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  رمان: يەخالص

وقت  چیاز دست دادند. برادر بزرگ تر اما ه یبچگ يشون رو تودو تا برادر هستش که خانواده یزندگ تیروا رمان
آرامش  يذاره تا برادرش تو یاون م يرو به پا شیاحساس کنه. تموم زندگ يتر کمبود کیکه برادر کوچ ذارهینم

تر سر  کیرسه اما... اما برادر کوچ یبرادرش م ادیمشکالت به فر يو هر بار تو کشهیدست م شیباشه. از عشق زندگ
کنه  یخودش رو نابود م یشه و زندگ یکنه و از برادرش دور م یبرادرش رو فراموش م يها یتموم خوب ،يلجباز هی

  شه... ینجاتش م ياما باز هم برادر بزرگ تر فرشته

  

  خوش* انی*پا        

  

  *توأمـ طَرفدارِ  کهـ َمن نَتَرس ے*رَفتَن هَمهـ ول         

  

  

  

  ده سالش بود.)» برادر بزرگ تر« نیکه شرو یسال قبل زمان ستی(ب

  

کردم. جلو تر  یذاشتن نگاه م یتعجب داشتم به پدر و مادرم که داشتند تند تند لباس هاشون رو داخل چمدون م با
  رفتم.

  م؟یکن کاریما تنها چ د؟یبر دییخوا یبابا کجا م-

  شونه هام گذاشت و آروم فشرد. يبه سمتم اومد و دست هاش رو رو بابا

خونه  نیکشه. تو و شاه یآخر رو م يو داره نفس ها ستیت حالش خوب نعمه شیکرج پ میر یگل پسر بابا، ما م-
  . شتونیپ ادیگم ب یبه سارا خانومم م دیباش
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  چشم هام زل زد. يو تو دیبه موهام کش یبگم که دست يزیچ خواستم

  . مواظب داداشت باش.میو تنها بر میخونه بزار يبار شما رو تو نیکه ا میو مجبور میکه بر میبابا جان ما مجبور-

  .دمیکوب نیزم يرو رو پام

  باشم. طونینق نقو و زشت و ش يتونم مواظب اون پسره یمن نم-

گردم مواظب داداشت  یمن بر م یتا وقت فتهیکشه پسرم. تو وظ یو گفت: فقط چند روز طول م دیآروم خند بابا
  پس حواست بهش باشه و مواظبش باش. ؛یفهم یتر از اون م شیو ب ي. تو بزرگ تریباش

  .دیبه دست به سمتم اومد و صورتم رو بوس فی. مامان کدیموهام رو بوس ياخم نگاهش کردم. رو با

 یمواظب خودت و داداشت و همه چ يخونه نیتو مرد ا میبر گرد یقربون پسر خوشکل و بزرگ خودم برم. تا وقت-
  باش.

  .دیزد و خند یچشمک

  مواظب سارا خانوم.  یحت-

و از اتاق خارج شدند. به  دنیرفتند و هر دو صورتش رو بوس نیزدم. بابا و مامان به سمت تخت شاه یکم رنگ لبخند
و رفتن  ستادمیپله ها ا يرفتم. رو رونیدر آوردم و از اتاقش ب ینگاه کردم. غرق خواب بود. براش شکلک نیشاه

  تکون داد. یو دست گشتآخر بابا به سمتم بر يمامان و بابا رو نگاه کردم. لحظه

نفر از همه  هیبخاطر  یبکن خب؟ مواظبش باش و دلش رو نشکون. مرد ها گاه يها! برا داداشت هر کار يمرد خونه-
  برادرت باشه.  دونه هیت به حواس یگردم چهار چشم یگذرن. تا من بر م یم زشونیچ

  تکون دادم. يزدم و سر لبخند

  چشم-

وقت نشد که اون  چیه گهی. ددمیمهربون مادرم رو د يپدرم و چشم ها يبایبود که لبخند ز يبار يو اون آخر 
بود که تنها  يحواسم به برادر هیو من از همون روز هر لحظه و هر ثان نمیمهربون و جذاب رو بب يلبخند و اون نگاه ها

  بود که برام مونده بود. يزیچ
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  لب آروم زمزمه کردم. ریو ز دمیموهام کش يتو یدست اومدم. رونیهام رو باز کردم و از فکر گذشته ب چشم

  دلم براتون تنگ شده.-

  خوند به سمت در نگاه کردم. یکه داشت آهنگ م نیشاه يغویج غیبلند و ج يصدا با

  .يوا يبا ناز آمده ام وا ،يوا يام وا من آمده-

  خورد. واریبه د يبلند و بد يدر با شدت باز شد و با صدا هویکرده بود.  یگرفته بود. دو تا آهنگ رو باهم قاط مخنده

  .تنش بود نگاه کردم یتاب مشک هیشرتک قرمز و  هیکه  نیتعجب رو به شاه با

  ؟يو وارد اتاق شد یانداخت نییو سرت رو پااصال چرا مثل گا ؟یکن یباز م يجور نیچته؟ چرا در رو ا-

شرك کرد و گفت: داداش من پونصد هزار  يو چشم هاش رو مثل گربه دیبه موهاش کش یبا لبخند دست نیشاه
  خوام. یتومن پول م

  چشم هام از تعجب گرد شد. باز

  تو؟ یکن ی. چقدر پول خرج مختمیپونصد هزار تومن به حسابت ر شبیمن د ؟یچ-

پونصد هزار  سیخس ،یبکش یمن رو از گشنگ يخوا یم ه؟یها دست هاش رو به کمر زد و گفت: چ طهیسل نیا مثل
 یپول یاز ب يخوا یپسرم خرج دارم قراره با دوستام برم بازار و مسافرت م هیهان؟ من  يد یتومن پول به من نم

  آبروم بره؟ 

  کردن در آورد. هیگر يو ادا دیبه چشم هاش کش یدست بعد

 یاز گشنگ يخوا یمن لباس نپوشم، م يخوا یو اون قرض کنم؟ م نیبرم از ا يخوا یم ؟ییبرم گدا يخوا یم-
  آخه؟ یهست یتو چه جور داداش ؟يخوا یرو م نینکنم؟ آره هم حیخونه بپوسم و تفر يتو يخوا یم رم؟یبم

  .دمیکوب میشونیبه پ یکی
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  به حسابت. زمیر یمنو تو. برو حاال م یباشه بابا کشت-

  کرد و گفت: ممنون داداش گرام.  یمیبشاش و خندون تعظ یصورت با

  پهن کردم. یصندل يکه از اتاق خارج شد. خودم رو رو یشروع کرد به بوس فرستادن تا وقت بعد

  .ستونهیپسر د نیخدا ا ای-

کنار تخت  یچوب زیم يرو از رو میتخت بزرگم رو جمع کردم. ساعت مچ يرو يبلند شدم و کتاب ها یصندل يرو از
  به اتاق مرتبم نگاه کردم و لبخند زدم.  یدستم انداختم. کم يبرداشتم و تو

  ست؟ونهیقدر شلخته و د نیرفته که ا یپسر به ک نیگرفت. آخه ا یم ادیاز من  یکم دیبا نیشاه-

شلوار کتان  هیرو همراه با  میزرشک یمردونه چهارخونه مشک راهنیو به سمت کمد لباسم رفتم. پ دمیکش یپوف
پر و  کلیبه خودم کردم. قدم بلند بود و از صدقه سر رفتن به باشگاه ه ینگاه يقد نهیآ ي. از تودمیپوش یمشک

چشم بود.  يبخاطر قد بلند ترش تو نیشاه میترف یهر جا م یکه من قدم بلند بود ول نیداشتم. با ا يچهارشونه
 يو به چشم ها دمیکش شمیبه ته ر یشونه کردم. دست یکوتاه بود کمرو که  مرهیبلوند ت يشونه رو برداشتم و موها

  نگاه کردم.  میآب

  تکرار بشه.  دیامروز هم مثل هر روز با-

  .دمیکش یآه

  م.خسته یلیخ-

رفتم. سارا خانم از آشپزخونه  نییپا یچیمارپ يرو برداشتم و از اتاق خارج شدم. از پله ها میسامسونت مشک فیک
  زدم. ی. لبخند کم رنگستادیاومد و کنار پله ها با لبخند ا رونیب

  برم دانشگاه؟ دیسارا خانم من با يندار يکار-

  دخترم؟ يشه من امروز رو برم خونه یپا و اون پا کرد و گفت: مادر م نیا یکم

  تکون دادم. يسر

  .دیاون جا باش دیتون یالبته چرا کنه. تا هر وقت دلتون خواست م-
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  پرنگ تر شد. لبخندش

  بده مادر، ممنون. رتونیخدا خ-

 شیبا سگ دوست داشتن اطیح يداشت تو نیگفتم و از راهرو گذشتم و از خونه خارج شدم. شاه یکنم یم خواهش
  کرد.  یم يبود باز یکه اسمش بوب »ورینژاد گلدن رتر«

  ؟يندار يرم کار یمن دارم م نیشاه-

  کرد. نگاهم

  تو حساب. زیپول رو برام بر-

  تکون دادم. يتأسف سر يرو از

  .باشه-

شلوغ  يها ابونیرفتم. از کوچه ها و خ رونیسرسبزمون ب اطیچشم هام گذاشتم و از ح يرو رو یآفتاب نکیع
که  نیطور بودم با ا نیهم شهیرفتم. هم یقدم زنان به سمت دانشگاه م بایو ز يبهار ياون هوا يتو ادهیگذشتم و پ

 یم يرو ادهیدادم و پ یم تیاهم می. به سالمتمرفت یتا دانشگاه م ادهیتر اوقات رو پ شیمن ب یول میداشت نیماش
  شره دانشگاه به سمتم اومد. ياز پسر ها یکیدانشگاه شدم.  اطیکردم. وارد ح

  سالم استاد.-

  تکون دادم. يسر

  سالم.-

 يزد. پوزخند یکرد و لبخند مکش مرگ م یشروع کرد به راه رفتن. حواسم بهش بود که به دختر ها نگاه م کنارم
  شدم.  دیزدم و از کنارش گذشتم و وارد راهرو و بعد دفتر اسات

  

و وارد  دمیبه لباس هام کش یشلوغ گذشتم و به سمت کالس رفتم. دست ياز راهرو اومدم و رونیب دیدفتر اسات از
 یول نمیرو بب بایز اهیکالس چرخوندم تا بتونم اون دو چشم س يکه وارد کالس شدم نگاهم رو تو نیس شدم. همکال
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سرم رو بلند کردم و دوباره  »ست؟یکالس ن يتو اینچرا پر«نشستم.  زمیپشت م یصندل يکردم و رو ینتونستم. اخم
بودمش و دلم براش تنگ شده بود.  دهیشد که ند یکالس نبود. چند روز م يتو ایبه کالس انداختم. نه... پرن ینگاه

  وارد کالس شد. ایکه من اجازه بدم پرن نیخواستم کالس رو شروع کنم که در به صدا در اومد و بدون ا

  سالم استاد.-

  .هست میمرگ هیمن  دندیفهم یشد چرا که همه م ینم یلبم بشونم ول يخواست لبخند رو یدلم م یلیخ

  د؟یچرا بعد از من وارد کالس شد دیشه بگ یسالم. م کیعل-

  باال انداخت. يشونه لکسیر یلیخ

  چون دلم خواست.-

تکون دادم و  يکرد. سر یمن رو نگاه م یهام از تعجب گرد شد. خودش هم خندش گرفته بود و با لبخند بزرگ چشم
  .نیگفتم: برو بش

گرفتم و شروع کردم به  يبود، من هم انرژ یبودم برام کاف دهیکالس رو د يو پر انرژ طونیدختر ش ا،یکه پرن نیهم
 نیهم شهیکرد و حواسش به درس نبود. هم یم یطونیکردم که داشت ش یم ایبه پرن ینگاه یدرس دادن. هر از گاه

رنگ  یمشک يگفتم. موها یبهش نم یچیه قتو چیه ادیبودم که ازش خوشم م دهیفهم یجور بود و من از وقت
کرد و چشم هاش رو لوچ  یم فیتعر يزیدوستش چ يبلندش رو دور انگشتش حلقه کرده بود و تند تند داشت برا

کردم  یبود احساس م یبود و من مدت يدختر بامزه  یلیخ ییکرد. خدا یم زوویلب و لوچش رو آو یکرد و گاه یم
پرت کنم. بعد از کالس از  ایکردم حواسم رو از پرن یو سع دمیکش یقی. نفس عممدار ییکه به اون دختر حس ها

بودم  نیبه حساب شاه ینترنتیکردن پول به صورت ا زیبود و مشغول وار نییخارج شدم. همون طور سرم پا دانشگاه
افتاد که  ایپرن هآخش بلند شد. با عجله سرم رو بلند کردم که چشمم ب يچون صدا یگم کس ی. میکه خوردم به کس

  کردم. یاخم نگاهم م داشت با

  .یخانم زارع دیببخش-

  جفت کرد. شنهیس يهاش رو رو دست

تصادف  یکیلطفا االن حواستون باشه که هر بار با  د،یو حرف بزن دیبا دوست دخترتون چت کن دیتون یبعدن هم م-
  .دینکن
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با عجله به پشت سر برگشتم و » کنه من دوست دختر دارم؟ یفکر م یعنی ؟یچ«از کنارم گذشت.  لکسیر یلیخ بعد
از دست  تیو با حرص و عصبان دمیکش یرفته بود. پوف گهیاون د یکنه ول یبدم که اشتباه م حیخواستم براش توض

  به سمت خونه راه افتادم. نیشاه

  

  

شدم. از راه سنگ فرش شده گذشتم که چشمم به دو تا  اطیوارد ح یو خستگ یحال یرو باز کردم و با ب اطیح در
  .دیافتاد. ابرو هام باال پر نگیپارک يلوکس تو نیماش

  اومده؟  یپس ک حیکه قرار بود بره بازار و تفر نمیشاه ست،یسارا خانم که خونه ن م؟یمهمون دار-

سالن  يچند تا دختر و پسر تو يخنده  يباال رفتم و با عجله وارد خونه شدم. صدا یسنگ يتند کردم و از پله ها پا
هال سه پسر و دو تا دختر ولو شده بودند و هر کدوم  يمبل ها يبود. از راهرو گذشتم و وارد سالن شدم. رو دهیچیپ

پسر  نیا«و جلو تر رفتم.  دمیکش یآورد. پوف یدر م يباز خرهکه داشت ادا و مس نمیرفته بودند. شاه سهیاز خنده ر
دوباره به حالت اول  یول دیلحظه رنگش پر کی دنمیبا د نیشاه» کار هاش برداره؟ نیخواست دست از ا یم یک

  !پمیگفت: به به داداش خوشت الیخ یبرگشت و ب

اومدم.  رونیتکون دادم و از سالن ب يو سالم کردن. فقط سر ستادندیو پسر ها همه از جاشون بلند شدند و ا دختر
و به پشت سرم نگاه کردم.  ستادمیاز حرکت ا ییپا يصدا دنیو از پله ها باال رفتم. با شن دمیموهام کش يتو یدست
 يتو یهم تو پر تر بود. دست کلشی. قدش از من بلند تر و هستادیبا لبخند از پله ها باال اومد و رو به روم ا نیشاه
خوش  انیسر رفته بود، گفتم بو گفت: دوستامن فقط حوصلم  دیاومد کش یگردنش م يبلندش که تا رو يموها

  .میبگذرون

  تأسف تکون دادم. ياز رو يسر

  . حیتفر يو بر ياریکه دوستات رو ب نیا يدرس هاتو بخون، به جا نیبش یش یم کاریب یبار وقت هیحداقل -

  داد. شیگوشت ینیبه ب ینیباال انداخت و چ يشونه

  .ستیول کن داداش حسش ن-
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  چشم هام. يرنگش زل زد تو یآب يرو کج کرد و با چشم ها سرش

  خوام سفارش شام بدم.  یبه حسابم؟ م یختیپول رو ر-

ش به شونه یکیبا حرص  ا،یپرن يآور ادیکردم افتاد و با  یم زیداشتم پول رو وار یکه وقت یاتفاق يآورد ادی با
  و از کنارش گذشتم. دمیکوب

  اره، برو از جلو چشم هام گمشو.-

  بوس فرستاد. کشیبار يلب ها با

  چشم عسلم.-

  شلوار کتانم گذاشتم و از پله ها باال رفتم. بیج يهام رو تو دست

  زهرمار و عسلم.-

به ناراحت  یوقت دلم راض چیه یاومد ول یکار هاش بدم م نیکه از ا نیزدم. با ا يو وارد سالن شد. لبخند دیخند
بهش  يزیچ هیبود. تا  یو خوش گذرون يولگرد یکرد. همش پ یم يدیخوند و نه کار مف یشدنش نبود. نه درس م

خواستم به حرف پدرم گوش بدم  ی. فقط مدادم یم ریکم تر بهش گ نیشد. برا هم یم یزد و عصب یگفتم داد م یم
  و مواظبش باشم. 

تخت. چشم هام رو بستم و با  يرو در آوردم و خودم رو پرت کردم رو رهنمیو وارد اتاق شدم. پ دمیکش یقیعم نفس
  لبم نشست. يلبخند رو ایپرن يصورت اخم آلود و کار ها يآور ادی

رو  میسامسونت مشک فیرنگم رو مرتب کردم. ک يو کراوات سرمه دمیرنگم کش یبه کت و شلوار مشک یدست
  اومد. رونیلش و جلفش از اتاق ب پیبا ت نیبرداشتم و از اتاق خارج شدم. شاه

  داداش. میبر-

  هم فشار دادم. يهام رو محکم رو چشم

  ؟يتو شرکت آبروم رو ببر يخوا یبپوش، م یدست لباس درست حساب هیبرو -
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 یرسم پیمثل تو ت يخوا یش مهمه ،يخوشکلم رو ندار يها پیو ت ییبایز دنیگفت: چش د يکرد و با لجباز یاخم
  بزنم.

از اتاق  نیسال طاقت فرسا گذشت، شاه هیمن مثل  يساعت که برا میعقب گرد کرد و وارد اتاقش شد. بعد از ن بعد
  بهتره بود. یچیتنش بود. خب از ه یزرشک رهنیقد نود و پ یشلوار مشک هیاومد.  رونیب

  .میبر-

  اومد. یو ساکت همراهم داشت م آروم

گوش بده.  یشرکت همه حواست رو بده به من خب؟ کار هام رو نظاره گر باش و با دقت به همه چ يتو نیشاه نیبب-
  حواسش به شرکت باشه. یکی دیبعد از من با

  باال انداخت. ییابرو

  رم؟یپول بگ ینه هنوز زوده پَ من از ک ؟يریبم يخوا یم-

و به  میشد نیشاه یمشک يشعور بشم. سوار سانتافا یب نیحرف زدن با ا الیخ یگرفتم که ب میو تصم دمیکش یپوف
جا رسوندمش، راه  نیکار هاش رو خودم انجام دادم و به بهتر يپدر که بعد از پدر همه يسمت شرکت ساختمان ساز

ضرب  نیفرمون ماش يآهنگ شاد رو تمیو با ر کرد یم یداشت رانندگ الیخ یکردم که ب نیبه شاه ی. نگاهمیافتاد
که فقط ده  یسال قبل زمان ستیاومد به ب ادمیدادم.  هیتک یصندل یگرفته بود. چشم هام رو بستم و سرم رو به پشت

  سالم بود. 

  

. با دقت داشتم بایز يکار پر بود از ورقه ها و نقشه ها زیم يکارش رفتم. رو زیآروم وارد اتاق بابا شدم و به سمت م «
 نایگل پسرم به نقشه و ا يو گفت: انگار دی. بابا خنددمیمتر از جا پر هیبابا  يکردم که با صدا یبه نقشه ها نگاه م

  عالقه داره؟

  بزرگش نشست.  یکار چوب زیپشت م یصندل يرنگش نگاه کردم. بابا رو یمشک يزدم و فقط به چشم ها يلبخند

تونم شرکت و  یراحت م الیرو مطمئنم که با خ نی. ايباهوش تر بود شهیکه تو بزرگ تر و به نظر من هم یدون یم-
  نباشم.  یچیاز دست دادن ه یخونه رو دست تو بسپارم و ترس
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  زد و سرش رو کج کرد و نگاهم کرد. يلبخند

که مثل خودت باهوش و زرنگ باشه که بعداً شرکت  یکوچولو هم کمک کن نیبه شاه یتون یدونم که م یم یحت-
  مال اون بشه.

  جفت کردم. منهیس يهام رو دست

  .تهیخاص یتنبل ب هیکنه؛ اون  يزرنگ و باهوش؟ اون فقط بلده که بخوره و بره پارك و باز ن؟یشاه-

  .دیموهام رو بوس يو رو دیخند بابا

شه  یداره اونم مثل تو م یو باهوش یخوب نیداداش به ا نهیشه، اگه بب یکه بزرگ م یفعال مواظبش باش تا وقت-
  »نترس.

  چشم هام رو باز کردم و گنگ نگاهش کردم. نیشاه يصدا با

  .میدیداداش؟ رس ییکجا-

  نگاهش کردم. نیشد. همون طور از داخل ماش ادهیپ نیاز ماش نیرو تکون دادم. شاه سرم

  تونه سر به راه باشه و مواظب شرکت باشه.  یعمرا اون نم-

  وارد شرکت شدم. نیشدم و همراه شاه ادهیپ نیماش از

  

زد و به همه  یلبخند مکش مرگ م د،ید یخانم شرکت رو م ياز کارمندا کیهر  ایهر دختر  نیهمون دم در شاه از
هم  يزد. چشم هام رو محکم رو یبهشون چشمک م ادیدونست خوششون م یها هم که م یداد؛ بعض یسالم گرم م

شرکت جمع کرده  نیا يچند سال تو هک ییو آبرو تیرو کنترل کردم. تموم غرور و شخص تمیفشار دادم و عصبان
  .يآبروم رو برد میبر ایرو ببند ب شتیبه فنا داد.  آروم کنار گوشش گفتم: اون ن هیچند ثان يتو نیشاه نیبودم االن ا

  . امیگرفتم که هر روز ب میمنم تصم ا،یکن یجاست حال م نیهمه خانم خوشکل ا نیگفت: ا ییلبخند دندونما با

  . ستادمیا یمنش زیم يتأسف تکون دادم و رو به رو ياز رو يسر
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  اتاق و... يتو اریامروز رو ب يکار ها ستیسالم. ل-

به پشت سر برگشتم و  ییهویکرد.  یچشم هاش داشت به پشت سرم نگاه م يبود که با برق تو یبه منش نگاهم
 ياون نوشته بود تو يش رو روکه شماره یکرد و کارت ینگاه م یکردم. با لبخند داشت به منش ریرو غافلگ نیشاه

  اتاق. يکردم و هلش دادم تو بازداد. بازووش رو گرفتم و به سمت اتاقم رفتم. در رو  یدستش تکون م

  ؟یکن یکارا رو م نیا يکنم؟ چرا دار کاریمن از دست تو چ نیشاه-

  اتاق. يتو يچرم قهوه يمبل ها يرو پرت کرد رو خودش

  .یداشته باش ییرو تنها یلعبت نیهمچ هی زارمیم یکن یداداش من چرا فکر م نیبب-

  .دمیکوب میشونیبه پ یکی محکم

  خدا به من صبر بده.-

  جا آورده بودمش، نشستم.  نیپدرم که از خونه به ا یو چوب يقهوه زیم پشت

امروز که  هیخوام  یکنم نم یشرکت چند ساله دارم آبرو و اعتبار جمع م يمن تو ا،یکن یم تمیاذ يدار نیشاه نیبب-
 یکن یم حیو تفر ياریدر م يکن؛ تو خونه که همه ش مسخره باز تیکم رعا هیکم فقط  هیپس  ،یخرابش کن ياومد

  رو لطف کن آدم باش. زامروز... امرو یول یش یم یعصب يگم زود یم يزیچ هیتا منم 

  نگاهم کرد. یهاش رو غنچه کرد و کم لب

  کنم. یم ی...باشه سعیول یکه کار سخت نیبا ا-

  .دمیبا حرص کش ینفس

  دم.  یدم دقت کن، بعدا اتاق ها رو نشونت م یکه من انجام م ییبه کار ها ایب-

کردم و با  یگذاشت. مشغول کارم شدم؛ تموم نقشه ها رو با دقت برس زمیاتاق رو آورد و کنار م يگوشه یصندل
 یبود که داشت به من نگاه م نیبرام آورده بود، تماس گرفتم. حواسم به شاه یکه منش  يافراد ستیشرکت ها و ل

داشت و  یبود که ورقه بر م نیکرد و از همه بدتر ا یمبه اتاق نگاه  یکرد؛ گاه یم یهم نقشه ها رو وارس یکرد و گاه
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اتاق که تموم شد از جام بلند  يتو يبکوبم. کار ها واریرم رو به دخواست از دستش س ی. دلم مدیکش یم ینقاش
  شرکت رو نشونت بدم.  میبر ایشدم و گفتم: ب

  جاش بلند شد. از

  شد که. یکمرم داشت خشک م یاوخ-

کارمندا و کارها آشنا کردم و اون تموم وقت فقط  يرو به تموم اتاق ها بردم؛ با همه نیو شاه میرفت رونیاتاق ب از
دادنانم، همه و  حیهاش وقت توض دنیکش ازهیخانم و خم ي؛ از نخ دادنش به کارمندارفت یاعصاب من رژه م يرو

رو انجام بدم. بعد از انجام کار هام  مفهیو فقط وظ شمکردم که آروم با یم یاعصابم بود و من فقط سع يهمه رو
 نیرفت. سوار ماش یبودم آبروم به کل م یاون شرکت م يتو گهیکم د هیتم که برگردم خونه چون اگه گرف میتصم
  شروع کرد به غر زدن. نیکه شاه میشد

  من بخورم. ينداد يزیچ هیاون شرکت داغون،  يتو ياز اول صبح من رو برد-

  خورده بود.  یجیساندو هیبزرگ همراه با  کیاومد که از اول صبح چهار قهوه و دو تا ک ادمیتعجب نگاهش کردم.  با

از  يریوقت نم هی يرستوران که نهار رو اون جا بخور هیاالن برو  نیبرات؛ هم رمیبم یاله ؟ينخورد یچیتو ه ؟یچ-
  .یگشنگ

  راه افتاد.  یتر کرد و به سمت رستوران شیرو ب نیو سرعت ماش دیبلند خند يرو گرفته بود با صدا مکهیکه ت نیشاه

  نهم_پارت#

  

 يبه لوستر ها رهیولو کرد و من خ یصندل يخودش رو رو نی. شاهمینشست يشهیگرد و ش زیرستوران پشت م يتو
 متیو گرون ق بایز لیو از وسا يشهیبود؛ همه جاش ش یسقف رستوران شدم. رستوران لوکس و مدرن يبایبزرگ و ز

  .منگاهم رو از اطراف گرفتم و نگاهش کرد نیشاه يپر شده بود. با صدا

  م؟یبا هم دعوا دار شهیچرا من و تو هم نیشرو-

  باال انداختم. يشونه



  برادرانه

 
16 

 

  .يد یمن گوش نم يو اصال به حرف ها یهست یو خوش گذرون حیفقط به فکر تفر ؛يچون تو غد و لجباز-

  .دیکش یپوف

  شروع شد. ایب-

  کردم. اخم

  خفه شو بزار حرفم رو بزنم.-

  اخم کرد. نیشاه

  خودت خفه شو.-

  کردم. زیهام رو ر چشم

  گه خفه شو. یادب آدم به داداش بزرگ ترش نم یب-

  گرفت و سرش رو جلو تر آورد. یش رو از صندل هیتک

  گه خفه شو. یترش نم کیآدم به داداش کوچ-

  تأسف تکون دادم. يرو از رو سرم

  .نیلطفا شاه الیخ یب-

  منو بود رو سفارش داد. يکه تو یاما هر چ نیکه اومد من سفارش کباب برگ دادم و شاه گارسون

  همه رو هضم کنه؟ نیا دیچارت باش، چطور با یکم به فکر اون معده ب هیچه خبره کم بخور، حداقل -

  زد. يلبخند

  خوب بمونه. يجور نیتا هم دیهم بهش رس دیبا یخوب نیبه ا کلیه-

  دادم. مینیبه ب ینیچ

  اعتماد به سقف.-
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بود.  ختهیصورتش ر يمن بود رو يکه مثل موها شرهیبلوند ت يو نگاهش رو ازم گرفت. نگاهش کردم؛ موها دیخند
  کردم. یم ریگذشته ها س يتو یبود ول نینگاهم به شاه

  کنه.  یم یطونیذاره درس بخونم همش ش یباشم؛ نم نیخوام مواظب شاه یمامان، مامان من نم-«

  پاهام زانو زد. يجلو مامان

کشه  یطول نم ادیز یمواظب داداش کوچولو باش دیکنم؛ تو با دیکم خر هیخوشکل مامان من مجبورم که برم بازار -
  . زمیعز

شروع شد. سه  نیشاه يها یطونیکه مامان از خونه خارج شد ش نیسرم رو تکون دادم. هم زونیآو يلب و لوچه با
 يهال رو ينکنه. تو يلحظه خرابکار کیبودم تا  یدنبالش م هیمثل سا دیکرد؛ با یشلوغ م یلیخ یلیسالش بود و خ

ساکت بود و از اون  نیو شاه دمیشن ینم ییکه صدا نیاکردم؛ از  یمبل نشسته بودم و داشتم با دقت به کتابم نگاه م
از جام بلند شدم و به  یبه آروم نیهم ينبود، تعجب کرده بودم برا يچند لحظه قبل خبر غیج غیهمه سرو صدا و ج

. چهار ادیبود نفسم بند ب کیچشم هام از تعجب گرد شده بود و از ترس نزد نیشاه دنیسمت آشپزخونه رفتم. با د
آورده بود و حاال  رونیبود رو ب خچالی يکه تو یرو باز کرده بود؛ هر چ خچالیرو گذاشته بود و در  کیکوچ يهیپا

بلند  يخورد. با داد و صدا یداخل قابلمه رو م ینشسته بود و داشت با دستاش تند تند ماکارون خچالی يخودش تو
  »؟یکن یم یچه غلط يدار نیگفتم: شاه

  به خودم اومدم. نیشاه يبا صدا هوی

  تو هپروت؟ غذا رو آوردند. ير یم هویداداش چرا -

بگم که  يزیلبم نشست. چنگال رو برداشتم و سرم بلند کردم تا چ يگذشته خنده رو يآور ادیتکون دادم و از  يسر
 يخفه يهم رفت و با صدا يخورد؛ صورتم تو یرو باهم م تزایو کباب و پ یکه داشت تند تند ماکارون نیشاه دنیبا د

  مراعات کن. نیشاه ،يبر یم يآبرومون رو دار ؟یکن یم یچه غلط يخدا دار يگفتم: وا

از  يسر» بود، شکمو و پر خور. اشیخدا اون هنوز مثل بچگ يوا« رو تکون داد و دوباره کارش رو از سر گرفت.  سرش
  تأسف تکون دادم و مشغول خوردن غذام شدم.  يرو

 نیو پر شور ا طونیش نیو ساکت من رو به خونه رسوند؛ از شاه آروم یلیخ نیو شاه میاومد رونیرستوران ب از
  ؟یشده؟ ساکت يزیشدم، سرم رو داخل بردم و گفتم: چ ادهیپ نید. از ماشبو دیبع یساکت
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  زد. يلبخند

  گردم.  یاز دوستام و زود بر م یکی شیرم پ ینه فقط خستم. م-

  تکون دادم. يسر

  خوبه.-

با عجله به  یشدم. بوب اطیو وارد ح دمیکش یقیابرو هاش رو باال انداخت و با سرعت از کنارم رد شد. نفس عم یکم
  عالقه نداشتم. واناتیبه سگ و ح ادی. زدیدورم چرخ یسمتم اومد و کم

  سالم پسر خوب.-

  کردن خونه بود. زیکنارش رد شدم و وارد خونه شدم. سارا خانم مشغول تم از

  د؟یقدر زود برگشت نیسالم سارا خانم، چرا ا-

  رو بلند کرد و با لبخند. سرش

  جا راحت ترم. نیسالم. اشکال نداره پسرم ا-

لحظه نگاهم به در اتاق  کیزدم و سرم رو تکون دادم. از پله ها باال رفتم و خواستم به سمت اتاقم برم که  يلبخند
نگاه به اتاقش بندازم.  هیخواست که  یدلم م یکه حق نداشتم بدون اجازه وارد اتاقش بشم ول نیافتاد.با ا نیشاه

ها باال رفت و چشم هام گرد و دستم  ياتاق، لب هام مثل سکته دنیکردم. با د آروم به سمت اتاق رفتم و درش رو باز
بود.  ختهیتخت و کمد و پنجره ر يدر خشک شد. اتاق مثل بازار شام بود و همه لباس هاش رو ي رهیدستگ يرو

تختش بود و پنجره باز  يحمام رو يها ییافتاده بود. دمپا يور هی تارشیبود و گ ختهیر نیزم يبالش و پتو هاش رو
بو  يکمد لباسش باز بود و جوراب ها يپنجره بودند. تموم در ها يو لبه شهیش يقرمز و زردش رو يبود و شرتک ها

  اومده بودند. رونیگندوش از کمد ب

  تونه بخوابه؟ یاتاق م نیا يپسر تو نیپناه بر خدا، ا-

  گرد کردم و با حرص در اتاق رو بستم. عقب

  خته.شل يپسره-
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  اتاق خودم شدم. وارد

  دارم. یچه اتاق مرتب یاوخ-

  حوله برداشتم و وارد حمام شدم.   هیهام رو کندم و  لباس

  

  دهم_پارت#

  

اومدم و  یم رونیاز اتاق ب یمشغول خوندن کتاب بودم. هر از گاه اومده بودم و رونیشد که از حمام ب یم یساعت هی
بود و من نگرانش  ومدهیاون هنوز خونه ن یگرفتم ول یو از سارا خانم سراغش رو م دمیکش یسرك م نیبه اتاق شاه

دوست  يرفتم و به شماره  یکنم. به سمت گوش کاریچ دیبا گهیدونستم د یصبرم تموم شده بود؛ نم گهیبودم. د
رو  یبود، زنگ زدم؛ بعد از سه بوق گوش نیو تنها دوست خوب شاه نیتونم بگم اول یکه اسمش رضا بود و م نیشاه

  برداشت.

  الو؟-

  .ستادمیا نهیآ يتخت فاصله گرفتم و رو به رو از

  .نیبرادر شاه نیسالم رضا، منم شرو-

  ن؟یخوب هست نیبا ذوق گفت: سالم آقا شرو رضا

  .دمیموهام کش يتو یدست

  ؟يندار نیاز شاه يممنون. رضا خبر-

  از دوستاش. یکی یره... مهمون یمن بعد... گفت که م شیکم اومد پ هیمن و من کرد و گفت: راستش...  یکم رضا

  هام رو محکم بستم. چشم

  شه که رفته. یم یپس چرا هنوز برنگشته؟ االن چند ساعت-
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  ...دی... شادیخب... شا ایهنوز تموم نشده  یگفت: خب... حتما مهمون یبعد از مکث رضا

  رضا؟ یچ دیحرص گفتم: شا با

  تا بخواد برگرده. ستیتند گفت: خب حتما مست کرده فعال حالش خوب ن تند

  .دمیکش یپوف

  رو بده رضا؟ یباشه آدرس اون مهمون-

 میبه شلوار ل یعوض کردم؛ نگاه يسرمه راهنیرو با پ دمیسف شرتیت رو قطع کردم و یاز آدرس دادن رضا گوش بعد
رو برداشتم و با عجله و دو از اتاق و بعد از پله  نیماش چیسوئ عوض کردنش شدم و الیخ یکردم، مناسب بود پس ب

  . کردمن یسارا خانم هم توجه يرفتم؛ به صدا کردن ها نییها پا

  ؟یآدم ش يخوا یم یآخه ک ،یکن يو خراب کار ياریگند باال ب يهمش بلد ن،یاز دست تو شاه يوا يوا-

 یبزرگ ییالیو يخونه يکه رضا داده بود راه افتادم. جلو یشدم و با سرعت به سمت آدرس دمیلکسوس سف سوار
شده.  يادیز يخونه شلوغ کار يدر معلوم بود که تو يجلو يبایو ز ادیز يها نیشدم؛ از ماش ادهیپارك کردم و پ

  شما؟ دیو با ناز گفت: ببخش یتو دماغ يصدا بابه سمتم اومد.  یپسر قد بلند و الغر مردن هیشدم که  اطیوارد ح

  االن. نیخوام هم یرو م نیکجاست؟ شاه نیو با اخم گفتم: شاه ستادمیبه روش ا رو

  صورتش کنار زد. يفرش رو از رو یمشک يموها

  .الستیو يتو-

باز بود؛ وارد شدم و رو به  الیدست کنارش زدن وبا عجله از راه سنگ فرش شده گذشتم و از پله ها باال رفتم. در و با
کار  نیمن با داداشم شاه ه؟یخدمت بود گفتم: سالم، صاحب خونه ک شیکه لباس فرم تنش بود و معلوم بود پ يپسر

  دارم.

  .دییاینگاهم کرد و گفت: همراهم ب یکم
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با عجله همراهش وارد شد؛  یرفت و بعد از باال رفتن وارد اتاق یچیمارپ يهال به سمت پله ها يکه بره تو نیا يجا به
زد. با  خیتموم تنم  نیداغون شاه عتیحال و وض یبدن ب دنیاتاق شدم. دور تا دور اتاق رو از نظر گذروندم و با د

  عجله به سمتش رفتم.

  شده؟ یچ-

  باال انداخت. يشونه یالیخ یخدمت با ب شیپ

  جا. نیا مشیاریکه ب میکرد، مجبور شد یرو خراب م یمست کرده بود و داشت مهمون يادیز-

  رو تکون دادم. سرم

  باشه.-

  بود. ستادهیجاش ا يخدمت هنوز تو شیپ یول

  ؟يخوا یم يزیچ-

  به اطراف نگاه کرد. یکم

  ساعته حواسم به داداشت بوده. هیمن -

تخت باال سر  يرفت و من رو رونیخدمت از اتاق ب شیپولم در آوردم و به سمتش گرفتم؛ پ فیهزار تومن از ک ستیب
  ش نگاه کردم.عرق کرده یبه صورت جذاب ول ینینشستم. با غمگ نیشاه

  ؟یکن یم کاریبا خودت چ يدار-

رو پاك  شیشونیپ يرو يتخت، عرق ها يکنار زیم يرو يصورتش کنار زدم و با دسمال کاغذ يرو از رو موهاش
نفس راحت  يزار ینم ؟یش یمن نم الیخ یهم ب یمست ياز چشم هاش رو باز کرد و گفت: تو یکی يکردم. ال
  بکشم؟

  رو گرفتم. دستش

  .يآبرومون رو برد م،یبلند شو بر-
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  .دیو شل خند آروم

  .یتو هم که همش نگران آبروت-

  زدم.  يپوزخند

  .میبلند شو بر-

من گذاشت.  يم گذاشتم و بلندش کردم؛ تموم وزنش رو روشونه يحال از جاش بلند شد. دستش رو رو یو ب آروم
از هال  یکلیپسر قد بلند و ه هی هویکه  میرفت یم نیی. از پله ها پامیرفت رونیو با هم از اتاق ب دمیکش یقینفس عم

  اومد.  مونافتاد با پوزخند به سمت نیاومد و تا چشمش به شاه رونیب

  مون چش شده؟ الیخ یو ب بیپسر خوشت-

  اخم گفتم: برو کنار. با

  .دیخند

  ؟یبزرگ ترشجون تو -

  تر شد. شیب اخمم

  گم. یبرو کنار م-

  .ستادیجفت کرد و رو به رو ا شنهیس يدست هاش رو رو پسره

  ؟یکن یم کاریخب مثال نرم چ-

  داداش. الیخ یآروم کنار گوشم گفت: ب نیشاه

  شر و قلدره کردم. يادینشوندم و روم رو به سمت پسره که معلوم بود ز يآخر يپله  يرو رو نیشاه

  اسکل. گهیبرو کنار د یعنیگم برو کنار  یم یوقت ؟یضیمر ای يکر-

امشب رو  دیانگار با یادب نبودم ول یدادم و ب یوقت فحش نم چیلحظه خودم تعجب کردم، خب راستش من ه کی
  شدم.  یادب م یبد و ب
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  ازدهمی_پارت#

  

  .دیکوب منهیبه س یکیتر اومد و با کف دست  کینزد پسره

داره  یجذاب يچون چهره ه؛یپسر خوب و با حال یلیکنه خ یفکر م کهیآقا کوچ نیها؟ ا یبکن یتون یم کاریمثال چ-
  فقط اعتماد به نفسش باالست. ستین یچیه کنه اون یداره اشتباه م یاون باشه ول يبرا یهمه چ دیحتما با

  رو گرفتم. شیمشک شرتیت يقهی

بهتره. واقعا  ضیو مر يعقده يکه باشه از تو یهر چ ،یدر مورد داداشم چرت و پرت بگ گهیبار د هی یکن یغلط م-
فقط و فقط  يندار یچیو ه یستین یچیترسم؟ تو ه یو چرت و پرت گفتن من ازت م يقلدر باز نیبا ا يفک کرد

خوام  یراهم برو کنار نم. حاال هم از سر نیهم یچند تا بچه رو جلب کن نیا يتا توجه یکن یهارت و پورت م يدار
  صاحب خونه رو خراب کنم. یمهمون نیتر از ا شیب

  خراب شه. یخوام مهمون یکه نم نیبخاطر ا دنمیعقب رفت و گفت: عقب کش یکم پسر

  زدم. يپوزخند

  آره جون خودت.-

. زنگ زدم میاومد رونیپر زرق و برق ب ییالیو يرو از جاش بلند کردم و با هم از خونه  نیبه عقب برگشتم و شاه بعد
کردم و با  نمیرو سوار ماش نیخونه و خودم هم شاه ارهیرو ب نیشاه نیماش ادیبه رضا که خونشون اون اطراف بود تا ب

  سرعت به سمت خونه راه افتادم.

