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 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

 

از اتفاقی ساده و شاید دلبستگی معمولی شروع شد تا رازی برمال و حقیقتی 

گرفته شد، دلبستگی و آشکار شود، حقیقتی که برایش خ*ون ریخته و جانی 

عالقه ی ساده جرقه ی بود تا آتشی شعله ور شود و ماجرای دویست و سیزده  

به جریان بیفتد، اما چه کسی می داند پشت پر*ده ی این عدد چه کسی 

 فرمانروایی می کند و چه هدفی دارد؟ 

**** 

 به نام خدا 

 فصل اول

کردم، ی که تازه منشی برای بررسی آورده بود نگاه مینشسته بودم و پرونده 

کرد، هیچ وقت سابقه نداشت که این سومین بار بود که سیاوش اشتباه می 

جور اشتباهاتی رو توی محاسباتش داشته باشه، این چند وقت اخیر  این 

بفهمم چه   حسابی به هم ریخته و ناراحت بود و من هر چقدر تالش کرده بودم 

:خالصه
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داد. پرونده رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم، اتفاقی افتاده چیزی بروز نمی 

ی تردید کردم اما باالخره چند تقه به در زدم پشت در اتاقش که رسیدم لحظه

و رفتم داخل، سیاوش سرش رو گذاشته بود رو میز و خوابیده بود حتی با ورود  

و جلو رفتم، پرونده رو انداختم رو میز   من هم هیچ تکونی نخورد، در رو بستم

 و گفتم:

هیچ معلوم هست تو چت شده؟ این سومین باره که توی محاسباتت اشتباه  -

 خوای ورشکستمون کنی؟کنی، میمی

سرش رو بلند کرد، آشفته بود و ناراحت، سردی نگاهش رو به خوبی حس  

 کردم.می

 تو چت شده سیاوش؟ عاشق شدی؟  -

 خ بر ل*ب نشوند و گفت: پوزخندی تل

 من نه، بابام عاشق شده -

 متعجب گفتم:

 گی تو؟یعنی چی؟ چی داری می -
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 قطره اشکی از چشماش سرازیر شد و گفت:

 نیکان خیلی دلم گرفته، خیلی. -

 چی شده سیاوش؟ یه حرفی بزن، آخه مگه من رفیقت نیستم. -

 با بغضی که تو گلوش بود گفت: 

 رم نرسیده، بابام رفته زن گرفته.هنوز سال ماد -

طور مبهوت کردم، لحظاتی همینحرفش مثل پتکی به سرم خورد، باور نمی

 ی تلخی گفت:نگاهش کردم که خودش با خنده 

شه ،نه؟ ولی حقیقت داره، نیکان تو بگو من چیکار کنم؟ تو هم باورت نمی  -

 ریه و زاری.ست که کارش شده گسایه اصالً حالش خوب نیست، یه هفته 

 ی شما؟زنش رو آورده خونه  -

کارو بکنه، جا ، بابام چطور تونست این ست که اومده اون آره، یه هفته  -

ساله رو گرفته، دختری که چهار سال از دختر 20دونی نیکان رفته یه دختر می
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خودش کوچکتره، همون روز اول با سایه دعواش شد، بابا برای دفاع از اون  

 دختره، سایه رو کتک زد.

شد، دستام رو مشت کردم و ، اصالً باورم نمیحسابی خونم به جوش اومده بود

ها از آقا ناصر متنفر شده سعی کردم مقابل خشمم بایستم، هر چند با این حرف 

دادم، ناصر خان چطور تونست به این زودی  بایست بروز می بودم اما نمی

ی مثل فرشته خانم رو فراموش کنه و ازدواج کنه، سیاوش و سایه هنوز  فرشته

بایست زن دیگری رو به مادرشون رو فراموش نکرده بودند که مید*اغ مرگ 

دیدند. توی افکارم بودم که صدای سیاوش، من  جای مادرشون توی خونه می

 رو به خودم آورد. 

