی احتماالت کنی، مقاومت تونینمی

 :گفتم تفاوتی بی با

 .باشه درست تونهمی احتماالت این همه-

 :گفت و شد بلند جاش از

 خیال بی. نبودن داشتم نیاز که چیزایی حرفا این. ممنونم دادی که اطالعاتی بابت-

 :گفتم

 .نداشت قابل-

 :گفت بهم اشکی چشمای با امیرعلی و رفت پلیسه

 با که بود نفر یه دنبال ها مدت تا. نشناخت رو گرفت تماس که کسی وقت هیچ بابا-

 اما باشه؛ مرده الهویه مجهول شخص این ممکنه کردمی فکر باشه، داشته دشمنی اونا

 چیزی چرا دیدی، صدمه همه این تو. بوده خودش دختر قهرمان اون که دونستنمی

 خواهری؟ نگفتی

 :دادم جواب

 تا بکشم دیگران رخ به رو محبتم نداشتن بخوام که کنمنمی گدایی محبت من-

 نگاهی دستام به یکی حداقل بودم مهم اگه کنن، کمک بهم و بسوزه برام دلشون

 مهم اولشم از من باشه، نداده آزار رو بچه این کسی نکرده خدایی که انداختمی

 ...تو واسه فقط شاید نبودم،

************ 
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 عوض امیرعلی. نگفت چیزی بابا و مامان با گذشته های سال از کسی من خواست به

 محبت قبل از بیشتر و خواهرش به توجهیش بی بخاطر بود شرمنده. بود شده

 .کردمی

 از بیشتر انتظامی نیروی. رفتم دانشگاه به و گرفتم رو سابق روال هم باز روز اون فردای

 این. رسیدمی تحقیقاتش به تر جدی و دادمی نشون حساسیت موضوع این رو قبل

 طرف اون از. باشه گرفته رو باباش پای جای کوچیک صولتی که داشت وجود امکان

 و بودم زده حرف مورد این در فرهاد با قبل شب. کردمی نگام همونطور همچنان هومن

 با باشه، عالقه حس از ناشی اینا ممکنه گفتمی فرهاد بودم، خواسته کمک ازش

 .بود نشده ایجاد تغییری وضعیتم در هنوز درمانی روان جلسه چند وجود

 جزوه مرور مشغول و نشستم اول ردیف همون تو صندلی یه روی شدم، کالس وارد

 ردیف و رفت و انداخت پایین رو سرش زشت اردک جوجه عین هم عظیمی. شدم هام

 .گذشت خاصی اتفاق بدون نادری خیلی طور به دانشگاه روز اون. نشست آخر

 دو با. اومد مامان جیغ صدای که رفتممی باال ها پله از داشتم برگشتیم، که خونه به

 کشیدی؟ جیغ چرا مامان؟ شده چی: پرسیدم و رسوندم پایین رو خودم

 :گفت ریختمی اشک خوشحالی از که مامان

 .آورد دنیا به رو کوچولوش پسر باألخره هما-

 :پرسیدم

 بود؟ ماهش هفت که اون ولی االن؟-

 :گفت و کرد پاک رو اشکاش مامانم

 .سالمن و صحیح دوشون هر که اینه مهم دونم،می چه من-
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. شد زده ذوق اینقدر مامانم چرا که دونستمنمی داشتم، شک عمه پسر بودن سالم به

 بعد هم مامانم بود؟ خوشحال اینقدر مامانم منم تولد موقع که بود این من سؤال ولی

 تو من از عکسی اما ؛بود گرفته عکس ها قلو دو تولد از بعد هم و امیرعلی تولد از

 گرفتن عکس به چندانی عالقه خودمم البته خورپ؛نمی چشم به هامون آلبوم

 به حسی اصال   نبود ناراحتی حسم. کنم دور خودم از رو افکار این کردم سعی. نداشتم

 .نه یا بودم مهم من آیا که بودم کنجکاو کمی فقط. نداشتم موضوع این

 عنوان به اینکه از بیشتر بودم زشکی دانشجوی که این با. رفتیم بیمارستان سمت به

 بودم، گذاشته بیمارستان تو رو پام بیمارستان همراه یا بیمار عنوان به برم دانشجو یه

 خاصی عالقه ها بچه به. بود رسیده ما از زودتر. خورد بابام به چشمم راهرو توی

 که شدمی احساس کمی داشتنشون دوست خرج شاید. بودم تفاوت بی کال  . نداشتم

 .بود خالی جیبام و بودم کامل فقر در زمینه این در من

 از باید چون. نبود جمع بین شد می هدی عمه شوهر که محسن عمو. شدیم اتاق وارد

 های بچه برای بیمارستان آلوده محیط طبیعتا   خوب. کردمی مراقبت نیما و نوید

 لحاظ از ساله سیزده دختر این بود، اومده نگار ولی. نبود مناسب ساله پنج و هشت

 یه کامیار و بود نشسته تخت روی پریده رنگ هما عمه. بود ترنزدیک بهم همه از سنی

 فهمیدم؛نمی رو معنیش که بود لباش رو تلخی لبخند داشت، بغلش تو کوچولو بچه

 کامیار به رو ماهان داشت بابام وقتی. خوند اقامه و اذان بچه گوش تو و جلو رفت بابام

 تکون بغلش تو رو اون کامیار رسید، گوشمون به بچگونش گریه صدای دفعه یه دادمی

 نباش نگران اصال   شمشادم، شاخ سرم، تاج پسرم، گل باش آروم! بابا جان: گفت و داد

 مثل! ندیا رو بهش وقت یه فقط زنت، بشه کنممی پیدا خوشگل دختر یه خودم

 .میاره در رو پدرت و میشه پررو مامانت
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 :گفت و کرد ساختگی اخمی عمه

 روشن بله؟چشمم بله-

 :گفت ترس با کامیار

 .کردممی رو اعتبارت و قدرت وصف داشتم فقط نگفتم، چیزی که من! خانومم-

 .بود معلوم کامال   بله،- -

 :گفت و اومد در ترس حالت از چهرش کامیار

 بگم؟ بد زندگیم ملکه از من میشه مگه خانومم؟ چی پس-

 :گفت لوسی لحن با عمه

 .دادممی نشون بهت وگرنه زودباور و عاشقم که کنم چیکار! حاال خوب-

 :گفت و باال انداخت رو سرش تخسی با کامیار

 بسوزه دلتم. کنه تنبیه رو من یادنمی دلش و مهربونه خیلی من خانوم بابا، نه-

 .نداری خانومی همچین

 گاز رو زبونش کامیار و کلش پس زد هادی خندیدن، همه و آورد در رو زبونش بعد

 :گفت هم هادی زدن، بال بال به کرد شروع و گرفت

 نازت بیاد خانومت و کنی ناز باید االن تو. تربیت بی و ذلیلی زن کنن جونت به جون-

 که واقعا   بکشه، رو

 طوری بود شده آروم که کامیار موقع همین تو داد، تکون سری افسوس نشانه به بعد

 :گفت و کرد نوچی نوچ کامیار. گلدون تو رفت کله با که هادی سر تو زد
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 زبون این به زدن حرف برای من جان آقا خری، کله بازم کنن جون به جون هم رو تو-

 .بفهم نفهم دارم، نیاز مرده صاب

  

 :گفت مالیدمی رو پیشونیش که حالی در هادی

 .کردی داغون رو کلم کامی، بترکی آی-

 :گفت التی لحن با و زد پوزخندی کامیار

 که؟ گرفتی. افتاد ور افتاد، در من با کی هر حقته،-

 کامیار پیرو هادی بود، چیزیش یه مطمئنا  . آوردنمی در رو ها اطوار و ادا این انرژی با

 :داد جواب

 !داداش حله-

 :گفتم بابام گوش تو موقع همون تو

 .منتظرتونم راهرو تو دارم، صحبت باهاتون-

. موندم بابام منتظر و نشستم بیمارستان رنگ آبی صندلی روی. بیرون رفتم بعد و

 باز بودم بسته که رو چشمام ای سایه حس با.کردمی اذیتم واقعا   عظیمی شدنای خیره

 به شروع و بشینه کردم دعوت ازش بزنم، حرف باهاش منتظره بابام که دیدم و کردم

 بود داده فرهاد که احتمالی و عظیمی دهنده آزار نگاهای از باهاش. کردم زدن حرف

 حرفام به دقت با هم بابام بده، رو دو شماره بادیگارد ترتیب خواستم از و زدم حرف

 .کنه جور رو حسابیش و درست یکی تا داد قول و کرد گوش

************ 
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 متولد ریوی نارسایی با اون که گفت همه به کامیار ماهان تولد از بعد ساعت چند

 بچه اون خوب. نبود هم ذهن از دور البته کرد؛ گریه خیلی روز اون هما عمه شده،

 .نداشتم نظری کل در بود، اومده دنیا به ماهه هفت بیچاره

 برسونه مددی یه گرامی عمه به که کردم خواهش فرهاد اژ زاری و گریه روز سه از بعد

 بود محبت بدون ذاتم من کنم، کمک تونستمنمی خودم من. بیاد بیرون وضع اون از تا

 میلمه خالف بر که واقعیتی یا من. نبود کارا این مخصوص من کوبنده و محکم لحن و

 من مثل همه که دونستم می خودمم. میومدم کنار ها اون با یا و دادممی تغییر

 دیدن با هم باز من و کنن، قبول رو چی همه راحت که ذارهنمی احساسات و نیستن

 مشغول من و بود چهارشنبه روز عصر. گفتم لب زیر... الحمدا یه بیماریم مزیت

. بود خشن ای چهره با هیکل قوی مرد یه تو، اومد و زد در کسی. بودم کتاب یه خوندن

 گونش روی چاقو رد. دادمی خاصی ابهت صورتش به درهمش و پرپشت های ابرو

 بود، تر کوتاه بود سانت پنج و هشتاد و صد که عظیمی از قدش کرد،می خودنمایی

 لحنم کنم فر و گرفت نشونه رو چشماش من سرد نگاه. اومد جلو. بود بلند هم باز ولی

 :انداخت جونش به رو آالسکا هایکوه سرمای

 آقای کنید دریافت رو اجازش باید اول بشین، خانوم یه اتاق وارد خوایدمی وقتی-

 .محترم

 :داشت ایمؤدبانه و آروم لحن خشنش قیافه برعکس

 .شهنمی تکرار ببخشین، رو من-

 :بیام کوتاه شد باعث صریحش عذرخواهی

 هستین؟ کی شما خوب، بسیار-
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 :گفت و کشید عمیقی نفس

 ..باد. هستم اصالنی رضا بنده-

 رو دستم اون بپیچونم، خواستم تا و گرفتم رو دسستش فوری. بده ادامه نذاشتم

 اونم. گرفتم گارد من و کرد شل رو دستش. نبود بد قدم اولین برای خوب،. پیچوند

 :گفت

 .ایهعاقالنه خیلی راه-

 کشیدم رو سرم. اومد صورتم سمت به اول مشت. شد ور حمله بهم گرفت، گارد اونم

 داشته نگه که دستی روی ازکه شکمم به بزنه پاش با خواست گرفتم، رو دستش و کنار

 .اومد در آخش. پریدم بودمش

 مثل که اومد سمتم به جهش یه با. بود هم تو حسابی اخمش. کردم ول رو دستش

 :شد تکرار قبل دفعه دیالوگ و پایین پریدم پنجره از قبل

 .زمین زیر تو امتحانت باقی-

 اصالنی بعد، مین چند. کوبیدم امین بکس کیسه به لگد تا چند و شدم زمین زیر وارد

 که کرد حوالم پیاپی مشت تا سه. کرد حمله دو شماره بادیگارد و گرفتیم گارد. تو اومد

 اومد باال پاهاش موقع همون تو. گرفتم مشتم تو رو سومی و دادم خالی جا رو تاش دو

. کردم منحرف رو پاش دستم خارجی تیغه با و کردم ول رو دستش لحظه همون که

. خورد سرم به چرخشی ضربه یه با پاش یکی اون بالفاصله چون بود زرنگ خیلی

 چهره پشت دادمی آزار رو سرم که رو دردی. نیفتادم زمین رو و داشتم نگه رو خودم

 :گفتم بهش و آوردم در رو چرمم دستکش کردم، مخفی خونسردم

 .بیا دنبالم-
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 اولی تای سه. گرفت نشونه دقیق خیلی و برداشت رو کلتش رفتیم، تیراندازی سالن به

. خورد دوم حلقه به پنجمی و شد منحرف زیادی یکم چهارمی زد، خوب خیلی رو

 به رو تیرش تونستمی تمرکز کمی البته و باال سرعت با چون بود؛ خوب وضعیتش

 .بزنه هدف

. بود هشت و بیست و صد هوشیش ضریب. داد رو هوش تست و رفتیم بعدی اتاق به

 امیدوار رسید که چهارم ساعت به بود، مونده صبرش آزمایش فقط ها آزمون بین از

 .کنم باز رو در که کرد داد بی و داد به شروع چون. نداشت دوومی اینکه مثل اما شدم؛

 :گفتم و دستش دادم رو امتیازاتش

 .بخون بلند-

 :کرد شروع اونم

 ...اصالنی رضا»

 درصد صد:آمادگی

 درصد نود:قدرت

 درصد هفتاد: دقت

 درصد هشتاد: هوش

 درصد هشتاد: صبر

 درصد چهار و هشتاد: کل نمره

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی

 .قبوله هشتاد باالی نمره-



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

94 

 

 :گفت و کرد خم رو سرش. پوشوند رو صورتش رضایتمندانه لبخندی

 .ممنونم ازتون-

 زمهریر از رو چشمام لحظه لحظه که نگاهم سرکش های یخ دیدن از. بهش کردم رو

 به نیازی شما محترم آقای-: محکم لحن همون هم باز. کرد تعجب کردمی سرد هم

 و کردم انتخاب رو شما خودم از محافظت برای صرفا   من. نداشتین کردن تشکر

 کسی به لطفی و استمعامله یه این. خودتونه های تالش خاطر به هم قبولیتون

 «.باشه تشکر نیازمند کسی که شهنمی

 :داد من به رو حق راحت خیلی

 .بودم نکرده نگاه زاویه این با حاال تا من. شماست با حق درسته، بله-

 :گفتم همین برای بشه، تکرار عظیمی ماجرای ذاشتممی نباید

 راه از که اینه وظیفتون شما. بدم شرح رو وظایفتون باید شروع از قبل باید فقط-

 محسوب شما کاری حیطه جزو موردی هر در دادن نظر کنین، محافظت ازم دور نسبتا  

 با آخر تصمیم و کنید آگاه احتمالی خطرات از رو من تونیمی فقط شما شه،نمی

 .اسبنده

 :گفت و داد تکون تأیید نشونه به سری

 .شدم متوجه بله،-

 .داشتم خواهشی یه ازتون راستی -

 پرسید متعجب

 خواهشی؟ چه
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 عظیمی سروان. نکنین برخورد صمیمی من با وقت هیچ که کنممی خواهش ازتون -

 «.کننمی دخالت خیلی من زندگی تومتأسفانه و منن اول بادیگارد شمان همکار که

 .بگین شما چی هر باشه، -

 نظر از دو شماره بادیگارد. کردنمی فرقی براش اون به موضوع این نگفتن یا گفتن انگار

 نزاکت و ادب خشنش چهره وجود با و بود بهتر عظیمی از مبارزه مهارت و وشی بهره

 تجربه، اسم به داشت چیزی اون. داشتم نیاز عظیمی به هنوز من اما داشت؛ کافی

 رو ها خالفکار ذهن تونستمی بهتر خیلی بود رفته خطرناک مأموریت چند که کسی

 دست افکارم از بخونه، دیده آموزش رو تئوریش دانشکده تو که اونی به نسبت

 ارجاء بزرگوارم پدر سوی به رو اصالنی و برگشتم خونه به سرم دادن تکون با و کشیدم

 عشق سو آن عشق، سو این: سه فصل. دادم

 

 ادامه زندگیش به حاال اون و گذشتمی هما عمه شیون و زاری اون از ای هفته سه

 بادیگارد طرف اون از. دادمی نشون شاد خودشو اما غمگینه؛ هنوز بود معلوم. دادمی

 .دادمی انجام رو وظایفش خوبی به یک بادیگارد برخالف دو

 وقتی از رفتم،می دانشگاه سمت به بادیگارد با داشتم من و بود شنبه روز صبح

 کنار شدنشو میخ عادت همچنان اما زد؛می حرف باهام کمتر بود، اومده دو بادیگارد

 دوشادوش و کرد پارک ماشینو عظیمی شدم، پیاده و رسیدیم دانشگاه به بود، نذاشته

 .شد کالس وارد من

 بقیه سینا، و حامد بجز که بگم باید بودن، نشسته جلو همه که دیدم اکیپو های بچه

 خوبی خیلی هاینمره بازم شیطنتش همه اون با نگین حتی. بودیم خون درس بچه ما

 کم نمره یه از بیشتر وقت هیچ که بود ساکت پسر یه ما جمع توی ی نابغه اما آورد؛می



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

96 

 

 نمره است،العاده فوق واقعا   پزشکی، دانشجوی یه برای ها نمره این خوب و. آوردنمی

 کالس نابغه پویا چرخید،می هیوده شونزده حوالی زرنگ های شاگرد بین معمول های

 .بود

 زدن می حرف باهم داشتن امین و اسما. کردم باز رو آناتومی کتاب و نشستم جام سر

 بحث هم سینا و پویا و عظیمی کوبیدن،می همدیگه کله و سر تو نگین و حامد و

 :گفت ما به رو و شد بلند سینا دفعه یه بودن، داده تشکیل گروهی

 .دارم براتون پیشنهادی یه ها بچه-

 :پرسیدن هماهنگ خیلی و کنجکاوی با همه

 پیشنهادی؟ چه-

 :گفت و کرد مهار خندشو زحمت به سینا

 میایم هفته تو که روزی چهار از روز دو هم بعد هفته دارم، رامسر تو ویال یه من-

 روز شیش پنج واسه بعد بپیچونیم هم روزشو به بیایم، رو شنبه یهتعطیله، دانشگاه

 .صفا بریم

 خونه اهالی به باید که گفتن همه اما شد؛ روبرو ها بچه موافقت با سینا پیشنهاد

. تو اومد دانشگاه اخالق با استادای از یکی ابراهیمی، استاد و شد زده در. بدن اطالع

 رو نفره شش میزای از یکی و دانشگاه نزدیک شاپ کافی تو رفتیم ما و شد تموم کالس

 دو شدن مجبور ها بچه و نداشتن بزرگتری میز که بگم باید البته خوب کردیم، اشغال

 .میز جلوی ببرن اضافه صندلی تا

 همین واسه بگیره، سفارش و بیاد خدمتپیش که نبود هم شیکی چندان شاپ کافی

 :گفت و شد پا امین
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 ورم؟ سیفاریش ایستیرسوز نه-

 :گفت نداخت،می خنده به رو آدمی هر که شده ریز چشمایی با مشکوکانه نگین

 بدمه؟ سفارش خواینمی چی معنی به این-

 دادن، تکون تأیید معنی به رو سرشون دیگه هم با اسما و امین و حامد و سینا و پویا

 :گفت و گرفت خندش نگین

 شکالتی بستنی-

 :اسما

 .خواممی داد سفارش نگین که همینا از منم-

 :حامد

 منم-

 :پویا

 .خواممی شیرموز من-

 :سینا

 .خواممی ایمیوه بستنی من-

 :گفت عظیمی

 بخورین؟ چیزا این از زمستون، سرد هوای تو دارین دوست خیلی شما گممی-

 :گفت حامد و دادن تکون سری مظلومانه ها بچه همه

 ! سردشه هوای همین به اشمزه-
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 :گفت و داد تکون افسوس نشانه به سری بادیگارد

 خواممی داغ شیرکاکائوی من-

 :گفتم و کردم راحت رو جام بودم، حرفاشون گرنظاره که هم من

 .خواممی اسپرسو منم-

 :گفت خوشمزگی با حامد

 بچگی داریم ها ما قهوه، ما و بخواد بستنی بچه فسقل این اینکه جای به نیگا، نیگا-

 گذره؟می خوش گممی حاال کنن،می سیر بزرگسالی در خانوم و کنیممی

 :دادم جواب

 و سال به نه. ندارین کدومتون هیچ متأسفانه که است عقل به بزرگی اینکه اول-

 .گذرهمی خوش خیلی آره خالی جات اینکه دوم خوردن، اسپرسو

 :گفت آویزون ایلوچه و لب با حامد

 کنین؟می ضایع منو حاال داشتیم؟ خانوم فرزانه-

 سی معلم من انگار که کردمی رفتار جوری حامد آخه. گرفت خندشون ها بچه همه

 :دادم رو جوابش منم. میاورد در بازی لوس این از بیشتر نباید. سومشم کالس ساله

 .کنممی کنفتون حامد آقا بدین هم ادامه داشتیم، که بله-

 :گفت و کرد غش صندلیش روی مثال   حامد

 .خانوم فری دور به بال وای،-

 .هستم فرزانه -
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 بست در خودم که نکن کنفم داری دوست کی هر جون به رو تو خانوم، فرزانه بله -

 .هستم کنفت

 :گفتم منم شد، وا نیششون بازم بود اومده بند خندشون تازه که ها بچه

 بعله اونکه-

 :گفت و کرد کنترل خندشو امین

 فنجون یه شیرموز، لیوان یه ای، میوه بستنی یه شکالتی، بستنی تا سه پس خوب-

 گفتم؟ درست نسکافه، فنجون یه و اسپرسو فنجون یه شیرکاکائو،

 :داد جواب لودگی با نگین

 .تو داری ای حافظه عجب دادش، آره-

 :جوابشوداد و انداخت باال ایشونه لبخند با هم امین

 ...دیگه اینیم ما-

 :پرسید ها بچه از فوری. پرید جا از دفعه یه اسما رفت که امین

 نَِچدی؟ ساعات اوشاغالر-

 برای. اس چنده ساعت همون منظورش که فهمیدم آورد رو ساعات واژه که اونجایی از

 :گفتم همین

 .نیمه و یازده-

 و. فهمیدم نمی کارشو دلیل. گرفت آروم جاش سر باشه شده راحت خیالش که انگاری

 واسه رو یکی و اومد امین بعد دقیقه ده بود، مربوط خودش به فقط هم دلیلش البته

 مستر کالس. رفتیم کالس به و شدیم بلند بعد ربع یه. برد خودش با سفارشا آوردن
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 دعوا بدون و خاصی اتفاق هیچ بدون بار اولین برای و خدا شکر به هم چنگالی

 اسم این به عصبانیت موقع وحشی گاو به شباهتش بخاطر چنگیزی استاد. گذشت

 .میومد بهش که الحق و بود شده مشهور

 :گفتم و پیشش رفتم اومد بابا وقتی. برگشتیم خونه به عظیمی با

 .بابا سالم-

 باهاش زدن حرف برای اضطراری مواقع معموال   من چون. رفت هم تو اخماش فاصله بال

 فریاد و جهید من طرف به بزکوهی مثل چنان طرف اون از فاطمه. شدممی قدم پیش

 :زد

 هان؟ داری چیکار من بابای با خودمه بابای هوی،-

 بودن، بزرگتر سال چند ازم که این با ها قلو دو. کولم رو پرید فائزه طرف اون از

 :کشید جیغ گوشم تو. بودم تردرشت من ما بودیم؛ قد هم. بود ترریز من از اشونجثه

 ربایی؟می روشن روز در را ما نازنین پدر جرئتی چه به خائن، دزد پدر ای-

 رو دهنش جلو که بزنه حرف دوباره خواست فائزه. فهمیدمنمی رو حساسیتشون دلیل

 :گفت خنده با خندید،می همش هم بابا. گرفتم

 .داره چیکارم من دونه یه یکی ببینم اینور بیاین-

 :گفتن باهم فائزه و فاطمه

 شماست، یدونه یکی خانوم فری کشکیم، ما نکنینا حساب رو ما داشتیم؟. بابایی-

 چی؟ ما پس

 :گفت خندیدمی هنوز که حالی در بابا
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 .منین دیوونه و خل هم شما منه، یدونه یکی این خوب-

 کارش اتاق سمت به منو و شد ترشدید خندش بابا. شد بلند ها قلو دو اعتراض صدای

 :پرسید بابا و شدیم اتاق وارد. کرد هدایت

 داشتی؟ کارم چی! گلم دختر خوب-

 خواستم می. کرده دعوت رو ما و داره رامسر تو ویال یه اکیپمون های بچه از یکی بابا -

 .نه یا کنینمی صادر رو اجازش که بدونم

 مونی؟می روز چند -

 روزی شیش پنج یه -

 هستن؟ مطمئنی آدمای دوستات -

 :گفتم مکث کمی با دادم؟می باید جوابی چه

 بهشون من ندن پس امتحانشونو دوستام که وقتی تا دونینمی خودتونم جون بابا-

 .کنمنمی اعتماد

 :کردم زمزمه خودم پیش

 :دادم ادامه و. ندارم اعتماد کامال   بهشون هنوز چندکه هر-

 صدمه بهم خواست کسی و شدم اشتباه دچار اگه که دارم هم بادیگارد تا دو االن من-

 .کنن محافظت ازم بزنه

 کنی؟می چیکار دانشگاتو. منطقیه خوب -
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 و یکشنبه. افتیممی را بعد و دانشگاه میرم که شنبه. دارم کالس هفته تو روز چهار -

 سه واسه هستم جلو برنامه از درس یه معموال   من که جاییازاون و تعطیله دوشنبه

 .نمیاد پیش مشکلی شنبه

 :گفت و کشید صورتش به دستی بابام

 بهم باید بار یه بادیگاردات از کدوم هر و خودت بار دو روز هر ولی بری؛ تونیمی باشه،-

 حواست باید پس خطری، در که دونیمی. بدین گزارش رو وضعیتتون و بزنید زنگ

 .باشه جمع

 .بابا چشم -

 .من برم کنم گوش حرف دختر قربون الهی -

 :گفتم آرومی صدای با

 نکنه خدا-

 کنن دوئل خوانمی انگار که طوری یه ها دوقلو و شد وا هولناکی صدای با در دفعه یه

 :گفت و گرفت سمتم پاش آب تفنگ یه فائزه. وایستادن در جلو

 .کردینمی بدل و رد قلوه و دل داشتی من بابای با قشنگ خوب،-

 :شد منفجر دفعه یه بعد

 .نکردم آبکشت تا بده پس بابامو زود-

 نگاه. تونستنمی ولی کنه نگا چشمام به خواستمی هی کردم،می نگاش مات من

 :گفتم و برگردوندم بابام طرف رو سرم تفاوت بی داد،می آزار رو کسی هر من خیره

 دمنمی پس
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 :گفت فاطمه

 .آجی بمونه ازش چیزی نذار کن، سوراخش سوراخ فائزه اینطور، که-

 تفنگ؛ سوراخ تو کردم پرت رو بود دستم تو که خودکاری در کنه شلیک خواست اون تا

 دستش از تفنگ و کرد اصابت فائزه شصت انگشت به نخورد هدف تو چند هر البته

 با و کشید جیغی فائزه. پاشیدم فائزه طرف به تفنگ با رو آب و رفتم جلو بعد. افتاد

 .رفت در فاطی

 شن آماده تا رفتن خونه به ها بچه همه دانشگاه از بعد حرکت روز************ 

 تا دو در، دم رفتم کردم جمع که وسایلمو«رفتن خوابگاهشون به امین و اسما البته»

 تا نیششون فائزه و فاطمه. برگشتم خانوادم سمت به. بودن منتظر در دم بادیگارد

 که کردمنمی درک اصال  . بود پر اشک از چشماش هم آرومم مامان. بود باز بناگوش

 این تو ممکنه مرگ که درسته رفتم،نمی که هم آخرت سفر چیه؟ ها اشک این معنی

 این پس رسه، می باشم هم خونه اگه حتی برسه، اجل اگه ولی بیاد، سراغم مسافرت

 :گفت مسخرگی با فاطمه چیه؟ واسه ها اشک

 دیوونگی دست از نیست روزی چند اتفاقا   گریه؟ چرا گلم مامان بده، مرگم خدا وا،-

 .راحتیم هاش

 :گفتم هاقلو دو به رو دیوونگی؟ کدوم

 دارین؟ هوامو طوری این که فروختم بهتون تری هیزم چه من-

 :گفت فائزه

 .دکتره خواهرم که کردممی خیال بگو منو فروشی؟ هیزم تو مگه اِه،-

 ...هَــــ تو باشم فروش هیزم من اگه -
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 :میشه ضایع جوری چه حرف این ادامه با دونستمی. بدم ادامه نذاشت

 ...دلم عزیز دکتره خانوم طاووسه، نیست ماهی اصال  . دارم ماهی آبجی چه نگا خدایا-

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 شدم خر باشه،-

. کردنمی رفتار سنشون از ترکودکانه خیلی واقعا   بغلم، پریدن دو هر فائزه و فاطمه

 :کرد زمزمه گوشم دم فاطمه

 کوچیکه آجی برگردی سالمت-

 :گفت و اومد هم بابا

 گفتما بهت چیا نره یادت دخترم، گل گردی بر سالمت-

 :بود نکرده عادت زدنم حرف نوع به هم هنوز. دادم سردم لحن با جوابشو

 بابا چشم-

 چشمای با جلو اومد مامانم ها، بادیگارد پیش رفت و انداخت بهم نگاهی مأیوسانه

 :گفت گوشم تو بغلش، کشید منو و کرد نگام اشکیش

 مامانشم به بگو بهش یوقت؟ نمونه تشنه و گشنه باشیا، من کوچولوی فرزانه مراقب-

 «باشه؟ بزنه زنگ

. نبودم بلد خوب اما داد؛می رو مامانش آمیز محبت لحن جواب لطافت با بود کی هر

 :دادم مهری بی با رو جوابش. نبودم بلد رو صدا کشش طرز

 دهنده آزار برام خیلی جدیدا   گریه صدای. شد چندان دو مامانم گریه. مامان چشم-

 :وگفت جلو اومد امیرعلی. کردم جمعی دسته خداحافظی یه آورد،می درد رو سرم. بود
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 مراقب فقط پس خطری، در که دونیمی خودت ها، باش خودت مراقب گلم آجی-

 .باش

 :اومد بیرون دهنم از جمله یه فقط

 .داداش چشم-

 اصالنی و بود راننده عظیمی ریخت، آب سرمون پشت مامان. شدم ماشین سوار بعد و

 :گفتم و شدم پیاده. بودیم گذاشته قرار که پارکی رفتیم. بود نشسته جلو

 ها بچه سالم-

 هم یکی من، مال یکی. نداشتیم بیشتر ماشین تا دو. دادن سالم خنده با هم ها بچه

 :گفتم سینا،

 اوکی؟ هم، با هم پسر تا چهار شما بادیگاردا، منو با دخترا خوب-

 :همه

 اوکی-

 خواب نیازمند انرژی همه این خوب. برد خوابش نشده سوار نگین. شدیم ماشین سوار

 زدم،نمی حرف زیاد من که جاییازاون و بود حرف پر خیلی اسما. هست زمستانیم

 و کردمی رانندگی که عظیمی. شد مجازی دنیای وارد فوری و نزنه حرف گرفت تصمیم

 .کردم بازی جدوالنه و آوردم در رو گوشیم منم. بود خیره بیرون منظره به اصالنی

. آوردم بیرون گوشیم از سرمو ماشین توقف با که بود گذشته ساعت چند دونمنمی

 وا علیصدر غار مثل دهنش و بود اسما شونه رو سرش نگین کردم، نگاه راستمو سمت

 «خودتونین چندشم: نویسنده». بود آویزون دهنش آب بود، بود شده
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 از. داره نگین مشابه وضعیتی و پشتیشه بالشتک رو سرش اونم که کردم نگاه رو اسما

 :پرسیدم عظیمی

 رسیدیم؟-

 گیجی با و کرد بلند رو سرش بود گوشیش تو حواسش دونگ شیش انگار که عظیمی

 :پرسید

 :کردم کرار ها؟-

 رسیدیم؟-

 ...آره آره -

 :گفتم و زدم اسما شونه به. کردم وا رو راست سمت در رفتم و شدم پیاده

 .رسیدیم پاشو، اسما-

 :داد جواب آلود خواب اسما

 یاتام بیاز گوی ماما-

 :زدم صدا رو اسمش بخوابم، یکم بزار مامان یعنی این. بود بارم دیگه چیزایی یه

 !اسما-

 دوراجام را سو دان آز بیر دای، یاتام گوی نَدی؟-

 :اومد پشتم از امین صدای چون گفتم بلند که این مثل گفت؟ چی این ها؟

 .شممی بلند دیگه یکم بخوابم، بزار چیه؟ یعنی-
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 استقبال باز نیش با هم اونا و گفتم عظیمی و حامد به رو فکرم. زد سرم به فکری یه

 .بگیرم فیلم نقشمون از من شد قرار و کردن

 و حامد. گرفتن فیلم کردم شروع من و نگین کنار رفت عظیمی و اسما کنار رفت حامد

 :گفتن بهشون وار زمزمه کردنشون ناز به کردن شروع عظیمی

 برسی؟ شوهرت به یکم خواینمی گلم؟ پاشی خواینمی عزیزم، بخیر صبحت-

 خنده از همه. رفت هوا به جیغشون دفعه یه اما زدن؛می گیج یکم اولش اسما و نگین

 زبون که همونا از. زدمی قهقهه و بود گرفته رو دلش که حامد خصوص به. کردن غش

 کرده ـل*بغـ رو همدیگه نگین و اسما زنه،می بندری داره که دید میشه رو آدم کوچیک

 :وگفتن اومدن خودشون به کم کم اما لرزیدن؛می و بودن

 :گفت اسما کردنه؟ بیدار وضع چه این مار، زهر-

 «!ترسیدم چقدر! مامان وای» گرخدوم نقدر ننم، وای-

 :گفت و شد نزدیک خنده با امین

 .کنه بیدار رو اسما تونست یکی بار اولین برای نداشت، حرف نقشتون-

 :گفت نگین

 تیکه تا بگو داری جرئت آره؟ دیگه تو حامد بود؟ کدومتون نقشه حامد، و هومن-

 .بشه گوشت بزرگت

 :گفت خونسرد حامد

 .کردیممی اجرا فقط ما بود، فرزانه نقشه-

 :گفتم بهش رو. کردمی نگاهم تعجب عالمت یه مثل نگین
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 اونا از منم کردن، امتحان من رو رو نقشه این بار یه فائزه و فاطمه نکن، نگام اونطوری-

 «گرفتم یاد

 :گفت شوق با نگین

 ترسیدی؟ هم تو یعنی-

 :گفتم و دوختم بهش رو ایمشیشه خیره نگا

 چشمام فقط و بودم بیدار زمان اون من چون. شد مواجه شکست با نقششون نه،-

 .بود بسته

 هم بقیه. افتادم راه ویال سمت به و نکردم بهش توجهی. خورد حال ضد حسابی نگین

 .انجاده تو که افتاد یادشون تازه

 یه خواب، اتاق تا دو شامل پایین. متری سیصد دوبلکس ویالی یه. شدیم خونه وارد

 و داشت خواب اتاق تا ده هم باال. بود پذیرایی سالن و خونه آشپز یه بزرگ، کتابخونه

 .داشتن حموم و بهداشتی سرویس یه خودشون هرکدوم

 هایی مهمان مال دیگه ویکی مادرش و پدر مال پایین ها اتاق از یکی که گفتمی سینا

 و باال رفتم. باالست طبقه اتاق آخرین خودش اتاق و برن باال پله از تونننمی که هست

 اتاقا از کدوم هر. گرفتم اجازه اول و باشممی مؤدب بسیار بنده البته کشیدم؛ سرک

 اتاقا از یکی اتاقا، بودن کمون رنگین ماشاال. داشت خاصی رنگ با خاصی دکوراسیون

 خاکستری و طالیی و سفید دیگه یکی. بود شده دیزاین کرم و ای قهوه و سفید رنگ به

 اتاق یه مشکی، و سفید دیگه یکی. بود سفید و آسمانی آبی شون یکی روشن،

 و سیاه اتاقا از یکی بود، سفید و ای سرمه شیک اتاقای از یکی. بود ها بچه مخصوص
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 و لیمویی دکوراسیون با هم رو دیگه اتاق تا دو. بود سفید و یاسی دیگش یکی و قرمز

 .دیدینمی سفید و روشن سبز وَ  سفید

 اسما. بود سینا مال که هم کرمه ای قهوه. شد خودم مال اولش از مشکی سفید اتاق

 و آبی اتاق از امین. پسندید رو سفید یاسی اتاق هم نگین. برداشت رو سفید طالیی

 اتاقای تو آدم بود معتقد چون. برداشت رو لیمویی اتاق حامد اومد، سفیدخوشش

 اینکه مثل هم اصالنی. رفت مشکی و قرمز اتاق به عظیمی گیره،می افسردگی دیگه

 .رفت ایسرمه و سفید اتاق به هم پویا.داشت دوست بیشتر و سفید سبز

 رسوندم، بهشون رو سالمتیم خبر و زدم زنگ خونه به کردم، مرتب رو وسایلم وقتی

 .بچینیم برنامه فردا تا کردیم استراحت رو شب شام از بعد

 که این نه میگم زیاد. خوابممی زیاد معموال   من. شدم بیدار هشت ساعت صبح

 خوابم،می ساعت نیم و نه الی نیم و هشت حول همیشه نه،. کنینا فکر ساعت دوازده

 .کردم آماده رو صبحانه و پایین رفتم

. برگشتم و خریدم نون و بیرون رفتم شه،نمی بیدار کسی دیدم کردم، صبر ایدقیقه ده

 رو گذاشتم رو نون. شدن بیدار اصالنی و عظیمی امین، پویا، سینا، دیدم تو رفتم وقتی

 اتاق رفتم کنه، بیدار رو حامد تا شد مأمور هم پویا و کنم بیدار رو دخترا برم تا میز

 :گفتم گوشش توی و نشستم تختش روی نگین

 حیا و شرم جو یه عروسی فردای که قدیم عروسای عروسم تنبل، انقد عروسم-

 .نداره حال امروز که آوردی داداشم روز به چه ببین ضعیفه پاشو داشتن،

 سر حرفام تحلیل تجزیه با بعد یکم اما نداد؛ نشون واکنشی حرفا شنیدن با نگین

 نیش بار دو سوراخ یه از چون. بود جالب کرد، نگاه برش و دور به و نشست سیخ جاش
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 دفعه یه و بیرون اومدم اتاق از آروم پسه هوا دیدم نبود، هم حالیش و بود خورده

 :رسید گوشم به نگین جیغ صدای

 !فرزانه-

 :اومد در حامد حرصی داد صدای و بیرون اومد پویا همزمان

 !پویا-

  

 پرو. شد بیدار هم کارمون ابزار خوبه، خوب. بود بالشش کنار پر یه اسما، اتاق رفتم

 :گفت آلود خواب و خاروند پاشو زیر پاش، کف به کشیدم و برداشتم

َـمه-  «نکن» اِل

 بازم روش، ریختم قطره قطره و برداشتم رو بود باالسرش که رو پارچی شه،نمی پا دیدم

. نبود شیطنت من هدف اما بود؛ تکراری کردن بیدار روش این که درسته. نشد بیدار

 که کردم خالی روش رو پارچ دفعه این همین برای. شه بیدار اسما خواستممی فقط

 صدای با در دفعه یه بیرون، رفتم شده انجام مأموریت دیدم که منم. نشست سیخ

 و وایستادم افتاد، راه دنبالم افتضاحش خواب لباس همون با اسما و شد وا بلندی

 :گفتم بهش

 .کن استپ دقیقه یه-

 :دادم ادامه. وایستاد لوحانه ساده اونم و

 بیوفتی؟ راه دنبالم خوایمی لباسا این با-

 .اتاقش تو پرید و گفت کشداری وای چون. دیدمی رو وضعش تازه انگاری اونم
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 منم. بود مونده بربری تا دو فقط. کردن جارو میزو کل ها بچه که دیدم و پایین رفتم

 .خوردم و کردم نیمرو مرغ تخم تا دو ریلکس

 و زدیم می قدم خیابونا تو داشتیم. بگردیم بازار بریم شد قرار ها بچه با صبحانه از بعد

 پرید من روی عظیمی شیشه شکستن صدای با دفعه یه که کردیممی نگاه ها مغازه به

 حصار سرم کنار رو دستاش. نداشت بدنم با چندانی تماس. افتادم کمر روی به من و

 لحظه همون درست. نیوفته من روی تا بود داشته نگه باال رو خودش و بود کرده

 زد، زنگ کسی به گوشیش با و کرد شلیک یکی طرف به تفنگ با که دیدم رو اصالنی

 :گفت عظیمی

 .بود حواسم من آوردیم شانس کنن،می شلیک کن خفه صدا با روشن روز تو لعنتیا-

 تو بود؟ چی ها حمله این از هدفشون مردم؟ بین خواستن؟می چی دیگه بار این واقعا  

 :گفتم بهش همین برای شدم،می اذیت واقعا   وضعیت اون

 ی جللوه پاشین، روم از لطفا   اما دادین؛ نجاتم که ممنونم شما لطف از عظیمی آقای-

 .نداره مردم بین خوبی

 اون و اومد پلیس آژیر صدای. شد بلند روم از و گفت لب زیر لعنتی یه عظیمی

 برگشتن بعد و زدن حرف پلیس با اتفاق درباره اصالنی و هومن. شد دستگیر شخص

 :گفتم اونا به رو بود، هنگ هنگِ  نگین و لرزیدمی وضوح به داشت اسما. طرفمون

 .....که نبود خاصی چیز بابا خانوما؟ چیه-

 :گفتم که بگه بهم چیزی خواست حامد

 خریدمون به. وقته ابطال فقط مورد این در گو و گفت. نگید باره این در چیزی لطفا  -

. کردم نگاه ها بچه دست به. برگشتیم خونه به شش ساعت حدودای و دادیم ادامه
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 دیده پالستیک یه از بیشتر دستاشون تو و بودن نخریده خاصی چیز معموال   آقایون

 دست تو و تا سه راستش دست تو نگین اما نداشتم؛ چندانی خرید منم. شدنمی

 خرید نصف منتها بود مشابه وضعیتش هم اسما. داشت لباس پالستیک تا دو چپش

 :گفت اسما خونه رسیدیم وقتی یادمه امین، به بود داده هاشو

 ...اولِیدیما آخیش،»

 :پرسید نگین و خندید امین

 خندین؟می که گفتمی چی-

 :داد جوابشو امین

 !مردمامی داشتم آخیش، گفت می-

 :گفت و گرفت اشخنده هم نگین

 کنی؟ خرید همه این بودی مجبور مگه خو-

 :گفت و بحثشون وسط پرید حامد

 .میگ میگ میگه دیگ به دیگ-

 :گفت و کرد هم تو رو اخماش نگین

 .نکردم غرغر که من-

 برای. بودممی کلشون کل شاهد باید فردا تا دادممی اجازه اگه نداشتم، بحث حوصله

 :گفتم همین

 .شهربازی بریم بیاین ها بچه-
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 .شد همراه هابچه موافقت با هم ایده این

 بخاطر فقط و رفتمنمی شهربازی عموما   من خوب شهربازی، رفتیم و شدیم بلند همه

 :گفتم همین برای بودم، داده رو پیشنهاد این ها بچه دل

 من نداردن، جذابیت وسایل ازاین کدومهیچ من نظر به که جایی اون از ها بچه خوب-

 .کنم همراهیتون که دممی افتخار

 :گفت و شد خم هم حامد

 این پست های بازی در ما ملکه همراهی است زیادی بسیار افتخار! من بانوی بله-

 . بانو هستم شما گذار خدمت بنده مکان،

 :گفتم توجه بی منم

 آشپز اسما مخصوصمه، پزشک پویا. سربازامن تا دو این منین، خدمتکار شما بله،-

 .ما جانشین نگین و ما لشکر فرمانده سینا ماست، وزیر مخصوصمه،امین

 :گفت معترضانه اسما

 اولمیام؟ جانشینین سنین من نیه-

 :گفت میگه چی اسما فهمیدنمی که نگین

 جانم؟-

 :فرمودند امین جناب مخصوص، مترجم

 نباشم؟ تو جانشین من چرا-

 :گفت باشه شده حالیش تازه انگار که نگین
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 کنی؟می حسودی چیه خو ها،-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت اسما