و من هم از رضا تشکر کردم و اون رو با آژانس به خونه  رهیحالش بهتر شده بود، رفت تا دوش بگ یکه کم نیشاه
 هیشدم.  نیو وارد اتاق شاه اوردیدلم طاقت ن یاتاقم ول يرستادم؛ خودم هم از پله ها باال رفتم و خواستم برم توف

  تخت نشستم. يتخت کنار زدم و رو يهاش رو از رو اسلب یتخت ولو شده بود. کم يشلوارك و تاب تنش بود و رو

  ن؟یشاه-

 ي. از جام بلند شدم؛ پنجره رو بستم و لباس هادمیکش شنهیس ي. پتو رو باال آوردم و تا روومدیازش ن ییصدا
رو  تاریمبل سه نفره داخل اتاق مرتب گذاشتم. گ يلباس ها رو هم رو هیرو داخل سبد لباس گذاشتم و بق فشیکث
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کنار تخت  کیکوچ زیم يجمع کردم و رو نیزم يروگذاشتم و در کمد ها رو بستم؛ جزوه هاش رو از  ریتحر زیم يرو
هجده سالش بود، افتاد؛  نیو پنج و شاه ستیکه من اون موقع ب نیمن و شاه يشتم. چشمم به عکس دو نفرهگذا

  برداشتم.  زیم يزدم و قاب عکس رو از رو يلبخند

  

  من حس عکس گرفتن ندارم. نیولم کن شاه-«

  . میریگ یعکس م هیکرد و گفت: آه ضد حال نباش داداش  ینوچ نیشاه

  .دیکش دمیسف يمردونه رهنیبه پ ینشوند و دست یچوب یصندل يرو رو من

  دارم من. یپیبه به چه داداش خوشت-

  من و خودش نگاه کرد. یخودشم مرتب کرد و به شلوار کتان مشک دیسف راهنیپ

  به به! یچه ست-

  .دمیکش یپوف

  .ریعکس رو بگ گهید الیخ یب-

کرد. با عجله و دو به سمتم  میرو تنظ مرشیگذاشت و تا هیسه پا يو به من رورو ر نیرفت و دورب نیسمت دور ب به
  بخوره که خودش رو نگه داشت. زیچمن ها ل يبو رو کیاومد؛ نزد

  آروم باش. ونهید-

  . دیم رو بوساز پشت دستش رو دور گردنم حلقه کرد و گونه و خودش رو خم کرد و ستادیعجله پشتم ا با

  ».یو عال بایز یگرفته شد؛ عکس عکس

. قاب عکس رو میبود و هر دومون اون رو اتاق هامون داشت نیعکس من و شاه نیو با احساس تر نیکه بهتر یعکس 
  نگاه کردم. نیخواب آلود شاه يصورتم محو شد و به چهره يسر جاش گذاشتم. لبخند از رو

  . یرو فراموش کن اتیکه غم و ناراحت یکن یکارا رو م نیا ن،یکنم شاه یغم وجودت رو حس م-
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جاش تکون خورد. ازش فاصله گرفتم و از اتاق خارج شدم؛  يتو یکم دم؛یبه موهاش کش یو دست دمیبا آه کش ینفس
  به خواب فرو رفتم. ادیز الیکه وجودم رو گرفته بود به سمت اتاقم رفتم و با فکر و خ يادیز یبا ناراحت

  

  دوازدهم_پارت#

  

 یم ریبودم امروز خواب مونده بودم و دانشگاه داشت د دهیخواب ریاومدم؛ چون شب د رونیعجله از آشپزخونه ب با
  اومد. یم نییخواب آلود داشت از اون پا نیبه پله ها کردم که شاه یشد. نگاه

  ن؟یحالت خوبه شاه-

  .دیکش ییباال يبلند ي ازهیرو تکون داد و خم سرش

  اهوم.-

  رو بستم. مینفت یآب رهنیمچ دست پ يدکمه

  ؟يخوا ینم يزیچ-

  م گذاشت.شونه يو سرش رو رو ستادمیا کنارم

  خواب لطفا. گهیکم د هی-

  رو تکون دادم. مشونه

  سر به اون جزوه هات بزن، فعال من رفتم. هیسر کالس  يبر دیبرم دانشگاه. بعد از ظهر با دیشده با رمیبرو کنار د-

  ه راه افتادم. شدم و با سرعت به سمت دانشگا نیعجله از خونه خارج شدم و سوار ماش با

 هیتأسف تکون دادم. چندتاشون که خوابشون برده بود؛  ياز رو يدانشجو ها سر دنیکالس که شدم با د وارد
هاشون رو دور هم جمع کرده بودند و داشتند از خنده  یزدند؛ چندتاشونم که صندل یکه داشتند حرف م اشونیسر
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نشستم و صدام رو  زمیپشت م یصندل يرفت. رو یور م شیافتاد که داشت با گوش ایرفتند. نگاهم به پرن یم سهیر
  . دندیخند یبوند و م دهیهنوز خواب هیبق یچندتاشون توجهشون جلب شد ول هیصاف کردم؛ 

  خنده و خواب بسه، االن وقت درسه. گهیلطفا د-

  مشغول بود. شیاما هنوز با گوش ایپرن همه منظم سر جاشون نشستند و به من نگاه کردند؛ میبلند و جد يصدا با

  با شما هم هستم. یخانم زارع-

  تکون داد و گفت: خوبه، من فعال کار دارم. يسر

دانشجو ها اعصابم خورد بود،  تیوضع دنیاومدن و د ریناراحت بودم و االن هم بخاطر د یلیخ نیشاه شبیکار د از
  .دیو کارتون رو انجام بد رونیب دیگفتم: خوبه، پس لطفا از کالس بر ایرو به پرن لیدل نیبه هم

 طنتیدادم و به ش ینم ریمدت بود اصال بهش گ هیرو بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد، انتظار نداشت چون  سرش
  استاد.  دیجاش صاف نشست و گفت: ببخش ينداشتم. تو يهاش کار

دادم  یزدم. شروع کردم به درس دادن و بدون توقف و مکث درس م تیرضا ياز رو يرو بهش کردم و لبخند پشتم
 هیکه با  نیشاه دنیرفتم تا برگردم خونه که با د نیبچه ها در اومد. بعد از کالس به سمت ماش يکه صدا ییتا جا

فقط  یساعت میشد ن یکه از اون جا رد م يربود، تعجب کردم. هر دخت ستادهیا نشیخفن و جذاب کنار ماش پیت
  به پشت سر برگشتم.  ایپرن يشد. با صدا یم نیو خود شاه نیبه ماش رهیخ

  بودم.  ریدرگ یمن سر کالس حواسم نبود کم دیسالم استاد. ببخش-

  .میباعث هر دومون به سمتش برگرد نیشاه يبگم که صدا يزیرو تکون دادم و خواستم چ سرم

  داداش... نیشرو-

  تموم موند.  مهیحرفش ن ایپرن دنید با

  .ییبایز يدیاوه چه ل-
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چشم  ياون... اون با برق تو ینگاه کردم، انتظار داشتم اخم کرده باشه و ناراحت شده باشه ول ایکردم و به پرن یاخم
قدر  نیدونم چرا ا ی. نمدمیکش منهیسمت چپ س يرو یکرد. دست ینگاه م نیداشت به شاه باشیهاش و لبخند ز

  احساس بهش داشتم.  هی طمن فق م؛ینداشت يکه رابطه این و پرنناراحت شده بودم، م

  آدم باش. نیشاه-

 یرو به خوب شکهیت شیتنش بود و عضله ها و شکم ش تیکه ف شیزرشک راهنیپ يقهیو  دیبه موهاش کش یدست 
  داد، مرتب کرد. ینشون م

  اوه البته.-

 نیو گفت: راستش چشم برداشتن از ا دیرفتم. خند يبه بازوش زدم و چشم غره یبود. مشت اینگاهش به پرن هنوز
  .هیرو به روم کار سخت ییبایهمه ز

  » وقت بلد نبودم. چیکه من ه يشعور خوب بلد بود که مخ دخترا رو بزنه، کار یب«. دیآروم و با ناز خند ایپرن

  . دیبر دیتون یم گهیشما د یخانم زارع-

شد که  یبا لبخند از کنارمون رد شد. هنوز باورم نم نیشاه يبه چشم ها یبا نگاه طوالن ایاعتراض کرد و پرن نیشاه
بود  دهیرو د نیامروز شاه نیجور وا داده باشه، اون که فقط هم نیا نیشاه نیو ماش افهیو ق پیت دنیفقط با د ایپرن

  اشه؟ب يپسر بد نیشاه دیکه شا دیرس یبه فکرش نم یعنی

  .ستادیکنارم ا نیرفتم. شاه نمیبگم به سمت ماش يزیکه چ نیا بدون

  کالس تو؟  يدختر تو نیبودا! ا يزیداداش عجب چ يوا-

  رو تکون دادم. سرم

  دربست در خدمتتم. ،یدانشگاه و هر وقت تو کالس داشت امیخوبه پس من از امروز هر روز م-

  زد. یچشمک بعد

  .نمیخوشکل خانمم بب نیتا بتونم ا-



  برادرانه

 
28 

 

پر کرده بود.  یبیحرف زدن نداشتم؛ دلم رو غم عج يرفته بود و اصال نا میآروم سرم رو تکون دادم. کل انرژ فقط
دوستام  شیرم پ یرو کالس دارم بعد هم م یگفت: من چند ساعت نیشدم خواستم در رو ببندم که شاه نیسوار ماش

  گردم. یتا شب بر م

  رو تکون دادم. سرم

  خوبه.-

رو پارك کردم؛  ادهیکنار پ يکه از دانشگاه دور شدم گوشه یخارج شدم. کم نگیرو بستم و با سرعت از پارک در
  فکر کردم. ایپرن يفرمون گذاشتم و به لبخند ها و نگاه ها يسرم رو رو

  خوشش اومده بود؟ نیاز شاه يجد يجد یعنی-

  .شیاز ته دل و دوست داشتن يخنده هاسر کالسش، به نگاه هاش به من، به  يها طنتیکردم به ش فکر

  خواد.  یم حیتفر يدخترا رو فقط برا نیمن شاه يقدر زود وا داد؟ خدا نیاون چطور ا-

  . دمیموهام کش يتو یفرمون بلند کردم و دست يرو از رو سرم

  آه. یلعنت-

  دادم و چشم هام رو بستم.  هیتک یصندل یرو به پشت سرم

  

 ی. من عاشق نمیو خوش گذرون حیچند؟ دخترا فقط و فقط برا عشق و حالن، برا تفر لویعشق و دوست داشتن ک-«
  »کس برام مهمه، فقط و فقط خودم. چیو ه یچینه ه رمیپذ تیشم فقط دوست دارم خوش بگذرونم، نه مسئول

دستش  يچهیهم باز ایذاشتم که پرن یم دی. چشم هام رو باز کردم؛ نه... نبادیچرخ یسرم م يتو نیشاه يها حرف
  ذارم.  یکه عشق و حالش رو کرد ولش کنه. نه، من نم نیمدت باهاش باشه و بعد از ا هیبشه و فقط 

  به سمت خونه راه افتادم. یحوصلگ یرو روشن کردم و با سرعت کم و ب نیماش

از دانشگاه برگرده تا باهاش حرف بزنم؛  نیفکر بودم. منتظر بودم شاه يمبل تو هال نشسته بودم و همش تو يرو
بود که  یبخاطر احساس دیدونم شا ینم نند؛یرو بب گهیلحظه دوباره همد کی ایو پرن نیاصال دوست نداشتم که شاه
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 ینم يگهید زیچ چیه يدختر رو برا حیتفر يجز برا نیدونستم شاه یکه م نیبخاطر ا دینه... شا ایداشتم  ایبه پرن
منتظر موندم که  ؛دیبه گوشم رس اطیح ياز تو نیشاه يو خواستم از جام بلند شم که صدا دمیکش یخواد. پوف

  مبل رو به روم ولو شد. يوارد خونه بشه. با سرو صدا وارد شد و تا چشمش به من افتاد به سمتم اومد و رو نیشاه

  هِلو برازِر-

  رو تکون دادم. سرم

  ؟ياومد ریقدر د نیچرا ا ،يخوش اومد-

  و اون ها رو به سمت عقب برد. دیموهاش کش يتو یدست

  .میکم با دوستام دور دور رفت هیبعد از دانشگاه  -

  .یرو فراموش کن يدیکه امروز د يخوام به کل دختر یم نیشاه نیو گفتم: بب دمیبه صورتم کش یدست

  .دهینشن يزهایو گفت: چرا؟ نکنه دوست دخترته؟ به حق چ دیخند

  تأسف تکون دادم. ياز رو يسر

برو با  نهیصدمه بب دیاون دختر نبا ،یتو هم که همش به فکر خوش گذرون ه،یساد يچرت نگو؛ فقط اون دختره -
  دوست شو. حنیو تفر يو مسخره باز یکه اهل پارت ییاونا

من  يافهیو ق نی! داداش من گوش کن، اون دختر تا چشمش به ماشيبلند، بعد گفت: تو چقد ساده يبا صدا دیخند
اون  اته؛یفقط هم دنبال ماد ستین ي هیاصال دختره ساد یعنی ؟یچ یعنی یفهم یکردن م يافتاد شروع کرد به دلبر

  فقط راه و روشش رو بلده.

  آورد. کیزانو هاش گذاشت و سرش رو نزد يجاش نشست و آرنج هاش رو رو يتو

ترم اون وقت  پیمنم داداشتم پولدارم و خوشت دیبشه، د کیکردن خواست به تو نزد يو دلبر طنتیاول با ش-
 هیکه او  يو باور کرد يساده  یلیکه خ ییتو ست،یدختر اصال ساده ن نیا يدیمن کرد. د مینانازش رو تقد يلبخندا

  دختر معصومه.

  گه.  یکردم داره راست م یدونم چرا حس م ینگاه کردم. نم نیشاه يجد ينگفتم و فقط به چشم ها يزیچ
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اون مبل نشسته بودم  يمن هنوز رو یاز جاش بلند شد و به سمت پله ها و اتاقش رفت ول یبدون گفتن حرف نیشاه
که  ییتو ست،یدختر ساده ن هیاون «. دیچیپ یسرم م يتو نیشاه يشده بودم؛ حرف ها رهیو مات به رو به رو خ

  ».يساده

  

  چهاردهم_پارت#

  

 يرو برا دمیام گهیوقت بود نشسته بودم و د یلیخ .ادیب رونیم که از ببود نینهار نشسته بودم و منتظر شاه زیم سر
  خوند، اومد.  یسرو ته رو م یشعر ب هیبلندش که داشت  يصدا هویکه برگرده از دست داده بودم که  نیا

  من باز مسته؟! يخدا-

اپن داد و رو به  واریرو به د شهیحال تک یشد. شل و ب داریآشفته پد يبا ظاهر نیبه در آشپزخونه بود که شاه نگاهم
 يببرتش... من حوصله ادیخواد ب یو م ادیم یداره ماه نداره... هر ک يداداش دارم... شاه نداره... صورت... هیمن گفت: 

  اخم و تخم رو ندارم. 

  داداچ؟ یو گفت: خوف دیخودش خند بعد

  تأسف تکون دادم. ياز رو يسر

  ؟یکن یکم به خودت رحم نم هیچرا  ؟يقدر کوفت کرد نیچرا ا-

  رفت. رونیکرد و از آشپزخونه ب يبا يبا

  خورم. یمن نهار نم-

  .دمیکش یپوف

  خودم منتظرش بودم. یهمه ب نیا-

  بلند شدم. زیو از پشت م دمیموهام کش يتو یدست
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  اشتهام کور شد.-

که مشغول خوندنش بودم رو برداشتم و  یمبل نرم و گرم نشستم و کتاب يهال رو يرفتم و تو رونیآشپزخونه ب اژ
اتاق باال  یگذشته بود و ساکت یمطمئنم که مدت طوالن یدوباره خوندن رو از سر گرفتم. زمان از دستم در رفته بود ول

 نیدر اتاق شاه یجام بلند شد و از پله ها باال رفتم. هر چ زا نیهم ينبود مشکوك بود؛ برا نیاز شاه يکه خبر نیو ا
با  نیو در رو باز کردم. شاه دمیکش نییدر رو پا ي رهیآروم دستگ نیهم ي. نگران شدم براومدیازش ن ییصدارو زدم 

  بود. دهیتخت دراز کش يکولر رو ریو لخت، ز سیخ يموها

  !يونهی! واقعا دد؟یکولر خواب ریو ز يتو حمام کرد نیبابا شاه يا-

گذاشتم که از تعجب چشم هام گرد  شیشونیپ يرفتم. دستم رو رو نیعجله کولر رو خاموش کردم و به سمت شاه با
  شد. 

  .يسوز یتب م يتو يخدا تو دار ای-

  داد سارا خانم رو صدا کردم. با

  سارا خانم؟ سارا خانم؟-

  خانم با عجله و نفس نفس وارد اتاق شد. سارا

  جان؟ نیشده شرو یچ-

  اشاره کردم. نیهول به شاه با

  بکن. يکار هیسوزه  یتب م يداره تو نیشاه-

اون قدر نگران بودم و هول کرده بودم که  دم،یدور خودم چرخ یش زد و با عجله از اتاق خارج شد. کمبه گونه یچنگ
دکتر  يآوردم و شماره  رونیب بمیرو از ج میو گوش رمیبگ میکنم؛ باالخره تونستم تصم کاریدونستم چ یاصال نم
  رو گرفتم.   مونیخانوادگ

  

  پانزدهم_پارت#
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کرده بود تب  یمدت سارا خانم کم کم  سع نیا يتو د؛یسال گذشت دکتر رس هیمن  يساعت که برا میاز ن بعد
  .ارهیب نییرو پا نیشاه

  دکتر وارد اتاق شد با عجله به سمتش رفتم. یوقت

  باالست.  یلیتبش خ ست،یاصال حالش خوب ن نیبکن شاه يکار هیدکتر لطفا  يآقا-

  رفت. نیزد و من رو کنار زد و به سمت تخت شاه يلبخند دکتر

  .ستین يزیچ ست،ین يزیچ نیقدر نگران نباش شرو نیا-

داشت کارهاش رو  لکسیر یلیهاش رو تا کرد. دکتر خ نیرنگش رو باز کرد و آست یآب رهنیپ نیآست يها دکمه
دادم  هیرفتم و پشتم رو به کمد تک نیافتادم؛ به سمت کمد لباس شاه یداشتم پس م یمن از نگران یداد ول یانجام م

رو براش وصل کرد، نگاهم به  یکرد و بعد سرم نهیرو معا نیشاه یشدم. دکتر به آروم رهیو دکتر خ نیو به شاه
  کردم. یم ریگذشته ها س يتو یبود ول نیشاه

  

  . رهیم یداره م نیبکن، شاه يکار هیسارا خانم تو رو خدا -«

  زد. يخانم لبخند سارا

  پسرم، اون فقط تب کرده.  ریزبونت رو گاز بگ-

  .دمیبه موهام کش یدست

کردم که لباس گرم  یم یبه زور سع دیرفت مدرسه هوا سرد بود من با یحمام کرده بود، صبح وقت شبیاون د-
  کنم؟ کاریبشه من چ شیزیبودم، اگه چ یمواظبش م دیبود من با یحواسم بهش م دیبپوشه، با

  خانم به سمتم اومد و رو پاهاش نشست. سارا

تختش  ياون خودش لجبازه. نگاهش کن تو ستیتو ن ریتقص ؟یکن یم يجور نیا يچرا دار زمیعز ن،یشرو-
  آوردم، حالش خوبه نترس. نییمن تبش رو پا دهیخواب
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  .دیم چکگونه يرو اشک

  بخشه. ی... بابا منو نمفتهیبراش ب یخوام اتفاق یکه برام مونده من... من نم هیزیاون همه کس و همه چ-

  .دیرو بوس میشونیپ يخانم رو سارا

  »نگران نباش گل پسر اون حالش خوبه-

  ن؟یآقا شرو-

  دکتر نگاه کردم. يو چروك آقا نیپر از چ یبه صورت تپل ول یجیگ با

  ؟يکه ندار یمشکل داداشت حالش خوبه؛ سرمش که تموم شد اون رو از دستش جدا کند. ؟ییپسرم کجا-

  تند سرم رو تکون دادم. تند

  نه... نه...-

  رو برداشت. فشیک دکتر

  رم. یپس من ک-

  سمتش رفتم. به

  کنم. یم تونیدکتر من همراه يآقا دیخسته نباش-

وارد خونه شدم به سمت آشپزخونه  یرفتم و اون رو بدرقه کردم، وقت نییو از پله ها پا رونیدکتر از اتاق ب همراه
  فکر بود. يآشپزخونه نشسته بود و تو يتو یصندل يرفتم. سارا خانم رو

  د؟یکن یسوپ درست م نیشاه يو برا دیکن یسارا خانم لطف م-

  خودش اومد و با لبخند از جاش بلند شد. به

  البته پسرم.-
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ترس وجودم  نیشاه یتخت خال دنیشدم با د نیتکون دادم و تشکر کردم. از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شاه يسر
  رو گرفت.

  ن؟یشاه-

بلند گفتم:  ي. با صدادمیکش یراحت شد و نفس راحت المیخ ییدستشو يتو نیشاه يسرفه و باال آوردن ها يصدا با
  .يبخور يکم تر زهرمار ریبگ ادی گهید

  گفت: خفه شو. يگرفته يداد و صدا با

  رفتم. رونیو از اتاق ب دمیخند

  

  بردم. نیداخل ماش شهیشدم و سرم رو از ش ادهیپ نیحرص از ماش با

 سیمگر سرو ه؟یکارا چ نیدارم ا نیتونم، اصال خودم ماش یدنبالم خودم م يایو ب ياریکه من رو ب ستیواقعا الزم ن-
  ؟يمدرسه

  نگاهم کرد. طونیو ش دیخند

  ست. فهیوظ هی نیمن همه جوره در خدمت داداش بزرگ ترم هستم و ا-

  زدم. يپوزخند

  .یگ یاره تو که راست م-

  .دیموهاش کش يتو یدست

  .نمیحسود نباش داداش، اومدم اون دختر خانوم رو بب-

  کردم. یاخم

  همه دختر دورته؟ نیا یدختره وقت نیبه ا يداد ریلطفا. تو چرا گ ن،یاون دختر شو شاه الیخ یب-

  زد. یچشمک
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  ازش خوشم اومده.-

کردم و به  نیآوردم و پشتم رو به ماش رونیب نیماش ياومد؛ سرم رو از تو ایپرن يصدا هویبگم که  يزیچ خواستم
  کرد، نگاه کردم. یکه با لبخند نگاهمون م ایپرن

  سالم استاد.-

 ایگذاشت و با لبخند رو به پرن نیسقف ماش يشد و دست هاش رو رو ادهیپ نیاز ماش نیتکون دادم که شاه يسر
  گفتم: سالم خانم.

  تا آروم بشم. دمیکش یقیانداخت. نفس عم نییلبخندش پرنگ تر شد و با خجالت سرش رو پا ایپرن

  ؟یخانم زارع دیبگ دیخواست یم يزیچ-

  رو تکون داد. سرش

 بتیبرام غ شهیبرم م دیبا نیکم حال مامانم ناخوشه برا هم هیسر کالس  امیتونم ب یاوه بله، راستش من امروز رو نم-
  .دیسیننو

  نگاهش کردم. یکم

  .ستین یمشکل ،يبر یتون یباشه م-

  تکون داد. يسر

  ممنونم استاد. یلیخ-

  .ستادیا ایپرن يرو دور زد و کنارم و رو به رو نیماش نیشاه

  تونم برسونمتون. یمن م-

  با عجله گفت: سوءتفاهم نشه، فقط قصد کمک داشتم. نیبا تعجب سرش رو بلند کرد. شاه ایپرن

  زد. یچشمک بعد

  قابل اعتمادم. دیداداش استادتونم، مطمئن باش-
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  شم. یآروم گفت: نه ممنون، مزاحمتون نم ایهم فشردم. پرن يهام رو محکم رو چشم

  .دیبه موهاش کش یدست نیشاه

  رسونم. یرم شما رو هم سر راه م یم گهید من که ،ینه چه مزاحمت-

اومد. بعد از اصرار  یاز دستم بر نم يفقط نظاره گر بود و کار یمردم ول یکه داشتم از حرص م نیچاره من که با ا یب
  شد و همراهش رفت.  یراض ایپرن نیشاه ادیز

  شده بودم و به شدت هم ناراحت بودم. یعصب یلیخ دم،یکش یم قیتند نفس عم تند

  رو بزنه! ایتونست مخ پرن دن،یشه با دو بار د یخدا باورم نم يوا-

  و وارد دانشگاه شدم. دمیبه موهام کش یدست

  

  هفدهم_پارت#

  نیشاه#

  

 یچوب زیتر از دانشگاه بود رفتم. پشت م نییپا یکه کم یشاپ یحال به سمت کاف یاومدم و ب رونیدانشگاه ب از
 يها یها و صندل زیخدمت ها مشغول پاك کردن م شیشاپ کردم؛ خلوت بود و پ یگذرا به کاف ینشستم و نگاه

  ؟يخور یم یچ ،يگفت: خوش اومد الیخ یبه سمتم اومد و ب مانیبودند. پ یچوب

  کرد. یکردم، با غضب داشت نگاهم م نگاهش

  ه؟یچ-

   ؟يد یو آخر سر پولش رو هم نم يسفارش بد یکل يخوا یحرص گفت: باز م با

  بلند شدم. یصندل يرو از

  .ستیخورم که فقط همراهم ن یچه خبرته؟ پولت رو نم يباشه بابا تو هم حاال فقط دو بار پولت رو ندادم، عقده -
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  رو گرفت. مقهی

   ؟یطلبکار هم هست يد یکثافت، پولت رو نم يپسره  يخودت عقده-

  برداشتم. مقهی يرو از رو دستش

  گمشو بابا.-

  به صورتم زد. یلیس هی

ادب و کثافت از آب در  یقدر ب نیطور و هم نیو پدر و مادر نداشته باشه هم یدرست حساب يخانواده  هیکه  يپسر-
  .ادیم

  پدر و مادر خطاب کرد؟ اون... کثافت...  یخانواده و ب ی. اون من رو بدیکش ریحبس شد و قبلم ت منهیس يتو نفس

چسپوندمش؛ دستم رو محکم دور گردنش حلقه  میکنار واریرو گرفتم و به د شقهیچشم هام رو گرفت،  يجلو خون
  کردم.

 یمن حرف بزن يدر مورد خونواده  يرو ندار نیحق ا يو عقده  ضیمر يکثافت هفت جد و آبادته اشغال، تو-
هر  ای. اگه کثافت و یبه خونوادم گفت يزیچ گهیبار د هیفقط  گه،یبار د هی نمیدم اگه بب یاون گالتو جر م ؟يدیفهم

  نداره. یربط چیهم ه یروان يبه تو ست،ین ادمخونو تیانتخاب و ترب نیکه هستم خودم انتخاب کردم باشم ا یچ

خدمت ها از پشت سر دست ها و کمرم رو گرفته  شیتونست نفس بکشه، چند تا از پ یقرمز شده بود و نم صورتش
 يشدم. گردنش رو ول کردم و با تموم قدرتم لگد یاشتم منفجر مد تیمن از حرص و عصبان یبودند که ولش کنم ول

خرد  زیم يرنگ رو دیپرت شدند و گلدون سف یها هر کدوم به سمت یو صندل زیزدم، م میکنار يها زیو م یبه صندل
زانو هام  يپاهام نشستم. آرنج هام رو رو يشدم و رو یخلوت يشاپ خارج شدم و وارد کوچه  یشد. با عجله از کاف

  دست هام گرفتم. نیگذاشتم و سرم رو ب

  خدا... يوا-

  چشم هام رژه رفت. يدوباره جلو گذشته
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باعث شد سرم رو بلند کنم. از  یهق هق يکردم، صدا یم يهال باز يپارکت ها يرو کمیقرمز رنگ کوچ نیبا ماش «
 یبود و شونه هاش م ستادهیدر سالن ا يکه فقط ده سالش بود رو به رو نیجام بلند شدم و به سمت صدا رفتم. شرو

  . دیلرز

  عجله به سمتش رفتم و دست هام رو دور پاش حلقه کردم. با

  ؟یکن یم هیداداش چرا گر-

  رو به سمتم چرخوند و نگاهم کرد. سرش

  .ستین يزیچ-

  رو فشردم. پاش

  !یکن یم هیگر يشده؟ آخه تو دار یچ-

  .دیموهام کش يرو یدست

  .انیوقت نم چیه گهی. اونا دنیگردن شاه یبر نم گهیمامان و بابا د-

  زد. یگرد شده نگاهش کردم. لبخند کم رنگ ییچشم ها با

  هواتو دارم.  شهیو هم یذارم تنها بمون ینترس من مواظبتم، من حواسم بهت هست؛ من نم یول-

 نیشرو يسرم رو به پا شدند و ریگونه هام سراز يدوباره روش رو به سمت در سالن کرد. اشک هام آروم رو بعد
  »دادم... هیتک

 بمیرو از ج می. گوشدمیاز اشکم کش سیبه صورت خ یبه خودم اومد و سرم رو بلند کردم. دست میگوش يصدا با
  شدم.  رهیخ نیآوردم و به اسم شرو رونیب

مادر  هیدوست همراه و مثل  هیپدر پشتم بوده، مثل  هیکه دارم مثل  يبرادر یمن پدر و مادر نداشته باشم ول دیشا
احساس کنم.  يکمبود يلحظه یو نذاشته حت ستادهیکنارم ا شهیبرادر هم هیو محبتش رو نثارم کرده، مثل  يدلسوز
  رو جواب دادم. یزدم و گوش يلبخند

  الو؟-
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  مگه دانشگاه تموم نشده؟ ؟يگرد یچرا بر نم گهید ییگفت: کجا یبا نگران نیشرو

  زدم. یهمه نگران نیبه ا يلبخند

  رسم. یچرا، چرا تو راهم االن م-

خلوت شروع به حرکت به سمت  ياون ظهر گرم و کوچه يرو قطع کرد. از جام بلند شدم و تو یگفت و گوش ي باشه
  خونه کردم. 

  

  نیشرو#

  

کم اتاقت رو  هی. با حرص گفتم: آخه چرا شد یاعصابم خورد م دمید یشدم؛ هر وقت اتاقش رو م نیاتاق شاه وارد
  جا جنگ شده!  نیانگار ا ؟یکن یجمع نم

  تختش بلند کرد. يبالش رو يسرش رو از رو نیشاه

  .ینده حسش ن ریغر غرو گ يآقا-

  خورد به پاش. ییکنار در رو برداشتم پرت کردم سمتش، دمپا ییدمپا

  رسن. یجا رو االن خاله و خانوادش م نیکم ا هیجمع کن  نمیبلند شو بب-

  .دیکش یپوف

  کنم. یبرو جمع م ،یباشه وحش-

  اومدم و به سمت آشپزخونه رفتم. سارا خانم مشغول درست کردن غذا بود. رونیاتاق ب از

  د؟ییخوا یسارا خانم کمک نم-

  کار هام آماده ست. يهمه  بایو گفت: نه پسرم، تقر دیخانم خند سارا
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  هال و اتاق ها  يزدم و از آشپزخونه خارج شدم. همش تو يلبخند

کنم. بعد از گذشت  کاریخونه چ يتو دیدونستم با یدانشگاه کال نم ایرفتم شرکت  ینم يزدم؛ اگه روز یم قدم
  زنگ خونه به صدا در اومد. یساعت

  .دندیرس-

  . از همون جا داد زدم.دمیکش میو شلوار کتان مشک یطوس رهنیبه پ یدست

  .گهید ایب نیشاه-

تنش بود. به سمت در سالن رفتم و خارج  یو شلوار طوس یزرشک شرتیت هیاومد؛  نییاز پله ها با ناز پا نیشاه
به  یبا لبخند و مهربون نایآقا شوهر خاله م یبگذرند. عل اطیتا خاله و خانوادش از ح ستادمیپله ها ا يشدم؛  رو

  سمتم اومد. بغلش کردم.

  .دیخوش اومد یلیآقا خ یسالم عل-

  زد. يلبخند

  ممنون گل پسر.-

  رفت و با اون هم خوش و بش کرد. خاله به سمتم اومد و صورتم رو غرق بوسه کرد. نیسمت شاه به

  خاله جونم. يخوش اومد -

  چشم هام زل زد. يتو

  دل من. زیخاله به فدات عز-

  زدم. يلبخند

  خدانکنه.-

  آورد. رونیم سرش رو بشونه ياز رو نیشاه

  خوام. یمنم بوس م-
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  شد. داریاز پشت سر خاله پد یبا لبخند جذاب ای. تندیکردم که خاله به سمتش رفت و صورتش رو بوس یاخم

  سالم پسر خاله.-

  رو با لبخند جواب دادم. لبخندش

  .يخوش اومد نایسالم ت-

  آغوشش رو باز کرد. نیشاه

  .سمیعس نایت-

 یتأسف تکون دادم و از کنارشون گذشتم و وارد هال شدم. کل ياز رو يفرو رفت. سر نیبغل شاه يبا خنده تو نایت
که سارا خانم درست کرده بود دعوتشون کردم.  ییو بعد به خوردن شام خوشمزه  میبا مهمون هام خوش و بش کرد

  ؟يریزن بگ يخوا یم یخاله با لبخند رو به من گفت: گل پسر من، ک

  .رمیخوام زن بگ یگفت: فعال من مکه اجازه بده که من جواب بدم  نیبدون ا نیشاه

  باال انداختم. ییبا تعجب نگاهش کرد و من ابرو خاله

   ؟یخاله؟ ک يجد-

  خوشم اومده. یکیفقط از  ؟یدونم ک یو گفت: فعال که نم دیخند نیشاه

  به خاله نگاه کرد. طونیش نیشدم. شاه رهیخ نیو به شاه دمیاز غذا خوردن کش دست

  .یساده و دوست داشتن ه،یدختره بامزه و خوشکل-

  ؟يچه خوب، چرا امشب دعوتش نکرد يو گفت: وا دیخند یبا خوشحال خاله

  .دیبه موهاش کش یدست نیشاه

  خونه شما. ارمشیشب م هیفعال زوده، ان شاء اهللا -

  .دیپرس جانیو ه یبا خوشحال نایآب رو برداشتم. ت وانیزدم و ل يلبخند
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  ه؟یحاال اسمش چ-

  ...ایبا ذوق گفت: پرن نیشاه

نگاه  نیبا تعجب و بهت به لبخند شاه ختیشلوارم ر يرو وانیل ياز آب تو يو قطره  دیدستم لرز ا،یگفتن اسم پرن با
  »...اره؟یتونست دلش رو به دست ب يجد يجد یعنیشه؟  یمن...باورم نم ياوه خدا ا؟یپرن يچ...«کردم. 

  و بلند شدم. دمیرو عقب کش یو صندل دمیکش یقیعم نفس

  .دیشدم شما شامتون رو بخور ریمن س-

  به ظرف غذام کرد. ینگاه خاله

  !ينخورد يزیخاله تو که چ-

  زدم. یکم رنگ لبخند

  هم خوردم. ادینه خوردم، ز-

مبل ها  ي. وارد هال شدم و رونمیاونجا بش گهیتونستم د ینم یبلند شم ول زیم يبود از رو یادب یکه ب نیا با
  نشستم.

  خدا... يوا-

ساعت خاله و خانواده ش  میکنم. بعد از ن کاریچ دیدونستم با ینم یناراحت بودم و نفس کم آورده بودم ول یلیخ
 یول دیخند یزدند و م یگذشت و همه حرف م یوارد هال شدند. ساعت ها داشت م يبا خنده و شاد نیهمراه شاه

دادم. باالخره خاله و خانوادش قصد رفتن کردن؛  یجواب م دندیپرس یم یفقط اگه سوال یمن حواسم نبود و گاه
  مبل ها لم داده بود رفتم. يکه رو نیباالفاصله بعد از رفتنشون به سمت شاه

  تو؟ یکن یم یچه غلط يدار-

  تعجب گفت: چطور؟ با

  ه؟یچرت و پرتا چ نیازش خوشت اومده؟ ا ا؟یحرص گفتم: پرن با
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  و از جاش بلند شد. دیخند

 شیخوام ب یاومد، م يبنظرم دختر خوب و بامزه و البته ساده یلیاون روز که بردمش خونه خ یدونم داداش ول ینم-
  تر باهاش آشنا بشم.

  .دمیکش یپوف

 یعاشق نم یگفت یبعد حاال تو که م کار؟یچ يخوا یدختر رو م نیا ،يرابطه دار ادیتو که با دخترا ز یتو... ول یول-
  حه؟یو دختر فقط برا تفر یش

  به سمت پله ها رفت. یخوشحال با

  خوام سر به راه شم و دختر مردم رو خوشبخت کنم. یکم آدم شم. م هیخوام  یخب م-

  شدم. رهیخ نیجام خشک شده بودم و به در اتاق شاه يبا خنده وارد اتاقش شد. همون جا تو بعد

  نه...  يوا-

  

  

  نوزدهم_پارت#

  

جام  يبود، تو ستادهیا نیو ماش نیکه کنار شاه ایپرن دنیاومده که با د نیشاه نمینشگاه شدم تا ببدا نگیپارک وارد
زدم و عقب  یآورد. لبخند کم رنگ یدر م يدلقک باز شهیمثل هم نیو شاه دیخند یآروم و با ناز م ای. پرنستادمیا

داره و  یحس نیبه شاه ایکردم که پرن یباور م دیبا گهید اومدم؛ رونیخارج شدم. از دانشگاه ب نگیگرد کرد و از پارک
 یرو از چشم هاش م ایهمون طور که حس پرن دوارمینداره. ام يگهینفع د چیاون دو تا ه يوجود من جز مزاحمت برا

 شدم؛دانشگاه  کیشاپ نزد یو وارد کاف دمیکش یقیبشه.  نفس عم ایهم بتونه آدم باشه و عاشق پرن نیخونم، شاه
 دنیبه سمتم اومد. نگاهش کردم و خواستم قهوه سفارش بدم که با د یخدمت شیها نشستم که پ زیاز م یکیپشت 
 یبودند و ما رو نگاه م ستادهیا يخدمت ها گوشه شیپ يخدمت تعجب کردم. به اطراف نگاه کردم همه  شیاخم پ

  کردند.
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  شده؟ يزیچ دیببخش-

  کنار چشمش اشاره کرد. یگذاشت و به سرخ زیم يدست هاش رو رو پسر

  اون داداشت رو ادب کن لطفا.-

  کرده مگه؟  کاریبهت گفتم: داداشم؟ چ با

  زد. يپوزخند

  و سر و وضعم رو داغون کرده. رهیگ یخوام، پاچه م یازش پولم رو م یاون به من بدهکاره، وقت-

  داشته! لیئنم دلکار رو کرده باشه، مطم نیخاطر ا نیمحاله که به ا ن؟یشاه یتعجب گفتم: چ با

 یعصبان نیبرا هم نیخدمت ها گفت: شما ناراحتش کرد شیاز پ یکی فیآروم و ضع يبگه که صدا يزیچ خواست
  شد.

کرد،  یخودش جمع شده بود نگاه م يگوشه دور تر تو هیخدمت که  شیبه پسر رو به روم که با ترس و اخم به پ یکم
  ش گذاشتم.شونه يشدم. دستم رو رو رهیخ

اگه باز ازت بشنوم و  يکه زد یهر حرف یول دمیشده، من االن پولت رو م یکه عصبان یگفت يزیچ هیمطمئنم تو -
  ؟يدیفهم ،یکار کن یشاپ بتون یکاف نیا يتو گهیفکر نکنم که د يرو ناراحت کرد نیکه شاه نمیبب

  بود رفتم. ستادهیگوشه ا هیکه  یخدمت شیتند سرش رو تکون داد. از کنارش رد شدم و به سمت پ تند

  ه؟یاسمتون چ-

  انداخت. نییخجالت سرش رو پا با

  .يهاد-

  بردم. نمیشلوار ج بیج يهام رو تو دست

  ؟يدرس خوند يخب چه رشته-

  ...خونم.یتته پته گفت: م...ن زبان م با
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  باال انداختم. ییابرو

  خوبه.-

  آوردم و به سمتش گرفتم. رونیب بمیج ياز تو یکارت

  سر بزن. هیبه شرکتم -

  کارت رو گرفت. یخوشحال با

  ممنون آقا.-

ها و  ابونیدادم. آروم از خ حیرو ترج يرو ادهیکه برم خونه پ نیا يشاپ خارج شدم. برا یتکون دادم و از کاف يسر
نق نقو و  يکردم، به بچه ها یشلوغ نگاه م يو مغازه ها ریدرگ يشدم و به آدم ها یگذشتم؛ رد م یرو ها م ادهیپ

 یفروش تزایکردم چشمم افتاد به پ ینگاه م یطور که به همه چ نیشدم؛ هم یم رهیخنده به لب خ يپسر و دختر ها
 یگرد چوب يها زیاز م یکیرفتم. پشت  یفروش تزایزدم و به سمت پ يلبخند م،یاومده بود نیکه پارسال من و شاه

  رو به روم نگاه کردم.  ینشستم. لبخند زدم و به صندل رهیت

  خورم. یم تزاینباش من دو تا پ سیداداش خس نیبب -«

  .دمیکش یپوف

  .يم کرد ونهید مونیباشه م-

  . یمونیگفت: خودت م زونیآو يلب و لوچه با

  تعجب نگاهش کردم. با

  .مونیم یگیخب به من م هیچ-

  تأسف تکون دادم. ياز رو يسر

  .يبچه یلیخ-

  زد. يلبخند
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  ها رو آوردن.  تزایآخ جون پ-

  جام بلند شدم. از

  دستامو بشورم. رمیمن م-

 زیاومدم. پشت م رونیو دست هام رو شستم و ب ییدستشو ينگاه کرد. رفتم تو تزایرو تکون داد و با لذت به پ سرش
  خورد نگاه کردم. یکه داشت مثل خرس م نینشستم و به شاه

  وقت. هی یخفه نش-

 میشونیپ يرو یگاز زدم. اخم هیرو برداشتم و  تزامیاز پ ي کهیخورد. ت ینگفت و فقط تند تند داشت م يزیچ
  زدم.  ینشست، صورتم سرخ شد و نفس نفس م

  .یلعنت-

  رو به رو شدم. نیخندون شاه يگارسون رو صدا کنم که با چهره خواستم

  تزا؟یرو پ یختیکشمت کثافت، چرا فلفل ر یم-

  زد. یو چشمک دیخند

  .مونیم یبه من نگ گهیبار د هی-

  به پاش زدم که آخش در اومد. یلگد محکم زیم ریز از

  .یوحش-

  تر شد. ظیغل اخمم

  زهرمار.-

کرد نمکدون رو برداشت و چون حواسش نبود  یآورد و همون طور که به چشم هام نگاه م کیحرص سرش رو نزد با
  .دمیرو لباسش. از ته دل خند ختینوشابه خورد و کل نوشابه ر وانیدستش به ل

  .یدست پا چلفت-
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 وانینوشابه من رو برداشت و تا خواستم از جام بلند شدم، همه ل وانیهم فشرد و ل يهاش رو محکم رو دندون
  .ختیسر و صورت و لباس هام ر ينوشابه رو رو

  کثافت.-

  .خارج شد یفروش تزایاز پ يبرداشت و تند تزاشیاز پ کهیت هیو  دیخند اونم

  »کشمت... یم-

  آقا؟-

  آقا؟-

  رو بلند کردم و به گارسون نگاه کردم. سرم

  د؟یدار لیم یچ-

  گذاشتم و از جام بلند شدم. زیم يهزار تومان رو ده

  ممنون. یچیه-

 یغذا خوردن رو دوست نداشتم ول ییوقت تنها چیگرفتم. ه شیاومدم و راه خونه رو در پ رونیب یفروش تزایپ از
 میرفت یهر وقت هم م یبردم ول یم ییرو هر بار به زور با خودم جا نیهم مجبور بودم تنها غذا بخورم؛ شاه شهیهم
  . دمیباالخره به خونه رس الیفکر و خ نیگذشت. لبخندم پرنگ تر شد و با هم یبهمون خوش م یکل

  ستمیب_پارت#

  

  .دمیکش یاومدم و پوف رونیاتاق ب از

  پسر کجاست آخه؟  نیخدا ا يا-

  انداختم؛ ساعت سه نصف شب بود.  میبه ساعت مچ ینگاه

  کشه مگه؟ یچقدر طول م یمهمون هیآخه -
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 يتو یهال خوابش برده بود. دست يمبل تو يبود رو دهیاومدم، سارا خانم از بس انتظار کش نییحرص از پله ها پا با
  .دمیدور خودم چرخ یو کم دمیموهام کش

  کنم؟ کاریحاال من چ-

وقته  رید نیو بدون توجه به ا یمکث چیرو برداشتم و بدون ه میاز پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. گوش دوباره
زدم که بعد از پنج بوق بالخره  یاتاق قدم م يکندم و نگران تو یرضا رو گرفتم. تند تند پوست لبم رو م يشماره 

  رو برداشت. یگوش

  هوم؟-

  ؟یامشب کجا رفته مهمون نیشاه یدون یتند گفتم: رضا تو نم تند

  حال و آروم گفت: نه واهللا. یب

 یم یمهمون يکه برا ییچند تا از دوستا و خونه ها يگفتم: پس لطفا نشونه يدیو با ناام دمیبه صورتم کش یدست
  رفت رو به من بده.

  با تعجب گفت: االن؟! رضا

  گفتم: بله االن. تند

 يرو پرت کردم رو یچند تا از دوستاش رو گفت؛ تشکر کردم و گوش يخونه يمکث نشونه  یبعد از کمحرص و  با
رو برداشتم و از اتاق و  نیماش چی. با هول و عجله سوئدمیرو پوش دمیسف يمردونه راهنیو پ یآب نیتخت. شلوار ج

 یاز مهمون يخبر دمیبه اون جا رس یاز خونه ها حرکت کردم. وقت یکیبعد از خونه خارج شدم. با سرعت به سمت 
بشه.  دوباره و دوباره حرکت کردم و به  داریهم شد که باعث شده بودم از خواب ب یصاحب خونه عصبان ینبود و حت

د و من دورتر از شهر بو یخونه کم نیپنجم و آخر يوضع بود. خونه نیرفتم که باز هم هم گهید يسمت سه تا خونه
و گذشته  نیشاه شیفکرم پ یها بود ول نیچراغ ماش يو سوسو ابونیسمتش حرکت کردم. نگاهم به خ هب دواریام

  ها.
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داشت اشکم در  یچهار ساله رو گم کرده بودم و از ترس و نگران نیرفتم، شاه یطرف به اون طرف م نیعجله از ا با«
  ازش نبود.  يخبر چیه یپارك و اطراف اون رو گشته بودم ول ي. همهومدیم

  ن؟یشاه-

  داداش؟ نیشاه-

از  نیکردن شاه دایپ يبرا يکار چینگرفتم. استرس تموم جونم رو گرفته بود و ه نیاز طرف شاه یجواب چی... هنه
 یبود م ابونیکه اون طرف خ سیاومدم و با سرعت داشتم به سمت پل رونیاومد. با عجله از پارك ب یدستم بر نم

کردن بود، افتاد. عقب گرد کردم و به  يمشغول باز يگل و خاك کنار مغازه  يکه تو یکیرفتم که نگاهم به پسر کوچ
  بود. نیبه شاه هیسمت پسر بچه رفتم؛ از پشت و لباس هاش شب

   نه؟یشاه یعنیخدا  يوا-

  بود. نیخدا شاه يبود... وا نیپاهام نشستم و نگاهش کردم. شاه يهول رو با

  ن؟یشاه-

  رو بلند کرد با لبخند نگاهم کرد. سرش

  داداش.-

  هام رو محکم بستم. چشم

  گردم! یدارم دنبالت م یمن از ک ؟يتو کجا بود-

نشستم  نجایگمت کردم، بعد ا یمنم دنبالت اومدم ول ییدستشو یتو رفت یکرد و گفت: من از تاب افتادم، وقت بغض
  کنم.  يباز

  شده. یزخم به پاش کرد و گفت: زانوم ي اشاره

  .بغلش کردم و محکم به خودم فشردمش فیکث يآوردمش و با همون لباس ها رونیگل و خاك ب يتو از

  »برمت خونه... یاشکال نداره االن م-



  برادرانه

 
50 

 

بود؛ تموم چراغ  یباکالس و مدرن يرو نگه داشتم. خونه نیتر از شهر بود ماش رونیب یکه کم ییالیو يخونه کنار
  اومد.  یاز داخل خونه م کیموز يخونه روشن بود و صدا يها

  شن؟ االن ساعت سه شبه آخه! یخسته نم نایا-

  .دیچیپ فونیآ يتو ییصدا قهیشدم و زنگ خونه رو فشردم، بعد از ده دق ادهیپ نیماش از

  ه؟یک-

  کار دارم. نیگفتم: در رو باز کن با شاه يتند

  .دیچیپ فونیآ يحال و شل بود دوباره تو یب یلیمرد که خ يصدا

  .ایب یول یگ یرو م نیدونم کدوم شاه یکه نم نیبا ا-

  شدم.  ییالیبزرگ و سر سبز گذشتم و وارد خونه و اطیرو باز کرد و من با عجله از ح در

از دخترا با لباس قرمز کوتاهش که  یکیناجور و داغون.  يمست، با لباس ها يشلوغ بود و پر از دختر و پسر ها خونه
  به لباس خواب بود، به سمتم اومد و دستش رو دور بازوم حلقه کرد. هیتر شب شیب

  ؟يتو تا حاال کجا بود ،يخوش اومد یهان-

  .دیصورتم کش يرو یدست

  !یچقدر جذاب یلعنت-

دستش  السیگ هیکه  يپسر رفتم و دستش رو از دور بازوم جدا کردم و به سمت سالن بزرگ رفتم. به سمت عقب
  بود، رفتم.