خوام یه آپارتمانی بگیرم و با سایه از اون خونه بریم، دیگه تحمل اون  می -

ن خونه رو زجر آور کرده، حاال ی کافی اوخونه رو ندارم، نبود مامان به اندازه 

شه نیکان، بابام باید وجود اون دخترک کولی رو هم تحمل کنیم، باورت می

رفته یه دختر دهاتی گرفته، وقتی آورده بودش خونه، من و سایه فکر 

کردیم رفته برای خونه خدمتکار آورده تا کارهای خونه رو انجام بده، وقتی می

کنه، یه کرد بابا داره شوخی میایه فکر میشد، سگفت زنمه باورمون نمی 
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خورده خندید بعدش وقتی دید جدیه، دیوونه شده بود برای همین با این  

 دختره دعواش شد، بابا هم واسه زنش سنگ تموم گذاشت و دخترش رو زد.

**** 

قدر اتفاق افتاده باشه، سیاوش حق داشت  شد توی این یه هفته این باورم نمی

 ناراحت باشه، روی مبلی نشستم و گفتم:که 

 تر بشه.آروم  ی من تا وقتی که اوضاع ی بیاید خونه خواید چند هفته می -

 کنم.ی اجاره میشیم یه خونه ممنون نیکان جان، مزاحم تو نمی -

طوری یه جای رو پیدا کنی، حاال چند روزی بیاید تا  تونی که همینخب نمی -

 نید.جای خوبی رو پیدا ک

 شه؟کنم ببینم چی میممنون رفیق، با سایه صحبت می -

 نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:

 سایه االن کجاست؟  -

 صبح کالس داشت.  -
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 ریم بیرون. ریم دنبالش، ناهار رو میخب باهاش تماس بگیر، بگو می  -

 باشه. -

 کرد و گفت: ی صحبت کرد و بعد قطعسیاوش با سایه تماس گرفت، چند دقیقه

 ست، صداش گرفته بود، فکر کنم باز هم گریه کرده.خونه  -

رم ریم رستوران، من میتون دنبالش و بعد می ریم خونهخب پس پاشو می  -

 وسایلم رو جمع کنم.

به اتاقم برگشتم، کتم رو پوشیدم و کیف و سوییچم رو برداشتم و از اتاقم 

تان قدیمی بودند، از وقتی آقا ناصر با بیرون اومدم، آقا ناصر و پدر من دوس

جا ساکن شدند دوستی من و  اش از شهرستان به تهران آمدند و این خانواده 

سال بعد از رفاقتمون شه، یکسیاوش هم شروع شد، تقریباً هفت سالی می

تصمیم گرفتیم که یه شرکت تجاری با هم راه بندازیم که خداروشکر موفق هم  

پا گرفت و خودش رو نشون داد، من تک پسر هستم و شدیم و شرکتمون زود 

هیچ خواهر و برادری ندارم برای همین همیشه سیاوش و سایه رو مثل خواهر و  
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دونستم. هر چند هیچ وقت از آقا ناصر پدرشون خوشم نمیاومد  برادر خودم می 

 کردم.اما مادرشون برای من یک فرشته بود که من، خاله فرشته صداش می

 سیاوش هم از اتاقش بیرون آمد و گفت: باالخره

 با ماشین من بریم یا ماشین تو؟  -

 به شوخی گفتم:

 دونی که بنزین گرون شده. خب معلومه ماشین تو، می  -

 سیاوش هم خندید و گفت: 

 چقدرم که برای تو سخته.  -

ی شرکت بده که ماشین رو به  سوییچم رو دادم به منشی تا به آقاحامد راننده 

شون شدیم تا با سایه برای ناهار  م ببره و با ماشین سیاوش راهی خونهنه خو

بریم بیرون، مدتی بینمون به سکوت گذشت تا باالخره من این سکوت رو  

 شکستم.