 .یادمی بدم عدالتی بی از چیه خو-

 :گفتم منم

 رو جانشینم هفت مراسم تا من که جاست این مهم اما بیاد؟ خوشش که کیه خوب-

 .میرمنمی نگیرم،

 :گفت و کرد ذوق سما-

 .شد حاال

 :گفت حامد هم طرف اون از

 خدمتکار؟ من چرا خب-

 :پرسیدم

 فوقش حاال! دیگه یکیه گزارخدمت و خدمتکار خوب گزار؟خدمت نگفتی مگه خودت

 .میشی مخصوصم پیشکار

 :گفت شادی با رفت، فروشی بلیط سمت به و نگرفت رو پیش زیاد هم حامد

 ترن؟ بره من با میاد کی ها بچه خوب-

 :گفت اسما اما شدیم؛ پیشقدم امین و اصالنی هومن، پویا، من،

 .میگم مامان به بری اگه میشه، بد حالت نریا، وخ یه داداشم-
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 من فوری حامد. بشه سوار تونهنمی چرا که نپرسیدم همین برای. نبودم کنجکاوی آدم

 .شود همراه گزارشانخدمت با باید من بانوی: گفت و کشید خودش طرف به رو

 همون اون و من ببینه، رو هیجانم یا ترس خوادمی دونستممی. بود حرف اشهمه اینا

 :گفت گوشم دم شدیم، سوار جلو ردیف

 .میشم سوار بارمه اولین ترسم،می من آقا-

 :دادم تمام خشکی با رو جوابش

 .بشه رو روبه اونا با باید ها ترس بردن بین از برای آدم-

 .متین شما سخن! بله -

. افتاد راه ترن. غریبه یه کنار اصالنی هم اونا پشت و شدن سوار ما پشت هومن و پویا

 کیف و بودن شده خیز نیم پشتیمون نفر سه. کردمی حرکت زیادی سرعت با

 مثل کنارم حامد و بودم شده خیره ها دوردست به راست کمر با بیخیال من. کردندمی

 «کردم توبه خدایا»:گفتمی هی کرد،می جیغ جیغ دخترا

 «!خدا کردم غلط»

 «!بیژن امامزاده یا»

 «کنین حالل دیدین خوبی بدی ایهاالناس یا»

 «دارم آرزو تا هزار! جوونم خیلی مردن برای من خدایا»

 «!بچت جون دار نگه آقا»

 بود معلوم. بود فیلمش همش البته اومد؛نمی در صداش دیگه که بود زده داد انقد

 :گفت ها بچه به رو حامد. ایستاد ترن باألخره. نترسیده
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 رو بیرون و نشسته ریلکس آخرش تا اول از کنین،نمی باور فضاییه این میگم من آقا-

 .کنممی پاره رو امحنجره من موقع اون. کنهمی نگاه

 جیغ صدای. بودند ها بچه همه بار این. وحشت تونل رفتیم بعد. خندیدند ریز همه

 حامد. کردممی نگاه فقط واکنش بی من هم باز و کردمی پاره رو گوشم پرده دختر تا دو

 فقط هم آخرش و شد، میز چیز کلی سوار و کنه امتحان رو من خواستمی هی

 رو تیراندازی ماجرای و زدم حرف بابا با خونه، برگشتیم ده ساعت. کردمی زرد خودش

 نظر همین منم خوب خونه، برگردم فردا که خواست ازم بابا همین برای. دادم توضیح

 :گفتم بهشون رو بودن، ولو طرف یه کدوم هر ها بچه پایین رفتم داشتم، رو

 .گردم باز تهران به که اندفرموده امر بنده پدر اکیپ، ایهاالـاعضای یا اال-

 :پرسید اسما

 «شده؟ چی» اولوب؟ نه-

 :گفتم

 امنیت هم طوری این خونه برگردم که گفت کردم، صحبت امروز اتفاق درباره بابا با-

 .میشه حفظ شما امنیت هم من،

 لک تو از که این برای. رفت هم تو دخترا چهره و کردن فوت حرصی رو نفسشون پسرا

 :گفتم بیان بیرو

 .گیرن می عزا اینطوری که هستم نشاطی پر و فعال عضو چه انگار نیگا-

 :گفت نگین

 .دهمی کیف گیریات حال-
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 :گفتم ادب رسم به فقط حسی، هیچ بی بدون

 .شد خراب مسافرتتون من بخاطر خوام،می عذر ازتون-

 :گفت حرصی نگین

 .کنم کتلتت تا کن تکرار داری جرئت-

 .نگفتم چیزی دیگه منم

 اتاق سمت به کشید رو من پشت از نفر یه یهو رسیدم، که باال. رفتم اتاقم سمت به

 کنار رو سرش و بود گرفته هاش بازو حصار تو رو دستام. بود کرده کمین سیاه، و قرمز

: رسید ذهنم به نفر یه اسم تنها. کشیدمی عمیق نفسای و بود گرفته گردنم

 .بود هومن نبود پیداش سالن توی و دادمی آزارم رفتاراش که کسی تنها«هومن»

 کنار رو شالم. بود گرفته رو من محکم اون اما بیام؛ بیرون بغلش از کردممی تقال

 با و هستم راضی من رسیدمی نظر به. داد نمی رو آزادیم کفاف خیالم بی لحن. کشید

 :گفتممی هی. کنه ولم که گممی دارم وجود این

 و بلعیدمی رو عطرم. دادمی ادامه کارش به فقط کرد،نمی گوش. نکن! لعنتی نکن-

 :کرد زمزمه گوشم دم. کشیدمی پی در پی عمیق هاینفس

 .بره بین از عطش این یکم فقط یکم، بزار گلم برگ باش آروم باش، آروم-

 .برم بزار گی؟می داری چی -

 :داد ادامه من به توجه بی

 آروم بزار. شدمی ترور شعله لحظه هر آتیش این و بودی بغلم بودی، بغلم تو امروز-

 .کنممی خواهش بشم خنک بزار بشم،
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 :کردم تکرار. بود اومده در صدا به خطرام زنگ

 ....نکن خدا رو تو نکن، گنـاهه اشتباهه شتباهه،-»

 رو این باید بود، حقش. کردم صورتش مهمون سیلی یه. عقب کشید خودشو میل بی

 :بود شده پر چشماش. کنه درک رو زن ارزش تا خوردمی

 .دارم دوستت شدم، عاشقت علی والی به ولی حقمه؛ بزن بزن،-

 پاهام و دست. زدممی نفس نفس نه بود، نامنظم یا تند قلبم تپش نه بودم آروم

 :بود شده خیره چشماش به ثابت چشمام مردمک داشتم ثبات لرزیدن،نمی

 .عاشقمی نداری، دوستم-

 :گفت. چکید اشکاش نداشت تمرکز بود، آروم نا

 .دیوونتم. عاشقتم آره آره،-

 .خوامنمی عشق من ولی -

 چی؟ یعنی -

 فوقش فوق مدت، کوتاه احساس یه مفرطه، دلبستگی و وابستگی احساس یه عشق -

 خوبی حس جاودانه، و باشه واقعی عشق اگه حتی کنه،نمی عمر بیشتر سال سه

 نابود عاشق معشوق نبود صورت در وابستگیه، اما شیرینه؛ درسته،. نیست

 عشق. کنهمی کور آدمو. میاره تعصب یاره،نمی غیرت شناسه، نم رو عقل عشقمیشه،

 ...باید کنی، فراموشش باید. نیست خوب

 :گفت و داد تکون تند تند رو سرش

 نابود نباشی اگهخوام،می رو تو فقط منبینمنمی شدم، کور درسته درسته،-
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 .شممی

 داشته دوسش که کنه انتخاب رو کسی باید کنه انتخاب رو عاشقی آدم اگه حتی -

 از هومن، ندارم احساس من. سوزنمی شون یکی معشوق، یا و عاشق یا وگرنه، باشه،

 با و کشید بلندی فریاد. شد دیوونه. شهنمی شه،نمی سالمه، شونزده فقط گذشته اون

 :گفت داد

 .بشه باید. بشه باید-

 :گفت و خورد سر زمین رو

 .میرممی من وگرنه-

 .اینجا ریختنمی همه وگرنه داشتن، صوتی عایق خونه دیوارای خوبه

 :گفتم و برداشتم قدم عقب به

 .بگیری تصمیم درست باید هومن، متأسفم-

 رو سرش و گرفت محکم دستاش تو رو دستام. شد ور حمله سمتم به. گرفت جنون

 اون و عقب کشیدم رو سرم. بکنه رو کار اون ذاشتمنمی هم مردممی اگه کرد، نزدیک

 برم؛ تر عقب بازم خواستم. کرد پر رو فاصله اون و رفتم ترعقب قدم یه. شد ترنزدیک

 آورد و کرد خم رو سرش. کرد حضور اعالم شیک خیلی و خورد دیوار به کمرم اما

 تو کردم تف. شد سرخ درد از دماغش، تو رفتم کله با نداشتم، ای چاره تر،نزدیک

 :گفتم و صورتش

 آقا برو. کنهنمی استفاده سوء عشقش از بمونه، پاک عشقش ذارهمی واقعی عاشق-

 .شهمی آسون کم کم سخته، اولش کردن فراموش. هـوسه فقط کشش، حس این پسر،
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 :گفتم بهش آرومی صدای با. کردمی هق هق و ریختمی اشک وضوح به. کردمی گریه

 لعنت خودت به کردی حروم که هایی قطره این بخاطر بعد مدت یه نشکن، رو غرورت-

 .فرستیمی

 .مونیمی عشقم هم عمرم لحظه آخرین تا تو شم،نمی پشیمون -

 :گفتم احساسی بی با فهمید،نمی هیچی و بود داغ االن بود، حرف همش

 بابام به باشی، من بادیگارد پست در تونینمی دیگه ولی گممی اینو که متأسفم-

 .بری که آزادی موقع، اون و کنه حساب رو حقوقت گممی

 :زد صدام که رفتممی داشتم

 !فرزانه-

 :بزنه رو حرفش موندم منتظر و طرفش برگشتم

 .میرممی تو بدون من انصاف بی نزار، تنهام کنممی خواهش-

 :بود خیره اون به هنوز ایمشیشه نگاه

 .کنه کمک بهت تا فرهاد پیش فرستممی رو تو برگشتیم وقتی-

 :کرد زمزمه که کردممی وا درو داشتم

 کرد یخ بد چه که نفهمد کاش. است یخ ز خود زد، زمین بر مرا که روی سپید آن-

 .سوزانم شعله

 :گفتم خودم پیش نداشتیم، خبر ما و بوده شاعرم پلیس جناب. خالق جلل
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 پاک. شدمی زالل. شدمی آب یخ این کاش خدایا ام،یخی سفید یخم، ملکه من آره-

 .شدمی

 

 حال حالم، بود مطلق حسی بی. افتادم راه اتاقم سمت به. اومدم بیرون اتاق از    

 شکونده، دل بود ناراحت که عقلم عقلم، به وابسته من مال دلشونه، به وابسته خیلیا

 .بستم رو چشمام و افتادم تخت روی فقط. بود شده کرخت و سنگین بدنم

 مثل امروز خب پایین، رفتم و کردم جمع رو وسایلم. شدم بیدار خواب از صبح    

 راه و خوردیم صبحونه بچز و بر با. شدن خیز سحر همه برم می،خوام چون اینکه

 .افتادیم

 نگاه بیرون به پنجره از و بود خودش تو خرابه، حالش بود معلوم کامال   که هومن    

 .بود شده رانندگی مأمور اصالنی بار این کرد،می

 ها قلو دو. تو رفتیم و شد باز تیک یه با در. دادم فشار رو در زنگ. رسیدیم خونه به    

 نکنه کردم می خیال اوقات گاهی بغلم، انداختن رو خودشون و آوردن هجوم سمتم به

 شده؟ عکس بر جامون و ساله شونزده اونا و سالمه چهار و بیست من

 دم و داد جا بغلش تو منو. کرد جدا رو کنه تا دو اون و اومد جلو خنده با امیرعلی    

 :گفت گوشم

 چه اونجا فهمیدم وقتی پوکید دلم داداش، جون برگشتی سالم که شکر رو خدا-    

 .افتاده اتفاقی

 بیارم درش هوا و حال اون از که این برای لرزید،می صداش و بود شده پر چشماش    

 :گفتم گوشش تو
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 بگم بهت ولی خوبه؛ حالم شکر رو خدا خوب زنه،نمی زر که مرد بکش، خجالت-    

 .میرمنمی نکنم پخش رو حلواتون تا من

 .کرد مهمونم لبخند یه و کرد پاک رو اشکاش فوری اونم    

 یه و شدم اتاقم وارد. شد صادر اتاقم به ورود اجازه و چلوند منو کلی اومد هم مامان    

 پیش کردم،رفت سشوار رو موهام و اومدم بیرون حموم از که این بعد. گرفتم دوش

 :گفتم و وایستادم جلوش. بود برگشته تازه که بابام

 بابا سالم-    

 :داد جوابمو خوشرویی با هم بابام و    

 دلم؟ عزیز خوبه حالت! دخترگلم سالم-    

 نفوذ جونشون عمق تا نگاهم. بود طبیعی. دزدیدمی چشام از هی رو چشاش    

 :دادم جوابشو کرد،می

 .بابا داشتم حرف باهاتون. ممنونم بله-    

 :گفت. رسیدمی نظر به نگران    

 .میام منمکارم، اتاق برو تو دلم، عزیز باشه    

      

 

 5/8/17: ویرایش آخرین

 و میزش پشت نشست. اومد بابا دقیقه سه دو حدود از بعد رفتم، بابام کار اتاق به

 :گفت و شد خیزنیم
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 !شنوممی خوب،-

 :گفتم بازجوییه، اتاق تو انگار که زدمی حرف و بود گرفته ژست جوری

 .بشه اخراج محترمانه کامال   باید عظیمی آقای بابا،-

 :گفت و کشید هم در اخماشو

 چرا؟ عظیمی؟ آقای-

 رو وظایفش خوبی به نتونه کنممی فکر داد نشون خودش از دیروز که رفتارایی با -

 .بده انجام

 چی؟ یعنی -

 بگم البته کرد؛ عالقه ابراز و گرفت منو بخوابم، اتاق برم خواستممی وقتی دیشب- -

 .نبود هم خالی و خشک همچین

 :گفت هم در اخمای با همین برای چیه، منظورم بود فهمیده انگار بابا

 نکرد؟ که ایاضافه غلط-

 .بابا نه -

 :گفت و داد تکیه صندلیش به شد، راحت که خیالش

 .کارش پی بره تا باهاش کنممی حساب. باشه-

 .اجازه با! ممنونم -

 بهم گونه التماس و ترنزدیک اومد. بود ایستاده راهرو ته عظیمی. اومدم بیرون اتاق از

 :گفت
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 .کنممی خواهش بشم، دور ازتون نزارین. کردم غلط خانوم فرزانه-

 :کنم قانعش دوباره کردم سعی. بودم که بودم خیال بی

 .باشید جدا ازم که نفعتونه به این عظیمی، آقای-

 :کرد تکرار وار ناله

 باشه نزدیک معشوق به بیشتر چی هر عاشق یه عظیمی، آقای -. نیست نیست، نه-

 فوقش فوق کنید؟می تحمل چقدر میشه، بیشتر عطشش تر،سخت بهش دسترسی و

 کنین؟می چیکار موقع اون. کنممی ازدواج من دیگه سال ده

 :گفت کردن فکر بدون و اطمینان با

 .کشممی خودمو-

 شقی کله بخاطر هم بعضیا البته دارن؛ هم ها بلوف همین از عاشقا همه. نخوردم جا

 یخیم و خیره نگاه همون با همین برای گذره،می هم بستن خالی از کارشون شون

 :گفتم

 داره؟ رو ارزشش-

 .داره رو چی همه ارزش دارم دوسش من که اونی -

 سری. کردنمی فکر لحظه اون تو اصال   اون هرچند البته. بود تأسف باعث تفکرش نحوه

 :گفتم و دادم تکون نه نشونه به

 حکم وقتی. باشی اون امر مطیع باید. باشه خدا باید تو اصلی معشوق. نداره نه،-

 کوچیک معشوق. کنی گوش حرفش به باید منه، دست تو عمر نکش؛ خودتو که کرده

 .بذاری پا زیر رو بزرگ معشوق امر که نداره اینو ارزش
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 کنم؟ سرم تو خاکی چه پس -

 یا تره بزرگ تو عشق بده، جواب سؤال این به فقط. بسپر اون دست رو چی همه -

 خدا؟

 :گفت مکث بی

 .خدا معلومه خوب-

 جایی خواممی داشت، نخواهی مشکلی هیچ دیگه باشی داشته ایمان این به اگه -

 .شو آماده برم،

 رو بود زانوم تا و داشت روش طالیی نقوش که رو ایم قهوه راسته مانتو. اتاقم رفتم

 کفشای با پوشیدم مشکی مقنعه یه عالوه به مشکیم ایپارچه راسته شلوار. پوشیدم

 رو آدرس. شدیم ماشین سوار عظیمی با و برداشتم رو دستیم کیف رنگ، ایقهوه

 رفتم مقدم، فرهاد دکتر. کردم نگاه ساختمون در سر به. افتاد راه اون و دادم بهش

 بیرون آخر بیمار. نشستیم منتظر. بود خلوت کامال   اونجا و بود وقت آخرای داخل،

 :گفت من دیدن با و آورد باال رو سرش فرهاد شدیم، وارد هومن و من و اومد

 فرمودید، رنجه قدم کجا؟ جا این کجا شما! سماواتی خانوم سرکار سالم به، به-

 .لطفا   نکنین تعارفم و بشینید بفرمایید

 به فقط و نیست هم بیمار البته آوردم؛ دیگه بیمار یه براتون دکتر، آقای سالم -

 .داره نیاز شما هایراهنمایی

 :گفت لبخند با

 چیه؟ مشکلشون ایشون خوب-
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 .نباید که شخصی عاشق منتها عاشقه، فقط -

 :گفت و شد جدی کمی دکتر

 تویی؟ شخص اون نکنه من، خدای

 .بله متأسفانه -

 :گفت هومن به رو و کرد مکثی فرهاد

 ...آقای-

 :گفت هومن

 .هستم عظیمی-

 بزارین؟ تنها دقیقه چند برای خانوم این با رو من میشه عظیمی، آقای بله» -

 :وگفت کرد من به نگاهی عظیمی

 !البته-

 :گفت من به رو دکتر رفت، بیرون بعد و

 درسته؟ بودیم، کرده بینی پیش که بود چیزی این-

 .بله -

 ...بگو بهم خوب -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 همین اون. بودم کرده صحبت باهاتون عجیبش نگاهای از یادتونه که طور همون-

 ....خوب خوب، و کرده عشق ابراز دیشب
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 درسته؟ نداده، انجام خوبی کارای بگی، نمی،خواد خوب-

 :داد ادامه. دادم تکون تأیید نشونه به رو سرم

 بوده؟ چطور تو واکنش-

 بهش برهان و دلیل کلی با. اشتباهه عشق این که بفهمونم بهش کردم سعی -

 اخراجش کار از بعدشم میشه، من و خودش نابودی باعث فقط عشقش که فهموندم

 .شما پیش آوردمش بعدم بهتره، نباشه پیشم حاضر حال در. کردم

 .باش منتظر بیرون خودتم جا این بیاد بگو بهش بیرون برو. کردی خوبی کار خوب، -

 :گفتم عظیمی به رو و اومدم بیرون اتاق در از

 .بزنه حرف باهات می،خواد دکتر داخل، برو-

 و دکتر بعد ساعت نیم. رفت اتاق به و کرد اکتفا مغموم البته سری دادن تکون به اونم

 رفت باهاش و زد صدا رو هومن بابا. برگشتیم خونه به عظیمی با و اومدن بیرون هومن

 چند و رفت باغ در اقامتش محل به. اومد بیرون عظیمی بعد، دقیقه چند کارش، اتاق

 .رفت خونه از ساک یه با بعد، دقیقه

 بعد هفته شنبه************ 

 

 مثل. بود بلد خوب هم رو کارش. شد اصلی بادیگارد اصالنی بادیگارد رفتن از بعد

 اکیپ های بچه از هیچکدوم و رفتم دانشگاه به تنها شنبه سه. نبود هوا به سر هومن

 .نیفتاد روز اون هم خاصی اتفاق. نبودن پیشم
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 رو سرم. شد باز بلندی صدای با در دفعه یه که بودم کتاب خوندن مشغول کالس توی

 توجه بی. نشست کنارم حامده، خاصه ورود نوع این دونستممی چون. نیاوردم باال

 :گفتم

 .سالم-

 :گفت اونم

 !آبجی سالم-

 مو که بود معلوم کامال   ولی گذاشته؛ کپ کاله یه سرش رو دیدم که آوردم باال رو سرم

 :گفتم سرد. تراشیده رو هاش

 سربازی؟ بودی رفته-

. بزن ته از رو هاتمو نصف گفت نگین کردیم،می بازی حقیقت جرئتبابا، نه ها؟ -

 .نشه ضایع دیگه که زدم کامل بزنم، شدم مجبور که منم

 نبودن؟ مهم موهات برات. زدممی حدس -

 ته از رو موهام بار یه ماه شیش هر معموال   من چون. شد ضایع نگین خود بابا نه -

 .دیگه شد زودتر یکم بار این زنم،می

 کوتاه خیلی موهاش دیدمش که بار اولین من چون. بود معلوم کامال   موضوع این خوب

 .بود

 یه بود معلوم. شنیدم سرم پشت رو نفر یه یواشکی های قدم صدای لحظه همون تو

 یه و شدم پا صندلی رو از آرامش با رسید، که قدمیم یه به. داره اینقشه شخص اون
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 تو پارچ یه با نگین دیدم که کردم نگاه رو سرم پشت برگشتم بعد. رفتم جلو قدم

 :بود همرام هنوز سردم نگاه. زده خشکش صندلیم پشت دستش،

 .خورد شکست اتنقشه-

 :گفت حرصی و اومد بیرون شک از تازه نگین

 !نفهمه رو هامنقشه تونهنمی هم بار یه حتی لعنتی اه،-

. کرد نگاه بهم گیج خیلی هماون و گرفتم ازش رو پارچ جلو، رفتم. گرفت خندش حامد 

 یه. داشتم براش خوب منم. کردمی نگام باز نیش با بود، فهمیده رو امنقشه که حامد

 حامد و کردمی نگاه باز نیش با نگین بار این. کردم خالی حامد روی رو، پارچ نصف دفه

 .بود شده خشک

 خالی نگین سر رو بود، مونده باقی که رو پارچ نصف نشده، بینی پیش عملی طی منم

 .شد بسته نیشش و خالی بادش بیچاره. کردم

 تا دو و سی و بودن ما بازی آب شاهد کالس، های بچه همه. اومد زدن کف صدای

 :گفت و کرد تعظیم حامد اما نبود؛ مهم برام. بود دیدن قابل دندونشون

 برای همه همه، برای یکی. منین به متعلق شمام شمام؛ همه به متعلق من. مخلصیم -

 !یکی

 ابراهیمی استاد اومدن با هم ها بچه. خوندم رو کتابم باقی و نشستم راحت جام سر

 بود رفته هم نگین. جاشون سر نشستن و بستن رو اومدشون کش هاینیش

 .کنه درست رو ریختش بهم آرایش تا دستشویی

 :گفت بهم و پیشم اومد نگین شد، تموم که کالس
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 ...خواستممی... بپرسم خواستممی... میگم فرزانه، -

 .بگو رو حرفت -

 :پرسید دزدید می ازم رو نگاهش که هاییچشم و شده حبس نفسی با

 نیومده؟ بادیگاردت امروز چرا میگم، -

 داره؟ تو حال به فرقی چه بدونی؟ خوایمی چی واسه -

 ...راستش خوب... خوب -

 برای. بود آشنا برام حاالت این. بده باید جوابی چه دونستنمی و بود کرده گیر زبونش

 :پرسیدم همین

 داری؟ دوسش -

 به رو حواسش و دزدهمی هومن از رو نگاهش همیشه که دیدممی. خورد جا

 :گفت نگرانی با. کنهمی گرم هاششیطنت

 ...راستش... راستش -

 .بگو بهم فقط نباش؛ نگران -

 :گفت خجالت کلی با شد، رنگی هاشلپ

 !آره -

 :گفت تند تند بعد

 نگی؟ کسی به میشه... میشه -

 .گردوند بر اولش جای همون به رو بحث موضوع بعد. نگهدارم راز مورد این تو من -
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 !ندادی رو سؤالم جواب خب، -

 .شد اخراج -

 چرا؟ آخه! هین -

 .بود جوابم منتظر سرگردون و زده بهت. کردم نگاه هاشچشم به

 .بدونی بهش راجع چیزایی یه باید پس. داری دوس اونو تو ببین، -

 :گفت نگرانی با

 چیزایی؟ چه -

 .گم می بهت خودم. نکن هول باش، آروم -

 !کردی جونم نصف دیگه بگو خوب -

 .عاشقه خودش اون راستش -

 :دادم ادامه. شد اشک پر چشماش ایثانیه عرض در

 کمک بهش تا روانشناس یه پیش رفته همین برای. خواد نمی رو اون دختر اون اما -

 .کنه فراموش رو اون که کنه

 داره؟ شدنش اخراج به ربطی چه خوب -

 !منم دختر، اون چون -

 :گفت لکنت با

 چی؟...چـ...چـ -
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 کنه کمک بهش که کردم معرفیش روانشناسم به. خوام نمی رو اون من. که گفتم -

 اخراجش همین برای برسه، وظایفش به تونه نمی عالقه این با اون. کنه فراموشم

 کنی؟ می قبولش بازم کرد، فراموشم اگه شرایط، این با حاال. کردم

 :گفت کنان من من بعد و کرد فکر یکم

 این غیر در. آره بشه، مند عالقه من به اگه و... و کنه، فراموشت کامال   اگه... اگه -

 .کنم می رهاش عالقم، وجود با صورت،

 بیای؟ کنار تونی می شغلش با! خطرناکه شغلش و پلیسه اون که دونی می -

 .داره رو خودش هایسختی شغلی هر. ندارم شغلش با مشکلی -

 تو به بعدش و کنه فراموش تا کنی صبر باید ها حاال حاال که بگم باید فقط. باشه -

 .نکن تابلو رو موضوع این جمع تو زیاد. بشه مند عالقه

 .آجی مرسی. چشم -

 سمت به رو ما و اومد سینا صدای طرف، اون از. لرزید می هم صداش و بود غمگین

 .کشوند جمع

 حقیر، یبنده تولد مناسبت به بعد، هفته یکشنبه کالس، هایالبچه ایها یا اال: سینا

 .دعوتین شام و میوه و شیرینی صرف به مهمانی، به شما همه

 من حاال. بود شب یازده الی هفت هم ساعتش ،لواسون. نوشت تخته روی رو آدرس

. نبود بدی بچه سینا. رفتممی مهمونی به و خریدممی کادو و گرفتممی رو اجازش باید

 نظر در رو احتماالت هنوز من چند هر. باشه بد خیلی مهمونیش کردمنمی فکر

 .گرفتممی
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 !است کمین در خطر،: 4فصل    

 

 برگشتم، که خونه به. داد اکیپمون هایبچه به هم ویژه دعوت کارت یه سینا روز،اون    

. نداشتم خبری مهمونی نوع از من نه؟ یا رفتم می مهمونی اون به باید. کردم فکر کمی

 هر به کی هر بزرگ مهمونی یه میشه؟ سرو نوشیدنی مختلطه؟. چطوره دونستمنمی

 میان؟ نزدیکان فقط که مهمونی یه یا کی

. کنم رد رو دعوتشون که بود آداب مبادی خالف این، بر عالوه. دونستمنمی هیچی    

 اتاق تو معمول طبق. کنم مشورت بابام با گرفتم تصمیم همین برای. بودم شده گیج

 .داخل رفتم و زدم در. بود کارش

 دارم؟ اجازه! بابا سالم -    

 .جون بابا تو بیا! نازم دختر سالم -    

 :پرسید بابا. نشستم مشکی نفره تک هایمبل از یکی روی و رفتم    

 پیشم؟ اومده دخترم که شده چی خب -    

 .کرده دعوت تولدش جشن برای رو ما اکیپمون هایبچه از یکی بابا، -    

 :حرفم وسط پرید صبر بی بابام    

 چیه؟ مشکل خوب -    

 .بابا گفتم می کردین می صبر اگه -    

 !بده ادامه. خواممی معذرت -    
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 :دادم ادامه عمیق نفس یه با    

 دعوتشون رد دیگه طرف از و دونم،نمی هیچی مهمونی نوع درباره طرف یه از خب -    

 .خواممی کمک ازتون. کنم کارچی دونمنمی. دوره به ادب از

 درسته؟. خوایمی مشورت ازم هم تو و دخترم، خب -    

 .بابا بله -    

 پسر؟ یا دختره بچه این بگو اول. عزیزم ببین -    

 .بابا پسره -    

 البته. باشه نیومده خوشش انگار. کشید صورتش به دستی و رفت هم تو هاشاخم    

 :پرسید مکث کمی با. بود محدود پسرا با من ارتباطات هرچند

 داره؟ شخصیتی های ویژگی چه پسر آقا این خب -    

 حرفامون وسط گاهی، چند از هر. نمیده ما دست رو خودش اخالق و آرومیه پسر -    

 تو اخالقش این اما گرده؛نمی زیاد دخترا با و خونیهدرس بچه. کنه می پرونی تیکه

 .آدمیه چطور جااون از بیرون دونمنمی من و دانشگاس

 شناسیش؟می وقته چند -    

 .میشه ماهی چهار سه -    

 !خطری در که دونیمی تو دخترم، خب -    

 :داد ادامه بابا. دادم تکون تأیید عالمت به رو سرم    

 بیا بهانه یه با نامناسبه، جوش دیدی اگه اونجا؛ برو کهاینه من، پیشنهاد پس -    

 .نشو جدا ازش و باش بادیگاردت کنار. بیرون
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 .بابا چشم -    

. کردممی فکر پوششم نحوه مورد در باید. رفتم خودم اتاق به و اومدم بیرون اتاق از    

 با رو موهام و بپوشم ساپورت با بود، زانو تا که رو کوتاهم پیراهن گرفتم تصمیم آخر در

 .بپوشونم روسری یه

      

 

 مناسب کادوی یه سینا آقا برای تا رفتیم خرید به امین و اسما نگین، با روز اون فردای

 :گفتمی اسما. کردن می بحث همش نگین و اسما راه، توی. کنیم پیدا

 !بهتره کروات -

 :گفتمی هم نگین

 !تره شیک ادکلن ولی -

 .خانوم میاره جدایی ادکلن -

 چه؟ من به! بیاره جدایی. دلباختشم عاشق انگاری میگه همچین. بابا برو -

 !ها بهتره کروات ولی -

 باال ایشونه تخسی با نگین. برنمی ـذت*لـ بحث این از دوتاشون هر رسیدمی نظر به

 :گفت و انداخت

 .ادکلن نوچ، -

 :گفت و شد عصبی امین آخرش
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 مگه؟ میشه چی. ادکلن هم تو بخر، کروات تو. چی هر اصال   اَه، -

 :گفت نگین

 !بهتره کدوم کهاینه بحث. نیست بخره چی کی، سر بحث آقا -

 :گفت اسما

 !بهتره کروات! معلومه خب -

 :گفت بار خشونت لحنی با. زد می بنفش به رنگش حرص از نگین

 !بهتره ادکلن گفتم منم -

 :گفت خنده با کنه آروم رو جو که این جای به امین

 !اصل چرم کمربند یه فقط و فقط! کدومهیچ آقا -

 شرکت بحثشون تو منم. کردنمی دعوا ها بچه مثل. رفت باال شون همهمه صدای

 :کردم

 واسه رو بحث این دونممی کنین؟می دعوا هاوسیله سر چرا! امین و اسما نگین، -

 داره؟ ارزش مگه آخه. میشه جدی داره دیگه اما کردین؛ شروع شوخی

 سر چرا دونستمنمی اصال  . رسیدیم بازار به. کرد ساکت رو هااون من، یکوبنده لحن

. نبود درست اصال   کردن بحث جدی چه و شوخی چه. کننمی بحث بیخود چیزهای

 از بعد کرد؟می دوا رو دردی چه اصال   دونستنش بهتره؟ کدوم که داشت اهمیتی چه

 تمام همون یعنی بخرم؛ رو ممکن چیز ترین ساده گرفتم تصمیم بازار، بسیار گشتن

 .سکه

 بعد هفته یکشنبه*** 
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 مشکی ساپورت یه با رسیدمی زانوم تا که رو ایمسرمه پیراهن. بود جشن روز روز، اون

 و خوردمی سفید کت یه روش پیراهنم. انداختم سرم رو سفیدم روسری و پوشیدم

 راه اصالنی همراه به و پوشیدم روش از چادرم یه. بود راحت هاشآستین بابت از خیالم

 .افتادیم

 حتی مهمونی اولم، همون از. بود مهمونی درگیر ذهنم. کردممی نگاه بیرون به پنجره از

 حدس. نداشت جذابیت برام هیچی چند هر البته. نداشت جذابیتی برام خودمونیش

 مختلط و شه می سرو مشـروب توش که هست هایی نوع اون از مهمونی این زدم می

 .حتمیه که هم بودنش

. بود گذشته مهمونی شروع از ساعت یک. اومدم بیرون فکر از ماشین ایستادن با

 از سینا صدای. زدیم درو. بود بزرگ ویالیی خونه یه زدم، می حدس که طور همون

 :اومد آیفون پشت

 کیه؟ -

 :دادم جواب جدی منم

 ... و سیصد و هزار سال ماه مهر بیست متولد. محمد فرزند. هستم سماواتی فرزانه -

 :گفت خندش همون با. گذاشت کاره نصفه رو معرفیم خندش صدای با

 .خانوم فرزانه تو بیاین -

 تر وحشتناک. انداخت تنم به رعشه آهنگ، بلند صدای شد، باز در که این محض به

 تو که پسرهایی و دخترها از بود پر ـص*رقـ سالن. داشتم رو انتظارش که بود چیزی از

 زدی می دست بهشون اگه که طوری به افتضاح، های آرایش با دخترها. لولیدنمی هم
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 لباس. داشتن دستشون توی نوشیدنی های گیالس. رفتمی فرو روغن و رنگ تو مچ تا

. بود ریخته بیرون رو بدنشون کل که بود جیغ هایرنگ با کوتاه هایدکلته اکثرا   هاشون

 از پر هایپیک و خندیدنمی بلند صدای با و بودن شده جمع پسرها دور دخترها

 می راه تعادل داشتن بدون ولنگ و ـت*مـسـ پسر تا چند. دادنمی باال رو مشروبشون

. بود افتضاح. بودن پارتنرشون حلق تو جمع، به توجه بدون که دیدم رو نفر چند. رفتن

 .خونه برگردم و بدم رو سینا هدیه گرفتم تصمیم

 برای رسید؛نمی صدا به صدا. نیاوردم در رو مانتوم ولی دادم خدمتکار به رو چادرم

 :گفتم بلند صدای با اصالنی گوش تو همین

 .لطفا   نشو جدا ازم و بیا دنبالم -

 :گفت و زد مرموزی لبخند اصالنی

 و میزد برق هاشچشم. داشت اینقشه که انگار نمیومد، نظر به اعتماد قابل! چشم -

 .دادمی نشون شرور رو خشنش چهره

 :گفتم بهشون. بودن نشسته هم دور که دیدم رو ها بچه. رفتیم جلوتر

 !ها بچه سالم -

 ایقهوه شلوار کت پویا. انداختم نگاهی بهشون. دادن جواب سر دادن تکون با هاماون

. بود پوشیده رو طوسیش منتها اون، عین شلوار کت یه هم حامد. بود پوشیده رنگی

 سینا فقط. نبود خبری اکیپمون هایبچه لباسای تو کروات و پاپیون از میومد خوشم

 ولی. بود مردونه معموال   اکیپمون پسرای تیپ. پوشیدمی لباس تر متفاوت کمی که بود

 .دادمی ترجیح بیشتر رو مد رو لباسای اون
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. بودن باز موهاش و پاها و بود پوشیده زانوش تا ایبسته یقه و دار آستین پیراهن نگین

 هم اسما. بود آورده وجود به رو قشنگی تضاد لباسش سیاهی با هم سفیدش پوست

 تنگ نسبتا   جین شلوار یه هم امین. بود پوشیده روش کت یه با رنگ آبی ایدکلته

 .بود پوشیده ایقهوه تکی کت با روشن آبی

 :گفتم بهشون

 .بیاد دنبالم خوادمی کی هر بدم، سینا به رو کادوم میرم من -

 :گفت و شد بلند هم امین. شدن بلند اسما و نگین

 !باشم مراقبتون میام منم -

 دم. کردیم حرکت مجلس صدر سمت به و افتادیم راه هم با. بود بهتر طوریاین خوب

 :گفتم نگین گوش

 !گرفته مهمونی همچین بود نگفته بهمون -

 :داد رو جوابم نگین

 !سرمون بریزن االن پلیسا کافیه! باشه طوریاین کردمنمی خیال منم آره، -

 :زد داد اسما

 شدیم؟ غریبه ما حاال کنین؟می پچ پچ دارین چی -

 :گفت گرانه موزی نگین

 !باشید؟ کی شما! ببخشید اِ، -

 :گفت و کرد قهر مثال   هم اسما
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 !نکنه درد دستتون! خب خیله -

 :پرسید و پیشم اومد. پیشم بیاد تا کردم اشاره امین به

 شده؟ چی آجی؟ چیه -

 :گفتم و نکردم چندانی توجه کلمه این به چی؟ یعنی آجی؟

 !برن مهمونی این از بگو هابچه به. پلیس بزنم زنگ خواممی -

 :گفت بعد ولی زد خشکش اولش امین

 :گفت و شد بلند جاش از رسیدیم، که سینا به! میدم فراریشون! آجی باشه -

 .رو جا این کردین منور. اومدین خوش خیلی -

 :گفت خوشمزگی با نگین

 !مجلسیم چلچراغ ما دیگه، بله -

 :گفت اسما همین برای. سید نمی صدا به صدا

 «!چی؟»نمنه؟ -

 :گفتم و شدم خیره بود کرده خوش جا توش ایسابقهبی برق که سینا چشمای تو من

 من. نیست مناسب چندان اینجا جو متأسفانه ولی ببخشین رو من. ممنون خیلی -

 .شاءهللا ان باشه مبارک تولدتون. برم و بدم بهتون رو تولدتون هدیه خواستممی فقط

 به. بود شده مشکوک خیلی پسر این امشب. نموند دور چشمم از زد که نیشخندی

 :گفت و نشوند لبش رو لبخندی زحمت
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 سپاس ازتون هم هدیه این بابت! افتخاره باعث خیلی برامون اینجا اومدین که همین

 !گزارم

 زنگ بابام به و گرفتم دستم تو رو گوشیم و برداشتم ازش چشم اکراه با. بود مشکوک

 :برداشت بوق تا چهار بعد. زدم

 دخترم؟ شده چی! بابا جان سالم -

 یعنی گذشته؛ بودن نامناسب از مهمونی جو دیدم رسیدم، که مهمونی به. بابا سالم -

 .بابا خونم دیگه ساعت یه تا. افتضاحه

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 نشه؟ دور ازت که سپردی بادیگاردت به. عزیزم باشه -

 .بله -

 .برگرد زود دلم، عزیز خب خیله -

 بابا؟ -

 دخترم؟ جانم -

 بیاد؟ پلیس بزنم زنگ -

 !کنیمی رو درست کار! دخترم آره -

 .خدافظ پس -

 .خدافظ -
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 :زدم داد. گفتم بهشون رو وضعیت و زدم زنگ پلیس به بالفاصله و کردم قطع رو تلفن

 !امین -

 :پیشم اومد فوری

 آجی؟ بله -

 !بگیا ها بچه به نره یادت. پلیس زدم زنگ -

 !تخت خیالت! خواهری باشه -

 :گفتم که بره خواست

 !راستی -

 :کرد نگام پرسشی و طرفم برگشت

 .نزن صدام آبجی و خواهری دیگه -

 :گفت و زد لبخندی

 .باشه -

 به ها بچه با بدونه؟ خودش خواهر رو نامحرم دختر یه پسر، یه که دادمی معنی چه

 همون تو. شدیم می نزدیک ها بچه میز به داشتیم. افتادیم راه خودمون میز طرف

 رو قرمز نی*نوشید های شیشه و کرد برخورد خدمتکارها از یکی با ناغافل امین موقع

 :زد داد نگین. شد خالی لباسش

 !خانوم؟ کوری مگه -

 :افتاد التماس به حقیرانه بسیار هم خدمتکار
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 ...خواهش. ندیدمتون ببخشید. آقا ببخشید منو -

 :گفت و پرید حرفش وسط امین

 .کن جمع رو حواست دیگه اما نداره؛ اشکال اینبار -

 :گفت ما به رو امین. رفت بعد و شد راست و خم و کرد تشکر کلی خدمتکار

 اشتباه یه برای فقط رو خودش مجبوره چقدر اجتماعیش موقعیت خاطربه بینینمی -

 !کنه؟ کوچیک

 :کرد زمزمه و داد تکون افسوس عالمت به سری بعد

 کنم؟ کارچی رو لباس این من حاال -

. کرد می خودنمایی قرمز بزرگ لکه یه جای سفیدش پیرهن رو. کردم نگاه لباسش به

 :گفت بهش رو اسما

 یه بلکه بشور، رو لباست سرویس برو تو. نمونده زیادی چیز که خودمون میز تا -

 .بره اشذره

 :گفت و پاکرد اون و پا این کمی. نبود راضی امین

 ...ولی -

 :گفت و شد حرصی نگین

 از اما بود، ناراحت خیالش اینکه با امین! نمیره ردش میشه خشک االن! دیگه برو دِ  -

 رو ما پشت از صدایی برداشتیم، که قدم یه. بره بهداشتی سرویس به که شد جدا ما

 :کرد غافلگیر

 خ شگال؟ خانوم کجا! بَه -
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 برگشتیم. مسته آدم یه که بود مشخص کامال   کشید،می رو کلمات که لحنش از

 :گفت برگشتیم، طرفش که دید یارو همون. بودن نفر پنج نبود، نفر یه. طرفش

 برگشتین؟ ما خاطربه! جونَم اِی -

 :گفت سکسکه با شون دیگه یکی

 !ان خوردنی چقد نیگا -

 کردم، نگاه اطراف به. شدن نزدیک ما به ثباتبی هایقدم با تاشون پنج هر حرف این با

 اتاقای سمت به خودشون با و گرفتن رو من بازوهای دوتاشون. نبود پیداش اصالنی

 هم شون یکی. گرفتن رو نگین دست هم دیگه تای دو. کشیدن خونه باالیی

 با و شد پیداش امین تر، طرف اون یکم. کرد فرار اون که بگیره اسمارو خواستمی

 .شد درگیر پسره

 کشیده راهرو سمت به فقط ایفایده هیچبی ولی ببرن منو نتونن که کردممی تقال

 ـت*مـسـ که این با. دادمی آزار منو دردش و بود اومده کش هامدست مفصل. شدممی

 لگد یه بعد، و کردم تمرکز. رسیدیم ها راهرو به. داشتن هرکول اندازه هیکلی اما بودن،

 یکی اون گردن به آرنجم با و کردم راستیه سمت پهلوی حواله بلندم پاشنه کفشای با

 .گرفت قرار فشار تحت مفصلش که طوری به کوبیدم

. بود نپریده سرشون از هنوز ـتی*مـسـ. گرفتم گارد من و کردن آزاد رو من هایدست

 اومدن و کردن ول رو نگین دستای هم تا دو اون. بودن خوررده خرخره تا بود معلوم

 .بست رو فلنگ من اشاره با اما بره؛ یا بمونه که بود مردد کمی اولش نگین. من سراغ
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 حمله بهم جلو از یکی کردم؟می باید کارچی. نفر دو پشتم و نفر دو جلوم. بود راهرو یه

 زانوهاش. شد رد کنارم از اون و کشیدم تر کنار کمی رو خودم. نداشت تعادل. شد ور

 .افتاد زمین روی قدم، چند بعد همین برای. بود سست

 :گفتم و دادم تکون افسوس عالمت به سری

 !بخور ظرفیتت اندازه به اقل ال بخوری، خوای می بابا -

 سست اولی مثل ولی زد می گیج اونم. جلو اومد میومد، تر هوشیار نظر به که یکی

 نشونه رو چشاش مستقیم چشام. گرفت دستاش تو رو هامشونه و اومد جلوتر. نبود

 :پرسیدم آروم. گرفت

. نیست حالیش هیچی و مسته که کردمنمی توجه اصال   بکنی؟ خوایمی غلطی چه -

 مشتم با محکم که کشید عقب یکم. دماغش تو زدم کله با که جلو آورد رو سرش

 اما شد؛ هوشیار. اومد وضوح به شکستنش صدای باراین که دماغش تو کوبیدم دوباره

 .پیچیدمی خودش به درد از

 با و برگشتم. شد ورحمله سمتم به هم جلوییه لحظه همون. اومد جلو عقبی یکی اون

 درد از. ببینه رویاهاش تو رو مردانگی که کوبیدم چنان عقبی حساس نقطه به پام

 .شد سرخ قیافش

 زیر به کوبیدم دست کف با. بود ـت*مـسـ اما بود، رسیده من قدمی یه به جلوییه

 داشت پی در رو درد میزان باالترین. بود من دفاع روش بهترین کال   روش این. دماغش

 خیلی بود معلوم. کردم می استفاده ازش زیاد من دلیل همین به و شد می فلج طرفم و

 خیلی من و کرد سقوط زمین به ضربه همون با که بود ـت*مـسـ انقدر. داره درد

 به که ضربه این و زدم، گردنش به که ایضربه اون با کردممی فکر خودم با احمقانه

 !نه یا بگیره راست رو سرش تونه می دوباره خورد دماغش



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

146 

 