  کنم؟ دایتونم پ یرو کجا م نیشاه د،یسالم ببخش-

  اها... ن؟یبه چشم هام کرد و گفت: شاه ینگاه

  از دختر و پسر بود، اشاره کرد. یتیکه پر از جمع يبه سمت گوشه بعد

  اون جاست.-
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حبس شد و تموم  منهیس ينفس تو نیشاه دنیسرعت به اون سمت رفتم و دختر و پسر ها رو کنار زدم؛ با د با
  .وجودم رو خشم پر کرد

  کمیوستیب_پارت#

  

 نیپسرا از جمله شاه يقرمز همراه با دو تا دختر جلف و مست نشسته بود؛ نگاه همه يمبل سه نفره هی يرو نیشاه
پنجاه هزار تومان  یهر از گاه نیقفل شده بود. شاه د،یرقص یرنگ که اون وسط م ییبا لباس کوتاه طال يدختر يرو

به  یدستش بود. با حرص نگاه يهم که تو مشروبش کیرفت؛ پ یش مو قربون صدقه ختیر یسر دختر م يپول رو
  رو جمع کنه؟  ناینبود ا یکیهمه کردم. آخه چرا 

بخاطر غرورش نتونستم.  یول رونیب ارمشیرو آسفالت کنم و از اون جمع ب نیخواستم برم همون جا دهن شاه یم
صورتم رو از نظر گذروند؛  ي. از نوك پام تا روستادمیرفتم و رو به روش ا نیو به سمت شاه دمیکش یقینفس عم

  زد و گفت: جون عشق دلم اومده! يلبخند

  مبل بلندش کردم. يرو گرفتم و از رو بازوش

  کارت دارم. میبر ایب-

جمع  ونیگردنم گذاشتم و بلندش کردم. از م يشت. دستش رو روبلند شدن ندا ينا یرمق بود و حت یو ب لش
رو داخل  نینکردم. شاه یهم توجه نیشاه ياز خونه ساکت بودم و به چرت و پرت گفتن ها رونیگذشتم و تا ب

  کردم. نیشاه يشلخته يبه سر و وضع داغون و موها یگذاشتم و خودمم سوار شدم. نگاه نیماش

  ؟یگند تا ک يها حیو تفر ایباز ونهید نیا نیآخه شاه-

  لب آروم زمزمه کردم. رینگاهم کرد. ز یحال ینگفت و فقط با ب يزیچ

  .شهیگه پوالم زود تموم م یبعد م-

سر  یحموم کم يرو داخل اتاقش بردم و تو نینگفتم و با سرعت به سمت خونه راه افتادم. شاه يزیچ د،یخند آروم
رو با هزار مکافات از تنش  یو شلوار قد نود مشک یمشک شرتیاصال حواسش نبود. ت نیو صورتش رو شستم؛ شاه
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شونه هاش باال بردم و موهاش  يرو تا رو پتوقرمز تنش بود.  یمشک یو شلوارك ورزش دیتاب سف هیدر آوردم. فقط 
  تخت بلند شدم. يو از رو دمیآه مانند کش یصورتش کنار زدم. نفس يرو از رو

  کنم؟ کاریسر من چاز دست تو پ-

  اومدم.  رونیها رو خاموش کردم و از اتاق ب برق

  شه.  ینم يجور نیباهاش حرف بزنم ا دیفردا با-

سرم بود و اون قدر  يتو الی. اون قدر فکر و خدمیتخت دراز کش ياتاق شدم و بعد از عوض کردن لباس هام رو وارد
  صبح بود که خوابم برد.  يدم دما گهیبگم فکر کردم که د نیخواستم به شاه یکه م ییبه حرف ها

  

  دوموستیب_پارت#

  

که داشت تند تند  نیگذاشتم و به شاه يغذا خور زیم يقاشق رو رو و سرم رو بلند کردم و دمیکش یقیعم نفس
  . میحرف بزن دیبا نیو گفتم: شاه دمیکش میشونیپ يم رو روخورد نگاه کردم. انگشت اشاره یرو م شیماکارون

  م؟یحرف بزن دیبا يزیچه چ يرو بلند کرد و گفت: خب درباره سرش

  چشم هاش زل زدم. به

 یول امیدارم با کارهات کنار ب ی. من سعیکن یم تیاذ يدار یلیخ گهیمن واقعا صبرم سر اومده؛ د نیشاه نیبب-
 نی. ایکن یفکر نم یلحظه هم حت هیو  يد یخواد انجام م یکه دلت م يهر کار ،یکن یسوءاستفاده م يتو... تو دار

 یاصال به درسات توجه نم ،یش مهمونهمه ،يخور یمشروب م يدار ای ،یکن یدعوا م ای ،يگند باال آورد یلیمدت خ
  کم فکر کن.  هیچته تو؟  ،یکن

  نگفت و فقط نگاهم کرد و من ادامه دادم. يزیچ

 ي!  جدينکرد يرییتغ چیتو که هنوز ه یشم ول یدوست م ایشم با پرن یگفت خوب م ،یتو قرار بود آدم ش نیبب-
  .يبر یهر دو تامون رو م يآبرو يدار يجد
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تفاوت و شمرده شمرده گفت: من...  یب یلیآورد و خ کیحرفم شد. سرش رو نزد يرو باال آورد و مانع ادامه دستش
کس  چیمونم... بخاطر ه یمن... دخالت نکن... من بدم... بد م ی... کار ها و زندگيکنم... تو یکه دلم بخواد م يهر کار

  که هستم. نمیرو نداره... من هم یخوب باش هاشکه با نیا اقتیکس ل چیشم... ه یعوض نم زیچ چیو ه

بلند شد که با داد گفتم:  یصندل ياز رو نیدادم. شاه یهم فشار م يمحکم دندون هام رو رو تیحرص و عصبان از
 يخوام تو یگم بخاطر خودته، نم یکه م یمن هر چ ،یباهام حرف بزن يطور نیا يمن برادر بزرگ ترتم حق ندار

  .یفتیدردسر ب

  زد. يپوزخند

  من حواسم به خودم هست، نگران خودت باش.-

  .دمیکوب شنهیو با انگشت اشاره به س ستادمیبه روش ا رو

  کم درست شو. هیت رو ندارم، خودسرانه يهارفتار  نیتحمل ا -

  رو کنار زد. من

  رم. یجا م نیمن از ا یتحمل کن یتون یخب نم-

  .ير ینم یجهنم چیه ،يزدم: غلط کرد داد

  زد. یچشمک

  .یکن یرم و تو فقط نگاه م یم-

  ؟يدیفهم ن،یشاه يحق برگشتن ندار گهید رونیب یدر پات رو گذاشت نیو با حرص گفتم: از ا دمیکش یپوف

و  دمیموهام کش يتو یوارد اتاقش شد. محکم دست يزینگاهم کرد و بعد بدون گفتن چ یسمتم برگشت و کم به
  زدم. يداد

  .یلعنت-

  سوموستیب_پارت#
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که به  نینبود که از جام بلند شم؛ از ا نیهال نشسته بودم و اصال حس ا يمبل تو يرو مونیساعت بود که پش مین
 ادیب رونیبودم. منتظر بودم تا خودش از اتاق ب مونیناراحت و پش یلیبرنگرد خ گهید یرفت یگفته بودم وقت نیشاه

رنگ بزرگ از اتاق  یچمدون مشک هیبا  نیسرم رو بلند کردم. شاه نیدر اتاق شاه يتا باهاش حرف بزنم. با صدا
  کردم. یاومد؛ با تعجب فقط داشتم نگاهش م رونیب

  ه؟؟یچ يچمدون برا نیا-

  .گهیرم د یاومد و گفت: دارم م نییاز پله ها پا یالیخ یب با

  !ه؟یها چ يبچه باز نیا ؟يشد ونهیحرص گفتم: د با

  باال انداخت. يشونه

  . يد یم ریگ یسازم، تو هم که ه یتو نم اتیمن با اخالق نیشرو نیبب-

  .دیموهاش کش يتو یدست

  کن. یجا راحت زندگ نیکنم تو هم ا یخودم رو درست م هیبهتره. من زندگ یلیبرم خ-

  .ستادمیرو به روش ا تیعصبان با

 یدادم. فقط م ریبار بهت گ هیهمه مدت  نی. حاال من بعد ايشد ونهیاتاقت. تو واقعا د يبرو اون چمدون رو بزار تو-
  . یکم آدم باش هیخوام 

  تونم. یلبخند گفت: نم با

  .دیم کشبه شونه یاز کنارم گذشت و دست بعد

  خداحافظ داداش من.-

  کردم. آروم اسمش رو زمزمه کردم. یداشتم نگاهش م مات

  ن؟یشاه-
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  حرص صداش کردم. با

  ن؟یشاه-

  زدم. داد

  ن؟یشاه-

ها به پشت سر برگرده و من رو نگاه کنه از در  يکه لحظه نیمکث کنه،  بدون ا يکه لحظه نیبدون ا نیشاه یول
  رفت. رونیب اطیشد و با سرعت از ح نشی. سوار ماشستادمیپاگرد کنار در ا يرو دم،یلش دوخونه خارج شد. دنبا

  !يبر يرو ندار ییآخه تو که جا-

  . سارا خانم به سمتم اومد.دمیو با حرص موهام رو کش دمیکش یپوف

  گرده. یرو نداره، فردا پس فردا بر م ییآروم باش مادر، اون که جا-

  .دمیکش یقیعم نفس

  طور باشه. نیهم دوارمیام-

 ییرو انجام بده. با قدم ها یبخاطر غرورش بر نگرده و کار اشتباه دمیترس یبا خبر بودم و م نیشاه ادیاز غرور ز یول
کنار تخت بود  زیم يکه رو میحال از راهرو گذشتم و از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. به سمت گوش یآروم و ب

 يرو برداره؛ رو یدونستم االن عمرا گوش یم یزنگ بزنم ول نیخواستم به شاه یکردم، م یبه گوش یرفتم؛ نگاه
  .دمیتخت دراز کش

 یو تخس و لجباز بود ول ونهیپسره د هیاز رفتنش نگذشته بود که دلم براش تنگ شده بود؛ اون  قهیچند دق هنوز
  هم فشار دادم. يدوسش داشتم.  چشم هام رو محکم رو یلیداداشم بود و خ

  خدا.. يوا-

  چهارموستیب_پارت#
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  نیشرو#

  

از جاش بلند  دیپله ها نشسته بود؛ من رو که د يرفتم. سارا خانم رو رونیتخت پرت کردم و از اتاق ب يرو رو یگوش
  شد.

  جواب نداد پسرم؟-

گفت که  یداد م یو جواب مر شیکجا رفته؛ حداقل گوش ونهیپسره د نیدونم ا یده. نم یحرص گفتم: نه، جواب نم با
  کجاس.

که رضا از دوستان و  ییرو برداشتم و به تموم شماره ها یو دوباره وارد اتاق شدم. گوش دمیموهام کش يتو یدست
 نیدونستم شاه یکدوم نم چیجواب خوش حال کننده. ه کیاز  غیداده بود، زنگ زدم؛ اما در نیشاه يآشنا ها

 يخبر چیگذشت و من ه یم نیرفتن شاه ازگفتند. دو هفته  ینم يزیبه من چ یدانستند ول یهم م دیکجاست؛ شا
بود که  يدیشد یها دلتنگ نیا يبودم و از تموم کار هام عقب افتاده بودم؛ بدتر از همه دیازش نداشتم. نگران و ناام

کرد.  یشدم و خودم اتاقش رو مرتب م یداشتم، بود. هر روز و هر شب وارد اتاقش م مونهیو د کیداداش کوچ يبرا
نشست. از گفتن حرف اون روزم  یلب هام م يرو ینیکردم و لبخند غمگ یذهنم مرور م يرو تو راتهر لحظه خاط

و چشم هام رو محکم بستم؛  دمیتخت دراز کش ياومد. رو یهم از دستم بر نم يکار چیبودم و ه مونیبه شدت پش
  دو روز باالخره خوابم برد.  یط دنیو نخواب الیفکر و خ یبعد از کل

  

***  

  

  نیشاه#

  

بهتر شد. سرم رو بلند  دمیکم کم د یبعد از کم یول دمید یآروم چشم هام رو باز کردم؛ اول کل اطراف رو تار م آروم
نم اتاق واقعا وحشتناك  يدادم، بو مینیبه ب ینیکردم که آخم به هوا رفت. گردنم رگ به رگ و خشک شده بود. چ
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جام تکون خوردم. دست هام از پشت بسته شده بود و  يتو یو کم دمیکش یپام افتاد؛ پوف يبود. نگاهم به خون رو
  داده بودند.  یرو به ستون مهیتک

  ؟يجا کدوم جهنم دره نیا-

 یصندل کیشکل بود و فقط  یو مربع کیسرم نگاه کردم. اتاق کوچ يباال کیکوچ يو پنجره  یآهن يها وارید به
  داشت.  فیو البته کث دیسف يتخت با مالفه ها کیو  یچوب

   ن؟یجا اورد نیچرا منو ا ست؟یجا ن نیا یکس یه-

  به دو روز قبل افتاد. ادمیهام رو بستم و  چشم

رنگ جلو مون پارك  یون مشک هیکه  میاومد یم رونیب مگهید ياز دوستا یکی يهمراه دو تا از دوستام از خونه «
 يدهیکردم فا دادیتقال و داد و ب یمن رو گرفت؛ هر چ يدست ها شونیکیاومدن و  رونیکرد. دو تا مرد گنده ب

  رو گرفته بودند.  وستماز اون غول تشن ها هر دو تا د یکینداشت. کوچه خلوت بود و 

  د؟یرب ی! منو کجا من؟یکثافت چه مرگتونه؟ دستامو چرا گرفت يآشغاال یه-

  .میاعصاب و حوصله ندار ادیزر زر نکن ما ز ادیکه دستامو گرفته بود گفت: ز یهمون

  .دمیپاش کوب يرو رو پام

  به درك.-

و  دیرو گرفت و من رو دنبال خودش کش مقهیو  نیزم يصورتم؛ پرتم کرد رو يتو دیکوب یکیش مشت سفت شده با
فحش بلد بودم نثار خود و خانواده و جدو آبادش  یبه سمت ون برد. دست هام رو دور مچ دستش حلقه کردم و هر چ

حال شدم و اون مرد  یبه داخل فرو رفت. ب یکم نی. در ماشدیشد و سرم رو محکم به در ون کوب یکردم که عصب
به سرعت حرکت کرد. تعجبم  نیخودم جمع شدم. ماش يتو جیحال و گ یپرت کرد. ب نیگنده من رو به داخل  ماش

 نیماش دمیبعد از چند ساعت که من نفهم رند؟یداره که من رو بگ یلیبودند! چه دل اوردهیبود چرا دوستام رو ن نیاز ا
 یکرد و چون فقط هولم م ادهیپ نیرو از پشت گرفت و من رو همراه خودش از ماش مقهی ایاون وحش زا یکیو  ستادیا

 یهم فشار م ي. خندشون به هوا رفت و من فقط از درد پام چشم هام رو محکم رونییپرت شدم پا نیاد، از ماشد
و  یکیاتاق کوچ يمن رو پرت کردند تو وبردند  یداغون ییالیو يدادم. دوباره من رو همراه خودشون به داخل خونه

  ».دمینفهم يزیچ گهید یخوابم برد ول ایهوش شدم  یدونم ب ینم ،یو خستگ ادیمن بعد از اون، از درد ز
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  من رو گرفتند؟ يجور نیکردم که ا یچه غلط یعنیلب گفتم:   ریو ز دمیکش یآه

  لحظه نفسم بند اومد. کی

  کنه؟ مهیخواد تنب یم يجور نیا یعنینکنه کار داداشه؟ -

  باز شد؛ سرم رو چرخوندم و به سمت در نگاه کردم.  يژیبلند و ق يبا صدا در

  پنجموستیب_پارت#

  

  که وارد اتاق شد چشم هام گرد شد. یشخص دنید با

  تو؟-

  تر اومد. کیمحکم و آروم نزد يو با قدم ها دیخند

   ن؟یشاه یخوب-

 ینشده، خودت م ییرایازت پذ یصورت و پام اشاره کرد و گفت: اوه، ببخش اگه درست حساب يبه اتاق و زخم رو بعد
  .میستیکه ما بلد ن یدون

  زدم. يپوزخند

  داداشم تو رو فرستاده؟-

  .دیبلند خند يصدا با

  شاهکار خودمه. نی. نه ارهیم یداره م گهید تیچاره از دور یاون ب ؟یگیرو م نیشرو یاله-

  پهنش داد. ینیبه ب ینیکرد و چ یاخم بعد

  شه؟! یداداشت نگران م ینگفت رون؟یب يچرا از خونه زد-

  به خودش و دو تا مرد قد بلند پشت سرش اشاره کرد. بعد
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  اده؟یکه دشمن ز نیا نیو ا-

  .دیرنگش کش یکم پشت و مشک يبه موها یدست

  .نهیراستش من با تو مشکل ندارم؛ مشکلم با شرو نیبب-

  .دیخند آروم

که  دمیرس جهینت نیکنه...پس به ا یم يتو حساسه و بخاطرت هر کار يرو نیدونم که چقدر شرو یرو هم م نیاما ا-
 رهیکه بخواد تو رو پس بگ نیا ينگرانش کنم و بعد... برا دیخوام رو قبول کنه با یکه ازش م يزیچ نیاگه بخوام شرو

  کنه.  یچون و چرا قبول م یمطمئنم که درخواستم رو ب

  .ضیمر يعقده ،یفیخوك کث هیدادم؛ با داد گفتم: تو  یهم فشار م يحرص دندون هام رو رو از

  دهنم رو تف کردم کنار پاش. يدهنم حس کردم. خون تو يخون رو تو يکه مزه  دیم کوبچونه يتو یمشت

  .یروان-

  نشست. یصندل يرو اریآورد. سام اریسام يبرا یآهن یقد بلند و غول تشن صندل ياز اون مردا یکی

کنم، پس گالتو  یم تیکیفقط نگاه کنم؛ من با آسفالت  يزد يکه هر زر ستمیگل پسر، من مث داداشت ن نیبب-
  ببند. 

  طور. نیبابا هامون هم هم م،یبود یخوب يدوستا نیمن و شرو یدون یزد و گفت: م يلبخند بعد

  باال انداخت. يشونه

  شد خب... میدانشگاه رو قبول شد و من نتونستم قبول شم. حسود نیبهتر یمهندس نیشد؟ اها شرو یچ هویبعد -

  رو کج کرد و ادامه داد. سرش

 یحرف م ،یرسه به دست ک یکه بعد از باباها شرکت م نیهمه دارند از ا هوی دمیکه... د نینکردم تا ا يباز کار یول-
  زنند!
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 کیبه مهندسمون. بابا هامون شر ن،یروبه آقا ش گهیگفت: خب بله د یکیهاش گشاد شد و با حالت هستر چشم
  چرا؟ چون من قبول نشده بودم؟ چون من... دیبه من نرس یچیه یاز اون شرکت کوفت یبودند ول

  .دیخند بلند

معروف شد و مهندس شد و شرکت رو به  یداداش تو... اون وقت يچون من معتاد شده بودم، اونم از صدقه سر-
  از من نکرد! يادی یبار حت هیدست گرفت، 

  پاهاش نشست. يجاش بلند شد و رو از

  من افتاده. ادی... االن یول-

زد.  یبود و داشت زنگ م یگوش يرو نیشرو يصورتم گرفت، شماره  يدر آورد و جلو بشیرو از ج شیگوش بعد
 ایکنم  يتا مبادا کار ستادندیبه اون دو تا مرد گنده اشاره کرد، به سمتم اومدند و دهنم رو بستند و کنارم ا اریسام

  داد.  رو نیگذاشت و جواب شرو فونیآ يرو رو یگوش اریبگم. سام يزیچ

  جان؟ نیالو شرو-

  نشد؟ نیاز شاه يتو؟ خبر ينکرد دایپ يزیجان، چ اریحال و نگران گفت: سالم سام یب یلیخ نیشرو

  با لبخند به من نگاه کرد. اریسام

  .میکن یم داشینگران نباش ما پ یول نینه شرو-

  ده. یرو جواب نم شیست گوشدونم کجاست؟ دو هفته ینگرانشم، نم یلیآروم گفت: خ نیشرو

 یاون... داره خوش م یکن یخود تو نگران م يخود یب يبه من زد و گفت: به نظر من که دار یچشمک اریسام
  بابا. نهیگذرونه... کارش هم

  .دیآروم خند نیشرو

  شد حتما بهم بگو، ممنون خداحافظ. يجان، اگه خبر اریطور باشه، فعال سام نیهم دوارمیام-

  نگران شده. یداداش ،يناز یگفت: اوخ زونیآو يرو قطع کرد و رو به من با لب و لوچه یگوش اریسام



  برادرانه

 
61 

 

  داد زدم. تیعصبان با

  روان... ض،یآشغال کثافت، مر-

 يتو گهیمشت د هیتموم موند. با حرص و نفرت نگاهش کردم که دوباره  مهیصورتم خورد، حرفم ن يکه تو یمشت با
  صورتم فرود اومد. 

  گل پسر خفه شو لطفا.-

  .دیبه موهام کش یدست بعد

  باش. یخوب يهاپو-

لب، چونه و گردنم حس  يخون رو رو یرفت و گرم یم جیرفت. سرم گ رونیهاش ب گاردیو از اتاق همراه باد دیخند
  کردم. یم

  من واقعا متأسفم. نیمن... شرو يخدااوه -

  دادم. هیهام رو بستم و سرم رو به ستون پشت سرم تک چشم

  

  ولم کن... ولم کن بزار برم.-«

  رفت. یم نییش باال و پاکه شکم گنده دیبلند خند يبا صدا پسره

  .ادیاز دستت بر نم يگهیکار د يکردن بلد هیبچه تو فقط گر-

  .ي...هونی... تو ديونهیهق هق گفتم: تو د با

  . دندیخند یمن م يها هیزدن و گر غیو همراه دوستانش به ج دیتپلش موهام رو کش يدست ها با

  .یفتیخودت در ب يچاقالو بهتره با هم قد و قواره -

کرد، رفت.  همون  یکه با اخم داشت نگاهشون م نیکردند به سمت شرو یم تمیکه داشتند اذ ییمن و پسر ها نگاه
  ؟یهست یک گهیگوشه و گفت: تو د هیپسر چاقالو من رو پرت کرد 
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  پسرك رو گرفت. يقهیاومد و  کینزد نیشرو

  من داداششم.-

  داد پسر به هوا رفت. د،یرنگ پسرك رو گرفت و با تموم توانش کش ییخرما يموها بعد

  ؟يدیدم فهم یاز وسط جرت م يدست رو داداش من بلند کرد نمت،یطرفا نب نیا گهیبار د هی-

  . دیموهاش رو ول کرد و محکم به پشت گردنش کوب نیتند تند سرش رو تکون داد. شرو پسر

  برو گمشو.-

شده بود  یبه سمتم اومد و من رو بلند کرد، لباس هام رو که خاک نیو دوستاش با دو ازمون دور شدند. شرو پسر
  کردند.  تمیکنم، اونا اذ يخواستم باهاشون باز یمگفتم: من فقط  هیتکوند و مرتب کرد. با گر

  ».یاز خودت دفاع کن يریگ یم ادیو گفت: اشکال نداره، کم کم  دیآروم خند نیشرو

  

  .دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

  . نینگرفتم از خودم دفاع کنم شرو ادیوقت  چیه ،یهست شهیدونستم هم یچون م-

  

  ششموستیب_پارت#

  

  نیشاه#

  

اومد و با حرف هاش  یم اریشدم. هر روز سام یم ونهیداشتم د گهیبودم و د یآشغال دون نیا يهفته بود که تو هی
که همراهش بودند  یاون دو تا غول تشن ایخودش  ایگفت.  آخر سر هم  یم نیشرو يها یداد و از نگران یعذابم م
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 نیداشتم أ گهیغذا بخورم د یودند درست حسابنذاشته ب یمدت حت نیا ي؛ توکرد یلگد مهمونم م ایچند تا چک 
  بود.   فیدادم. زخم پام عفونت کرده بود و صورتم ورم کرده بود و تموم تن و لباس و وجودم کث یجا جون م

نکرش شروع کرد به چرت و پرت  يبا اون صدا اریهم فشردم. سام يدر چشم هام رو از حرص محکم رو يصدا با
  گفتن.

  دونم دلت برام تنگ شده بود. یم .زمیعز نیسالم شاه-

  کردم. يخنده تک

  تو مرد. من ازت متنفرم.  يدار یچه اعتماد به سقف-

  به صورتم زد. یسمتم اومد و چک به

  زنم.  یتو خفه شو من فقط حرف م-

  زدم. يپوزخند

  خروس مانندت ندارم. يصدا دنیبه شن یاقیاشت-

  .دیبه شکمم کوب یکیلگد  با

  .يدونم دوسم دار یچرت نگو م-

  .دمیخند یعصب

  بدبخت. يعقده-

  از اتاق بود رفت، چوب رو برداشت و به سمتم برگشت. يکه گوشه یو به سمت چوب بزرگ و کلفت دیخند

  زارم حسرت رو دلت بمونه. ینم یخواد. اوک یدونم دلت کتک م یم-

  . دادم به هوا رفت.دیرو بلند کرد و محکم به پام کوب چوب

  ار بود آروم بزنم.اوپس قر-
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به داد و فحش  اقیو من داد زدم، کتک زد و من داد زدم، با اشت دی. خنددیکوب میزخم يبه پا گهید یکیمحکم  دوباره
برام نمونده بود  یینا گهی. دوباره زد، با تموم توانش به تموم بدنم با اون چوب ضربه زد؛ ددیدادن هام نگاه کرد و خند

صداش رو  یول نمیرو بب اریتونستم سام یشد. نم ریسراز چشمم يافتادم و اشک از گوشه نیزم يبا صورت رو
  فرو رفتم.  يخبر یعالم ب يو تو دمینفهم يزیچ گهیداد؛ بعد از اون د یآدرس م نیکه داشت به شرو دمیشن

  

  

***  

  

  نیشرو#

  

  .ستادیشدم. سارا خانم کنارم ا رهیخ نیشاه یخال يگذاشتم و به جا يغذاخور زیم يرو دوباره رو چنگال

  !يچقدر الغر شد نیخودتو بب ؛ينخورد يزیمدت اصال چ هیبخور،  يزیچ هیمادر -

  شدم.  رهیبشقاب خ يتو یماکارون به

  دوست داشت. یماکارون نیچقدر شاه-

و از جام بلند شدم. از خونه  دمیکش یاز آشپزخونه خارج شد. آه هیو با گر دیم کششونه يرو یخانم دست سارا
خبر ازش  هیشه فقط  ینشستم. روم رو به آسمون کردم و گفتم: م اطیح يتو یتاب بزرگ آهن يرفتم و رو رونیب

  دلم براش تنگ شده. یلینگرانشم، خ یلیخ ؟يبهم بد

  شدم.  رهیخ اریسام يآوردم و به شماره  رونیب بمیرو از ج یزنگ خورد. گوش میهمون موقع  گوش 

  شده؟ نیاز شاه يخبر یعنی-

  عجله جواب دادم. با
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  ؟يکرد دایپ نیاز شاه يشده خبر یچ ؟یخوب اریسام-

  کارت دارم. نجای... اایو گفت: ب دیخند اریسام

  شدم. رهیخ یرو قطع کرد. با تعجب به گوش یگوش بعد

  شده؟! یچ یعنی ونه،ید يآه پسره  ؟یچ-

هام رو با  ییتنم بود. دمپا یآب نیو شلوار ج یمشک راهنیپ هیبه لباس هام کردم.  یعجله از جام بلند شدم و نگاه با
  داده بود، راه افتادم.  اریکه سام یبه سمت آدرس نیکالجم عوض کردم و با ماش يکفش ها

  

  هفتموستیب_پارت#

  

رو قفل  نیماش يدر ها یشدم؛ حت ادهیپ نیدرب و داغون نگه داشتم و با هول از ماش يالیدر و يرو جلو نیماش
و پر از درد  یمنف يفکر ها ی. کلدیچرخ یسرم م يکنه تو یم کاریجا چ نیا نیسوال که شاه نیش انکردم، همه

خونه رو باز کردم و  یخودم رو آروم کرد. در آهن یو کم دمیکش یقیشدم. نفس عم یم ونهیسرم بود و داشتم د يتو
  شدم.  فیو کث کیتار يوارد راهرو

  ار؟یسام-

  اومد.  رونیاز اتاق ب گنده کلیبا ه يراهرو بود، باز شد و مرد قد بلند يکه انتها ییاز اتاق ها یکی در

  جاست. نیا اریآقا سام-

داشت؛ از کنارش  یسبز و نافذ، چشم ازم بر نم يهام رو تند تر کردم و به سمت اتاق رفتم. مرد با اون چشم ها قدم
نشسته بود و بعد... نگاهم افتاد به  یصندل يافتاد که رو اریگذشتم و وارد اتاق شدم. اول از همه چشمم به سام

  شده بود.  جمعخودش  يو سرد افتاده بود و تو فیکث نیزم يکه رو يپسر

  ن؟یشا...ه-

  از جاش بلند شد. اریخورد و سام یتکون نیشاه
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  سالم دوست من.-

 اریبرم که دو تا دست پر قدرت از پشت من رو گرفت. با تعجب رو به سام نیکردم و خواستم به سمت شاه تند پا
  !نیشاه شیخوام برم پ یشده؟ بهشون بگو ولم کنن م یگفتم: چه خبرتونه؟ چ

  کردم. نیبه شاه یکرد، نگاه یفقط داشت با لبخند نگاه م اریسام

  ار؟یسام هیجور نیچرا ا نیشاه-

  کرد. نیبه شاه ينگاه اسف بار اریسام

  زبون درازه. يادیبگم داداشت ز یچ-

  هام تند شده بود. نفس

  جا چه خبره؟ نیبگو ا ار؟یچه مرگته سام-

 اریاون پرتم کردند. سام يبردند و رو فیبه آدم هاش اشاره کرد. اون دو تا مرد من رو به سمت تخت کث اریسام
  رو به سمت من چرخوند. یصندل

مغرور  ،یدون یکه خودت رو از همه بهتر م نیندارم. ا اتمیآقا باال سر باز ياول از همه من ازت متنفرم. حوصله  نیبب-
  مشکل ندارم اصال، اما...  نیکه من با شاه نیبگم فقط ا يزیخوام چ ینم ادیرو اعصابمه. ز يادیز ،یو خودخواه

  و ادامه داد. دیکش یقیعم نفس

توش  یسهم هی دیمنم آدمم با یاصال نگفت يمشکل دارم. تو شرکت رو برا خودت سر و سامون داد یلیاما با تو خ-
  داشته باشم؟

   ؟یاز شرکت داشته باش یسهم دیچرا با دم،یمن شرکت رو از بابات خر ؟یتعجب و حرص گفتم: چ با

 یه خودش اومد و گفت: مکه نگاهم کرد ب یدونست. کم یداد انگار نم یش فقط عالمت تعجب رو نشون م افهیق
خوام جلو چشمت  یو االن م یرو گرفتم که تو نگران بش نیمن اول شاه نیهم يبرا یزن یحرفا م نیدونستم از ا

  .یبش یکنم که راض تشیاذ

  شدم. رهیبه چشم هاش خ تیتنفر و عصبان با
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  .اریکشمت سام یم-

  .دیخند

  .یتون ینم یدون یخودتم م الیخ یب-

  از جام بلند شم که همون دو تا مرد محکم من رو گرفتند. خواستم

  ن؟یچرا شاه ه،یفیکث هیچه باز نیا اری. سامایوحش دیولم کن-

  زد. لبخند

همه عشق و دوست داشتن تو نسبت  نیشد به أ یم میهم حسود شهیهم ي. راستش رو بخواینیاخه تو عاشق شاه-
  . نیبهتر از شاه یو چه کس یبکن يگرفتم که تو بخاطرش هر کار یرو م يزیچ هی دیبچه. خب با نیبه ا

  صورتش کنار زد. يرو از رو موهاش

  خوام. یمن شرکت رو م-

  .دمیکش یپف

از اون شرکت.  نیندار یوقته. تو و خانواده سهم یلیخ دمیانگار، من شرکت رو از بابات خر یفهم یتو نم اریسام-
  شرکت رو به تو بدم؟ دیچرا با

 نیو سرش رو بلند کرد.شاه دیرو با تموم توانش کش نیبلند شاه يرفت. موها نیجاش بلند شد و به سمت شاه از
  کرد. يناله

  .خوام یمن شرکت رو م-

  هم رفته بود.  يبود که از درد صورتش تو نی. نگاهم فقط به شاهدیلرز یم تیتنم از عصبان تموم

  .اریولش کن سام-

  رد. ک یکیهستر يخنده اریسام

  اول شرکت...-
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  هشتموستیب_پارت#

  

وقته اون رو  یلیمن خ ،ياز شرکت ندار یسهم چیتو ه یگفتم: آخه مرد حساب اریو با حرص رو به سام دمیکش یپوف
کنم. تو  یاون شرکت مال منه و من االن ده ساله که دارم اون شرکت رو تنها اداره م یسال ستی. از بدمیاز بابات خر

شما  يدونند که خانواده  یکارکنان شرکت م ي. همهبدمراحت به تو  يطور نیاون شرکت رو هم يچطور انتظار دار
  تونند قبول کنند که شرکت مال تو باشه. یلحظه هم نم کیندارند،  یسهم گهید

  زدم. يپوزخند

  رو مطمئنم. نیا یکن یدو روز شرکت رو ورشکست م يکه تو ییاونم تو... تو-

  و داد زد:  دیصورتم کوب يتو یمحکم و تند به سمتم اومد؛ مشت يرو ول کرد و با قدم ها نیشاه سر

شرکت و با لبخند من رو  يتو ییایتو م ر،یراحته اصال سخت نگ یلی. خنیخوام شرو یخفه شو. من اون شرکت رو م-
  کنند. یکه چه راحت همه قبول م یدون یو م یکن یم یشرکت معرف سیرئ

  هم فشردم. يهام رو محکم رو چشم

  فکر کن. یلطفا منطق اریسام-

حال و  یب نینشوندش. شاه یصندل يبلندش کرد و رو نیزم يش رو گرفت و از رو قهیرفت و  نیسمت شاه به
اومد و صورتش  یم شینیبود؛ خون از ب ختهیصورتش ر يبود و موهاش تو نییافتاد، سرش پا یصندل يداغون رو

و بو  فیرو بغل کنم و از اون اتاق کث نیخواست شاه ی. دلم مدیلرز یتموم تنم م یو نگران تیورم کرده بود. از عصبان
  ببرمش.  آروم صداش کردم. رونیگندو ب

  ن؟یشاه-

  و سرش رو بلند کرد.  دیموهاش رو کش ارینتونست سرش رو بلند کنه. سام یخورد ول یتکون

  کنه. یداره صدات م یه، داداشجواب بده بچ-

  .يکرد تشیاذ یکاف يداد گفتم: کثافت ولش کن، به اندازه  با
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  .دیبلند خند يبا صدا اریسام

  نکردم. يکردن مونده، فعال که کار تیهنوز به اذ ن،ینه شرو-

حس  .دیبه صورتم کوب یصورتش تف کردم. صورتش رو پاك کرد و مشت يتنفر نگاهش کرد و آب دهنم رو تو با
  گذاشت و آروم فشرد. نیشاه يشونه يکردم که فکم جا به جا شد. دستش رو رو

  خوامش. یمن واقعا م ه؟ینظرت راجب شرکت چ نیخب شرو-

  باش. الیخ نیگفتم: به هم آروم

  زد. يلبخند

  .یخودت خواست ،یاوک-

 يصدا دنیکار رو کرد و من هر بار با شن نیزد؛ چشم هام رو محکم بستم. دوباره و دوباره ا نیبه صورت شاه یمشت
 نیاومد. شاه نییچشمم پا ياز گوشه  یاومد. چشم هام رو باز کردم، قطره اشک ینفسم بند م نیشاه يناله و داد ها

 هیپدرم بود،  زیزد. اون شرکت همه چ یبهش لگد م شبا تموم توان اریخودش جمع شده بود و سام يتو نیزم يرو
مهم تر  نیاون شرکت از شاه ی... ولیاون شرکت گذاشته بودم ول يرو به پا میزندگ يازش بود و من همه  يادگاری

  نبود، البته که نبود.

  زدم. داد

  بسه کثافت، بسه باشه... باشه قبوله فقط بس کن.-

  ...نه.نی... شر... واز چشم هاش رو باز کرد و آروم گفت: نه یکی يال نیو نگاهم کرد، شاه ستادیبا لبخند ا اریسام

  ؟یگفت یو با لبخند گفت: تکرار کن چ ستادیرو به روم ا ارینگفتم که سام يزیچ

  رو آروم تکون دادم. سرم

  نداشته باش. يکار نیبه شاه گهیقبوله فقط د-

  مال منه. گهیشما هم اون شرکت د نیدیهاش گفت: شن گاردیو رو به باد دیبلند خند يبا صدا اریسام
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زانو هام نشستم.  يرفتم و رو نیهاش اشاره کرد، دستم رو ول کردند که با عجله به سمت شاه گاردیلبخند به باد با
  و داغونش نگاه کردم. یآغوشم گرفتم و به صورت زخم يسرش رو تو

  .نیمتأسفم شاه-

و اون دو تا مرد گنده و زشت که داشتند از  اریتونست تکون بخوره. به سام ینم یبغلم بود و حت يحال تو یب نیشاه
  . مارستانیببرمش ب دیبا رون،یجا ببرم ب نیرو از ا نیشاه دیشدند گفتند: من با یاتاق خارج م

که شرکت به اسم  یکه من بخوام و نا تا وقت یرو به سمتم پرت کرد و گفت: نه تا وقت هیاول يجعبه کمک ها اریسام
  من نباشه. 

  رفت و در رو پشت سرش قفل کرد.  رونیاق بلبخند از ات با

  .یروان ض،یآشغال مر-

  شدم. رهیخ نیبه شاه یدرد و ناراحت با

  ن؟یشاه-

  نهموستیب_پارت#

  

 ياتاق گذاشتم. موهاش رو از رو يو داغون گوشه فیتخت کث يرو با هزار مکافات رو نیحال و پر درد شاه یب بدن
چشمم پر از اشک شد. از جام بلند شدم و  يشدم؛ کاسه رهیخ شیصورتش کنار زدم و به صورت عرق کرده و زخم

زخمش رو پاك کردم. زخم پاش  يشلوارش رو پاره کردم و خون رو يپاچه یرو آوردم. کم هیاول يجعبه کمک ها
صورت و دستش رو  يرو يزدن زخم پاش و بعد از اون خون ها هیداشت؛ شروع کردم به بخ هیبه بخ ازیبود و ن قیعم

  دست و صورتش چسب زخم زدم. يرو کیکوچ يزخم ها يپاك کردم و رو

  .نیشد. با درد و آروم گفت: متأسفم شرو رهیاز چشم هاش رو باز کرد و به من خ یکی يال

  زدم. یکم رنگ لبخند

  کنه؟ یآشغال نداره آروم باش. کجات درد م-



  برادرانه

 
71 

 

 يجد يکه صدمه دمیترس یم یلیبهش زده بود خ یوحش اریکه سام یی. با اون لگد هادیشکمش کش يور یدست
  .دمیبه در کوب یباشه. از جام بلند شدم و به سمت در رفتم. مشت دهید

  ار؟یسام-

  هاش اومد. گاردیاز باد یکی يصدا

  ه؟یچ-

  . ستیحالش خوب ن نیمسکن به من بده شاه هیآب و  یکم م،یجا زندون نیحرص گفتم: حاال که ا با

در اومد و  ياز کنار در کنار رفتم که صدا دیناام دم؛یکس نشن چیاز ه یجواب چیه یول رمیموندم تا جواب بگ منتظر
  قرص به سمتم گرفت. هیو  یو داغون وارد اتاق شد. آب معدن یو صورت زخم يجد يافهیدر باز شد. مرد گنده با ق

  .يخوا یم يزیباره که چ نیآخر نیا ،يدستور بد یفراهم بشه و ه یخواست یکه هر چ ستیخاله نجا خونه  نیا-

  رفت. رونیاز اتاق ب بعد

  .ضیمر یوحش-

بلند کردم و  یرو کم نیرو باز کردم. سر شاه یآوردم و سر آب معدن رونیرفتم و قرص رو از پاکت ب نیسمت شاه به
  قرص رو داخل دهنش گذاشتم.

  مسکن رو بخور. نیفعال ا نیشاه-

 یتخت افتاد. آه يحال رو یچند قلوپ آب خورد و بعد دوباره ب نیلب هاش گذاشتم. شاه يرو رو یآب معدن بعد
  گذشته ها غرق شدم.  يشدم و تو رهیخ نیو به شاه دمیکش

  

  حواسم بهت باشه.  هیتونم هر ثان یمواظب خودت باش، من نم ير یلطفا هر جا م نیشاه-«

  داداش من من مواظبم. یحساس يادیو گفت: ز دیخند نیشاه

  تأسف تکون دادم. ياز رو يسر
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  . يد یها آخرش کار دست خودت و من م یالیخ یب نیشم. با ا یم ونهیمن از دست تو د-

کنم تو همراهم  یم يکنارم و تا کار شهیتو هم ،یهست شهیدونم تو هم یم ینگاهم کرد و آروم گفت: وقت نیشاه
دونم اگه  یرو م نیندارم و ا يزیاز چ یمن باک گهید ،يریگ یکنم تو خودت اون رو گردن م یم یو اگر اشتباه یهست

  . يکه نجاتم بد یباز تو هست فتمیدردسر ب يتو

  .المیخ یب شهیکه هم نهیو گفت: برا هم دیخند

  .دمیموهام کش يتو یدست

  »تونم برات انجام بدم.  ینم يکار چیو من اون روز ه یافت یدردسر م يرسه که تو یم يمطمئن باش روز-

  هام رو بستم. چشم

  . نیتونم برات انجام بدم شاه ینم يکار چیو من ه ستیگفتم، امروز تو حالت خوب ن يدید-

  شدم.  رهیو بد حال خ دهیرنگ پر نیدوباره به شاه نهیچشمم رو پاك کردم و دست به س ياشک گوشه قطره

  یس_پارت#

  

 نیینشسته بودم و تبش رو پا نیسر شاه يکه من فقط باال فیاون اتاق سرد و کث يتو یشب طوالن هیز گذشت ا بعد
رنگ خوش  یهاش وارد اتاق شدند. کت و شلوار مشک گاردیهمراه باد اریآوردم، باالخره در اتاق باز شد و سام یم

دادم و نگاهم رو ازش  میشونیبه پ ینیکرد. چ یم اهنگ نیداشت به من و شاه یبه تن داشت و با لبخند بزرگ یدوخت
بود که  نییشد.  سرم پا یتر م کیو نزد کیکه نزد دمیشن یاتاق م يها کییموزا يقدم هاش رو رو يگرفتم. صدا

شاد  يچشم هام ظاهر شد. سرم رو بلند کردم و با حرص به چشم ها يجلو زیرنگ تم یدو جفت کفش کالج مشک
  زد. يلبخندنگاه کردم.  اریسام

  سالم اخمو خان.-

انجام  يکاغذ باز يسر هیو  یکن یشرکت من رو معرف میبر دیگفت: با ينگفتم که صداش رو صاف کرد و جد يزیچ
که چه  یبفهمون یو به کس يخبر بد یکیبه  يدونم بخوا یچه م ای ياریدرب يمسخره باز يکه بخوا نی. بدون امیبد

  سره کنند. هیرو  ضتیرگم که کار داداشت م یجا هستند م نیکه ا یخبره، چون به دوستان
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شده بود. به سمتش رفتم و دست  داریب ارینگاه کردم که با اومدن سام نیتکون دادم. به شاه يسر و دمیکش یپوف
  رو گرفتم. شیکرده و زخم خی يها

  .شتیپ امیزود م-

  کار رو نکن. نیگفت: ا آروم

  بزنه که مچ دستش رو گرفتم. نیچک به شاه هیدستش رو جلو آورد تا  اریسام

  .یکنم اگه بهش دست بزن یخوردش م-

  بردم. نیگوش شاه کیکنار رفت. سرم رو نزد و دیکش رونیدستم ب يدستش رو از تو اریسام

 ،يایاز پس خودت بر م ،يشد يقو ،يمرد شد ،يبزرگ شد گهیمواظب خودت باش تو د ست،ین ياعتبار اریبه سام-
  باشه؟ يایبار از پس خودت بر ب نیا دیبا

رو  شیشونیپ ينگران و ناراحت نگاهم کرد و آروم سرش رو تکون داد. موهاش رو کنار زدم و رو يچشم ها با
 یرنگ یمشک نیرفتم. همراه اون دو تا مرد سوار ماش رونیرد شدم و جلو تر از اون از اتاق ب اری. از کنار سامدمیبوس
 نیسر شاه ییبودم که بال دواریموندن. ام نیشاه شیپخونه  يتو گهی. دو تا مرد دمیشد رهیو ت يدود يها شهیبا ش

  . ارندین

گفت اون جا باهم خوش رفتار باش،  یم یکرد. ه یسره کنار گوشم وز وز م هیمثل زنبور  اریبه شرکت سام دنیرس تا
خواستم بشنوم. حالم داشت  ینم يلحظه یکه من حت گهیعالمه چرت و پرت د هیخوبم بگو و  يها و کار ها یاز خوب

  و خرابکار بدم.  یدست پاچلفت اریرو به سام متونستم باور کنم که قرار بود شرکت یخورد. نم یازش بهم م

رنگ به من داد و من رو مجبور به  یدست کت و شلوار توس هی اریراه سام يتو م،یدیساعت به شرکت رس کیاز  بعد
شدم و لباس هام رو مرتب  ادهیپ نی. از ماشدمیپوش نیماش يار مکافات لباس ها رو تواون ها کرد، با هز دنیپوش

  کردم.