 سیاوش. -
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 هان؟ -

 کنی.قدر بهش فکر نکن خودت رو داری داغون می این  -

مامان توی بیمارستان شه که بهش فکر نکنم نیکان، روز آخری که مگه می -

کشید بابام مسافرت بود و نبود باال سر زنش، زنی  های آخرش رو می بود و نفس 

تونه  که سی و هفت سال باهاش زندگی کرده بود، نیکان آخه یه مرد چقدر می 

 معرفت باشه.بی

**** 

 این دختره برای چی زن بابات شده؟  -

 سیاوش با نفرت گفت: 

 ذارم حتی خوابشم ببینه.پولش، ولی بمیرمم نمیحتماً به خاطر  -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 ی نرسیدی؟ تو چیکار کردی؟ با پدرت به نتیجه -

 دم.نه، هرگز تن به این ازدواج نمی  -



www.taakroman.ir  

 
  

 
9 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

 مرغ بابات هم حتماً یه پا داره. -

 طور نبود.خیلی بی منطق شده، قبالً این  -

 لج شده.ی مهراوه باهات حتماً سر قضیه -

ذارم اشتباه کنی و خودت رو بدبخت کنی، گه دیگه نمیآره، همینطوره، می -

 کنه.کارش اوضاع رو بدتر می دونه که با این البته حق داره ولی نمی

کنی نیکان ، خب دریا هم دختر خوبیه، امتحانش  شایدم تو داری اشتباه می -

 که ضرری نداره.

 چشمکی به من زد، خندیدم و گفتم: سیاوش این رو با شیطنت گفت و 

داره، این دختر، دختر عمه  نخیر سیاوش خان این یکی دیگه شوخی بر نمی -

 شناسی؟نسرین، نسرین خانم هم که خوب می 

 شناسمش، راستی هنوز برنگشته؟بله می -

 نه، هنوز که نیومده.  -
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دنیا به خاطر   ببین نیکان بیا یه بزرگی کن با دریا ازدواج کن، این دختره -

داره،  عروسی خواهرش هم شده میاد ایران و دست از لجبازی با من بر می

شم باجناقت و این روند با هم بودن ما تا آخر عمر ادامه  بعدش خودم میام می

 کنه.پیدا می

کنم اما ی بخوای می شه رفیق، این یکی رو نیستم، هر کار دیگهبه خدا نمی -

 شه. این یکی نمی

 کنی؟ی بخوام می کار دیگه هر -

 آره، تو جون بخواه.  -

خوام فقط قربون دستت یه تک پا پاشو برو فرانسه به دنیا بگو  جونت رو نمی -

 شه، دست از لجبازی بردار و برگرد.بیاد، بگو سیاوش از دوریت داره دیوونه می

طوری شی بری فرانسه، این خوای چرا خودت پا نمیخب تو اگر دنیا رو می -

 فهمه چقدر دوستش داری؟ دنیا هم می

 شه.جوری خیلی پررو مینه دیگه، این  -

 خب پس بشین تا بیاد.  -
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 .دونم چطوری بکشونمش ایران میاد، اگر من سیاوشم که می -

دونستم که دنیا رو دوست داره و تا دنیا ایران بود با هم در ارتباط بودند و  می

دونم چرا یه دفعه دنیا تصمیم شون بودم اما نمیانه من در جریان قرارهای عاشق

دونم که موضوعی بین او  گرفت برای تحصیل از ایران بره و خیلی زود رفت، می

وقت هم نتونستم از زیر ز*بون سیاوش  دونم، هیچ و سیاوش بوده اما چی؟ نمی

  حرف بکشم، هر چند دنیا با حالت قهر از ایران رفت اما سیاوش ول کنش نبود

 خوادش. و هنوز هم می

سیاوش ضبط صوت رو روشن کرد و تقریباً تا رسیدن به خونه شون سکوت  

 بین ما حاکم بود، 

 مقابل خونه شون ایستاد و گفت: بیا بریم تو نیکان . 