 جا حالش تازه. گرفت باال رو سرش و شد بلند دماغش، به بودم کوبیده کله با که اونی

 چقدر گفتم می. بود کالسمون شاهین همون این. زدم رو کی فهمیدم تازه. بود اومده

 :کرد نگاه بهم عصبانی! قیافش زنه می آشنا

 !افتاد ور افتاد، در شاهین با کی هر -

 :گفتم منم

 .بیارین سرم خواینمی بالیی هر دوستات و تو وایمیستادم! نه -

 :پرسید و شد درشت بود خمـار هنوزم که چشماش

-  ِ  نیستی؟ کالسمون سماواتی فرزانه همون تو! ببینم کن صبر! ا

 !بودینا کرده ـت*مـسـ خوب ولی. بله اجازتون با -

 :پرسید گیجی با

 بود؟ شده چی مگه -

 .بودین گرفته عوضی بعضیا با منو که بودین کرده ـت*مـسـ چنان اما هیچی؛ -

 :گفت لکنت با

 چی؟... چـ -

 !داوینچی لئوناردو -

 :رفت هم تو اخماش و گرفت رو دماغش بزنه، حرفی خواست تا

 !نزاشتی واسم دماغ! سنگینه خیلی دستت ضرب دختر، ولی -

 !حقته -
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 !حقمه بابا باشه -

 اومد؟ سرت به این شد چی بگم االن -

 شد؟ چی ها -

 که کنین ماچ منو خواستین می و بودین گرفته دستاتون تو بزور حقیرو بنده هیچی، -

 .کردم حمله دماغتون به مبارک کله با

 :گفت حال همون با ولی. زد می منگ سرش کمی. بود افتاده دوزاریش تازه

 پول ملیون ده. دیگه زدینمی طوری این رو مبارک دماغ این دیگه ولی باشه، خب -

 !دادم رو عملش

 بودین؟ خورده چقدر نفر پنج شما بگو خدایی اما! حقته میگم هنوزم -

 تایی، پنج چهار کنم فک اینا ولی نداشتم رو تا دو یکی جنبه. بود بارم اولین من اِم، -

 آخه. بود نپریده هنوز شونـتی*مـسـ. شد بلند تازه تا سه اون ناله صدای. خوردن نفری

 در و شدن پا تاشون سه خورین؟می دارین مرض ندارین، جنبه که شما بگه نبود یکی

. اومدن طرفم به درد از شده خم کمر با پیچیدن،می خودشون به درد از که حالی

 شد درگیر باهاش یکیشون. ننشستن طوری همین هم اونا ولی شد شونمانع شاهین

 .طرفم اومدن تاشون دو و

 کردن، که حمله بهم. کردم نوازش رو دارم ضامن چاقوی. کتم جیب تو کردم رو دستم

 .کردم بازش و آوردم درش

. پرکرد رو مشامم تندی بوی. کشید پشت از رو بازوم یکی که بردارم قدمی خواستم

 رو نفسم. تمومه چی همه بخوابم اگه که دونستممی! آشنا بوی یه. شد سنگین پلکام

 .شد بلند صداش. کردم فرو عقبیم بدن تو و آوردم در رو چاقوم. کردم حبس
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 !آخخخ -

 وارد خودش مسموم، هوای اون اما نکشم؛ نفس کردممی سعی. نرفت کنار دستمال

 تر تیره دنیا لحظه هر. نمیشد ولی دارم نگه بیدار رو خودم خواستممی.شد می هامریه

 پسر اون با همچنان شاهین. بمونم بیدار که کردم می تالش ابلهانه من و شد می

 .میزد رو اون و بود درگیر ـت*مـسـ

 کنار رو دستمال و رفت هوا به اشناله دیگه بار یه و کردم فرو رو چاقو دیگه بار یه

 :شنیدم رو نفر یه صدای. کشید

 پسر؟ شدی چی! رضا -

 .خوردن زنگ به کرد شروع. گرفتم رو بابام شماره تند تند. اوردم در رو گوشیم

 ....بوق یه

 ...بوق دو

 بازم خطر همه اون وجود با. شنیدم گوشیم از رو بابام خسته صدای زد، که رو سوم بوق

 .بودم خونسرد

 :گفتم فوری

َ ! خطر! بابا -  ...مـ

 :اومد در خط پشت از بابام داد دفه یه. شنیدم سرم پشت از رو اینعره صدای

 کجایی؟! فرزانه -

 :گفت من به خطاب صدا همون طرف،اون از

 !سر؟ خیره دختر کنیمی کارچی -
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 تار و تیره دنیا و خورد سرم پشت به ایضربه که صدا طرف به برگردم خواستم

. میشد هامچشم کردن باز مانع چیزی و بود بسته همدست. شدم هوشیار.شد

 .رسید گوشم به صدایی

 کنیم؟ چیکارش خوب -

 .بیاد خودش تا داریم نگهش گفت رئیس -

 !من به بسپرتش نداشت، باهاش کاری اگه بگم رئیس به. هلوایه عجب ولی -

 .تره بچه خودت از سال سی. گنده مرد بکش خجالت -

 !همین خشگله، که مهمه این فقط. نیست مهم -

 !شتری داره ازش کینه. بمونه ازش ذارهنمی چیزی رئیس -

 عاشق داری انتظار بعد پلیس، داده لو رو باباش رفته بچه فسقل این. داره حقم خب -

 باشه؟ چاکشم ـینه*سـ

 چسبونده ازش گنده پوستر یه. باشم گفته! خودشا اجازه با البته اتاقش، رفتم بار یه -

 .بود کرده پرت طرفش چاقو هم کلی دیوار، رو بود

 بچه؟ یه واسه کینه همه این فهمم،نمی من ولی -

 .کنهمی رفتار تربزرگ سنش از اون شنیدم، رو تعریفش من که اونجایی تا -

 !کنه می نابودت رئیس. جون بچه کندی خودتو گور -

 من دستا اون بعد، و شدم معلق نفر یه دستای رو. شدم کنده جا از کردم حس دفه یه

 .کردن پرتاب سمتی به رو
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. شد بسته که شنیدم رو در صدای. گرفت درد دستم فجیع و افتادم راستم بازوی روی

 کف ها،موزائیک زبری. کشیدم زمین روی رو دستم. فلزیه در یه که بود معلوم کامال

 باز ایپنجره که رسید می نظر به. کرد خودش متوجه منو هوا جریان. داد آزار رو دستم

 بیرون که فهموند من به میشه متساعد بارون بارش از بعد که خاک بوی. هست جااین

 .هست درخت و دار جا این از

 .بباره بارون تهران تو نبود قرار هفته یه این تو... شمال. شد تداعی ذهنم تو خاطرات

 و بادیگارد مراقبت با چطور؟ اما. کرد عملی رو تهدیدش باألخره صولتی، پس

 از یکی صولتی که بودم مطمئن برن؟ در بودن تونسته چطور پلیس تحقیقات

. اصالنی مرموز لبخند سینا، چشمای برق. شد کشیده مهمونی به ذهنم. نزدیکانمه

 حل برام پازل مثل داشت چی همه کم کم. سینا نیشخند. زد غیبش روز اون اصالنی

 .شد می

 فرو کلی و بود ناهموار سطحش. کردم برخورد دیوار یه سطح به. کشیدم عقب رو خودم

 و خوردم سر دیوار به پشت. چاقوه جای بود معلوم که هایی رفتگی فرو. داشت رفتگی

. خوادمی چی واسم خدا بدونم تا شدم منتظر. شدم منتظر و دادم تکیه اون به رو سرم

 نذاره و کنه مراقبت ازم که کردممی خواهش ازش و زدممی حرف خدا با داشتم دلم تو

 .بودند اورده اتاق اون به رو من که میشد ساعتی یه زدممی تخمین. بشم آلوده

 باید که کردم می فکر لوحانه ساده بازم من و شد باز ایدهنده آزار صدای با اتاق در

 آروم آروم. شنیدم رو شخص یه محکم های قدم صدای. کنن کاری روغن رو در این

 .شد منعکس اتاق توی مرد، اون صدای. بودم

 .بهش ببندین اینو و بیارین صندلی یه -
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 راه به خودش دنبال منو خشن خیلی. کشید تیر بازوم. گرفت محکم رو بازوم یکی

 به و کرد باز رو دستام. نشوند صندلی روی رو من مروتی، و رحم هیچ بی و انداخت

 .شد اجرا چرا و چون بی که داد فرمان یه مرد اون هم باز. بست صندلی

 .ببندین رو در و بیرون برین -

 :کرد زمزمه گوشم تو. شنیدممی رو محکمش هایقدم صدای

 نبودی؟ چرا پس هوم؟ باش؟ مراقب گفتم بهت یادته! نابغه سالم! خب -

 :دادم جواب بهش. شناختم می هم خوب شناختم،می رو صداش من

 .همین نداشتم، خبر نقشتون از. بودم مراقب کامال   من صولتی، آقای سینا، مستر -

 چشام روی از خشونت با رو بند چشم. شناختمش که بود شده راحت کارش انگاری

 اشچهره. بود وایستاده رومروبه. کنم عادت نور به که کشید طول کمی. برداشت

 .داد مکث کمی با رو حرفم جواب. بود خونسرد

 .کردی نمی اخراج رو عظیمی بودی مراقب اگه. نبودی مراقب! عزیزم نوچ -

 .بود ممکن کار بهترین عظیمی اخراج اتفاقا   -

 و برسه بهت من دست ذاشتنمی که بود مانعی بزرگترین اون. کنمنمی فکر که من -

 .برداشتی من برای رو مانع اون راحت خیلی تو

 .کردم رو ممکن کار بهترین میگم هنوزم -

 :پرسید و زد پوزخندی

 دلیلش؟ خب، -

 مفتشی؟ احیانا   -
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 :گفت و شد حرصی

 !ده می دستت کار زبونت این -

 اگرم. زنممی حرف بعد کنم،می فکر عواقبش به. زنمنمی حرف کردن فکر بدون من -

 چرا دونمنمی. ترسم نمی ولی انتظارمه در چی دونممی میگم، رو هااین دارم بینیمی

 دیوارهاش. بود خالی کامال   اتاق یه. انداختم نگاهی اتاق فضای به. رفت فرو فکر به

. خوردمی چشم به چاقو رد زدم، می حدس که طورهمون روشون و بودن سفید سفید

 رنگ تازه نظر به که بود آهنی در میاورد، در نواختی یک از رو اتاق که چیزی تنها شاید

 سمت دیوار کنار درست من تو، میومد در از نفر یه اگه. بود سیاه رنگش. بود شده

 از هوا جریان که داشت قرار باال در کوچیک پنجره یه در روروبه. بودم نشسته راستی

 انگار سینا. ببینم رو پشتش تونستمنمی که بود زیاد ارتفاعش انقدر. کردمی عبور اون

 .اومد یادش چیزی یه دفه یه

 کردی؟ خبر رو پلیس تو میگم -

 نیفتادی؟ گیر چرا تو حاال. آره -

 .کردیم فرار پشتی در از هم ما. رسیدن سر بردیممی رو تو داشتیم وقتی -

 .شد خوب -

 :کرد می ادا رو کلمات خشم کلی با. بود خشی خش ولی آروم صداش

 !میدی پس رو کارات همه تقاص! بمیری ممکن شکل حقیرترین به که کنممی کاری -

 .نداری دسترسی روحم به تو. میشه عزیز یا حقیر روحش به آدم -

 !بزنی حرفا این از نتونی که کنم آلوده رو روحت چنان -
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 .نبود سخت زیاد چیه، منظورش کهاین زدن حدس

 چون! نه روحم ولی میشه، آلوده جسمم درسته نرسید، زورم اگه ولی ذارمنمی من -

 ارادش و میل با کهکسیه مال ناپاکیش و ـناه گـ بوده، اجبار یه. نبوده من خواست این

 .داده انجام رو کار اون

 پام به که اس موقع اون! ندازهمی کار از رو عقلت درد موقع اون کردم، شکنجت وقتی -

 !میفتی

 !کنم می التماس خدا به فقط من موقع اون -

 !ده نمی رو جوابت خدا و -

 !بده بهم رو تحملش توان کنممی التماس. کنه تمومش کنمنمی التماس من -

 .شد خیزنیم و کرد خم سمتم به رو سرش. پوشوند رو صورتش لبخندی

 هوم؟ کنی؟ می صبر کی تا -

 هست؟ نیست؟ که ابد تا. بخواد خدا که وقدت هر تا -

 :گفت فریاد با دفه یه و زد قهقهه واردیوانه

 .میگن رو همین اولش همه! بیارم کم من خوایمی! حرفه همش -

 :داد جواب تفاوت ی دادی؟ شکنجه رو نفر چند مگه -

 قاضی کردن، دشمنی بابام با کردن، اعتراف شدن، تسلیم که اونایی همه ها،خیلی -

 ... و مسئول پلیسای مسئول،

 چی؟ بابام پس -
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 درد این بعد کنه،می تحمل رو تو دادن دست از زجر اول اون. بابات و موندی تو فقط -

 .رو

 :کردم زمزمه آروم

 .همین فقط. بده صبر من به امتحانش این تو خواممی خدا از فقط -

 می راحت. رفت هوا به اشقهقهه سرخوشی با. گرفت خندش و شنید ولی گفتم، آروم

 :گفت و بهم کرد رو خندید، کافی اندازه به وقتی. دید رو اشلوزالمعده ته تا شد

 هوم؟ میاد؟ یادت چیا بگو فقط! نابغه خانوم خوب -

 چیه؟ منظورت -

 میاد؟ یادت چی. زندان انداختی رو بابام که روز اون! واضحه منظورم -

 هاییبچه اون تکلیف بگو، فقط. بود زده کتکم مرگ حد تا و بود گرفته رو من بابات -

 شکنجه رو تو میومدن تو مثل هاماون چیه؟ گرفت رو باباشون جون تو بابای که

 داد؟ کشتن به رو بابامون تو بابای که گفتنمی و کردنمی

 :گفت بود کرده خشک جا لبش گوشه که پوزخندی با

 !خب بیان توننمی اگه -

 !پستی واقعا   -

 «!ده می بنده به رو لقب این ملکه که افتخارمه مایه -

 !سرسبز های دشت این از نه! بیابونیش نوع از منتها. پستی دیگه، آره -

 :گفت خندش مایه ته با شد، تموم خندش وقتی. رفت هوا به اشقهقهه
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 !آورد در رو حرصت نمیشه چرا دونمنمی من -

 .نگرفت شکل وجودم توی احساس اسم به چیزی بچگیم تو من شما، بابای لطف به -

 من دزدیدن واسه که اینقشه. گرفت جا لبش گوشه تلخی پوزخند و کرد سکوت

 توش افراد بیشتر که شلوغ مهمونی یه ترتیب. بود هوشمندانه کامال   بود کشیده

 کاری ایدیگه کس به کسی واگیر هاگیر اون تو. بود خوبی خیلی راه بودن ـت*مـسـ

 کارچی ـت*مـسـ آدمای اون اما بود؛ خودش نوش و خوشـی فکر به هرکس و نداشت

 :پرسیدم همین برای کردن؟می

 من وسط؟ پریدن پا جفت خودشون یا بودن نقشت جزو مستا اون میگم -

 نشد بدم البته. شد پیداشون مستا اون اما بدزدم؛ رو تو فرصت یه توی خواستممی

 اون گردن رو میفته تقصیرا همه. کنهنمی شک من به اول درجه در کسی دیگه چون

 کارم من موقع اون تا احتماال   که من سراغ میان نرسیدن اینتیجه به اگه بعد. چهارتا

 .شده تموم

 :پرسیدم طوریهمون هم رو دیگم سؤال

 !میگم -

 !ها؟ -

 !«ها» نمیگه زنه می حرف شخصیت با خانوم یه با داره آدم! مار زهر -

 اصال   که اونم. کنم کشی وقت خواستممی فقط. نبودم من انگار میزد حرف که اونی

 رو حرفم تا بود خیره من به طوریهمین! بگیره انتقام ازم خوادمی بود رفته یادش انگار

 :دادم ادامه. بدم ادامه

 توئه؟ آدم اصالنی -
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 چطور؟! آره -

 نیست؟ پلیس اون مگه -

 :گفت تفاوت بی

 .نفوذیامه از نه -

 !استعداد و هوش اون حیف -

 یه خاطر واسه پلیسا بین بره آخرش و باشه داشته استعداد همه این اونه، حیف آره -

 .بکشه فالکت زار دو قرون

 :پرسیدم بود؟ کجا اصالنی اصال  . بود خودش حرف حرف،. نخیر

 !میگما -

 هوم؟ -

 کجاس؟ اصالنی االن -

 :گفت و زد ایدیگه پوزخند

 رفت بعدم. کنه درمان رو زدی بهش تو که چاقویی هایضربه که بیمارستان رفت اول -

 .بده استعفا انتظامی نیروی از

 چیه؟ اسمت راستی -

 !صولتیش نوع از منتها. سینام همون -

 شدی؟ آشنا پویا و حامد با چطور -
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 و کندم جون همین برای. داشتم رو آمارت خوب. اول همون از بودیم، همکالسی -

 .بیام شی قبول خواستیمی تو که دانشگاهی همون تو تا خوندم درس

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 .شدن قبول من با هم شفیقم رفیقان البته که -

  

 :گفت و کشید آهی. رفت پنجره سمت به

 از حتی. بود گرم مشقم و درس به سرم. داشتم رو جونم خانوم و بابا دنیا، دار تموم از -

 همه. بود نمونه پدر یه بودنش، خالفکار وجود تمام با بابام. نداشتم خبری بابام شغل

 .باشه اون مثل برام تونستنمی کسهیچ مرد، زا سر مامانم که منی برای. بود کسم

 ریختن پلیسا که بود پنج ساعت حوش حول. خونه گشتم بر دیگه، روزای مثل روزم یه

 موقع همون. کرده ربایی آدم قاچاقچیه، بابات گفتن بهم. گشتن رو خونه کل. خونه

 .خدا پیش رفت و کرد سکته جونم خانوم

 :داد ادامه و زد خودش هایحرف به پوزخندی

 آب راحتی به! بهشت؟ به چه! خدا؟ به چه رو ما. اونه مثل افرادی مال فقط خدا -

 واسه نتونستم کاریهیچ. داد رو جونش هوا و زمین بین ماه چند عرض در بابام خوردن

 !گیرم می انتقام همشون از! گیرم می انتقام که گفتم خودم با. بکنم نجاتش

 دوربینا. کردنمی پرواز هوا تو سگم. بودن کرده زندونی رو تو که جایی همون ویال، رفتم

 یه. رفت و کشید آتیش به رو خونه کل و اومد بچه دختر یه دیدم. انداختم کار رو

 االن گفتم. کنه پدر بی رو پسرش. کنه نابود رو بزرگ صولتی تونست بچه دختر

 ادامه رو بابام کار. کنممی نابودش بشه، بزرگ وقتی. کرد باهاش نمیشه کاری. اسبچه
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 انتقام. بشه تنها شغلم بخاطر من مثل امبچه شدم، پدر اگه خواستمنمی چون ندادم؛

 .کاریا اصل. موندن دخترش و سماواتی سرهنگ فقط، و تکشون تک از گرفتم،

 رو وحشتناکی اخم. بود شده قرمز عصبانیت، شدت از چشماش. کرد نگاه من به

 چطوری نداشت فرقی من واسه خب، اما بودمش؛ ندیده حاال تا که بود پیشونیش

 از پر لحنی با. داشت وجود نگاهم تو همیشه یهمیشه بیخیالی این. کنهمی نگام

 :گفت خشم

 بود، حامی بود، پدر یه من برای بود، کی هر من بابای. بشم تنها شدی باعث تو -

 هم رو، تو هم! کنممی نابودت. دادین کشتن به اونو پلیسا اون و تو بود، پناه و پشت

 !بدین پس تقاص باید! روبابات

 :شد پا جاش از دفه یه. ضعیف هرچند البته. اومد ها سگ پارس صدای

 انتقام پسندی؟می بیشتر رو مدلیش چه! بده شکنجت اومده بادیگاردت دیگه! خب -

 !کنه تالفی رو ها چاقو ضربه اون خوادمی. شیرینه خیلی

 !شجاعت و خواستم صبر. خواستم صبر فقط و فقط هم من و رفت بیرون اون

  

 واسه در این بود قرار بار این. بود مخم رو قیژش قیژ صدای. شد باز دیگه بار در

 .بگیره انتقام خامش خیال به تا. بخنده و کنه نگاه رو من سینا تا بشه باز گرم شکنجه

 کرد،می ترسناک خیلی رو چهرش که اخمی با بار این خشن، چهره همون. شد وارد

 بدی سکوت تو اتاق. اومد جلو. نداشت معنا ترس من واسه البته. بود وایستاده جلوم

 .بشکنتش خواست می اصالنی هایقدم فقط انگار که بود رفته فرو
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. پهلوش رو گذاشت دستشو. رفت فرو هم تو چهرش دفه یه اما شد خم. بود جلوم

 خورد رو اعصابش بیشتر خیالی بی این. کردم نگاهش منم و کرد نگاهم خصمانه

 :گفتم بهش. کرد راست رو کمرش. کردمی

 !ممنونم -

 :پرسید و کرد نگاه بهم متعجب

 چرا؟ -

 پلیس حتی. نکنم اعتماد کس هیچ به دیگه خودم، جزبه که دادی یادم چون» -

 !جماعت

 :گفت پوزخندی با

 .گرفتی می یاد باید تر زود که درسیه این -

 !میده درس بعد گیره، می امتحان اول! معلمیه بد روزگار -

 !موافقم اینو -

 !کن شروع رو کارت خب، -

 

 کجاست؟ فرزانه: 5فصل    

 

 هایشخصیت زبان از داستان بعد به جااین از گرامی، دوستان خب: نویسنده»    

 نشده خسته حاال تا که امیدوارم و دارم براتون رو هابهترین آرزوی. میشه بیان دیگه

 «.باشین
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 ***نگین***    

 

 چیا بدونم خواستممی. بود همیشگیم کار. کردممی مرور رو گذشتم و بودم فکر تو    

 ولی کردمی پرواز هومن سمت به هی سرکشم ذهن. رسیدم جا این به که گذشته بهم

 فراموش رو فرزانه باید اول اون. باختممی رو خودم نباید. داشتممی نگه رو خودم

 .کردمی

 بارش که چیزایی چه دیدمش بار اولین برای وقتی. افتادم زندگیش یاد! فرزانه    

 یه از. بودم شده دوگانگی دچار کال  . گرفتمی رو خودش داشت خودم خیال به. نکردم

. صفر اخالقش طرف یه از بود، سال بچه خودش و ساده خیلی وضعش و سر طرف

 نذاشته کردن مسخره جای و بود کرده انتخاب دانشگاه حد در رو لباساش بگما البته

 .بود

 کل فضولی، از که بگم باید میلم برخالف... از کال   من و بود فعال خیلی کالس تو    

 و تفاوتیبی. بود غیرعادی برام حال عین در و عادی خیلی. داشتم نظر زیر رو اعمالش

 که فهمیدم زدم، حرف باهاش شاپکافی توی وقتی. ترسوندمی و من نگاهش سردی

 که اوردم ایمان کامال   جااون. میزد حرف و کردمی ارزیابی رو چیز همه. معقولیه آدم چه

 .هستم فضولی و عجول العادهفوق دختر من

 من و گفتنمی شرفبی ولی بدونم، رو رفتاراش دلیل که مردممی داشتم فضولی از    

 کنی کیف باهاش که نبود آدمی. بود اومده خوشم ازش خیلی. ذاشتمی خماری تو رو

 ازم که کردممی فراموش ناخودآگاه طوربه. بود احترام قابل شدیدا   اما بیای؛ حال سر و

 .ذاشتممی احترام تربزرگ خواهر یه مثل بهش و ترهکوچیک سال دو
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 حالت. بخورم چاقو نذاشت و کرد من بالی سپر خودشو که یادمه درگیری روز    

. بود العاده فوق اون. اوردنمی ابرو به خم و کردنمی تغییر هم درد با حتی صورتش

 دونمنمی شد، ورحمله بهش پسره که موقع اون. بود العاده فوق هم مبارزش مهارت

 .انداختم جلوش خودمو که یادمه فقط اما طور،چه

 داستان شنیدن با. گفت بهم رو چیز همه و کرد اعتماد بهم فرزانه اتفاق اون بعد    

 خاطربه یا گرفتممی افسردگی یا بودم من اگه که مطمئنم. شدم متأثر واقعا   زندگیش

 کشته رو احساسش دیگران به آسیب از جلوگیری برای اون اما شدم؛می دیوونه انتقام

 نمیشد، ناراحت تنهایی از. بود بهتر براش وضعیت این بازم. کردممی درک کامال  . بود

 پرم نیمه یه حالت این خودش قول به کرد، نمی تجربه روحی فشار اسم به رو چیزی

 .داشت

 تمام یه با فرزانه اما خریدم؛ رو ادکلن همون من. سیناست تولد فردا افتاد یادم یهو    

 هدیه برای ادکلن بپذیره که نشد پیاده شیطون خر از اسما آخرشم. شد راضی سکه

 با خوبی بسیار دختر مانند آخر در و! بیخی... پوفف... من خواهر آخه. تره مناسب

 و دادم پایان امفیلسوفانه تفکرات به ساوان، های علفزار بوفالوی بسان ایخمیازه

 .کپیدم

      

 

 27/7/17: مدیران از یکی توسط ویرایش آخرین

 از دفه یه خوند،می صوت فرا فوق صدای با رو ملودی آهنگ که گوشی آالرم صدای با

 کمرم و گردن به قر تا چار آلوده، خواب حالت همون با ناخودآگاه طور به و پریدم خواب

 خیره آینه تو خودم به. شدم روانه بهداشتی سرویس سمت به حالت همون با و دادم
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 متوجه و کردم دقت یکم! کیه؟ دیه این! بزرگ بقراط یا. جهیدم جا از دفه یه و شدم

 جوش اون با کرده، پف چشمای و جنگلی موهای با خانوم شازده این! بعله که شدم

 بود؟ شده ایصحنه چه دادم؟می قر طوری این من یعنی! منم اش، چونه روی گنده

 جوش اون ترتیب اگه نیستم نگین من که کنم عرض باید البته. شد وا خودکار نیشم

 !ده می حال انقد چرا دونمنمی المصب. ترکونمشمی دیقه نیم عرض در. ندم رو

 میز یا آینه اسم به چیزی اتاقم تو. دادم خودم به سامونی و سر یه و برگشتم اتاقم به

 میز و تخت و کمد یه صرف فضا تمام که من متری نه اتاق تو. نداشت وجود آرایش

 کرم کمد داخل وسایلم همه. نداشت وجود آرایش میز واسه جایی بود، شده تحریر

 اتاق از. کردممی استفاده کیفم داخل کوچیک آینه از معموال   آرایش برای و بود رنگم

 بهش. واستاده در کنار باز نیش با بنده خواهر خانوم، نسرین دیدم اومدم بیرون که

 :گفتم

 !توش؟ نره مگس! ندیده؟ آدم چیه -

 !نمیره تخت، خیالت نه -

 :پرسیدم مشکوکانه و کردم ریز رو چشمام

 بیرون؟ ریختی رو دندونت تا دو و سی چرا حاال -

 :گفت اعتراض با

 ؟!ندارم عقل دندون من! تا هشت و بیست -

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 خندیدی؟می چرا نگفتی؟! دیگه نیست کلت تو عقل که همینه -
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 !بود باحالی صحنه هیچی -

 :پرسیدم تعجب با

 !چی؟ -

 :گفت و جلو آورد رو مامان گوشی

 !این -

 بودم مطمئن. بود اومده جوش به دیگه خونم. داد نشونم رو فیلم یه و کرد وا رو گوشی

 :کشیدم جیغ. بود شده سرخ سرخ عصبانیت شدت از صورتم که

 گرفتی؟ فیلم من از شعور بی! نسرین -

 :گفت و زد ای قهقهه

 !نکنم ثبتش میومد حیفم بود؛ دار خنده خیلی -

 !غاله بز -

 !خودتی -

 !کنم حذفش من بدش -

 :گفت و کرد قایم پشتش رو گوشی

 کردی شوهر وقتی ذارممی! گرفتمنمی رو فیلمش که کنی حذفش بذارم بود قرار اگه -

 !بره در و بذاره بشه بدبخت که این از قبل که میدم نشون بهش

 :گفتم اخم با و گذاشتم کمرم رو رو دستام

 !بشه زنش من مثل ایفرشته باشه خداشم از! هر هر -
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 !دم می نشونش من حال هربه! رو خودت بگیر باال دست کم -

 :گفتم و شد وا نیشم

 حقم در خیر دعای! کش پیش بقیش بگیره، رو من بشه پیدا خری یه بذار تو حاال -

 !خواهر کردی

 !کردن می عوض رنگ تا صد میومد شوهر اسم که قدیم دخترای دخترم! نیگا نیگا -

 !باشه سالت دوازده تو که کنممی شک وقتا بعضی ولی! بود قدیما اون -

 !دیگه بله -

 کنه؟می کارچی جااین مامان گوشی راستی -

 .برهمی خودش با و خونه میاد که زد زنگ بابا گوشی با راه وسط از االنم. گذاشته جا -

. بخوابه هامچشم پف تا زدم صورتم رو ماسک یه و نخوردم صبحونه.  رفتم من. باشه -

 بنده مستبد مامان خونه این در. شدم مشغول ناهار واسه و رفتم ساعت یه بعد

 و کنهمی درست غذا یکی نوبتی هم مامان و من کنه؛ نظافت نسرین که دادن دستور

 !دیگه شاغله. کنهمی رو کارها باقی یکی اون

 ماجرا؛ بخش ترینسخت به رسیدم حاال. اتاقم به رفتم و خوردم ناهار بعد ساعت دو

 چی مرحله تغییر خانوما برای ازدواج خدایی، بنده یه قول به! لباس انتخاب یعنی

 چیزی یه جوریهمین! دونمنمی من رو بحثمون به ربطش حاال! بپزمه چی به بپوشم

 خوشگل پیراهن یه گرفتم تصمیم گشتن ساعت نیم یه از بعد. بخندیم هم دور گفتم

 و پاها. کنم تنم پوشوند،می بخوبی هم رو یقم و بود تنم کیپ البته که دارآستین

 .افتادم راه و کردم هم مختصر آرایش یه. نبود مشکلی ولی موندنمی باز هم موهام
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 من کنم، کارچی باید دونستمنمی. شدم نامناسبش جو متوجه رسیدم؛ که مهمونی به

. گیرهمی هاییمهمونی همچین ما آروم سینای دونستمنمی. بودم نکرده رو این فکر

 نگاهی اطراف به. گرفتمی رو ممکن تصمیم بهترین فرزانه شرایط این در خب،

 :گفتم و جلو رفتم. کردم پیدا رو هابچه و انداختم

 !مأجوج و یأجوج قوم بر سالم -

 :گفت و کرد اخم پویا

 .نکنین توهین لطفا   دیگه اما کنین؛ شوخی خواینمی اگه خانوم نگین -

 :گفتم و انداختم زیر به سر شرمنده

 !متأسفم -

 :گفت اسما. گرفت خندشون هابچه همه

 !نمیاد بهت نشو، مظلوم -

 :کردم عوض رو بحث راحت خیلی

 !نیومده؟ فرزانه ها بچه راستی -

 :گفتن هماهنگ همه

 !نوچ -

 :گفتم خنده با

 دادین؟ تشکیل سرود گروه -

 :گفتن صدا یک همه هم باز و



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

166 

 

 !نوچ -

 کله سر که زدیم کله و سر ها بچه با ایدیقه ده یه. گرفت خندشون هم شونهمه و

 و امین. بدم بهش رو کادوم تا رفتم سینا سمت به باهاش من و شد پیداش فرزانه

 بازم ولی! زدن می مشکوک اینا خودم جون به. بودن صحبت حال در هم با فرزانه

 .نگفتم چیزی

 خبر و مردیممی داشتیم نکنه! بودن مشکوک امروز همه کال  . میزد مشکوک هم سینا

 امین که بود برگشت موقع. کردیم پاره تیکه تعارف کلی و دادیم رو کادوها! نداشتیم؟

 کرد؛ فرار اسما. سرمون ریختن ـت*مـسـ تا چند و شد جدا ازمون لباسش شستن برای

 ول اون بخاطر منو یارو تا دو اون. شد ناجیم قبل دفه مثل فرزانه. نتونستیم ما اما

 اوایل شاهد و رفتم منم! برو که کرد اشاره اون اما کردم؛ نگاه فرزانه به استرس با. کردن

 پایین، رفتم. میشه حریفشون فرزانه و نداره معنا ترس که فهمیدم. بودم درگیریش

 رو دستم امین. خطره تو که رفت یادم کردم، فراموش رو فرزانه آن یه. دیدم رو امین

 :گفتم گوشش تو من و گرفت

 گردی؟می فرزانه بر و دور که شدی چیزی عاشقی نکنه! کلک -

 :گفت هول امین

 !بدو. اینجا ریزن می االن پلیس زده زنگ فری. بریم در بدو بشم، عاشق بخورم... من -

 که من به لعنت! من به لعنت. کردم فراموش رو فرزانه و پریدم جا از اون حرف با

 !کردم فراموش رو دوستم بهترین و نداشت ارزشی برام دوستیم
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 هاپلیس بعد، دیقه پنج. بیرون رفتیم خونه اون از ها بچه با و پوشیدم رو مانتوم فوری

 هایدست با که بودن پسر و دختر کلی بعد، و اونجا ریختن هاپلیس. رسیدن سر

 :گفت و انداخت بر و دور به نگاهی پویا. شدنمی خارج خورده دستبند

 رفته؟ ما از قبل فرزانه! هابچه -

 :گفتم لب زیر. گرفت رو وجودم همه لرز. شد روشن بود، خاموش االن تا که مغزم

 !نه وای! فرزانه -

 .گرفتم تماس گوشیش با فوری و زدم پیشونیم به ضربه یه

 ...بوق یه

 ...بوق دو

 ...بوق سه

 در. نداد جواب و زدم زنگ بهش هابار. نداد جواب و خورد بوق بار چندین و بار چند

. کوبیدمی سینم قفسه به تند تند قلبم. بودم شده نگران. شد خاموش گوشیش آخر،

 آروم کردم سعی. خوردمی خوره مثل رو وجودم تمام بیاد، فرزانه سر بالیی کهاین فکر

 حتما   گفتممی خودم با. اومده پیش مشکلی حتما   که کنم قانع رو خودم و باشم

 آروم دلم بازم که چند هر. شده تموم شارژش مدتی از بعد و بوده سایلنت گوشیش

 بازم روز، اون فردای. رسوندم صبح به باألخره اضطراب، کلی با رو شب اون. گرفتنمی

 :داد جواب ها دوقلو از یکی زدم؛ زنگ خونشون به. بود خاموش زدم، زنگ گوشیش به

 بله؟ -

 خونس؟ فرزانه! خانوم سالم -
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 :بودند زده زنگ بهش هم نفری چند من از قبل که انگار. داد جواب ایکالفه لحن با

 ازش خبری االن تا مهمونی رفته که دیشب از اون نه ای؟فرزانه دوستای از شما -

 !نمیده جواب گوشیشم. نیست

 :گفتم ترس با. افتاد جونم به لرز دوباره

 نگشته؟ بر یعنی -

 !که گفتم! خانوم نه -

 هستین؟ کی شما میگم -

 .خواهرش -

 !خواهرشونه؟ کدوم منظورم! خواهرشونین دونم می! نه -

 :گفت همین برای. افتاد زاریش دو انگار

 .فائزم من! آهان -

 خبر؟ چه تون خونه اوضاع از -

 پلیس چطور اشروحیه این با ننم این دونمنمی من! کنهمی گریه زار زار داره مامانم -

 .بوده شده

 :گفتم. اومد بلندش آخ صدای دفه یه

 شد؟ چی -

 :گفت حرصی فائزه
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 ننه؟ نگو من به نگفتم من مگه میگه بعد خجلم، مماخ تو زده دمپاییش با هیچی -

 !جنایی دایره نه بودم، اداری بخش از من تازشم

 !گفتی می داشتی خب -

 گم خبر وقتی که امیرعلی. میره رو قدم اتاق توی هی داره شده دیوونه بابام ها، -

 زخم دستش کل که ویترین شیشه تو کوبید چنان مشت با شد دیوونه شنید، شدنشو

 .مراقبشه فاطمه و بیمارستانه االنم. شد

 دادین؟ خبر پلیس به -

 خوادمی بیمارستان بعد گفتمی امیرعلی! کنهمی فکر داره بابام که گفتم. هنوز نه -

 .کالنتری بره

 چیه؟ اسمش فقط. بیمارستان میرم من. بریم هم با باشه منتظرم بگو بهش -

 :پرسید تعجب با

 چی؟ اسم -

 !نابغه چ لمنگ دیگه بیمارستان -

. خورد جا یکم اونم کنم فکر. دفه یه بود اومده کجا از صمیمیت حس اون دونم نمی

 :گفت بعد و کرد مکث کمی چون

 ... بیمارستان -

 .بگیا بهش باشه، -

 ...ر خیالت باشه، -

 :پروند جا از منو جیغش صدای دفه یه
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 !مامان -

 :گفت تند تند گوشی تو فوری

 !بای. میگم زنم می زنگ امیرم به. برسم بهش برم باید. غشید مامانم! ببخش و من -

 .خدافظ -

 بد حالم. رفت هم تو اخمام دوباره فرزانه یادآوری با! عجبا غشید؟. کردم قطع رو گوشی

! بود من تقصیر. کردممی سرزنش رو خودم و فرستادممی لعنت خودم به مدام. بود

 شوخی امین با داشتم من وقت اون زد؛ می کله و سر ها حرومـزاده اون با داشت اون

 .بودم کرده فراموش رو دوستم بهترین و کردممی

 کردم نگاه که آینه به. شدم حاضر و پوشیدم تند تند رو لباسام. کردممی پیداش باید

 بودم؛ برداشته رنگ ای قهوه مانتوی با راسته جین شلوار یه دقت بدون. کردم تعجب

 که داشتم عجله انقدر. بودم انداخته سرم رو که بود رویی و پشت شال اصلی، نکته اما

 رفتم اتاق از. کردم درستش و آوردم در رو شال فوری. بودم نکرده توجه پوششم به

 :کرد متوقف رو من مامان صدای اما کردم؛ خداحافظی بلند صدای با و بیرون

 !کجا؟ -

 !بدیم خبر کالنتری به ریممی برادرش و خواهر با داریم! شده گم دوستم مامان -

 میری؟ چرا تو! مربوطه خانوادش به خب -

 :گفتم و کوبیدم زمین به ها بچه عین رو پام کالفگی با
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 و سرمون ریختن ـت*مـسـ تا چند شده، گم االن اون من اشتباه بخاطر من مامان -

 براش رفت یادم منم. رفتم در من و شد ناجیم فرزانه که اتاق ببرن رو ما خواستنمی

 .شد گم اتفاق اون بعد. ببرم کمک

 !دختر؟ هست آشغاال آت این از توش که رفتی جایی چرا تو اصال   -

 فهمیدممی باید کجا از. برگردم و بدم رو سینا کادوی خواستممی. دونستمنمی من -

 بیفته؟ اتفاقات این قراره که

 ...نگ -

 .خدافظ دارم، عجله گلم مامان -

 به همه از اول. شدم مامانم سفید شیش و دویست سوار و انداختم چنگ سوییچ به

 :برداشت بوق تا سه با. زدم زنگ اسما

 «چیه؟ ها؟» نَدی؟ هَه؟ -

 کو؟ سالمت -

 :گفت تندی با

 «خوای؟ می چی. نده اخالق درس من به» ایستیرسن؟ نه! ورمه دَرسی اخالق َمنَه -

 نداری؟ فرزانه از خبری تو -

 :گفت تعجب با

 «!ندیدمش روز اون بعد! نه فرزانه؟»! مدیم گور اونو سورا دن گون او! یوخ فرزانه؟ -

 کی؟ دقیقا   -
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 تغییر فارسی به ترکی از رو زبونش. اومد دستش کار حساب من جدی لحن با انگاری

 :گفت متعجبی اما جدی صدای با و داد

. ندیدم بردن خودشون با رو شما مستا اون اینکه از بعد رو اون من نگین؟ شده چی -

 افتاده؟ واسش اتفاقی نکنه

 ریختن پلیسا اون از بعد. برم در که گفت بهم و شد درگیر باهاشون فرزانه شب اون -

 خونوادش. بود خاموش اما زدم زنگ گوشیش به بار چند. نشد خبری فرزانه از اما تو؛

 .نداشتن خبری ازش هم

 باشن؟ آورده سرش بالیی مستا اون نکنه! سرم به خاک اوا -

 بود؛ بدتری خیلی چیزای بود، کرده درگیر منو ذهن که چیزایی. دونستنمی هیچی اون

 بیمارستان به! باشه نیفتاده صولتی گیر کنه خدا فقط که گفتممی همش خودم با

 دیوار به رو سرش. بود نشسته ها صندلی از یکی روی اورژانس، توی امیرعلی. رسیدیم

 اوضاش. کردمی بازی داشت دستاش با. بود بسته رو هاشچشم و بود داده تکیه

 :گفتم و پیشش رفتم. بود خراب خیلی

 سماواتی؟ آقای -

 :دادم ادامه. کرد نگاه بهم و کرد باز رو هاشچشم من صدای با

 !کالنتری بریم باید -

 :گفت انرژیبی و آروم خیلی. بود افسرده

 .بریم -

 :گفت فاطمه به رو و وایستاد امیرعلی راه وسط. افتاد راه دنبالمون به فاطمه
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 داداش؟ باشه! میدی بهم رو بابا مامان حال لحظه به لحظه آمار. خونه برو -

 :گفت همینم برای. کنه درک رو آدما تونستمی خوبخیلی فاطمه

! بیاری خودت سر بالیی و بشه بد حالت مبادا. باش خودت مراقب داداش، چشم -

 !بدتره اونا از خودت حال

 سروان سراغ رفتیم مستقیم. رفتیم کالنتری به. افتاد راه و داد تکون سری امیرعلی

 بلند جاش از اخالق خوش خیلی بعد اما شد؛ متعجب دید رو ما که هومن. عظیمی

 :گفت و شد

 !بشینید بفرمایید کجا؟ جا این کجا شما! اومدین خوش! سالم -

. داشتم دوسش واردیوونه که کس همون. بود من اخالق خوش و مهربون عشق این

 اما گرفت گلومو راه بغضم. افتادمی تپش به قلبم دیدنش بار هر با که کس همون

 کسی ذاشتم نمی. بپوشونه رو چشام پرده اشکی قطره حتی نذاشتم. دادم قورتش

 حاال تا فرزانه جز که بودم ماهری بازیگر چه! بودم ماهری بازیگر چه من. ببینه

 !بودم؟ دوست کلمه سزاوار من واقعا  . بود نفهمیده کسهیچ

 :پرسید هومن. نشستم صندلی روی

 ***هومن** اومده؟ پیش مشکلی -

 

 دوست نه بیام؛ کنار کنارم، در فرزانه نبود با حداقل بودم تونسته فرهاد لطف به

 هفته هر. گرفت تصمیم عاقالنه همیشه مثل فرزانه. نبودنش با فقط داشتنش

 حاال تا چند هر. بزنم حرف باهاش تا فرهاد پیش رفتممی هاپنجشنبه و هاشنبهسه

. بودم دلتنگش هنوزم ولی. بود بخش اثر خیلی ولی داشتم، باهاش جلسه چهار فقط
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 با من ولی بشم؛ سیراب دیدنش با و برم. کنم نگاش دور از برم خواستمی دلم گاهی