  .تیخاص یالدنگ ب يپسره-

  .دمیاز پشت سر آروم گفت: شن اریسام

  گفتم: خوشحالم. الیخ یب
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  .میوارد شرکت شد اریهمراه سام یبعد از مکث دم؛یکش یبه شرکت کردم و آه ینگاه

  کیویس_پارت#

  

کردم  ینگاه کردم؛ حس م لشیشرکت رو از نظر گذروندم و به تک تک وسا يشرکت باال رفتم. همه جا يپله ها از
 چیذاشت و ه یکرد و بهم احترام م یبهم سالم م دید یمن رو م ی. هر کسنمیب یباره که شرکت رو م نیآخر نیکه ا

 یمنش زیزدم و به سمت م يحرص بخوره. پوزخند اریشد سام ینداختند که باعث م ینم اریبه سام یکدوم نگاه
  رفتم. 

  سالم.-

  از جاش بلند شد. یبا خوش حال یمنش

  آقا. يسالم خوش اومد-

  زدم. یکم رنگ لبخند

  جا باهاشون کار دارم. نیا انیافراد حاضر در شرکت بگو که ب يلطفا به همه-

اون  يشرکت، تو يساعت کل افراد و کارکنان تو میاطاعت کرد و ظرف ن یکه تعجب کرده بود ول نیبا ا یمنش
ها  نیو با لبخند به صورت تک تکشون نگاه کردم. همشون از بهتر دمیکش یقیبزرگ حاضر شدند. نفس عم يراهرو

  بودند.  دهیکش زحمتشرکت  نیا يده سال به شدت برا نیا يآدم ها بودند که تو نیو صبور تر

و  میکرد لیشرکت تبد نیجا رو به بهتر نیو ا میکن یکار م میشرکت باهم دار نیا يده ساله که تو ،یسالم به همگ-
 نیبه بعد ا نیمن واقعا ازتون ممنونم. اما... از ا دیدیده سال کش نیا يکه تو ییو تمام زحمت ها تیموفق نیبابت ا

 شونیبه بعد ا نیبودند، هست. از ا کیکه قبال با پدر من شر یرحمان يدوستم و پسر آقا اریشرکت متعلق به سام
 يتر شیب يها تیو شرکت رو به موفق دیتالش کن شهیکه شما هم مثل هم دوارمیشرکت هستند، ام نیا سیرئ

  . زی. ممنون بخاطر همه چدیبرسون

  برگشتم و باهاش دست دادم. اریبه سمت سام بعد

  گم. یم کیتبر-
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  زد. يگشاد لبخند

  ممنونم.-

جمع  ونیاز م یصالح يآقا هویکرد.  یشک بودند و داشتند با تعجب نگاهمون م يسمت جمع برگشتم که هنوز تو به
  اومد. رونیب

  آخه چطور ممکنه؟ ؟یچ یعنیجسارت نباشه  دیببخش-

  .دمیگفت: شرکت رو ازش خر يبا لحن بد اریسام

  برد. سیدستش رو پشت من قرار داد و من رو به سمت دفتر رئ بعد

  .نیشاه شیپ يبر یتون یشه و تو م یتموم م یهمه چ یچند تا امضا بکن هی-

که من  دیخند یم یبا خوش حال اریپر از درد امضا کردم. سام یلرزان و دل ییبه ورقه ها انداختم و با دست ها ینگاه
 یکی یکیتر کارکنان شرکت به سمتم اومد و دورم رو گرفتند، همه  شیرفتم که ب نییاز اتاق خارج شدم. از پله ها پا

  جواب از کنار همشون رد شدم. هیو من با  دندیپرس یسوال م

  . دیمتأسفم مجبور بودم، موفق باش-

بود راه افتادم.  نیکه شاه ییبه سمت جا م،یباهاش اومده بود اریکه همراه سام ینیشرکت خارج شدم و با ماش از
  هنوز مات بودم و 

بود که شرکت رو سر پا  نیتالشم ا يهمه شهیشرکت رو از دست دادم. هم یراحت نیتونستم باور کنم که به ا ینم
  نگه دارم و از

  از دست رفته بود.  زیاالن همه چ ی... ولیبود مراقبت کنم ول زیعز یلیپدرم خ يکه برا یشرکت 

  متأسفم پدر.-

تخت افتاده بود. به سمتش رفتم و از  ياون اتاق رو يهنوز تو نیداغون شدم. شاه يالیشدم و وارد و ادهیپ نیماش از
  از چشم هاش رو باز کرد. یکی يتخت بلندش کردم. آروم ال يرو

  تموم شد؟-
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  سرم رو تکون دادم. فقط

  .نیمتأسفم شرو-

و من با سرعت به سمت  میشد نیآوردم. سوار ماش رونینحس ب يالیرو همراه خودم از اون و نینگفتم و شاه يزیچ
انجام شد و خداروشکر همه  نیشاه يمربوطه و الزم برا يو کار ها ناتیمعا مارستان،یب يراه افتادم. تو مارستانیب

 یصندل يموند. وارد اتاقش شدم و رو یم مارستانیب يتا شب تو دیمرتب بود و حالش بود فقط تبش باال بود و با زیچ
زدم؛  يشدم. لبخند رهیخ شیخواب بود و من به صورت زخم نینشستم. شاه یاتاق خال يتو دیکنار تخت سف

همون  يرو یخواب یهم گذاشتم و بعد از چند شب ب يحالش خوب بود. چشم هام رو رو نیبود شاه نیحداقلش ا
  برد.  مسفت و سخت خواب یصندل

کرد و گردنم رگ به رگ شده بود. چشمم به  یبه بدنم دادم و چشم هام رو باز کردم؛ کل بدنم درد م یو قوس کش
  .دمیبود از جا پر یافتاد که خال نیتخت شاه

  ن؟یشاه-

  اومد. رونیو پاره بود ب فیخودش که کث يباز شد و اون با لباس ها ییدستشو در

  بله؟-

  .دمیکش یراحت نفس

  م؟یبر مینتو یم گهیحالت خوبه؟ د-

خارج  مارستانیاز ب نیرو حساب کردم و همراه شاه مارستانیاومدم و پول ب رونیسرش رو تکون داد. از اتاق ب آروم
واقعا برام آزار دهنده بود؛  نی. سکوت شاهمیبه خونه هر دومون ساکت بود دنیو تا رس میشد نیشدم. سوار ماش

  احساس گناه و عذاب وجدان داشته باشه.  نیخواستم که شاه یبود که افتاده بود و من واقعا نم یباالخره اتفاق

رو پارك  نیشد و با دو وارد خونه شد. ماش ادهیپ نیاز ماش یبدون گفتن حرف نیشاه میدیکه به خونه رس نیهم
  کرد. ینگاه م نیاتاق شاه يکردم و وارد خونه شدم. سارا خانم با تعجب داشت به در بسته

  سالم.-
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آرومم  شهیبغلم کرد، چشم هام رو آروم بستم. مثل مادرم دوستش داشتم و هم یاشک يسمتم اومد و با چشم ها به
  کرد. یم

  شده مادر؟ یچ-

  زدم و ازش جدا شدم. يلبخند

گم  یم رو یهمه چ يو اگه شما به ما شام بد رمیگ یدوش م هیکنم و  یداستانش مفصله لباس هام رو عوض م-
  برات.

  تند سرش رو تکون داد و از سر راهم کنار رفت. تند

  باشه مادر... برو.-

  وارد اتاقم شدم.  یحال یزدم و با ب یکم رنگ لبخند

  دوویس_پارت#

  

که هنوز  نیبه در اتاق شاه یبلند شدم و به سمت خونه راه افتادم. وارد خونه که شدم نگاه اطیح يتاب تو يرو از
و به  دمیموهام کش يتو یهال نشستم. دست يتو يمبل ها يتاسف تکون دادم و رو ياز رو يبسته بود کردم؛ سر

  دادم. هیمبل تک یپشت

  خدا. يوا-

خورد؛  یغذا م یزد و به کم یبود، اصال حرف نم ومدهین رونیغذا خوردن ب ياز اتاق بجز برا نیهفته بود که شاه کی
 یو تا نصف شب برنگرده، دلم م رونیبره ب شهیخواستم که مثل هم یبود که من از ته دل م نیساکت و غمگ يجور

 دنیساکت نباشه. د يجور نیا ی... ولیو دعوا که ول ارهیدر ب يباز ونهیش غر بزنه و پول بخواد، دخواست همه
هفته نتونسته بودم باهاش حرف  کی نیا يمن واقعا دردناك بود. تو يبرا تیوضع نیا يسرحال و شاد تو نیشاه

نبود. از جام  نیشاه ریاتفاقات مطمئنن تقص نیا یبزنم چون حال خودمم بخاطر از دست دادن شرکت واقعا بد بود ول
شده بود.  رهیبود و به سقف خ دهیتخت دراز کش يرو نیشدم. شاه نیبلند شدم و از پله ها باال رفتم؛ وارد اتاق شاه

  تخت نشست.  يپام از جاش بلند شد و رو يبا صدابه سمت تخت رفتم که 
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  ن؟یشاه یخوب-

  نشستم.  نیتخت کنار شاه يو رو دمیکش یقیسرش رو تکون داد. نفس عم آروم

گم از دست دادن  ی... واقعا میول یعذاب وجدان گرفت ییجورا هیدونم که  یم ،یدونم ناراحت یم نیشاه نیبب-
ما  دیاومده و خب شا شیکه پ هیاتفاق نم؛یبب تیوضع نیا يندارم تو رو تو. من اصال دوست ستیتو ن ریشرکت تقص

غم  يو زانو مینیگوشه بش هیش که همه شهیم نمیرو بکن مونیزندگ دیبا یول میشرکت انجام بد يبرا يکار مینتون
  . میاتفاق بد و شکست رو جبران کن نیا يگهیجور د میتون ی. ممیریبغل بگ

  کرد. یکردم که داشت با غم نگاهم م نگاهش

تر ناراحت  شیمطمئن باش ب نمیبب يجور نیاگه تو... اگه تو رو ا یمن هم مثل تو غصه خوردم و ناراحتم ول نیشاه-
  رو ندارم تنها باشم.  نیتوان ا گهیو من واقعا د میو غصه کنار هم باش یناراحت نیا يتو ایشم. پس لطفا ب یو داغون م

رفتم و به سمت اتاق  رونیگفت. از جام بلند شدم و از اتاق ب يسرش رو تکون داد و آروم و با بغض باشه  نیشاه
به اطراف نگاه کردم  یزد. با تعجب کم یبهم چشمک م یگوش يرو ایپرن يزنگ خورد. شماره  میخودم رفتم که گوش

  و جواب دادم.

  الو-

  .دیچیپ یتو گوش ایپرن يبایآروم و ز يصدا

  سالم استاد. -

  زدم. يلبخند

  سالم.-

  تند تند شروع کرد به حرف زدن. ایپرن

 هیخواستم... از حال شما و... و... و داداشتون با خبر شم  یمزاحم شدم راستش من فقط م دیاستاد؟ ببخش دیخوب-
  هم... نیو شاه دیآ یمدت که شما دانشگاه نم

  زدم. يمکث کرد، پوزخند یکم
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  .یبهش سر بزن يایب یتون یم يشه اگه... دوست دارناخو یکم نیحال شاه-

  تونم؟ یم يکردنش داشت گفت: جد یدر مخف یکه سع یبا ذوق ایپرن

  .دمیکش یقیعم نفس

  البته-

رو همراه با شلوار  میزرشک يمردونه راهنیآدرس خونه رو بهش دادم. وارد اتاقم شدم و به سمت کمدم رفتم. پ و
  لب هام افتاد.  يچشمم به خودم و لبخند رو نهیآ يکه تو دمیبه موهام کش یآوردم دست رونیب يسرمه نیج

  .نیخاك تو سرت باشه؟ واقعا که شرو-

و  دمیبه موهام کش ی. دستدمیرس یجا و اون وقت من داشتم به خودم م نیاومد ا یم نیداشت بخاطر شاه ایپرن
  شدم.  ایمبل ها نشستم و منتظر پرن يرفتم و رو رونیحال از اتاق ب یشلخته و ب

  

  سهویس_پارت#

  

  از جام بلند شدم و با لبخند به سمتش رفتم. ایوارد شدن پرن با

  .يسالم خوش اومد-

  .دیرنگش رو جلو کش یآب يروسر

  د؟یسالم استاد خوب هست-

  رو آروم تکون دادم و به مبل ها اشاره کردم. سرم

  .نیبش-

  زد. یکم رنگ لبخند
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  من فقط...نه... -

  اشاره کردم. نیزدم و با انگشت اشاره به در اتاق شاه یکجک لبخند

  تکون داد. يسر

  ممنونم.-

 نیدر زدن و بعد بسته شدن در اتاق شاه يصدا هیتند کرد و از کنارم گذشت و از پله ها باال رفت و بعد از چند ثان پا
  بود. ستادهیر گاز او به سمت آشپزخونه رفتم. سارا خانم کنا دمیکش یاومد. پوف

  برم.  یو دوستش م نیشاه يبرا د،یآماده کن وهیآب م وانیو دو تا ل کیک یکم شهیسارا خانم م-

  زد. يخانم لبخند سارا

  چشم پسرم.-

که وارد اون دانشگاه شده بودم  یو بانمک بود و من از وقت بایواقعا ز اینشستم. پرن يغذا خور زیپشت م یصندل يرو
 هیوسط فقط نقش  نیاومد و من ا یواقعا از هم خوششون م نیو شاه ای... انگار پرنیاومد ول یاز اون دختر خوشم م

و از جام بلند شدم  یقیکردم. نفس عم یدو تا باز م نیا ياو راه رو بر دمیکش یعقب م دیمزاحم رو داشتم؛ پس با
زدم و باالفاصله در رو باز  یکوتاه يرو از سارا خانم گرفتم و به سمت طبقه باال رفتم. تقه  وهیو آب م کیک ینیس

 کیبود  ختهیکه دورش ر ایپرن يبایرنگ ز یمشک يرو محکم بغل کرده بود و موها ایکه پرن نیشاه دنیکردم، با د
  کنار در گذاشتم. کیکوچ زیم يرو رو ینیبه حالت اول برگشتم و س يتند یلحظه چشم هام گرد شد ول

  آورده بودم وهیفقط براتون آب م دیببخش-

  اومدم.  رونیبه اون دو تا بندازم از اتاق ب یکه نگاه نیبدون ا و

  . دمیموهام کش يتو یدست محکم

  .یبش الشیخ یب دیبا يجد يجد-
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که  یرفته تا وقت ایپرن یک دمیفکر بودم که نفهم يو اون قدر تو دمیتخت دراز کش يوارد اتاقم شدم و رو یحال یب با
 دمینفهم يزیچ گهید ینرفتم و بعد از کم نییشام صدام کرد، اما من حوصله خوردن غذا نداشتم و پا يسارا خانم برا
  و خوابم برد. 

  

  چهارویس_پارت#

  

  که چشم هام گرد شد. دمیکش یقیهال. نفس عم يمبل ها يرو پرت کردم رو فمیوارد خونه شدم و ک یخستگ با

  ن؟یشاه-

  داد دوباره اسمش رو صدا کردم. با

  ن؟یشاه-

  .دیکش شیآب نیمردونه و شلوار ج راهنیبه پ یاومد و دست رونیاز اتاق من ب يلبخند گشاد با

  جونم؟-

  تو؟ يکرد کاریادکلن برداشته! چ يخونه رو بو يهمه ؟یحرص گفتم: با ادکلنم دوش گرفت با

  اومد. نییو با ناز از پله ها پا دیخند

  ست. العاده ادکلنت فوق يبو يدار يقهیعجب سل ییخدا ینباش داداش ادکلن خودم تموم شده بود، ول سیخس-

  شونه هام گذاشت. يو دست هاش رو رو ستادیبه روم ا رو

  .بایصورت ز نی! ماشاهللا به ايدار ییخودم برم. ماشاهللا عجب برو بازو پیقربون داداش خوشت-

 ياتاق داد يتو يکار فیادکلن شکستم و کث دنیجب از کنارش رد شدم و وارد اتاقم شدم؛ با دزدم و با تع کنارش
  زدم.

  ن؟یشاه-
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  زده بود. بشیغ نیشاه یهال نبود، تموم خونه رو گشتم ول يتو نیاومدم که شاه رونیعجله و حرص از اتاق ب با

  .یبه درد نخور. هفصد هزار تموم پول اون ادکلن بود آخه روان یدست پاچلفت ياه پسره-

  م به سمت حمام رفتم. و با حرص وارد اتاق شدم و با برداشتن حوله دمیکش یپوف

***  

  

  نیشاه#

  

 يوقت تو چیراه افتادم. استرس داشتم، ه ی. به سمت اتاق خانم زارعدمیکش یقیآموزشگاه شدم و نفس عم وارد
کار رو انجام بدم. با از دست  نیشکل ا نیبه بهتر دیامروز با یمودب حرف زدن و درست حرف زدن استاد نبودم ول

کنه تا خرج  یکار م گهید يدانشگاه و جا  يتو نیکه شرو دمید یم یدادن شرکت من واقعا حالم بد شده بود و وقت
آوردم  یکار رو به دست م نیا يجور هی دیبا یکردم ول دایپ نانیمصرف بودنم اطم یواقعا به ب ارهیمن و خونه رو در ب
  بشم. نیتا کمک خرج شرو

  به در زدم و وارد اتاق شدم.  يتقه

  پنجویس_پارت#

  

  زدم و آروم جلو رفتم. یکم رنگ لبخند

  .یسالم خانم زارع-

کرم رنگ رو به  يبه مبل ها دیکش یرو به رخ م باشیز يسرش رو بلند کرد و با لبخند که چال گونه یزارع خانم
  کارش اشاره کرد. زیم يرو

  .دینیبش دییسالم بفرما-
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  شدم. رهیرنگش خ یآب ينشستم و به چشم ها يمبل تک نفره  يرو

خوبه و  تارینواختن گ يهم زنگ زدم. گفتم که کارم تو روزیهستم، د یسینف نیمزاحم شدم. من شاه دیببخش-
  الزمش دارم. دیمن دست و پا کن يبرا يکار هی یقیآموزشگاه موس نیا يو تو دیمدرك دارم؛ اگه شما لطف کن

جا به  نیچون ا دییایگفتم ب روزیبود که د نیدونم، بخاطر هم یو با همون لبخند ناز گفت: بله م دیکش یقیعم نفس
کالس  هیاگه شما هم کارتون خوب باشه  میاستاد دار هیجا فقط  نیو ما ا ادهیز تاریگ ي. طرفدار هامیدار ازیشما ن

  شه. یشما آماده م يجداگانه هم برا

  به سمتم گرفت. یفرم

نظر  ریکارتون رو ز ينظر يهم آقا يچند روز د،یکارتون رو شروع کن دیتون ی. شما از فردا مدیفرم رو پر کن نیا-
  .میکن یجدا م ينظر ياون موقع ما به کل کالستون رو از کالس آقا دیدر چه حد هست ندیدارند تا بب

  زدم. يگشاد لبخند

  .یازتون ممنونم خانم زارع یلیخوبه، خ یلیخ-

  جاش بلند شد. از

  . دیکنم، موفق باش یخواهش م-

  لب هام بود. يهنوز رو یاومدم، لبخند بزرگ رونیاتاق ب از

  .ادیفشار نم نیقدر به شرو نیا ارمیخرج خودمو در م گهیاخ جون، کارمم جور شد. حداقل د-

و با همون  دمیو خوشمزه خر يخامه  ینیریش یرفتم و کم یفروش ینیریاومدم و به سمت ش رونیآموزشگاه ب از
 یم یکشتم ول یش مبخاطر ادکلن شکسته نیدونستم که شرو یلبخند گشاد و بزرگ به سمت خونه راه افتادم. م

  بزرگ گذشتم و وارد خونه شدم.  اطیح ز. زنگ در رو زدم و ارهیگ یآروم م یکردم کم دایدونم اگه بفهمه کار پ

  ام. و خبر خوش آمده ینیریمن آمده ام، با ش ت،یسالم اهل ب-

  شد. داریپله ها پد يبا غضب و حرص باال نیشرو

  کشمت من. یم-
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  اشاره کردم. ینیریخنده به ش با

خوشحال  يخبر رو بشنو یخرم برات. ول یگم بعدا ادکلن هم م یبرات م ییزایچ هی نییپا ایکم آروم باش، ب هیتو -
  .ایب ا،یش یم

  هال نشست. داد زدم. يمبل ها ياومد و رو نییکه تعجب کرده بود، آروم از پله ها پا نیشرو

  .دییایشربتا ب وانیسارا خانم شما هم با ل-

و  یرو رو به روش گذاشتم با خوش حال نیشرو يمور عالقه يها ینیریرو برداشتم و ش ینیریسر ش نکهیاز ا بعد
  که کرده بودم، کردم. ییکردن کار ها فیخنده شروع به حرف زدن و تعر

  

  

  ششویس_پارت#

  نیشرو#

  

و دوباره به  تادمسیا قهینگاه کردم، بعد شروع کردم به قدم زدن و بعد از ده دق نیجام بلند شدم و با تعجب به شاه از
  نگاه کردم. نیشاه

   ؟یکار کن يخوا یتونم باور کنم! واقعا تو م یاصال نم ؟يکرد دایواقعا تو کار پ-

  ذاشت گفت: اره مگه من چمه؟ یم شیکه چال لپ هاش رو به نما یبا لبخند بزرگ نیشاه

  .دمیکش یپوف

  تونم باور کنم. یاصال نم يطور نیا نمیکارت رو بب دیسر کار؛ با امیمن فردا باهات م-

  ؟يایهمراهم ب يخوا یم که مبا تعجب گفت: وا داداش مگه بچه نیشاه

  رو تکون دادم. سرم
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  که گفتم. نیهم-

شوم فکر  ينقشه هیتر انگار داشت به  شیو مهربون نبود، ب گهید يزد اما لبخندش مثل لبخندا يلبخند نیشاه هوی
بعد از  میلب هاش بود. از جاش بلند شد و گفت: باشه داداش پس فردا ساعت  دو و ن يرو يکرد و لبخند مرموز یم

  آموزشگاه.  میر یدانشگاه م

 يو قرمه سبز میباهم وارد آشپزخونه شد نیشام صدامون کرد و من و شاه يتکون دادم. سارا خانم برا يسر
زد و من... اما  یحرف م یبا آب و تاب از آموزشگاه و کار و خانم زارع نی. شاهمیسارا خانم رو خورد يخوشمزه 

خواد کمک خرج من  یقدر بزرگ شده که م ن... داداش کوچولوم اونیشد که شاه یفکر بودم، باورم نم يش توهمه
عذاب  یلیدونستم بخاطر شرکت خ یکرده. م دایبشه و بهم کمک کنه... اون قدر بزرگ شده که رفته خودش کار پ

کنه که حال من رو هم  یم یکرده و  سع دایبود که دوباره سر پا شده و تازه کار هم پ ياون قدر قو یول دیکش یم
  خوب کنه؟ 

  زدم و از جام بلند شدم. یاز ته دل لبخند

  ممنون سارا خانم، دستت درد نکنه.-

خندون  يو لب ها نیو بدون نگاه کردن به صورت متعجب شاه دمیموهاش رو بوس يرفتم رو رو نیسمت شاه به
و  دمیتخت دراز کش يراحت رو الیدوش با خ هیاومدم و به سمت اتاقم رفتم. بعد از  رونیسارا خانم از آشپزخونه ب

  چشم هام رو بستم. 

  

***  

 ی! چرا آماده نمگهید میبر ایب ؟يگفت: آماده نشد یاتاق و م ياومد تو یم یه نیاز برگشتنم از دانشگاه شاه بعد
  ؟یش

و شلوار کتان قد  یزرشک يمردونه راهنیرو بستم و به پ میشد. ساعت مچ ینم الیخ یب یکه هنوز زود بود ول نیا با
و آماده از اتاق خارج شدم.  دمیبه موهام که به سمت باال مدل زده بودم، کش یانداختم؛ دست یرنگم نگاه ینود مشک

بود. همراهش از خونه خارج  ستادهیو حاضر کنار در خونه ا هآماد یو شلوار ل یمشک يمردونه راهنیهم با پ نیشاه
  . میو به سمت آموزشگاه راه افتاد میشد نیشدم و سوار ماش
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  هفتویس_پارت#

  

رفت، دنبالش راه افتادم خواستم وارد اتاق بشم که  یجلو تر از من به سمت اتاق نیشاه م،یآموزشگاه شد وارد
  تر اومد. کینزد یاومد. دختر با لبخند ناز و مهربون رونیاز اتاق ب ییبایهمراه دختر ز نیشاه

  .یسینف يآقا يسالم خوش اومد-

  ممنون. یلیگرفتم و گفتم: سالم، خ شدهیو کش یآب يرو از چشم ها نگاهم

  اشاره کرد. یسمت اتاق به

  منتظرتون هستند. ينظر يآقا دییرمابف-

قد بلند با  يمرد م،یهستش، جلو تر از ما وارد اتاق شد؛  ما هم به دنبالش وارد اتاق شد یخانم زارع دمیکه فهم دختر
  بلند شد و به سمتمون اومد.  یصندل يو چروك از رو نیپر از چ یمهربون ول یو صورت یجو گندم يموها

  .نیخوش اومد یلیسالم، خ-

  گرفت. نیبزرگ رو به سمت شاه زیم يرو تاریبعد گ م،یباهاش دست داد نیو شاه من

  ؟یچند مرده حالج نمیخب بب-

و بعد ماکان بند و بعد هوروش بند رو باهم هماهنگ  یفالح اریاز ماز ینشست و آهنگ یصندل يبا لبخند رو نیشاه
کار  تارشیبا گ یعالقه داشت و وقت تاریکار رو انجام داد. به گ نیو با دقت و با احساس ا فیظر با،یز یلیکرد و زد. خ

به شاگرد ها  نیشاه یبود و مشغول معرف یاز کارش راض یلیخ ينظر يکرد. آقا یرو فراموش م زیکرد همه چ یم
  .  ادیب رونیکردم که همراهم از اتاق ب ياشاره یشد که من به خانم زارع

 یصاف، مهربون و با نمک یبود. صورت يدختر قد بلند و تو پر ستادمیبه روش ا . رومیستادیاز اتاق ا رونیب باهم
رو گفته. فقط من امروز  نیدونم که ا یهستم، م نیو گفتم: من برادر بزرگ تر شاه دمیکش یقیداشت. نفس عم

  خواستم از کارش مطمئن بشم. یو فقط م اومدمگذشته افتادن همراهش  يکه تو یمشکالت و اتفاقات يسر هیبخاطر 

  و ادامه دادم. دمیبه موهام کش یدست
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  .دیخوام هواش رو داشته باش یداره. م یکم مشکل روح هیتخس و لجبازه، فقط  کمی-

  نوشتم. یکارت يم رو رو شماره

کرد، فقط به من زنگ  جادیمشکل ا نیدونم شاه یافتاد، چه م یبود، اتفاق یشمارمه. هر وقت مشکل نیا دییبفرما-
  .دیبزن

. به هر حال چشم نیواقعا خوش به حال آقا شاه دیهست ينگاهم کرد و بعد گفت: برادر دلسوز یرو گرفت و کم کارت
  حتما.

  زدم و سرم رو تکون دادم. يلبخند

  ممنون. یلیخ-

  ش رو با دستم فشردم. اومد. به سمتش رفتم و شونه رونیاز اتاق ب نیلحظه شاه نیهم در

  .يکار کردن انتخاب کرد يرو برا یخوب يجان، جا نیکم شاه یم کیتبر-

  و گفت: ممنون داداشم. دیخند

  به عقب رفتم. یقدم

  .دیکارتون برس هیرم، شما هم به بق یم گهیخب من د-

. به آسمون دمیکش یقینفس عم يسرد و بهار ياون هوا ياومد. تو رونیکردم و از آموزشگاه ب یخداحافظ ازشون
  انداختم. ینگاه

  بزرگ شده. نیبابا؟ شاه گهید یکن ینگاه م يدار-

  گرفتم. شیراه خونه رو در پ ادهیزدم و پ يلبخند

  هشتویس_پارت#

  نیشاه#
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  گذاشتم. میکنار زیم يرو تارمویلبخند گ با

  دوستان. دیخسته نباش-

روشن شد؛  میگوش يرفتند. صفحه رونیگفتند و از اتاق ب دیشاگرد ها از جاشون بلند شدند و خسته نباش يهمه
 ایهمون هون ای یرو بردارم که خانم زارع یزدم و خواستم گوش يزد. لبخند یبهم چشمک م یگوش يرو ایاسم پرن

  خانم وارد اتاق شدند. 

  .نیسالم آقا شاه-

  جام بلند شدم. از

  د؟یخانم خوب هست ایهونسالم -

  زد. يلبخند

  جاست. نیا ينظر يآقا دیرم اگه کار داشت یکم زود تر م هیممنون، من امروز -

  تکون دادم. يسر

  خوبه، ممنون. یلیخ-

هفته هر بار که باهاش برخورد داشتم، هر بار به  کی نیا يرفت. تو رونیکرد و آروم و خانم وار از اتاق ب یخداحافظ
 ادیش من رو مهربونانه يکه چقدر دختر خوب، آروم و خانم هستش و چقدر که رفتار ها دمیرس یم جهینت نیا

  .رفتمرو گ ایپرن يزدم و شماره  یطانیانداخت. لبخند ش یم نیشرو

  .یسالم خانم-

  ؟يگفت: چرا جوابمو نداد غیج با

  کردم. ینقشه توپ فکر م هیو گفتم: داشتم به  دمیخند

  تو اون سرته باز؟ یچ ؟يو گفت: جد دیخند
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م به  رفتم شروع کردم به گفتن نقشه یم رونیزدم و همون طور که از اتاق و آموزشگاه ب يلبخند نیشرو يادآوری با
صورتم کنار زدم و با خنده  يرو قطع کردم و موهام رو از رو یخوش حال شد و قبول کرد. گوش یلیهم خ ای. پرنایپرن

  انداختم. یبه اطراف نگاه

  . نیبرات آقا شرودارم -

  شدم و به سمت خونه راه افتادم.  نیسوار ماش یکردم و با شادمان يخنده تک

  نهویس_پارت#

  نیشاه#

 یبودم م دهیکه اون نقشه رو کش ي. دو روز از روزدمیکش نییدر رو پا يرهیو آروم دستگ دمیکش یقیعم نفس
 میکه رزرو کرده بود یکه همراهمون به رستوران میکرده بود یرو راض ایبا هزار مکافات هون ایگذشت. امروز همراه پرن

 ینبوده؛ م شیزندگ يتو یبوده و تا حاال کس تنها شهیهم نیدونستم که شرو یبود. م نیو حاال نوبت شرو ادیب
  . انیدر ب ییو هر دوتاشون از تنها ادیکه از هم خوششون ب نیا دیآشنا بشه به ام ایتر با هون شیب یخواستم کم

  نشسته بود و سرش داخل برگه ها بود. رشیتحر زیپشت م نیشرو

  سالم.-

  رو بلند کرد و نگاهم کرد. سرش

  تو. ایسالم، ب-

بلند شد و به سمت  یصندل يهم از رو نیتخت خواب نشستم که شرو ياتاق شدم و در رو پشت سرم بستم. رو وارد
  تخت اومد.

  شده؟ يزیچ-

  زدم. يلبخند

  بخوام. يزیچ هیخواستم ازت  ینه راستش فقط م-

  تعجب نگاهم کرد. با
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  .يایخوام که همراهمون ب یرستوران؛ ازت م میشام بر يامشب قراره برا یهمون خانم زارع ا،یو هون ایمن و پرن-

  .دیبه موهاش کش یدست نیشرو

  کنم. یبرگه مونده که برس یکل نیفک نکنم بتونم شاه-

  هام رو مظلوم کردم. چشم

  .نیشرو زیپل-

  د؟یبر دییخوا یو گفت: ساعت چند م دیخند

  گفتم: ساعت هفت. يلبخند گشاد با

  رو تکون داد. سرش

  بزار تا ساعت هفت کار هام رو انجام بدم. رونیپس برو ب-

  .دمیش رو بوساز جام بلند شدم و گونه یخوشحال با

  .یچشم، مرس-

  فرستادم. امیپ ایپرن يآوردم و برا رونیب بمیرو از ج میاومدم، گوش رونیاز اتاق ب یو شادمان یخوشحال با

  شد. یهم راض نیشرو-

  خودم قر دادم.  يهام رو به کمر زدم و خوش و خرم برا دست

  چهل_پارت#

  

  نیشرو#
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 یکردم. خندم گرفته بود مثل دختر ها شده بودم و نم یو به داخل کمد نگاه م ستادمیکمد لباس هام ا يجلو
 يمردونه راهنیرو همراه پ میو سرم رو داخل کمد بردم. شلوار ل دمیکش سمیخ يبه موها یبپوشم. دست یدونستم چ

کردم؛ بعد موهام رو شونه کردم و لباس ها رو  کآوردم و موهام رو خش رونیآوردم. سشوارم رو ب رونیرو ب میتونیز
ساده و  پمیبه خودم نگاه کردم. ت نهیو از آ دمیکش یقیادکلن به دست ها و دور گردنم زدم و نفس عم ی. کمدمیپوش

و  یو بعد گوش دمیبه صورتم که صاف کرده بودم، کش یطور بودم. دست نیهم شهیبود خب راستش من هم یمعمول
  رفتم.  رونیو از اتاق ب داشتمهام رو بر دیکل

  ن؟یشاه-

  .اومد رونیاز اشپزخونه ب نیشاه

  .  پمیداداش خوشت میبر ایجانم ب-

 يقهیو جل رهیت یزرشک راهنیپ هیقد نود همراه  یشلوار مشک هینگاه کردم،  نیشاه پیاومدم و به ت نییپله ها پا از
 شیشونیصورت و پ يبلندش رو به عقب برده بود و چند تار از موهاش رو يبود. موها دهیتنش پوش تیف یمشک

خود نبود هر  یشده بود. ب رهیخ شیگوش فحهذاشت به ص یم شیکه چال لپش رو به نما يبود؛ با لبخند ختهیر
از من  کلشیقد و ه ستادمیهم عاشقش شده بود، اون واقعا جذاب بود. کنارش ا ایکرد و پرن ینگاهش م يدختر

  بزرگ تر بود. 

  دنبالشون. میر یاموزشگان، م يتو ایو پرن ایهون-

 میرفت یم نیبه سمت ماش نیاه. همراه شمیاومد رونیو از خونه ب میکرد یتکون دادم و از سارا خانم خداحافظ يسر
  :دمیکه پرس

  داره؟ یلیدل یو مهمون یدعوت نیا-

  کرد و گفت: نه. یکرد، دوباره به اطراف نگاه یو بعد به من نگاه ستادیجاش ا يتو نیشاه

  رفت و سوار شد. نشیعجله به سمت ماش با

  .رهید میبر ایب-

  داره. یلیلب گفتم: البته که دل ریزدم و ز يپوزخند
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  . میسکوت به سمت آموزشگاه راه افتاد يو تو میشد نیماش سوار

اومدند؛  نیبود به سمت ماش ایبودم اسمش هون دهیکه فهم یو خانم زارع ایپرن م،یاموزشگاه که نگه داشت يجلو    
ا دنبالش به سمت م ریهم خانم و سر به ز ایبه سمتون اومد و هون یبا خنده و شوخ شهیمثل هم ای. پرنمیشد ادهیپ

  اومد.

  د؟یکرد ریسالم سالم چقدر د-

  سالم.-

  به من اشاره کرد. نیکه شاه میسالم هر دو رو داد جواب

  اماده شد. رید پمونیخوشت ياقا-

 ی. لبخند کم رنگدندیخند نیو شاه ایرفتم. پرن نیبه شاه يبلند کرد و به من نگاه کرد که من چشم غره يسر ایهون
  زدم.

  تر نشه. ریکه د میبر میخب سوار ش-

رزرو کرده بود راه  زیاونجا م نیکه شاه یو به سمت رستوران میشد نیموافقت کردند و باهم سوار ماش یهمگ
  .میافتاد

و  نیشاه نیکه خدا در و تخته رو باهم جور کرده. ا میدیرس جهینت نیمن واقعا به ا میدیبه رستوران رس یتا وقت 
خود  یب یو گاه دنیخند یبه ملت م یربط و گاه یب يبه حرف ها یو مسخره بودن. گاه ونهیواقعا دو تاشون د ایپرن
 ایهون یشدم. ول یم ونهیاز دستشون داشتم د واقعا گهیزدند؛ د یم یمنطق يشدند و حرف ها یم يجهت جد یو ب

 یصدا و با لبخند مهربون یشد. ب یخندش بلند نم يصدا یو حت دیخند یساکت بود و هر بار به حرف هاشون اروم م
  کرد.  ینگاه م ایو پرن نیبه شاه

چرا  متیرستوران گرون ق نیلب اروم گفتم: اخه ا ری. زمیشد ادهیرستوران لوکس نگه داشت و همه پ يجلو نیشاه
  ؟ياری! خاك تو سرت اخه پولش رو از کجا مرهیگ یعالمه پول م هیآب  وانیل هیمعلومه واسه  شافهیاز ق نیمرد؟ ا

  م گذاشت.شونه يبا خنده دستش رو رو نیشاه

  جا اختصاص دادم. نیماه کارم رو به ا نیپول ا سیحرص نخور خس-
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  . میبهش رفتم و باهم وارد رستوران شد يغره چشم

   

  کیوچهل_پارت#

  

  نیشرو#

  

به  یهم نشستند. نگاه يهم رو به رو ایو پرن نیمن و شاه يرو به رو ای. هونمینشست يشهیو ش يرهیدا زیم پشت
و پر از غذا  يشهیش يها زیباکالس و پوادار. همه پشت م ياطراف انداختم، رستوران پر بود از آدم ها و خانواده ها

که  ياومد نگاهم رو از اطراف گرفتم و به پسرك الغر متمون. گارسون که به سدندیخند ینشسته بودند و از ته دل م
  منو رو به سمت من گرفته بود، نگاه کردم. 

و سرم رو بلند  دمیکش یقیسفارش داد. نفس عم يزیخودش چ يبرا یهم هر ک هیکباب برگ با مخلفات و بق من
 نییسرش پا ایغرق حرف زدن بودند و حواسشون نبود. هون ایو پرن نینگاه کردم. شاه ایکردم و به رو به روم و هون

بود و  ایداشت، چشم هاش به رنگ در ییبایکرد. صورت صاف و ز یم يدستش بود باز يکه تو یبود و با دسمال
بودم، واقعا فوق العاده بود.  دهیچال لپ هاش رو د دیخند یم ایو پرن نیشاه يبه حرف ها ی. وقتيموهاش قهوه

اشراف زاده. سرش رو بلند  کیگرفته بود که خانم و با متانت باشه مثل  ادیانگار فقط  د،یبار یارامش از صورتش م
  . اوردمیخودم ن يبه رو ینگاهم رو احساس کرده ول ینیدونستم که سنگ یسقف دوختم، م بهکرد من نگاهم رو 

نگاه کردم چشم هاش خوش  ایو خنده. به پرن یشروع کردند به حرف زدن و شوخ ایو پرن نیرو که آوردند شاه غذا
از اون  یهم دسته کم نی. شاهدمید یرو خوب م نیکرد ا ینگاه م نیو با عشق به شاه دیخند یحال بود، از ته دل م

خوش  نیو شاه ایپرن يزدم برا يبودند. لبخند دههم ساخته شده بودند و عاشق هم ش ينداشت و هر دو انگار برا
و دلم نلرزه و غم  نمیاون رو کنار داداشم بب یتونستم به راحت یده بود و االن مدلم کم رنگ ش يتو ایحال بودم؛ پرن
 ؟یچ«کرد.  یافتاد که داشت به من نگاه م ایهون يگرفتم که چشمم به اخم ها ای. نگاهم رو از پرنرهیوجودم رو نگ

  » کنم؟ یم انتیو به داداشم خ امیواقعا فکر کرده که من عاشق پرن کنهن
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کردم که عشقه  یفکر م دیاومد؛ اول ها شا یچون فقط از اون خوشم م اده،یداشتم ز ایکه به پرن یحس يبرا عشق
نگاهش رو از من گرفت و مشفول  ای.  هوننیاحساس زود گذر بود و هم هی نیاومد و ا ینه من از اون خوشم م یول

  »  رو کم داشتم. نیخدا هم يا« کردن با غذاش بود.  يتر باز شیخوردن... که چه عرض کنم ب

 یجلو تر از ما م ایو پرن نی. شاهمیتا پارك کنار رستوران راه افتاد ادهیپول رو حساب کرد و ما پ نیاز غذا شاه بعد
  .دمیلب هام کش ي. زبونم رو رومیزد یکنار هم آروم قدم م ایزدند و من هون یرفتند و حرف م

  . ستمین دختر ناشتباهه، من عاشق او دیکن یکه در مورد من م يفکر-

  و بعد به راه رفتن ادامه داد.  ستادیا یکم

  ...بخاطر داداشتون یعنی... چطور؟ من-

  لبخند سرم رو به سمتش چرخوندم. با

کردم که  یاون با داداشم دوست شد من سع نکهیو بعد از ا ادیکردم که از اون دختر خوشم م یاحساس م یمن مدت-
شه. االن  یاحساس زود گذر بوده، چون عشق فراموش نم هیفراموشش کنم و موفق شدم، پس اون احساس فقط 

  خوش حالم که کنار هم شادن.

  شدم. رهیخ یکیگرفتم و به جلو و به تار ییایدر يتر شد و نگاهم رو از اون چشم ها قیعم لبخندم

  کنم.  یم يو بله من بخاطر داداشم هر کار-

  .دمیرو شن قشینفس عم يداص

  خوش به حال داداشتون.-

و تنقالت  یعالمه خوراک هی نی. شاهمینشست یقیاالچ يتو نیو شاه ایو کنار پرن مینگفتم. باهم وارد پارك شد يزیچ
خواستم حاال  یکردن خاطرات خنده دارمون. م فیبود.  همراهشون شروع کردم به حرف زدن و خوردن و تعر دهیخر

  باشم.  نذوق نباشم و همراهشو يحالش خوبه، تو نیو شاه میکه دور هم

 یلیبخرم؛  خ یسوپر مارکت خوراک يرفتم تو یبار با داداش داشتم م هیبه من کرد و گفت:  یبا خنده نگاه نیشاه
سوپر مارکت شروع کردم  يکه رفتم تو نیهول بودم اون موقع ها فقط پنج سالم بود و داداش دوازده سالش بود، هم

داخل قفس  يها پسیکرد و کل چ ریگ کتم به قفسه هوی ،یو برداشتن تنقالت و خوراک لیبه دست زدن به وسا
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 هیزد، داد زد و به سمتم اومد که  یم رونی. حاال فروشنده از حرص سرخ شده بود و از گوشاش دود بنیرو زم ختنیر
 گهید پسهیچند تا چ ،یبهش دست بزن ارمیگفت: پدرتو در م يو با قلدر ستادیجلو روش ا نیبهم بگه که شرو يزیچ

بچه که از عمد  ؟یکن یم دادیداد و ب يچرا دار گهیدم، د یبهت م يکنم و هر چقدرم پول بخوا یاالن درستشون م
  کار رو نکرده! نیا

  الل شد. فروشنده

  .دیموهاش کش يتو یدست نیشاه

 یبرام کل گهیفروشگاه د هی يو داداش تو میاومد رونیو از اون فروشگاه ب میها رو جمع کرد پسیبعدم که همه چ-
  کرد.  دیخر

  نم دار نگاهم کرد. يو با چشم ها دیخند باز

  .یکه هست یدادم. واقعا مرس یدسته گل به آب م هی شهیرو نداشتم، هم يکار چیه يعرضه ییخدا-

  . دمیش کوببه شونه یو مشت آروم دمیخند آروم

  شو.خفه -

. ینگاه خاص و پر از مهربون هیکرد، با  یافتاد که داش،ت نگاهم م ایگرفتم که چشمم به هون نیرو از شاه نگاهم
  انداخت.  نییباال انداختم که سرش رو پا ییابرو

از ته دلمون که  يهم با لبخند ها نیو من و شاه میرو به خونه هاشون رسوند ایو هون ایپرن ،یخوش گذرون یاز کل بعد
  . میلب هامون جا خوش کرده بود، به سمت خونه راه افتاد يرو

  دووچهل_پارت#

  

  نیشرو#
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توان و  يبودم که همه یهنوز نگران شرکت یگذشت. حالم بهتر شده بود ول یم اریاز دادن شرکت به سام یماه چند
 نیشرکت ا میمکرر کارکنان و گزارش دادن از وضع وخ يبهتر شدنش گذاشته بودم. زنگ زدن ها يرو برا میزندگ
 ایو پرن نیباشم. شاه الیخ یکردم ب یم یگذاشته بودم و سع گریج يکرد. دندون رو یتر م شیرو ب مینگران

بردند.  از  یم رونیرو هم همراه خودشون ب ایمختلف من و هون يها با بهونه یشون بهتر شده بود و هر از گاهرابطه
هال نشسته بود و به اطراف نگاه  يمبل ها يافتاد، رو ایاومدم و به سمت پله ها رفتم که چشمم به هون رونیاتاقم ب

 یتنم بود. نفس راحت یمشک یروشن و شلوار راحت یآب شرتیت هیبه لباس هام انداختم،  یهول نگاه باکرد.  یم
  از جاش بلند شد. دیکرد، من رو که د یداشت به من نگاه م ایو سرم رو بلند کردم، هون دمیکش

  دونم خودش کجاست! ی... نمیول امیبه من زنگ زد و گفت که ب نی. امم... آقا شاهدیسالم ببخش-

  اومدم. نییپله ها پا از

  . دینیبش دیی. بفرمادمشیند حی. راستش منم از صنیسالم خوش اومد-

  مبل نشستم. يبه روش رو رو

  . دیکن ییرایسارا خانم از مهمونمون پذ-

  . دیزحمت ننداز ياروم گفت: لطفا خودتون رو تو ایهون

  زدم. یکم رنگ لبخند

  .ستین یزحمت-

  جام صاف نشستم.  يتو

  د؟یهست یراض نیاز کار شاه-

  نگاهم کرد. يسرش رو تکون داد و با لبخند ناز آروم

  بله اون واقعا کارش خوبه.-

  رو با لبخند جواب دادم. لبخندش

  خداروشکر.خوش حالم، -
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 یکه آروم و با ظرافت داشت شربتش رو م ایبه هون ینگاه دم،یخانم برامون شربت آورد. شربتم رو سر کش سارا
 ياومده بودند و تو رونیرنگش ب یشال مشک ریاومد. موهاش از ز یم دشیبه صورت سف یخورد، کردم. رنگ مشک

  . دیکش شیتونیز يبه مانتو یگذاشت و دست يشهیش زیم يشربت رو رو وانیبودند. ل ختهیصورتش ر

  هستند.  یطونیپسر شوخ و ش یلیداداشتون خ-

  و ادامه داد. دیخند اروم

کالس  يدوست دارند که تو گهید يکالس ها يتر شاگرد ها شیاموزشگاه با شاگرد ها گرم گرفته و ب يتو یلیخ-
  .نندیاون آموزش بب

بار بود که  نیبود. امروز اول بای. صداش... صداش واقعا زدمیفهم یو نم دمیشن یمن انگار فقط م یزد ول یم حرف
 یم بای. واقعا زدیاروم خند د،یکش شیقلوه يلب ها يدادم. زبونش رو رو یدقت به صداش گوش م نیداشتم با ا

  .دیخند

 نیاقا شاه یلیچون شاگرد ها واقعا اصرار دارن و خ نیرو هم بدم به اقا شاه ينظر ياقا يشاگرد ها دیفکر کنم با-
  رو دوست دارند.