 قوی عشق از من که کنم ثابت خودم به تا بودم گذاشته قرار. بودم گذاشته قرار خودم

. بشه من نابودی باعث تونهنمی نفر یه عشق. میارم در زانو به رو اون که منم این. ترم

 داشتم؟ خودم پیش فکری چه اتاق تو کشیدم رو فرزانه من که روز اون. زدم پوزخندی

 بهم کال   بود بغلم فروشگاه تو که روز اون. بود قفل مغزم نداشتم، عادی حالت دونمنمی

 .دونمنمی بودم؛ ریخته

 کارش به طبابتش پروانه ابطال وجود با که پزشکایی از یکی پرونده و بودم کارم محل تو

 خیلی. اومدن دوستش و فرزانه برادر شدم متوجه که کردم می بررسی رو دادمی ادامه

. بدن توضیح بهم رو اومدنشون دلیل و بشینن که خواستم ازشون صمیمی و گرم

 .بود ماجرا وخیم وضعیت کننده بازگو امیرعلی صدای

 فرزانه. برن مهمونیش به که بود کرده دعوت رو همه. بود سینا تولد شب یکشنبه -

 بابام با همین برای. نداشت خبری اونجا وضعیت از چون نه؛ یا بره باید دونستنمی

 با و بده رو سینا کادوی بود، نامناسب وضعیت اگر اونجا؛ بره که شد قرار و کرد مشورت

 که گفت بابا به و زد زنگ که بود نگذشته رفتنش از ساعتی یه هنوز. برگرده اصالنی

 که گفت بابا به. گردهبرمی و میده رو سینا کادو که گفت. بدتره هم بد از اونجا وضعیت

 چند. نشد ازش خبری تماس، اون بعد. کنن جمع رو بساط اون تا پلیس زنهمی زنگ

 نیست بند جا هیچ به دستمون دیگه االنم. بود خاموش ولی زدیم زنگ بعد ساعت

 «.داری خبر ماجرا کل از تو چون. تو پیش اومدیم

 مسلط خودم به سختی به. بکشم نفس تونستمنمی من؟ عشق شده؟ ناپدید فرزانه

 سختی به که صدایی با و شدم خیزنیم. دادممی انجام رو وظیفم باید فقط من. شدم

 :گفتم بودم داده بهش خونسردی تن
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 بودن؟ مهمونی اون تو کسایی چه -

 :گفت لرزون صدایی با نگین

 .اومدم همینم برای. بودم من -

 اما داره؛ خاصی زیبایی نگینم که دیدممی کردم، می دقت که حاال. کردم نگاه بهش

 :گفتم بهش. بود تر زیبا زیبایی هر از فرزانه من برای خب

 :پرسیدم. داد تکون مثبت نشانه به سری. بده جواب سؤاالتم به لطفا   -

 باشه؟ شده ناپدید اتفاق اون بعد که شناختیمی رو کسی بودن؟ مهمونی تو کیا -

 ...اصالنی عالوه به دانشگاه و اکیپ هایبچه همه -

 :گفت و پرید جا از دفه یه

 .نبود پیداش اصالنی موقع، اون! وای -

 موقع؟ کدوم -

 اصالنی. بدیم بهش رو سینا کادوی تا رفتیم فرزانه با اسما، و امین و من شب اون -

 .بود دنبالمون هم

 خب؟ -

 :داد ادامه و کرد نسیبم حرفش وسط پریدنم خاطربه ایغره چم

 ...دادیم که رو کادو -

 نیفتاد؟ خاصی اتفاق فاصله اون تو یعنی خب -
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 و کرد حفظ رو قبلش لحن سختی به. کرد نگاه بهم درهم اخمایی با. اومد در حرصش

 :داد ادامه

 می نزدیک اکیپمون های بچه میز سمت به. بود برگشتنمون موقع کار اصل نه، -

 .شد خالی روش مشـروب ظرفای و خورد امین به خدمتکار یه که شدیم

 .بودم عجولی آدم من اصوال  . پریدم حرفش وسط بازم

 .کنه تمیز رو لباسش تا شد جدا ازتون اون طبیعتا   پس خب -

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس! شدم الزم آفتابه که کرد نگاه بهم جوری یه دیگه

. کردن سد رو راهمون ـت*مـسـ آدم تا پنج که بدیم ادامه راهمون به خواستیم. درسته -

 رفت اونا از یکی. نبود پیشمون موقع اون اما شد؛ جدا ازمون کی اصالنی دونمنمی

 .کرد فرار و کشید جیغ هم اسما اسما، طرف

 درسته؟ موندین؛ تنها نفر چهار اون و شما یعنی -

 و انداخت بهم عصبانی فوق نگاهی. جلو اومد و شد بلند جاش از. آورد جوش دیگه

 :گفت تیکه تیکه

 شدین؟ متوجه... نپرین... حرفم وسط... دیگه -

 :گفتم بیچارگی با

 .چشم چشم، -

 :داد ادامه و سرجاش نشست و زد لبخندی

 اومدن پسرا اون از تا دو. شد درگیر پسره اون با امین جلوتر، کمی و کرد فرار اسما -

 باال طبقه اتاقای سمت به رو ما. رو فرزانه دستای تاشون دو و گرفتن رو من هایدست
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 گرفتن رو من که دوتایی اون. شد درگیر باهاشون فرزانه رسیدیم، که راهرو به. کشیدن

 .کنم فرار که کرد اشاره بهم هم فرزانه. دوستاشون پیش رفتن خرابه، اوضاع دیدن هم

 درسته؟. بیاری کمک تا کردی فرار هم تو و -

 وسط که نشد این متوجه انگار و بود غمگین صورتش حالت. نشد عصبانی دیگه

 .پریدم حرفش

! شدم غافل. کنیم فرار باید و رسنمی پلیسا االن که گفت امین اما پایین؛ رفتم! بله -

. بود خاموش اما زدم؛ زنگ بهش اون بعد. کردم فرار و بردم یاد از رو دوستم بهترین

 و بود کالفه امیرعلی. ریختمی اشک مظلومانه داشت نگین. رفت فرو هم تو اخمام

 :گفتم امیرعلی به رو. کردممی تحقیق باید. کشیدمی موهاش تو رو دستاش هی

 پرونده مسئول رو من که بخواین سرهنگ از. کنین رسمی رو درخواستتون و برین -

 .دارم بیشتری اطالعات بودم، بادیگاردش من چون بگین. کنه خواهرتون

 :گفتم نگین به رو و

 !بیا دنبالم -

 اونا مطالعه و پرونده دریافت ساعتی چند. کردم بررسی رو دیروز پارتی پرونده و رفتم

 شدگان، بازداشت اسامی بین که بود این کرد جلب رو نظرم که ای نکته اما برد؛ زمان

 :پرسیدم نگین از. دیدمنمی آشنایی اسم

 کردن؟ فرار شما با کسایی چه -

 .من اسما، امین، حامد، پویا، -

 چی؟ سینا پس -
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 .نبود هم ها شده دستگیر بین! باشمش دیده کادو دادن بعد نمیاد یادم -

 باید باشه؟ داشته دست قضیه این تو هم سینا بود ممکن یعنی. رفت هم تو اخمام

 :گفتم همین واسه. کردممی کسب بیشتری اطالعات

 .ببینم رو خونه بریم باید -

 !شده؟ پلمپ -

 ...شه پیدا صاحبش تا نظره تحت حتما  ! آره -

 :گفتم بهش. بود سالن تو امیرعلی. شدم خارج دفتر از

 دادی؟ تشکیل رو پرونده -

 .شدی مسئولش هم تو. آره -

 :گفتم و نکردم حالش به توجهی. بود حال و حسبی خیلی

 .سرهنگ پیش بریم -

. گذاشتم نظامی احترام. کردم باز رو در سرهنگ بفرمایید صدای با. زدم در به تقه چند

 :گفت و داد بهم رو باش آزاد دستور سرهنگ

 عظیمی؟ داری کار چی -

 پلمپ دیروز که ایخونه گشتن اجازه ازتون خواستممی! سرهنگ جناب ببخشید -

 .کنم پیدا مدرکی شاید. بدین بهم رو شد

 زمان ساعتی چند میشد، صادر اداریش نامه تا خب! بری تونیمی. خب بسیار -

 .کنم مطالعه رو اصالنی ستوان پرونده تا رفتم همین برای. گرفتمی
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 حاال. بود داده استعفا صبح امروز همین اصالنی ستوان. بود متشنج شدید اعصابم

 و آخر حاال. کنم چیکار باید دونستمنمی! بود اصالنی همین یکمون شماره مضنون

. کرد خارج افکارم از رو من حکیمی دوم، ستوان صدای میشد؟ چی پرونده این عاقبت

 .بود شده صادر نامه

 :پرسیدم نگین از راه تو. افتادیم راه امیرعلی و نگین با

 بودن؟ ـت*مـسـ واقعا   افراد اون -

 پرسی؟می چیزی همچین چرا -

 :اوردم زبون به رو بود کرده مشغول رو ذهنم که چیزی

 ـتی؟*مـسـ به بودن زده رو خودشون یا بودن ـت*مـسـ. بگو تو حاال -

 بودن گرفته رو ما که موقع داشتن،همون اینقشه اگه. نمیومدن نظر به هوشیار -

 .بخورن کتک راحتی همین به ذاشتننمی. رسیدنمی خدمتمون

 نبود؟ آشنا نظرت به هاشونچهره -

 :گفت کردن فکر کمی با

 .پور مهدی شاهین. بود شاهین! بودیم دیده دانشگاه تو رو شونیکی -

 داری؟ رو شمارش -

 :گفت و انداخت باال ایشونه

 !ندارم نه -

 :گفتم و نشدم پاپیچ زیاد منم
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 .باشه -

. رسیدیم خونه به. میومد حساب به خوبی سرنخ. بود شاهین درگیر ذهنم هنوز ولی

 :گفتم نگین به رو. زباله و خالی های بطری و لیوان از بود پر جا همه. شدیم وارد

 .گرفت صورت درگیری که جایی به ببر رو ما -

 :کرد اشاره و رفت راهروها سمت به. رفتیم دنبالش به. افتاد راه نگین

 !جا همین -

 چاقوی یه. کرد می خودنمایی هاسرامیک روی خون قطرات رد. کردم نگاه زمین به

 به رو دلم باشه من فرزانه به متعلق خون این که این تصور. زمین روی بود افتاده خونی

 برداشتم آرومی به رو چاقو. پرداختم کارم به و کردم منحرف رو ذهنم زور به. میاورد درد

 کنار. کردم نگاه اطراف به دقیق. نگاری انگشت واسه ببرنش تا کیسه یه تو انداختم و

. کردم بوش و داشتم برش. خورد می چشم به سفید دستمال یه ها، گلدون از یکی

 :گفتم نگین به رو. سوخت دماغم

 هم اصالنی 95% احتمال به و دزدیدن رو اون صولتی آدمای 90% احتمال به! درسته -

 .اونه آدمای از

. کردم نگاه ساعتم به. بود زیاد احتمالشون بازم ولی! بودم آورده در خودم از رو درصدا

 :پرسیدم داشت؟ کالس امروز نگین یعنی. بود ظهر از بعد

 داری؟ کالس امروز -

 چشمش جلو رو دستم. کرد می نگاه زمین روی شده خشک خون به مبهوت نگین

. داد تکون سری مثبت عالمت به سرش با. پرسیدم رو سؤالم دوباره و دادم تکون
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 دلسوزی این به اعتنایی سوخت، واسش دلم. رسیدمی نظر به مظلوم و غمگین خیلی

 :گفتم و نکردم

 .کنم تحقیق باید هم جااون. دانشگاه بریم باید -

 و نگین با خودمم. کنه نگاری انگشت و ببره رو مدارک که گفتم هم رهنما ستوان به

 دنبالمون خروس دم عین که هم امیرعلی. شدیم دانشگاه وارد. افتادم راه به امیرعلی

 :پرسیدم نگین از. بود وقت ساعتی نیم یه هنوز کالسا شروع به. بود افتاده راه

 چرخید؟می بیشتر کسایی چه با پور مهدی -

 دستش و موند خیره نقطه یه به دفه یه. کرد آنالیز رو محیط و برگردوند رو سرش کمی

 :گفت و کرد دراز سمتی به رو

 .اونا با -

 شنیدنمی گل و گفتنمی گل و بودن وایستاده جااون که پسرایی اکیپ به و جلو رفتیم

 :گفت شونیکی و دادن رو جوابمون. کردیم سالم

 !فرمایش -

 :گفتم و آوردم در رو نظامیم کارت

 .بدین جواب سؤاالتم سری یه به کنممی خواهش ازتون هستم، عظیمی سروان -

 هااون با تونهمی کار چه پلیس یه پرسیدنمی خودشون با خب. خوردن جا اولش

 :گفتن صدا یک همه اومدن خودشون به بعد اما باشه؛ داشته

 !باشه -

 :پرسید مبهوت پسرا از یکی ولی



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

182 

 

 !نبودی؟ خانوم فرزانه بادیگارد تو مگه -

 اسم راستی. بگیرم عهده به رو ایشون از محافظت وظیفه شدم مجبور دالیلی به -

 !چیه؟ شما

 .هستم ساجدی سهیل -

 :پرسیدم جدی خیلی

 درسته؟. شناسیدمی رو پور مهدی شاهین شما -

 :گفت مکث با چون. نده باد به رو سرش اشتباه حرف با خواستمی انگار

 !منه هایدوست بهترین از اون خب! بله -

 نیومدن؟ دانشگاه به امروز ایشون. عالی بسیار -

 :گفت گیجی با

 !کردنمی غیبت هم جلسه یه اون. بود سؤال جای خودمم برای اتفاقا  ! نه -

 رسه؟ می نظر به خوبی آدم پسریه؟ جور چه -

 واسش اونم که باشه دخترا با دوستی گناهش بزرگترین شاید خوبیه، پسر اون -

 .داره خاصی چارچوب

 ...قلیون سیگار، حاال تا -

 :گفت قاطعیت با

 .شد نمی هم نزدیک بهش حتی! اکیدا   -

 شنیدین؟ زبونش از رو اصالنی یا و صولتی فامیلی حاال تا -
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 :اساسی میزد گیج. شناسهنمی رو کسایی همچین بود معلوم قیافش از

 حاال؟ کین اینا نه؟ -

 :پرسیدم و گذاشتم جواببی رو سؤالش

 درسته؟. رفتن مهمونی به دیروز ایشون -

 همین واسه. نرفتیم ما. بود کرده دعوت هم رو همه که بود سینا تولد مهمونی! بله -

 .رفت تنها شاهین

 بود؟ چطور سماواتی خانوم با اش ـطه رابـ -

 :گفت منمن کمی با

 رو پاکی آب ایشون وقتی خوب اما! بشه دوست باهاش خواستمی اوایل راستش -

 .نپلکید برش و دور دیگه ریخت، دستش روی

 داشت؟ هم ایکینه آیا ایشون از -

 .نداشت باهاشون خاصی مشکل! نه -

 ندیدین؟ ازش ایمشکوکانه رفتار اواخر، -

 :پرسیدم و کشیدم عمیقی نفس. داد تکون منفی نشونه به سری

 دارین؟ هم تماسی شماره ایشون از -

 0912... موبایلش شماره. کنین یادداشت لطفا   بله -

 خانودش؟ از تماسی شماره -

- ...021 
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 چی؟ آدرس -

 ...پونک. بله -

 .ممنونم خیلی -

 .کرد خودش متوجه رو من پشت از صدایی دفه ه. داد تکون سری اونم و

 !گالب و گل هومن آقا! سالم -

 :دام رو جوابش. بود حامد. کردم نگاش و برگشتم

 !حامد آق سالم -

. بود پیشونیش رو غلیظی اخم پویا. بودن هم اسما و امین و پویا. کردم نگاه رو پشتش

 :گفت و نگین سر تو زد پسگردنی یه اومد اسما

 اولدی؟ نه فرزانه -

 :پرسیدم

 گفت؟ چی چی این ها؟ -

 :گفت خندید امین

 شد؟ چی فرزانه میگه بابا، هیچی! شدیما خانوم مترجم رسما   دیگه -

 .اینجا اومدیم همون واسه اتفاقا   -

 داد می قرار مخاطب رو امیرعلی که حامد صدای با که بگه چیزی خواست امین

 :شد ساکت

 ناراحتی؟ شده چی! داداش سالم -
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 :گفتم بلند

 !بدین اجازه دیقه یه ها بچه -

 :گفت پویا

 شده گم نکنه. نیست پیداش دیشب از. کجاست فرزانه بدونم خواممی من راستش -

 !گردین؟می دنبالش دارین و

 این. رفت هم تو اخمام. کنه پنهانش خواستمی که داشت خاصی لرزش صداش

 :گفتم و کردم کنترل رو منفیم احساسات سختی به بود؟ چی از ناشی واکنش

 .دزدیده رو اون یکی زیاد، احتمال به و شده ناپدید اون! درسته -

 که حالی در و آرومی به. بود شده برجسته پیشونیش رگ. باشه آروم کردمی سعی پویا

 :گفت کنه، بیان شمرده رو جمالتش کرد می سعی

 دزدیده؟ رو اون کی کی؟ -

 :پرسید متعجب امد! صولتی -

 کیه؟ صولتی -

 ادامه شعف با حامد. دادن تکون سری ندونستن نشانه به هاماون و کرد نگاه بقیه به

 :داد

 پسرشه؟ دوس یعنی -

 :گفت و پرید پایین باال ها بچه مثل

 !داره؟ پسر دوس هم اون گفتم دیدین! دیدین -
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 :گفتم عصبانیت با

 !حامد -

 :گفتم ذوق با. شد ساکت جا در اونم و

 !جذبه جونم -

 :دادم ادامه و شدم جدی دفه یه

 که روزها این از یکی. بوده پلیس گذشته در فرزانه بابای دونینمی که طورهمون -

 دستشون سر. برسن اهدافشون به تا گیرنمی گروگان رو بیچاره این بوده، بچه فرزانه

 خاطر به. میده لو پلیس به رو اطالعات و کنهمی فرار هم اون. بوده صولتی کمال هم

 از خوادمی و گیرهمی دل به کینه کمال پسر اون بعد. میشه اعدام صولتی کمال همین

 .بده شکنجش نحو بدترین به و بگیره انتقام شد بزرگ وقتی دختره، اون

 :گفتم و دادم نشون بهشون رو کمال عکس و آوردم در کیفم از رو پرونده

 !صولتیه کمال عکس این -

 :گفت و شد خیره عکس به کمی پویا

 !دیدم رو عکس این من -

 :داد ادامه. کردم نگاهش پرسشگر

 آشپزخونه، رفت که سینا. میزه رو که دیدم آلبوم یه سینا، خونه بودم رفته که بار یه -

 .بودن مرد این و سینا به متعلق هاعکس اون بیشتر. کردم باز رو آلبوم منم

 ...یعنی پس -

 :داد ادامه امیرعلی
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 :گفت حامد. باشه صولتی پسر همون رحیمی، سینا که داره وجود احتمال این -

 رو؟ ما گرفتی آقا -

 :پرسیدم و کشیدم هم تو رو اخمام

 چیه؟ منظورت -

! بریزه کرم بهم کسی بزارم عمرا  . کنم می ریزی کرم دارم هاستسال خودم من -

 !دیگه آره بزاری، سرکار مارو خوایمی

 !نه -

 میشه؟ طورچه آخه -

 !شده که حاال -

 نفهمیدیم؟ چطور! بودیم هم با اول کالس از آخه -

 :پرسید و بحث وسط پرید پویا

 شد؟ اعدام کی صولتی کمال -

 :گفتم تفاوت بی

 !پیش سال پنج -

 :گفت بهت با و شده گرد چشمای با حامد به رو

 شیطنتش یهویی! شد عوض دفه یه سینا پیش سال پنج باشه یادت اگه! حامد -

 !شد مثبتمون بچه و ریخت

 :گفت متفکر ای چهره با هم حامد
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 !بوده انتقام و باباش مرگ تالشش همه اون دلیل پس آره، -

 :پرسیدم. برسم اینتیجه به مورد در تا میشد تموم هابحث این باید! بودم کالفه

 گفت؟ می چی مادرش و پدر مورد در سینا -

 :گفت پویا

 .مرد زا سر مامانشم. داده دست از پیش سال پنج تصادفی تو رو باباش که گفتمی -

 باید. میشد خوبخیلی کردیم،می پیدا رو شاهین اگه. کردم کتاب و حساب خودم با

 :گفتم امیرعلی به. کردممی پیدا آدرسی

 !بزنم حرف بابات با من میشه اگه -

 :گفت و کشید پوفی اونم

 !بریم! باشه -

 :گفتم هابچه به

 !بنویسین جاهمین دارین، سینا از آدرسی اگه -

 امیرعلی و من و موند جاهمون نگین. نوشتن آدرس تا چند و جلو اومدن پویا و حامد

 که دادم خبرم. بگیرن نظر زیر رو هاآدرس این که گفتم سربازها به. برگشتیم اداره به

 :گفت و اومد حکیمی ستوان شدم، که دفترم وارد. بگردن شاهین دنبال

 ستوان انگشت اثر سماواتی، خانوم از غیر به ما کهاینه نگاری انگشت نتیجه! قربان -

 .کردیم پیدا چاقو روی رو اصالنی

 :گفتم. بودم کالفه
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 مأموریت طول که بود جالب! فرزانه. کردم فکر خودم با! بری تونیمی! خب بسیار -

 باید چیکار نجاتش برای! نکشید پر عشقش سمت به ذهنم باید که چنان اون

 آدرس چی هر باید. بودن پورمهدی شاهین و سینا اصالنی، مضنونینمون! کردم؟می

 گوشم تو صدایی اما زدم زنگ شاهین گوشی به. کردیممی پیدا ازشون تونستیممی

 :میومد بدم ازش همیشه که پیچید

 ...باشدمی خاموش نظر مورد مشترک دستگاه -

 کنم؛ خانومه این اجداد بار فحش چنتا حرص شدت از خواستمی دلم اوقات گاهی

 به. بود کرده خاموش رو گوشیش من طرف. نداشت گناهی که بیچاره اون خب اما

 به متینش و سنگین صدای و برداشت رو گوشی زن یه بوق دو بعد. زدم زنگ خونش

 .رسید گوش

 !بله؟ -

 پورمهدی شاهین آقای با شما. گیرم می تماس آگاهی اداره از. خانوم سرکار سالم -

 دارین؟ نسبتی

 نبره؟ رو آبرومون کرده؟ کاری نکنه پسر این چی؟ واسه آگاهی؟ -

 :شد می حس نگرانی صداش تو

 هستین؟ مادرش شما! خانوم نه -

 کرده؟ کاری افتاده؟ اتفاقی! آقا بله -

 ندارید؟ پسرتون از شماخبری! باشین آروم! خانوم نه -
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 چی هر! ندارم ازش خبری هیچ دوستش مهمونی رفته گذاشته که دیشب از! واال نه -

 سر جایی ما خبر بدون شب یه بود نداشته سابقه حاال تا. خاموشه زنممی زنگ که هم

 .کنه

 باشم؟ داشته مالقاتی باهاتون تونممی -

 :داد جواب اضطراب با

 !خوب بگین چیزی یه! ترسم می دارم دیگه من آقا -

 :گفتم آرامش با نگرانش لحن جواب در

 .بشید خبر با ماجرا از تا کالنتری بیاید همسرتون یا خودتون یا شش، ساعت امروز -

 داشتم ازشون که هاییآدرس تمام به که دادم دستور نیروها به و دادم تکیه صندلی به

 پیدا رو جاشون تونستن، اگه و کنن آوری جمع اطالعات موردشون در و کنن مراجعه

 .کنن

 :گفتم و نشستم جام سر درست. زد در یکی

 !بفرمایید -

 :پرسید ازم. تو اومد داد می زیادش گریه از خبر که قرمز و کرده پف چشمای با نگین

 نشد؟ خبری -

 !مطمئنم! کنیممی پیداش. گردیممی داریم. خانوم نه -

 پوست با دختری. نداشت کمتر فرزانه از بود، خوشگلی دختر. گرفت گریش دوباره

. بود ایقهوه هاشچشم. دید میشد رو تیرش ایقهوه موهای ریشه که بود گندمی

ِ » زدم تشر خودم به. شکالت مثل! خالص  ذل! شدی غیرتبی چقد دیگه بسه! هومن ا
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 تو بیل با الخالی ربع بیابون خاک ای کنی؟ می توصیفش داری و مردم دختر به زدی

 «!سرت

 داره ببینم تونستمنمی. گرفتم طرفش و برداشتم میز روی از رو کاغذی دستمال جعبه

 هق با. بغلم کرد پرت رو خودش دفه یه خورد، جعبه به چشمش وقتی. کنهمی گریه

 :گفت هق

 !خدا ای بیارن؟ سرش بالیی نکنه! شده گم من خاطربه اون -

 یا و کنی؟می ـناه گـ داری چون عقب برو گفتممی باید کنم؟ کارچی باید دونستمنمی

 که موقع اون. شد می سرم چیزا این من مگه اصال   بشه؟ آروم تا گفتمنمی هیچی

 هم خودم. سوختمی براش دلم. نزدم حرفا این از خودم به بودم گرفته ـل*بغـ رو فرزانه

 :کردم زمزمه گوشش دم. بودم داده دست از رو دوستم بهترین هامأموریت از یکی تو

 جبران رو کوتاهیت تا بگردی دنبالش باید کنی، گریه که این جایبه. آروم! باش آروم -

. بشی کاربه دست االن باید. کنی جبرانش تونینمی دیگه بشه پیدا اگه کنی؛

 ***نگین**

 

 کنم؟ زندگی اون بدون تونستممی چطور بود، من عشق مرد این. کردمی آرومم حرفاش

 نابود شد، می ناامید امیدم اگه بود، وصال امید به کردممی تحمل رو دوری این اگه من

 .شدممی

 و کشیدم کنار رو خودم. بود اومده بند اشکام دیگه اما بودم؛ بغلش چقدر دونمنمی

 لو خودتو دستی دستی! ابله» بودم درگیر خودم با. انداختم پایین رو صورتم زدهشرم

 اتاق اون تو حواسم و نبود خوش حالم« .کنه نگاهت محاله حاال. خاصیت بی! دادی
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 نگاه هومن به تعجب با. اومدم خودم به صورتم رو دستمالی شدن کشیده با. نبود

 :گفت اخم و شوخی از مخلوطی با. کردم

 مجبور آخرش! رفته هپروت تو خانوم گرفتم، جلوش رو جعبه ساعت یه چیه؟! ها؟ -

 !کنم پاک خودم شدم

. کردممی حس تام خوشبختی تو رو خودم. زدم بهش عشقم همه وسعت به لبخندی

 تو. کردمی جادو عشق. بودم سپرده فراموشی دنیای به رو هافرزانه و فرزانه تمام حاال

 اومد در صدای. کردممی نگاه بهش فقط دنیا تمام از فارغ و بودم شده غرق هاشچشم

 لو خودتو چرا نگین وای». اومدم خودم به. کشید بیرون شیرینم هایلحظه از رو من و

 «.کنه فراموش رو فرزانه باید فعال اون دی؟ می

 :گفت کالفه هومن

 بله؟ -

 :گفت و تو اومد حکیمیه ستوان اسمش بودم فهمیده تازه که آقا یه

 گفتن و اومدن همسرشون همراه به پورمهدی فامیل به آقایی سروان، جناب -

 .ببینن رو شما خوانمی

 !کن راهنماییشون. خوب بسیار -

 .سروان جناب اطاعت -

 گرخیدم مرض ای! باال پریدم متر شیش شخصه به من که کوبید زمین چنان رو پاش

 .خو
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 به و تو اومد بود چشمش رو شیکی مستطیلی عینک که شلوار کت با آقایی یه

 :گفت مرد. شد داخل پوشخوش و قد بلند زن یه دنبالش

 .ببینین مارو خواینمی بودین گفته -

 :داد جواب هومن

 !پسرتونه به بهراجع. درسته -

 چیه؟ مشکل خب -

 :گفت و کرد اشاره مبل به دستاش با هومن

 :گفت هومن به رو بعد و انداخت من به نگاهی مرد. لطفا   بشینید بفرمایید -

 !کنیم صحبت تنها قراره شما با کردممی خیال -

 :گفت و زد لبخندی هومن

 .هستن مربوط پرونده این به هم ایشون -

 :گفت و انداخت صورتش به چنگی مامانش

 ...مردم دختر با رفته حاال کردم بزرگ پسر کشیدم زحمت همه این ببین! من وای ای -

 :موند نصفه آقا اون تشر با حرفش

 !الناز -

 خیره من به نبود توش چیزی کینه جز که چشمایی با فقط و نداد ادامه دیگه هم اون

 و مردونه ایخنده هم هومن« .کنننمی که خیاال چه ملت! عجبا» گفتم خودم با. شد

 :گفت و داد سر کوتاه
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 .متفاوته خیلی کنیدمی فکر که چیزی اون با ماجرا. بشینید لطفا   -

 :گفت آقا اون بعد. نشستند و دادند افتخار حقیر هایمبل به آقا و خانوم

 !شنوممی -

 :گفت هومن

 درسته؟ بوده، تونآقازاده دوست تولد شب یکشنبه آقا، ببینین -

 .بله -

 .داشتن حضور مهمونی توی هم دوستشون همراه به خانوم این دیروز -

 :گفت و کشید خفیف جیغ یه خانومه

 ...خانوم این دوست با یعنی -

 :زد تشر دوم بار برای مرد

 !الناز -

 :گفت آقا اون به جیغ با زنه

 ...خوا می نکنه آقا؟ چیه -

 .بفرمایید آقا خب! بزنن حرف تا بگیر دهن به زبون دیقه دو الناز -

 :کرد شروع عمیقی نفس با هم هومن

 هااتاق سمت به رو اونا و میان نفر دو این سراغ ـت*مـسـ نفر چهار مهمونی این تو -

 که دختر اون اما کنه؛ می فرار خانوم این و میاد پیش درگیری یه راهرو توی. کشوننمی

 .میشه ناپدید بعد به ماجرا اون از داره، سن سال شونزده فقط
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 :گفت تفاوت بی ایقیافه با مرده

 داره؟ ما به ربطی چه خب -

 .شمان آقازاده پسرها اون از یکی کهاینه ربطش -

 :گفت و کرد کنترل رو خودش سختی به

 کجاس؟ حاال خب، -

 ناپدید کل به و نیست سماواتی خانم و شما پسر از خبری هیچ. دونیمنمی هم ما -

 احتمال این حاال و بودن پلیس گذشته در سماواتی خانوم پدر گذشته، این از. شدن

 نظر در رو احتماالت ما. باشن آورده ایشون سر بالیی دشمناشون از یکی که داره وجود

 .مظنونینه از یکی هم شما پسر و گیریممی

 :گفت جانبی به حق قیافه با

 کاره؟خالف من پسر یعنی -

 ازشون تا بشن پیدا ایشون باید اما نباشه؛ درست اصال   ممکنه و احتماله فقط این -

 .بیاد عمل به بازجویی

 کنیم؟ کارچی باید ما! خب -

 شنیدین؟ جایی رو صولتی یا و اصالنی فامیلی حاال تا شما -

 !نه -

 طبیعی؟ غیر رفتارای با دوستایی مشکوک؟ هایتلفن -

 !اصال   نه -
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 رو شمارش کاغذ یه تو بعد. مالید راستش دست با رو گردنش و کشید پوفی هومن

 :گفت و داد آقا اون به و نوشت

 .خطرن در سماواتی خانوم. بدین ما به کردین پیدا ازش خبری اگه لطفا   -

 زمین به و بود کرده هنگ هم خانوم اون. نگفت زیادی چیز و کرد تأیید سر با هم مرد

 :گفت و زد ای ضربه شونش به مرد. کرد می نگاه

 !خانوم بریم -

. بیرون رفت آقا اون با حرفبی و چکید گونش روی از اشکی قطره. اومد خودش به زن

 :گفت و شد بلند جاش از هومن. بود نیم و شیش. کردم نگاه ساعت به

 .بزنیم حرف فرزانه بابای با بریم باید! خب -

 جا؟اون چی واسه -

 .داره بخوری دردبه اطالعات حتما  . بوده پرونده این انجام مسئول باباش -

 و شد وا در. بودیم وایستاده سماواتی خاندان بزرگ خونه در رویروبه. بریم باشه، -

 فرزانه راستش. بودم اومده خونه این به که بود باراولین. شدیم وارد هومن و من

 شناخت که وقتی تا و بشه خارج چهارچوبش از نباید دوستانمون روابط که گفتمی

 .کشونهنمی خونه به رو اون نکرده پیدا امخانواده از کامل

 مترش پنجاه و صد حداقل که بود متری چهارصد ویالیی خونه یه. شدیم خونه وارد

 شده دیزاین قشنگی به سفید و طوسی مشکی، ست با خونه. بود شده باغش صرف

 :گفت و جلو اومد دوقلوها از یکی. بود ساخته مدرن دکوراسیون یه و بود

 دادین؟ افتخار ما به که شده چی بپرسم میشه! عظیمی آقای سالم -
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 بزنم؟ حرف سماواتی آقای با دارم اجازه -

 .بفرمایید! بله بله -

 .ممنونم لطفتون از خیلی -

 فرزانه خانواده عکس. کرد جلب رو توجهم عکسی یه راهرو توی. رفتیم باال ها پله از

 فرزانه گرفت، دلم. نبود خبری عکس اون تو فرزانه خود از که بود جا این نکته اما بود؛

 و پدر. میشه سرد نبینه، محبت خانوادش از که دلی. نداشت نیازی روانشناس به

 ...!ادعا فقط. داشتن رو داشتن دوست ادعای فقط اون مادر

 تک مبل تا هفت اتاق داخل. بود بزرگ کامپیوتر میز یه اتاق گوشه. شدیم اتاق وارد

 من و برگشت طرفمون به. کرد می نگاه بیرون به پنجره از هم مرد یه. داشت وجو نفری

 :گفت و مبل روی نشست توجهبی. ببینم رو قیافش تونستم

 طوره؟ چه بابات کردی؟ ما از یادی شده چی! خان هومن سالم -

 .شدیم مزاحمتون صولتی کمال پرونده بابت... راستش! خدمتتون دارن سالم -

 بدونی؟ خوایمی چی واسه صولتی؟ -

 .دخترتون با ـطه رابـ در -

 !مرده که صولتی ولی -

 !زندس هنوز پسرش -

 :گفت تعجب با آقا محمد

 سینا؟ پسرش؟ -

 :پرسید آقا محمد از بیشتر تعجبی با هومن
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 شناسین؟می رو اون شما -

 :گفت پوزخندی با آقا محمد

 رو خانوادش من میشه مگه. بود من صمیمی هایدوست از یکی کمال جون، پسر -

 چی؟ یعنی دوست؟ نشناسم؟

 به البته. شد تهران انتظامی نیروی وارد بشناسیم رو باند رئیس ما کهاین از قبل -

. داره سینا اسم به پسر یه فهمیدم موقع همون. شدم دوست باهاش. کاوه سعید اسم

 تازه ما اون بعد. شد ناپدید سعید بودیم، آورده در سر باندشون از تازه که سال دو بعد

 .رفتهمی کش اطالعات و شده وارد انتقالی مأمورای از یکی اسم به اون که فهمیدیم

 شد؟ دستگیر صولتی که شد چی -

. بگیرن باج خواستنمی بودن، دزدیده موقع اون رو فرزانه دونیمی خودت که تو -

 دو گوی و گفت متنش نظر به. رسید بهم اس ام اس یه که بودیم کشیدن نقشه درگیر

 من. بگیریم رو بزرگ نسبتا   معامله یه جلوی تونستیم اطالعات اون کمک با. بود نفر

. بود مرد تا چند عربده صدای اومد که صدایی تنها اما زدم؛ زنگ ناشناس اون به فوری

 .کردیم پیدا رو صولتی اختفای محل و کردیم ردیابی رو خط

 کردین؟ پیدا چطور رو دخترتون -

 .برگشت و کرد فرار خودش -

 طور؟چه نپرسیدین ازش -

 :گفت بیخیالی با آقا محمد

 .کرد فرار اون که بود این مهم! نه -
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 :گفتم دلم تو و زدم پوزخندی

 !باشه نیومده سرش بالیی که نبود مهم اصلنم! آره -

 :پرسید هومن و کردن نگاه بهم عصبانیت با هومن و مشکوک فرزانه بابای

 بود؟ کی ناشناس اون دونینمی -

 .نکردم پیدا رو کسی اما گشتم؛ دنبالش خیلی! نه -

 !بوده خودتون دختر شخص، اون -

 :پرسید پته تته با آقا محمد

 چی؟ یعنی -

 .کردن برقرار رو تماس اون خانوم فرزانه یعنی -

 :گفت ناباوری با آقا محمد

 !نداره امکان -

 :گفتم و شدم عصبی

 !خودتون دختر اال تونستمی کسی هر! که واقعا   -

 نگفت؟ چیزی چرا پس... پس -

 ببینین که کردین نگاه رو معصوم بچه اون بدن و تن شما اصال  ! نپرسیدین چون -

 کردم؟ کاری همچین من بگه بیاد پاشه راس راس دارین انتظار بعد نه؟ یا سالمه

 بود؟ افتاده واسش اتفاقی چی؟ واسه.. آخه -
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 سر بالیی که افتاده یادتون سال شش از بعد تازه سرهنگ جناب! باش رو آقا! به -

 نه؟ یا اومده دخترتون

 :غرید و شد عصبی

 و زدن زنگ بهتون که موقعی. بود خورده کتک مرگ حد تا! جون دختر دیگه بگو -

 هاس،اون دست فرزانه کنین باور تا بشنوین رو دخترتون صدای شما خواستنمی

 جان نوش حسابی کتک یه و نیومد در صداش اونم. بیاد در جیغش تا زدن کتکش

 .بزنه حرف تا گوشش دم گذاشتن رو تلفن شدن خسته که آخر. کرد

 ...اون... یعنی -

 بزنه چاقوش و بشه درگیر هیکلش برابر سه با مرد، یه با شد مجبور حتی بیچاره اون -

 !کنه فرار تا

 :گفت ناله با. اومد در اشکش

 ...من کس همه... من دختر یعنی -

 :گفت و شد عصبی هومن

! نه نه رحیمی، سینا جناب خانوم، فرزانه همکالسی. خوایممی تریمهم چیز فعال   -

 کنه؟ کمک ما به که بیارین خاطربه تونینمی چیزی. دزدیده رو اون صولتی سینا

 :گفت و داد تکون نه نشونه به سری آخر در. کرد فکر کمی

 .صولتی پسر نه بانده مورد در داریم ما که اطالعاتی! نمیاد یادم چیزی -

 :گفتم نیش با

 !کشیدین زحمت -
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 :گفت داد دست باهاش هومن. کرد خم پایین سمت به رو سرش و شد شرمنده

 ببینیم؟ رو خانوم فرزانه اتاق تونیممی. لطفتون از ممنونم! حال هربه -

 .بگردن رو وسایل خانوم نگین لطفا   ولی. البته -

 .ممنون بازم حتما  . چشم -

 .نکردم کاری -

 فهموندمی بهم که عمیق نفسی با و گرفت رو بازوم هومن. بیرون اومدیم اتاق از

 :گفت کنه کنترل رو عصبانیتش خوادمی

 !دار نگه رو احترامش! بزرگتره ازت سالسی از بیشتر اون -

 :گفتم و انداختم زیر رو سرم. شدم پشیمون حرفام از آن یه

 !باشه -

 کنارش و داشت قرار نفره تک تخت یه پنجره، کنار و اتاق گوشه. شدیم اتاق وارد

 میز یه بغلش و داشت قرار کمد یه گوشه، یکی اون و تخت رویروبه. بود هاییپرده

 پر توش که داشت وجود باال بلند قفسه یه هم میز روی. بود چسبیده بهش تحریر

. نمیومد چشم به ایدیگه چیز ها،این جز و بود میز روی تاپ لپ یه. بود کتاب

 پوست طرح تختش روی لحاف و زمین روی فرش. بود مشکی سفید اتاق دکوراسیون

 دیوار رو ساعت و سفید دیوارها بودن سیاه دستیک ها قفسه و کمد. داشت گورخر

 .مشکی

 دفترچه. انداختم نگاهی ها کتاب قفسه به من و فرزانه تاپ لپ سر رفت هومن

 :بود نوشته اول صفحه. کردم بازش. خورد چشمم به خاطراتش
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 درونش که ایشیشه. باشم سرد هم من دیدم، سردی اگر که داد یاد من به زندگی -

 !شکندمی سرد، بیرونش و است گرم

 :گفت هومن که بخونم خواستم. بعد صفحه به رفتم

 .خوند رو اون میشه آدم مرگ از بعد فقط. شخصیه چیز یه خاطرات دفترچه -

 :گفت هومن جو، و جست ساعت نیم از بعد. کمد سر رفتم و بستم رو دفترچه منم

 .دیگه بریم باید. کنیم پیدا چیزی نشد اینجا خب، -

 توی فقط و برگشتم خونه به هومن ماشین با. بود هشت ساعت. کردم نگاه ساعتم به

 کجا به آخرش. کردم جو و جست چقدر روز یه این که کردم فکر موضوع این به راه

 ...اسپرسو مثل! گرم... اسپرسو مثل! تلخ: 6 فصل رسید؟می

 

 ***هومن***

 

 ازش ردی داشت احتمال که جایی هر. گذشتمی فرزانه شدن گم از که بود روز سه

 با هم نگین. نبود صولتی و اصالنی شاهین، از اثری هیچ اما بودیم؛ گشته رو بشه پیدا

 بیرون تفکراتم از در به ایتقه با. کرد می کمک بهمون جدیت با ناراحتیش وجود

 :گفتم. بود عصر چهار. کردم نگاه ساعتم به. اومدم

 .تو بیا -

 :پرسیدم. داخل اومد دستش تو بسته یه با سربازی

 شده؟ چی -
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 .بده شما به که بچه دختر یه به داده رو بسته این ناشناس یه قربان -

 کنه؟ برقرار ارتباط باهامون خواستمی صولتی یعنی صولتی؟ بود؟ کی طرف از یعنی

 :گفتم

 .ببینم من بدش -

 :پرسید. میز رو گذاشت رو بود دیسی یه محتوای که کوچیکی یبسته. جلو اومد

 قربان؟ فرماییدمی اجازه -

 .بری تونیمی -

 !اجازه با -

 و نگین فرزانه، بابای امیرعلی، به. کردم نگاه دیسی به. بیرون رفت و گذاشت احترام

 .کنن نگاه رو فیلم بیان که گفتم سرهنگ

 پوفی. کردممی نگاه پویا و حامد امین، اسما، چهره به کالفگی با من بعد ساعت یه

 :گفتم نگین به رو و کشیدم

 نیاری؟ رو اینا نمیشد حاال -

 :گفت التماس با هم نگین

 .بیان باهام باید که کردن پیله بعدش. بودن پیشم اینا زدی زنگ بهم که موقعی -

 :گفت معترضانه اسما

 باخاخ؟ ده بیز میسان گوی نیه -

 :گفت هم امین
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 !ایستیروخ ده بیز! دی دوز! هَه -

 :گفتم باشه مؤدبانه کردممی کنترل داشتم زور به که لحنی با و بستم رو چشمام

 !نیستم بلد ترکی من! محترم خواهر! آقاجون -

 :گفت حامد

 البته. کنهمی تأیید امینم کنیم نگاه هم ما ذارینمی چرا میگه خانوم این بابا هیچی -

 !موافقم حرفشون با شدیدا   منم

 دارین؟ ترک فامیلتون تو شما! سؤال یه آقا -

 :گفت ای خنده تک با همین واسه. فهمید رو منظورم حامد

 و شدیم آشنا بود دومشون سال که پسر شازده این با سربازیمون اول سال ما! بابا نه -

 .داد خوردمون به رو ترکی سال یه همون تو هم آقا این. شدیم دوست

 !بدی یاد باید منم به باشه یادت! بابا ایول -

 :گفت خیالی بی با امین

 !خواب رخت خیالت دادا باشه -

 :دادم ادامه

 .نباشین اینجا االن که بهتره ولی -

 :گفت و کرد سپر ـینه*سـ پویا

 .کنیم کمکش تا باشیم داشته خبر ماجرا از باید. هستیم فرزانه هایدوست هم ما -

 :گفت التی لحن با هم نگین
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 .داره بست و چفت دهنشون من مثل اینام! داداش راحت خیالت -

 :پرسیدم و کردم نگاه سرهنگ به

 قربان؟ چیه شما دستور -

 :داد جواب سرهنگم

 !باشه قرص دهنشون اگه البته! ببینن نداره اشکالی-

 پرید خوشحالی با حامد کارا؟ این و سرهنگ! استغفرهللا. رفت حامد به ایغره چشم و

 :گفت و سرهنگ ـل*بغـ

 !جون دایی مرسی -

 :گفت خنده با و جلو داد هل رو اون سرهنگ

 !بری می رو آبروم داری! جون پسر بسه -

 :گفت هابچه دختر مثل حامد

 !جونم دایی چشم -

 امروز! خدا یا. رسید کارش به و شد جدی دفه یه و داد سر بلند یقهقهه یه سرهنگ

 فیلم داد؟ فاز تغییر سریع انقده این چرا حاال ها؟کنهمی رو جدید کارای داره سرهنگ

. شد نمایان تلویزیون قاب تو دختری چهره. کردیم روشن رو تلویزیون و گذاشتیم رو

 به صورتش و بود شده پاره لبش گوشه. نبود تشخیص قابل کتک شدت از اشچهره

 هم دور از که خوردمی چشم به خون از هاییخط صورتش تمام روی. بود کبود شدت

 .بود کرده ورم اشگونه. سیمه جای که میزد جار
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 «صورتش دور بود بسته دستمال تیکه یه ها، نه زورو نقاب حاال» دار نقاب فردی

 اون. کرد وا چشماشو ریلکس خیلی. زد محکم ضربه یه پهلوش به و شد نزدیک بهش

 خیلی زخم همه اون وجود با. شناختممی خوب رو چشماش حالت. بود فرزانه

 .کرد می نگاه گرش شکنجه به تفاوتبی

 زل تلویزیون صفحه به ترس با اسما. کردم نگاه نگین و اسما به و برگردوندم رو سرم

 شده جدی شیطون و شر امین و حامد. کردمی گریه داشت بغلش تو نگین و بود زده

 جلوی خواستنمی و بود شده سرخ چشماش امیرعلی. داشت غم چشماشون و بودن

 .ریختمی اشک دخترش برای وضوح به آقا محمد اما کنه؛ گریه جمع

... پویا اما ندادیم؛ نشون واکنشی و بود طبیعی سرهنگ و من برای چیزها این دیدن

. رسیدمی غم به چهرش ته. میزد بیرون گوشاش از دود و بود سرخ چشماش پویا

 :گفت لب زیر که شنیدم

 !رذل کثافتای -

 بی داشتن اونا حاال و بودم ندیده رو فرزانه موهای حاال تا من. کردیم نگاه فیلم به

 بود سیم و کشیدنمی رو ایشقهوه موهای. داشتنمی بر سرش از رو حجابش رحمانه

 .اومدمی فرود بیچاره فرزانه پیکر به که

 در صداش حتی اون و دیدیممی رو فرزانه خوردن کتک صحنه داشتیم ما ربعی یک

 :گفت و رفت کنار گر شکنجه آخر. نمیومد

 که رو چیزی اون باید خواین،می سالم نه زنده، کنممی تأکید زنده، رو فرزانه اگه -

! بیاد دخترش نجات برای تنها باید باباش! سماواتی محمد. بدین بهمون رو خوایممی

 !که؟ گرفتین
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 مرد. کرد می نگاه تلویزیون صفحه به صامت داشت و بود اومده بند آقا محمد گریه

 :داد ادامه

 !منتظرتم... سینمای روبروی شب ده ساعت چهارشنبه یعنی امشب همین -

 :گفت سرهنگ. شد بلند جاش از آقا محمد

 !بشین! محمد -

 سرهنگ و مبل روی نشست. کردم می درک همه از بهتر من رو حس این. بود کالفه

 :گفت

 رفتی وقتی.گوشت تو ذاریممی هم شنود یه. کنیممی وصل ردیاب یه موهات بین -

 .گیریمتمی نظر زیر اونجا

 :گفت هم حامد

 !جونم! نداره حرف کارت همیشه مثل. خودم دایی به آفرین! آره -

 :گفت اخم کمی و جدیت با سرهنگ

 !میشی بامزه نکن فکر. نکن رفتار لوس و بچگانه قدر این! حامد -

 :گفت دخترا عین و کرد نازک چشمی پشت حامد

 !ایشش -

 اما میاره؛ در ادا طوری اون سنگین جو اون بردن بین از برای حامد که فهمیدممی کامال  

 :زد تشر سرهنگ

 !حامد -
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 :گفت و پایین انداخت رو سرش حامد

. نداشت تعریفی کیسهیچ حال. شدن بلند جاشون از همه! جون دایی شرمندم -

 زد رو خوشگلش چشمای! اه»: زدم غر خودم با. ریختمی اشک همه از بدتر نگین

 خودم به بازم شده؟ چت تو هومن خوشگلش؟ چشمای. برد ماتم دفه یه« !کرد داغون

 بی! کنم تعریف جماعت دختر از نبودم کسی من ولی« !خوشگله واقعا   خب»: گفتم

 :گفتم آقا محمد به و شدم هامدرگیری خود خیال

 .کنیم جاسازی رو شنود و ردیاب تا بیاین باید سماواتی آقای -

 :گفت و داد تکون سری هم آقا محمد

 !باشه -

 تو هابچه همه. کنن آماده رو ردیاب و شنود احتماال   تا بیرون رفتن سرهنگ و آقا محمد

 :گفت و کرد من طرف به رو روش. کردمی گریه بلند بلند نگین. بودن خودشون

! برگردون بهم سالم و صحیح رو خواهرم کنممی التماست! خدا رو تو! هومن آقا -

 !بیاد سرش بالیی خوامنمی! کنممی خواهش

 شرمندگی با. کوچیک چشماش و بودن شده سرخ گریه شدت از هاشگونه و بینی

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 !میدم انجام بیاد بر ازم کاری هر -

 :گفت و کشید پوفی امین

. جونش به بودن افتاده سیم با بود معلوم نامردا. بود نمونده هیچی فرزانه اون از -

 .بود کبود چطور صورتش و سر که دیدین. شکوندن هم رو استخوناش از یکی احتماال  
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 تحت زیرکانه رو حرکاتش. میشد ترسرخ پویا بیرون، میومد امین دهن از که کلمه هر

 رهنما. تو اومد و زد در به یکی. کرد کنترل رو خودش عمیق نفس تا باچند. داشتم نظر

. بود گچ مثل رنگش و زد می نفس نفس که درحالی و آشفته وضعی و سر با. بود

 :پرسیدم

 رهنما؟ ستوان شده چی -

 .شده پیداش پورمهدی شاهین. پورمهدی! قربان -

 :گفتم زده هیجان و بلند صدای با فوری

 کجاست؟ چی؟ -

 برنشمی. بوده خونی و زخمی صورتش و سر. کردن پیداش قم-تهران بزرگراه کنار -

 بی اما خوبه وضعیتش. کننمی خبر رو ما و میشن متوجه مأمورین و بیمارستان

 .بیمارستان کردن منتقلش. هوشه

 دادین؟ خبر خونوادش به -

 .قربان بله -

 :گفتم بعد. بشم مسلط خودم به تا کشیدم عمیقی نفس

 .بریم شو آماده. خب بسیار -

 :گفتم نگین به رو

 وضعیت لحظه به لحظه آمار بهم. پورمهدی سراغ رفتم من که بگو سرهنگ به -

 بیمارستان ما بعد، ساعت نیم. افتادم راه حکیمی و رهنما ستوان با. بدین رو جااین

 :پرسیدم و پذیرش رفتم. بودیم
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 شاهین اسم به فردی امروز. انتظامی نیرو از هستم عظیمی سروان. خانم سالم -

 کردن؟ منتقل جااین به رو پورمهدی

 :گفت باشه سالش هشت-هفت و سی حوش و حول خوردمی که پرستار

 .جناب بله -

 .معالجشون پزشک نام کجاست؟ اتاقشون -

 :گفت کامپیوتر به نگاهی با پرستار

 .هستن خیری مرتضی آقای هم معالجشون پزشک. یازده و دویست اتاق باال، طبقه -

 .ممنون خیلی -

 .کنم می خواهش -

 کدومشون هر رو که بود تخت سه شامل اتاق یه. رسیدیم شاهین اتاق به و باال رفتیم

 :پرسیدم بود اونجا که پرستاری از. بود خوابیده مریض یه

 هوشن؟ بی هنوز آقا این -

 :داد جواب حواس بی پرستار

 .دارن استراحت به نیاز بیمارا. نشین مزاحم لطفا  ! آقا بله -

 کنین؟ هدایت خیری مرتضی آقای جناب اتاق به منو تونینمی فقط! بله -

 :گفت و انداخت بهم نگاهی پرستار

 .بیاین دنبالم -

 :خورد گوشم به میانسالی مرد صدای. زدم در و رسیدم اتاق به
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 !بفرمایید -

 :گفتم که پاشه خواست احترامم به دکتر. شدم وارد

 .باشین راحت -

 :پرسیدم و شدم جاگیر صندلی روی. بشینم که کرد اشاره

 درسته؟. خیری دکتر جناب -

 .هستم خودم بله -

 شاهین آقای وضعیت درمورد خواستممی. آگاهی اداره از هستم عظیمی سروان -

 .بدونم پورمهدی

 تا کردن رهاش شتم و ضرب از پس احتماال  . شده وارد بهش شدیدی هایضربه -

 به وارد هایکبودی. کرده پیدا رو اون یکی مردنش از قبل خوشبختانه خوب ولی بمیره

 طی که شدیم متوجه ما اما میشن؛ خوب زمان مرور به چون نیست ایمسئله بدنش

 آسیب خوشبختانه. شده وارد مغزشون سری پس لب به شدیدی نسبتا   ضربه درگیری

 که بگم بهتون باید. میان بهوش دیگه ساعت یه تا اما هوشن بی فعال  . ندیدن چندانی

 «.باشن داشته دید تاری یا و کنه اذیتشون کمی سردرد ممکنه

 بپرسم؟ سؤاالت سری یه ازش اومد بهوش وقتی میشه -

 :گفت و داد تکون تأیید نشونه به سری

 .بشه وارد بهشون زیادی عصبی فشار نباید منتها. بله -

 .لطفتون از ممنون خیلی -
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 سر باال دادم ترجیح. کردممی صبر باید شیش ساعت تا. بود پنج ساعت االن! اوف

 بود؟ بـرده خوابم کی من. پریدم خواب از ضعیفی ناله صدای با. بمونم منتظر شاهین

 به شاهین. شد بلند ناله صدای دوباره. بود دقیقه ده و شیش کردم، نگاه ساعت به

 :پرسیدم ازش. بود اومده هوش

 داری؟ درد -

 مسکن و اومد پرستار یه و دادم فشار رو زنگ. داد تکون تأیید معنی به رو سرش

 :شکستم رو سکوت. کرد تزریق

 بزنی؟ حرف تونی می -

 :گفت درد کلی با

 !آره -

 درسته؟. بودی رفته مهمونی به یکشنبه روز تو. کنممی شروع پس باشه، -

 !بله -

 افتاد؟ اتفاقی چه روز اون -

 :کرد شروع و کشید عمیقی نفس

 رو مشـروب ظرفای که این تا. کردیممی شیطنت و زدیممی حرف داشتیم هابچه با -

! اوهو» داره؛ عواقبی چه ـتی*مـسـ که دونستممی چون خوردم نمی معموال   من. آوردن

 پافشاری انقدر. نمیشه چیزی پیک یه با که کردن اصرار ها بچه اما« !حلقم تو عواقبت

 .خوردم منم که کردن

 نکردی؟ ـت*مـسـ عمد به یعنی -
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 .آخ... پرید سرم از هوش یکی همون با. جنبه بی منم و بود بارم اولین! نه -

 شده؟ چی -

 :گفت درد با و گذاشت سرش رو رو دستش

 !هامیره گیج داره همچین ولی. کشید تیر سرم دقیقه یه هیچی -

 داری؟ هم دید تاری. شده وارد سرت به که ایه ضربه اثرات از. باش آروم -

 .یکم آره -

 :گفتم بخشی آرامش لحن با

 .بده ادامه. میشه درست اینم دیگه یکم -

 دماغم به محکم ضربه یه وقتی و شد چی نمیاد یادم دیگه. گفتممی داشتم خب -

 .سرجاش اومد درد شدت از عقلم تازه خورد،

 خوردی؟ چیزی دیواری دری به -

 :گفت و خندید

 به نگاه یه. شده چی دونستمنمی و بودم پوشونده رو صورتم کل درد از اول! بابا نه -

 همین البد زدم حدس. شده درگیر دوستام با بچه دختر یه که دیدم و انداختم اطرافم

 این که فهمیدم دیدم، رو قیافش تا اما شدم؛ بلند عصبی. کرده ناکار رو خوشگلم دماغ

 .کالسمونه فرزانه همون دختره

 :گفت خنده همون با و گرفت خندش! شد جالب! خب -

 سرش بالیی خواستممی ـتی*مـسـ عالم تو من نظر به. دماغم تو بود اومده کله با -

 .کنه می دفاع خودش از اون که بیارم
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 .جان آقا بده ادامه -

 و یکی با من که شدن ورحمله طرفمون به. مستن همچنان پسرا از تا سه که دیدم -

. شنیدم رو بلندی فریاد صدای که بودم مشغول من. شدیم درگیر دوتاشون با دختره

 که شد باعث دوم فریاد اما بود؛ آورده یکیشون سره بالیی دختره البد. نکردم توجهی

 .کنم نگاه رو عقب

 :داد ادامه. بود افتاده روز اون اتفاقی چه ببینم تا بودم شده گوش سراپا

 گوشی یه. بود سوراخ پهلوش بادیگاردش و داشت دستش تو خونی چاقوی یه فرزانه -

 بزنه، حرفی خواست تا. بود باباش کنم فکر. گرفت تماس یکی با و گرفت دستش تو

 .سرش تو زد و کشید نعره یه پشت از یکی

 کردی؟ چیکار تو! خب -

 دردش. شکمم تو زد محکم خیلی ضربه یه که برسم رو یارو همون حساب خواستم -

 کتکم انقدر. جونم به افتادن نفر چند شدم، که خیزنیم. کردمی فلج رو آدم المصب

 چرا که فرستادم لعنت صدبار خودم به موقع اون یعنی. بود نمونده واسم نایی که زدن

 هم وقتی. شدم بیهوش و کلم پس زد چوب با یکیشون آخر در. خوردم رو زهرماری اون

 .اینجام دیدم کردم، وا چشم

 نیست؟ یادت کسی چهره -

 تونستممی رو کی. بود شده اشک پر چشام که کشیدممی درد چنان من. جان آقا نه -

 ببینم؟

 .کن استراحت. کمکت از ممنون خیلی. باشه! پوف -

 :گفت که بیرون برم خواستم
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 .کن صبر -

 :پرسیدم و برگشتم

 شده؟ چی -

 .یادمه شون یکی چهره -

. کردیممی نگاریچهره فوری باید بود طال وقت. میشد خوبی نخ سر. زد برق هامچشم

 :پرسید دکتر. بستم پشتم رو در و شدم وارد. خیری دکتر اتاق رفتم فوری همین برای

 اومده؟ پیش مشکلی -

 آگاهی؟ بیاد ما با تونهمی پورمهدی» -

 .باشه مهمون اینجا روزی یه باید حداقل بخواین رو راستش -

 :پرسیدم بچه پسر یه مظلومیت با

 کنه؟ می تهدیدش جدی خطر بشه مرخص االن اگه یعنی -

 .بیاره در سر اینجا از دوباره ممکنه ولی نه، که جدی خطر -

 :گفتم خنثی ای قیافه با

 نفر یه ممکنه نگیریم کمک ازش اگه و طالست ما واسه وقت چون. بیاد بذارین پس -

 .بمیره

 :گفت و داد تکون سری بیچارگی با دکتر

. شاهین اتاق طرف به رفتم اومدم بیرون که اتاق از. مرخصه دیگه ساعت یه تا! باشه -

 :گفتم بهشون مختصر علیک سالم یه از بعد. دیدم رو مادرش و پدر اتاقش در دم
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 .بیاد ما با باید اون. بدین انجام رو پسرتون ترخیص کارای لطفا   -

 :گفت و گونش روی به زد مادرش

 خالفکاره؟ من پسر یعنی -

 :گفتم و زدم بخشی آرامش لبخند

 .میاد ما به کمک برای فقط. خانوم نه

 خارج بیمارستان ساختمون از. پسرش اتاق رفت و کشید عمیقی نفس هم خانوم اون

 دوم بوق با. نگین به زدم زنگ. بود هفت به ربع یه ساعت آوردم، در رو گوشیم. شدم

 :برداشت

 !سروان جناب سالم -

 !نوری خانوم سالم علیک -

 :گفت حرص با

 !نگینم من! نوری و کوفت -

 :دادم جواب کجی دهن و لودگی با منم

 !الماسم منم -

 :شد حرصی قبل از بدتر

 .نزار سرمسربه هومن -

 .هومنم من. شد حاال دیدی؟! ها -

 .بگو رو کارت! حاال خب -
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 :پرسیدم گیجی با

 چی؟ -

 :داد جواب من از بدتر لحنی با اونم

 احوال واسه که شما. بگو رو بزنی زنگ بهم شده باعث که کاری گرفتی؟ فراموشی -

 .گیرینمی تماس پرسی

 خبر؟ چه اداره از! شدیما بدهکارم حاال! بابا ای -

 دستگیرت چی بگو تو حاال. کنن می آزمایشش دارن االن شده آماده شنود و ردیاب -

 شد؟

. باشه گفته دروغ ممکنه هرچند نداشته؛ ماجرا به ربطی اصال   شاهین میرسه نظر به -

 .نشده دستگیرم فعال   که خاصی چیز. ذاریم می بپا براش ما

 با باشه شده ناامید انگار نگینم. بود نشده دستگیرم چیزی هنوز. بودم نگفته دروغ

 :گفت حوصلگیبی

 .داریم کار کلی برگرد لطفا   حاال خب -

 دیگه؟ امر! چشم -

 .کن پیداش زود کنم می خواهش فقط. ندارم کاری نه، -

 .کنممی رو سعیم تمام. چشم -

 .خداحافظ پس، خب -

 .خداحافظ -
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 شوری و شر پر دختر نگین. افتادم نگین حرصی لحن یاد. کردم قطع رو تماس دپرس

. بودم شده رو اون به رو این از کال   بود اومده زندگیم به اون وقتی از چرا دونمنمی. بود

 می نظم و جدیت به زندگیم کل که منی. شد زیاد شیطنتم ذره ذره ناگهانی، نه اونم

 محیط تو شدن بزرگ بخاطر و بود من نهفته ذات تو اینا همه شاید البته. گذشت

 حاال. رفت هم تو اخمام فرزانه موضوع یادآوری با دوباره! اعلم هللا. بودم جدی نظامی

 ته ما و بود ده اعت. بود شاهین و فرزانه بابای امیدمون همه فعال   کردم؟می چیکار باید

 پیداشون صولتی اراذل کله و سر که بودیم منتظر شخصی ماشین یه توی خیابون

 نظرش زیر. رفتمی وراون وراین مدام و داشت شدیدی استرس آقا محمد. بشه

 .طرفیم کیا با بفهمیم کاری اول همون تا داشتیم

 صدای. گرفتمی خوابم داشت کم کم. نشد خبری اما موندیم منتظر ساعتی نیم

 :کردم باز رو پیام. آورد بیرون خواب خماری از رو من گوشی پیامک

 موندی؟ منتظر انقد نشدی خسته سروان جناب -

 :کردم تایپ

 هستی؟ کی تو -

 .بگیریش خوایمی که همونی -

 کجایی؟ -

 .دارمت نظر زیر! نزدیکیا همین! امم -

 میشه؟ چی بگیرنت بخوان هابچه اگه کنینمی فکر -

 بشناسن؟ چهره تغییر با رو من آدم همه این بین توننمی طورچه اونا -
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 خوای؟می چی -

 تاوان. متأسفم براتون. زدین کلک شما که خواستممی رو سماواتی من! هیچی دیگه -

 .دینمی من به زدن رودست بخاطر رو بدی

 کجاست؟ فرزانه -

 و کوبیدم ماشین در به مشت با. بود خاموش اما زدم زنگ بهش. نیومد پیامی دیگه

 .دادم گزارش سرهنگ به فوری. کشیدم اینعره

 

 ***نگین***

 و بره فرزانه بابای که بود قرار دیشب. زدممی حرف دانشگاه محوطه تو اسما با داشتم

 امیدوار داشتم کم کم ولی رفته پیش چطور مأموریت که نداشتم خبر. بده نجاتش

 :گفتم اسما به. شدممی

 گرده؟ می بر سالم فری نظرت به -

 «بود زده بد رو اون. دونم نمی».وورمیشدیلر پیس اونو! بیلمیرم -

 :گرفت گریم موضوع این یادآوری با

 ...خدا وایی بودن؟ زده چطور رو خواهرم دیدی رو؟ صورتش دیدی وای -

 !آغالما! باجیم آغالما -

 .کردم فراموش رو آجیم! کنم گریه سد با باید من اصال نکنم؟ گریه رو چی چی -

 ولی. سرت تو سنگ میشه فارسیش معادل»! باشوا داش یکه! باخ! باشوا داش -

 «!سرته تو خاک همون ما اصطالح
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 چرا؟ وا -

ِـیسن -  تازه من بزنی؟ حرف فارسی میشه استپ، لحظه یه - «چرا؟ دونی می» نیه؟ بیل

 !که نمیدی امون ماشاال توهم. گرفتم یاد ترکی یکمی

 :گفت بود حرفاش ته که شیرینی اما کم ایلهجه با

 اومدی نه، یا برگشته فری که بپرسی بری کهاین جایبه! سر تو خاک آخه! بابا باشه -

 دونینمی که تو تازشم. زنده نه کننمی گریه مرده واسه دختر بحالش؟ کنیمی گریه

 .یانه جدیه صدماتش

 .بزنم زنگ هومن به بود قرار! وای -

 بود بخشی آرام مثل خستش صدای. گرفتم رو هومن شماره فوری و برداشتم رو گوشی

 جلوش کردن جلوه عادی قدراین چرا دونستمنمی من. کردنمی تزریق رگام به که

 !بود؟ سخت

 بله؟ -

 داداش؟ چطوری! هومن آق سالم -

 رو خودم و زدم پسش فوری اما کرد؛ سنگینی داداش گفتن با گلوم ته سنگینی چیز یه

 یار فراق درد و ها روز اون فشارات از ناشی خستگی خواستمنمی. دادم نشون انرژی پر

 :داد جواب آرومی خنده با هم هومن. بدم نشون صدام تو رو

 .ممنون خوبم -

 چطوره؟ اوضاع -

 .رسونهمی سالم اونم خوبه -
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 :گفتم داد با نداخت؟ می دست رو من. گرفت حرصم

 !هومن -

 :گفتم و شد خورد اعصابم منم. خندید آروم و گرفت خندش

 خبر؟ چه فرزانه از میذاری؟ سرمسربه چرا! مار زهر -

 برخورد؟ بهت چیه -

 چی؟ پس -

 !پس ببخشید -

 شد؟نمی... کمی فقط. کنم ناز کمی خواست می دلم

 !نوچ -

 :نبود پیدا کشیدن ناز از اثری هیچ و بود بخشیدن برای اصرار فقط لحنش تو

 !ببخش رو من کنممی خواهش! خانوم نگین -

 !اصال   -

 !لوسی چقدر تو آخه گذاشتم، سرت به سر یکم من بابا -

 :گفتم که برخورد بهم همچین... برخوردا بهم همچین

 !کیه لوس بفهمی که کنم می رو موهات دونه دونه رسیدم که همین -

 .بکنی رو کارت تو که کنممی نگات بز عین و میستم وای منم -

 .رسهنمی بهم زورت بگیری رو جلوم هم بخوای اگه تو -

 جدی؟ -
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 .بله -

 از زور به رو گوشی خندیدمی آروم ما کلکل از کنارم که اسما. کنیم تعریف و ببینیم -

 :گفت و بیرون کشید دستم

 «!رو موبایل اون من بده»! موبایلی او منه ور -

 .بده بهم رو موبایلم دزد موبایل! های -

 :گفت و انداخت باال ابرو

 .میرم ور -

 ها؟ نمیدی، که -

 :گفت آروم و اومد بیرون شیطنتش حالت از اسما

 .وور منی گـه سورا اونان دانیشام، گوی لحظه بی -

 «شی؟ شی» -

 .بزن منو بیا بعد بزنم حرف بزار! اوف -

 !بریزم رو کرمم باید من. نمیشه نه -

 .الفرار -

 که گفتمی بهم چیزی یه. سوزوند رو دلم ته تا فرزانه یاد لحظه یه اما دویدم دنبالش

. کنیمی بازی دنبال داری تو و کشهمی درد داره اون. نگین نیستی خوبی دوست تو

 هومن با و وایستاد آرومه جو دید که هم اسما. رفتم فرو فکر به و وایستادم جام سر

 .اومدم خودم به اسما صدای با دیقه دو بعد. زد حرف
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 !نگین -

 جانم؟ -

 :انداخت تیکه پسر یه ور ازون

 !بال بی جانت! صدایی عجب! جونم -

 :گفت بود بغلش که هم پسره یه

 !خام خام رو جیگرت -

 :گفتم و طرفش کردم رو روم

! شده فسیل نه که قدیمی نه،...شده قدیمی ها تیکه این! باش روز به یکم جون آقا -

 .اینجا نیاوردم رو حراست تا کنین گم رو گورتون بعدشم،

 چشمی پشت کردن نازک با همین برای. نیومد خوش مذاقشون به حرفام زیاد انگاری

 کارچی دانشگاه این تو افرادی همچین دونستمنمی من اصال  . رفتن و گذاشتن

 :گفتم اسما به رو باشن؟ مثبت بچه همه نبود قرار مگه کردن؟می

 بگو رو حرفت -

 :زدم داد گوشش تو رفتم. کرد گل ریزیم کرم. بود هپروت تو

 !اسما -

 :گفت اخم با. شدم زمین پخش خنده از منم. پرید جا از متر شیش

 !کردم سکته آزار؟ مردم چته -

 گفت؟ چی هومن. بیرون بیارمت گفتم بودی، هپروت تو هیچی -
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 .بیمارستان بریم باید نگین -

 :پرسیدم تعجب با و پریدم جا از فوری

 چی؟ واسه -

 با رو راهروها. کشید طول ساعت نیم بیمارستان برسیم تا. بریم باید دونم،نمی -

 زن یه بود؟ دیده آسیب کی یعنی. کودکان بخش به رسیدیم تا کردیم طی سرعت

. میزد زجه ساله هشت -هفت و بیست مرد یه ـل*بغـ تو داشت که دیدم رو جوون

 بود معلوم و بود گذاشته سینش روی رو زن سر. بود سرخ سرخ اشهچشم هم مرده

 آشنا برام خیلی مردی یه هومن و فرزانه خانواده از غیر به. نکنه گریه تا زنهمی زور داره

 .بودمش دیده کالس توی که بود فرزانه عموی هادی،. اومد

 :گفت و زنه طرف رفت هادی. کرد نمی شوخی کس هیچ

 .بهشتیه! گذرهمی خوش بهش. خوبه االن جاش اون گلم، آجی خواهرکم، نکن گریه -

 :گفت و فشرد آغوشش تو اونو ترمحکم مرد اون و شد شدیدتر زن اون گریه

 .برم قربونت نکن گریه! من فرشته! من همای! هما -

 در دم. برم دنبالش که کرد اشاره اون و کرد نگاه هومن به. بودم گیج همچنان اما من

 :پرسیدم ازش بیمارستان

 افتاده؟ اتفاقی چه شده؟ چی هومن -

 و چیه نقشمون دونهمی که گفت و داد پیام بهم بودیم صولتی منتظر که دیشب -

 میشن، فرزانه عمه شوهر و عمه که کامیار و هما امروز. باشیم عواقبش منتظر باید

 توی که بیننمی گردنمی بر هم وقتی. بیرون میرن و پرستار دست سپرنمی رو بچه
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 بود نتونسته. داشت ریوی نارسایی اونا بچه. دوده از پر خونه و نیست کسهیچ خونه

 ...خب و بیاره دووم

 :پرسیدم لرزون صدایی با

 مرده؟ -

 سروان جناب و بزرگ سماواتی به: بود نوشته که بود نامه یه بچه پیش. اوهوم -

 .نشده تموم هنوز. باشید عواقبش منتظر که گفتم بهتون که بگید عظیمی

 .نکردن رحم هم ماهه چند بچه یه به! حیوون آشغاالی -

 رو اون کی بود؟ کرده استخدام که بود وقت چند رو پرستار که پرسیدیم کامیار از -

 گفت؟ چی دونیمی بود؟ شکلی چه بود؟ کرده معرفی

 :پرسیدم کنجکاوی اندکی و تعجب با

 گفت؟ چی! نه -

 غیبت سرکار که هست روز چند. کرده معرفی بهشون رو پرستار حکیمی ستوان -

 زیاد احتمال به. کردیم پیدا اتاقم تو کوچولو شنود یه و گشتیم رو اتاق کل. کنهمی

 .خائنه اصالنی مثل هم حکیمی

 داری؟ مدرک -

 .کنه می قوی رو احتمال این که هست چیز چند اما احتماله؛ نه -

 چیا؟ -

 یه اون خب و ندارن غیبت حق هماهنگی بدون انتظامی نیروی افسران که این اول» -

 تو. افتاده واسش اتفاقی یا و بوده کفشش به ریگی یا یعنی پس زده؛ غیبش دفه
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. خالیه که دیدیم و کردیم چک رو زندگیش محل. بدزدنش که نبود خاصی مأموریت

 و گفته دروغ یعنی چه؟ یعنی. مأموریته پسرشون گل که کردنمی خیال مادرشم و پدر

 معرفی پرستاری برای رو نامناسب فرد یه کامیار به. برهمی باال رو فرارش احتمال این

 تو باصولتی دستش قوی خیلی احتمال به پس. کردهمی کار صولتی برای اونم و کرده

 !اسکاسه یه

 :گفتم متفکر

 سر پشت رفتم فوری. افتادم چیزی یه یاد دفه یه. بودیم فکر تو دومون هر! اوهوم -

 :زد داد و نیفته تا رفت عقب عقب قدم چند. کردم موهاش کشیدن به شروع و هومن

 کنی؟ می کار چی! هوی -

 !حقته -

 !قدته هم قورباغه -

 می رو جوابم ها بچه عین. گرفت خندمم طرف یه از. کشیدم بیشتر و شدم حرصی

 :داد

 !کن ول مادرت جون! آخ آخ -

 لوسه؟ کی -

 !چیه قضیه بگو پَ ! ها -

 :زد داد دوباره. کشیدم بیشتر رو موهاش

 !نکش! آی -

 لوسه؟ کی! نگفتی؟ -
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 !گنده کله توی توی -

 تو. زد بال بال بیشتر اون و بردم فرو سرش پوست توی رو هامناخون و کشیدم بیشتر

 :کردم تکرار حرص با گوشش

 !لوسه؟ کی -

 !کن ولم. لوسه من ننه. کردم غلط! نکش آبجی آی -

 از آروم دونست؟می خودش آبجی منو اون یعنی. شد شل دستام آبجی شنیدن با

 :کردم پنهان شیطونم چهره پشت رو غمم و پایین اومدم پشتش

 .شماست شریف شغل کردن غلط! بله -

 .نشو پررو دادم رو بهت دیگه! هی -

 .رسیده ارث به شما از پررویی -

 .مایی استاد شما -

 .کردیم شاگردی -

 .کردیم بنایی -

 :پرسیدم متعجب

 داشت؟ بحثمون به ربطی چه بنایی -

 .گفتم عریضه نبودن خالی برای! رسید ذهنم به همین. دونمنمی منم واال -

 !آوردی کم میگی خودت پس -

 .نیست ما کار تو آوردن کم -
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 من گرفت؛ امغصه لحظه یه. داد خاتمه بحثمون به هومن گوشی زنگ... البد پس -

 کردممی فراموش رو اون همش. بذارم خودم روی رو خواهر یا دوست اسم تونستمنمی

 بیرون تفکراتم از گوشی صدای شدن قطع با. خندیدممی و نداختممی کل همون با و

 حقیر، بنده که جایی آن از. گوشش دم گذاشت رو موبایل. کردم نگاه هومن به و اومدم

 تو منو خواستمی اشبله صدای. کردم گوش صحبتش به باشم،می فضول بسیار

 :گفتم و دادم هولش که ببره خلسه

 .نشو ما فضولی مزاحم! عمو هوی -

 !بله؟ -

- ... 

 ستوان؟ شده چی -

- ... 

 خب؟ -

- ... 

 دیده؟ رو محتواش کسی -

- ... 

 .میام سماواتی آقایون با منم. بده خبر سرهنگ به! دارنگهش طور همون -

- ... 

 .خداحافظ -

 :پرسید جدی خیلی و گرفت من طرف رو صورتش. کردممی نگاش کنجکاوی با
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 شد؟ تموم سمعتون استراق -

 .نشد دستگیرم خاصی چیز اما سروان جناب بله -

 توانایی شما که رسیدمی بدست ور اون از اطالعات بیشتر چون. معلومه که این خب -

 .نداشتین رو شنیدنش

 :پرسیدم ازش. بود شده جدی کامال   و کاریش فاز تو بود رفته رسیدمی نظر به

 برسه؟ نتیجه به سمع استراق این کنین کمک تونینمی شما -

 .رسیده دیگه فیلم یه -

 چی؟ -

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .نباشه توش ایکننده ناامید چیز کنه خدا. دیگه فیلم یه -

 بدم؟ خبر ها بچه به -

 :گفت و کشید پوفی

 .باخبرن جریان کل از که اونا! بیان بگو -

 که بدن خبر هم حامد و امین به هرکدوم که گفتم و زدم حرف پویا و اسما با. باشه -

 پدر و برادر و سرهنگ. شدیم اتاق وارد. رفتیم اداره به و افتادیم راه هومن با. بیان

 :گفت هومن. بودن جااون فرزانه

 کجاست؟ فیلم اون خب. همگی به سالم -

 :گفت سرهنگ
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 جاست همین! پسر باش آروم -

 !قربان ببخشید -

 بیاد؟ قراره هم ایدیگه کس خب، -

 :گفت حرصی هومن

 .میان آشم نخود تا چاهار اون -

 دوستاشه؟ و حامد منظورت -

 .اجازتون با بله -

 .مونیممی منتظر پس! باشه -

 که بودیم منتظر ما و بودن اتاق تو آش نخود هومن قول به تا چهار اون بعد، دقیقه ده

 و شد پیدا تلویزیون روی صولتی سینا سینا، مرد، یه چهره. کنه پلی رو فیلم دستگاه،

 .شد پخش اتاق توی صداش

 بود قرار درسته؟. کنیم معامله یه که بود قرار ما خب خوبین؟! رفقا چطورین! سالم -

. بگیرین تحویل زنده رو خانوم فرزانه بدین، تحویل بهمون رو سماواتی جناب اگه که

 به منم نداره دلیلی خب نشدین، دوستانه معامله به حاضر دیشب که شما حاال

 زیر تاوان. کنین پیدا تونیننمی رو خانوم فرزانه جسد حتی شما! کنم عمل تعهداتم

 !تمومه چی همه خوب دادین، که رفتنتونم آبی

 نحیفی جسم رو دوربین و بیرون اومد شوخیش قالب از. شد ترسناک لحنش دفه یه

 :داد ادامه سینا و کرد زوم بود خون غرق و میزد سفیدی به رنگش که
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 خیلی خانوم فرزانه. بگیریم هم رو سماواتی جناب که باشین اینم منتظر ولی -

 هر به بعد به این از راستی، نه؟. بیشتره خیلی مرد یه زور خوب، ولی. کرد مقاومت

 دونستین؟می. کرد نفوذ نیروهاتون تو میشه راحت خیلی. نکنین اعتماد کسی

 مرده؟ اون یعنی شد؟ تموم راحتی همین به. کنم گریه تونستمنمی حتی. بودم شک تو

 ...نکنه کرد؟ مقاومت چیه منظورش کشنش؟می

 صفحه به همچنان من اما بود شده تموم فیلم. چرخیدمی ذهنم تو سؤاالت این همه

 از چشم اسما جیغ صدای با. نمیومد در صدایی کس هیچ از. بودم خیره تلویزیون

. دادمی فشار رو اشـینه*سـ قفسه و بود زده زانو زمین روی پویا. برداشتیم تلویزیون

 ازش و بود گرفته رو شونش امین. اومدنمی در نفسش درد از و میزد کبودی به رنگش

 به پویا. کنه سرفه دنبالش به و عمیق و پی در پی های نفس. بکشه نفس خواستمی

 ما به نگاه یه. داد می ماساژ رو کمرش امین و کردمی عمل هاشتوصیه به سختی

 :گفت داد با و انداخت

 کار به دست همه از تر زود هومن! اورژانس به بزنین زنگ کنین؟می نگاه منو چرا -

 فرزانه به زدممی حدس. بود شده ناآروم خیلی فرزانه ناپدیدی مدت طول در پویا. شد

 هضم رو مرگش خبر تونستمنمی اصال  . بودم شک تو خودم من. باشه داشته عالقه

 تا میاوردم در رو پویا اجداد و آبا بم و زیر کل نبودم شوکه لحظه اون اگه مطمئنا  . کنم

 و بودم غافل جا همه از. بودم رفته فرو خلسه یه تو. نه یا عالقمنده فرزانه به ببینم

 خودم به اسما دست هایتکون با. فرزانه مرگ: گردیدمی خبر یه پیرامون فقط فکرم

 شک تو هنوز فرزانه بابای و امیرعلی رسیدمی نظر به. کردم نگاه اطراف به. اومدم

 امین و بود رفته هوش از پویا. دادننمی نشون العملی عکس هیچ چون. بودن

 سرهنگ و کرد می طی رو اتاق عرض و طول قراربی هومن. کردمی چک رو وضعیتش
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 وز وز چیزایی یه امین گوش دم هم حامد. کردمی فکر فقط و فقط زدن حرف بدون

 .کردمی

 حامد اسما، من،. رفت همراهشون امین و بردن خودشون با رو پویا و رسید آمبوالنس

 دکتر وقتی. اومده مرده مادر اون سر بالیی چه ببینیم تا بیمارستان رفتیم هومن و

 :گفت حامد داره، قلبی بیماری سابقه آیا که پرسید ازمون

 از که شدیم متوجه و دکتر بردیمش. شد خفیفی های درد دچار پیش سال سه -

 گفت دکتر اما شد؛ درست و بود نظر زیر وقتی چند. برهمی رنج خفیف قلبی ناراحتی

 .باشه مراقب باید مدت یه تا

 :گفت افسوس با دکتر

 !بود مرده حتما کنه، کارچی گفتنمی بهش دوستتون اگه. کرد رد رو سکته یه -

 :گفت و داد ماساژ رو چشماش اسما

 !هادکتره خودش داداشم آقا دکتر -

 :گفت تعجب با دکتر

 .خوشبختم صورت هر در واقعا ؟ -

 :گفت خجالت با امین

 دکتری؟ تا کو. دانشجوام من. نگیرین جدی رو دختر این حرفای -

 :گفت هم دکتر

 .دادین نجات رو اون جون شما حال هر به -

 :کرد عوض رو بحث حامد
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 باشه؟ جااین باید کی تا طوره؟چه ما مریض داداش این حال دکتر راستی -

 سالمتیش از ما و بشه درست حیاتیش عالئم تا ماست مهمون روزی دو یکی فعال   -

 .بشیم مطمئن

 !ماچ وری یو تنک -

 !ولکام یور -

 :گفت حرص با هومن

 !کنن می پاره تیکه تعارف انگلیسی دارن! باش رو اینا -

 خدایا. بود فرزانه درگیر ذهنم و زدمنمی لبخندم یه من اما خندیدن؛ حالبی همه

 ***پویا** بود؟ مرده یعنی

 

 که کردممی تحلیل تجزیه داشتم. بودن گنگ برام مکان و زمان. کردم وا رو هامچشم

 جااین کـل*الـ بوی سفیده، اتاق دیوارای تختم، رو االن که من خب. کجاست جااین

 باید جااین نیوتون، نامه اساس سوم و شصت و دویست قانون اساس بر خوب پیچیده؛

 رو چشمام صورتمه؟ رو چیه ماسکه این. شد حل معما این خب. باشه بیمارستان

 اشکی قطره... فیلم اون... فرزانه. کردم وا رو چشام دفه یه. کردم فکر یکم و بستم

 .بالش رو نشست و شد رد شقیقم کنار از قشنگ

 با لب زیر داشتم! مطمئنم منم. اسزنده... نمرده اون. نمرده: گفتممی خودم با هی

 و دم کنه نگام که این بدون. تو اومد پرستار یه و شد وا در که زدم می حرف خودم

 :گفت کار آخر. کرد تعویض رو سرمم و کرد چک رو اطرافم دستگاهای
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 .بخش میشین منتقل دیگه ساعت دو یکی تا -

 بد نه بود، ها بیا قمیش و قر ازین نه پرستار یه دیدیدممی که بود بار اولین برای یعنی

 غمزه و ناز واسم بخواد که نبودم مالیم من هرچند البته! معصومه حضرت نه اخالق

 که رمانی هر تو شخصه به من. میگه راست بیچاره خب: نویسنده از سخنی»!بیاد

 و معصوم خیلی یا اخالقه سگ یا میاد، ـوه*عشـ پسره واسه یا پرستاره خوندممی

 «!واال ها. نیست خارج حالت سه این از کدوم هیچ تو. مهربون

 بهش خاصی حس مالقاتمون اولین. دارم دوسش فهمیدم که بود کی دونمنمی

 جلب بهش دانشگاه تو توجهم. بود خاص بودن معمولی عین در نظرم به. نداشتم

 کی دونمنمی. زدنش حرف مدل رفتارش، نگاهش، افکارش،. بود متفاوت اون. شد

 گاهش تکیه کنم، کمک بهش. کنم محبت بهش خواستمی دلم. افتاد دلم به مهرش

 دلم چرا متفاوته؟ برام چرا. بودم شده گیج. نداشت نیازی من به اصال   اون اما باشم،

 داره؟ بقیه با فرقی چه اون مگه خواد؟می رو چیزا این

 نقشی چه بینیمی که دختره این! جان آقا گفتم. کردم خلوت دلم و خودم با روز یه

 اون به محبتم جنس. نیست خواهرم مثل برام اون! نه دیدم آبجیته؟ مثل داره؟ برات

 اسما و نگین به نسبت رو حس این چرا گفتم خودم با بعد دوسته؟ برات. کنهمی فرق

 یه! عمیقه کشش حس یه عشق! نیست مناسبی واژه! نه عشق؟ عشقته؟ ندارم؟

 جوابی داشتنه؟ دوست. روحشم محتاج بیشتر من که کردم فکر خودم با... نیاز حس

 .نکردم پیدا خودم واسه

 رو معشوقش وقتی عاشق میگن مند؟عالقه یا عاشقم من گفتممی خودم با ها مدت

 رو پام و دست. کردممی پیدا آرامش دیدنش با من اما! باال میره قلبش ضربان بینهمی



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

235 

 

 همین واسه شاید. شدممی متمرکز کارام روی بیشتر اون نیروی با بلکه کردم،نمی گم

 .فهمیدنمی چیزی احساسم از کسی

. نرسیدم اینتیجه به اما عاشقم؟ واقعا   که پرسیدم خودم از دیگه بار یه شمال سفر تو

 هستن، عالقه جنس از دو هر داشتن دوست و عشق گفتم خودم با. کردم فکر بیشتر

 اون باشه نداشته دوست کنه، توجه طرفش به کنه، محبت آدم که میشن باعث دو هر

 به خواممی عشق فرط از دیوانم؟ مجنونم؟ من میاره، جنون عشق اما ببینه؛ صدمه

 میرم؟ جلو دلم با فقط کنم؟ سفر هامرده دیار

 کلی بعد من، اما. داشتنه دوست قویتر نمونه عشق کننمی فکر خودشون با هابعضی

 یه به توننمی تا دو هر داشتن، دوست و عشق که رسیدم نتیجه این به کردن فکر

 یه داشتن دوست. کنهمی فرق بروزشون نوع اما جنسند؛ یه از دو هر. باشن اندازه

 .پاکه محبت

 دوست واسه بود بچه. نداشت سنی اون اما بگم؛ بهش عالقم از خواستم بارها و بارها

 در احساس نام به چیزی که کردممی خیال اوقات گاهی. شدن داشته دوست و داشتن

 بیست بودم، جوون منم. برسه عاطفی بلوغ به که این به برسه چه. نداشت وجود اون

 هم رو جسارتش البته. بودم بچه کامال   که گفت میشد یعنی. نبود زیادی سن سال

 چی به اون. باشه همسرش گاه تکیه باید مرد میگن. بود زیادی سرم از اون. نداشتم

. داشت زور من از بیشتر که اون کنم؟ دفاع ازش بود قرار کرد؟ می تکیه باید من

 اما نبود، بد قیافم و تیپ. بود بهتر ما وضعیت از مراتب به اون خانواده مالی وضعیت

 که موقعی تا گرفتم تصمیم کرد؟می دلخوش من چی به. رسید نمی فرزانه خوشگلی به

 بودم غرق افکارم تو. بودم شده عاجز واقعا  . بسپرم خدا به رو چیز همه بشه بزرگ اون



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

236 

 