  زدم. لبخند

  کنه. یدل همه خودش رو جا م يو همه جا تو شهیطور بوده، هم نیهم شهیهم نیشاه-

  .دمیبه موهام کش یدست

  شه. یکم حرف تر و ساکت تر بودم و خب کم تر توجه همه به من جلب م شهی... من همخب من نه یول-

  .و ادامه دادم دمیخند

  کنن اون داداش بزرگست. یکه همه فک م هیجور نیو قد شاه افهیق یحت-

 يپارك رو تو ينگاه کردم. باز همون نگاه خاص تو ایگرفتم و به هون يکنار زیم يخنده نگاهم از قاب عکس رو با
کرد. صدام رو صاف کردم که به  یم ریس يگهید يانگار جا یکرد ول یبا لبخند به من نگاه م دمید یش مچهره

  کرد. يخودش اومد و تک خنده
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  طوره. نیاوه بله... هم-

  با هم وارد هال شدند. ایو پرن نیزدم. خواستم از جام بلند شم که شاه یکج لبخند

  دارم. یعال زیسوپرا هی. تیسالم بر اهل ب-

  سهوچهل_پارت#

  

  نیشرو#

  

  جام بلند شدم. از

   ز؟یسوپرا. نیسالم خوش اومد-

  .ستادیخوش آمد گفت و کنار من ا ایبه هون نیشاه

  .يقولش رو داد شبید گه،یاره د-

  تعجب نگاهش کردم. با

  من؟ قول؟!-

  .دیم کوببه شونه یو آروم مشت دیخند

  فردا قبوله! یبگ یهر چ یگفت گه،یاره د-

 ریقول ندادم، اصال باهاش حرف هم نزدم اون قدر درگ نیبه ا شبیمن اصال د ن؟یگه ا یم یچ«. بهت نگاهش کردم با
  به عقب رفت. یقدم ی. با ناراحتیگیم یکردم که چ يبا ابرو بهش اشاره» کارهام بودم

  ؟یخوام رو قبول کن یکه من م يزیو چ یبه قولت عمل کن يخوا ینم یعنی-

  و به عقب برد. دیبه موهاش کش یدست
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  خوبه. ،یاوک-

  قولش هست. يکردم داداش رو یجا کشوندم من فکر م نیکرد و گفت: متأسفم که تو رو هم تا ا ایبه هون ینگاه

و چون  دهیدونستم که برام نقشه کش یرو م نیزنه؛ فقط ا یحرف م یدونستم در مورد چ یاصال نم دم،یکش یپوف
  االن شروع کرده. نیش رو از همگم، نقشه یبهش نم يزیچ ایو پرن ایهون يدونسته که من جلو یم

  ه؟یچ زتیحاال، سوپرا یاوک-

  زد. يلبخند

  دوستم دعوتم و خب من بهشون گفتم که... یامشب مهمون-

  اشاره کرد. ایمن و هون به

  .دییایشما هم م-

بزرگ تر ها هم  یحت ه،یعال یلیخ یعنی... یلیخ یمهمون هیبگم که با عجله گفت: باور کن  يزیاخم خواستم چ با
  .ستین يبد يهستند اصال جا

  رو با حرص تکون دادم. سرم

  خوبه.-

  کرد. يبلند يخنده

  .یست عال هی م،یبراتون لباس هم اماده کرد ایتازه من و پرن-

  .دمیموهام کش يتو یدست

  واقعا خوبه.-

با چهار تا کاور لباس برگشت. دوتا از کاور  قهیاز خونه خارج شد و بعد از ده دق نیو شاه دندیاروم خند ایو پرن ایهون
  اشاره کرد. یها رو به سمت دختر ها گرفت و به اتاق

  لباس شماها.  نیا-



  برادرانه

 
100 

 

  به سمتشون گرفت. یکیکوچ فیک

  دخترا. ازیمورد ن لیوسا نمیا-

 نیخارج شدند به سمت شاه دیکه دختر ها از د نیها از جاشون بلند شدند و به سمت اتاق رفتند. هم دختر
  برگشتم.

  قول اره؟-

  .دیخند بلند

  .یکن یبهت بگم قبول نم يجور نیدونستم اگه ا یگرفتم، م شیدست پ-

  .دمیبه پشت گردنش کوب یکی

  مرض.-

کاور رو به سمت من گرفت. با حرص کاور رو گرفتم  و از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم. کاور لباس  یلبخند بزرگ با
  تخت. يها رو پرت کردم رو

  داره؟ یمهمون يحاال حوصله یک ،یروان يآه پسره-

آوردم و  رونیخوش دوخت رو از کاور ب یقبال دوش گرفته بودم، اصال حوصله نداشتم فقط کت و شلوار مشک چون
  کراوات قرمز بود. هیو  یمشک يمردونه راهنیپ هیشدم؛ همراه کت و شلوار  دنیآروم و با دقت مشغول پوش

  قرمز! واقعاکه.کراوات -

تافت هم به  یتنم نشسته بود. موهام رو شونه کردم و به سمت باال مدل زدم و کم يتنم بود و خوب تو تیها ف لباس
  دوش با ادکلنم گرفتم و دوباره با دقت به خودم نگاه کردم.  هی. ستنیاون حالت بأ يموهام زدم که بهتر تو

  تمومه. یاوک-

 نیاومد. شاه یبهش م یلیمون ست مشابه لباس من وارد اتاق شد. واقعا لباس ها خبا ه نیاتاق باز شد و شاه در
  نگاهم کرد. نهیآ يو از تو ستادیکنارم ا
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  داداش. ایجذاب شد-

  .دمیخند آروم

  .يتو جذاب تر شد-

بود،  ختهیصورتش ر ياومد و چند تار مو تو یهاش م شونه يبه موهاش که از وسط نصف کرده بود و تا رو یدست
  دونم. یو گفت: اره م دیکش

  برداشتم. نهیآ زیم يرو از رو میگوش

  اعتماد به سقف.-

  خدا داند.  م؟یمنتظر خانوما باش دیبا ی. حاال تا کمیاومد رونیبا هم از اتاق ب ییو دوتا دیخند

رو هم کنار  شیکیرو به سمت من و  یکیبا دو تا جعبه کفش به سمتم اومد؛  نیهال نشستم که شاه يمبل ها يرو
  مبل گذاشت. يخودش رو

  .یکفش هامون. کالج اصل و البته مشک نمیا-

  تأسف تکون دادم. ياز رو يسر

  تو! یکن یچقدر پول خرج م-

  مبل ضرب گرفت. يدسته يرو

  .میکن یخرج گنده ها م نیبار از ا هی یسال گهیاشکال نداره د-

  .اندیب رونیکه دختر ها از اتاق ب یدادم و چشم هام رو بستم تا وقت هیمبل تک ینگفتم و سرم رو به پشت يزیچ

  وچهارچهل_پارت

  

 دمیبه لباس هام کش یمبل بلند شدم. دست يدر اتاق و تق تق کفش دخترها چشم هام رو باز کردم و از رو يصدا با
اومد، آروم و با لبخند  یزانوش م يکه فقط تا رو یبا لباس قرمز رنگ کوتاه ایو سرم رو به سمت پله ها چرخوندم. پرن
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صورتش  يرو ینقص یب شیبسته بود و آرا یسرش دم اسب يرنگش رو باال یمشک ياومد. موها یم نییاز پله ها پا
شده بودند.  نگاهم  رهیخ نیو ناز به شاه يچشم بود. به چشم هاش نگاه کردم که با شاد يقرمزش تو يبود. لب ها

با لبخند  ایو همون مدل مو پشت سر پرن شیبا همون لباس، همون آرا ایدوختم؛ هونرو ازش گرفتم و به پشت سرش 
بود. همون طور مات و  بای... نه...نه... اون فوق العاده بود...اره اون واقعا فوق العاده زبایاومد. ز یم نییپا ینیشرمگ

  من رو به خودم آورد. نیشاه يو ذوق زده  جانیپر ه يکردم که صدا ینگاهش م رهیخ

  کردنند. ونهیکار کردند! همه رو د یدخترا چ دینیبه به بب-

  .دیکش نیشاه ينهیبه س یو دست دیخند ایپرن

  .دیشما هم جذاب شد-

خدا واقعا  يشدم. وا رهیرنگم خ یبراق و مشک يانداختم و به کفش ها نییبه من کرد که من سرم رو پا ینگاه ایهون
  .میحاال پس بر یگفت: اوک يبا شاد نیممکن بود.  شاه ریغ ییبایچشم برداشتن از اون همه ز

باز بود.  یهفت بود و کم قهیزانو و کوتاه بود، پشت لباسشون هم  يبه همه کردم. لباس دختر ها تا رو یدوباره نگاه 
نداشتم تا بهش بگم  یهم که نسبت اینداشتم؛ با هون یگفت و من هم حق ینم ایبه پرن يزینداشت و چ یمشکل نیشاه

 یو جمعش کن.  پوف ایحاال ب ،ياریدر م يکه آقا باالسر باز یهست یگه تو ک یپره بهم و م یم هویلباس نامناسبه، 
که  يو به سمت خونه میشد نیشاه نیسوار ماش ییو دختر ها از خونه خارج شدم. چهار تا نیو همراه شاه دمیکش

  . میاون جا بود راه افتاد یمهمون

  پنجوچهل_پارت#

  

  ایهون#

  

رو رفتم.  ادهیبه سمت پ ابونیرو دور زدم و از سر خ نیشدم. ماش ادهیپ نیاز ماش یرو باز کردم و به آروم نیماش در
 يبا لبخند نازش دستش رو دور بازو ایدستش رو جلو آورد و پرن نیشاه ستادند؛یبا خنده کنار هم ا ایو پرن نیشاه
رفتم و کنارش آروم شروع به  نیو دوست داشتن زدم. به سمت شرو یبه اون همه شاداب يحلقه کرد. لبخند نیشاه

شد.  یطور م نیجمعشون بودم ا يمن تو یوقت ایطور بود  نیهم شهیدونم واقعا هم یقدم زدن کردم. ساکت بود؛ نم
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. از راه میشد اطیهم پشت سر اون دو نفر وارد ح نیشدند؛ من و شرو ییالیو يخونه اطیوارد ح ایو پرن نیشاه
 يشده بود. رو نییهم تزئ ییبای. خونه عالوه بر نما و ساختار جالبش به شکل زمیگذشت یفرش شده م سنگ کیبار

شده بود. سرم رو  یگذاشته بودند و تمام خونه نوران يسهیر يالمپ ها اطیداخل ح لیها و پله ها و وسا واریتمام د
بودند، نگاه کردم. اون  یکوبیجشن و پا مشغولچمن ها  يرو اطیاز ح يکه گوشه ییچرخوندم و به دختر و پسر ها

 يپام نبود و سکندر يبودم که حواسم به جلو يخنده به لب و پر انرژ يقدر غرق نگاه کردن به دختر و پسر ها
دور بازوم حلقه شد. چشم هام رو  یمردونه و گرم يبه افتادن و له و لوردن شدن بودم که دست ها کیدخوردم؛ نز

  زدم و به سمتش برگشتم. ینی. لبخند شرمگستمیکمک کرد که راست بأ نی. شرودمیکش یراحتمحکم بستم و نفس 

  ممنونم.-

  زد. يلبخند

  . دیمواظب باش-

 نیبازوم که دست شرو يرو یدوباره شروع به راه رفتن کرد. آب دهنم رو قورت دادم و دست نینگفتم که شرو يزیچ
تر حواسم رو جمع کردم. از پله ها باال  شیبار ب نی. دوباره شروع به حرکت کردم اما ادمیدورش حلقه شده بود، کش

تا از خدمتکار ها به سمتمون  . دومیخونه شد لیبزرگ و طو يوارد راهرو نیو شاه ایپرن ن،یرفتم و همراه شرو
 شیکه همراهش بود رو به پ یهم دست گل نیرو گرفت و شاه ایزن کت من و پرن يخدمت ها شیاز پ یکیاومدند. 

  خدمت مرد داد.

هاشون  افهیلباس و ق پ،یرو از ت نیا یعنیپولدار؛  يکه پر بود از آدم ها ی. سالن بزرگمیوارد سالن بزرگ شد باهم
مثل ما.  یو البته ست به تن داشتند؛ ست قرمز و مشک متیو گرون ق بایز يمهمون ها لباس ها. تموم دمیفهم

به  یمشک يدهیبا قد بلند و کت و شلوار اتو کش يکه پسر میدر بود، بر یکیکه همون نزد يزیبه سمت م میخواست
  کرد. یمیسمتمون اومد. با ادب و لبخند به لب اروم تعظ

  . نیخوش اومد یلیدرود و سالم، خ-

  زد. یمیهم لبخند مال ایدست داد، رو به من و پرن نیرو مردونه بغل کرد و با شرو نیشاه

جا رو  نی. دوست دارم که ایمهمون نیو برگزار کننده ا نیهستم، دوست شاه مانی. پنیخوش اومد ه،یافتخار بزرگ-
  . دیو راحت باش دیخودتون بدون يمثل خونه
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و  نینشستم؛ شاه نیو کنار شرو دمیرو عقب کش ی. آروم صندلمیرفت زیو همراه بچه ها به سمت م میکرد يتشکر
  !هیبا حال ی! چه مهمونهییعجب جا يگفت: وا جانیبا لبخند و ه ایهم رو به رومون نشستند. پرن ایپرن

  .دیخند نیشاه

  شه. یتازه االن اولشه باحال ترم م-

به  ییزدم و نگاه گذرا ينگاه کرد. لبخند ایش رو قورت داد و به پرنخنده نیکرد که شاه نیبه شاه یاخم نیشرو
اخم به  یو با کم يجفت کرده بود؛ جد شنهیس يداده بود و دست هاش رو رو یرو به صندل شهیکردم. تک نیشرو

که  نینگاهش بود، بر عکس شاه يتو یخاص تیابهت و جذاب شهیکرد. لبخندم پرنگ تر شد هم یاطراف نگاه م
و نگاهم رو به سمت  دمیکش یقیاومد. نفس عم یساکت و آروم به نظر م شهیهم نیشاد و شنگول بود، شرو شهیهم

گوشه دور هم جمع شده بودند و قهقه و خنده  هیبزرگ سال ها چه زن و چه مرد  يجمع مهمون ها کشوندم. همه
و  دندیرقص یاز دختر و پسر ها هم که اون وسط داشتند م يسر هیانداخته بود.  لرزهخونه رو به  يهاشون ستون ها

جام جا به جا کردم. سرم رو  يخودم رو تو یدادم و کم یم رو به صندل هیبود. تک السیگ هیدست هر کدومشون  يتو
 ينگاه کردم. صدا د،شدن سالن شده بو یکه باعث نوران یبیغر بیبزرگ و عج يبلند کردم و به سقف و لوستر ها

ازشون  شهیرفتم و هم ینم يجور نیا يجمع و مجلس ها يوقت تو چیبود و من سر درد گرفته بودم. ه ادیزآهنگ 
پر شده بود، نگاه  یعیرز رنگارنگ و طب يکه از گل ها یمیقد يدادم و به گلدون ها مینیبه ب ینیکردم. چ یم يدور

  لب زمزمه کردم. ریکردم. آروم ز

  !یقشنگ يچه گل ها يوا-

  بشم. رهیرخ جذابش خ میو به ن رمیباعث شد نگاهم رو از گل ها بگ نیشرو يصدا

  چشم من رو گرفته.  یمهمون نیا يهستند که تو ییزهایگل ها تنها چ نیتونم بگم  ا یم-

  زدم. يلبخند

  . ستیچشم ن يکدوم به اندازه گل هاشون تو چیخب بازم ه یول هیپر زرق و برق يو خونه یآره، مهمون-

آروم  نیکردم که چقدر شرو یفکر م نیحرفم تکون داد و دوباره ساکت شد. داشتم به ا دییتأ یبه معن يسر نیشرو
  رو هم گرفت. ایاز جاش بلند شد و دست پرن نیو ساکته که شاه
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 میر یرقصن ما م یدارن دو نفره م دیما که حوصله مون سر رفت. نگاه کن د،یزن یحرف هم نم یبخار ها حت یشما ب-
  . دییایب دیشما هم خواست

جمع دختر و پسر  يازمون دور شدند و تو ایو پرن نی. شاهمینگفت يزیو چ میفقط به اون دو تا نگاه کرد نیو شرو من
  بودند، گم شدند.  دنیکه در حال رقص ییها

 ایدادم، به اصرار پرن میشونیبه پ ینیلختم کردم. چ يبه پاها ینگاه زیم ریاز ز دم؛یکش بامیبه لباس قرمز و ز یدست
 نییو از کمر به پا پوریلباس گ يچشم بودند. جلو يتو یلیکوتاه بود و پاهام خ يادیوگرنه ز دمیلباس رو پوش نیا

 نیاز پشتم لخت بود، آست یهفت بود و کم قهی. پشت لباس داوم یتنم نشسته بود و بهم م يتو یلیساتن بود و خ
جمع به  ياومد که تو یم شیبود فقط من کم تر پ کیساده و ش یلیاومد. لباس خ یتر از آرنجم م نییپا یهاش تا کم

خواستم از جام بلند شم. دستم رو دراز کردم و  یاصال نم نیهم يلباس رو بپوشم برا نیا بهیو خب غر یشلوغ نیا
از سکوت و  ادیحرف بزنم ز نیخواست با شرو یاز اون رو خوردم. دلم م يرو برداشتم و جرعه زیم يآب رو وانیل
نگاه کردم و اما  نیم سر بره. سرم رو چرخوندم و به شروشد که حوصله یاومد و باعث م یجا نشستن خوشم نم کی

 يو نقصش شدم؛ اون دو قو بیع یمردونه و ب ورترفت و محو ص ادمیبه من حرف زدن به کل  شرهینگاه خ دنیبا د
بلوندش که  يکرد. اون چند تا تار مو یرو محو خودش م یهر نگاه دیخشدر یم دشیصورت سف يکه تو یرنگ یآب

بگم فقط و فقط نگاه  یخواستم چ یرفته بود م ادمیرو چند برابر کرده بود. اصال  شیبود، جذاب ختهیر شیشونیپ يرو
چشمم  ياز گوشه  یشدم. با تکون خوردن لب هاش قطره اشک ینم ریس ییبایکردن اون همه ز ماشاکردم و از ت یم

 یآروم گفت: م یلیگرفتم. خ نیم قطره اشک رو پاك کردم و نگاهم رو از شروبا انگشت اشاره يشد. تند ریسراز
  ؟ی. البته اگه دوست داشته باشمیبرقص میبر يخوا

  دادم. رونیم رو بنفس حبس شده آروم

  اوه بله.-

رو  دمیلرزون و سف يو از جاش بلند شد؛ دستش رو به سمتم گرفت. دست ها دیعقب کش یرو کم یصندل نیشرو
 یم قی. نفس عممیداخل دست هاش گذاشتم و از جام بلند شدم. همراهش به سمت جمع دختر و پسر ها رفت

و  ییبایدوباره محو ز دمیستر یشد. م یتر م شیهر بار ب یتا از اون همه اضطراب و استرسم کم بشه ول دمیکش
  بره.  ادمی زیبشم و اصال رقص، حرف زدن و همه چ نیشرو یدونگمر

 نیش گذاشتم و شروشونه ي. دست راستم رو رومیستادیهم ا يرو به رو گهید يجمع و مثل دختر و پسر ها وسط
آهنگ  تمیهم آروم و با ر نیشد و من و شرو یپخش م يو عاشقانه میدستش گرفت. آهنگ مال يدست چپم رو تو
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که  یو تا وقت دیرس یم شنهیس يرو ا. چشم هام رو بسته بودم و نفسم رو حبس کرده بودم. صورتم تمیدیرقص یم
تر اومد و  کی. بهم نزدك تر شد و من حس کردم که سرش نزدنمیتونستم صورتش رو بب یکردم نم یسرم رو بلند نم

  .دیچیگوشم پ يبم و آرومش تو يهم فشار دادم. صدا يکنار گوشم قرار گرفت. چشم هام رو محکم رو

  ؟یترس یم یاز چ -

  ترسم خراب کنم. یم دمیوقت نرقص چیلرزون گفتم: خب من ه يصدا با

مثل بچه ها دست و پام رو گم  نیشرو شیدونم چرا پ ینم یبود ول یگفتم، من رقصم عال یمثل سگ دروغ م داشتم
من خنده هاشم مردونه بود، اون  يخدا« لبم نشست.  يشل شدم و لبخند رو د؛یکرده بودم.  آروم کنار گوشم خند

  »ستواقعا فوق العاده

  کارت خوبه، فقط آروم باش. -

  ادامه دادم.  دنیباشه تکون دادم و همون طور آروم به رقص یسرم رو به معن 

  ششوچهل_پارت#

  

  نیشرو#

  

 دندیرقص یکه هنوز داشتند م ییسر هادستم گرفتم و اون رو از جمع دختر و پ يرو تو ایهون فینرم و ظر يها دست
  اشاره کردم. یو به صندل ستادمیا زیآوردم. کنار م رونیب

  . دینیبش-

  زدم و ادامه دادم. یکج لبخند

  بود؟ یچ يرقصتون که خوب بود، اون همه استرس برا -

  خراب کنم.  دمیترس یم ستمیکه به من نگاه کنه گفت: خب من رقص بلد ن نیو بدون ا دیبه موهاش کش یدست
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  .دمیخند اروم

  نه کارتون خوب بود.  -

لباسش  يرو ونیکردن با پاپ يکردم؛ مشغول باز ایبه هون یدادم. نگاه یام رو به صندل هیو تک دمیکش یقیعم نفس
  کرده بود رو به زبون آوردم. ریبود مغزم رو درگ يکه چند یبود. سوال ریبود انگار با خودش درگ

  د؟یدار ینسبت ایبا پرن -

  سمتم برگشت و با تعجب نگاهم کرد. به

  نه چطور؟ -

  .نیتشابه هم هیفقط  نینه اصال... ا  د؟یگیم مونیلیباال انداختم که با عجله گفت: بخاطر فام ییآبرو

  شدم. رهیخ ایرخ هون میگذاشتم و به ن زیم يگرفتم و دست هام رو رو یام رو از صندل هیتک

  !ادیبهم م يادی... زایو پرن ایهماهنگه... هون يجور هیاسم هاتون!...  -

 یکه ما باهم نسبت دیکن یدونم  فکر م یزد و گفت: م یحیسمتم برگشت و با دقت به صورتم نگاه کرد، لبخند مل به
 نیآموزشگاه که همراه شاه يرو فقط تو ایبار پرن نیو من اول میندار ینسبت چیباهم ه ستیطور ن نی... ایول میدار

  .نیهم میوستشه که باهم د یم یو االن فقط چند ماه دمیاومده بود د

 يادیز يشد و عده یبزرگ غذا نگاه کردم، غذا به صورت سلف صرف م زیتکون دادم و به م دییتأ يبه نشونه يسر
  جمع شده بودند.  زیاز مهمون ها دور م

خودمون غذا  يو برا میبر دیگشنم شده... اگه شما هم دوست دار گهیفکر کنم وقت غذاست چون من واقعا د -
  .میبکش

  زد. يلبخند

  گشنمه. یلیخوبه چون من هم خ یلیاره خ-
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 يبرنج و کباب تو یخودم کم يشد و من برا یم دهید زیم ي. انواع غذا رومیرفت زیو به سمت م میجامون بلند شد از
برم که  زیاول خواستم به سمت م م؛یاومد رونیاز جمع ب ییو دوتا دیخودش غذا کش يهم برا ایبشقاب گذاشتم. هون

  نگاه کردم. ایافتاد. به هون اطیقشنگ داخل ح يها قیبزرگ و آالچ اطیبه ح ادمی

  تره. یفضاشم عال نیاون جا بهتر و همچ يهوا م؟یبخور اطیح يغذامون رو تو هینظرت چ -

  شوق نگاهم کرد. با

  .هیعال -

از داخل  یهم دست کم اطی.  حمیزدم و همراه هم از خونه خارج شد يجواب نگاه پر از ذوق و شوقش لبخند در
 یکیبه سمت  ایبودند. من و هون یمشغول رقص، خوردن و الو ترکون اطیح ياز دختر و پسر ها تو یلیخونه نداشت خ

لب هاش نقش بسته بود رو به  يکه رو ییبایز بخندبا ل ای.  هونمینشست یگرد و چوب زیو پشت م میها رفت قیاز االچ
و  مییایکه ب نین.  فکر اکم نداره. درخت و گل هاش فوق العاده یچیاز ه ره،ینظ یخونه ب نیا اطیمن گفت: واقعا ح

  بود، ممنون. یواقعا عال میجا غذامون رو بخور نیا

  .دمیموهام کش يتو یدست

  داره. ییبایز و زبزرگ، سرسب اطیکنم. موافقم ح یخواهش م-

  شه. یکرد که آروم گفتم: غذاتون سرد م یهمون طور به اطراف نگاه م ایهون

  کرد. یاروم يخنده

  شدم. ییبایز نیمحو ا-

  آروم و آروم شروع کرد به غذا خوردن.  بعد

و به جمع شاد  میها داده بود یصندل یمون رو به پشت هیو تک میساعت هر دومون کامل غذامون رو خورد میاز ن بعد
. دیرقص یآورد و م یدر م يجمع بود و داشت مسخره باز يتو ایهم همراه پرن نی. شاهمیکرد یدختر و پسر ها نگاه م

  لب زمزمه کردم. ریآروم ز

  پسر. نیشه ا یوقت آدم نم چیه-
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  .دیو آروم خند دیشن ایهون

  .هیپر انرژ یلیداداشتون خ ییخدا -

  باال انداختم. ییابرو

  .ونهیالبته دو  -

  نگاهم کرد. ایهون

  د؟یدوسش دار یلیخ -

  لب هام نقش بست. يرو یو از ته دل قیهام رو بستم، لبخند عم چشم

  تر از جونم. شیب -

  کرد، نگاه کردم.  ینگاهم م شییایدر ییکه داشت با نگاه خاص و چشم ها ایهام رو باز کردم و به هون چشم

  که دارم. هیاون تنها کس -

  آروم سرش رو کج کرد. ایهون

  طوره؟ نیتو هم ياونم برا -

  شدم. رهیخ نیرو ازش گرفتم و دوباره به شاه نگاهم

 یرو به پاش گذاشتم حت میزندگ يوقت مثل من باشه، من همه چیدوست ندارم ه یدونم که دوسم داره ول یم -
 يتو ایباشه و ازش غافل نشم. خوش حالم که پرن نیتر حواسم به شاه شیتا بتونم ب ستین میزندگ يتو یکس

  داره. دوسترو هم  يگهی... خوش حالم که اون خوش حاله و خوش حالم که کس دشهیزندگ

  زدم. يلبخند

  که شاد باشه. نیتموم تالشم ا -

  از جاش بلند شد. ایهون
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  گم، خوش به حال داداشتون. یکه م هیبار نیسوم نیا -

  و از جام بلند شدم. دمیخند آروم

  وقت رفتنه. گهید-

  .ستادیکنارم ا نی. شاهمیرفت ایو پرن نیبه سمت شاه ایو هون من

  م؟یبر مییخوا ینگو که م -

  زدم. یبزرگ لبخند

  .نیشده شاه رید -

  کرد. یاخم

  ضد حال. -

خدمت کت دختر  شیکنه. پ یبا غر غر به سمت دوست هاش رفت تا خداحافظ نیو شاه میدیخند ایو پرن ایهون من،
گفت: بهتون  ایرو به من و هون جانیبا ه نی. شاهمیشد نیو سوار ماش میکرد یها رو آورد و ما هم از همه خداحافظ

  خوش گذشت؟

  زد. یحیلبخند مل ایهون

  اره خوب بود، ممنون. -

  خان داداش؟ یزد و رو به من گفت:  تو چ یچشمک نیشاه

  گفتم: بدك نبود. یالیخ یباال انداختم و با ب ییابرو

  گفت. یشیا نیشاه

  برو تو هم ضد حال. -

  . میو بعد خودمون به سمت خونه راه افتاد میو خنده دختر ها رو به خونه رسوند یو با شوخ میدیخند همه
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  هفتوچهل_پارت#

  

  نیشرو#

  

و از  دمیکش یقیو نفس عم دمیبه شلوار کتانم کش یآرنج مرتب تا کردم. دست يرو تا رو مینفت یآب راهنیپ نیآست
 نییدادم و از پله ها پا مینیبه ب ینیسالن کردم؛ چ يبه چهار نفر حاضر تو یپله ها نگاه ياتاق خارج شدم. از باال

  سالن نشسته بودند رفتم. يمبل ها يلبم نشوندم و به سمت مهمون ها که رو يرو ي. لبخندرفتم

  .نیخوش اومد یلیسالم خ -

کردند. چقدر دلم براشون تنگ  یاحوال پرس یکه همراهشون بود از جاشون بلند شدند و به گرم یتا مرد و خانم سه
  مبل تک نفره رو به رو شون نشستم. يشده بود. رو

  د؟یاز ما کرد يادیچه عجب  -

  نگاهم کرد. ینیبا لبخند غمگ یصالح يآقا

  .میبهتون سر بزن میفقط نتونست میادتونیبه  شهیآقا، ما هم دیینفرما-

  .دمیخند آروم

  دوبارتون. دنیکنم. خوش حالم از د یم یدارم باهاتون شوخ یصالح يدونم آقا یم-

شه.  یآقا. به خدا شرکت داره نابود م دیصداش گفت: لطفا برگرد ينگاهم کرد و با بغض تو یبا ناراحت نیمت خانم
چطور شرکت رو  دیکه با ستی.. اصال بلد نکنه. یم کاریدونه داره چ یاصال نم ارینمونده؛ آقا سام یازش باق یچیه

  شدند و به فکر ترك شرکت هستند. لطفا آقا. یعاص کتشر يکار کنا يهمه داد؛یاش داد و ب اداره کنه... همه

  . دمیموهام کش يتو یرفت. با حرص دست یقلبم فرو م يتو يریمثل ت نیخانم مت يها حرف

  تونم. یمتأسفم... متأسفم نم -
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  جاش جا به جا شد. يتو یشرکت بود کم يها نیکه از بهتر یمینع يآقا

  .دیکه شما برگرد میکن یم ي. ما هر کارهیشرکت رو به نابود ؟یسینف يآخه چرا آقا -

  .دمیبه صورتم کش یدست

 هی دیبرداره. با نیبدم تا اون دست از سر شاه اریکرد، من مجبور شدم شرکت رو به سام دیرو تهد نیشاه اریسام -
  .میبنداز رونیرو از شرکت ب اریسام میباشه تا بتون یمنطق لیدل هیمدرك بزرگ و 

 هیکه اون مثل  نیتر از ا یکشه؟ منطق یشرکت مواد م يمحکم تر که اون تو نیاز ا لیبا عجله گفت: دل نیمت خانم
  .ارهیشرکت م يمواد رو تو یگه و به راحت یم راهیاون اصال اعصاب نداره، به همه بد و ب  ه؟یروان

  اون قدر تند سرم رو بلند کردم که حس کردم گردنم رگ به رگ شد. نیخانم مت يحرف ها دنیشن با

  ! مواد!؟یچ -

  تکون دادند. دییتأ يچهار تاشون با هم سرشون رو به نشونه هر

  خدا... يوا-

  کندم. یتند تند با دندون پوست لبم رو م تیحرص و عصبان از

  خوام... یمدرك م-

  جام بلند شدم و رو به چهار تاشون. از

کار هاش که باعث  يکنه... از همه یم دادیداد و ب هیکه داره رو سر بق ییکشه، از وقتا یکه داره مواد م یاز لحظات -
  شرکت شده... يو مشکل برا یعذاب و ناراحت

  ما آقا. يرو بسپار به عهده نیگفت: ا یاز جاش بلند شد و با خوش حال یصالح ياقا

  زدم. يلبخند

  .میشرکت رو نجات بد میتا بتون دیهر چه زود تر دست به کار بش دیبا د،یدونم که کارتون رو بلد یم-

  و با حرف هام موافقت کردند.  دندیخوش حال خند همه
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ازت پسش مونه،  یاون شرکت از اول مال من بوده و تا آخر هم ما من م اریسام«مبل ولو شدم.  ياز رفتنشون رو بعد
  ».رمیگ ی... پسش مرمیگ یم

  

  هشتوچهل_پارت#

  نیشرو#

  

 یشرکت برام م يکه کارکنا ییمدارك و عکس ها يشرکت بودم، جمع آور يکار ها ریشد که درگ یم يهفته دو
از شرکت داشتم. تمام تالشم  اریانداختن سام رونیب يو مدرك برا لمیعکس، ف یبود. کل يریفرستادند، کار وقت گ

کار مصمم تر  نیانجام ا يشد که تو یمو وضع خراب شرکت باعث  اریسام يکار ها دنینجات دادن شرکت بود. د
باز  اریبفهمه. اون نقطه ضعفم بود و اگه سام يزیخواستم چ یدونست و من نم ینم يزیموضوع چ نیاز ا نیبشم. شاه

  بکنم.  يکار چیتونستم ه یداد و اون موقع من نم یرو طعمه قرار م نیانجام بده مطمئنن شاه يخواست کار یم

 ادیآوردند. ز یشام به خونه م يرو همراه خودشون برا ایشب ها هون یسرگرم بود و گاه ایبا پرن نیمدت شاه نیا يتو
قرار  نیهم مشکوك نباشم.  امروز هم به اصرار شاه ادیکردم که ز یم یسع یتونستم باهاشون وقت بگذرونم ول ینم

 دیو سه ساله با ستیپسر ب هیساله و  یپسر س هیچرا  کهخورم  ی. از اون موقع من دارم حرص ميشهر باز میشد بر
گفت که من افسرده و ضد حالم و دختر ها دوست دارن  یهمه اش بهم م نیشاه یاصال واقعا زشته ول ؟يبرن شهرباز

چشم  نیداد شاه يشدم و االن هم مشغول آماده کردن خودم بودم. با صدا یبا هزار مکافات راض م؛یبر دیما هم با
 میشلوار ل بیپولم رو داخل ج فیرو مرتب کردم، ک میمشک راهنیپ يقهیفشار دادم و بعد  يمحکم رو روهام 

  گذاشتم و از اتاق خارج شدم.

  اومدم بابا.-

 ستادهیبود، ا دهیپوش یکه اون هم مشک ایکنار پرن یخفن و مشک پیت هیبا  نیرفتم. شاه نییتند از پله ها پا تند
  ساکت و آروم نشسته بود. شهیهال مثل هم يمبل ها يهم رو ایبود. هون

  .یسالم به همگ-

  کرد. یاحوال پرس ییبا خوش رو ایهون یبا اخم و تخم جواب دادند ول ایو پرن نیشاه
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  اومدم. رید قهیو گفتم: چتونه شما فقط ده دق دمیخند

  .ریشده د ریبا حرص گفت: د نیشاه

 يآهنگ شاد نی.  شاهمیشد نیشاه نیو سوار ماش مینگفتم و فقط لبخند زدم. با هم از خونه خارج شد يزیچ
  راه افتاد.  يگذاشت و با سرعت باال به سمت شهرباز

  نهوچهل_پارت#

  نیشرو#

  

 یشدند من هم سوار م یکه سوار م يلهیرفتم. هر وس یم ایو هون ایپرن ن،یفقط داشتم دنبال شاه يشهرباز يتو
ها کنار  لهیوس يحوصله رو یذوق، سرد و ب یدادم. ب یدادن، من هم انجام م یکه انجام م يشدم؛ هر کار و هر باز

  »متنفرم. يمن، من واقعا از شهر باز يداخ«دادم.  یاطراف گوش م يو داد ها غینشستم و به ج یم ایهون

 یمکتین يهم کنار هم رو ای. من و هونرنیبگ یو خوراک وهیرفتند تا آبم نیو شاه ایپرن ،يو باز یخستگ یاز کل بعد
  د؟یقدر ساکت نیچرا ا د؟یبه من کرد و آروم گفت: شما ناراحت ینگاه ای.  هونمینشست يشهرباز یخلوت يتو

  زدم. یو لبخند کم رنگ دیکش یقیعم نفس

  به نظرم. ستین یجالب و جذاب حیرو دوست ندارم. تفر يفقط شهرباز ستم،ینه ناراحت ن-

 نیاز کنارمون رد شد و گفت: اقا پسر اگه ا يبگه که پسر يزیجاش جا به جا شد و خواست چ يتو یگفت و کم یآهان
  .میاریکم لبخند رو لبش ب هیو  میبه دوست دخترت کمک کن میما بتون دیشا ،یحال یذوق و ب یقدر ب

  .دیرو جلو تر کش شیروسر اینگاهش کردم. هون سرد

  برو رد کارت حوصله ندارم.-

 یمثل چوب خشک نشست يشهر باز يتو يجور نیدونم، فقط دوست دخترت گناه داره ا یو گفت: م دیخند پسره
  کمک... هیما  دیشه... شا یخسته م یطفل

  حرفش نصفه موند.  دمیکه تو صورتش کوب یمشت با
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  برو گمشو فقط.-

 یکردم که با نگران ایبه هون یاش بود ازمون دور شد. نگاه چونه يکه رو یبا تعجب نگاهم کرد و با دست یکم پسر
که  ییها یبا خوراک ایو پرن نیدادم. شاه رونیشلوارم گذاشتم و نفسم رو ب بیج يکرد. دست هام رو تو ینگاهم م

  دستشون بود، سمتمون اومدند. يتو

  شده؟ یچ-

  .دمیموهام کش يتو یدست

  .گهید يجا هی ای نیماش يتو میبهتره بر ،یچیه-

رفتم و سوار  نیتکون داد. جلو تر از اون ها سمت ماش دییتأ یکرد و رو به من سرش رو به معن ایبه هون ینگاه نیشاه
  شدم.

  گند زدم. ایاوه خدا-

و  دمیکش یگفتند. پوف ینم يزیچ شدند. همه ساکت بودند و نیهم سوار ماش ایو هون ایپرن ن،یشاه قهیاز پنج دق بعد
  هم فشار دادم. يچشم هام رو محکم رو

  رو خراب کردم. حتونیمتأسفم، تفر-

  و باهم گفتند. دندیخند نیو شاه ایپرن

  اشکال نداره داداش.-

خب درسته «.  دیابروم باال پر»  داداش؟«دم که حواسش به من نبود. نگاه کر ایپشت سر برگشتم و با تعجب به پرن به
زدم و  يکرد؛ لبخند یافتاد که موشکافانه نگاهم م ایسرم رو چرخوندم که چشمم به هون» داداششم گهیاالن د گه،ید

  پارك... هی نجایا ال،یخ یرو ب يگفت: خب شهرباز جانیبا ه نیشدم. شاه رهینگاهم رو ازش گرفتم و دوباره به جلو خ

  .دمیحرفش پر وسط

  پارك. ای يشهرباز ير یم ای الیخ یآه ب-

  رستوران. میر یکردم و گفتم: م یاخم
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  نازك کرد. یپشت چشم نیشاه

  ذوق. یب-

  کردم. يخنده تک

 یهمه سرو صدا هم دور م نیهم از ا میخور یرستوران هم غذا م هی میر یم ،يمن از پارك و شهرباز ادیخوشم نم-
  . میش

  . میراه افتاد یقبول کردند و ما سمت رستوران هیو بق نیشاه

  پنجاه_پارت#

  نیشرو#

  

بود.  بایهمون طور داخل هم لوکس و ز د؛یرس یو باکالس به نظر م کیش رونی. رستوران از بمیرستوران شد وارد
  کرد. یمن نشسته بود و با اخم نگاهم م يرو به رو نی. شاهمینشست يشهیگرد و ش زیپشت م

  ه؟یچ-

  زد. زیانگشت اشاره دو ضربه به م با

  ها! مییمهمون تو-

  .دمیخند آروم

  باشه بابا.-

  از جاش بلند شد. ایهون

  رم دستامو بشورم. یمن م-

رستوران رو  اد،یز يها پر بود و سرو صدا زیم يبود؛ همه ینگفتم و به اطراف نگاه کردم. رستوران شلوغ يزیچ من
  بهتر بود.  يشهرباز يو داد ها غیپر کرده بود، اما بازم از سر و صدا و ج
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فکر بودم و داشتم به  يشدم. تو رهیکه چند شاخه گل رز قرمز داشت خ زیم يدادم و به گلدون رو زیام رو به م هیتک
به  نیشاه يبودم که با صدا ریکردم و با خودم درگ یداشتم، فکر م اریسام يکه برا ییها شرکت و نقشه يکار ها

  خودم اومدم. 