 تختم کنار. بود جدی کارشم تو کرد،می شوخی جابه. نبود بدی پسر. تو اومد هومن که

 :گفتم ماسک همون با حوصله بی. شد خیره بهم حرف بدون و نشست

 .بگو رو حرفت -

 :خورد جا. بود فهم قابل اما نمیشد، شنیده ماسک پشت از واضح که این با صدام

 چی؟ -

 :گفتم طلبکار و آوردم در رو ماسکم

 !کنی نگاه بهم زل زل طوری همین نیاوردی تشریف که شما! خدا ای -

 جمع؟ یا کنیمی خطاب مفرد رو من تو االن میگم ببین، -

 .بندمنمی جمع رو فعلش دیگه هستی، محترمی نیمه آدم شما که جایی اون از -

 .لطفتون از ممنون خیلی! بله -

 .نیومدی حرفا این واسه -

 درسته؟ داری، دوسش -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 می اونم االن حتما   که دونهنمی شیرازی حافظ خواجه کنم فک کردنم غش اون با -

 .دونه

 عاشقشی؟ نگفتی، حاال! نیستا چیزی کم. رفتی سکته دم تا! نکردی غش تو -

 :گفتم قاطع

 !نه -
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 :پرسید و شد شکه

 میگه؟ چی سکته این پس... پس -

 که نمیشم این منکر ولی. بگیر نظر در هم رو بیماریم سابقه. بودم شده شکه بیشتر -

 .دارم دوسش

 .بره در دستت از بود ممکن نذاشتی؟ پیش پا حاال تا چرا -

. نیستم ازدواج از قبل دوستی اهل. نیستم خودخواه من ولی. داری دوسش دونممی -

 قانونی سن به. همینطور منم واسه. نداره بیشتر سال شونزده. زوده اون واسه ازدواجم

 .بخواد رو من اگه البته. کنم می اقدام رسید که

 ...اون ولی -

 شده قفل مخم موقع اون. کنم باور راحتی این به که نیستم ساده اونقدر من! نمرده -

 اون واسه سودی چه فرزانه مرگ خبر دادن که کن فکر این به ولی. فهمیدمنمی بود،

 از دور خیلی کار این که هرچند. شیم ناامید جو و جست از ما خوادمی حتما   اون داره؟

 .تاریکی تو تیره یه ولی ذهنه،

 از زود خوادمی و نداره سودی اون برای هم موندنش زنده که کن فکر این به ولی -

 .شه خالص دستش

 ساله سیزده من دنبالش؟ رفت سینا چرا پس. نداره سودی هم انتقام باشه یادت اگه -

 !تو جون شتریه هاش کینه. رفیقم باهاش

 !ناکس بخور قسم رو خودت جون -

 :پرسیدم ازش. دهنم جلو گذاشت رو ماسکم. گرفت سرفم
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 .دارم سؤال یه -

 .بپرس -

 نه؟ یا خوایمی رو فرزانه هم تو -

 :گفت پوزخند با و کرد مکثی

 !هه! خواستم می -

 :پرسیدم تعجب با. خندیدن حالبی به کرد شروع

 خندی؟ می چرا -

 .گوشم تو زد کردم، عالقه ابراز بهش -

 کردی؟ ایاضافه کار نکنه! ببینم -

 جالب. بود ورشعله من توی آتیشی چه دونینمی. سرجاش اومده حواسم االن تازه -

 از که یخی! یخه دختر اون. نمیشد عوض صورتش حالت هم موقع اون حتی که بود

 بره یادت عشق این که بعدا  ! نکن عالقه ابراز گفتمی بهم! تره سخت هم سنگ

 .شکستی جلوم رو غرورت که این از میشی پشیمون

 :داد ادامه. حرفی هیچ بی. کردم نگاه بهش

 رو غرورم که این از اما کردم؛ فراموشش روانشناسش کمک با. گفتمی راست -

 سالمه. باشم شکسته غرورمو که کنمنمی حس اصال   چون. نیستم ناراحت شکستم،

 !سالمه

 خوایش؟ نمی االن یعنی -
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 مناسب زیاد شغلمم. نیست کم سال هشت. زیاده مونم سنی فاصله! جان آقا نه -

 .نگین کنم، می فکر دوستش به دارم راستش. نیست

 .خوبیه دختر -

 :گفت و زد ضربه تا چند بازوم به

 !باشی موفق -

 کرده زندونی هامپلک پشت که رو اشکم. گذاشت تنها رو من و رفت بیرون اتاق از

 احساساتم اسیر که بودم بچه پسر یه من. نبود مهم واسم بودن مرد. کردم آزاد بودم،

 مراقب خدا که کردم دعا لحظه اون فقط و فقط. دارم دوسش دارم، دوسش. بودم شده

 زندگی و مرگ: 7فصل.باشه فرزانه

 

 پیدا رو فرزانه که گذاشتیم قرار هومن با. شدم مرخص بیمارستان از روز اون فردای

. بودیم کشیده نقشه یه ما و بود داده توضیح بهم رو چیز همه اون همین برای. کنیم

 زیر از یکی شاهین، کمک با که هومن. بخور درد به اما ساده خیلی نقشه یه

 بدون بتونه فرزانه بابای کمک با داشت امید بود، کرده پیدا رو سینا هایدست

 بود، خورده شکست دومش نقشه که حاال اما. کنه آزاد رو فرزانه فرد اون از استفاده

 بیدار از بعد روز اون همین برای. کنه اجرا رو اولی همون من کمک با خواستمی دوباره

 .افتادم راه و شدم بلند جا از بالفاصله شدن

 از سخنی». شدم روانه شمال به و گرفتم قرض ازش بود، پرشیا یه که رو بابام ماشین

 سر پسری هر که چیزیه نامهگواهی خب« !بریدن شمال با رو هارمان ناف آقا: نویسنده

 رانندگی طول در. نبودم مستثنا قاعده این از منم. باشه داشته باید سالگی هیجده
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 فرزانه که خوردمی زنگ ذهنم تو جمله یه فقط و فقط. بود هرچیزی از خالی ذهنم

 رو چیزی فرزانه چهره جز اما بود؛ شده دوخته جاده به چشام. اسزنده فرزانه اس،زنده

 .کردممی رانندگی اتوماتیک طور به. دیدمنمی

 دفعه که ویالیی. کردممی نگاه ویال نمای به داشتم و بودم وایستاده بزرگی در رویروبه

 من و رسیدیم اینجا به یارو اون رد گرفتن با. بودن کرده زندانی اونجا رو فرزانه هم قبل

 یپسره ای» زدم تشر خودم به کردم نگاه که یکم. جاست همون فرزانه که بودم مطمئن

 در زنگ و رفتم جلو« !دیگه تو برو د کنی؟می اسکن رو ویال داری چی واسه! هوا به سر

 .شد باز تیکی صدای با در. دادم فشار رو

 نگاه رو من اونجا از داشت و بود وایستاده بالکن رو که دیدم رو سینا جلو رفتم که یکم

 :گفت و زد لبخندی شدم متوجهش دید وقتی. کردمی

 کجا؟ اینجا کجا شما! قدیمی دوست سالم -

 !ببینم رو فرزانه اومدم -

 :گفت نداشتم سراغ ازش که لودگی با

 .نیاورد طاقت شکنجه زیر. اومدی دیر داداش -

 اون که دارم شک من هرچند بمیره؟ که میدی شکنجش اونقدر داری مرض مگه -

 .باشه مرده

 !کردیمی اعتماد تر راحت قبلنا -

 .خونخواره قاتل یه دوستام بهترین از یکی که دونستمنمی من -

 :گفت خنده با
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 !نیستم خونخوار اطالعت جهت من اما اومدی؛ خوب رو قاتلش -

 !چیه اصطالح دونینمی هنوز که سرت تو عالم کل خاک -

 !مرده اون صورت، هر در! حاال خب -

 :گفتم غیض با

 .شناسممی رو فطرت پست توی من! میگی دروغ داری. نمرده -

 :داد جوای خونسردی به اونم

 کنم؟ ثابت خوایمی -

 !کن ثابت -

 داشتن نشیمن توی نفر چند. ویال تو رفتم و افتادم اه. بدم نشونت باال بیا پس. باشه -

. نبود دلم تو دل. رفتم باال ها پله از. بود جزوشون هم فرزانه بادیگارد. خوردنمی چایی

 گفتمی بهم بد خیلی حس یه. بدم دستش از خواستمنمی. داشتم دوسش واقعا   من

 به راه توی. ترسوندمی رو من همین و. نیست خونسرد طور این خودیبی سینا که

 پلیس نیروهای اما کردیم؛ پیدا رو فرزانه مکان ما ببین،» کردم فکر هومن حرفای

 چاقو یه سینا کنیم، محاصرشون جوری همین اگه چون. شن وارد تونننمی طوریهمون

 نیروی پشتیبانی با و تو بره یکی باید پس. بندهمی رو فلنگ و فرزانه گلوی زیر ذارهمی

 آشنا یه باید فرد اون. بیرون بیاره و بده نجات رو اون شدن، ساکن ویال بیرون که پلیس

 چون برم، تونمنمی من. زیاده ریسکش چون کنیم استفاده تونیمنمی خانوم از. باشه

 این برای تونننمی و ندارن خوشی روز و حال کامیار و فرزانه پدر و برادر. پلیسم

. زننمی گند بدتر هاشونشیطنت اون با حامد و فرزانه عموی. کنن کمکمون مأموریت

 ما. کنی کمک باید! تویی مونهمی که نزدیکی آشنای تنها و نداره رو الزم شجاعت امین
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 من به زنگ تک یه کردی، پیدا رو فرزانه اینکه از بعد. کنیم می پشتیبانی رو تو

 شلوغی از هم شما. کنیممی شروع رو درگیری بیرون از ما موقع همون. زنیمی

 «گرفتی؟. بیرون میاین و کنینمی استفاده

 که کمی. بود ایستاده کنارش نفر یه و بود منتظرم راهرو تو سینا شدم، که راهرو وارد

 رسیدم بهش وقتی. شد رد کنارم از و کرد زمزمه قربان اطاعت یه شدم نزدیک بهشون

 ایدفه یه افتادم که راه. کردممی خطر احساس. برم دنبالش که کرد اشاره و افتاد راه

 :گفت و طرفم برگشت

 !بدی بهم رو گوشیت باید که رفت یادم! راستی آ، -

 رو گوشی شد، راحت خیالش که بعد و کرد بررسیش کمی. گرفت ازم رو گوشی و

 .شدممی کار به دست خودم باید کردم؟می کارچی باید حاال! نه وای. جیبش گذاشت

 یه. بود افتاده گوشه اون نفر یه. شدیم داخلش و کرد باز رو در. ایستادیم اتاق یه جلوی

 و بودم زده هیجان شدیدا  . بود رفته باال قلبم ضربان. شدم نزدیک بهش. دختر

 بسته پارچه با رو دهنش. گردوندم برش. بود شده خیس خیس اضطراب از پیشونیم

 باال خواستممی که انگار. خورد تاب و پیچ دلم تو چیزی یه. دیدم که رو چهرش. بودن

 گفت میشه. صورتش رو بودن ریخته اسید مثل چیزی یه انگار... اما بود، فرزانه. بیارم

 اریب صورت به سالم و سوخته قسمت بین مرزی یه فرزانه، پیشونی راست نیمه از

 با. شد بد حالم. بودند سوخته صوتش چپی نیمه و چشم گونه، بینی،. بود شده ظاهر

 لباساش اش،قواره و قد صورتش، فرم. اسفرزانه که بود معلوم کامال   سوختگیش، وجود

 سفید دستاش و صورتش سالم قسمت. بود فرزانه به متعلق همه چشماش، مدل و

. نمیزد نبضش و بود سرد سرد. گرفتم رو مچش. میزد کبودی به که بود پریده رنگ

 گلوم تو بغضی. میاد فرود لحظه هر قلبم به که شمشیره ضربات که کردممی احساس
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 کردم سعی. بشکنه نداشت خیال که این مثل اما میشد؛ بزرگتر لحظه هر که نشست

 کشیدم عمیقی نفس و دادم قورت دهنم آب همراه رو بغضم! شد نمی باشم، خونسرد

 :گفتم سینا به و

 ازت ایدیگه چیز. بده تحویل رو جسدش فقط رفاقت، سال همه اون خاطر به -

 .خوامنمی

 :داد جواب تخسی با شیطون هایبچه مثل. بود کشته آدم یه که انگار نه انگار

 !نوچ -

 :گفتم داد با. شدم عصبی دفه یه

 نمیدی؟ بهم جسدم نصفه همین مونده؟ ازش چی لعنتی -

 که این از بعد بودم؟ نشناخته رو اون چطور من. بود دیوونه. داد سر ای قهقه سینا

 :گفت شد تموم خندش

 من بابای وقتی مگه! اشخانواده و سماواتی دل رو ذارممی جسدم نصفه همین داغ -

 کنم؟ رحم من که بود حالیش چیزا این کسی مرد،

 :گفتم صدام لرزش با. بزنم حرف محکم تونستمنمی. دادمی آزارم بغضم

 نمیدی؟ بهم هم رو اشمرده حاال باشه، کنارم اسزنده که موقعی نذاشتی -

 .ندارم حرفی من باشی پیشش خوایمی اگه -

 شده بم صدای و بغض با. شد روشن نور جون بی و باریک پرتو یه ظلمات اون تو

 :پرسیدم

 واقعا ؟ -
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 .باشی پیشش تا دنیا اون فرستممی هم رو تو! آره -

 :گفت و آورد در ایاسلحه جیبش از سینا. نشست فرو ذوقم و شوق تمام

 سمتم رو اشلوله. کنیم ریسک تونیمنمی. باخبری جامون از دیگه تو اما! متأسفم -

 به زیاد شدت با قلبم. میزد مهابابی شقیقم نبض. بود شده درشت چشام. گرفت

 خواستمی دلم مردم؟می باید منم. بود شده منقطع هامنفس. کوبیدمی سینم قفسه

 تو رو گناهش بار باید نبود؟ خودکشی کار این اما بشم؛ ملحق فرزانه به و بمیرم منم

 باید. میاوردم طاقت باید. کردم می رو کاراین نباید نه کشیدم؟می دوش به دنیا اون

 جام از کنه، شلیک خواست تا. کردممی تحمل و خریدممی جون به رو دوریش درد

. رفت خطا به که کرد پرتاب تیر تا چند سرم پشت. بردم هجوم بیرون سمت به و پریدم

. کردم نگاه سرم پشت به. بالکن طرف به رفتم و کردم باز درو. رفتم سینا اتاق سمت به

 به. دوید طرفم به و خورد بهم چشمش. گشت می دنبالم و بود شده اتاق وارد سینا

 صدای. نه یا بپرم، که گرفتممی تصمیم باید. نبود زیادی ارتفاع. کردم نگاه پایین

 به پام پرشم با. پریدم ایاضافه فکر هیچ بدون من و نداد مهلت بهم گلوله شلیک

 به که بود گلوله. دویدممی در طرف به لنگانلنگ همچنان من اما خورد؛ پیچ شدت

. کردم احساس بازوم ناحیه تو رو عمیقی سوزش رسیدم، که در به.میشد پرتاب طرفم

 طرف به و کردم باز رو در. آورد خودم به منو دیگه، تیر یه صدای اما شدم؛ شکه

 .کردم پرواز گفت میشه پلیس، هایماشین

 :پرسید دید رو من که پلیسا از یکی

 شدن؟ چی سماواتی خانوم افتاده؟ اتفاقی چه -

 .بگیرم تماس نتونستم گرفتن ازم رو گوشیم. بودنش کشته -

 .کنیم مداوا رو زخمتون تا بیاین ما با لطفا  . میرن اونجا به دارن ما مأمورای -
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 ببینم؟ رو قاتل اون دستگیری من میشه -

 :گفتم هم باز. داد تکون تأیید نشونه به سری

 .داشتم هم دیگه خواهش یه -

 .بفرمایید -

 قلم لفظ و زدن حرف مؤدبانه. شم می جوری یه من نزنین، حرف قلم لفظ خیلی لطفا   -

 .کنه می فرق زدن حرف

 .میشه اطاعت فرماییدمی شما که حاال. چشم -

 و بود شده رد بازوم کنار از فقط گلوله شکر رو خدا. بردن آمبوالنس یه داخل رو من

 .زدن بخیه تا چند دکترا. بود کرده درست زخم یه فقط

 یه هااون دستگیری کنم فکر و شدن تسلیم زود ویال تو افراد همه که بود جااین جالب

 همون شونیکی. شدن دستگیر که داشتن فرار قصد نفر سه البته. نکشید بیشتر ربع

 رو نفر دو اون وقتی. بودن پلیس نیروی خائنین هم دیگه نفر دو. بود خودمون سینای

 فهمیدممی. کرد ایقروچه دندان. شد خیره بهشون نفرت با سروان آوردن، بیرون

 کرد مشت رو هاشدست. بزنه رو هااون خوردنمی تا خواستمی دلش االن رو؛ حالش

 برای. نکرد ایافاقه اینکه مثل اما کنه؛ فروکش خشم اون تا کشید عمیقی نفس و

 :گفت همین

 هابچه همه استثنا بال! بزنه نفر دو این به سیلی یه بیاد خواد،می دلش کی هر -

 .کردن کدوم هر مهمون آبدار کشیده یه و اومدن

 یه زمین، رو انداخت تف یه التا بچه مثل جلو، اومد سرگرد همین هم آخرش

 اعتراضیم اصالنی البته. زد فواره دماغش از خون که کرد اصالنی مهمون ایکشیده
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. نگو که کرد خاکی و گرد چنان اما پلیس یکی اون. زد تلخ لبخند یه فقط و نکرد

 یکی، جای به یارو که شد تشدید چنان بار این عصبانیتش بود، که عصبانی سروانه

 :گفت عصبانیت با سروان. شد راست و چپ صورتش و خورد هاکشیده ازون تا سه

 فقط و فقط تو. کشیممی تو دست از کشیممی چی هر که حکیمی شو خفه یکی تو -

 !دردسری مایه

 :داد جواب گستاخی با حکیمی

 !قوانینه خالف که دونیمی! زدی کتک رو مجرم تو که میگم باالتر مقامات به -

. شه خنک دلم که بزنمش رو خائن اون خواست دلم میگم منم. بگو برو! هه -

 .کنم می قبول مجازاتشم

 شدم ماشین سوار گرفتم، پلیسا از رو موبایلم. نگفت هیچی و زد پوزخند یه حکیمی

 .گفت سرباز. زد خشکم من و رسید گوشم به سربازا از یکی صدای اما بیفتم، راه که

 .دختره یه به متعلق که کردیم پیدا سوخته جنازه یه ما اما. قربان ببخشید منو -

 با. کردم نگاه سینا به و شد سرازیر چشمم از اشک قطره یه. زد خشکم ماشین دم

 :غریدم. کردمی دنبال رو اشکام رد ایمسخره پوزخند

 .رحم بی آشغال! کثافت -

 دل یه که این بعد. رفت هوا به اشقهقهه که جایی به تا شد، تر رنگ پر سینا پوزخند

 :گفت خندید، سیر

 نگفتم؟ سماواتی؟ دل رو ذارممی رو جسدش همین داغ که گفتم -
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 برم بتونم که زدممی بال بال زور به. شدن مانعم مأمور چندتا اما شدم؛ ورحمله بهش

 میخکوب سروان صدای با اما بیاد؛ جا حالش تا بدم مالش و مشت خورهمی تا رو اون

 :شدم

 .میشه مجازات قانون اساس بر خودش. باشی نداشته باهاش کاری بهتره -

 ماشینم سوار حرفی هیچ بدون همین برای. نمیان کوتاه اینا بگم چی هر دونستممی

 بعد و خوبه؟ جاش کجاست؟ االن یعنی. کردممی فکر فرزانه به فقط راه توی. شدم

 اون مطمئنا   پویا؟ باشه بد جاش میشه مگه. دادممی جواب خودم به هادیوونه مثل

. پایین میفتاد هامچشم از اشک قطره یه همزمان و خندیدممی بعد. بهشته االن

 شدم وسوسه بار چند. نداشتم باور رو مرگش. بودم نکرده باور هنوز. سوختمی سینم

 خودم به بعد اما بشم؛ خالص دردها همه از و دستم بگیرم تیغ یه خونه برگشتم که

 جهنم ارزش حست مگه! النفسی ضعیف انقدر که سرت تو خاک زدممی تشر

 روی چیزی یه هنوز اما کردم،می گریه طوری اون که این وجود با داره؟ رو همیشگی

 یه تا زدم کنار رو ماشین. بود پوشونده رو دیدم جلوی ایپرده. کردمی سنگینی گلوم

 یه گاهی چند از هر و بود خلوت خلوت جاده. شدم پیاده ماشین از. نکنم تصادف وقت

 هامچشم از هاماشک که حالی در. کشیدم فریاد وایستادم، دره کنار. میشد رد ماشین

. شد آروم دلم که زدم فریاد انقدر. کردممی گله زمان و زمین از و زدممی نعره ریختمی

 هنوز سنگینی اون بغض، اون اما اما،. رفت کنار پرده اون که ریختم اشک انقدر

 به طوری این شده متولد تازه حس یه خاطر به که میومد بدم خودم از. بود سرجاش

 این یا داشتم؟ دوسش من اصال  . چندم چند خودم با دونستمنمی. بودم ریخته هم

 دیوونه رو آدم عشق مثل تونستمی داشتن دوست مگه بود؟ آتشین عشق همون

 دست از رو اون که من داشت؟ فرقی چه موضوع این دونستن لحظه اون اصال   کنه؟

 نه؟ یا عاشقم بدونم من که داشت تفاوتی چه. بودم داده
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 نگاه اطرافم به و برداشتم رو سرم. بودم شده آروم اما بود، گذشته چقدر دونمنمی

 رویا. بیرون آورد هپروت از رو من گوشیم زنگ صدای. بود خلوت خلوت جاده. کردم

 :دادم جواب. بود

 !داداش سالم!  بله؟ -

 یکم صدام به همین برای نه؟ مگه میشد؟ دپرس من هایغم خاطر به نباید که اون

 :گفتم و دادم انرژی

 احوال؟ کیف! بزرگه آبجی سالم -

 !بدجور شاکیه دستت از مامان اما خوبم من -

 شده؟ چی مگه -

- ... 

 آجی؟ شده چی -

 :گفت جیغ جیغ با. شد منفجر ایهسته بمب یه انگار

 چهار ساعت االن رفتی گذاشتی ده ساعت شده؟ چی پرسیمی واقعا   تو شده؟ چی -

 !دکتر جناب بده جواب رو گوشیت اون الاقل! ظهره از بعد

 خوب زیاد حالم رویا. میدم توضیح خونه میام! قاراشمیشه اوضاع کهاین مثل -

 .نیست

 داداش؟ شده چی -

 .میدم توضیح بهت بعدا   -

 !پس بیا زود... باشه -
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 .رسمنمی دیگه ساعت چند تا -

 !چی؟ -

 !کشهمی طول ساعت چند برسم تا. شهرم خارج -

 !نرسه بهت دستم مگه -

 .خداحافظ -

 چند هر. نکردم فکر چیز هیچ به باراین. روندم تهران سمت به و کردم روشن رو ماشین

 خواستممی. کنم فرار خواستممی من اما رفت؛می فرزانه سراغ به همش سرکشم ذهن

 .جنگیدم خودم با فقط و فقط برسم که این تا اول همون از. کنم فرار اون دوری درد از

 گفتم خودم با. نشست لبم رو تلخی لبخند. بودم وایستاده خونمون در رویروبه

 جرم که نبودن میلیونر! خیلیه نیستم خیابون کوچه آواره هاخیلی مثل که قدرهمین

 این از غافل. نیستم اون سطحهم من که کردممی فکر این به فقط موقع اون! نیست

 نبودن درد که هاتازگی! مال و ثروت نه تفکره، شیوه همون بودن سطحهم از منظور که

 فکر به زودتر یکم خواستمی دلم فقط! بودم شده عاقل بودم کرده درک رو فرزانه

 که آرزویی نباید! نداشت ایفایده هاکاش دیگه... که فهمیدممی زودتر. افتادممی

 از را زندگی فقط ها،ناممکن تمنای» کردم مرور رو جمله این ذهنم تو. کردممی محاله

 بود این وقت حاال. شد باز در و دادم فشار رو زنگ«.کشاندمی خیاالت به ها واقعیت

 اومدم صاف دمپایی لنگه یه بالفاصله شدم، که خونه وارد. بزنم رو خندانم ماسک که

 تو و بود زده کمر به رو هاشدست که کردم نگاه مامانم به زده بهت! پیشونیم وسط

 :گفت جیغ جیغ با مامانم کردم، وا که دهنمو. بود مالقه دستاش از یکی

 !حاال؟ تا بودی کجا -
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 !بینم؟می روحی ضربه من گیدنمی! نکنیدا تعارف اصال  ! باش رو ما مامان! به -

 زده؟ ـگر*جیـ جز نمیدی جواب رو گوشیت چرا! حقته -

 :دادم جواب مظلومیت با

 .بودم درگیر. ببخشید خب -

 بود؟ مرگت چه -

 :پرسیدم مامانم سؤال به توجهبی

 کجان؟ -

 :پرسید بود شده گیج که هم مامانم

 کجان؟ کیا -

 !واقعیم والدین -

 :گفت حرصی هم مامان

 ندازی؟می دست رو من -

 !بکنم غلط من -

 جونت؟ به بیفتم یا میگی آدم بچه مثل پس -

 گروگان رو اون که این مثل. شده دزدیده دوستام از یکی راستش،! مامان چشم -

 ...جااون رفتم منم. شمال بودنش بـرده و بودن گرفته

 کرد؟ گل بازیت سوپرمن که حاال داشت سودی چه خب -

 !هیچی -



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

251 

 

 :پرسید تعجب با

 !هیچی؟ -

 :گفتم بغض با

 !بودنش کشته -

 !حسین امام یا -

 از پر بدنش کل. بودن سوزونده اسید با رو صورتش. دیدم خودم رو جنازش مامان -

 .بود مونده بجا سیم از که بود هاییخط

 :شنیدم رو رویا جیغ صدای دفه یه

 !پویا -

 :پرسیدم ازش! گریه به کرد شروع بعد

 بزرگه؟ آبجی شده چی -

 خونیه؟ بازوت چرا شدی؟ طوری این چرا تو... تو -

 بهم که سنگینی هایمسکن خاطربه بازوم. اومد یادم چی همه بازوم به نگاه یه با

 :گفتم خیالی بی با. نداشت درد هنوز بودن کرده تزریق

 .شد رد بازوم کنار از گلوله یه فرار موقع -

 :پرسید و جلو اومد نگرانی با و کشید کوتاه جیغ یه

 داداش؟ دکتر رفتی چی؟ -

 !کردم بخیه و رفتم بله تازشم،! دکترما خودم آبجی -
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 :پرسید قبل نگرانی همون با. کردن بررسی به کرد شروع و گرفت دستش تو رو بازوم

 !هاکنهمی عفونت وقت یه نداشت؟ خاصی چیز -

 !بستیمش تمیز باند با بعدم کردیم، ضدعفونی استریل ابزار با! عزیزم نه -

 :گفت هم مامانم

 استراحت خودتم! بشورم من بده کن عوض رو لباست برو! پسرم بگردم دورت الهی -

 !بخوریا تکون جات از نبینم. کن

 :پیشونیم وسط انداخت دمپایی یه پیش دیقه چند همین انگار نه انگار. گرفت خندم

 هایخوراکی باید فقط دکترم، خودم من. نداره استراحت به نیاز زخم این من مادر -

 .بخورم ساز خون

 افسرده. تخت روی نشستم و کردم عوض رو پیراهنم. اتاق رفتیم رویا با. عزیزم باشه -

 :پرسید رویا. بودم

 !کوچیکه؟ داداش -

 آبجی؟ جانم -

 شده؟ چی -

 رفتم؟ کجا امروز دونیمی -

 :پرسید تعجب با

 کجا؟. نه -

 .سینا ویالی -
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 :کرد هول و شد گرد هاشچشم

 آورده؟ سرت رو بال این اون یعنی -

 .آورده سرم بزرگترم بالی یه -

 اون! بده مرگم خدا وای داده؟ خوردت به چیزی سمی بالیی؟ چه! بده مرگم خدا وای -

 رو بال این که بیفتی گرم زمین به الهی ای. بود خوبی بچه! که نمیومد نظر به طوریاین

 کنم؟ کارچی داداشم بدون من حاال! آوردی داداشم سر

 خندم بود کرده بندی هم سر خودش واسه که قضایایی و بده مرگم خدا وای تکرار از

 زمزمه بعد. رفت هم تو ابروهاش و کرد مکث یکم شد تموم جملش که این بعد. گرفت

 :کرد

 داداشم؟ بدون -

 :گفت لب زیر و ریخت هاشاشک دفه یه

 ...آخه کجایی؟ من کوچولوی داداش! داداش -

. میده هم رو حلوام خرما و کنهمی خاک زنده زنده رو من بره پیش طوراین اگه! نه دیدم

 :گفتم همین برای

 !آبجی! آبجی -

 :گفت شده درشت چشمای با. اومد در هپروت از دفه یه انگار

 هان؟ -

 :گفتم خنده با

 .نبود گفتی که اونایی از کدومهیچ اتفاق اون -
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 چی؟ پس -

 :گفتم ناراحتی با و رفت هم تو اخمام

 .بود دزدیده رو دختر یه -

 داره؟ ربطی چه خب -

 .بکنم نتونستم غلطیم هیچ. سوزوند جنازشم! کشتش -

 :گفت بغض با

 !داداش -

 .اوردمنمی در سر چیزی حرفاش از و بودم هپروت تو

 .کرد دفاع خودش جون از سینا قاچاقچی بابای جلو که این جرم به فقط -

 !پویا -

 :گفتم بیچارگی با

 چیه؟ -

 داشتی؟ دوسش -

 .بود بچه چیزا خیلی واسه. هنوز بود بچه -

 کنی؟ تعریف واسم خوایمی -

 بچه دختر این چون. بود قاچاقچی سینا بابای. کرد می فرق همه با کرد؛می فرق اون -

 فرار و داد لو رو نقششون بچه این اما بگیره؛ گروگان رو اون گرفت تصمیم بود، پلیس

. بگیره انتقام خواستمی و گرفت دل به کینه اونم. شد اعدام سینا بابای اون بعد. کرد
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 و کشت کرد، شکنجش مرگ حد تا دزدید، رو فرزانه. کرد رو خودش کار آخرشم

 به حتی اما بده؛ رو جنازش فقط خوام،نمی ازت چیزی گفتم بهش. سوزوند جنازشم

 کرده دستگیرش هاپلیس نمیشه باورت. نکرد رحم بهش رفاقتم سال سیزده حرمت

 .میزد قهقهه واردیوونه اما بودن؛

 داشتی؟ دوسش خیلی -

 :گفتم گلوم توی کرده خشک جا سنگینی همون با

 !خیلی از بیشتر خیلی -

 نشدم؟ متوجه طورچه -

 ...کس هیچ نفهمید، کس هیچ -

 :پرسید و کشید عمیقی نفس

 کنی؟می کارچی حاال -

 !زندگی -

 میای؟ کنار راحتی همین به -

 تونم نمی عمر آخر تا. میام کنار آخرش ولی میگم که راحتی همین به نه! نه -

 .بمونم عزادارش

 از اس ام اس یه بعد دیقه دو. کردم ریجکت. بود هومن زد، زنگ گوشیم حین همین تو

 :اومد طرفش

 .بدی توضیح ویال رفتی که موقع اون درباره و کالنتری بیای باید -

 :دادم جواب
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 !االن؟ -

 :اومد جوابش که نکشید ثانیه به

 !االن همین -

 ***نگین**شدم بلند تخت رو از و کشیدم پوفی

 

. مونهمی گیرمگریبان وجدان عذاب حس عمر آخر تا دونستممی. اومدنمی بند اشکام

 دوست، مگه. دونستمنمی دوست واژه الیق رو خودم! چی همه! بود من تقصیر

 .بخشیدمنمی رو خودم ابد تا کنه؟می فراموش رو دوستش

 اریب خط یه و بود شده قاب فرزانه عکس. بودن آویزون دیوار و در از سیاه هایپارچه

 بینی،می کهاینی گفتمی. کردمی نمایی خود چپش سمت باالیی گوشه روی مشکی،

 دفن امروز همین قراره سوختش جسد! خداشه پیش! کرده پرواز. نیست شما بین االن

 تونستننمی اون سوخته از. بود فرزانه مال جسد اون پویا خود شهادت طبق بر! بشه

 جزغاله. آخه بگیرن آزمایش بخوان که بود نمونده چیزی. بگیرن ای ان دی آزمایش

 هانشونی همه ولی. بود سوخته اسید با صورتش دید رو اون وقتی گفت پویا. بود شده

 .بود فرزانه مال

 مامان. بود خیره نقطه یه به سرخ چشمای با و بود زده چمباته گوشه یه فرزانه بابای

 و گرفته صورت با خانوما بقیه و میزد زجه داشت خانوم تا دو ـل*بغـ تو هم فرزانه

 عمه. کردن می نگاه اونا به ریختمی پایین قطرشون یه دقیقه چند هر که اشکایی

. بود افتاده بچش یاد کنم فکر. ریخت می اشک آروم شوهرش ـل*بغـ تو فرزانه، همای
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 سینا وکیل وقتی یادمه. نبود پیداش جمع بین هم امیرعلی. دادمی فشار رو شکمش

 :گفت داد با امیرعلی خواست، رضایت

 بود، کشته رو خواهرم فقط اگه بینی،می که یارو اون! هه! رضایت؟ بدیم؟ رضایت -

 رو نوزادم عمه پسر اومده اون... آقا اما! کردیممی فکر بهش شاید عمد، غیر اونم

 رحم جسدشم به حتی و کشته کامل آگاهی با اونم نحو، بدترین به رو خواهرم! کشته

 !هه! داره؟ بخشش لیاقت واقعا   اون! نکرده

 که گفت حکیمی حکیمی، اما نزد؛ حرفی فرزانه بادیگارد پلیس، دوتا اون از بازجویی تو

. سینا گوش به حلقه غالم میشه مدت، یه بعد اما پلیسا؛ بین اومده هدف بدون اول از

 پسره! انتقامی؟ چه. کرده شروع رو هابازی این انتقام برای سینا مثل اونم که گفتش

 به منافعش برای رو نفر سه که قاتل یه! قاتل یه عاشق! بود شده خالفکار یه عاشق

 آخر در اما برداره؛ کاراش از دست حکیمی بخاطر خواستمی دختره. بود رسونده قتل

 .شد کشته فرار حین و کردن دستگیرش فرزانه بخاطر پلیس نیروهای

. کردم گریه زار زار و نشستم بود خلوت که حیاط از گوشه یه تو. خونه از بیرون رفتم

 عقب ترس با. نشست شونم رو دستی. کردممی هق هق فقط ساعت نیم شاید

 :گفت بخش آرامش صدای یه اما کشیدم

 !منم! عزیزم نترس -

 و کشید عقب رو دستش. بود کرده پا به دلم تو آشوبی چه صداش اون با دونستنمی

 :داد ادامه اون اما نزدم حرفی من. گرفت فاصله کمی

 اون حیف ریزه؟می اشک داره طوراین که نیست خوشگل چشمای این حیف -

 میشه؟ حروم و زمین میفته داره دونه دونه که نیست مرواریدا
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 :گفتم و کردم نگاش متعجب. بود بعید هومن از حرفا این

 ندازی؟می دستم داری -

 :گفت لبخند با

 !عزیزم نه -

 میزنی؟ حرف مدلی این چرا پس -

 !بکشی؟ نازشو نباید ناراحته طوراین عالقت مورد دختر وقتی -

 ام؟فرزانه من مگه -

 :پرسید تعجب با

 منه؟ یعالقه مورد دختر اون گفته کی -

 :دادم جواب تعجب با منم

 نیست؟ مگه -

 :گفت و زد تلخی لبخند اونم

 .کرده پر رو جاش دیگه یکی حاال اما بود؛ -

 :کردم اخمی

 !نیست قشنگی شوخی اصال   که بگم باید منم، منظورت اگه -

 شوخیه؟ یه گفته کی! نه -

 ...ایدفه یه چطور آخه -

 :گفت و حرفم وسط پرید
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 .کردی پیدا راه دلم به ذره ذره تو. عزیزم نبود ایدفعه یه -

 فرزانه؟ پس -

. بینمنمی عشقم چشم به رو اون دیگه اما دارم؛ دوسش هنوزم. دارم دوست اونم -

 دلم تو غم یه هنوز اما بودم؛ کرده ذوق. دوسته یه واسم چیزی هر از بیشتر حاال اون

 هومن. پایین چکید هامچشم از قطره چند و گرفت گریم بازم! فرزانه. کردمی سنگینی

 :گفت و کرد پاک رو اشکام کاغذی دستمال یه با

 !خواما نمی زرو زر زن من باشم گفته! کنیمی گریه قدرچه تو دختر -

 :گفتم و کشیدم باال رو دماغم

 بینمون عقد خطبه مگه دادم؟ مثبت جواب من مگه کردی؟ خواستگاری تو مگه -

 رفتی؟ آباد ناکجا تا تنه یه که شده خونده

 :گفت و خارید رو کلش پس

 زنم! نوری نگین دوشیزه. میدی مثبت جواب هم تو کنم،می خواستگاری حاال خب -

 میشی؟

 نکنم گریه من خوادمی دونستممی! بود جالب هم خواستگاریش شیوه. گرفت خندم

 :گفتم تلخی لبخند با. ناراحته خودشم بود معلوم وگرنه

. کنهمی دیوونم داره وجدان عذاب االن بذاری؟ احترام بیچاره یمرده به یکم میشه -

 .بشم شرمندش این از بیشتر نذار

 تو از همشون عذابا، همه منفی، چیزای همه کردم احساس. پاشید روم به لبخندی

 لبخند این با قدرچه! قشنگه چقدر لبخندش که گفتممی خودم با. رفتن و زدن پر دلم
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 تند تند قلبم... کنهمی آشوب رو دلم طورچه خنده با دونستمی اگه. میشه ترجذاب

. باشه پیشم جاهمین که این فقط. خواستممی رو حضورش فقط شرایط اون تو. میزد

 با فقط! نه. کنه بغلم که این نه. بگیره آروم یکم واموندم دل این تا. نباشم تنها من تا

 .بشینه کنارم فاصله همین

. کردن خونه دلم تو و برگشتن دوباره بد احساسای همه چیزی، یادآوری با دفه یه اما

 چرا کنه؟ ازدواج من با خوادمی نباشه تنها اینکه واسه نکنه خواد؟نمی رو من نکنه

 چرا اومده؟ االن چرا داشت دوسم اگه پیشم؟ اومد مرد فرزانه که این از بعد درست

 نیومد؟چرا؟ زودتر

 که سروی درخت سمت به و شدم بلند. پیشونیم رو برگشتن اخمام دوباره بالفاصله

 :پرسید ازم اخم با. پیشم اومد و شد پا هومن. رفتم بود حیاط گوشه

 خودت؟ تو رفتی دفه یه چرا شد؟ چی -

 !خواینمی رو من تو -

 !آخه؟ خواستگاریت اومدم چرا خواستمنمی رو تو اگه -

 هوم؟ نیومدی؟ زودتر چرا اومدی؟ مرده فرزانه فهمیدی وقتی چرا پس -

 ...ببین! اکبر هللا -

 نفر یه. بردیم هجوم در سمت به. شد جلب در طرف به توجهمون جیغی صدای با

 گرد هاشلباس. بود شده خشک خون و زخم جای از پر دستاش. زمین رو بود افتاده

 رو اون و جلو رفت هومن. شد می دیده روش خون ریز های لکه و بودن وخاکی

 تکون تونستنمی کسی. شدن خشک جاشون تو همه چهرش، دیدن با. برگردوند

 :شنیدیم رو پویا بهت از پر زمزمه فقط. بخوره
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. اومدمی جلو ضعف با که بود امیرعلی. اومد جلو سست هایقدم با نفر یه! فرزانه -

. زد زانو فرزانه کنار و رفت جلوتر. زمین بیفته که االنه کردیمی خیال که طوری

 به کردن گریه برای بود معلوم کامال  . بود کرده پف حسابی و بود سرخ هاشچشم

 :زد صداش و کشید فرزانه صورت روی رو هاشدست. بود بـرده پناه خودش خلوت

 .داداش عزیز کن باز رو هاتچشم! نه؟ مگه ایزنده تو! خواهری! فرزانه -

 پویا از کمی دست منم. میزد برق هاشچشم بود، اومده خودش به اینکه مثل پویا

 :گفتم هومن گوش تو. نداشتم

 داره؟ دوسش -

 یه. گرفت رو نبضش و زد زانو فرزانه کنار و رفت جلوتر پویا. کرد تأیید سرش با هومنم

 :گفت و آورد باال رو سرش دفه

. دیگه اورژانس به بزنین زنگ! میرهمی واقعا   کنین دست دست طورهمین اگه -

 !میزنه ضعیف خیلی نبضش

 بود، فرزانه این اگه باشه؟ زنده فرزانه داشت امکان طورچه. بودن بهت تو هنوز همه

 کرده فرار بود؟چطور کی بود رفتنش خاک زیر منتظر که ایسوخته نیمه جسد اون پس

 :کردن جمع رو خودشون و اومدن خودشون به همه پویا داد با بود؟

 !دیگه باشین زود د -

 با فائزه و فاطمه. کردم نگاه اطراف به. گرفت تماس و اورد در رو گوشیش فوری امیرعلی

 خانوما و بود کرده غش فرزانه مامان. بودن هنگ تو هنوز اطرافشون شلوغی اون

 تا رفت فامیلش آقایون بقیه با فوری هم فرزانه بابای. کردنمی رسیدگی بهش داشتن

 کرد فکر نمیشد که چیزی تنها به وضعیت اون با. کنه جمع رو ختم مجلس وسایل
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 اونا تحویل رو جسدش و میشد پیدا مرده دختر اون خانواده باید. بود مجلس همین

 دوباره فرزانه شدن پیدا با که حامد. ما پیش اومدن امین و اسما حامد،. دادنمی

 :گفت خوشمزگی با بود اومده سرحال

 با بازم و رسهنمی بهمون هیچی حاال. افتادیم مفتی شام یه کردممی خیال! نیگا نیگا -

 !گذاریم می بالین به سر گرسنه شکم

 :اومد طرف اون از امیرعلی صدای

 افراد همه و گیریممی جشن یه ختم مجلس این جایبه فرزانه، بهبودی محض به -

 !میشه صاف شما با هم ما شام بدهی موقع اون. کنیممی دعوت رو مجلس این

 :گفت و باال پرید شوق با ها بچه عین حامد

 ...یوهو! گرم دمت! ایول! هورا -

 :گفت امین

 ممکنه؟ طورچه آخه. نمیشه باورم هنوز -

 :گفت هومن

 .بود سوخته اسید با دختر اون صورت گفت پویا باشه یادت اگه! راحت -

 :گفت هم اسما

 «شکر خدارو» شوکور ـی آلله -

 :گفت هم امین

 !آغالدی ساعات نچه نم! اولوبا فرزانه بیلدی اسما اله. شوکور ـی آلله! هه -
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 :پرسید امیرعلی

 گفت؟ چی این -

 :گفت کالفگی روی از سری دادن تکون با امینم

 گریه ساعت چند دونمنمی! هامرده فرزانه فهمید اسما این. شکر خدارو آره گفتم -

 .گیرنمی اشتباه مترجم با رو من میرم جا هر! دیگه بگیرین یاد ترکی برین آقا. کرد

 وضعیتش فرزانه چند هر البته. نداشت وجود غم برای دلیلی دیگه. خندیدن همه

 توی دردی هنوز من ولی باشه دیده جدی آسیب کرد نمی خیال کسی اما نبود؛ روشن

 جونم به رو شیرین درد اون خودش چون. داشت خبر وجودش از خدا فقط که بود دلم

 :گفت هاشخنده شدن تموم بعد امیرعلی. بود انداخته

 نیست؟ امری. گیرممی یاد حتما  . چشم! رو ما نزن بابا -

 .شد تموم اوامرمون دیگه نه -

 و تخت روی گذاشتن رو فرزانه اومدن، دکتر تا دو. پیچید آمبوالنس صدای موقع همون

 که کرد اشاره بهم هومن.رفت باهاشون همراه عنوان به بدو بدو هم امیرعلی. بردن

. افتاد راه ماشین. نکردم رفتار باهاش صمیمی زیاد اما شدم سوار. بشیم ماشین سوار

 :گفت هومن شدیم، خارج که خیابون از

 !خانومی؟ نگین -

- ... 

 !نگین؟ -

- ... 
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 !دلم؟ عزیز -

- ... 

 :گفت و شد عصبی

 !داشتم دلیل من خوب دختر آخه -

 :گفتم خونسرد

 .بده توضیح -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 اما کنم؛ فراموشش که کردممی کار خودم رو داشتم فرزانه شدن دزدیده از قبل من -

 اومدی تو که مواقع همون تو. شد منحرف عشقش از مغزم کال   شدنش، دزدیده از بعد

! بودی خوبی دختر. شد جلب بهت نظرم کنم پیداش که کردی کمک بهم و پیشم

 دنبالش و نکردی رهاش و بودی وفادار شدید دوستت به! وفادار البته و مهربون

 خوشم ازت ولی دلباختتم عاشق که نمیگم دروغ. اومدی خوبی دختر نظرم به. گشتی

 چیز هیچ اما خواستگاریت؛ بیام شد بسته فرزانه پرونده خواستم! دارم دوستت. اومده

 حسابی تو اومد که فرزانه ناگهانی مرگ خبر. نرفت پیش داشتم انتظار که طور اون

 بزاری شاید بگم بهت موقع همین اگه گفتم. کردیمی گریه همش و خودت تو رفتی

 این تو همین واسه. کنی دل و درد من پیش بتونی. باشم گاهت تکیه و باشم پیشت

 پیداش فرزانه که دیدی. نیستم هوسبازی آدم باش مطمئن وگرنه. گفتم بهت موقعیت

 «.کردمنمی اصرار بهت هنوز داشتم، دوسش رو اون من اگه. شد

 :پرسیدم پته تته با فقط. بگم بهش که نداشتم حرفی

 ...واقعا   تو... تو هومن، -
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 چی؟ تو حاال. دارم دوستت -

 !دونم نمی -

 :پرسید تعجب با

 چی؟ یعنی -

 یه کنیم، خلوت باهم دلم و من روز یه باید. ندارم خبر تو به نسبت احساسم از یعنی -

 هومن میگه بپرسی عقلم از اگه اما نه؛ یا میاد خوشم ازت ببینم که کنم چهارتا دوتا دو

 .خوبیه و درست آدم

 :پرسید هومن! سگ عین گفتم می دروغ

 نکردی؟ ذوق االن یعنی -

 کنم؟ ذوق چی واسه -

 !اومده خواستگار واست آخه -

 داره؟ ربطی چه -

 :گفت و داد قورت رو خندش زحمت با

 ذوق میشه پیدا کماالت این با پسر یه واسشون وقتی دخترا شوهره، قحطی کهاین نه -

 !میشن ذوق خر هیچی، که کننمی

 !بابا برو -

 ماشین هومن. بود حاکم سکوت بینمون مقصد، به رسیدن تا و نزدیم حرفی اون بعد

 :گفت و داشت نگه رو
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 .میام منم! پایین بپر -

 و آزمایش ساعت نیم بعد. کننمی چیکار دارن دونستمنمی. شدیم بیمارستان وارد

 :پرسید و جلو رفت هومن. بیرون اومد دکتر چی چی دونمنمی

 کردین؟ معطل همه این رو ما شده چیزیش. دکتر سالم -

 :گفت و داد تکون افسوس نشونه به سری دکتر

 .بیاین دنبالم -

 و حیرت گیجی، که صورتی با ربع یه بعد. داخل برم من نذاشت اما رفت خودش هومن

 دادن امان بدون و طرفش دویدم فوری. بیرون اومد اتاق از خوردمی موج توش ناراحتی

 :پرسیدم بهش

 شد؟ چی خب -

 :گفت لب زیر و کرد مشت رو دستاش

 !کثافتا -

 :پرسیدم نگرانی با

 !شده؟ چی هومن -

 :گفت خودش با و گرفت دستاش بین رو سرش. نبود خودش حال تو

 بگم؟ چی خونوادش و امیرعلی به! وای -

 :گفتم حرص با

 !هومن -
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 :گفت که بود اومده خودش به انگار تازه

 خوشگله؟ خانوم جانم! ها؟ -

 گفتن؟ بهت چی تو اون بگو. فضولی از مردم -

 :گفت و پایین انداخت رو سرش. شد غمگین صورتش حالت دفه یه

 ...اما میشه؛ خوب زود و سطحیه بدنش زخمای گفت دکتر تو، رفتم وقتی -

 چی؟ اما -

 ...راستش -

 !دیگه بزن حرف د -

 ...رو اون... اونـ -

 چی؟ رو اون -

 :گفت و شد حرصی

 !دیگه میگم بدی امون اگه د -

 .بگو باشه خوب -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 !کردن معتادش -

 :پرسیدم بهت با. داشتم شک شنیدم که چیزی به انگار

 چی؟ -
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. هست دستش ساق رو کبودیش جای. کردن تزریق هروئین رگاش تو زور به! هروئین -

 .نشده موفق اما کرده مقاومت خیلی که میرسه نظر به

. بود تر زجرآور دردی هر از کردنش ترک. بود ویرانگر اعتیاد. نداشتم اعتماد گوشام به

 سختی و درد از مجازی های صفحه تو معتادا خود اما نداشتم، تجربه خودم درسته

 :پرسیدم هومن از اومد؟می فرزانه سر بالیی چه حاال. گفتنمی کردن ترک

 میاد؟ سرش بالیی چه حاال -

 رو پاش و دست اما کنن؛ می رسیدگی بهش. دارنمی نگهش بیمارستان همین تو -

 .کنه ترک تا دارنمی نگهش روز چند تا و بندنمی

 !وای -

*** 

 بار اولین برای. کردممی نگاه فرزانه به شیشه پشت از داشتم. بود ترک سوم روز

 مشت چنان رو دستاش و بود بسته درد شدت از رو هاشچشم. بود هم تو اخماش

 در صداش بازم ولی شکستنمی دستش چطور دونستمی خدا که بود کرده

 .اومدنمی

 فرزانه اگه دونمنمی. باشه عوضی اونقدر سینا که نبود باور قابل کس هیچ برای

 کردنمی رو کاراین من با اگه مطمئنم. میومد سرش بالیی چه داشت احساسات

 بودن کالفه. نداشتن خوشی روز و حال فرزانه خانواده. شدممی افسرده مطمئنا  

 و وقت زور به و زدنمی سر بهش روز هر ها بچه اما کنن؛ کارچی باید دونستننمی

 شده قفل فرزانه اما پروند؛می بهش تیکه کلی حامد. گرفتنمی مالقات اجازه وقتبی
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. شد می خیره اونجا به زدن پلک بدون و میزد زل سقف به فقط. نمیزد حرفی و بود

 جدید حسی: 8فصل. میشه چی عاقبت دونستمی خدا فقط

 

 ***فرزانه***

 به هام ماهیچه. بود تنی دو وزنه یه زیر تنم تمام انگار. زیاد خیلی کشیدم،می درد

 تحمل قابل هامماهیچه درد. میشد تشدید دردشون و شدنمی منقبض درد از شدت

 شدیدشون انقباضات وجود با و بودن گرفته رو کدومشون هر سر دو انگار. نبود

 هم از خواستنمی هاشونمولکول انگار. کشیدنمی تیر استخونام. کشیدنشونمی

 درد این. بود رفته هم تو درد از ابروهام بار اولین برای. بشن پودر به تبدیل و بشن جدا

 احساس رو تنم هایسلول خوری خود بار اولین برای! خیلی. کردمی فرق همشون با

 .بود هااولین روز روزا، این. کردممی

 برای آمپول، یه با اصالنی دنبالش به و اتاق تو اومد عصبانی ایقیافه با سینا وقتی

 ته از من و شد ایجاد حفره یه توش سنگی دل این بار اولین برای. ترسیدم بار اولین

 ریتم از بار اولین برای قلبم تپش! لرزید تنم. زدم صدا رو خدا دلم حفره همون

 که شد چی دونمنمی. شد جاری کمرم تیره رو سرد عرق بار اولین برای. افتاد همیشگی

. نرسید مغزم به جوشیدنش وجود با خونم. افتاد غلیان به خونم بار اولین برای دفه یه

. کنم دفاع خودم از خواستممی تنها. شدم عصبانی بار اولین برای. دیدم تر تار رو دنیا

 خفته احساسات و بیاد محرک یه قوی، محرک یه فقط بودم منتظر انگاری وجودم، از

 رخ به رو تیزش هایدندون و کردمی سروصدا شیری مثل من توی خشم. کنه بیدار منو

 به احساساتم که بود الزم محرک یه فقط انگار. شد برابر چند قدرتم. کشیدمی

 یه. بودیم خواب فقط ما که بگن بهم. بدن نشون رو خودشون ممکن شکل شدیدترین
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 رو خودش قلبم. شد می تر نزدیک اصالنی که لحظه هر. بودیم نمرده. طوالنی خواب

! ترسیدمنمی دیگه! ترسیدمنمی! نه ترس؟ از. کوبیدمی سینم قفسه دیواره به تر سریع

 دویدن قدم دو با بار اولین برای. کردم فرار نجنگیدم، بار اولین برای. کردممی دفاع باید

 تزریق رگام تو فرار برای تالشم همه وجود با ماده اون وقتی. شد چیره من به ضعف

 نوع از شاید. شد ـذت*لـ پر وجودم. گرفت رو خشم اون جای فوری آرامشی شد،

 .کردم تجربش ولی مخربش، نوع از شاید دروغینش، شاید کاذبش،

 تحمل باید رو تنهایی و درد روز چند. نداشتم ایچاره. کردممی نگاه سقف به اتاق تو

! نه بشم، اومدنش در مانع همیشه مثل که نه. نمیومد در صدام. کردممی

 شب دل تو خدا فقط رو جونم کم های ناله. کنم ناله باید دردم کدوم از دونستمنمی

 به. بود زیاد کردن فکر واسه وقت هاتنهایی اون تو. دادنمی آزارم اما تنهایی. شنید می

 تغییر من که باور این به. رسیدمنمی باور به هم هنوز. کردممی نفوذ افکارم اعماق

 پرسیدم خودم از بار چند فقط. کردم تغییر عمرم تمام اندازه به روز چند اون تو. کردم

 دوست منم خواستممی! همین. بشم درمان: بود این جوابش خوام؟می زندگی از چی

 جز به یکی به بشه باعث که احساسی رو، خاطر تعلق احساس. کنم تجربه رو داشتن

 نه عقلم، نه خواست،می دلم بار اولین برای. باشم داشته پشتیبان یه. کنم تکیه خودم

 بدون! خواستممی فقط بد؟ چی و خوبه چی کردمنمی ارزیابی دیگه اینجا. منطقم

 هاش، سختی همه با اجباری اعتیاد این ترک دوره بعد، روز ند! هاجنبه بقیه به توجه

 فرهاد خواستم بخش به شدنم منتقل محض به. شد تموم تنهاییاش درداش، همه با

 .کنم مالقات رو

 صدای و شد باز در دفه یه که بودم شده خیره سقف به و بودم کشیده دراز تخت روی

 :رسید گوش به فرهاد بشاش
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 !ندیدی جدی آسیب خوشحالم! خانوما خانوم سالم -

. بودن عذاب در من خیره نگاه از سقفم هایمولکول کنم فکر. گرفتم سقف از رو نگاهم

 :گفتم و کردم نگاهی فرهاد به

 اینجا؟ بیای که خواستم چی واسه دونیمی -

 !همین واسه بود شده تنگ من ماه چون روی برای دلت احتماال   خب -

 .بشم خوب خواممی -

 :گفت و لودگی فاز تو زد دوباره اما فهمید؛ رو منظورم که فهمیدم. خورد جا فرهاد

 .بکنیم تونیمنمی کاری هیچ بندگان ما. خداست دست شما بهبودی خب -

 !دکتر -

 :پرسید و شد جدی

 چیه؟ -

 .باشم احساسات دارای بقیه مثل منم خواممی من -

 بکنم؟ تونممی کارچی من خواد؛می زمینه پیش یه چیزی هر -

 خیلی چیزای که افتاد من واسه اتفاقاتی چنانآن مدت این توی! فراهمه زمینه پیش -

 .کردم تجربه رو جدیدی

 :پرسید کنجکاوی با

 چیا؟ خب -

 !ـذت*لـ ترس، خشم، -
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 بیدار رو شما خفته احساسات این اومده کی. نشد هیچی زدم دو سگ همه این من -

 .بپرسم رو موفقیتش راز شازده این از برم بگو کرده؟

 با. نفهمه چیزی کسی نخواستم من تا خواستم ازش و کردم تعریف براش رو ماجرا

 :گفت لبخند با حرفام پایان

 روند دوباره! باشه. داری کار جای هنوز اما افتادن؛ کار به احساساتت شک، این با -

 !گیرممی عهده به رو درمانت

 .ممنونم -

 :گفت و زد لبخندی

 .خدافظ من، مطب بیا خودت بعد دفه. برم دیگه من خب! خانوما خانوم خواهش -

 برای هاییراه چه کردم؟می باید چیکار. موندم تنها من و رفت فرهاد. خداحافظ -

 رو گریه و خنده هنوز من رسیدم؟می هدفم به باید چطور داشت؟ وجود من درمان

 چیزهیچ و کسهیچ. شدمنمی عصبی راحت و بودم خیالبی هنوز. بودم نکرده تجربه

 .کنه انگولک منو احساسات تونستنمی

 اومدنمی یکی یکی همه. اتاق تو اومدن همه و شد شلوغ اتاقم بعد ساعت سه حدود

 و درسته چی همه انگار. بودم راضی چی همه از جهت بی. چلوندنمی رو من و جلو

 تجربه رو چیزی همچین که بود بار اولین برای دونمنمی. نداره وجود مشکلی هیچ

 وقایع یکم بزار! نیستا خوب قلبم واسه بار اولین همه این خدایا گفتم دلم تو. کردممی

 اظهار و روبوسی و ماچ مراسم که این بعد. بعدی سراغ برو بعد کنم، هضم رو

. وایستادن من تخت دور همه نداشت، هم ایفایده من نظر به و شد تموم خوشحالی
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 همیشه خیالشبی لحن که کسی. بودم فرزانه هنوزم من جدید احساسات وجود با

 :پرسیدم همیشگی لحن همون با. بود باهاش

 کنین؟می نگاه رو من همچین شدین جمع م رده دور مگه -

 :گفت و گرفت بغلش منو نگین

 .بود شده تنگ هاتگیری حال همین برای دلم! آجی برم قربونت آی -

 بشه؟ تنگ برام دلت که داری دوست رو من انقدر واقعا   -

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت

 منه تقصیر گفتممی! اساسی داشتم وجدان عذاب. خیر نه! نداری؟ جنبه بینیمی -

 !آشغالی سینای اون دست تو االن تو که

 شد؟ چی حکمش راستی -

 :گفت جدی لحن با و وسط پرید هومن

 عنوان به تو و میشه تشکیل دادگاه یه تو بهبودی بعد. نشده تشکیل دادگاه هنوز -

. شاخشه رو قصاص. قتله و ربایی آدم جرمش که فعال  . باشی داشته حضور باید شاهد

 .بکشه حبسم سال چند احتماال  

 دخترن؟ اون و ماهان فقط هامقتول -

 باشه؟ هم ایدیگه کس بود قرار مگه! آره -

 هر به پرونده توی که رو باباش اعدام عاملین تمام گفت بهم بود گرفته رو من وقتی -

 .رسونده قتل به صدا و سر بی رو داشتن شرکت نحوی
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 همچین آروم سینای از کی انصافا  . نداشت روباور چیزی همچین. خورد جا علنا   هومن

 داشت؟ انتظاری چیزی

 واقعا ؟ -

 .گفتمی طوراین که اون الاقل. آره -

 .نکرده رحم هم کسهیچ به! عوضی آشغال -

 :گفت بود خاموش همیشه برخالف حاال تا که هم هادی عمو

 !شتری داره کینه -

 :گفت نگین

تری! ها نه شتری! ببین -  !ش 

 ساعت باألخره. بخندم نبودم بلد هنوزم من البته. گرفت خندشون حاضر افراد همه

 حدس. بود خودش تو کامیار. گذشت نگین و هادی حامد، هایخوشمزگی با مالقات

 شدن، خارج افراد همه وقتی. بود شده کشته که باشه نوزادش بچه خاطر به که زدممی

 :گفت بهم. موند پیشم نگین فقط

 ...بهت آوردن؟ سرت بالیی چه اونا بگو بهم فری -

. چیه منظورش بزنم حدس تونستممی چند هر البته. بده ادامه نتونست کرد هرکاری

 طور یه رو حرفش پس! من مثل دختری حتی. سنگینه دختری هر واسه که چیزی

 .کرد دیگه

 نکردن؟ که کاری -

 .گذشت سخت ولی! نه -
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 :گت و کشید جلو رو خودش

 گذشت؟ سخت میگه داره فرزانه که افتاده اتفاقاتی چه ببینم کن تعریف برام -

 ! ...تهدید! درد! سیم! اعتیاد! شکنجه -

 :بدم ادامه نذاشت

 !نگذره ازشون خدا. گذشت سخت واقعا   که فهمیدم! بسه بسه خب -

 !بود مثبت نکته پر توش اسارتم این ولی -

 !...بیب! بوق وحش، باغ سگ، توله گاومیش، خر، االغ، -

 .بزن حرف درست ثالثا  ! خودتی همشون ثانیا  . میدن معنی یه خر و االغ اوال   -

 :گفت حرص با

 !بود؟ مثبت نکته پر توش میگی بعد خوردی کتک کلی جا اون رفتی دختره، خب -

 خوب خودتم. میشی متحیر و خوشحال من از بیشتر تو میگم، اینارو چرا بدونی اگه -

 !ببینم رو لیوان پر نیمه دارم عادت من دونیمی

 !کن تعریف خب -

 که لحظاتی. بود کابوس نبود، خاطره. گذشت سخت که خاطراتی بیان به کردم شروع

 بدن آزار شکلی هر به رو من خواستنمی اصالنی و سینا

 من و رسیدن سر جااون هم دیگه نفر چند. شدم درگیر پسرا اون با کردی، فرار تو وقتی

 رو من. اسبسته دستام دیدم اومدم هوش به وقتی. کردن بیهوش چوب یه با رو

 من که فهمیدم میشه، متساعد بارون باریدن بعد که خاک بوی از. اتاق یه تو انداختن

 کرد شروع و شد پیداش سینا بعد ساعت یه حدود. بود بسته چشمام. شمال اوردن رو
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 روانی تعادل. گیرهمی انتقام که گفتمی و کردمی تهدید فقط. گفتن وری دری به

 .نداشت

 اصالنی من درگیری توی. شد پیداش اصالنی کله و سر اینکه تا زد زر و کرد ور ور کلی

 محکم مشت یه و جلو اومد. بود عصبانی حسابی اون و بودم کرده زخمی چاقو با رو

 یکی همین برای. برخورد بهش خیلی خونسردیم با اینکه مثل اما دهنم؛ تو کوبید

 ناکار برای هاشمشت از کدوم هر و بود سنگین دستاش. چونم وسط زد هم دیگه

 روش به رو دردی هیچ که کسی دیگه، بودم فرزانه من اما بود؛ کافی خرس یه کردن

 چی هر. جونم به افتاد لگد با و شد عصبی حسابی من خیالیبی با دیگه. نمیاره

 آدمی من. کشیدممی زیادی درد. زد می تر محکم و میشد بشتر حرصش میزد بیشتر

 مخفی من یعنی. کردممی مخفی خونسردم چهره پشت رو دردهام تمام که بودم

 خسته که دادمی مالم و مشت داشت ساعتی نیم یه. میشد پنهان خودش کردم،نمی

 به اخم اما بود شده کندتر هامواکنش کشیدممی که دردی بخاطر. شد پا روم از و شد

. زدم آتیشش دوباره کاراین با انگار اما شدم؛ بلند جام از سختی به. نمیومد صورتم

 آماده من. آورد در جیبش از چاقو یه و کرد صورتم حواله دیگه مشت یه دوباره چون

 بهم خواست که همین. نبود متفاوت برام چیز هیچ وقت هیچ من برای بودم؛ مردن

 .بیرون رفت باألخره اصالنی و زد صدا رو اون سینا کنه حمله

 هیچی اما گشتم؛ می فرار واسه چیزی یه دنبال. نشد کسهیچ از خبری دیگه روز اون

 من و بود زیاد خیلی هم پنجره طول. خالی کامال   و سفید اتاق یه! هیچی. نبود اتاق تو

 بود شب اوایل. نشستم زمین روی ناامید. داشت هم نرده. شم رد ازش تونستمنمی

. نیومد هم اتاق داخل حتی. رفت و در کنار گذاشت بشقاب یه. اتاق تو اومد نفر یه که

 .خوردم رو غذام و نشستم آدم بچه مثل. نداشتم که رو تغذیه سوء با کشی خود قصد
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 ...که کنم فکر بود یازده ساعت حوش و حول بعدش روز

 و چپ ها ابرو گاهی چند از هر فقط و دادمی گوش حاال تا که نگین رسیدم که اینجا به

 :پرسید و حرفم وسط پرید کوله کج صورتش و شد می راست

 چنده؟ ساعت فهمیدیمی کجا از تو -

 نخوندی؟ بیولوژیک ساعت مورد در چیزی تو خوب دختر -

 .نمیاد یادم واقعا   کنی؟ یادآوری یکم میشه فقط. میگی رو چی گرفتم ها -

 هورمونی انسان بدن تو. هستن بیولوژیک یا زیستی ساعت یه دارای زنده موجودات -

 که همینه برای. کنه می تنظیم رو زیستی ساعت که میشه ترشح مالتونین اسم به

 حرکت ساعت دوازده مثال   زیاد، زمانی فاصله با کشورهایی به شخصی یه وقتی

 برای. خوابهمی صبح یازده ساعت بخوابه، شب یازده ساعت اینکه بجای کنه،می

 .میگن زدگی پرواز هم پدیده این به. میشه کسل و خسته روز طول در همین

 .دونستممی خودم! بدی توضیح نبود الزم حاال خب -

 .بود ابری هوا چند هر. ببینم رو بیرون تونستممی. بود هم پنجره اون از غیر به بله؛ -

 .بده ادامه رو داستانت. شدم قانع بابا -

 سینا، اشاره با. شد پیدا تا دو اون کله و سر که بود یازده ساعت حوش و حول -

 سالم جای. خندیدمی و بود واستاده گوشه یه هم سینا. جونم به افتاد دوباره اصالنی

 از بیشتر میشد باعث همین. خوردمی کبودی یه به لگدش هر و بود نمونده بدنم تو

 پنج بعد. اومدمی بند نفسم و رفتمی سیاهی چشام ضربش هر با. بکشم درد قبل

 :داد فرمان سینا دیقه
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 !وایسا -

 :پرسید و وایساد صاف تعجب با اصالنی

 چی؟ برای -

 !نه؟. بخوره دردش به بیشتر سیم کنم فکر -

 !خوبیه فکر! هوم -

. داد می عذاب رو اون درد و ناراحتی یه انگاری اما زد؛ می رو حرف این باز نیش با

 رفت اصالنی. اومدنمی نظر به شاد هاشخنده وجود با صورتش اما بود؛ چی دونمنمی

. کرد زدن ضربه به شروع. وایستاد جلوم بلند زخیم سیم یه با دیقه پنج بعد و بیرون

 زخمام سوزش. دونمنمی کردم، تحمل رو درد قدرچه دونمنمی. داشت شدیدی سوزش

 قبلی جای روی ضربه تا چند دونمنمی. ریختم خودم تو رو همش و کردم تحمل رو

 رو من. افتاد نفس نفس به که جایی تا. شد خسته اصالنی که این تا خورد هامزخم

 ولو گوشه یه. بود شده شروع تازه. بیرون رفت و کرد پرت گوشه یه به الشه یه مثل

 عمیق هاینفس. نداشتم شدن بلند قدرت من اما دادمی آزارم هامزخم درد. بودم شده

 خوابم حالت همون تو که بودم خسته انقدر. بود آروم قلبم ضربان. کشیدممی آروم و

 !دونهمی خدا شدم، بیهوش یا برد خوابم حاال. برد

 

 تاریک هوا. نشستم و شدم بلند جام از سختی به. شدم هوشیار قیژ قیژ صدای با    

 اومد سینا. بود برداری فیلم دوربین یه اصالنی دست تو. بودن سینا و اصالنی بازم. بود

 :کرد زمزمه گوشم تو و شد خم جلو

 .کنم نوازشت یکم خودمه نوبت حاال -    
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 اصالنی به و بست رو صورتش مشکی دستمال یه با. کرد گنده اخم یه و رفت عقب    

. زدنم کتک به کرد شروع. طرفم اومد آروم آروم سینا و شد روشن دوربین. کرد اشاره

 اون ضعفم بخاطر شایدم دونمنمی. میزد اصالنی از تردردناک و ترمحکم بار هزار

 هیچی کشیدممی که دردی از. بود ناپذیر انکار سینا کینه ولی اومدمی نظرم به طوری

 و رفت کنار زد، کتکم قشنگ سینا وقتی. هست تو و من عذاب مایه فقط چون نمیگم؛

. شنیدم رو حرفاش و کردم تیز گوش حالیمبی وجود با. زد حرف کلوم چند دوربین به رو

 فکر. برسه مغزش به خون ذاشتنمی خشمش. بود کرده دیوونش کینه بود، دیوونه

 از رو پارچه سینا شد خاموش دوربین وقتی میاره؟ بدست رو بابام راحتی این به کردمی

 :گفت و زد کنار صورتش

 حواسش فقط. عظیمی به برسونه رو فیلم تهران بفرست رو هابچه از یکی فردا -    

 .نره لو باشه

 !چشم -    

 چطوری؟ قلیون با. کنیم حال یکم بریم خب -    

 !کشم نمی -    

 :گفت و خندید هیستریک سینا    

    -  ِ  .کنیم تعارفی یه سیبیلو اکبر این مثل گفتم ولی کشمنمی منم! جالب چه ا

 !خوامنمی ولی گرم دمت -    

 .بریم! باشه -    

 اصال   بودن خوش یکی من به چند هر! بودن خوش الکی چقدر. رفتن هم با و    

 .بود نیومده
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 فردای اما بودیم؛ کرده خلوت هم با. دردام و بودم من. نیومد هم نفر یه اصال   فرداش    

 تو رو تغییر بزرگترین که روز یه. کنمنمی فراموشش عمر آخر تا که بود روزی روز، اون

 .کرد ایجاد من

      

 

 2/8/17: مدیران از یکی توسط ویرایش آخرین

 تا پرنده چی هر که کوبید دیوار به درو جوری. اتاق توی اومد عصبانی حسابی سینا

. پرید جاش از اصالنی خود. رفت و کرد پرواز بود خونه از خارج که کیلومتری یه شعاع

 :کرد پاره رو گوشم پرده که زد دادی صورتم جلو و جلو اومد. بود سرخ سرخ هاشچشم

. میدن پس رو تقاصش! بمالن؟ شیره منو سر توننمی کردن خیال. کنممی نابودت -

 !برسه اونا به جسدت حتی ذارمنمی

 شده؟ چی مگه -

 .نفهمم که خرم منم کننمی فکر! بفرستن ردیاب و شنود با رو بابات خوانمی! هه -

 :کشید فریاد بعد و

 !رضا -

 :اومد جلو اصالنی

 بله؟ -

 .بیارش رو خوشگله سرنگ اون -

 !چشم -
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 یه با بعد لحظه چند و بیرون رفت اصالنی بود؟ چی منظورش گفت؟می چی سرنگ؟

 :گفت خونسردی با سینا. برگشت سرنگ

 !کنی؟ حال یکم خوایمی -

 :پرسیدم بود؟ پیشم هم هنوز خیالم بی لحن میشه باورت

 چیه؟ این حالی؟ چه -

 «!هروئین» -

 کل لرز اون. شده گشاد هامچشم مردمک که فهمیدممی خوب. لرزید پام و دست

 ...کردم تجربش بار اولین برای! ترس! بود حس یه. سرما مثل. گرفت رو بدنم

 :پرسید پته تته با. شده درشت هاشچشم نگین دیدم رسیدم که اینجا به

 !ترسیدی؟... تر واقعا  ... و تو... تو -

. گرفت رو بدنم کل داغی یه سرما، اون بجای عوض، در. شد تموم زود خیلی البته -

 دندونام. شد مشت خود به خود هامدست. باشن برداشته آتیش رو از رو خونم انگار

 شدت با مغزم به خون هم. بود شده قفل فکم انگار خورد،می هم به تیک تیک

. بود گرفته رو چشمام جلوی خون. دیدمی تار هامچشم. رسیدنمی هم و رسیدمی

 جدید حس اون درگیر فقط وجودم و کردمنمی فکر هیچی به. بود خالی خالی ذهنم

! کنن تزریق بهت رو ماده اون نذار! کن فرار که میزد فریاد من توی چیزی یه. بود شده

 و دادم هل رو اصالنی فوری. بود باز در کردم، فرار دفه اون اما! جنگیدممی همیشه من

. کردمی خبر رو افرادش بقیه و دویدمی دنبالم فریاد و داد با سینا. دویدم در سمت به

 شدت از. شد چیره من به ضعف رسیدم، آخر پله به وقتی اما رفتم پایین ها پله از

 من و گرفت رحمیبی و خشونت با رو بازوهام. رسید بهم سینا و زمین خوردم ضعف
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 تو که غوالیی نره اون از یکی به و اتاق تو انداخت رو من. کشید خودش دنبال به رو

 فرار دوباره و کنم آزاد رو خودم کردممی تالش. بگیره رو من تا داد دستور بودن خونش

 قضیه در البته. بکنن من با تونستنمی که بود کاری بدترین ماده اون تزریق. کنم

 انجام اگه و دادممی نشون خونسرد رو خودم فقط من هم اینا و رض*تعـ به تهدید

 خودم رو این و بود بلف بهش حرفام همه. خوردممی ضربه اندازه همین به من میشد،

 تزریق بهم رو ماده اون هامتالش تمام وجود با باألخره. دونستممی کسی هر از بهتر

 اون و هاشکنجه اون تموم وجود با دلیل بی. کردممی آرامش و رخوت احساس. کردن

 تونستمنمی که کردممی تجربه بار اولین برای رو احساسی. بودم راضی اسارتم و دردها

 این بودم شنیده معتادا از که چیزی تنها. کنم توصیف خشم و ترس مثل خودم برای

 !ـذت*لـ بود،

 لحظه هر. گرفت درد بدنم ساعت چند گذشت از بعد اما بود؛ خوب خیلی اوالش اول

 داشتن فهمیدممی. خوانمی رو کثیف ماده اون هامسلول فهمیدممی. میشد شدیدتر

 لحظه هر. سراغش بری دوباره باید شدنت آروم برای که فهموندنمی من به

 دارن کردممی خیال که بود جوری هاماستخون درد. اومدنمی کش بیشتر هامماهیچه

 که کشیدممی درد داشتم من ساعت چند دونمنمی. کننمی سوراخشون مته با

 یه درسته! خیلی. بود من شبیه خیلی دختره. تو اومدن دختر یه با سینا و اصالنی

 من شبیه خیلی کل در اما داد؛ تشخیص اون از رو من میشد و داشت هاییتفاوت

 کسی چرا بیاره رو من شبیه کسی خواستمی اگه سینا بدونم خواستممی فقط. بود

 یه با بود پوشیده زانو تا نفتی آبی رنگ به تنگی تشخیصه؟مانتوی قابل که آورده رو

 بود سرش رو مشکی مقنعه یه و بود پاش رنگی سیاه کتونی کفش. جین دمپای شلوار

 از حرص با دختره. من طرف کردن پرت رو دختره. بود رفته عقب سرش اواسط تا که

 :پرسید سینا
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 خر رو من خواستیمی بود؟ چی واسه هاگلم عزیزم اون دیوونه؟ کنیمی داری کارچی -

 !بینیمی رو تاوانش! ذارمنمی کنی؟

 :گفت نیشخند با سینا

 !بمونی زنده اگه -

 به پوزخند یه با هم سینا. داد قورت صدا و سر پر رو دهنش آب و پرید رنگش دختره

 :گفت اصالنی

 با. کرد نگاه من به دختره. رفتن بیرون ما به توجهبی و. بریم! کن آماده رو وسایل -

 :پرسید ازم. خورد جا من رنجور و زخمی قیافه دیدن

 شدی؟ ریختی این چرا جایی؟این چرا هستی؟ کی تو! دختره هوی -

 جایی؟این چرا تو. بگیره انتقام ازم خوادمی که بدون رو همین فقط -

 روغن، تو بیفته نونم کنم پیدا درمون درست my friend یه خواستم خامم خیال به -

 !اومد در جانی اونم شانسم از

 نیستی؟ که کاره اون -

 :گفت و زد پوزخند

 !میرم در و میزنم تیغشون بزنن دست بهم کنن جرئت پسرا که این قبل! بابا نه -

 چیه؟ اسمت -

 :گفت آهی با. من کنار و زمین روی نشست

 !بهرامیم هستی -
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 کین؟ بابات و مامان -

 ... .شرکت دربون بابامم شتافته، ابدی دیار به مامانم -

 سالته؟ چند -

 :گفت حسابی کنکاش یه از بعد و کرد نگاه صورتم به

 طور؟چه خودت! سال هفده -

 .سالمه شونزده من. میزنی تربچه -

 دونفر اون هم باز و شد باز وحشتناکش جیر جیر صدای با در دوباره موقع همون

 :گفت بهم سینا. تو اومدن

 خوای؟می ازونا بازم -

 :دادم جواب گستاخی با بازم اما نبود؛ تحمل قابل دردم

 !گرم دمت نه -

 !کنه رامت دردش کردممی فکر -

 .شم تسلیم من نمیشه باعث هیچی دونیمی خوب خودتم -

 !حاله و عشق وقت االن ولی. بله اوه -

 و کنم مقاومت تونستمنمی. داشتم ضعف قبل از بیشتر بار این. طرفم اومد اصالنی

 :کردممی تکرار فقط. شد چیره بهم اصالنی راحت خیلی

 !...نه! نه! نه -

 :پرسید سینا از. کرد می نگام کنجکاوی با دختره
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 بشه؟ تزریق بهش ذارهنمی اون که چیه این مگه -

 :گفت مرموز لبخندی با سینا

 !هروئین -

 :گفت داد با بعد اما شد؛ شکه اول دختره

 کنی؟نمی رحم بهش هم ذره یه یعنی رذل، کثافت -

 .کنم رحم خودت به کنی التماس باید تو فعال   -

 چی؟ -

 لگد و مشت با تونستمی تا رو دختره و تو اومد افرادش از دیگه یکی بعد! فهمیمی -

 خاصی های قسمت رو رو بطری یه من، چشم جلوی اومد ایقهقهه با سینا. زد سیم و

 دونمنمی اصال  . رفت هوش از جیغی با درد شدت از دختره. کرد خالی دختره صورت از

 :گفت خنده با سینا. نه یا مرد

 !دیگه یکی یا تویی این که بده تشخیص تونهنمی کسی حاال -

 :کردم زمزمه لب زیر فقط

 !آشغال -

 :داد دستور غوله اون به و نشنید سینا

 از باید بعدش اما تو؛ مال شب یه خواستی،می خودت که طور همون! اکبر خب -

 جسد حتی خوامنمی. نمونه ازش ردی تا بسوزون رو جسدش! شی خالص شرش

 .بیفته سماواتی دست سوختش

 :گفت کریهی لبخند با غوله
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 !قربان بله -

 :گفت سینا

 !بشه عوض باهم دختره این و تو هایلباس باید! راستی! آها -

 برای کنه؛ می مجبور رو من مردا این از یکی ندم گوش حرفش به اگه که دونستممی

 :گفتم همین

 .بیرون گمشین کنم؛می عوض خودم -

 لباسامون زیادم ضعف و هامدست لرزش وجود با سختی به. بیرون رفت خنده با سینا

 قبل از حالم دیگه ساعت چند تا دونستممی اما بود؛ خوب حالم. کردم عوض هم با رو

 .برد خودش با رو من زور به و تو اومد غوله دیقه پنج بعد. میشه ترافتضاح هم

 خودش با منو. داشتم ضعف هنوزم اما نداشتم درد. بود خوب هروئین لطف به حالم

. کنم فرار نداشتم جون. کشوند جنگل سمت به منو و رفت بیرون ویال از. کشیدمی

 که کلبه وارد. کشوند اون طرف به رو من. بود کلبه یه جنگل توی ویال، پشت درست

 من غوله. کردن جلب خودشون به رو من توجه دیوار، روی هایاسلحه و هاچاقو شدیم،

 پر توش که یخچال یه. رفت کلبه گوشه یه سمت به خودشم و تخت رو انداخت رو

 یخچال سمت به روش. نبود مشکل چندان چیه اونا توی اینکه زدن حدس. بود بطری

 که برداشتم رو کوچیک چاقوهای از یکی. کردممی کاری یه باید. دیدنمی رو من و بود

 از پر لیوان یه با غوله. کردم پنهان مانتوم آستین توی و نکنه توجه جلب زیاد نبودش

 :گفت و طرفم برگشت ماده اون

 !خانوم فرزانه و خودم سالمتی به -
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 در رو تیشرتش. بود شده گرم انگار گذشت، که یکم. کشید سر رو اون راحت خیلی و

 آخرین با. خوردمی صورتم به نفساش که جایی تا. نزدیکتر و نزدیکتر. طرفم اومد آورد

 نقطه تو زدم چاقو تیزی پشت تیغه با داشتم، سراغ خودم توی لحظه اون تو که توانی

 سری صدقه از اینم. شد گیج کمی میشه بیهوش که تصورم برخالف. گردنش حساس

. خودش طرف کشید و گرفت رو هامدست پشت از که برم در خواستم. بودم بلد هومن

 چرا دونستمنمی چندش؟. داد دست بهم پوستم با دستش تماس از بدی تهوع حالت

 هدف رو من و شدنمی پرتاب من طرف به شدت با داشتن احساسات اون هالحظه اون

 کند روندی با و آرومی به بشم درمان اگه که کردممی خیال من. دادنمی قرار دشونخو

 مثل جدید احساسات هالحظه اون اما کنم؛می تجربه رو احساسات ضعیف خیلی و

 من به قدم به قدم خودش. تخت رو داد هل رو من. وزیدنمی من طرف به طوفانی

 تمام اسم. نزدیک آورد رو صورتش و شد خم من روی. ترسیدم دوباره. شد می نزدیک

 رو چشمام. کنن کمکم خواستممی ازشون و زدممی صدا دلم تو یکی یکی رو ائمه

 هیکل زور به. افتاد من روی گندش شکم اون با غوله لحظه، همون. نبینم تا بستم

 .کردم نگاه ناجیم به.  کنار کشیدم روم از رو گندش

 چطور بود؟ نکرده شکنجه رو من خودش اون مگه. اون جز داشتم رو کسی هر انتظار

 و زد تلخی لبخند. کردم می نگاه اصالنی به ذهنم تو سؤال کلی با داد؟ نجات رو من

 :گفت

 .بمونی اینجا زیادی مدت نباید. کن فرار باش زود -

 درک رو موضعش. داد نجات رو من چرا فهمیدمنمی. بیرون زد کلبه از سرعت با بعد و

 خودم به واحد آن تو. افتاد غوله آقا به چشمم و پایین انداختم رو سرم. کردمنمی

 طوریهمین. کردم پیدا پول مقدار یه. گشتم رو جیباش. کردممی فرار باید. اومدم
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 برای. بشم رد ویال کنار از تونستمنمی. رفتم بیرون کلبه از یواشکی. برگردم تونستمنمی

 گرفتم تصمیم. شد می شروع داشت عضالتم درد کم کم. جنگل دل به رفتم همین

 دونمنمی. بود تر آسون شب تو کردن فرار چون بشه؛ شب بمونم منتظر جاهمون

 داشت تازه خورشید بود، گذشته شب شدم بیدار وقتی. برد خوابم که گذشت قدرچه

 و کردمی درد بدنم. کنم فرار ویال جلوی از و کنم ریسک گرفتم تصمیم. کردمی طلوع

 بودن سست زانوهام. کردممی حرکت گرفته یاد رفتن راه تازه که بچه یه سرعت با شاید

 پشت از. بود کوه یه کردن جاجابه مثل برام لحظه اون قدم هر برداشتن. لرزیدنمی و

 فکر. ندید رو من کسی که کردم شکر رو خدا. رسیدم اصلی جاده به و شدم رد درختا

 غذاخوری یه به تا کردم حرکت داشتم پشتیم الک سرعت با ساعتی چهار سه کنم

 سنگینی. میشد رفتنم راه مانع بود هاماستخون تو که دردی تو رفتم. رسیدم راهی بین

 انرژیم از مقداری و خوردم و دادم سفارش غذا مقدار یه. کردم حس خودم به رو نگاها

 به رو خودم باید. بود سرجاش هنوز داشتم مواد بخاطر که ضعفی البته. گرفتم پس رو

 داره اتوبوس یه دیدم که بودم نشده دور خوری غذا از قدم چند. رسوندممی شهر یه

 :پرسید و وایستاد هم راننده. وایسته که دادم عالمت. کنهمی حرکت

 تنهایی؟ چرا آبجی؟ شده چی -

 .میدم کرایشم. برسونید شهر یه به منو لطفا  ! آقا سالم -

 به منو. افتاد راه و نزد حرفی بازم بود، نشده ـا*ارضـ فضولیش حس که این با اونم

 آخرش هاینفس داشت آفتاب چون بود عصر کنم فکر. رسوند شهرها از یکی ترمینال

 رو شب مجبوری. افتادمی راه زود صبح هم رفتمی تهران به که اتوبوسی. کشیدمی رو

 و بود کوچیک ولی بود، چی شهر اون اسم دونمنمی. کردم سیر هاپارک از یکی تو

 رو شب. نبود پیداشون هاپارک تو هم معتاد و الت افراد. نداشت کاری کسی به کسی
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 خودم به مار مثل درد شدت از داشتم دیگه صبح، دمای دم. کردم تموم سرما توی

 طرف به اتوبوس با زود صبح. بودم خسته شدت به. کردمی درد پیشونیم. پیچیدممی

 ...دونینمی خودتون هم رو بقیش. خونه برگشتم و افتادم راه تهران

 :گفت و داد قورت رو بغضش. بود اشک پر چشماش. کردم نگاه نگین به

 ...میاوردم کمک واست کردم فرار وقتی من اگه! کشیدی چی! آبجی برات بمیرم الهی -

 :بده ادامه نذاشتم

 متفاوت. باشم عادی خواممی منم. بینممی رو لیوان پر نیمه همیشه من که گفتم -

 رو چیزی همچین که باره اولین میشه باورت. نباشم خیال بی نباشم، خنثی نباشم،

 برای. خوادمی دلم فقط مخالف؛ یا موافقه عقلم ببینم کنمنمی نگاه دیگه. خواممی

 خواممی منم بمونم؟ خفه باید کی تا چی؟ من پس میگه. میزنه داد داره بار اولین

 .کن بیدار خواب این از منو. شم بیدار

 !شکنممی رو فکش خودم گرنه و نکنه جیغ جیغ بگو بهش! ادب؟بی چه! اه -

 اساسی ضدحال یه ولی. فهمیدمنمی وقت هیچ من رو ناگهانیش حالت تغییر دلیل

 :زدم می باید

 !بشکونش داشت فک اگه -

 :گفت و گرفت بغلش رو من

 رو من حال اومدمی کی دیگه مردیمی الل زبونم یا میشد چیزیت تو اگه خدایی -

 بگیره؟
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 ثانیا  . کردم فرار من میشد داشت بدترهاشم این از! اومده سرم بال خیلی که فعال   اوال   -

 خدا اگه نگی چه بگی تو چه بشه؟ الل زبونت کنه می فرقی مگه چیه؟ الل زبونم

 من مثل ضدحالی هایآدم ثالثا  . نبر بکار رو عبارت این پس. میفته اتفاق اون بخواد

 .شدم خفه نچلون انقدر رو من دیگه رابعا  . هستن زیاد

 !بود شده تنگ هاتم ثانیا   اوال   برای دلم -

 نداری؟ زندگی و کار تو میگم -

 !چرخیممی عاربی و کاربی! واال نه -

 نداری؟ دانشگاه -

 :گفت شده درشت چشمای با و صورتش تو زد

 البته! دانشگاه میریم میون در یه که ماهه نیم هم، ما! نزدیکه هاامتحان اوه اوه -

 !میدن گیر کمتر همین برای! دارنا خبر مسئولین

 مرخص فردا تا. نره سر حوصلم بیار منم درسی کتابای. بخون رو درست برو دختر -

 هللا شاء ان میشم

 کردی؟ دقت میگم،. باشه -

 چی؟ به -

 تعریف برام بودم بستری من وقتی رو اول دفه ماجرای. شدی دزدیده دفه دو حاال تا -

 !بودی بستری تو برعکس دوم دفه ماجرای کردی،

 عشقت؟ از خبرا چه میگم! اوهوم -

 :گفت و راه اون به زد رو خودش
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 باشه؟ خبری قراره مگه -