  داداش؟-

  نگاهش کردم. جیرو بلند کردم و گ سرم

  جانم؟-

  تر آورد. کیگذاشت و سرش رو نزد زیم يهاش رو رو دست

  ؟يتو حالت خوبه؟ عاشق شد-

  تعجب چشم هام گرد شد. از

  ؟یچ-

 رونیبا ما ب ،يخند یاصال نم ،يشد ریگوشه گ ،يفکر يتو يادیمدت ز هیدونم واال  یباال انداخت و گفت: نم يا شونه
  .ياینم

  شد. رهیچشم هام خ به

  ت؟یزندگ ياومده تو یکس ه؟یخبر-

 یکردم که اصال به من نگاه نم ایبه هون ینشست. نگاه یصندل يرو ایشد و هون دهیمن کش یهمون لحظه صندل يتو
  نگاه کردم. نیشده بود. دوباره به شاه رهیخ زیم يکرد و فقط به گلدون رو

  شده. ادیمدت کار هام ز هینه من فقط -

  اش جفت کرد. نهیس يداد و دست هاش رو رو یاش رو به صندل هیتک نیشاه

  !یو طوالن ادیز يرفتنا رونیوقت، ب ریتا د یتلفن يپس اون تماس ها -

  کنم.  یبخوام مخف ستمیگم، بچه که ن یم میزندگ يباشه تو یو گفتم: اگه کس دمیکش یپوف
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  زد. يلبخند نیشاه

  باشه داداشم.-

  دادم. مینیبه ب ینیچ

  ؟ينظر دار ریمن رو ز يکار ها-

  .دیخند آروم

  .یزن یمشکوك م يادینه تو ز-

 دیشا ایکرد... نگران  ینگاهم م يجور هیافتاد،  ایهون يچشم ها ينگفتم و نگاهم رو ازش گرفتم که نگاهم تو يزیچ
 یینگاهم رو ازش گرفتم و به غذا ها دم؛ید یرو م یچشم هاش حس مبهم يدونم فقط تو ینگاهش ترس بود، نم يتو

 اقیافتاد که چقدر گشنمه. با عجله و اشت ادمی هشونگذاشته شده بودند، نگاه کردم. با نگاه کردن ب زیم يکه رو
رو به رو  ایو هون ایپرن ن،یشاه يگرد شده  يلحظه سرم رو بلند کردم که با چشم ها کیشروع کردم به غذا خوردن؛ 

  دهنم رو قورت دادم. يتو يشدم. لقمه

  گشنمه خب. ه؟یچ-

شد خوش حال باشم، شاد  یکه من هم خندم گرفت. خنده شون باعث م دنیسه تاشون شروع کردند به خند هر
باشه که هر چقدر  ادمیشد کم تر به مشکالت فکر کنم و  یو عاشق شدنش برام لذت بخش بود؛ باعث م نیبودن شاه

و  ینقطه ضعف منه و ناراحت نیشاهها بجنگم.  یتونم با مشکالت و سخت یحالش خوب باشه من بهتر م نیکه شاه
  . ارهیتونه من رو از پا در ب یاون م يغصه

که  ای. به سمت پرنارهیرو ب نیرفته بود که ماش نیبود و شاه ستادهیا يگوشه ایهون. میرفت رونیاز رستوران ب یوقت
زدم و آروم  يسرش رو بلند کرد و از جاش بلند شد. لبخند دیبست، رفتم. من رو که د یداشت بند کفش هاش رو م

  باش. نیگفتم: مواظب شاه

  تعجب نگاهم کرد. با

  شده؟ يزیچ-

  شدم. رهیشلوارم گذاشتم و به آسمون و ماه تابان خ بیج يهام رو تو دست
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  تو حالش خوبه... شیخنده، خوش حاله، پ یم نینشده، فقط شاه يزیچ-

  نگاه کردم. ایرنگ و پر از تعجب پرن یمشک يرو چرخوندم و به چشم ها سرم

 شهیو همه جا کنارش باش و حواست بهش باشه. من هم شهیباشه. هم یشگیباش، بزار لبخندش هم ششیپس پ-
خوام که مواظب  یو من ازت م یاالن تو هم هست ی... ولیبودم و مواظبش بودم ول شیزندگ يبودم که تو یتنها کس

  . یدلش باش

  فقط آروم گفت: حتما. یتعجب کرده بود ول ادیکه ز نیمات بود، با ا ایپرن

بود، گفتم:  ستادهیکه هنوز مات پشت سر من ا ایرفتم؛ سرم رو چرخوندم و به پرن ایزدم و سمت هون یکم رنگ لبخند
  .ایپرن میبر ایب

 يها نیماش نیرو از ب نیماش نی. شاهستادیا ایتند تند سرش رو تکون داد و با دو سمتم اومد و کنار من و هون ایپرن
  .میبود سمت خونه هامون راه افتاد ریکه درگ ییسکوت و با فکر ها يآورد و تو رونیب گهید

  کیوپنجاه_پارت#

  

  نیشرو#

  

 یمیبود. لبخندم پرنگ تر شد از تصم بایو فوق العاده ز یکردم. هوا آفتاب ینگاه م اطیلبخند از پنجره به داخل ح با
که خودم قرار  یو به صرف جوجه کباب اطیح يشام، تو يبرا ایو هون ایپرن ن،یبودم. دعوت شاه یکه گرفته بودم راض

شرکت از  يکه بخاطر کار ها يکرده بودم. بعد از فاصله یواقعا کار خوب یبود ول ییهوی میتصم کیبود درست کنم، 
  کنه.  کیتونست همه رو دوباره به هم نزد یم یدعوت نیا ر،یاخ يها يریبچه ها گرفته بودم و درگ

و پشتم رو به پنجره کردم که چشمم به سارا خانم افتاد؛ با  دمیو از پنجره فاصله گرفتم و چرخ دمیکش یقیعم نفس
  نشست و سمتش رفتم. میشونیپ يرو یکیکرد. اخم کوچ یداشت نگاهم م یاشک يچشم ها

  شده؟ یسارا خانم چ-
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  چشمش رو پاك کرد. ياشک گوشه شیگل گل يو با روسر دیرو باال کش شینیب

  مادر؟ یکن کاریچ يخوا یم-

  زدم. یتعجب لبخند کم رنگ با

  ه؟یخوام برا شام بچه ها رو دعوت کنم! کار بد یخب م-

  .دیام کش به شونه یاومد و دست کمینزد

  ؟يریشرکت رو پس بگ يخوا یم-

  انداخت. نییتر شد و چشم هام گرد شد. سرش رو پا شیب تعجبم

  مادر. دمیامروز ناخواسته حرفات رو شن-

  دادم. رونیرو با آه ب نفسم

  بدونه سارا خانم، اصال.  دینبا يزیموضوع چ نیاصال از ا نیشاه-

  زدم. يدستم گرفتم؛ لبخند يرو تو رشیچروك و پ يها دست

از شرکت  اریراحت سام یلیدم و خ یم سیمدارك دستمه نشون پل يسر هیخواد.  ینم یاصال نگران ست،ین يزیچ-
  خودش.  يبا پا رونیره ب یم

  کرد. شیشد، بغض صداش دلم رو ر رهینم دار به چشم هام خ يخانم با چشم ها سارا

خواد براتون  یشرکت شو، دلم نم الیخ یب ایوقت؟ دردسر نشه مادر. ب هینکنه  دیتو رو هم تهد نیمادر مثل شاه-
  .فتهیب یاتفاق

  زدم. یو نگران یبه اون همه مهربون یبزرگ لبخند

رفته تا  شیپ ی... کار ها همه به خوباینگران يادیپدرم بشم؛ بعدشم شما ز يادگاریاون شرکت و  الیخ یتونم ب ینم-
  ره اصال نترس. یم شیخوب پ یبه بعدشم همه چ نیاالن، از ا

  تر رفتم و بغلش کردم. کیکرد. نزد یطور نگران نگاهم م همون
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 نیدر ا يزیچ نیشاه خوام که ی. ازتون مدیره نترس یم شیخوب پ یمثل مادرم دوست دارم سارا خانم، همه چ-
  خب؟ دیباش نینبودم مواظب شاه يکه... اگه روز نیباره نفهمه و ا

  .دیبه شونه ام کوب یجدا شد و مشت آروم ازم

  لوس باشه؟ يتونه مواظب اون بچه یجز تو م یک ،ینباش ياگه بخوا يغلط کرد-

  .دمیته دل خند از

  کنم. یچشم من غلط م-

  .دمیاومده بود و بوس رونیب يروسر ریو لختش رو که از ز دیسف يموها يرو

  نقص باشه. یب میخوام دعوت یرسند، م یکه االن بچه ها م میرو آماده کن لیوسا میبر ایحاال ب-

 يو بغض تو دمیبه صورتم کش یتکون داد و وارد آشپزخونه شد. دست دییتأ يبه نشونه يخانم با لبخند سر سارا
 اطیکه سارا خانم آماده کرده بود رو برداشتم و وارد ح يانداز ریگلوم رو قورت دادم. به سمت اپن رفتم و سبد و ز

  شدم. 

انداز گذاشتم و به سمت منقل  ریز يپهن کردم. سبد رو رو اطیح يرز تو يچمن ها و رو به گل ها يانداز رو رو ریز
جوجه رو که قبال  يها خیزغال داخل منقل گذاشتم و روشنشون کردم.  به سارا خانم کمک کردم که س یرفتم. کم

  . ارهیآماده کرده بودم، ب

و دقت شروع کردم به  جانیمنقل گذاشتم و با ه يجوجه ها رو رو خیرو آماده کردم. س زیبچه ها همه چ دنیرس تا
  م.سرم رو بلند کرد نیشاه يباد زدنشون.  با صدا

  کنه... یبه به خان داداش داره برامون جوجه کباب درست م-

 دیرو بدون نیجوجه خوردن داره، ا نیاومدند، کرد و گفت: ا یبه دختر ها که پشت سرش داشتند سمتمون م ینگاه
  .دینخورد يزیچ نیتو عمرتون همچ

 يگهیتر از هر موقع د باینور ماه ز ریز شییایدر ينگاه کردم که چشم ها ایلبم نشست و به هون يرو یبزرگ لبخند
  .دیامشب رو مهمون من دینیو بش دیایب د،یآروم گفتم: خوش اومد حشیشده بود، در جواب لبخند مل
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کنارشون نشست. جوجه ها که  شیشگیو متانت هم یبا آروم ایانداز نشستند و هون ریز يبا ذوق رو ایو پرن نیشاه
مثل  نیکه سارا خانم پهن کرده بود گذاشتم. شاه يسفره  يگذشتم و رو یآماده شدند.  همه رو باهم داخل نان نرم

  تأسف تکون دادم. ياز رو ي. سراشتجوجه برد خیچهار س ایخودش و پرن يها حمله کرد و برا یوحش

  به خدا. یوحش یلیخ-

کرد و مشغول خوردن شد. به تک تکشون نگاه کردم.  يگذاشتم. تشکر خیدو تا س ایهون ينشستم و برا کنارشون
 نیخدا ا«دلم آروم گفتم:  ياز ته دلشون زدم. چشم هام رو آروم بستم و تو يشاد و لبخند ها يبه چهره يلبخند

  ».ریوقت ازم نگ چیرو ه يلبخند و شاد

و گفتم:  دمیکرد.  خند ینون رو نگاه م يال یه داشت دزدکک نیهام رو که باز کردم چشمم افتاد به شاه چشم
  .ادهیز یلیشکمو، بردار خ

  . دمیخند شیونگیهمه ذوق و د نیهم برداشت. از ته دل به ا گهید خیس هیبچه گونه  یبا ذوق نیشاه

  

  دووپنجاه_پارت#

  نیشرو#

افکار خودمون غرق  ي. ساکت و تومیکرد یو به نور ماه نگاه م میو همه کنار هم نشسته بود میرو خورده بود شاممون
 یکردم سراغم م ینگاه م ایبه هون یکه وقت یبودم با خودم، با کار هام و احساسم. احساس خاص ری. من درگمیبود

 نیاومد، اما... اما ا یبه سراغم م دمید یکالس م يتورو  ایپرن یبود که وقت یهمون حس هیکه شب یاومد؛ احساس
رو  ینیریش نیا رمیاخ يها و کار ها يریتر. چشم هام رو بستم؛ اما درگ بایز یلیتر بود... خ نیریتر و ش ياحساس قو
همه  نیاومد. ا یم ادمیکارهاش و شرکت  ار،یو حسم فکر کنم بازم سام ایاومدم به هون یکرده بود. تا م لیبه زهر تبد

 يشد، برا یاندازه ام م یب یباعث سر درد و کسل ادیز يافکار ها يو غرق شدن تو یدر پ یپ يَپرِش ها نیفکر، ا
  مدت از بچه ها فاصله گرفته بودم.  نیبود که ا نیهم

از  نیشاه هویبگم که  يزیزدم و خواستم چ ينگاه کردم. لبخند ایو هون ایپرن ن،یهام رو باز کردم و به شاه چشم
  کرد. یکوتاه میزد و تعظ يجاش بلند شد. با تعجب نگاهش کردم لبخند

  با اجازه داداشم...-
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  کرد. ایو بعد به هون ایبه پرن ینگاه

  رو برم مسافرت. يمن قراره فردا با دوستام چند روز-

 یاعتماد کرد، م نیشاه يشه به دوست ها یمسافرت؟ دوست؟ نه... اصال نم«نشست.  میشونیپ يرو یاخم باالفاصله
  »کنند. یولش م ندازنش و یدردسر م يبرن باز تو

  با غر غر بلند شد. ایبگم که پرن يزیچ خواستم

  ؟یپس من چ ؟یگرفت میتصم ییهویچرا  ؟یچ-

  تر کرد. کیرو به خودش نزد ایحلقه کرد و پرن ایپرن يو دستش رو دور شونه ها دیخند نیشاه

گرفتند قبل از شروع امتحانات برن  میکشه؛ بچه ها تصم یتازه فقط چند روز طول م رم،یاگه داداش اجازه بده م-
  شمال...

  چشم هاش رو مظلوم کرد و به من نگاه کرد. بعد

  منم دلم خواست برم.-

... اریخواستم انجام بدم... شرکت، سام یکه م يکار«اومد.  ادمی يزیلحظه چ کیمانع بشم که  تیبا عصبان خواستم
تونه کارم رو راحت  یم نیشه، رفتن شاه یانجام کارم م يوقت برا نیبهتر نیها دور باشه... اره ا نیاز ا نیشاه دیبا

  »تر کنه.

  کردم. نیمظلوم شاه يبه صورت جذاب و چشم ها يلبخند

  .يبر یتون یم ستین ی... باشه حرفيدردسر ننداز يو خودتو تو يباز دست گل به آب ند ياگه قول بد-

  مات نگاهم کرد. نیشاه

  ؟يجد-

زد و به سمتم  يداد یاز خوش حال هوینگاهم کرد و بعد  یتکون دادم. کم دییتأ يو سرم رو به نشونه دمیخند آروم
  اومد.
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  داداش. ولیا-

  کرد و شروع کرد به تکون دادنم. بغلم

  .ی... مرسیمرس-

  حرص از خودم جداش کردم. با

  خفه شدم بابا، باشه ولم کن.-

  نگاه کرد. ایولم کرد و به پرن یبا خوش حال نیشاه

  .ارمیحاال تو قهر نکن برات کادو م-

  زدم.   يو منم لبخند دندیخند ایو پرن ایهون

به سارا خانم کمک کردم.  لیجمع کردن وسا ياون ها رو به خونه رسوند، تو نیکه شاه ایو هون ایاز رفتن پرن بعد
بود؛ فقط آرزو داشتم  يشد. شب فوق العاده  یلبم محو نم يجوره از رو چیلبم نقش بسته بود و ه يرو یلبخند بزرگ

فکر کنم.  ایتر بتونم در مورد حسم به هون شیرو درست کنم و اون موقع ب یگرده بتونم همه چ یبر م نیشاه یتا وقت
  .دمیموهام کش يتو یدست

  ...ایهون-

  بخورم. يسارا خانم باعث شد هول کنم و سنگدر يصدا

  .یصداش کن دیاهست ب یمادر، وقت ستیجا که ن نیا-

دونم ازش خوشت  یو گفت: حاال برا من خودتو نزن به اون راه، من م دیمچاله شده نگاهش کردم که خند يافهیق با
  اومده.

  از ته دل. يخنده  هی... دنیخودم تکون دادم و همراه سارا خانم شروع کردم به خند يتأسف برا ياز رو يسر

  

  سهوپنجاه_پارت#
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  نیشرو#

  

نگاه  یبه سالن خال یو کم ستادمیپله ها ا ياومدم. رو رونیآشفته از اتاق ب یپف کرده و سر و وضع ییچشم ها با
  کردم.

  ن؟یشاه-

  بلند از اشپزخونه جواب داد. يبا صدا نیشاه

  جانم؟-

وارد اشپزخونه » .نمشیتونستم وقت رفتن بب یخوب بود حداقل م«رفتم.  نییو از پله ها پا دمیکش یراحت نفس
  کردم. یخورد. اخم یتند تند داشت صبخونه م نیشاه شدم؛

  پره تو گلوت. یآروم تر بخور، م-

  رو به روش نشستم. یصندل يکرد که آروم آروم لقمه هاشو بخوره. رو یزد و سع يلبخند

  د؟یبر دییخوا یکجا م قیحاال دق-

  شد. رهیسرش رو بلند کرد و به من خ نیشاه

  .میهست يده نفر هی. میگرد یبعد بر م میمون یرو  اون جا م يدو سه روز هیچالوس.  میقراره که بر-

  زد. یچشمک

  .میهمه پسر-

  دادم. میشونیبه پ ینیچ

  خوبه.-

 رونیبرداشت. منم از جام بلند شدم و از آشپزخونه ب شیکنار یصندل ياز جاش بلند شد و کوله اش رو از رو نیشاه
  اومد. رونیپشت سرم ب نیرفتم. شاه
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  داداش؟-

  بغلم کرد. يتر اومد و تند کیسمتش برگشتم. نزد به

  شه. یدلم برات تنگ م-

  خودم رو تکون دادم و با حرص گفتم: لوس نشو ولم کن. یکم یکه از بغل کردنش ناراحت نشده بودم ول نیا با

  !یاحساس یجدا شد و با خنده گفت: چقد تو ب ازم

  داد زدم: اطیح يپاگرد پله ها يرفت. رو رونیکرد و از خونه ب یاز سارا خانمم خداخافظ نیزدم. شاه يلبخند

  کن؛ مواظب خودتم باش. یرانندگ واشیجواب تلفن هام رو بده.  ا،یخاموش نکن تویگوش نیشاه-

  برام تکون داد و از همون دور بوس فرستادم. یدست

  چشم، فعال خداحافظ.-

  لب آروم زمزمه کردم. ریز

  خدا به همراهت.-

و  دمیکش یخارج شد و من هم دوباره وارد خونه شدم. از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم.  پوف نگیاز پارک نیشاه
  به دور تا دور اتاقم کرد. ینگاه

  » سوت و کور رو تحمل کنه؟ يخونه نیخواد ا یم یک حاال«

  و بعد شروع به انجام کار هام بکنم.  رمیدوش بگ هیسمت کمدم رفتم و حوله ام رو برداشتم و رفتم تا  به

  

***  

 یقی. نفس عمدمیام کش رهیت یزرشک راهنیپ يقهیبه  یگذاشتم و دست میکت اسپرت مشک بیرو داخل ج میگوش 
گذاشتم که به مدت ده سال  یاتاق يباز شد و من پام رو تو ی. در به آرومدمیکش نییدر رو پا ي رهیو دست گ دمیکش

  باهاش خاطره داشتم. 
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  سالم.-

  بلند شد و سمتم اومد. یصندل ياز رو يبا لبخند مسخره ا اریو سام دیچرخ یصندل

  .دیی... بفرمادییجانم. بفرما يمنور نمود ،یسینف يبه به آقا-

  مهار کنم. یرو کم تمیکردم که عصابن یکردم و سع یاخم

  چه وضعه شرکته؟ نیا اریسام-

  .دیرنگش کش یبه کت طوس یدست اریسام

  که دست تو بود؟ یخوب شده نه؟ بهتر از شرکت-

  زدم. يپوزخند

که هستند از دست  ییشرکت استفعا دادن، اونا ياز کارکنا یلیخ ؛يدیواقعاکه افتضاحه. شرکت رو به گند کش-
به همه بد و  ،يد ین خجالت همه رو مورد فحش قرار مپروا و بدو یشدند. ب یداد هات عاص یها و داد و ب تیعصبان

  چه وضعه اداره کردنه شرکته؟ نی... ایگ یم راهیب

  نشست. شیشونیپ يرو یاخم

اداره اش  دیدونم چطور با ی. شرکت مال منه و من خودم ميندار یسهم چیشرکت ه نیا يتو گهیبه تو چه؟ تو د-
  کنم.

  تر رفتم. کیقدم نزد چند

نابودش  يو حاال دار یاز من گرفت دیخب؟ شرکت رو به زور و تهد ينداشت تو بود یشرکت سهم نیا يکه تو یاون-
  رو تحمل کنم.  نیتونم ا یمن نم ؟یکن یم

  چشم هام زل زد. يتو ییو با پرو ستادیبه روم ا رو

و االن هم شرکت مال  یو کلک شرکت رو از تو گرفتم. خوب کردم؛ حقت بود که عذاب بکش دیاره من به زور، تهد-
  کنم و تو... یمنه و من به دل خواه خودم شرکت رو اداره م
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  تر آورد. کیرو نزد سرش

  .یبکن یتون ینم یغلط چیو تو ه-

  ؟یکن یمواد مصرف م یبه راحت يشرکت دار ياالن تو ؟يگفتم: مواد؟ تو که ترك کرده بود تیعصبان با

  خواد. یدلم م ؟یگفت: خب که چ يدوباره به حالت اول برگشت و با خونسرد یول دیلحظه رنگش پر کی

  رنگش گذاشت و ادامه داد. یشلوار طوس بیدستش رو داخل ج بعد

  اخراج بشن. دیبا ننیجا خبرچ نیا يچقدر کارکنا-

به صورتم  یمکث مشت يشونه اش گذاشتم که به سمتم برگشت و بدون لحظه ا يسمتش رفتم و دستم رو رو به
  منتظره بود؛ انتظارش رو نداشتم و با تعجب نگاهش کردم. ریو غ ییهوی. دیکوب

  .یکه به من دست بزن یستین يدر حد-

  زدم. يپوزخند

  رم. یخوبه، پس من م-

کردم تا کار ها رو خراب نکنم  یخودم رو کنترل م دیبا یخواست که همون جا بزنم شل و پلش کنم ول یدلم م یلیخ
  به نفع من باشه. یو همه چ

رفتم. از  يراست به سمت کالنتر کینگاه کنم از شرکت خارج شدم؛  یکه به کس نیاتاق خارج شدم و بدون ا از
 يگرفته شده بود، صدا اریسام يکه از کار ها ییها لمیشواهد، مدارك، عکس ها و ف يکردم و همه تیشکا اریسام

هم همراه دو تا از  نیو خانم مت یصالح يقرار دادم. اقا سیپل اریضبط شده اش رو که خودم ازش داشتم رو در اخت
د  گاریهم دست داشتند به عنوان شاهد اومده بودند. اون دو تا باد نیربوده شدن شاه يکه تو اریسام يها گاریباد

ند. طرف ما رو گرفتند تا از دستش راحت بش نیهم يشده بودند برا ونهیو د یعاص اریچاره هم از دست سام یب
تونستم اون  یشد و من م یو به نفع ما بود. کم کم همه کار ها جور م اریسام هیبر عل زیهمه چ شد؛ لیپرونده تشک

  . رمیبندازم و شرکتم رو پس بگ رونیرو از شرکت ب یروان اریسام

باعث  میرفتم. زنگ گوش نمیبا هم رفتند و من هم به سمت ماش یصالح يو آقا نیاومدم و خانم مت رونیب يکالنتر از
  و جواب بدم. ستمیجام بإ يشد تو
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  ا؟یجانم پرن-

  گرفته و پر از بغض گفت:  داداش... يبا صدا ایپرن

  چهاروپنجاه_پارت#

  نیشرو#

  

  ؟یکن یم هیگر يچرا دار ا؟یشده پرن یتعجب گفتم: چ با

  ...نیهق هق گفت: شا...ه با

  گرفتم. نیحال دستم رو به در ماش یب دن؛یپاهام شروع کرد به لرز د،یپر پلکم

  شده؟ یچ نی... شاهنیشاه-

  ...دیخواستم نگرانتون کنم... ببخش یگرفته گفت: نم يصدا با

  ا؟یشده پرن یحرص گفتم: چ با

  بغض ادامه داد. با

شه که رفتن چالوس که فقط سه ساعت راهه... تازه من  یم یده... االن چهار ساعت یجواب تلفن هاش رو نم نیشاه-
  ...دینگرانم... داداش ببخش یلیدن... من خ یکدوم جواب نم چیبه دوست هاشم زنگ زدم ه

  نگاه کردم. یبه گوش یجیرو از گوشم دور کردم و با گ یگه، گوش یم یچ دمیفهم یمن نم یاومد ول یم ایپرن يصدا

  ...نیشاه-

داد... دوباره و دوباره  یبوق... دو بوق... سه بوق... نه... جواب نم کیرو گرفتم.  نیشاه يلرزون شماره  يدست ها با
 بیو عج یمنف يخود فکر ها یخواستم ب ینم دم،یکش ینه... جواب نداد.  تند تند نفس م یشماره اش رو گرفتم ول

فرمون  يداشبورد گذاشتم و دستم رو رو يرو رو ی. گوشمرو باز کردم و سوار شد نیسرم راه بدم. در ماش يتو
سرم  يکنم؛ فقط تو یرانندگ دیرفته بود که چطور با ادمی. اصال دیلرز یداد و دست هام م یگذاشتم. چشم هام تار م
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رفته بود  ادمیشده بودم که اصال  يکالنتر يو کار ها اریسام ری.  اون قدر درگدیچرخ یم نیشاه يجواب ندادن ها
بلند با خودم گفتم: آروم باش مرد... آروم باش. حتما  يبا صدا دم؛یکش قیزنگ بزنم. چند تا نفس عم نیبه شاه دیبا

  قدر شلوغش کرده. نیخود ا یب ایرو همراه خودش ببره. پرن شیرفته گوش ادشیمشغوله  حیبا دوستاش به تفر

خواستم  یگرفتم. اصال نم شیفکر کردن و مکث راه چالوس رو در پ يرو روشن کردم و با سرعت، بدون لحظه نیماش
و سال و خنده  حیرو صح نیخواستم برسم چالوس و شاه یخواستم سرعتم رو کم کنم، فقط... م یفکر کنم، اصال نم

تند کردم و تند  یباز خودم رو آروم م یچشم هام تار، ول يشد و جلو یچشمم نم دار م يکاسه  ی. گاهنمیبه لب بب
اصال به  دمش،ید یروح م هیشد مثل  یاز کنارم رد م ینی. سرعتم اون قدر باال بود که هر ماشدمیکش یم قینفس عم

. جاده نمیرو بب نیخواستم هر چه زود تر شاه یجاده توجه نداشتم، فقط م یها و شلوغ نیماش يبوق و سرو صدا
با  یکه من حت یتصادف بود. تصادف هیمسافرت نبود بخاطر  ای یلیبخاطر تعط نیبود و ا کیتراف وچالوس شلوغ 

 یکردم؛ نم یرو نگاه م رونیبا دقت ب نیماش يها شهیاسمش تموم وجودم رو ترس و دلهره گرفت. از ش دنیشن
که تصادف شده بود  ییو جا یشدم. به سمت شلوغ ادهیپ نیو از ماش اوردمیطاقت ن گهیو د نمیبب يزیتونستم چ
خدا  يوا«داغون شده نگاه کردم. چشم هام رو بستم.  نیمردم گذشتم. با دقت به ماش ادیز تیجمع نیرفتم و از ب

  »ستین نیشاه نیماش

 نیراحت شده بود. دوباره سوار ماش ستین نیکه شاه نیاز بابت ا المیخ یتصادف ناراحت بودم ول نیا يکه برا نیا با
 یبازم ب یرو گرفتم ول نیشاه يشماره  گهی. چند بار دامیب رونیب کیساعت تونستم از اون تراف میشدم و بعد از ن

 يبود. جلو مارستانیرفتم ب یم دیکه با ییجا نیاول  یطور باشه ول نیکه دوست نداشتم ا نیجواب موند. با ا
لحظه نفسم رفت. قلبم تند تند خودش رو به  کی نیشاه نیماش دنیبزرگ چالوس نگه داشتم که با د مارستانیب

 نیشاه نیشدم. سمت ماش ادهیپ نیو هول از ماش ي. با تندادیب رونیبود که از جاش ب کیو نزد دیکوب یام م نهیس
داخل  يزیچ نیشاه یبود و جز گوش دهیند يصدمه نیرو نگاه کردم. نه ماش نیو داخل ماش رونیرفتم و با دقت ب

رفتم و تا  مارستانیو بزرگ گذشتم؛ سمت پرسنل ب لیطو يشدم. از راهرو مارستانینبود. با عجله و دو وارد ب نیماش
داشت با تعجب نگاهم  یخاک يبا لباس ها نیاومد. به سمت صدا برگشتم. شاه نیشاه يبپرسم صدا يزیخواستم چ

رو به  شیشونیدست هام گرفتم و پ يو سرش رو تو ستادمیرمق سمتش رفتم. رو به روش ا یب يکرد. با قدم ها یم
  چسپوندم. میشونیپ

  ن؟یشاه یخوب-

  سرش رو تکون داد. یبا تعجب و نگران نیشاه
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  جا؟ نیاره داداش... تو ا-

  هام رو بستم. چشم

  ؟يرو جواب بد تیگوش یتونست یتو نم ؟یچ یعنیراه سه ساعته رو با دو ساعت اومدن  یدون یم-

  زد و بغلم کرد. يلبخند

که چند تا از دوست هام داخل اون بودند تصادف کرد. خب من...  ینیشد ماش یدونم چ یمن متأسفم داداش. نم-
جا طول  نیا يجا مونده بود. کار ها نیماش يتو میرسوندم و گوش مارستانیهول کرده بودم و با عجله اونا رو به ب

  رفت به شما خبر بدم، متأسفم. ادمیکال  دیکش

  جدا شدم و تموم صورت و بدنش رو از نظر گذروندم. ازش

  ؟یخوب تو-

  تند سرش رو تکون داد. تند

  اره به خدا من خوبم.-

با عجله  نیسالن رفتم و نشستم. شاه يرنگ تو یآب يها یازش دور شدم و به سمت صندل دم؛یکش یراحت نفس
  کنارم نشست.

  که نگرانتون کردم. دیببخش-

  رو به سمتش گرفتم. میگوش

  زنگ بزن نگرانه. ایبه پرن-

  چشم هام رو بستم.  دادم و هیپشت سرم تک واریتکون داد. سرم رو به د دییتأ يرو گرفت و سرش رو به نشونه یگوش

  شکرت. ایخدا-

  پنجوپنجاه_پارت#

  نیشرو#
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 میزد یو به دوست هاش سر م میرو جور کرد مارستانیب يبودم؛ کار ها مارستانیب يتو نیساعت پنج همراه شاه تا
هاشون که  يسر هیهاشون که حالشون بهتر بود همراه خانواده برگشتن و  يسر هی. انیکه خانواده هاشون ب یتا وقت

خسته  نیشاه م؛یهم قصد برگشتن کرد نیو شاه منموندند.  مارستانیب يبودن و حالشون بد بود تو دهیصدمه د
که  نیکردم و سمت شاه یخداحافظ مارستانیب يمونده تو يبازم اصرار به برگشتن داشت. از خانواده ها یبود ول

  بود رفتم. ستادهیا نشیکنار ماش

  .يخسته ا یلیتو خ میمون یو م میکن یاجاره م الیو هی م،یجا بمون نیبه نظرم امشب رو ا نیشاه-

  زد. یرمق یب لبخند

  . مییایم ایو هون ایهمراه پرن گهیبار د هیبار که نشد  نینه داداش دوست دارم بر گردم خونه، ا-

  تأسف تکون دادم. ياز رو يسر

  .يخسته  یکن یسه ساعت تا تهران رانندگ یتون یآخه؟ تو نم يد یچرا حرف گوش نم-

  .دیبه شونه ام کش یزد و دست يلبخند

  باز دوست دارم برگردم خونه. یول ستمیتو که خسته ن ياندازه -

  .ستادمیتر رفتم و رو به روش ا کینزد 

  .نیشاه ستیتو ن ریاتفاق تقص نیا-

  نم دار نگاهم کرد. يچشم ها با

  کردم. یخود اصرار کردم تا همه رو راض یب یچالوس، ه مییایخود اصرار کردم که ب یب یه-

  گذاشتم. مینیب ياشاره ام رو رو انگشت

که شده، خداروشکر فقط سه  هیزیتو... چ یب ایزود، با تو  ای ریاومد د یم شیاتفاق پ نی. استیتو ن ریتقص سیه_
رو گردن  ریخود تقص یهمه خوبن. خداروشکر کن و ب هیشن، بق یبازم خوب م یول دنیصدمه د ينفرشون جد

  خودت ننداز. 
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  تکون داد. دییتأ يزد و سرش رو به نشونه يلبخند

  باشه داداش.-

  اشاره کردم. نیماش به

  .میر ینگه دار فردا م یتون ینم گهیو د يخسته ا يدیحاال سوار شو تو جلو تر برو، هر جا د-

  رو باز کرد و با لبخند نگاهم کرد. نیماش در

  چشم.-

حواسم به  یچهار چشم م؛یراه بود يجلو تر از من حرکت کرد. سه ساعت رو تو نیو شاه میهامون شد نیماش سوار
 یخواستم حواسم بهش باشه. بعد از کل یم ره،یدرگ یلیدونستم خسته و البته فکرش خ یبود. م نیشاه نیماش

  اومد. رونیبدون خوردن غذا وارد اتاقش شد. سارا خانم از آشپزخونه ب نی. شاهمیدیباالخره به خونه رس یرانندگ

  مونه؟ یگشنه م-

  زدم. شیبه نگران يلبخند

 یم ادیکنه م یتحمل م گهیساعت د میشکمو فقط ن نِ یاجاق بمونه. شاه يرو دیبزار دینذار خچالی يغذا رو تو-
  خوره.

  زد و گفت: باشه گل پسرم. يلبخند

 يآوردم و سمت حمام رفتم. با صدا رونیاز پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. با عجله حوله ام رو از کمد ب یخستگ با
هم چشم  هیثان کی یذارم و تا خود صبح حت یمرگم رو م يو کپه  رمیگ یدوش رو م نیبلند با خودم گفتم: فقط ا

  کنم.  یهام رو باز نم

  خدا... يحوصله دوش داره؟ ا یخستم ک يگفتم: وا يدوباره با حالت زار بعد

  به خواب رفتم.  ادیز یراست سمت تختم رفتم  و بالفاصله از فرط خستگ کیهزار مکافات دوشم رو گرفتم و بعد  با

  ششوپنجاه_پارت#
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  نیشرو#

  

انداختنش از  رونیو ب اریسام يریمختلف افتاده بود. دستگ ياتفاق ها یماه کل کی نیا يماه گذشته بود و تو هی
. از همه مهم نیشاه يشرکت، پس گرفتن شرکت و دوباره سر و سامان دادن به شرکت. خوب شدن حال دوست ها

و من اون رو به بعد از تولدش واگذار کرده بودم. همه  میبر ایپرن يازم خواسته بود که به خواستگار نیکه شاه نیتر ا
 یلیمن خ يبرا نیو نرمال برگشته بود؛ همه حالشون خوب و خوش حال بودند و ا يماه به حالت عاد هی نیا يتو یچ

  لذت بخش بود. 

 یتولدش شرکت رو در نظر گرفته بودم، م يکادو يشد و من برا یو چهار ساله م ستیبود؛ ب نیتولد شاه امروز
بزرگ شده بود و من مطمئن بودم که از  گهیبزنم و شرکت رو به اون بدم. اون د نیخواستم شرکت رو به اسم شاه

  اومد.  یپس اداره کردن شرکت بر م

  کنار تختم بود نگاه کردم.  زیم يلب هام نقش بست و به قاب عکس بابام که رو يرو يلبخند

  »باشم نیمواظب شاه یخواست یتونسته باشم اون جور که تو م ارمدویام«

پله ها  يرفتم و از باال رونیاز اتاق ب» براش سنگ تموم بزارم. دیامروز تولدشه، با« تخت نرمم بلند شدم.  يرو از
  اومد. رونیسارا خانم رو صدا زدم. سارا خانم با لبخند از آشپزخونه ب

  ؟یزن یمادر چرا داد م هیچ-

  و گفتم: رفت؟ دمیخند

  تند سرش رو تکوت داد. تند

  .میکنه تا ما کارها رو انجام بد یرو سرگرم م نیامروز شاه ایاره مادر، پرن-

  .دمیدست هام رو به هم کوب کف

تا من  دیکن ادداشتیالزم رو  يها دیبه چند تا از دوست و آشنا و اقوام زنگ بزنم. شما خر دیخوبه. من با یلیخ-
  . امیب
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از  شهیهم نیرو برداشتم. شاه میتکون داد و من دوباره وارد اتاق شدم و گوش دییتأ يخانم سرش رو به نشونه اراس
هم به تموم دوست هاش، آشنا ها، اقوام و افراد شرکت زنگ زدم و  نیهم ياومد؛ برا یشلوغ خوشش م يها یمهمون

سرمه  راهنیرو با پ دمیسف راهنیهام که تموم شد پ نامشب مطلع کردم و دعوتشون کردم.  تلف زیهمه رو از سوپرا
 فی. کدمیرنگم رو پوش يتخت و شلوار کتان سرمه ا يرو پرت کردم رو میمشک یعوض کردم و شلوار راحت یرنگ يا

  بازار شدم.  یها رو از سارا خانم گرفتم و راه دیخر ستیپولم رو برداشتم و با عجله از اتاق خارج شدم. ل

بازم خودم رو نباختم و بدون لحظه  یکارم سخت شده بود ول یمن نبود کم يکردن به عهده  دیوقت خر چیه چون
  بره، کارم رو انجام دادم.  ادمیهم  کیکوچ دیخر هی یکه حت نیمکث و بدون ا ي

 زیب کردن مو مرت يریکه مشغول گردگ گهیکه همراه سارا خانم و سه تا خانم د ایوارد شدنم به خونه چشمم به هون با
  دادم. ییسالم بلند باال ییتر رفتم و با خوش رو کیها بودند، افتاد.  با لبخند نزد یو صندل

  .دیخسته نباش ،یسالم به همگ-

  ها رو به آشپزخونه ببرم. دیسمتم اومد و کمک کرد تا خر ایجوابم رو دادند و هون یهمگ

  .ایهون يکمک اومد يکه برا یمرس-

مثل داداشم  نیتونم کمکتون کنم؛ شاه یخوش حالم که م ست،یگفت: تشکر الزم ن یزد و با مهربون یحیمل لبخند
  مونه. یم

  .دمیپاش باشیرو به صورت ز لبخندم

  ممنون.-

اشپزخونه دور خودم  يتو یها شد.  کم لکسیکردن نا یلب هاش مشغول خال ينگفت و با همون لبخند رو يزیچ
  .دمیچرخ

  م؟یسفارش بد یشام چ يحاال برا-

  ذاشت به سمتم برگشت و متفکر نگاهم کرد. یم خچالیها رو داخل  یبود و خوراک خچالی يکه سرش تو ایهون

هم باشه به نظرم خوبه، حاال  گهید يغذا هیباشه،  نیشاه يمورد عالقه يغذا یکیدوست داره؟  یچ نیخب شاه-
  .دییخوا یکه م یهر چ
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  دادم. هیتک یچوب یصندل یو به پشت دمیموهام کش يتو یدست

  به نظرم جوجه خوبه نه؟ گهید يعاشق کباب برگه، بعد غذا نیشاه-

  موافقت تکون داد. يسرش رو به نشونه ایهون

  خوبه. یلیاره خ -

  جام بلند شدم. از

  دم. یزنم و سفارش کباب برگ و جوجه م یشناسم زنگ م یکه م یپس من به رستوران-

  که همون موقع شسته بود رو سمتم گرفت. يقرمز بیزد و س يلبخند ایهون

  .دینخورد يزیو چ دیکار ها کرد ریگفت از صبح خودتون رو درگ یسارا خانم م د،یهم بخور بیس نیپس ا-

  رو از دستش گرفتم. بیو س دمیخند آروم

  بره. شیخوام کار ها خوب پ یممنون. فقط م-

  شه... یم یعال یهمه چ دیظرف بزرگ بود گفت: نگران نباش يها تو وهیم دنیطور که مشغول چ همون

  رو بلند کرد و به چشم هام زل زد. سرش

  من مطمئنم.-

نتونستم بگم. با  يزیتکون بدم، چ یکه سرم رو به شکل نامفهوم نیچشم هاش غرق شده بودم و جز ا يایدر يتو
فکر و  ریآوردم تا به رستوران زنگ بزنم و کم تر درگ رونیب بمیرو از ج میعجله از آشپزخونه خارج شدم و گوش

  بشم.   الیخ

  

***  

از  یی. گوشه هامیگذاشته بود یگرد و صندل يها زیشده بود؛ دور تا دور سالن م زیآماده بود، کل خونه تم زیچ همه
مختلف  يو دسر ها و ژل یدنینوش ک،یک وه،یاون رو انواع م يکه رو میرو گذاشته بود یلیبزرگ و طو يها زیخونه م
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 نی. شاهمیرز قرمز بود، گذاشته بود يداخلش گل ها که یرنگ دیسف يها گلدون ها زیم يهمه يپوشونده بود. رو
و  یقیکار موس يتو ادیسوزن انداختن نبود. من چون ز يعاشق رز قرمز بود. مهمون ها همه اومدند بودند و سالن جا

  رو آورده بودند.  نشیکه اون هام هم بهتر نیشاه يکار رو سپرده بودم به دوست ها نینبودم ا یجید

رنگم رو  یبودم، کردم. کراوات مشک دهیپوش یرنگ دیسف راهنیرنگم که همراه با پ یبه کت و شلوار مشک ینگاه
که  ایبا دست مرتبشون کردم. هون یبه موهام کردم و کم یسالن نگاه يو بزرگ تو يقد ي نهیمرتب کردم و از آ

  .دیبود، آروم خند ستادهیکنارم ا

  !يخواستگار ير یم يانگار دار-

  کردم. يخنده  تک

  . امیخوام خوب به نظر ب یفقط م -

  چشم هام نگاه کرد و آروم لب زد. به

  .يایفوق العاده به نظر م-

 نیماش يتر و بهتر به حرفش فکر کنم چون صدا شینگاهش کردم که با عجله از کنارم رد شد. نتونستم ب مات
با  نیدر خونه باز شد و شاه قهیسکوت بود و چراغ ها هم خاموش. بعد از ده دق ي. کل سالن تودمیرو شن نیشاه

  سرو صدا وارد خونه شد.

  داداش؟ -

  داداش؟-

  ؟خبر کجا رفته؟ چرا چراغ ها خاموشه یب یعنیزنه گفت:  یحرف م یانگار که با کس بعد

خونه روشن شد و همه باهم شروع کردن به خوندن شعر تولد و  يبرق کل چراغ ها دیبه کل نیخوردن دست شاه با
  دست زدن.  

  اومد. کینزد یبود. چشمش که به من افتاد کم یدنیواقعا د نیو پر از تعجب شاه جیمات و گ صورت

  داداش؟-
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  بغلم گرفتمش. يلبم هام نشست و سمتش رفتم؛ مردونه تو يرو یبزرگ لبخند

  .کهیتولدت مبارك داداش کوچ-

  نم دار به چشم هام زل زد. ییجدا شد و با چشم ها ازم

  شدم. زیممنونم... ممنونم واقعا سوپرا -

  .دمیبه شونه اش کش یدست

  .ایدونم حاال برو لباس هات رو عوض کن و ب یم-

  پشت سرم تکون داد. يمهمون ها يبرا یتکون داد و دست دییتأ يرو به نشونه  سرش

  خدمتتون.  امیکنم و م یلباس هام رو عوض م ،یو ممنون از همگ یسالم به همگ-

با عجله از پله ها باال رفت و سمت اتاقش رفت. سمت مهمون ها برگشتم و گفتم: ممنون دوستان، لطفا از  نیشاه
  . دیکن ییرایخودتون پذ

  .دیهم از راه رس ایپرن قهیاز ده دق بعد

  کردم. رید دیببخش-

  کردم. تشیرو پشتش گذاشتم و به داخل سالن هدا دستم

  . ياشکال نداره، خوش اومد-

شد. خوش حال  یصورتم گم نم ياز رو يآهنگ، کل خونه رو در برگرفته بود. لبخند لحظه ا میمال يو صدا همهمه
با  نیو دست مهمون ها سرم رو بلند کردم. شاه غیج يکنم.  با صدا زیرو سوپرا نیکه تونسته بودم شاه نیبودم از ا

  اومد.  نییکه ست و مشابه لباس من بود از پله ها پا یلباس

  هفتوپنجاه_پارت#

  نیشرو#
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  آغوش گرفت.  يمن رو تو يو شاد بایراست به سمت من اومد و با لبخند ز کیاومد  نییاز پله ها که پا نیشاه

  .یخوش حالم مرس یلیبود، خ یعال زیسوپرا هیممنونم داداشم، ممنون داداش بزرگم واقعا -

  هام فرستادم و با کف دست آروم پشتش رو نوازش کردم. هیر يعطر تلخش رو تو يبو

حالت دلت خوب باشه. بازم  شهیو هم یداشته باش یجان، ان شاء اهللا که عمر طوالن نیشاه هیبرام کاف تیخوش حال-
  گم. یم کیتبر

  که نم دار شده بود آروم گفت: ممنونم. ییجدا شد و با چشم ها ازم

  .دمیخند آروم

  مهمونا. شیپ میبر اینشو، ب یاحساسات ادیحاال ز-

شناخت  یرو که نم ییبه همه خوش آمد گفت و من کسا نیو شاه میتک تک مهمون ها رفت شیپ نیشاه همراه
 یجیبه د نیشاه يتموم شد و دوست ها ییساعت باالخره معارفه و خوش آمد گو میکردم. بعد از ن یم یبهش معرف

 رونیرو با دوست هاش تنها گذاشتم و از سالن ب نیشروع بشه. شاه يآهنگ بزاره تا جشن و شاد هیسپردن که 
  مشغول انجام کار ها بود.  گهیاومدم و سمت آشپزخونه رفتم. سارا خانم همراه دو زن د

  ست؟یکم و کسر ن يزیچ اد؟یاز دستم بر م یکمک-

  .دیبه شونه و کتم کش یخانم سمتم اومد و دست سارا

رو پسند  یکیامشب  نیکنن. تو برو داخل خوشکل پسرم. ان شاء اهللا هم یخوبه، خانما کمک م ینه مادر همه چ-
  .يخواستگار میبر یکن

  دستم گرفتم. يو دست هاش رو تو دمیخند

نظر داشته باشم، سختمه بزار برا  ریشه هم کار کنم هم دخترا رو ز یامشب؟ بابا من سرم شلوغه نم نیجان هم يا-
  .گهیوقت د هی

  . سارا خانم با کف دست آروم به گونه ام زد.دندیداخل آشپزخونه و سارا خانم خند يخانما

  .یش یپسر م ریآخرش پ-
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  .دمیحرفش از خنده پوک نیا با

  واقعا. یمرس-

  باعث شد به پشت سر برگردم. ایهون يکه صدا میدیخند یم میداشت

  شده؟ ی! چدیخند یچه از ته دل م يوا-

 میرو انتخاب کن بر یکیسالن  يهمه دختر تو نیا نیگم از ب یم نیشرو نیخانم با خنده گقت: دارم به ا سارا
  آخرش. یش یپسر م ریگم پ یتونم، منم دارم م یگه فعال نم یم یه ،يخواستگار

 یلب هام بود رو به سارا خانم گفتم: خب من فعال م يکه هنوز رو ینگفت. با لبخند بزرگ يزیو چ دیآروم خند ایهون
  سالن. يرم تو

لحظه  کی. ادیهم داره دنبالم م ایاز پشت سر بهم فهموند که هون یپاشنه کفش يآشپزخونه خارج شدم؛ صدا از
  ه پشت سر برگشتم.گفت، ب یمحکم خورد به پشتم. آخ ایکه هون ستادمیا

  .دیببخش-

  صورتش کنار زد. يموهاش رو از رو ایهون

  نه اشکال نداره.-

هاش  نیدنباله داشت. آست یو بلند و کم یداشت. لباسش مشک یحیمل شیرو باز گذاشته بود و صورتش آرا موهاش
 يبود؛ واقعا تو کیساده و ش اریپوشونده بود. بس پوریاون رو گ يلباس ساتن و رو ریگرد بود؛ جنس ز قهیبلند و 

کج کردم و با  یسرخ شد؛ سرم رو کم یکم هاشگونه  دیمن رو که د رهیاومد. نگاه خ یتنش نشسته بود و بهش م
شد، آروم گفت:  رهیرنگ به چشم هام خ یآب يشد. با اون دو قو یتر م یدقت نگاهش کردم. با خجالت خواستن

  شده؟ يزیچ

  يایزدم و همون طور که به چشم هاش زل زده بودم مثل خودش آروم گفتم: فوق العاده به نظر م يلبخند

  رو که همون جا مات و مبهوت شده بود تنها گذاشتم.  ایعقب گرد کردم و هون و
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شدند. غذا صرف  یخسته نم يباز ونهیخوردن و د ،يجوره از رقص، شاد چیگذشت؛ جون ها ه یها داشت م ساعت
 يخونه رو به لرزه انداخته بود؛ همهمه و صدا يبلند آهنگ ستون ها يد؛ انواع رقص ها امتحان شده بود. صداشده بو

 يمثل همه  یول ای. من و هونيزد یداد م دیبا یحرف بزن یبا کس یخواست یم یبود که وقت ادیخنده ها اون قدر ز
 ی. گاهمیکار ها کرده بود ریو خودمون رو درگ میکرد یصدا به همه نگاه م یفقط ب م؛ینبود گهید يدختر و پسر ها

  کردم.  یشدم و خودم رو سرگرم م یم مونیپش یرقص بدم ول شنهادیخواستم برم و بهش پ یم

اون قرار داشت جمع شده  يبزرگ رو يدو طبقه کیکه ک یبزرگ زیو کادو دادن شد. همه دور م دنیبر کیک وقت
و ازش خواستم که شمع ها رو فوت کنه.  ستادمیا نیشده بود. کنار شاه نیتزئ بایز اریبزرگ  و بس یلیخ کیبودند. ک

مهمون ها به آسمون رفت. همه  يدست و هورا غ،یکنه شمع ها رو فوت. ج یدونستم داره آرزو م یکه م یبعد از مکث
گفتم:  نیبه شاه سکوت جمع با لبخند رو يو تو دمیکش یقیبدم. نفس عم نیاز من خواستن که اول کادوم رو به شاه

... دمیکار زحمت کش نی... من مدت ده سال بخاطر اینه ول ای يپسند یخوام بهت بدم رو م یکه م ییدونم کادو ینم
که به  ی. تنها کسنیشاه یکار و داشتن شرکت رو داره تو هست نیداشتن ا اقتیکه ل یدونم که تنها کس یاما االن م

خوام  ینباشه اما من م یجالب يکادو دی. شابندهیکه دلسوز و پا یتونه شرکت رو اداره کنه، کس یشکل م نیبهتر
  سند شرکت و شرکت رو به عنوان کادو به تو بدم. 

  گرفتم.  نیجعبه به سمت شاه هی نینگاه بهت زده جمع و شاه يجلو بعد

  .دمیکه خودم خر هیراهنیکه هم رنگ پ راهنیپ هی نمیا-

  زدم. یچشمک

  .ادیدونم از ست خوشت م یم-

  »ومد؟یخوشش ن یعنی«کرد.  یداشت نگرانم م یکم نیشرکت همراه همون جعبه بود. نگاه مات شاه سند

نگاهم رو به  نیشدن شاه کیجمع، نگاهشون کردم و لبخند زدم. با نزد دنیدست زدن جمع و هورا کش يصدا با
دست هام رو دورش حلقه  هیبعد از چند ثان یگرفت؛ اول مات شدم ول يبغلم جا يدادم. آروم تو شیاشک يچشم ها

  داداش. زهیمهم و عز یلیبغض آلود کنار گوشم گفت: اون شرکت برات خ يکردم و به خودم فشردمش. با صدا

  صورتم قرار دادم. يفاصله گرفتم و صورتش رو رو به رو یکم

  .يرو دار اقتشیتو، تو ل ينه به اندازه -
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  لبش نشست. يرو یگبزر لبخند

  کنم. ینم دتونیناام دیممنونم... ممنونم... مطمئن باش-

  تکون دادم. دییتأ يرو به نشونه سرم

  دونم. یم-

. کادو دادن ها دوباره شروع میبا خنده سمتشون برگشت ه؟یچ يهمه احساسات برا نیغر بچه ها شروع شد که ا غر
 دهیخر بایفوق العاده ز يو تازه  یمشک تاریگ هی نیشاه يبرا ایکادو دادن. پرن نیافراد حاضر به شاه يشد و همه 

الزم نبود عطر، ساعت و  گهیسال د هی يبرا نیشاه کلداد. در  هیرو هد یمتیساعت گرون ق نیبه شاه ایبود و هون
  لباس بخره. 

 يدو بود که همه قصد رفتن کردند. بدرقه  يساعت ها گهیرو نوش جان کردند و د کیشد و همه ک دهیبر کیک
پام رو نداشتم چون واقعا خسته بودم.  يرو ستادنینا نداشتم. توان ا گهیو من واقعا د دیطول کش یلیمهمون ها خ

  مهمون رو براشون آماده کرد.  يخانم اتاق ها ساراجا بموند.  نیکه امشب رو ا میبود، به دختر ها گفت رید یلیچون خ

نظافت  ل،یکار تعط د،یو سارا خانم گفتم: فقط بخواب ایپرن ا،یهون ن،یهال بلند شدم و رو به شاه يتو یصندل يرو از
  .مید یکار ها رو انجام م يفقط استراحت خب؟ فردا باهم همه  ل،یتعط

که چشم هاشون قرمز شده بود گفتم: اتاق مهمون براتون آماده ست،  ایو هون ایرو شل کردم و رو به پرن کراواتم
  . دیو استراحت کن دیزحمتاتون. بر يبرا یمرس

خسته بود بدون حرف به سمت  يادیگفتند و به سمت اتاق هاشون رفتند، سارا خانم هم چون ز ریها شب بخ دختر
  تم برگشت.که وارد اتاقش بشه صداش کردم؛ به سم نیاتاقش رفت، قبل از ا

  .یممنون واسه همه چ-

  زد. يلبخند

  دلم. يزایکنم عز یخواهش م-

با دو سمتم اومد و  نیو از سالن خارج شدم. شاه دمیکش ییبلند باال ي ازهیزدم. خم یبه اون همه مهربون يلبخند
  کنار من از پله ها باال رفت.
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  رو جبران کنم؟ یهمه خوب نی. چطور اییایداداش دن نیتو بهتر ،یکه هست یداداش مرس-

گفتم: تو فقط بخند، شاد باش  میرفت یزدم و دستم رو پشتش گذاشتم و همون طور که از پله ها باال م يلبخند
  شه. یخودش جبران م

  .دیام رو بوس شونه

  عاشقتم بخدا.-

  .دمیخند آروم

  قصد ازدواج ندارم.-

رو ازم  نیدلم از خدا خواستم که شاه يبار هزارم تو يکه منم خندم گرفت. برا دیبلند خند يحرفم با صدا نیا با
  خوب باشه. شهیو حالش هم رهینگ

  هشتوپنجاه_پارت#

  نیشرو#

  

زدم همه  ي. لبخنددمیکش میبه کت و شلوار مشک یداشت رو مرتب کردم و دست یآب يکه راه راه ها میمشک کراوات
 يکردم که در با شدت باز شد و با صدا یم زیآنال نهیآ يجور داشتم صورت و موهام رو جلو نیبود. هم لیتکم یچ
 یبود؛ نگاه م ستادهیچهار چوب در ا يکه تو نیهگرد شده از تعجب و مات به شا يخورد. با چشم ها واریبه د يبد

  کردم.

  چته؟-

  کراوات ندارم؟ هیحرص و داد گفت: چرا من  با

  .رونیبود چشم هام از حدقه بزنه ب کینزد گهید

  !يکراوات دار ونیتو که کلکس ؟یچ-
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  خوره. یکدومشون به درد نم چیعجز گفت: ه با

آورد و  رونیبا عجله سمتم اومد و من رو کنار زد و سرش رو داخل کمد لباس هام برد. دونه دونه کراوات هام رو ب بعد
  نگاه کرد.

  ؟يکراوات خوشکل ندار هینه... چرا -

  .دمیکش یپوف

  داره رو بردار، خوبه. یکه راه راه زرشک یبس کن. اون کراوات مشک نیشاه-

  افتاد. نیزم يخورد و شالپ با پشت رو یگرد کرد که پاش به صندل عقب

  آخ صاف شدم.-

  .دمیبلند خند يصدا با

  .گهیو تمام د میر یم هیخواستگار هیمرد؟  يقدر هول کرد نیچرا ا-

  .دیبه لباسش کش یاز جاش بلند شد و دست يتند

  هول؟ من؟ اصال و ابدا.-

  تونستم خنده ام رو کنترل کنم. یرو از دستم گرفت و از اتاق خارج شد. نم یزرشک یبا حرص کراوات مشک بعد

  »هول کرده بود و استرس داشت! نیخدا شاه يوا«

رنگ ساده اش که  یبود و سارا خانم با اون لباس اب ستادهیکنار مبل ا نیاز اتاق خارج شدم. شاه دنیخند یاز کل بعد
  کرد.  یبود و کراواتش رو درست م ستادهیاومد، رو به روش ا یهم بهش م یلیخ

  قربون گل پسرم برم آروم باش.-

  گفت: آرومم. یهمه اش با حرص م نمیشاه

  : معلومه.میو باهم گفت  میدیخانم و من باهم خند سارا
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  کنم. یم تتیاذ يجور نیمنم ا يخواستگار یبهم رفت و گفت: حاال شما هم رفت يچشم غره ا نیشاه

سفارش داده بود و  یو بزرگ بایاز قبل دسته گل ز نی. شاهمینگفتم و فقط لبخند زدم. باهم از خونه خارج شد يزیچ
  زد. یهم دستش بود. همه اش هم غر م ینیریپاکت ش هی

   ه؟یچ يبرا ینیریآه اخه گل و ش-

  دستمه؟ واقعاکه. ینیریو ابهت گل و ش تیهمه جذاب نیبا امن -

  . میرو نداشت يزیو جرأت گفت چ میدیخند یم زیر زیو سارا خانم هم فقط ر من

شونه اش گذاشتم  يرو یزنگ در رو فشرد. دست نی. شاهمیستادیدر ا يو جلو میشد ادهی. پمیدیرس ایپرن يخونه  به
  و آروم شونه اش رو فشردم. نگاهم کرد.

  .میجان. ما هواتو دار نیآروم باش شاه-

  تکون داد.  دییتأ يبه نشونه  يزد و سر يلبخند

  نهوپنجاه_پارت#

  نیشرو#

  

 يزیچ يتاب فلز هیداشتند و جز  يو ساده ا کیکوچ اطی. حمیشد اطیباز شد؛ من و سارا خانم جلو تر وارد ح در
دستم رو  یو به گرم ستادیرو به روم ا یبه استقبالمون اومدند. مرد قد بلند و تپل اینبود. پدر و مادر پرن اطیح يتو

  فشرد.

  .یسینف يآقا نیخوش اومد یلیخ-

  زدم. شیبه مهربون يلبخند

  کنه. یگنده ام م يادیز یسینف يآقا دیصدام کن نیممنونم. همون شرو یلیسالم، خ-

  .دییبفرما نی. خوش اومدنیگفت: باشه آقا شرو ایو پدر پرن میدیدوتامون خند هر
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  بود سالم کردم. زهیم زهیخانم ساده پوش و ر هیتر رفتم و به مادرش که  جلو

  سالم خانم.-

  زد. یحیمل لبخند

  .دییبفرما يخوش اومد یلیسالم پسرم خ-

کردند  یو سارا خانم هم احوال پرس نیبا شاه ایپدر و مادر پرن یپرنگ تر شد. چقدر مادرانه و مهربون.  وقت لبخندم
ساده  یلیتنش بود و خ یرنگ يریبود. کت و شلوار ش ستادهیراهرو ا يکنار در تو ای. پرنمیبا هم وارد خونه شد

  کرده بود. شیصورتش رو آرا

  جان. ایسالم پرن-

  .نیزد و آروم گفت: سالم داداش خوش اومد یخجل لبخند

همون طور که اون همه استرس و هول «لبم نشست،  يرو یبود، لبخند بزرگ دیهمه خجالت بع نیا طونیش يایپرن از
ساده  دمانیو چ يزیتم یبود. ول یکیو البته کوچ یشدم. خونه نقل کشونیوارد هال کوچ» بود. دیبع نیکردن از شاه

و سارا خانم هم رو به  نیرنگ ساده نشستم، شاه کرممبل تک نفره  يداشت. رو ایمادر پرن ییخونه نشان از کدبانو
خونه رو پر کرد. نفس  يا قهیچند دق یسکوت ا،یمبل دو نفره نشستند. بعد از نشستن خانواده پرن يمن رو يرو
  دونستند رو به زبون آوردم. یم دیگفتم و اون ها با یم دیکه با يزیو چ دمیکش یقیعم

بودن کنار  ن،یبه دوش من بوده. البته مواظبت از شاه نیبزرگ کردن شاهبعد از فوت پدر و مادرم... مواظبت و -
که ما پدر و  دیخوام بدون ی. فقط مستیحرف ها منت ن نیمن پر از لذت بوده و گفتن ا يو بزرگ کردنش برا نیشاه

  . میخانواده بود هی شهیهم یول میمادر ندار

  سارا خانم نگاه کردم و لبخند زدم. به

ما گذاشتن و... اون مثل مادرمون هم  يرو به پا شونیکنارمون بودند، تموم جون یاز همون بچگ شونیا سارا خانم...-
  . زهیعز نیشاه يمن و هم برا يبرا

  دوختم. ایرنگ پدر پرن یمشک ينم دار سارا خانم گرفتم و به چشم ها يرو از چشم ها نگاهم



  برادرانه

 
147 

 

 نیدوست داشتند که ا یلیجا متأسفم، راستش عمو و خاله ام هم خ نیا میکه فقط ما سه تا امشب اومد نیبابت ا-
داداش من هم از دختر خانوم شما خوشش اومده منم  نی.  اانیو نتونستند ب ستندیمتأسفانه تهران ن یجا باشند ول

قبول  یو پسر ما رو به غالم دیباش یم... البته اگه شما راضیدو تا رو بهم برسون نیو ا میطولش ند نیتر از ا شیگفتم ب
  .دیکن

  کم حرصش بدم.  هیدلم خواست  اد،یچقدر بدش م نیدونستم شاه یغالم رو گفتم م ياز قصد کلمه  

  گرم نگاهم کرد. یلیمهربون و خ ایپرن پدر

 شیزندگ يمثل شما تو يبرادر نیخدارو هزار مرتبه شکر که بعد از پدر و مادرتون، خدا رحمتشون کنه... شاه-
و من از خوشبخت شدن دخترم کنارش مطمئنم، چرا که برادر و  هیخوب یلیپسر خ نیداشته. من مطمئنم که شاه

  مثل شما داشته.  ییالگو

  .دیآروم خند بعد

اتاق و کامل همه  يخوام که برن تو یبازم ازشون م یدو تا از قبل حرف هاشون رو زدن،  ول نیدونم ا یکه م نیبا ا-
  در کار نباشه. یمانینکرده بعد ها پش ییتا خدا رندینگ میتصم یباشند و احساسات یحرف هاشون رو بزنند و منطق ي

  لبم نشست. يرو ایهمه درك و فهم پدر پرن نیاز ا يلبخند

  موافقم. یزارع ياقا هیعال یلیخ-

آورده بود رو  ایکه پرن یخوش رنگ و خوش طعم ییاز هال بود، شدند. چا يکه گوشه  یباهم وارد اتاق نیو شاه ایپرن
ها  زیچ یلیدر مورد خ قهیپانزده دق نیا يو ما تو دیطول کش يا قهیپانزده دق ایو  پرن نی. حرف زدن شاهدمیسر کش

  . میحرف زد

  بود تشونیلب هاشون نشون از رضا ياز اومدنشون، لبخند رو بعد

بودند، مطمئنم  یمیخون گرم و صم يرو به همه تعارف کنه.  خانواده  ینیریباعث شد که سارا خانم ش نیهم و
  .دیچش یبود؛ دوباره طعم داشتن پدر و مادر رو م یخوش حال و شاد م نشونیب نیشاه

پدر و مادر  يرفت. اما من رو به رو نیشد و سارا خانم هم سمت ماش نیسوار ماش نی. شاهمیخونه که خارج شد از
  .ستادمیا ایپرن
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 کیکوچ یلیخ نیشند اما... شاه یدو تا جون باهم خوشبخت م نیازتون ممنونم. ان شاء اهللا که ا زیبابت همه چ-
  يبه بعد شما برا نیکنم از ا یبوده که پدر  و مادرم فوت شدند ازتون خواهش م

  .دینکن بشینص یاز محبت مادرانه و پدرانتون ب د،یهم پدر و مادر باش نیشاه

  تر اومد و به چشم هام نگاه کرد. کینزد ایپرن مادر

  پسر ماست. گهیبه بعد اون د نیاز ا-

  شونه ام گذاشت. يدستش رو ایزدم که پدر پرن يلبخند

  پسرم. میدوست دار ایرو مثل پرن نینباش، ما شاه زیچ چینگران ه-

  .دمیکش یراحت نفس

  و لطف ممنونم. یهمه مهربون نیممنونم، از ا-

آهنگ  نیبه حرکت در اومد؛ شاه نیشدم. ماش نیراحت و خوش حال سوار ماش الیکردم و با خ یخداحافظ بعد
گنجه. همراه  یپوست خودش نم يتو یدونستم از خوش حال یلب هاش بود م يرو یگذاشت. لبخند بزرگ يشاد

  باشم.  کیرداداشم ش يشاد يخواستم تو یلبم نشوندم م يآهنگ سرم رو تکون دادم و لبخند رو

 يرو تو نیماش نیمن منتظر موندم تا شاه یبه خونه، سارا خانم چون خسته بود زود وارد خونه شد ول دنیبعد از رس 
  کارش تموم شد سمتم اومد و کنارم شروع به قدم زدن کرد.  یبزاره. وقت نگیپارک

  داداش؟-

  کردم. نگاهش

  جانم؟-

خونه  نیا يمونم... گفتم که تو یشما م شیگفتم که پ ایاتاق به پرن يو گفت: راستش من تو دیبه موهاش کش یدست
  خوام از شما دور باشم. ینم د؟یندار یکنم. شما مشکل یم یجا زندگ نیمونم و هم یم

  باال انداختم. ییابرو
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  چرا؟-

  باال انداخت. يا شونه

  .نمیشما رو بب ایرنشدم بعد از پ داریخوام هر صبح که ب یشه، م یخب چون دوستون دارم، چون دلم براتون تنگ م-

  زدم و دست هام رو باز کردم. محکم بغلم کرد. يو روش رو به من کرد. لبخند ستادیاونم ا ستادمیا

  .يممنونم داداش، تو فوق العاده ا-

  .دمیرو بوس شیشونیشدم و پ جدا

  .کهیداداش کوچ یخوشبخت بش ،يجا بودن رو انتخاب کرد نیخوش حالم که ا یلیخ-

 نمی. چشم هام رو بستم و خدارو شکر کردم و از ته دل خواستم که حال شاهدیشونه ام رو بوس يزد و رو لبخند
  خوب باشه.  شهیهم

  شصت_پارت#

  نیشرو#

  

عقب گذاشتم و سوار  یرفتم. کاور کت و شلوار رو صندل نمیاومدم و سمت ماش رونیب یکت و شلوار فروش يمغازه از
 يشد. امشب نامزد یانجام م دیبود که با ییکامل از کار ها ستیداشبورت رو برداشتم؛ ل يشدم. کاغذ رو نیماش
کار ها رو به عهده  يساده باشه، خودم تنها همه  ينامزد کیدوست داشتند که  ایپرن يبود و چون خانواده  نیشاه

رو هم فرستاده  نینبود. شاه یکار سخت گهید يها زیاز چ يسر هیو گل و  ینیریچند جعبه ش دنیگرفته بودم. خر
  . ایخودش و پرن يبودم دنبال کار ها

 ایدوست هاش رو دعوت کنه، اما چون خانواده پرن يو همه  رهیبگ یبزرگ يدوست داشت که نامزد نیکه شاه نیا با
رو بزرگ و مجلل برگزار  شونیکردم و بهش قول دادم که عروس شیساده باشه، من راض ينامزد کیخواستند  یم
کنم. خاله و دو تا عمو هام همراه  یدعوت م روذارم و همه  یکدوم از دوست ها و آشنا هاش رو جا نم چیکنم و ه یم

 یم یول انیچند نفر قرار بود ب ایدونم چند خانواده  یهم نم ایپرن يو از طرف خونه  اندیب ينامزد يقرار بود برا ایهون
  ند. کم هست یلیدونستم خ
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هم به عهده  لیوسا يسر هی دنیشده بودند. خر دهیالزم هم خر يها یو خوراک لیها همه انجام شده بود و وسا کار
  نداشتم و به اون ها سپرده بودمشون.  یاون نقش يسارا خانم و خاله بود که من تو ي

 يدستم جا به جا کردم و وارد خونه شدم. تو يشدم. کاور لباس ها رو تو ادهینگه داشتم و پ نگیپارک يرو تو نیماش
  شد. با تعجب سارا خانم رو صدا زدم. ینم دهید یسالن، راهرو و آشپزخونه کس

  سارا خانم؟-

  خاله؟-

  ن؟یشاه-

  آورد. رونیدر ب يپله ها باال رفتم که در اتاق مهمان باز شد و خاله سرش رو از ال از

پدرمون رو در  نیشاه نی. تو هم برو آماده شو که امیکن یخودمونو آماده م میدار مییجا نیجان، ما ا نیسالم شرو-
  .میرس یم ریگه کار ها عقب افتاده و د یزنه م یداره نق م یآورد از صبح ه

  .دمیخند آروم

  چشم. یکه زوده ول نیسالم خاله. با ا-

  لب هام بود وارد اتاقم شدم.  يکه هنوز رو يزد و دوباره سرش رو داخل اتاق برد. با لبخند يلبخند خاله

کاور » غر زدن و هول کردن هاش نیکنه با ا یم ونهیوگرنه همه رو د ادین شیپ نیشاه يبرا يوقت کار چیکنه ه خدا«
رو در آوردم. حوله ام رو برداشتم و به سمت حمام رفتم. تا پام رو  رونمیو لباس ب تخت گذاشتم يلباس هام رو رو

  اومد. نیلند شاهب يداخل حمام زدم صدا

من رو حرص  دییخوا یم یآخه... چرا شما ه شهیم رید د؟یمن رو ببر يآبرو دییخوا یم د؟یشما هنوز آماده نشد-
  تو؟ ییداداش کجا  د؟یبد

پس  ست؛یول کنم ن ارهیب ریدونستم من رو گ یو با عجله وارد حمام شدم و در رو بستم. م دمیکوب میشونیبه پ یکی
  غر بزنه.  یخودش ه يبرا ییبزار تنها

  کیوشصت_پارت#
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  نیشرو#

  زد کردم. یعقب نشسته بود و فقط داشت غر م یکه صندل نیبه شاه ینگاه نیماش نهیحرص از آ با

  .يبسه... بسه پدرمونو در آورد-

  داد. شینیبه ب ینیچ

  ساعت هشته!-

  نگاه کرد. نیجلو نشسته بود برگشت و با لبخند به شاه يخانم که صندا سارا

شام بخورن، فرصت  دیوقت مناسبشه. اونا هم مهمون داره حداقل با گهیاالن د ستین ریجانم اشکال نداره، اصال د-
  کنند به کارهاشون برسند.

  باال انداخت. يشونه ا نیشاه

  دونم. ینم-

  تأسف تکون دادم. ياز رو يسر

   ؟یتو چرا آن قدر هول-

  کرد. یاخم

  .ستمیهول ن-

  ام گرفت. خنده

  .یگ یباشه تو راست ماره -

  شده بود.  رهیخ رونیبه ب نیماش ي شهینگفت و فقط از ش يزیچ

.  همه کمک کردند و دندیعمو هام و خاله هم رس نیرو نگه داشتم، پشت سر ماش نیماش ایپرن يدر خونه  يجلو
مراسم معارفه هم آغاز  ییو خوش آمد گو یاحوال پرس ی. بعد از کلمیها رو برداشتند و با هم وارد خونه شد لیوسا
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از عمو هاش اون جا بودند. چند تا دختر و پسر کم سن و سال هم  یکیو دو تا عمه و  ایپر ن يشد. فقط سه تا خاله 
  نبودند.   يادیز تیبودند در کل جمع

گاه که لبخند به لب و کنار هم نشسته بودند، ن ایو پرن نیسکوت جمع و خوندن خطبه عقد توسط عاقد به شاه يتو
  کردم.  يابد یو خوش حال یخوشبخت يبرادرم آرزو ياومدند، خوش حال بودم از ته دل برا یکردم. چقدر بهم م یم

 نیماش يبه زور اون رو همراه خودش تو نیهم يخوشش اومده بود برا ایاز هون یلیخ نای. تستادیکنارم ا ایهون
  بهش کردم و لبخند زدم. یخودشون برد. نگاه

  خوش حالم. یلیخ نیشاه يبرا-

  تکون دادم. دییتأ يرو به نشونه  سرم

  طور. نیمنم هم-

  .دیبه بازوش کش یدست

  تونستم کمک کنم. یمن م يچرا به من زنگ نزد ،يگه که امروز تنها همه کار ها رو انجام داد یخاله ات م-

  م پرنگ تر شد. لبخند

  انجام دادم. یینبود خودم تنها ادیقرار بود ساده برگزار بشه و کار ها ز یمهمون یول ایهون یمرس-

  زدم. یچشمک

رو  یعروس نیو مجلل تر نیکنم چون بهش قول دادم که براش بزرگ تر یرو کمکت حساب م یعروس يبرا یول-
  اون موقع. نیعالمه کار دار هیپس  رمیبگ

  .دیخند آروم

  شم بتونم کمک کنم. یحتما خوش حال م-

  .یستیبه فکر خودت ن یول یکن یم يداداشت هر کار ينگاهش کردم که آروم گفت: برا فقط

  کردم. يخنده ا تک
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  کنه... یعقل کار نم گهید ادیاسم برادر که م-

  قبلم گذاشتم. يدستم رو رو کف

  مکث. يبدون لحظه ا رهیگ یم شیفقط قلبه که همه کار ها رو در پ-

  باال انداختم. ییآبرو

  خودمم هستم.به فکر -

 ستادهیکه ا ایو پرن نیزدم و بعد به سمت شاه یکرد که چشمک یو مهربونش نگاهم م بایز يفقط با چشم ها ایهون
  دادند رفتم.  یها جواب م کیبودند و به تبر

  .ستادمیا نیشاه يبه رو رو

  داداشم. یجان، خوشبخت بش نیگم شاه یم کیتبر-

  کردم. بغلش

  ممنون داداشم.-

به صورت بشاش و جذابش زدم. روم رو  يازش جدا شدم و لبخند يزود نیبشم برا هم یاحساسات ادیخواستم ز ینم
  کردم. ایبه سمت پرن

  ان شاء اهللا. دیجان، خوشبخت بش ایگم پرن یم کیتبر-

  زد. ییبایو ز حیمل لبخند

  ممنونم داداش.-

  داد. هی. خاله سرش رو به بازوم تکستادمیبه دو تاشون زدم و عقب گرد کردم و کنار خاله ا يلبخند

  .یکن ینم يکار چیباال بزنم، خودت که ه نیآست دیبرا تو هم با-

  .دمیخند آروم
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  .دیباال بزن نیاون موقع برا منم آست رهیرو هم بگ شیعروس نیشاه دیفعال بزار-

  سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد. خاله

  .میریگ یرو با هم م یحاال اشکال نداره دو تا عروس-

  صورت مهربون خاله زدم. به

  شه. یم یچ مینیحاال فعال بب ،یمرس-

  تأسف تکون داد. ياز رو يسر

  لجباز.-

 هوی«باال انداختم.  یی. آبرودیدرخش یم بایرنگ ز یاون لباس آب يرفت. تو اینگاهم سمت هون ینگفتم ول يزیچ
و  دنیزدم  و نگاهم رو ازش گرفتم و به جمع مهمون ها دوختم؛ همه مشغول خند يلبخند» منم متأهل شدم. دیدید

 یلیخون گرم و مهمون نواز بودند؛ خ یلیخ اشو خاله ها، عمو و عمه ه ایپرن يبودند. خانواده  ینیریخوردن ش
زدند،  یند؛ حرف مجمع هست يبودند که انگار نه انگار که تو ایو پرن نی. از همه خوش حال تر شاهیمیمهربون و صم

  عالم خودشون بودند.  يو تو دندیخند یم

من  یبود ول ایپرن يبخاطر خانواده  نیبود و خب ا يساده ا یمهمون م؛یقصد رفتن کرد گهیبود که د ازدهی ساعت
  کردم.  یجبران م شیروز عروس يبزرگ عالقه داشت تو يها و جشن ها یهم که به مهمون نیشاه يبودم و برا یراض

. خاله و عمو هامم قصد رفتن به خونه هاشون رو میکرد یاز همه خداحافظ ،یتشکر و ابراز خوش حال یاز کل بعد
  هم همراه ما اومد.  ای. هونمیکرد یاز اون ها هم خداحافظ ایپرن يکردن و ما همون جا جلو در خونه 

نداشتم فقط  یتوان گهید ادیو خواب ز ی. از فرط خستگمیبه خونه، ما هم سمت خونه راه افتاد ایاز رسوندن هون بعد
  خواستم برگردم خونه و تا لنگ ظهر بخوابم.  یم

  دووشصت_پارت#

  نیشرو#

  



  برادرانه

 
155 

 

و  دیسف شرتیت هیرو همراه با  يبه لباس هام کردم. کت اسپرت خاکستر ینگاه نهیو از  آ دمیبه موهام کش یدست
با خودم  یرستوران. کل مینهار بر يبرا ایو هون نیشاه ا،یبودم. امروز قرار بود همراه پرن دهیپوش یشلوار کتان مشک

به خودم زدم و از اتاق  يلبخند نهیبگم. آماده بودم؛ از آ ایونرو به ه زیکلنجار رفته بودم که امروز رو حتما همه چ
  مبل نشسته بود.  يرو نیخارج شدم. شاه

  .نیشاه میبر-

  جاش بلند شد. از

  خان. پیخوشت میبر-

خوش حال و لبخند به  ای. پرنمیراه افتاد ایو به سمت خونه پرن میشد نیشاه نی. سوار ماشمیاز خونه خارج شد باهم
  شد. نیلب سوار ماش

  .نیسالم داداش، سالم شاه-

  لبخند سمتش برگشتم. با

  .يخوش اومد ایسالم پرن-

  به چشم هام نگاه کرد. ایپرن

  .ممنون داداش-

 ایو پرن نیحرکت کردم. شاه ایرو روشن کردم و سمت خونه هون نیو دوختم. ماشرو ازش گرفتم و به جل نگاهم
  بگم.  ایحرف دلم رو به هون يبودم که چطور نیفکر ا يو خنده هاشون گرم بود و من تو یسرشون به شوخ

رو بست و آروم به  اطشونیبود؛ چشمش که به ما افتاد در ح ستادهیدر ا يجلو اینگه داشتم. هون ایهون يخونه  يجلو
  اومد.  نیسمت ماش

  .یسالم به همگ-

  جوابش رو دادند و من هم به سمتش برگشتم. ایپرن ن،یشاه

  .يسالم خوش اومد-
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  زد. یحیمل لبخند

  ممنونم.-

 یرو به حرکت در آوردم و سمت رستوران نیلبخندش رو با لبخند دادم و بعد روم رو به سمت جلو کردم.  ماش جواب
  بار به انتخاب من بود، راه افتادم.  نیکه ا

 نیرستوران نگه دارم.  ا يرو به رو ابونیرو اون طرف خ نیشلوغ بود و من مجبور شدم ماش یلیرستوران خ يجلو
و بچه ها از  میشد ادهیداشت، دنج و ساکت بود. همه پ یسنت لیدوست داشتم. شکل و شما یلیرستوران رو خ

بود و منتظر  ستادهیا ابونیاون طرف خ نیهرو قفل کردم. سرم رو که بلند کردم شا نیماش يگذشتند. در ها ابونیخ
 کیبوق  يصدا هویرد نشده بودم که  ابونیو دل مهربونش زدم. هنوز چند قدم از خ بایبه صورت ز يمن بود. لبخند

 نیماش يکه تو نیشدم. با ا اریبرگشتم. که چشم تو چشم سام نیمن رو به خودم آورد. به سمت ماش ینینواخت ماش
 ياومد؛ از عمد داشت بوق ها یشناختم. داشت با سرعت سمتم م یرو م یمن اون روان یداشت ول هبود و از من فاصل

پر از نفرت اون  يصدا» کنه؟ کاریخواست چ یم یعنی« زد تا من رو متوجه خودش کنه. مات موندم.  یم یپ ایپ
  گوشم تکرار شد. يدادگاه تو يروزش تو

امده بود؟  رونیچطور از زندان ب نیا« تونستم از جام تکون بخورم. یخشکم زده بود و نم» .نیکنم شرو یم یتالف«
  » کنه؟ یخواست تالف یرحمانه م یقدر ب نیا یعنی

شده  رید گهیکرد به سمتش برگشتم و خواستم از جام تکون بخورم که د یکه اسمم رو صدا م نیداد شاه يصدا با
کردم  یکل بدنم به وجود آورد؛ حس م يرو تو يبد يدرد ابونیهوا محلق شده بودم؛ افتادنم کف خ يبود و من تو

کردم. چشم هام در حال  یو سرم حس م ینیب يخون رو رو یبدنم شکسته. گرم يکه تمام دنده ها و استخون ها
از چشم هام رو باز کردم.  یکی يقرار گرفت. ال یآغوش گرم يسرم تو هوینداشتم که  یینا گهیبسته شدند بودند، د

  کرد. یبا عجز و بغض اسمم رو صدا م نیشاه

  داداش؟ -

  ن؟یشرو-

  ... لطفا داداش.ادیلطفا... لطفا تحمل کن... چشم هات رو نبند االن آمبوالنس م نیشرو-

  داداش؟-
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  استراحت کنم.  یخواستم کم یزدم و چشم هام رو بستم، خسته بودم و فقط م یکم جون لبخند

  سهوشصت_پارت#

  نیشاه#

  

  کردم.  ینگاه م نیشرو يبسته  يو مبهود به صورت غرق در خون و چشم ها مات

  ن؟یشرو-

  لطفا چشم هات رو باز کن. نیشرو-

  کنم. یخواهش م نیشرو-

حلقه شد  نیدور شرو ییو مهربونش رو دوباره باز کنه. دست ها بایز يکه چشم ها نیا دیکردم به ام یصداش م فقط
برانکارد  يرو رو نیجون شرو یبدن ب دیبا روپوش سف ییبلند کردند. نگاه کردم مرد ها نیزم يو اون رو از رو

 یبا عجله بلند م دیکه با نیتونستم بکنم. با ا ینم يکار چیجام نشسته بودم و ه يکردم. تو یگذاشتند. فقط نگاه م
که گذشته بود  ییکردم. اتفاقات و لحظه ها یفقط مات نگاه م یشدم ول ینس مارژا نیوارد ماش نیشدم و همراه شرو

بشم، ته  داریخواب وحشتناك ب نیرو داشتم که از ا نیشک بودم. هر لحظه انتظار ا يشد. هنوز تو یاصال باورم نم
  ها همه خواب باشه.  نیکردم که ا یدلم همه اش آرزو م

 سیسرخ و خ يبود. با چشم ها ایبه شخص کردم هون یدر بلند کردنم داشت. نگاه یبغلم رو گرفت و سع رینفر ز هی
  به چشم هام نگاه کرد.

  . يبر نیهمراه شرو دیبا نیبلند شو شاه-

و وصل  نیهمه اش در حال چک کرد عالئم شرو يرفتم. مرد نیاز جام بلند شدم و سمت ماش یگفتن حرف بدون
حال برادرم  یشده بودم به بدن کم جون و ب رهیکردم... مبهود خ یبود. من اما فقط نگاه م نیبه شرو ییها میکردن س

 یو غر نم دیخند یبرام نم گهیزد... د یبرام حرف نم گهیخورد... د یافتاده بود. تکون نم دیاون تخت سف يکه رو
 ياز گوشه  یستراحت کنه. قطره اشکبود تا ا دهیخواب یزد... خواب بود... اره اون خواب بود... خسته بود فقط کم

 یلب اسمش رو صدا م ریشدند. آروم ز یم ریاشکم از چشمم سراز يبه دنبال اون دونه دونه قطره ها د؛یچشمم چک
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بودم. چشم  نیحال شرو دنیشک د يساعت افتاده بود و من تو مین ياتفاقات تو نیا يشد، همه  ینم مکردم. باور
بشه...  داریخواد ب یخواستم باور کنم که اون نم یکرد. نم یم یرنگش بهم دهن کج یو ب دیسف يبسته و لب ها يها
  بشه. هق هقم بلند شد. داریوقت ب چیخواست ه یبود و انگار نم دهیخواب قیعم

  داداش؟-

  .دیبه شونه ام کش یپرستار دست مرد

  شه. یبخدا باشه ان شاء اهللا حالش خوب م دتونیام د،یآروم باش-

 نیشدم و همراه تخت چرخ دار شرو دایپ نیرو درست کنه.  از ماش زیهام رو بستم و از خدا خواستم که همه چ چشم
که مثل  ییدکتر و پرستار ها ي. صدادمیدو یرنگ م دیو سف لیاون راهرو طو يشدم. دنبال تخت تو مارستانیوارد ب

 یحرف م نیشاه یاتیبودن عالئم ح فیو ضع يبد که از یاعصاب بود به خصوص اون يرفتند رو یمن کنار تخت راه م
  زد. 

 واریدر اتاق نشستم و پشتم رو به د يورود ندادند. همون جا جلو يشدند و به من اجازه  یها و دکتر وارد اتاق پرستار
که اشک مثل  نیفشرد، با ا یم یدستش گرفته بود و ه يانگار قلبم رو تو یدادم. کس هیتک مارستانیسرد اتاق ب

کرد. وجودم پر از درد بود و همه اش صحنه ها  یم ینیگگلوم سن يتو يزیشد بازم چ یم ریاز چشم هام سراز لیس
دادم و  یشد. دست هام رو دور زانو هام حلقه کردم و تند تند خودم رو تکون م یچشم هام رد م يو اتفاقات از جلو

  زدم.  یلب با خدا حرف م ریز

... من بدون اون ... خدا... لطفارشیکه دارم... لطفا خدا... لطفا ازم نگ هیتنها کسلطفا خدا بهم برگردونش، اون -
  ... بهم برگردونش خدا... رمیمیم

  چهاروشصت_پارت#

  نیشاه#

  

دونم چقدر گذشته بود و  یزانو هام بلند کردم. نم يشد سرم رو از رو یم کیکه با دو داشت بهم نزد ییپا يصدا با
 ایو هون ایپرن دنیگونه هام خشک شده بود. با د يم. اشک هام رونشسته بود واریبه د هیتک من همون جا کنار در

  با عجله بازوم رو گرفت. ای. پرنتونم یبدنم خشک شده و نم دمیخواستم از جام بلند شم که فهم
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  زم؟یعز ن،یشاه-

 یگلوم حس م يبغض رو تو ینیسنگ هینتونستم، هنوز هم بعد اون همه اشک و گر یخواستم لبخند بزنم ول یم
  شدم. رهیکرد، خ یسرخ و بغض نگاهم م يبود و با چشم ها ستادهیکه کنارم ا ایکردم. به هون

  ره؟یگ یخدا داره داداشمم ازم م يدیبه سرم اومد؟ د یچ يدید ایهون-

نشد. در اتاق که باز شد با  یتا بغضم رو قورت بدم ول دمیکش یقیگفت. نفس عم يلب خدا نکنه ا ریاروم ز ایهون
  عجله و هول به سمت دکتر برگشتم. 

  دکتر... ياقا-

  صبر کن رو به روم گرفت. یهاش رو باال آورد و کف دست هاش رو به معن دست

 ییطور. زخم ها نیپشتش هم هم يپاهاش شکسته و چند تا از دنده ها ده،یآروم باش پسرجون. داداشت ضربه د-
ها  نیا يطور اما همه  نیهم هم شیشونیداره و پ یش هست، دست چپش شکستکصورت و پوست بدن يرو

  . هست.. شونیا یهوش یب هیکه باعث نگران يزیشه چ یخداروشکر بعد از مدت ها و با مراجعه به دکتر خوب م

  .دیکش یقیعم نفس

 بیخوبه که ضر یلیخ هیهوش یب نیکه به سرشون وارد شده باعث ا ي. ضربه امیما تمام اقدامات الزم رو انجام داد-
تا مغزشون به اتفاقات دوروبر واکنش  دیو باهاش حرف  بزن دیو بهشون سر بزن دیهوششون  باالست؛ پس فقط دعا کن

  نباشه.  یطوالن ادیز یهوش یب نینشون بده و ا

  . ستادیکنارم ا ایاز دکتر تشکر کردند.  هون ایو پرن ایتکون بدم هون یتونستم سرم به شکل نامفهون فقط

  . ششیپ يبر یتون یوارد بخش شد م یوقت-

  شدم.  رهیخ نیسرد نشستم و به در اتاق شرو نیزم يتکون دادم و همون جا رو دییتأ يرو به نشونه  سرم

  لطفا داداش زود بلند شو. -

کردم که داداشم رو برگردونه و حالش خوب بشه. بعد  یدلم از خدا خواهش م يو تو دمیکش یم قیتند نفس عم تند
  وارد اتاقش بشم.  قهیمنتقل کردند و به من اجازه دادند که به مدت پنج دق یرو به اتاق نیساعت شرو کیاز 
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 یب نیوارد اتاق شدم. شرو ینکنم. به آروم هیاتاق گر يخواستم بغضم رو قورت بدم تا تو یم دم؛یکش یقیعم نفس
تار شد. آروم به سمت  دگانمید يبود. جلو دهیتنها تخت اتاق دراز کش يشده رو یچیلخت و باند پ یجون با بدن

  تخت رفتم. 

  سالم. -

  کردم. ي. تک خنده ادیچشمم چک ياز گوشه  یاشک قطره

کنه.  ینم هیکه بهم بگه مرد که گر یستیتو ن یول ره،یگ یام م هیخوره گر یم یبه توق یهنوزم تا تق ینیب یم-
که  ستایجون... ساده ن یتخته؛ بدون حرف، ساکت، ب نیتو رو ا دنهیخواب نیا ستا،ین یبه توق یتق گهید نیداداش ا

  نکنم.  هیبخوام تحمل کنم و گر

  .نمیبب يرو بدون تار نیو بتونم شرو ادیب نییو پلک زدم تا اشکم پا دمیرو باال کش مینیب

 يکار چیه ستمی... اصال مات موندم... من که اصال بلد نکارکنمیدونم چ یمن... نم لطفا بلند شو داداش... بخدا... بخدا-
 تتیشو... داداش غلط کردم اذ داری... لطفا بخاطر من زود برو ندارم. لطفا يکار چیه يبکنم... من بدون تو عرضه 

  کنم... یشو نوکرتم همه رو جبران م ندکردم... غلط کردم ناراحتت کردم... فقط بل

تر اومدم و دست  نیی. پادمیشده اش رو بوس یچیباند پ یشونیبردم و پ کیهام رو پاك کردم و سرم رو نزد اشک
  رو بوسه زدم. شیسرد و زخم يها

  رو ندارم... لطفا. یتخت بلند شو نزار تنها بشم. من که جز تو کس نیا يلطفا از رو ،یکه همه کسم یدون یداداش م-

  .یسینف يگفت: وقتتون تموم شده آقا یحیبا لبخند مل یسرم رو بلند کردم. پرستار خانم ییپا يصدا با

اومدم. بدون  رونیو با عجله از اتاق ب دمیرو بوس نیشرو يتکون دادم و دوباره دست ها دییتأ يرو به نشونه  سرم
  .. روم رو به آسمون کردمستادمیا اطیح ياز راهرو با دو گذشتم و تو ینگاه به کس

  کنم. یازت خواهش م ر،یلطفا همه کسم رو ازم نگ-

  پنجوشصت_پارت#

  نیشاه#
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 ينگاه کردم. موها نهیحال به آ یادکلنم سرم رو بلند کردم و ب زیشدن به م رهیساعت مات موندن و خ میاز ن بعد
شده بود و لب هام ترك برداشته بود. چشم  اهیچشم هام س ریزد. ز یذوق م يبلندم تو شیبلند و شلخته ام  با اون ر

رفتم. از  نییو از پله ها پا دمیکش میسرمه ا راهنیبه پ یتگرفتم و سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم. دس نهیاز آ
پاهام نشستم و مشغول  يکنه. رو زیحوصله نداشت که نظافت کنه و خونه رو تم گهیسارا خانم د یراهرو گذشتم حت

رفته بود بند  ادمیخورد، انگار  یهم گره م يدونم چرا دست هام تو یشدم؛ نم میاسپرت مشک يبستن بند کفش ها
  رفتم. یکه مدرسه م ییافتاد به وقت ها ادمیهام رو ببندم.  بغض کردم  شکف

  بند کفش هام رو ببندم.  ستمیخاك تو سرم که بلد ن- «

  و رو به روم نشست. دیآروم خند نیشرو

  .يریگ یم ادیخب حاال اشکال نداره -

  کردم. یاخم

  بند کفش هام رو ببندم.  رمیگ ینم ادیوقتم  چیتونم انجام بدم، ه یرو نم يکار چینه من ه-

  کرد. یکیاخم کوچ نیشرو

  تونم. ینم یبگ گهیبار د هینشنوم -

بند  يگم که چطور یقدم به قدم و آروم بهت م ر،یبگ ادیمن نگاه کن و  يزد و گفت: حاال به دست ها يلبخند بعد
  . يکفش هات رو ببند

  .دمیکف دست هام رو بهم کوب یخوش حال با

  »داداش... یمرس-

  شد. ریدادم و اشکم سراز هیطور نشسته سرم رو به چهارچوب در تک همون

  رفته بند کفش هام رو ببندم. ادمی یرو ندارم، حت يکار چیه يداداش من بدون تو عرضه -
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 یو ب یاشک يتونستم خودم رو کنترل کنم.  سارا خانم رو به روم نشست و با چشم ها یهقم اوج گرفت، اصال نم هق
 يکارش تموم شد سرم رو تو ی. وقترمینا نداشتم که جلوش رو بگ یصدا مشغول بستن بند کفش هام شد. حت

  .بشند ریآغوشش گرفت و من چشم هام رو بستم و اجازه دادم که اشک هام سراز

  شه؟ ینم داریکنم... چرا ب یهفته گذشته! من دارم دق م هیشه؟  ینم داریسارا خانم چرا ب-

  به خدا باشه... آروم باش پسرم. دتیگفت: اروم باش، ام یم هیلب با گر ریخانم آروم آروم ز سارا

  زدم. یاومدم و لبخند کم جون رونیت که آروم شدم از بغل سارا خانم بساع میاز ن بعد

  .دیببخش-

  .دمیبه موهام کش ینگفت و فقط با غم نگاهم کرد.  دست يزیچ

  رم، خداحافظ. یم گهیخب من د-

رو به حرکت در آوردم و با سرعت به سمت  نیو ماش دمیکش یقیرفتم و سوار شدم. نفس عم نیدو سمت ماش با
  راه افتادم.   مارستانیب

متنفر بودم.  مارستانیخون و الکل متنفر بودم؛ از خوده ب يدادم، از بو مینیبه ب ینیشدم. چ مارستانیراهرو ب وارد
  از جاش بلند شد. دینشسته بود؛ من رو که د يفلز يها یصندل يراهرو رو يتو ایهون

  ؟يسالم بهتر-

  .دمیموهام کش یدست

  کم استراحت کن. هیتو هم برو خونه  ییجا نیوقته ا یلیتو خ یدوش گرفتم بهترم االن. مرس هیسالم، اره -

  زد. یکم جون لبخند

  .امیکنم و م یرم فقط لباس هام رو عوض م یم-

 هیکردم فقط  نیبه در اتاق شرو یکرد و از کنارم گذشت. نگاه یخداحافظ ایباشه تکون دادم. هون يبه نشونه  يسر
 یقیدلم براش تنگ شده بود. نفس عم یول رمیرفته بودم خونه تا دوش بگ ایو هون ایساعت بود که به اصرار پرن
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عمرم  يروز ها نیو بد تر نیکه گذشته بود؛ سخت تر يهفته ا کی نیکردم که بغضم رو قورت بدم. ا یو سع دمیکش
  بود. 