 !خوب خوب خبرای اونم! آره -

 تیزی؟ انقدر چرا تو -

 .کنهمی پرت چلچراغ هم واسه داره چشاتون فهمیدن همه. بود تابلو بابا -

 :گفت و شد درشت دوباره هاشچشم

 !واقعا ؟ -

 .آره -

 فهمیدن؟ همه یعنی -

 :دادم ادامه وجود این با کردم؟ می اذیتش داشتم فهمیدنمی اون یعنی

 .فهمیدن افراد درصد نود به قریب -

 !بده مرگم خدا اوا -

 خجالتم این! یقش تو رفت سرش و انداخت گل هاشگونه! شدا سرخ واقعا   واقعا   یعنی

 :پرسیدم ازش بود؟ بلد

 بکشی؟ خجالت بلدی تو واقعا   یعنی -

 :گفت و شونم تو زد حرص با

 !مرض -

 .میخوان من از رو دخترشون میان بابات ننه آخرش! خونتون برو حاال خب -

 !رم نمی! نوچ -
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 !نگین -

 عصبی خودم هرچند. شد عصبانی و کرد تغییر لحنم نگین حضور در بار اولین برای

 حسابی که بیچاره نگین! بودم گرفته یاد تازه رو زدن حرف لحن مدل این. نبودم

 :گفت بود ترسیده

 .رفتم چشم! رو من نزن بابا خب -

. جدید احساسات کردن تجربه از بودم راضی. کردم ـذت*لـ احساس بازم. بیرون رفت

 !عصبانیت موقع داشتم ایجذبه عجب ولی

 روز. موندم تخت توی مامانم زور به و شدم مرخص بیمارستان از روز اون فردای*** 

 هویت. دادم توضیح اسارتم مدت تمام مورد در دادگاه توی. بود دادگاه روز ولی بعد

 که شد قرار و شد اضافه هم سینا جرائم به. دادن خبر پدرش به و شد شناسایی دختره

 حبس به خیانتشون بخاطر هم اصالنی و حکیمی. بشه تشکیل براش دیگه دادگاه یه

 هومن به دادگاه اتمام از بعد. شدن مجازات اعمالشون ازای به هم بقیه. شدن محکوم

 :گفتم

 !کنم صحبت باهاتون خواستممی! عظیمی آقای -

 .بفرمایید -

 .ترخلوت جای یه بریم میشه اگه -

 .اتاقم بفرمایید پس -

 :گفت و میزش پشت نشست. رفتیم هومن اتاق به

 !منتظرم -
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 :پرسیدم مقدمهبی

 داری؟ دوسش -

 :پرسید. خورد جا

 رو؟ کی -

 !نگین -

 .آره -

 کردی؟ فراموشم -

 :گفت و خندید

. بودم عاشقت نرفته یادمم. برام بودی کی و هستی کی نرفته یادم! نگرفتم که آلزایمر -

 مونه،می باقی یا. میشه نابود نه و میشه فراموش نه کسی، به نسبت عشق احساس

 «! همین! میشه عوض یا

 .عظیمی هومن ایرانی، فیلسوف دانشمند پلیس اثر عشق، پایستگی جدید قانون -

 :پرسیدم شد تموم خندش وقتی. زد قهقهه بلند صدای با

 درسته؟ شده عوض من به نسبت احساست االنم -

. میشن متنفر عشقشون از هستن هابعضی. موننمی عاشق هستن هابعضی. بله -

 به هم هابعضی و گیرنمی نظر در خواهرشون عنوان به رو عشقشون هم هابعضی

 .دوننمی غریبه یه رو فرد اون و میان هم هابعضی. دوستشون عنوان

 کیم؟ واست من -
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 میدم ترجیه بیشتر. بدونم خواهرم رو تو تونمنمی من. نیستی غریبه یا دشمن برام -

 .بمونی باقی دوست همون واسم تو

 نمیشه؟ گرفته بازی به نگین احساسات هرگز که باشم مطمئن -

 :گفت بخشی اطمینان لحن با

 تو اگه باش مطمئن پس. نرفتم کسی سراغ نشد عوض تو به احساسم وقتی تا من -

 توی عشق به ـیانـت خــ اینکار چون. رفتمنمی نگین سراغ هرگز داشتم دوست هنوز رو

 .بود قلبم

 .خواممی ازت چیزی یه ولی. شد راحت خیالم خب -

 چی؟ -

. داره نیاز همسرش توجه به بازم بودنش شیطون همه با اون! نباش توجهبی بهش -

 .نکن فراموشش

 :گفت و چشمش رو گذاشت رو دستش

 !چشام جفت روی به -

 مجلس تو وقت هیچ بگو بهش شدی، دار پسر آینده در اگه ولی گذشت که تو از -

 .نکنه عالقه ابراز عشقش به ختم

 :گفت و پایین انداخت رو سرش

 !شرمنده -

 به این از. شد اهانت هستی دختره اون به نشد، احترامیبی من به. نداره اشکال -

 .بخوره بر مرده به ممکنه باش مراقب یکم بعد
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 .چشم -

 ببینم؟ رو اصالنی تونممی راستی -

 :گفت و کرد جور و جمع رو خودش فوری اما خورد؛ جا وضوح به

 .ببرتت میگم رهنما به. باشه -

 .خداحافظ. ممنون -

 حتما  . هومن اتاق رفت پلیس یه لحظه همون تو. اومدم بیرون اتاق ز. خداحافظ -

 :گفت من به و بیرون اومد بعد دقیقه سه دو. بود رهنما ستوان همون

 .بیاین من با -

 نگاه اصالنی صورت به و بودم بازداشتگاه توی من بعد، دقیقه ده. افتادم راه دنبالش به

 :پرسیدم ازش. میکردم

 دادی؟ نجاتم چرا -

 .باشم مرگت به راضی که نبودم متنفر ازت -

 .کنم تجربه رو مرگ از بدتر دردی شدی باعث خودت ولی -

 :گفت شرمندگی با

 .بودم مجبور -

 بود؟ کرده مجبورت چی -

 نجات برای. بود گرفته گروگان رو اون سینا! خواهرمه زندگی این از من دارایی تنها -

 .کردممی رو کار این باید جونش
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 .دادیمی نشون خودت از زیادی خیلی خشونت ولی -

 هیچ که لحنی با و من به نگاه بدون چون رسیده؛ محض تفاوتیبی به رسیدمی نظر به

 :گفت نبود مشهود توش احساسی

 از خیلی بودی، زده چاقو بهم. ببخشم راحتی به که نیستم خدا بالله اعوذ من -

 رو چشمم جلوی خون شکنجه موقع نبود، خودم دست. بودم عصبانی دستت

 .گرفتمی

 بود؟ سینا دست خواهرت که حالی در دادی نجاتم طورچه -

 .بودم داده فراری رو خواهرم تازه بدم، نجاتت که سراغت اومدم وقتی -

 نگفتی؟ دادگاه تو رو دالیلت چرا و -

 عهده به رو عواقبش و بوده خواهرم جون نجات برای شدم مرتکب اشتباهی هر من -

. کنم خالی شونه مجازاتم از بتونم که کردممی کاری هر بود خودم برای اگه. گیرممی

 «.داشت رو خواهرم جون ارزش مجازات این

 .میشه تنها اون زندان بری اگه چی؟ خواهرت -

 تنهایی من مثل هماون که نمیشه دلیل. کردم جدا خانوادم از رو زندگیم من. نمیشه -

 .کنه انتخاب رو

 هیچبی. بشه فاش خانوادگیش اسرار خواستنمی شاید. نپرسیدم زیادی چیز دیگه

 برای داشتم؛ دانشگاه روز اون. بود منتظرم بیرون امیرعلی. رفتم بیرون اتاق از حرفی

 ماشینش سوار حرفی هیچبی. برسونه عصرم کالس به منو امیرعلی بود قرار همین

 .رسوند رو من اون و شدم
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 دفتر آخر برگ: 9فصل

 

 دانشگاه، و درس از جدا اما بود؛ شده تموم ترممون امتحانات و بود گذشته ماهی چند

 هاتازگی هم رو رضایت و خوشحالی حس. بودم شده عادی فرد یه به شبیه بیشتر

 تحت رو من کمی خیلی چیزهای.  بشم خوشحال یا عصبانی میشد کم. کردممی درک

 رو احساساتم تونستمنمی اصال   من که بود این بزرگتر مشکل ولی. دادمی قرار تأثیر

 میگن. رفتنمی هم تو هاماخم. نمیشد سرخ صورتم شدممی عصبانی وقتی. بدم بروز

 من خشم ذاشتنمی من شده منجمد قلب حصار. درونیه منفی انرژی یه خشم

 خوشحالی موقع. کردممی احساس هامرگ تو رو خونم خروش و جوش فقط. بره بیرون

 رو کم مثبت انرژی یه خاطر، رضایت یه آرامش، یه فقط. پریدمنمی پایین و باال

 .کردممی احساس

 بعضی. میشه سرازیر قلب توی که مثبته انرژی یه خوشحالی که داشتم اعتقاد من

 برای فرد میشه باعث که نداره ظرفیت قلب یا و میشه زیاد خیلی انرژی این یا هاوقت

 انرژی این اما کنه؛ آزاد خنده یا و وورجه ورجه اشک، با رو اون ریزش سر از جلوگیری

 روزنه، اون از و بود خورده ترک من یخی قلب. کردمی نفوذ من قلب در کم خیلی مثبت

 .توش ریختمی مثبت انرژی مقدار یه گاهی از هر

 احساسات هجوم با رو اون خواستمی فرهاد. نمیشم درمان اینا با من دونستممی

 معتقد من اما بود؛ یخ از هاش آجر که دژ یه. بشکنه دژ یه دروازه مثل منفی و مثبت

 رو وجودم خورده ترک های یخ تونستمی اورد،می گرما خودش با که احساس، یه بودم

 شد؟ می چی من زندگی دفتر آخر... داشتن دوست. کنه آب
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 افکارم توی. کردممی نگاه تهران گرفته دود آسمون به و بودم نشسته صندلی یه روی

 باهاش که خواست من از پویا که روزی. کردممی فکر دانشگاه آخر روز به و بودم غرق

 به باید دونستمنمی من و میشد مرور ذهنم تو لحظه هر خاطرات. برم شاپکافی یه به

 بدم جوابی چه پویا

 سوار برم خواستممی. بود منتظر بیرون راننده. شدم خارج دانشگاه ساختمون از

 :پرسیدم ازش. گرفت رو راهم جلوی پویا که بشم ماشین

 !پویا؟ شده چیزی -

 کرده جمع ساعت اون و روز اون رو ارادش همه انگار. رسیدمی نظر به مصمم قیافش

 :بگه چیزی تا بود

 بزنم؟ حرف باهات میشه -

 :گفتم سردرگمی با

 چی؟ واسه -

 .میزنم حرف باهات. مفصله موضوع -

 !باشه -

 .شاپکافی یه بریم پس -

 !خب خیله -

 بر خودم و بره گفتم راننده به منم. رفتیم شاپکافی به و شدیم خارج دانشگاه از

 .خونه گردممی بر دیرتر که دادم خبر و زدم زنگ بابام به. گردممی



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

299 

 

 منتظر و بودم کرده قالب هم تو رو هامدست و بودم نشسته میز پشت بعد، دقیقه پنج

 :گفتم همین برای. بزنه حرف نداشت خیال اینکه مثل ولی کنه؛ شروع که بودم

 !منتظرم و خدمت در من بگی بهم چیزی خوایمی اگه! پویا آقا -

 !دیگه کنم تمرکز بذار خب! عه -

 بگی؟ خوایمی خاصی چیز -

 .بگم خواممی رو زندگیم هایحرف ترینخاص. آره خب خب، -

 داری؟ دوست رو کسی -

 :شد دستپاچه

 !نه! من؟ -

 کیه؟. نداره فایده من به گفتن دروغ -

 .ره... آر... آ خب... خـ... خـ -

 کی؟ -

 احتماالت همه همیشه من. نخوردم جا زیاد. کرد دراز من طرف به رو اشارش انگشت

 :گفتم بود کرده گیر زبونش که پویا به همین برای. گرفتممی نظر در رو

 من به که اصال   شد چی من؟ چرا بگو بهم. بزن حرف درست خورمتنمی بابا -

 شدی؟ عالقمند

 .بگم اولش از بذار -

 .شنوممی -
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 چونم گاهتکیه شدم قالب هایدست. عاشقیش و عشق داستان گفتن به کرد شروع و

 :پرسیدم ازش شد تموم حرفش وقتی. بودم رفته فکر به و بود

 داری؟ دوسم واقعا   -

 رو نبودنت وقتی دزدیدنت، وقتی ولی. بگم زودی این به خواستمنمی راستش! آره -

 چه هر گرفتم تصمیم کردم، تجربه رو مرگت درد و کردم احساس رو هافاصله دیدم،

 واقعا   مسیر این تو گرفتن قرار. دارم رو اولم اعتقاد همون هنوزم اما بگم؛ بهت زودتر

 !زوده خیلی تو واسه

 .وقتشه اتفاقا  ! نه -

 :پرسید تعجب با. داشت شک زدم که حرفی به انگار

 !چی؟ -

 که؟ هستی بیماریم جریان در -

 داره؟ ربطی چه حاال. زیاد نه -

 بیای؟ کنار تونیمی. برممی بسر درمان دوره در! عاطفگیبی -

 :گفت تعلل ایلحظه بدون

 !آره -

 حال به رو من بتونه داشتن دوست و عشق تجربه شاید ببین، اما. قاطع چقدر» -

 ...اما برگردونه؛ عادی

 :حرفم وسط پرید

 چی؟ اما -
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 .بزنم رو حرفم بذار -

 .بفرمایید! چشم -

 زوده خیلی واقعا   تو البته صد و من سن برای گفتی، که طورهمون مشترک زندگی اما -

 .کنم فکر موردت در باید. نیست هم بردار شوخی البته و

 :گفت گنگ نگاهی با

 چند خودت با. زوده میگی طرف یه از وقتشه میگی طرف یه از! شدم گیج من -

 چندی؟

 سن این تو معموال   دخترا چون. وقتشه داشتن دوست احساس تجربه واسه پسر، آقا -

 بلوغ نوع یه به میشه باعث همین و کننمی تجربه رو شونکودکانه عشق اولین

 کسی ضمن در. داره هایی مسئولیت مشترک زندگی اما برسن؛ خودشون در عاطفی

 کنم فکر اول مورد. برسه عاطفی و فکری جسمی، بلوغ به که داره آمادگی ازدواج برای

 لقب شایسته ساله بیست پسر یه واقعا  . هست دوتامون هر رشد برای جا هم هنوز

 نیست؟ پسربچه

 .ممنونم خیلی ازتون! دارین لطف من به قدرچه شما -

 .نکردم شوخی من ولی کنممی خواهش -

 :گفت و خندید آروم

 .واینستادم خودم پای رو هنوز من. زوده تو برای هم و من برای هم واقعا   خب -

 .دونیمی خودتم خوبه -

 :گفتم و شدم بلند همین واسه. دونستمنمی جایز رو موندن دیگه
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 .خداحافظ زنم،می زنگ بهت و کنممی فکر -

 میری؟ زودی همین به -

 .گیرممی تماس باهات و کنممی فکر موضوع این مورد در من. شده تموم صحبتامون -

 .خدافظ! باشه -

 اخالقی نظر از پویا. بشم مسلط افکارم به کردم سعی و کشیدم پوفی. خداحافظ -

 متوسطی اجتماعی موقعیت. بودم ندیده حالبه تا ازش بدی چیز. بود معقول کامال  

 سال چند تا هم ما مالی، نظر از چون کرد؛نمی ایجاد تفاوت زیاد مورد این. داشت

 گرفتن از بعد هم شغل و بود خوب سوادشون سطح. کردیممی زندگی اونا مثل پیش

 باید هم خانواده و فرهنگی نظر از. بشه کار مشغول و بزنه مطب یه تونستمی عمومی

 باید. داشت خودش از بزرگتر خواهر یه پویا دونستممی که جایی تا. کردیممی تحقیق

 .کردن می تموم رو موضوع این خودشون بزرگترها و اومدمی اشخانواده با

 :داد جواب پویا بوق تا سه بعد. زدم زنگ پویا به و برداشتم رو گوشی

 .سالم الو -

 .سالم -

 :شد خوشحال خیلی انگاری من صدای شنیدن با

-  ِ  رسیدی؟ هم اینتیجه به تویی؟ فرزانه ا

 .بگیرن تصمیم بزرگترا تا بیای خانواده با بهتره -

 .بزنه زنگ تو بابای به که کنممی صحبت بابام با خودم. باشه -

 .خدافظ پس. باشه -
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 .خدافظ -

 به کی اصال   شد؟می چی راهم آخر. میرم کجا به دارم دونستمنمی. کردم قطع رو تلفن

 ترینمهم خواستمی ازم پویا بعد؟ هاسال یا بعد؟ سال فردا؟ امروز؟ رسیدم؟می آخر

 بقیه مثل باراولین برای گرفتم تصمیم. بود خونه تو مامان. بگیرم رو زندگیم تصمیم

 .کنه کمکم بخوام ازش. بزنم حرف مامانم با دخترا

 جااون جز جایی ساعت اون تو مامانم. کتابخونه طرف رفتم و شدم خارج اتاق از

 با. بود نشسته نفره دو مبل یه روی مامان. شدم وارد و زدم در. باشه تونستنمی

 :پرسید ازم. کرد نگاه بهم تعجب با و کرد بلند کتاب از رو سرش در صدای

 شده؟ چیزی -

 .بزنم حرف باهات خواستممی. مامان سالم -

 اومده؟ پیش مشکلی -

 حرف مامانشون با که دیگه دخترای همه مثل باهاتون خوادمی دلم ولی! نه مشکل؟ -

 .کنم صحبت شما با زنن،می

 دلم؟ عزیز شده چی. گلم دختر بغلم بیا باشه -

 و پیچید دورم رو دستاش اونم. هاششونه رو گذاشتم رو سرم و نشستم کنارش و رفتم

 جوری این قبال   چرا. کردم زیادی رخوت و گرما احساس. چسبوند خودش به رو من

 جبران به. کنه نوازش رو من اون و باشم بغلش زیادی مدت تا خواستمی دلم نبود؟

 بودن دختر بهم باید که هاییلحظه جبران به. نبود ولی بودمی باید که هاییلحظه تمام

 چند هر و کردمی وجود ابراز زیاد هاتازگی دلم! بود جالب. نداد ولی داد،می یاد رو
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 خواب حاال تا که تو بزنم نهیب دلم به خواستمی دلم. خواستمی چیزی یه لحظه

 !برس شاهانت رویاهای ادامه به برو! بودی

 سینم قفسه روی چیزی کردممی احساس که داشت چی ـوش*آغـ اون دونمنمی

. بستمی رو تنفسم راه چیزی. بودن شده ترعمیق و کندتر هامنفس. کنهمی سنگینی

 خودم از. شد تار چشمام. بود کرده سرباز نوازش یه گرما، یه لمس با هامعقده تمام

 پشت از رو دنیا میشه باعث که چیزی این گرفته؟ رو گلوم راه که بغضه این پرسیدممی

 به وارزمزمه کنم؟ گریه خواستممی من واقعا   اشکه؟ اسمش ببینم کدر شیشه یه

 :گفتم مامانم

 تنها پرستار یه با منو وقت هیچ نوازشم، این محتاج قدرچه دونستیمی اگه -

 . ذاشتینمی

 رو انگشتاش محکم مامانم. لرزیدمی و بود شده بم صدام. بودم کرده تعجب هم خودم

 به و اومد پایین گونم از آروم آروم. چکید قطره یه باألخره! چکید. داد فشار بازوم روی

 :گفت هم مامانم. کرد سقوط دستام روی بعد و رسید چونم

 کنی؟می گریه گلم دختر -

 داشتن دوست نباید من چرا! سالگی شونزده کی؟ اونم! قطره یه! باراولین برای! هه -

 باشم؟ بلد رو

 :گفت غمگین صدایی با و فشرد تر محکم رو دستاش

 !عزیزم؟ بگم بهت چی -

 .میاد بدم مردم سؤال از پر هاینگاه از. کنم زندگی عادی فرد یه مثل خواممی منم -

 بینی؟نمی رو اونا چرا. داری نعمت همه این گلم دختر -
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 زمستونی خواب یه بعد دلم و افتاده کار از منطقم. بینمنمی هیچی دیگه هاتازگی -

 رو سینم داخل تپنده گوشت اون سرماش با که مدت، طوالنی زمستون یه. شده بیدار

 اونو خوام،می اینو میگه. کنه می وجود ابراز همش و شده بیدار حاال. بود کرده منجمد

 .مونهمی دلم همون تو. کنم تخلیه رو اونا تونمنمی من که اینه بدتر همه از و. خوامنمی

 :داد جواب نوازشگر صدایی با آروم خیلی

 .میشه آب یخی و برف هر بهار، تو. گلم دختر میشه آب روزی یه -

 .بشه منفجر بشه، آب قلبم یخی حصار که این از قبل ترسممی -

 .کنهمی حل رو چی همه تو اون. خوادمی درونی اراده یه کاری هر عزیزم خب -

 .بسوزونه رو خودم شاید و -

 :زد تشر مامانم

 !فرزانه -

 وقتی تا خوامنمی من. شکنهمی باشه گرم توش و سرد بیرونش که ایشیشه مامان -

 .کنم محبت ندیدم، محبت که

 :گفت آمیز گالیه لحنی با مامان

 مثال ؟ کشکیم ما! دیگه نکنه درد دستت -

 آب اگرم. کنه آب رو یخ اون که نیست آتیش اما بخشه؛ آرامش و گرم شما محبت -

 .کنهمی رو کارش آروم آروم و ذره ذره بکنه،

 من؟ عزیز بگم بهت چی -

 !مامان؟ -
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 دخترم؟ گل چیه -

 !کرده عالقه ابراز بهم پسر یه -

 :گفت تندی با. داشت حقم البته. شد عصبی مامانم

 اصال   ببره؟ خوادمی کجا سالگی شونزده همین از رو من دختر گل! کرده غلط چی؟ -

 سالشه؟ چند

 هم هنوز که بود معتقد خودش اتفاقا  . نکن قضاوت نشناخته و ندیده من، مامان -

 .زوده من واسه هم و خودش واسه

 نداری؟ دوسش که تو -

 !جان مامان نه -

 !دیگه بره کن ردش میزنی؟ حرف ازش چرا پس -

 قوی، محبت یه. دارم نیاز خالص محبت یه به درمانم برای معتقدم من خانوم، مامان -

 .آلودگی و نیاز حس بدون

 .بود عاشقت اونم کردی؟ رد رو خدا بنده عظیمی چرا پس خب -

 و میشه فراموش ماه چند بعد عشقی کدوم. بود گرفته اشتباه رو عشق اون مامان -

 دیگه؟ یکی سراغ میره مرده

 بعد خواستهمی خواسته؟می حالش و عشق واسه رو من دختر بیشعور اون یعنی -

 دیگه؟ یکی سراغ بره گذشت پل از خرش که این
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 کردمی خیال اون. بود شده احساسش تشخیص تو اشتباه دچار فقط اون من مامان -

 کجا از. بود شده ناامید من از که دیگه یکی سراغ رفت وقتی بعدشم،. عاشقمه واقعا  

 کرد؟می ولم هم کردممی قبول رو اون من اگه معلوم

 :گفت و کشید عمیقی نفس مامان

 هست؟ آدمی چطور میگی، که پسره این حاال -

. کالسمونه زرنگ بچه گفت میشه یعنی. خونیه درس و خوب بچه که دانشگاه توی -

 بدی چیز ازش کسی و متوسطه اجتماعیش موقعیت. نوزدهه باالی همیشه هاشنمره

 .کنیم تحقیق باید بقیشم. ندیده

 چه؟ من به خب -

 مورد در کنی؟ صحبت بابا با میشه! بیاد در شوهری مادر چه شما از من، مامان -

 .درخواستش و اون و من شرایط

 :گفت و کرد نوازش سرمو

 .من یفرزانه باشه -

 شاید. رفتم خواب به مادر نام به شخصی ـوش*آغـ تو بار اولین برای و بستم رو چشمام

 .زندگیم خواب ترینآروم

 *** ِ  سر به. بود کرده رسوخ چشمام تو خیالیبی اسم به چیزی باز و بودم آروم آروم

 :پرسیدم ازش. کردممی نگاه داشتم پویا افتاده پایین

 بدونی؟ ازم خواینمی چیزی! خب -

 :گفت و کرد نگاه چشمام به
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 .زیادی سرم از که کنممی خیال وقتا خیلی -

 .کنیمی اشتباه -

 :پرسید تعجب با

 چیه؟ منظورت -

 توجهبی دل چون. میشه ناشی احساساتش از آدم اخالقی هایضعف بیشتر ببین، -

 کار فقط نداره، احساسات یا و غالبه عقلش که کسی و سنجهمی عقل و خوادمی

 من. ندیدی رو من منفی خصایص تو شاید همین برای خوب و میده انجام رو درست

 شایدم احساساتی، خیلی شاید. بشم تندخو آدم یه به تبدیل بشم، درمان اگه شاید

 درسته؟. غیره و لوس خیلی

 .آره خب -

 درسته؟. دیدیمی رو ایدیگه هایضعف تو مدت این تو باید و -

 !اوهوم -

 راهنمایی دوران تو من. بدم نشون کسی به رو هامضعف که نیستم کسی من اما -

 ها،مهارت همه بین از شاید. اومدمی پونزده-چهارده حوش و حول همیشه هنرم نمره

. نیست خوب خیلی آشپزیم که بدونی باید شدم همسرت اگه. باشه خوب خطم فقط

 خوب هامنمره درسی کمک هایکتاب سری صدقه از فقط و بود ضعیف ادبیاتم

 سال هشت از ناشی االنم مهارت شاید و ضعیفم واقعا   هم رزمی هنرهای توی. میشد

 و منطق قوه شاید. تیزم باشم قوی که این از بیشتر من بعدشم. باشه روزانه تمرین

 هاجزوه حفظی مطالب و نیست خوب زیاد حفظیاتم اما باشه؛ خوب خیلی استداللم
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 دانشجوی ترینکوچیک اگرچه هم دانشگاه تو. کنممی حفظ تکرار بار هزار با هم رو

 بینی؟می. میشم حساب متوسط دانشجوهای یرده تو ولی کالسم

 ...بازم ولی -

 :بده ادامه نذاشتم

 هیجانات رو محجوب، و متین زرنگ، باهوش، بینی؟نمی رو خودت قوت نقاط چرا -

 یه گفتمی حامد. میشی شوخ یا و عصبانی موقع به و داری کنترل خودت

. خوبی واقعا   تو و خوبم ظاهرا   من بهترم؟ من کنیمی فکر چرا. خوبی خیلی فوتبالیست

 .باشه نفست به اعتماد عدم همین ضعفت تنها شاید

 :کنه شوخ رو لحنش کرد سعی و کشید عمیقی نفس

 بندی؟می رگبار به رو من چرا چته؟ بابا خوب -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 !خودته تقصیر -

 :گفت و گرفت خودش به جدی ی قیافه دفه یه پویا

 .بده جواب حسینی و راست. دارم سؤال یه -

 بپرسی؟ خوایمی چی -

 :پرسید و شد خیزنیم

 حجاب با نه؟ یا کنیمی عمل اسالمی دستورات به گیری؟می روزه خونی؟می نماز تو -

 باید تو دونمنمی رو، دیگه موضوعات ولی. برام اسشده اثبات چیز یه چون. ندارم کاری

 .بگی
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 چیزا این به آیندت همسر که مهمه برات و کنیمی عمل خودت تو که این یعنی این -

 درسته؟. باشه پایبند

 و انمذهبی دیدی؟ که رو من خونواده. مهمه برام ولی نخوره، شاید قیافم به. آره خب -

 .شدم بزرگ هااون عقاید با منم

 :پرسیدم شیطانی لحن یه با

 کنی؟می ول رو من ندم، اهمیت من اگه -

 :گفت بود بعید اون مهربون اخالق از که جدیتی با

 رو درست راه که کنممی قانعت دلیل و توضیح با. نمیشم تسلیم راحتی ین به من -

 .کنی انتخاب

 مثبت جواب من از بود این غیر اگه چون. مهمه چیزا این برات که خوشحالم -

 .شنیدینمی

 :گفت و کرد نگاه اتاقم رو مشکی دیواری ساعت به

 نتیجه؟ خب. شد دیر! اوه اوه -

 هم از مدت این تو. مونیممی نامزد بگیریم عمومی وقتی تا بزرگترا گفته طبق -

 .بدی سرعت درمانم، روند به که کنیمی سعی تو و کنیممی پیدا شناخت

 .پایین بریم! اکی خب، -

 فکر درست کنم فکر. ذارنمی سرمون به سر دوقلوها پایین بریم تا دونستممی

 :گفت فاطمه پایین رفتیم وقتی چون کردممی
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 دهنمون کشید؟ طول قدراین ناقالها کردینمی چیکارا بهتون؟ گذشت خوش! به به -

 ...عـ کنیم؟ شیرین رو

 کردن؟نمی مراعات فائزه و فاطمه چرا دونستمنمی. نزد حرفی دیگه مامان یسقلمه با

 سرشون حیا یکم و کردنمی شوخی راحت خیلی هم باز اعتقاداتشون تمام وجود با

 :گفت و وایستاد من کنار پویا. نمیشد

. کنیم عمل آقا محمد پیشنهاد به که رسیدیم نتیجه این به و کردیم صحبت تا دو ما -

 از کافی شناخت مدت این تو هم و وایمیستم خودم پای رو من هم موقع اون تا چون

 .کنیم می پیدا هم

 :گفت باشه دوقلوها همسن خوردمی بهش که هم پویا خواهر

 .داداشم مبارکه -

 جلسه از قبل. کردنمون مالی تف فائزه قول به و تبریک به کردن شروع همه و

 و زد زنگ بابام به هم پویا بابای روز همون. بود زده حرف بابام با مامانم خواستگاری

 شد قرار و داد جلسه تو بابام هم رو محرمیت این پیشنهاد. خواستگاری بیاد خواست

 .کنیم پیدا شناخت هم از عمومی مدرک گرفتن تا

*** 

 خودم با. خوند ساله شش محرمیت صیغه یه پویا بزرگ عموی روز، همون فردای

 چند هر البته. بگذرونه بخیر خدا. دارم نامزد سالگی شونزده سن تو االن من گفتممی

 .بود نمونده زیاد سالگیم هفده تا

 گذشت بعد. افتاد زیادی اتفاقات سال شش اون طی و گذشت سریع خیلی روزا اون

. کرده گیر خانوم اسما پیش امیرعلی آقا گلوی که فهمیدیم ما نامزدی مراسم از مدتی
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 اون چقدرم. گذاشتن امیرعلی سر به سر کلی هم قلوها دو و بود عجایب جزو مورد این

 یه صاحب و کردن ازدواج هم با سال یه بعد نگین و هومن! میشد سفید و سرخ بیچاره

 .شدن ثمین اسم به دختر یه و هامین اسم به پسر

 و عشق ماجرای دیگه تا دو این. بخت خونه رفتن درسشون اتمام بعد هم قلوها دو

 سرخ چهره وقت هیچ. کردن ازدواج شناخت روی از بیشتر و نداشتن چندانی عاشقی

 بخت خونه به باهم و بود یکی عروسیشون روز. نمیره یادم عروسیشون روز توی رو اونا

 ازش تعجب با. شونم رو زد پویا گفت، رو بله استرس با فاطمه وقتی یادمه. رفتن

 :پرسیدم

 شده؟ چیزی -

 :گفت بهم لبخند با اونم و

 .نداری خبر خودت و میزنی لبخند داری -

 منم باراین خوشحالیش دیدن با. بود پیدا توشون خوشحالی و میزد برق هاشچشم

 به لبام شدن کشیده خودم اینبار که طوری. همیشه از تر قوی لذتی. شدم ـذت*لـ غرق

 انتخاب بهترین اون انتخاب فهمیدممی داشتم کم کم. کردم احساس رو طرفین

 .بوده زندگیم

 مطب یه تو و شده سالم چهار و بیست. گذرهمی ازدواجمون از سال یه حاال*** 

 همچنان پویا اما ندادم؛ ادامه تحصیل به دیگه عمومی گرفتن از بعد. کارم مشغول

 موقع به تونمنمی هنوزم. ام فرزانه هنوزم من. خونه می درس داخلی تخصص برای

 کهاینه دارم گذشته با که تفاوتی اما میشم؛ خوشحال دیر به دیر هنوز. بشم عصبانی

 من توی احساسات قوی خیلی هایمحرک با شاید. کنممی درک. فهمممی دیگه
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 حواس جز کرد می ادعا که نیستم دختری اون دیگه اما میدن، نشون رو خودشون

 .نداره ای دیگه حس پنجگانه

 دوست که پرسیدممی خودم با ها مدت. باشم داشته دوست رو دیگران بلدم دیگه

 هایخ. کنهمی گرم رو آدم دل که چیزیه داشتن دوست دونممی االن اما چیه؟ داشتن

 میشه باعث که احساسی. کنهمی مهم واست رو کسی که احساسی. کنه می آب رو

 .بیفته سختی تو نذاری و نخوای. کنی محبت بهش و باشی داشته توجه بهش

 :میام خودم به فائزه صدای با

 !مناسبه جشن برای هالباس مدل کدوم ببین بیا! دیگه اینجا بیا بدو! فری هی -

 لبخند تونمنمی. شده صورتم همیشگی عضو لبخند هاتازگی. پایین میرم لبخند با

 ترسممی. کنم راموشف ترسممی. بشه فراموشم لبخند خوامنمی تونم،نمی که نه. نزنم

. کردم عادت زدن لبخند به دیگه همین برای. زد لبخند میشه طورچه بره یادم دوباره

 :میگم و فائزه سمت میرم

 !داد رو بله باألخره نگار پس -

 :میگه و کنه می نازک چشمی پشت

 رو زده فلک حامد اون جواب باألخره کردن ناز روز چند بعد خواستگاری تو دیروز. آره -

 .برونشونه بله هم دیگه وقت چند. داد

 :میگه و نمیاره طاقت اونم. میشم خیره فائزه چهره به و میشه تر عمیق لبخندم

 رو مرموز لبخند این دیگه. بود بهتر شدیمی خیره قبلنا بابا نشدی؟ خسته چیه؟ -

 ذهن عمق تو میری همون با همش کنی شل رو نیش اون گرفتی یاد وقتی از. نداشتی

 !تو اون باشم داشته شخصی چیز یه من شاید بابا. آدم
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 :میگم لحنم همون با. نمیده آزار نیست، سرد دیگه. شده آمیز محبت تازگیا لحنم

 میان؟ کی آقا محمدحسین حاال! آبجی ببخشید -

 .میشه پیداش دیگه ساعت نیم یه -

 خانوم؟ نرگس از خبر چه میگم -

 ...که کنهنمی حساب آدم رو ما. باباشه پیش همش -

... باال میاد داره نخوردم و خوردم چی هر کنممی حس دفه یه که بگم چیزی خواممی

 صدا رو من نگرانی با فائزه. دوممی دستشویی سمت به و میشم بلند سریع خیلی

 نگرانی با فائزه. بندم می رو در و بیرون میام شستم رو صورتم که این بعد. کنهمی

 :میگه

 پس؟ شد چی... بودی خوب که تو! آبجی بمیرم الهی -

 و گیجه سر. گرفته درمونیبی درد کدوم ببینه تا کنهمی پردازش به شروع کم کم ذهنم

 باال میارم رو سرم و میشم شکه چیزی، یه یادآوری با. تهوع حالت هم جدیدا  . حالیبی

 :میگم شده درشت چشمایی با. کنم می نگاه فائزه و

 ...نکنه... نکنه -

 :میگه فائزه

 چی؟ نکنه -

 ...من نکنه -

 :بدم ادامه من ذاره نمی و میشه شاد صورتش دفه یه بعد و کنهمی فکر یکم

 !ای؟حامله -
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 دو. ترسممی خیلی چیز دو از هاتازگی. ترسممی چرا دروغ. بیرون میام شک حالت از

 هدف رو من بار یه که دشمنی و حاملگی. داره تحملم و توان حد از بیش درد که چیزی

 :میگم فائزه به رو. اعتیاد یعنی گرفت،

 .بدیم آزمایش بریم باید -

 تا که پوشممی ساده ایقهوه مانتوی یه. ظهره از بعد پنج ساعت. اتاقم تو میرم فوری

 ایمقهوه کیف به و پوشممی مشکی مقنعه یه و ایپارچه شلوار یه. رسهمی زانوم زیر

 با و کنهمی قطع رو گوشی که بینممی رو فائزه. پایین میرم بدو بدو و ندازممی چنگ

 :گـه می شده گشاد چشمای همون با. میکنه نگاه من به تعجب

 !هولی قدرچه تو بابا -

 :میگم و میشه باز نیشم

 .داری لطف شما -

 :میگه و کنه می جور و جمع رو خودش

 رو من باید خودت. گردممی بر خودم گفتم محمدحسین به زدم زنگ االن. بیا خب -

 !برسونیا

 :میگم مهربونی با

 !چشم -

 فکر با. افتیممی راه آزمایشگاه سمت به و میشیم مدادیم نوک شیش و دویست سوار

 هیجانی. گیرهمی رو وجودم کل هیجانی باشه داشته وجود ممکنه که ایبچه به کردن
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 لرزنمی هامدست. رسیممی آزمایشگاه به خیابون چند از گذر با. ترسم حس از بیشتر

 .هست هم مسمومیت احتمال البته. باشه قراره چی آزمایش جواب دونمنمی و

 فوق لبخند. کنممی نگاه فائزه به خوشحالی با آزمایش جواب خوندن و گرفتن از بعد

 خوشحالی با. کنهمی بغلم و میاد. نبود اشتباه حدسمون که فهمونهمی بهش عمیقم

 :میگه بهم

 سورپرایزش باید قشنگ. بریزیم رمانتیک برنامه یه پدر آقای این واسه که بریم بدو -

 .کنیم

 صال   هم من و خرهمی چیزا جور این از و شمع و کیک و برهمی خودش با زور به رو من

 و کنهمی درست خودش رو خونه. کنمنمی درک هابازی قرتی این از رو منظورش

 فائزه به رو سوییچ وسایل کردن آماده از بعد. بزنم سفید و سیاه به دست که ذارهنمی

 به. کردن آرایش به کنممی شروع و اتاق تو میرم هم خودم. خونه بره خودش تا میدم

 آرایش رنگ کم و مالیم خیلی! خب کنم خوشگل شوهرم واسه باید فاطمه قول

. پوشممی خوشگل دامن تاپ یه هم آرایش بعد. داره ضرر جنین واسه سرب کنم؛می

 .تو میاد پویا و میشه باز در دقیقه، پنج و هشت ساعت

 تو. شده تر آقا شده، بزرگتر سال، هفت گذشت با. کنممی نگاه بهش عمیقی لبخند با

. نشدم پشیمون همسرم عنوان به اون انتخاب از وقت هیچ. میرم صدقش قربون دلم

 رو کسانی همه من حصار، اون شدن آب با. کرد آب رو قلبم هاییخ که بود کسی اون

. کشیدم دیگه یخی حصار یه دورش خودم بار این و دادم راه توش رو دارم دوست که

 جلو میاد پویا که کنممی نگاش لبخند با طور همون. داره در یه دیگه حصار این منتها

 :پرسهمی و

 کردی؟ خوشگل انقدر شده چی عزیزم؟ کنیمی نگاه چی به! خانوم سالم -
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 واست بعد بخور، رو شامت بیا بگیر، ساعته نیم دوش یه کن، عوض رو لباست برو -

 .کنم می تعریف

 داریم؟ چی شام. خانومم چشم -

 .عالقت مورد غذای -

 !عزیزم مرسی! جون آخ -

 خشک دیگه که گرم هاییچشم با. زنشم ساله سی انگار که خانوم گفتمی همچین

 :گفتم بهش نبود

 !یاال. بگیر دوش برو بدو. نریز مزه دیگه -

 :گـه می مظلومانه خیلی

 .خانومم چشام جفت روی به -

 با که کردیم مقرر اول همون از ما. زدیمنمی عشق روی از رو هاحرف این. زدم لبخندی

 باعث چون. کنیم استفاده آمیزمحبت الفاظ از و بزنیم حرف محترمانه خیلی هم

 ولی میده آزارم تهوع حالت آشپزخونه، میرم. میشه زندگیمون رشته شدن ترمحکم

 در که دونممی ولی. بیارم باال همش و کنم تحمل نتونم که نیست قدر اون شدتش

 .دارم پیش در ماجراها آینده هفته چند

 دونهمی خودش خدا سال شیش اون تو. کنممی کم رو اجاق زیر و آشپزخونه میرم

 درست غذا اعال حد در االنم. کردم حروم آشپزی گرفتن یاد برای غذایی مواد قدرچه

 .بیاد پویا که مونممی منتظر. خوبه گفت میشه مجموع در ولی. کنمنمی



                 
 

 

  دشتی فاطمه|  یخی سفید رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

318 

 

 و شیک اما خونگی لباس با که بینم می رو پویا. کنممی نگاه پشتم به ایسایه حس با

 رو که االن و ورزشی باشگاه یه بره کردم مجبورش مدت این تو. جلو میاد آراسته

 حداقل اما نباشه، جذاب سینا مثل شاید. رسه می نظر به خوب کرده کار هیکلش

 .تره قوی خیلی قبل از اشبنیه

 و کشممی رو غذا واسش. صندلی رو شینهمی و کشهمی عقب رو صندلی پویا

 و هال تو میرم ها،ظرف شوی و شست و غذا نمودن میل بعد. شیممی خوردن مشغول

 خونه. کنهمی نوازششون و برهمی فرو موهام تو رو دستاش اونم. شینممی پویا ـل*بغـ

 :میگم آروم. میاد نظر به فریاد مثل ما آروم زمزمه و ساکته

 ها،ناممکن تمنای که گفتی خودت با مردم من کردی فکر وقتی گفتیمی یادته پویا -

 کشونه؟می خیاالت به هاواقعیت از رو زندگی فقط

 چیه؟ مگه. آره خب -

 .غیرممکنه غیرممکن که گفتممی بهت بودم، پیشت لحظه اون من اگه -

 .اوردم ایمان جمله این به شدی پیدا زنده تو که این بعد من. اوهوم -

 غیرممکن داری ایمان خودت کهچون. چی بپرسی نباید بگم جمله یه اگه حاال و -

 درسته؟. غیرممکنه

 :میگه طورهمون. کنهنمی درک رو منظورم و گیجه

 !آره خب -

 .کنی آماده نفر یه ورود برای رو خودت بهتره پس -
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 با و میشه گشاد هاشچشم مکث، کمی بد. هست درک قابل کافی اندازه به من حرف

 :پرسهمی پته تته

 ...که... کـ اینه رت..منظور... منـ -

 .مبارک شدنت پدر -

. چرخونهمی و کنهمی بلند دستاش رو رو من. میشه بلند مبل رو از ذوق شدت از

! زنممی قهقهه! خندممی. کنهمی سرریز داره دیگه که هست دلم تو خوشحالی انقدر

 که کنممی اقرار من و شنوهمی رو خونه صاحب زن خنده صدای خونه بار اولین برای

 .ممنونم ازت خدایا. خوشبختم قدرچه

 خوب. ـوسـه*بـمی مهر از پر رو پیشونیم تشکر عنوان به و زمین ذارهمی رو من باألخره

 :پرسم می جو اون از کردنش خارج برای. رفته حس تو زیاد که بینممی. شناسمشمی

 بذاریم؟ چی رو اسمش حاال -

 ...پر یعنی. باشه تو و من اسم ترکیب اسمش اول من نظر به! اوم -

 :میگم و خندممی

 .کردی فکر روش زیاد اینکه مثل -

 :میگه و میده تکون سری مظلوم

 .اوهوم -

 طوره؟چه پرهام پسر اسم پس خب -

 چی؟ دختر حاال. خوبه خیلی -

 خوبه؟ پریا -
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 .بهتره پروانه! نه -

 پروانه؟ چرا -

 پریا؟ میگی چرا تو حاال. میاد در جور تو اسم با چون -

 .میاد در جور تو اسم با چون -

 .خوبه پروانه همون. نوچ -

 !پریا نه -

 .پروانه -

 !پریا -

 که میگم خدا به امروز همین تو بارهزارمین برای من و خندیممی و کنیممی نگاه بهم

 .کنه حفظ رو خوشبختی این برام که خواممی ازش و خوشبختم چقدر من

 پایان

 

 

 