سردش رو که حاال زخم  يکنار تخت نشستم. دست ها یصندل يشدم. سمت تختش رفتم و رو نیاتاق شرو وارد
  دستم گرفتم.  يهاش خوب شده بود تو

جا  نیاومدم ا یدادم، م یدخترا رفتم دوش گرفتم. خوب کردم به نظرم بو گند م نیسالم داداش، ببخش به اصرار ا-
  کردم. یم تیتو رو هم اذ

  کردم. يخنده ا تک

  .يد یبو م يدوش الزم دار هیبلند شو  يدیخواب يادیداداش بسه تو هم ز ییخدا-

  زدم. دشیسف يدست ها يرو يگلوم نشست. بوسه ا يلبم پر زد؛ دوباره بغض تو ياز رو لبخند

تونم برم شرکت کار ها رو  یرفته بند کفش هام رو ببندم. اصال نم ادمیمن اصال امروز  نی. ببداداش بسه تو رو خدا-
رفته بخندم...  ادمیشدم... بدون تو اصال  ضیشدم... مر ونهیمختل شده... د میسپردم معاون انجام بده... کال زندگ

  خب؟ گهیداداش بلند شو د

  .دیچک اشکم

و غصه شده...  هیداداش هر روزم پر از گر ؟ياشکام رو ندار دنیطاقت د یگفت یتو که م اد؟یآخه چطور دلت م-
  ... بلند شو...ارمیدلم... دلم برات تنگ شده... دارم کم م

شد که حس  یم ریاز چشم هام سراز لیکردم و اشک مثل س یو غرق در خوابش نگاه م دیطور به صورت سف همون
 فک کردم توهم زدم با دقت به دست هاش نگاه دم،یدستم تکون خورد. از جا پر يتو نیکردم انگشت شصت شرو

اومد؛  ینم رونیازش ب یحرف یشد ول یاروم انگشت اشاره اش هم تکون خورد. لب هام باز و بسته م یلیکردم که  خ
  تونستم باور کنم. یشک بودم و نم يتو

  داداش؟-

  خدا...داداش... يلب هام به خنده باز شد و با خنده گفت: وا هوی

  ششوشصت_پارت#
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  نیشاه#

  

بکنم. با عجله به سمت  یچه غلط دیدونستم با یبهت بودم و نم يطرف و اون طرف نگاه کردم. تو نیبه ا یهول کم با
 هیکنم  یخواهش م ایگفتم: هون ياومد تند یکه داشت به سمتم م ایهون دنیدر اتاق رفتم و از اتاق خارج شدم. با د

  پرستار خبر کن. 

 مارستانیبپرسه عقب گرد کرد و به سمت پرسنل ب یوالکه س نیبدون ا یول دمید یم ایهون يچشم ها يرو تو ترس
نفسم بند اومد. چشم هام پر از اشک بود و لبخند  نیباز شرو مهین يچشم ها دنیرفت.  دوباره وارد اتاق شدم؛ با د

  لب هام. پا تند کردم و به سمتش رفتم.  يرو

  داداش؟-

  نگاهش رو از سقف گرفت و به من نگاه کرد.  یجیگ با

  .يخداروشکر به هوش اومد-

اومد.  نیزد و با عجله به سمت تخت شرو يوارد اتاق شدند. پرستار لبخند ایپرنگ تر شد. پرستار همراه هون لبخندم
لبش گذاشته  يکردم. دستش رو رو ایبه هون یاز تخت فاصله گرفتم تا بتونه راحت کار هاش رو انجام بده. نگاه یکم

طرف و اون  نیحال سرش رو به ا یکه ب نیزدم و دوباره به شرو يبود. لبخند ریک سرازاش باشیز يبود و از چشم ها
خوبه خداروشکر، االن دکتر هم  یلیخ تشونیچرخوند، نگاه کردم.  پرستار با لبخند رو به من گفت: وضع یطرف م

  . ارنیم فیتشر

رو گرفتم. آروم سرش رو به سمتم چرخوند و  نیتخت شدم و دست شرو کیتکون دادم. نزد دییتأ يبه نشونه  يسر
  اسمم رو صدا کرد. يگرفته ا يبا صدا

  ن؟یشاه-

  شنوم. یم نیشد که دوباره اسمم رو از زبون شرو یاشک مهمون چشم هام شد؛ باورم نم دوباره

  جانم داداش؟ -

  تر بردم. کیسرم رو نزد یهاش رو بست. با نگران چشم
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  .ادیاالن دکتر م ؟يدرد دار-

  همون لحظه دکتر وارد اتاق شد. ينه تکون داد. تو یرو به معن سرش

  هفته به هوش اومدند.  کیبعد از  ضمونیسالم، خداروشکر که مر-

  رو چک کرد.  نیشرو تیبه من کرد و بعد عالئم و وضع ینگاه یلبخند و مهربون با

که فردا رو هم مهمون ما هستند و بعد از  نیبخاطر دارو هاست و ا شیحال ی. بهینرمال و عاد یخداروشکر  همه چ-
به  يادیکه دنده هاش شکسته تا مدت ز نیا لیخونه اما... داداشتون به دل دیداداشتون رو ببر دیتون یاون شما م

به دکتر  دیهم با یداره و هر از گاه ازیبده، به دارو ن نجاما یتونه به راحت یاز کار ها رو نم یلیداره، خ ازیکمک ن
  کنه. مراجعه

  رسم تا دوباره سر پا بشه و به جونم غر بزنه.  یلبخند گفتم: خودم نوکرشم، بهش م با

زد و من  یآرام بخش يدارو نیبهم داد. دکتر به شرو يجون دوباره  نیجون شرو یو لبخند کم رنگ و ب دیخند دکتر
  تا استراحت کنه.  میاز اتاق خارج شد ایو هون

که بعد از اون  ییطور کار ها نیدنده و هم یاز شکستگ یتا اطالعات میآقا نشسته بود ياز پرستار ها یکی يبه رو رو
بهش برسم همه و همه رو  شهیحالش خوب م نیکه شرو یکه من چطور تا وقت نیشه انجام داد رو بهمون بده، ا ینم

  برسم.  نیبه شرو یابو درست حس یخونه به خوب يخوب بخاطرم سپردم تا بتونم تو

  افتاد، با لبخند به سمتش رفتم. ایکه چشمم به پرن میاز اتاق خارج شد ایهون همراه

  زم؟یعز-

  به سمتم برگشت. یاشک يچشم ها با

  تو؟ يکجا بود-

  .دمیموهاش رو بوس يرو

  بهوش اومده. نیشرو-

  باز نگاهم کرد. یدهن با
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  ؟يجد-

  .دیآره تکون دادم. از ته دل خند یرو به معن سرم

  شکرت. ایخدا هیعال نی... ایخدا مرس يشکرت... وا ایخدا يوا-

  لب زمزمه کردم. ریزد و منم آروم ز يلبخند

  .ایشکرت... ازت ممنونم خدا ایخدا-

  

  هفتوشصت_پارت#

  نیشاه#

   

  که اجاره کرده بودم راه افتادم.  یو لوکس بایز يالیرو به حرکت در آوردم و به سمت و نیشرو لچریو

  داداش. يبه خونه خوش اومد-

  و بعد سرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد. الیبا تعجب به و نیشرو

  ؟یخودمون چ يخونه؟  پس خونه -

  ؟یهوش بودم، خونه رو فروخت یهفته ب هیبا حرص گفت: خاك تو سرت  هوی

  .دمیموهاش رو بوس يو رو دمیخند

 اطیح ياز پله ها یتونست یشد، نم یشکل متو م يفدات شم خونه سالم و سالمته، فقط... چون پله داشت برا یاله-
  . میاجاره کرد میاریب رونیکه پاهات رو از گچ ب یرو تا وقت نجایا نیهم يبرا ياتاقت باال بر يبعد اون همه پله برا

اومدند. سارا  رونیبا عجله از خونه ب ایو پرن اینگفت. سارا خانم همراه هون يزیلب هاش نقش بست و چ يرو يلبخند
  اومد. نیبه سمت شرو هیخانم با گر
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  . يقربونت برم مادر، خوش اومد یاله -

  داد. ینشست جواب م یو صورتش م یشونیپ يسارا خانم که رو يلبخند زد و به بوسه  نیشرو

  شم. یناراحت م دینکن هیممنونم... ممنونم سارا خانم، تروخدا گر-

  مادر. هیخوش حال هیگر نایخانم ازش فاصله گرفت و گفت: ا سارا

  دست هاش رو گرفت و بوسه زد. نیشرو

  فدات بشم سارا خانم.-

  .ستادیا نیشرو لچریقرمز کنار و يبا چشم ها ایپرن

  داداش. يسالم خوش اومد-

  زد. یلبخند مهربون نیشرو

  جان. ایممنون پرن-

  .ستادیا ایکنار پرن ایهون

  .نیآقا شرو دیسالم خوش اومد-

  زد. یلبخند کم رنگ نیشرو

  ممنونم.-

  .دمیکش یپوف

  داداش رو ببرم داخل. دیکنار بزار دیخب خب حاال بر-

ما همه به سمتمون اومدند و با  دنیهال نشسته بودند با د ي. عمو و عمه و خاله تومیشد الیباهم وارد و یهمگ
 نیکردند و شرو یم هیکردند و بهش خوش آمد گفتند. خاله  و عمه و سارا خانم هم که فقط گر یاحوال پرس نیشرو

دلش  یبود ول یشکسته، کار سخت يو پاها ستهرفت تا آرومشون کنه با اون دست شک یم شونیکیهر بار به سمت 
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به  یکنه ول یدرد م دونستم که پشتش یهم رفتن صورتش م يهاشون رو نداشت. هر بار با تو هیگر دنیطاقت د
  . دیخند یآورد و با همه م یخودش نم يرو

وضع  نینشند. از ا ریآشپزخانه که خداروشکر اپن نداشت رفتم. روم رو به سمت سقف کردم تا اشک هام سراز سمت
خوش حال هم بودم بخاطر  یول دیکش یکه م ییشدنش و درد ها نینش لچریو نیناراحت بوم، از ا یلیخ نیشرو

احساسات اشک  نیهاش و تمام ا زدنشنوم و حرف ها و غر  یخنده هاش که االن م يبهوش اومدنش، بخاطر صدا
  بشه.  ریچشم هام جمع شده بود و هر آن ممکن بود از چشم هام سراز يشده بوده و تو

برداشتم.  یوانیآب رو باز کردم و ل ریل شو با هو دمیچرخ ییوارد شدن سارا خانم به آشپزخونه به سمت ظرفشو با
  دادم. هیپشتم گذاشت و سرش رو به شونه ام تک يسارا خانم دستش رو رو

  داره. ازیباش اون به کمکت ن يشه. قو ینگران نباش، اون خوب م-

  رو قورت دادم. بغضم

  برام سخته.  یلیحال خ نیا يتو دنشید-

  رو نوازش کرد. پشتم

  دونم مادر.  یم-

  .دمیکش یقیعم نفس

 شمیبرادرانه پشتم بوده، برادارانه خرجم کرده، برادرانه کمکم کرده، برادرانه پ نیکنم. شرو یتموم تالشم رو م یول-
  کنم.  یبوده؛ االن من برادرانه تمومش رو جبران م

  .دمیسمت سارا خانم چرخ به

  باشم و جبران کنم. ششیدم پ یقول م-

  .دیرو بوس میشونیگونه هام گذاشت و پ يخانم دست هاش رو رو سارا

  .یکن یدونم که جبران م یدونم مادر، م یم-

  زدم. يلبخند
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  مهمونا. شیپ میبر ایخب ب-

  جواب داد. یخانم لبخندم رو با لبخند مهربون سارا

  .ارمیم ییبرو مادر من چا-

  کردم. یاخم

  چرا تو؟-

  زدم. داد

  !ارهیب ییچا دیچرا سارا خانم با اریب ییچا ایتو؟ ب ییکجا فهیضع ا،یپرن-

  با خنده گفت: چشم اومدم. ایپرن

  .دیخند یسمت سارا خانم برگشتم که داشت م به

  از دست تو پسر.-

  .دمیرو بوس شیگل گل يروسر يرو

  دن.  یکار ها رو انجام م ایو هون ایپرن م،یبر ایب-

  . میسپرد ایو پرن ایو کار ها رو به هون میسارا خانم از آشپزخونه خارج شد همراه

  هشتوشصت_پارت#

  نیشاه#

  

  .رهیاصال عجله نکن، فقط آروم باش که دستت درد نگ نیآست يدستت رو بزار تو نیا یخب حاال به اروم-

داخل  میباشه  تکون داد و آروم دست شکسته اش رو که تازه گچش رو باز کرده بود يسرش رو به نشونه  نیشرو
ماه  هیکه گچ ازش جدا شده و  نیدونستم با ا یباهاش رفتار کنم م متیو مال یخواستم به آروم یگذاشت؛ م نیآست
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ازش  یرو بستم.  کم شیتونیز راهنیپ يها مههاش رو مرتب تا کردم و دک نیکنه.  آست یهنوز درد م یگذشته ول
  تنگ  و شلوار گشادش که بخاطر گچ پاش مجبور بود بپوشه، نگاه کردم.  راهنیدور شدم و دست به کمر به پ

  !ایجذاب شد-

  گذاشت. لچریو يدسته ها يو دست هاش رو رو دیخند نیشرو

  . يشد تیاذ یلیمدت خ نیا دیببخش ن،یشاه یمرس-

  کردم و کنار پاش زانو زدم. یاخم

شدم؟ پس چرا تو که از  تیماه اذ هیفقط  يتو یعنیکنم،  یماه دارم کمکت م هیداداش؟! من فقط  هیچه حرف نیا-
  ؟يخسته نشد ،يو منه نق نقو رو تحمل کرد يو کنارم بود يبه من کمک کرد یهمون بچگ

 گهی. لبخند زدم و گفتم: ددیرو بوس میشونیزد و دست هاش رو دو طرف صورتم گذاشت و پ یلبخند مهربون نیشرو
  نوکرتم. یکه خوب بش یا وقتحرف ها نشنوم ها، خودم ت نیاز ا

  .دیبه شونه ام کش یدست

  .زمیعز نیممنون شاه-

بودم حرف  دنشیرو برداشتم  و همون طور که مشغول پوش یآب شرتیرو باز کردم و ت میسرمه ا راهنیپ يها دکمه
  زدن رو از سر گرفتم.

کشه تا خوب  یدنده هات اون طول م. اما میکن یگچ رو جدا م گهیگچ دستت که باز شده، پاهاتم که چند هفته د-
از پله ها باال  ادیز ،ینمون ستادهیا یو طوالن ادیز ،يبرندار نیسنگ لی. وسایخودت رو بکن تیرعا یلیخ دیبشه با

  .يشه اگه به حرف هام گوش ند ی... وگرنه دعوامون مينر

  شه گوش ندم... چشم، چشم. یدن، مگه م یدستور م نیو گفت: اوه اوه آقا شاه دیخند نیشرو

  زدم. یو چشمک دمیخند

  خوشکلت.  يقربون چشم ها-

  . ستادمیا اطیبردم.  اون رو از خونه خارج کردم و کنار باغ ح رونیرو به حرکت در آوردم و از اتاق ب نیشرو لچریو
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  خودته. يآب دادن باغ به عهده -

  آب رو باز کردم. ریرو به دستش دادم و ش لنگیش

  .ارمیرم قهوه ب یمنم م-

  کردم. چشم هام نم دار شده بود؛ با عجله وارد خونه شدم و کنار در نشستم. نیگردم و پشتم رو به شرو عقب

  خدا... يا-

  با عجله به سمتم اومد. دیاومد، من رو که د رونیقهوه  از آشپزخونه ب ینیخانم با س سارا

  شده مادر؟ یچ-

  زدم. يو لبخند دمیبه چشم هام کش یدست

 نیساده تر یحت یحال وقت نیا يتو دنشیکنه... سخته د یناراحتم م نیحال شرو دنیفقط... فقط د ست،ین يزیچ-
  تونه انجام بده...  یکار هاش رو نم

  کردم. بغض

 یکس کمک نم چیکار هاشم از ه نیسخت تر يکه برا یکس نبود، داداش چیوقت محتاج کمک ه چیکه ه ینیشرو-
  کشه.  یدونم که چقد سخته و چقدر عذاب م یخواست. م

  چشمم رو پاك کردم. ياشک گوشه  قطره

  سخت ها زود تموم بشه کاش. نیکاش ا-

  .دیموهام رو بوس يخانم رو سارا

  شه. یشه مادر... تموم م یتموم م-

  نهوشصت_پارت#

  نیشرو#
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بود؛ گچ دست و پام باز شده بود و دنده  تخت بلند شدم. دو ماه گذشته بود و من حالم خوب يو از رو دمیکش یپوف
کنم و به خودم فشار  تیذاشت که من خودم رو اذ ینم ياما لحظه  نیکرد. شاه یم تیاذ یها و پشتم بود که گاه

  خودم رو خسته کنم. يانجام بدم و لحظه  نیسنگ يذاشت که کار ها یاصال نم ارم؛یب

 ادیدو ماه بخاطر من ز نیبزنه و به کار ها سرو سامون بده چون ا يامروز هم به زور فرستاده بودمش شرکت تا سر 
اتاق  يجا تو نیخودمون. ا يخونه  میو برگشته بود میاومده بود رونیب ياجاره ا يالیشرکت نرفته بود. از اون و

  پر از خاطره هام راحت تر بودم.  يخونه  يخودم و تو

چطور آزاد شده؟ االن کجاست  اریکردم که سام یفکر م نیبه هوش اومده بودم همه اش به ا یبود از وقت ریدرگ فکرم
  به من نگفته؟  يزیکس از آزاد شدنش چ چیکنه؟ چرا ه یم کاریو داره چ

 یتابلو نباشم چراکه اصال نم ادیکردم که ز یهم م یفکر باشم، سع يشد که ساعت ها تو یفکر ها باعث م نیا ي همه
 ستادهیا نهیآ يده. جلو یدونم که تحمل نداره و کار دستمون م یبدونه؛ م يزیموضوع چ نیاز ا نیاهخواستم ش

  ادکلن هام گذاشته بودم. زیم يبودم و کف دست هام رو رو

  گذرم. یازت نم یراحت نیکنم، به ا یم یخان تالف اریسام-

  بود. ستادهیچهارچوب در ا يتو نیام حبس شد. با عجله به سمت در برگشتم. شاه نهیس ينفس تو نیشاه يصدا با

  . یکن یمخف یخواست یم یتا ک ؟یبه من نگفت يزیچرا چ اره؟یسام ریبال و تصادف تقص نیا-

  لب زمزمه کردم. ریهم گذاشتم و آروم ز يهام رو محکم رو چشم

  .نیگندت بزنن شرو-

  سمتش رفتم. به

خواستم فعال مطمئن بشم. من اون روز  یخواستم بهت بگم فقط م یجان، آروم باش. من واقعا م نیشاه نیبب-
کردم، از آزاد شدنش، چطور آزاد شدنش و  یم دایاطالعات پ يسر هی دیبا یول دمید نیماش يرو تو اریتصادف سام

  .گهید يها زیچ یلیخ

  عقب گرد کرد و از من فاصله گرفت. نیشاه
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  .یگفت یم دی... بایگفت یبه من م دیبا-

  .رمیرو جلو بردم تا بازوش رو بگ دستم

  ...نیشاه-

  رفت. نییعجله و دو از اتاق خارج شد و از پله ها پا با

  ذارم. یکشمش...راحتش نم یکنم و م یم داشیکشمش...پ یم-

  رفتم. نیو دنبال شاه اوردمیخودم ن يبه رو یول رهیرفتم که باعث شد پشتم درد بگ نییتند از پله ها پا تند

  .میکن ی... باهم حلش ممیزن یحرف م اینکن... ب یلطفا کار اشتباه نیشاه-

  .دمیکوب میشونیبه پ یکیخارج شد.  نگیشد و با سرعت از پارک نیبا عجله سوار ماش نیشاه اما

  خدا... يوا-

  هفتاد_پارت#

  نیشرو#

  

که با  ینیزدم؛ نگران بودم، نگران شاه یسر سالن به اون سر سالن قدم م نیساعت گذشته بود و من مدام از ا کی
انجام بده. به  یکه کار اشتباه دمیترس یو م دمید یچشم هاش م يزده بود. برق تنفر رو رو رونیاز خونه ب تیعصبان

نداشتند. باالخره عزمم رو جزم  نیاز شاه يخبر دومک چیتموم دوست ها و آشنا هاش زنگ زده بودم و اون ها ه
رو  یهم نگران بشه. بعد از دو بوق گوش ایپرن يخود یاون جا نباشه و ب دمیترس یزنگ بزنم؛ م ایکردم که به پرن

  جواب داد.

  الو؟-

  .دمیکش یقیعم نفس

  ا؟یپرن یالو سالم، خوب-
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  ؟یگفت: ممنون داداش شما خوب یآروم يبا صدا ایپرن

  اون جا باشه. نیآرومش احتمال دادم که شاه يصدا از

  ا؟یاون جاست پرن-

  .دیکش یپوف ایپرن

  شده؟ يزیگه. چ ینم يزیو چ دهیتخت دراز کش ياتاق من رو ياومده تو یاره داداش، از وقت-

  .دمیکش یراحت نفس

  اونجا باشه؟ امینه، من م-

  .دیخوبه، خوش اومد یلیگفت: خ یبا خوش حال ایپرن

  زدم. يلبخند

  ممنون فعال.-

  . از همون جا داد زدم.یآب نیبا شلوار ج یطوس راهنیانداختم. پ یرو قطع کردم و به لباس هام نگاه یگوش

  د؟ییایشما نم ا،یپرن يرم خونه  یسارا خانم من شب م-

  اومد. رونیخانم از اشپزخونه ب سارا

  مونم خونه؛ سالم برسون. یکنه، م یهم بدنم درد م کمینه مادر، خستم و -

  زدم. يلبخند

  چشم.-

و از خونه خارج شدم. به آژانس زنگ  دمیرنگم رو پوش یاسپرت طوس يکردم و کفش ها یسارا خانم خداحافظ از
  نداشتم.  یرانندگ يزده بودم خودم حوصله 
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و  ایبرنگشته بود. پرن ایدر رو باز کرد. ساعت پنج بود و هنوز پدر پرن ایپرن قهیدر رو فشردم. بعد از پنج دق زنگ
اون  نیکه شاه ییو جا ایبا اون ها، اجازه خواستم و به سمت اتاق پرن یمادرش به استقبالم اومدند. بعد از احوالپرس

  جا بود رفتم. 

شده بود. در رو پشت سرم بستم و  رهیبود و به سقف خ دهیتخت دراز کش يرو نیباز کردم. شاه یاتاق رو به آروم در
  جاش نشست. يتعجب کرد و تو دنمیپام سرش رو بلند کرد با د يآروم به سمت تخت رفتم؛ با صدا

  داداش؟-

  نثارش کردم. یپس گردن هینگاهش کردم و  یتخت کنارش نشستم؛ کم يرو

  رم؟یم یم ینگراناز  یگ ینم رونیب یزن یاز خونه م يجور نیخاك تو سرت هم-

  .دیخند آروم

  ناراحت بودم. دیببخش-

  .دمیکش یقیعم نفس

ازش  يخوا یباشه. اما همون قدر که تو م اریکه کار سام یدونم انتظار نداشت یدونم، م یهضمش سخته م نیبب-
  خب؟ میکن داشیو پ مینقشه بکش دی. بامیبا هم متحد باش دیخوام، پس با یمنم م يریانتقام بگ

خوام بکشمش، نه بخاطر شرکت، نه بخاطر عذاب دادن  یتکون داد و گفت: فقط م دنیفهم یسرش رو به معن آروم
شدنت رو  نینش لچریو و یهوش ی... بيدیکه تو کش یخودم... بخاطر تو... اون عذاب يها و شکنجه  دیمن و تهد

  کشمش اون پست فطرت رو. یکنم، م یفراموش نم

  .دمیبه شونه اش کش یدست

  . میرس یم م،یانجام بد مییخوا یکه م يروم باش مرد، با هم و کنار هم به هدف و کارآ-

  .دمیبه موهام کش یدست

 اریدستش بود زنگ زدم. اون گفت که سام ریز اریکه آشنا بود و پرونده سام یبعد از خارج شدنت از خونه به سروان-
زنه و فرار  یهمون جا سرباز رو دور م یول ادیاز سرباز ها سر قبرش م یکیروز رو همراه  هیشه  یچون مادرش فوت م
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و  یهستم و نخواستن به نگران یچه وضع يدونستن من تو ی.  به ما خبر ندادن چون مبهیکنه و االن تحت تعق یم
  مشکالتمون اضافه کنند.

  گرفتم. یو نفس دمیبه صورتم کش یدست

شه و اون ها هر وقت ردش رو  یتر م یبه سروان گفتم که تصادف من هم کار اون بوده گفت که جرمش سنگ یوقت-
 ياز رو دی... نبانیشاه میتا اون موقع صبور باش دیدند... پس با یبزنن و بفهمن کجاست به من و تو هم خبر م

  که؟ یمتوجه م،یو تنفر اشتباه کن تیعصبان

  اتاق.  يکون داد و از جاش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن توت دییتأ يرو به نشونه  سرش

  کنم. یخودم خفش م يفقط حقش مردنه، با دست ها اریسام-

  جام بلند شدم. از

  آروم باش. نیکنم شاه یخواهش م-

  وارد اتاق شد. ایبه در خورد و در باز شد. پرن يبگه که تقه ا يزیچ خواست

  .دیایب دیتون یبابام اومده. شام هم آماده ست اگه حرف هاتون تموم شد م د،یببخش-

  زدم. يلبخند

  .ایممنون پرن-

  رفتم و شونه اش رو آروم فشردم. نیجواب داد و از اتاق خارج شد. به سمت شاه باشیلبخندم رو با لبخند ز ایپرن

  شه. یدرست م یفعال آروم باش، به وقتش همه چ-

خوشمزه  يبگو و بخند غذا یو بعد از کل میکرد یاحوال پرس یزارع ي. با آقامیگفت و باهم از اتاق خارج شد يا باشه
آوردم و همراه  یخودم نم يبه رو یداشتم ول ادیز يریکه غصه و درگ نی. با امیرو نوش جان کرد ایمادر پرن ي

  و شاد بودم.  دمیخند یم ایپرن یمیصم يخانواده 
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به خونه  یوقت م؛یفکر هامون غرق بود يو تو میهر دو ساکت بود نیماش ي. تومیبه خونه برگشت ازدهی ساعت
 دمیتختم دراز کش يو منم به سمت اتاقم رفتم. رو دمیکش یگفت و وارد اتاقش شد. آه يریشب بخ نیشاه میدیرس

  لب آروم زمزمه کردم. ریشدم؛ ز رهیو به سقف خ

  بره.  شیپ یبار هم کمکمون کن که کار ها به خوب نیلطفا خدا ا-

  و آروم. قیعم یبودم و خسته شده بودم که با همون لباس ها خوابم برد؛ خواب ریاون قدر درگ امروز

  کیوهفتاد_پارت#

  نیشرو#

  

ف خودش بود و کم حر يتو یلیخ نی. شاهمیکرد یم يو ساکتمون رو سپر يعاد يهفته گذشته بود و ما روز ها دو
 یرفت. م یم یبا ناراحت ایاومد اون قدر ساکت بود که پرن یم ایپرن یزد و وقت یهم سر نم ایبه پرن یشده بود؛ حت

نگرانش بودم  یلی. خرهیگ یخبر م اریزنه و از سام یمفکر اتتقامه و هر روز به سروان زنگ  يدونستم که همه اش تو
  انجام بده.   یکه کار اشتباه دمیترس یم یلیاومد؛ خ یاز دستم بر نم يو کار

  خاطرات لبخند به لبم آورد.  يآور ادیو چشم هام رو بستم؛  دمیتخت دراز کش يرو

  

  .يشدن به قلمرو من رو ندار کیکشم تو حق نزد یمن تو رو م-«

  ؟یکن کاریچ يخوا یگفتم: آخه کوچولو تو مثال م نیو رو به شاه دمیکش یپوف

  .دیپر رونیقرمزش رو به سمتم گرفت و از پشت مبل ب یکیپالست ریکرد و شمش یاخم

  من پادشاهم. ستمیمن کوچولو ن-

  باال انداختم. ییرو بستم و آبرو کتابم

  اره جون خودت.-
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پرت کردم و با عجله  نیزم يافتاد. کتاب رو رو رو نیزم يخورد و با کله رو يتند کرد و به سمتم اومد که سکندر پا
  به سمتش رفتم.

  ن؟یشاه-

گفت:  يگرفته ا ياز چشم هاش رو باز کرد و با صدا یکی يبغلم گرفتم و به صورتش نگاه کردم. ال يرو تو سرش
  سپارم. یقلمروم رو به تو م یپادشاه

  .دمیکوب شیشونیبه پ یکی یاروم به

  .میبرو گمشو، ترسوند-

  خواستم. یرو م نیدونم و هم یو گفت: م دیخند

  .دنینگفتم و همراهش شروع کردم به خند يزیچ

  ».ونهید-

  

  و چشم هام رو باز کردم.  دمیکش یقیعم نفس

  .يترسوند یو م يکرد یهمه اش من رو نگران خودت م ن،یشاه يبود ونهیقدر د نیهم شهیهم-

  

من رو به خودم آورد. با عجله از اتاق  نیمحکم بسته شدن در اتاق شاه يجام نشستم. صدا يشکستن تو يصدا با
  رفت. یم نییتند تند داشت از پله ها پا یآب نیرنگ و ج دیسف راهنیبا پ نیخارج شدم. شاه

  ن؟یشاه-

  رو نداد، با دو به سمتش رفتم. جوابم

  ن؟یشاه-

  رفت داد زد. یم نگیطور که به سمت پارک همون
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  رم. یم  سایکردن من همراه پل دایرو پ اریسام-

  هام از ترس و تعجب گرد شد. چشم

  .امیصبر کن منم م نیشاه-

رفتم.  نگیبا دو به سمت پارک نیست بود برداشتم و دنبال شاه راهنمیرو که با پ میاسپرت آب يعجله کفش ها با
  با عجله خارج بشه که داد زدم. نگیرو روشن کرد و خواست که از پارک نیماش نیشاه

  .امیمنم م سایوا نیجون شرو-

و  میگفت ینم يزیکدوم چ چیبا سرعت راه افتاد. ه نیبا عجله سوار شدم و شاه ستاد،ینگاهم کرد و از حرکت ا یکم
که با سرعت  ینی؛ شاهبودم نیبه جونم افتاده بود. دل نگران شاه یاسترس و نگران م؛یفکر هامون غرق شده بود يتو

  تر شده بود.  شیب يچشم هاش از هر لحظه  يکرد و تنفر تو یم یداشت رانندگ

  دو_هفتاد_پارت#

  نیشرو#

  

دنده هام رو  يکردم. آروم آروم کمر و رو یها نگاه م سیو پل نیبه شاه نینشسته بودم و از در باز ماش نیماش يتو
با عجله به  نیشدند و شاه نیها سوار ماش سیبدجور درد گرفته بود. پل نیدنبال شاه دنیدو نیکردم، ح ینوازش م

  شد. نیماش وار. سدمیچرخ نیاومد؛ در رو بستم و به سمت شاه نیسمت ماش

  خب؟-

  ها راه افتاد. سیپل نیرو روشن کرد و دنبال ماش نیماش

  .  میاون جاست برس اریکه سام ییتا به جا میر یخب دنبالشون م-

  دست هاش رو دور فرمون محکم تر حلقه کرد. نیتکون دادم. شاه دییتأ يبه نشونه  يسر

 هیخوام برم اون جا  یمن قبول نکردم؛ م یول  میپاسگاه منتظر باش يو تو میخواستند که ما دنبالشون نر یازم م-
  .اریتف بندازم تو صورت سام
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  ؟يبر یتف ما رو تا اون جا م هی يتف؟ برا هیخنده گفتم: فقط  با

  .دیهم خند خودش

  خب حاال.-

  .نیشاه ایکردم و آروم گفتم:  کار دستمون ند نیبه شاه یشد، نگاه لیام به لبخند تبد خنده

  لبخند نگاهم کرد. با

  چشم، نترس.-

  شدم.  رهینگفتم و به رو به رو خ يزیچ

نگه داشتند. با  ییالیو يدور تر از خونه  یها کم نی. ماشمیدیاز شهر رس رونیو به ب میرفت سیپل يها نیماش دنبال
که  دمیرس جهینت نیشدنمون به خونه به ا کی. با نزدمیرفت یفاصله دنبال سروان و چند تا از مأمور ها راه م یکم

 اطیح يآروم در رو هل داد؛ در داغون و زنگ زده بود. تو رواندرب و داغون عالقه داره. س يفقط به خونه ها اریسام
خراب  ياز پله ها هیبود. سروان و بق اطیاز ح يشه اهم گو فیو کث یخشک شده، استخر خال يپر بود از درخت ها

. ستهیخودش وا يجا يتونست تو یکالفه بود و نم نی.  شاهمیمنتظر موند اطیح يتو نیشده باال رفتند و من و شاه
و پا تند کردم و  دمیکش یجواب نداد. پوف یپشت خونه رفت. آروم صداش کردم ول اطیبه سمت ح بیج يدست تو

  دنبالش رفتم. 

  ن؟یشاه-

 نییاز پله ها پا ینفسم بند اومد. به آروم نیرزمیدر باز ز دنیبا د یول دمیرو اون جا ند نیشاه دمیپشت رس اطیح به
 نیزم يکه رو نیشاه يشدم. پشت به من  و رو به رو نیرزمی. وارد زیحرف زدن کس ياومد... صدا یرفتم. صدا م

  بود. ستادهیدستش ا يتو یبا چوب اریافتاده بود، سام

زنم تو سرت  یچوپ اون قدر م نیمرد؛ االن با ا یم دیکه خوب زدمش با نیداداشتم اومده آره؟ هنوز نمرده؟ با ماش-
  .یش يکه تو هم مثل داداشت ضربه مغز

سر  يچوب رو بلند کرد تا دوباره تو اریاون اطراف نبود. سام یچیبه دو رو برم نگاه کردم از شانس گندم ه یکم
  بزنه که با عجله به سمتش رفتم و بدن الغرش رو از پشت گرفتم. نیشاه
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  .یداداش من رو بزن يمگه من مردم که بخوا-

پشت و دنده هام  يتو يکه درد بد نیمن با ا یبکشه ول رونیدست هام ب نیتقال کرد که خودش رو از ب اریسام
بعد محکم  یتلو تلو خورد ول یاز جاش بلند شد؛ کم یجیبا گ نیم گرفته بودمش. شاهکردم اما محک یاحساس م

صورت  يحواله  یبه سمت ما اومد و مشت يدکرد و با تن میبود ریکه درگ اریبه من و سام ی. نگاهستادیجاش ا يتو
  کرد. اریسام

  کشمت پست فطرت. یم-

 نیرزمیاز ز يکه گوشه ا ییها لیآوردش. پرتش کرد سمت چوب و ب رونیمن ب يدست ها نیاش رو گرفت و از ب قهی
  خارج شد.  اری. تف همراه با خون از دهن سامدیصورتش کوب يبود. با پا محکم تو

  ن؟یشاه-

  افتاد.  اریجوابم رو نداد و با مشت و لگد به جون سام اما

  ن؟یشاه-

  سمتش رفتم و شونه اش رو گرفتم و به سمت خودم چرخوندمش. به

  ها. سیدست پل مشیسپار یم گهیآروم باش بسه د-

  با چشم هام نم دار نگاهم کرد. نیشاه

  کشم. یخودم م يرو با دست ها نیمن ا-

آوردن اصلحه چشم  رونیرفت. با ب یکتش م ریبود که به ز اریمن فقط نگاهم به دست سام یزد ول یحرف م نیشاه
 دیچیاتاق پ يتو کیشل يزدم. صدا اریبه دست سام يرو از سر راهم کنار بردم و محکم لگد نیهام گرد شد. شاه

  زد. يداد اریگرفتم. سام ستمد يرو تو اریسام يو موها دمیکش یبه هوا رفته بود. نفس راحت ریت

  تو نه؟ یستیآدم به شو ن-
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رو از دست  اریاومد. دو تا از مأمور ها با عجله سام نیرزمیها به ز سیپا به پشت سر برگشتم. سروان و پل يصدا با
 ریو شلخته و سر به ز فیکث ییلباس ها ،یزخم یبا صورت اریمن گرفتند و به دست هاش دستبند زدند. سام يها

  زد. يرفت. سروان لبخند رونیب نیزم ریهمراه مأمور ها از ز

  .میکرد رشونیخونه هم چند تا از دار و دسته هاش بودند که دستگ ين خوب بود، توکارتو-

  تکون دادم. دییتأ يبه نشونه  يسر

  .دیخوبه خسته نباش-

  فکر بود رفتم. ينشسته بود و تو نیزم يکه رو نیسمت شاه به

  م؟یبر-

  .میرو بلند کرد، دستم رو به سمتش دراز کردم، دستم رو گرفت؛ از جاش بلند شد و گفت: بر سرش

  .میخارج شد نیرزمیاز ز ییدوتا

  که؟ ينشد يضربه مغز-

  کنم سرم شکسته. یمحکم زد حس م نیو گفت: خاك تو مالجش همچ دیخند

  .دمیبه شونه اش کوب یو مشت دمیخند

  .يبر ییتنها جا ياریدرن يزرنگ باز گهید-

  .دیبه موهاش کش یدست

  چشم.-

طور، از  نیافتاد. خوش حال بود منم هم نیشاه تیرضا يو از رو قیلبخند نگاهش کردم که چشمم به لبخند عم با
  کارمون تموم شده بود خوش حال بودم.   يکه بدون اتفاق بد نیا
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  سه_هفتاد_پارت#

  نیشرو#

  

شده بود و همه کار ها تموم  ریدست گ اریکه سام یلبم نشست. از وقت يلبخند رو نیشاه يبلند خنده  يصدا با
رفتند خوش  یم ایبود و همراه پرن حیهفته هر روز تفر کی نیو خوش حال بود. ا دیخند یفقط م نیشده بود شاه

  جبران کنه.  روکرده  یمحل یمدت رو که بهش ب نیخواست ا ی. به قول خودش میگذرون

خواستم برم به  یهفته هر بار که م نیا يشدم. تو یدل خوش بودم و خوش حال م نیشاه يخنده ها دنیاز د منم
شد. امروز عزمم رو جزم  یگرفتم و روم نم یدونم چرا استرس م یشدم؛ نم یم مونیبگم که دوستش دارم پش ایهون

  خواستم که حتما بهش بگم.  یکرده بودم و م

به   ی. با ادکلنم دوش گرفتم و ساعتم رو دور مچ دستم بستم. دستدمیپوش یان مشکرو با شلوار کت میتونیز راهنیپ
 ونیزیتلو يرو ییویدیو يهال مشغول باز يتو ایو پرن نیزدم و از اتاق خارج شدم. شاه يو لبخند دمیموهام کش

  بودند.

  فعال خداحافظ. رونیرم ب یبلند گفتم: من دارم م يتأسف تکون دادم و با صدا ياز رو يسر

  .دمیکش یپوف دم،ینشن یجواب

  .نیخاك تو سرت شاه-

راه  يراه افتادم. تو ایرفتم. سوار شدم و با بسم اهللا به سمت آموزشگاه هون نمیخونه خارج شدم و به سمت ماش از
 ادمیحرف هام  يگرفتم تا همه  میتصم نیهم يچند بار حرف هام رو مرور کرده بودم و هر بار خراب کرده بودم برا

  بشم.  الیخ ینرفته ب

. تقه دمیبه موهام کش یو دست دمیکش یقینفس عم ایدر اتاق هون يدر اموزشگاه نگه داشتم و وارد شدم. جلو يجلو
  ورود وارد اتاق شدم.  يبه در زدم و بعد از اجازه  يا

  .ایسالم هون-

  . نیخوش اومد یلیگفت: سالم خ یحیجاش بلند شد و با لبخند مل از
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  کرم رنگ نشستم. يمبل ها يبگه رو يزیکه اون چ نیا بدون

  چه خبر؟ یخوب-

  مبل نشست. يو رو به روم رو اومد

  ؟یشما خوب ،یممنون سالمت-

  آره تکون دادم. یرو به معن سرم

  ممنون خوبم.-

  دوباره رو به روم نشست. ارندیب کیکه گفت که قهوه و ک نیاز ا بعد

  شده؟ يزیچ دیببخش یول دیخوش اومد یلیخ-

  دستپاچه شد. هوی بعد

  .دیایجا ب نیا ادیم شیفقط نگرانم راستش کم پ ن،ییجا نیکه ا نیناراحتم از ا نیفک نک-

  فقط کارتون داشتم.  ستین ینشده اصال الزم به نگران يزیزدم و گفتم: بله چ يلبخند

  تعجب نگاهم کرد. با

  من سراپا گوشم.-

  شدم. رهیخ شییایدر يکردم و به چشم ها سیهام رو با زبونم خ لب

مشکالت و اتفاقات  يسر هی لیبه دل یموضوع رو بگم ول نیخواستم ا یوقته که م یلیراستش من... خب... خ-
  نتونستم.

  پر از تعجبش گرفتم. يرو از چشم ها نگاهم

  وقته که از شما خوشم اومده...  یلیمن خب خ-
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من همراه  دیباش یادامه دادم:  و قصدم هم ازدواجه اگه شما راض ایو بدون نگاه کردن به هون دمیکش یقیعم نفس
  .مییایب يخواستگار يشب برا هی نیخانواده  و شاه

 يکردم. نگاهش جور ینگاه کردم. با تعجب و بهت نگاهم م ایو آروم سرم رو بلند کردم و به هون دمیکش یراحت نفس
  . رونیندازه ب یجا م نیمن رو از ا پایبود که گفتم االن با ت

  تعجب کردم. یمن کم دیبه خودش اومد و گفت: ببخش هویکه مات نگاهم کرد  یکم

  »؟یفقط کم« خودم گفتم:  با

  بگم. یدونم چ یو  آروم گفت: اصال نم دیبه شالش کش یدست

  زدم. لبخند

  نه؟ ای يخواستگار امیخوام بدونم اجازه دارم که ب یفقط م-

  آروم گفت: بله. نییپا يکرد و با سر يخنده ا تک

  پرنگ تر شد. لبخندم

  امشب چطوره؟-

  رو بلند کرد و به چشم هام نگاه کرد. سرش

  خوبه.-

  کم هولم نه؟ هیو گفتم:  دمیخند آروم

سرم رو بلند کردم  اره،یرو ب کیکه قرار بود قهوه و ک یشخص دنید دینگفت. در باز شد و من به ام يزیو چ دیخند
  .کرد مات موندم ینگاهمون م يکه با لبخند گشاد ایو پرن نیشاه دنیبا د یول

  جا؟ نیشما؟ ا-

  گذاشت. يا شهیش زیم يرو رو ینیو س دیخند نیشاه

  م؟یکن نیریدهنمون رو ش-
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  نگاه کرد. ایگفت و به هون یشیاخم نگاهش کردم که ا با

  خانم؟ ایهون میکن نیریدهنمون رو ش-

  گفت: بله. یآروم يزد و با صدا يلبخند ناز ایهون

  چپوند تو دهنش و شروع کرد به قر دادن. از جام بلند شدم. من رو برداشت و کیو خنده ک یبا خوش حال نیشاه

  پسر زشته.-

  رو قورت داد و با لبخند به سمتم اومد و محکم بغلم کرد. کشیک

  .یگم داداش یم کیتبر-

  آروم با کف دست پشتش رو نوازش کردم. آروم

  .کهیممنونم داداش کوچ-

  جدا شد و به صورتم نگاه کرد. ازم

  .یتر دوسش نداشته باش شیقول بده از من ب-

  . با لبخند دوباره بغلش کردم و آروم در گوشش زمزمه کردم.دنیخند ایو هون ایپرن

  ست.  شهیهم يانتها و برا یدارم ب کمیکه به داداش کوچ یتو دوست ندارم و مطمئنم عشق يکس رو اندازه  چیه-

  تر بغلم کرد. محکم

  تموم برادرانه هات، عاشقتم داداش. يممنون داداش برا-

  

                  

  يخالد_رایحم#                           

  انیپا#                                                             
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