 مرسی ، برو سایه رو صدا کن که بیاد .  -

جواب نداد  سیاوش از ماشین پیاده شد، چند بار زنگ خانه رو زد اما گویا کسی 

که با کلید در رو باز کرد و به داخل رفت، من هم پیاده شدم و به ماشین تکیه  

 ی طول کشید اما خبری از سیاوش و سایه نشد. زدم؛ چند دقیقه
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**** 

 صدای سیاوش را از آیفون شنیدم.

 ست.جا یه کم اوضاع به هم ریختهنیکان بیا داخل، این  -

 چی شده؟ -

 . بیا خودت ببین -

رفتم داخل، بعد از پیمودن حیاط نسبتاً بزرگ وارد سالن شدم، انگاری چند  

جا جنگ سختی در گرفته بوده، همه چیز به هم ریخته بود، ی قبل این دقیقه

ها چپ و راست افتاده  تعداد زیادی ظرف و ظروف و گلدون شکسته بود، مبل

ه متوجه دختر جوانی کردم کطور هاج و واج ایستاده بودم نگاه میبود، همین 

شدم که از آشپزخونه بیرون اومد، قدش بلند بود و پو*ست سفیدی داشت،  

موهای مشکی بلندش رو بافته بود، چشمان سیاهش کشیده و گیرا بود با  

انداخت، او مات به من  ابروهای پیوسته که آدم را به یاد تصاویر مینیاتوری می

 صدای سیاوش رو شنیدم.کرد و من محو تماشایش بودم که نگاه می

 گه نمیاد بیرون.نیکان، نیکان ، سایه می  -
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ها ایستاده بود و متعجب به من نگاه  نگاهم رو به سیاوش دادم که توی پله 

 کرد، سیاوش به جای که دختر ایستاده بود چشم دوخت اما دیگر آنجا نبود. می

 نیکان.  -

 سیاوش این دختره کیه؟ -

 با کنایه گفت:

 مان جدیدمه، خوشگله؟ ما -

ی قبل با این حرف سیاوش، ته دلم خالی شد و احساس خوبی که تا چند لحظه

 داشتم تبدیل شد به حسی زجرآور.

 کنی؟چت شده نیکان؟ باور نمی -

 سری تکون دادم و گفتم:

 نه!  -

شد، فقط ببین این  شه، من هم اولش باورم نمیمهم نیست، کم کم باورت می -

 شی خونه رو به چه روزی انداختن.دوتا وح
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 صدای سایه رو شنیدم:

 ی کولی وحشیه.من وحشی نیستم، این دختره  -

آمد و همینطور که پله ها رو پایین  ها پایین مینگام رو به سایه دادم که از پله

 می اومد گفت: 

 جوری حیرون هستید؟سالم آقا نیکان، چرا این  -

 سالم، حالتون خوبه؟  -

مون رو ببینید دست کمی از میدون جنگ نداره، حال و روز من  واهلل، خونه  نه -

 هم بهتر از یه سربازی که تازه از جنگ برگشته نیست.

 ی تلخی گفت:سیاوش با خنده 

 حاال این سرباز پیروز از میدون جنگ برگشته یا شکست خورده؟ -

 پیروز پیروز مثل همیشه. -

 گفت: و صداش رو باال برد و 

 مون بیرون میکنم.باالخره هم یه روزی دشمن رو از خونه  -
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 سیاوش با تندی گفت: 

 خیل خب، برو حاضر شو بریم بیرون ناهار بخوریم. -

 جا بخوریم.دیم بیارن همینچرا بریم بیرون؟ سفارش می  -

 چرا؟ -

 ی کولی باز کنیم، عمراً.بریم بیرون جا رو برای این افریته  -

 گردیم.خوایم بریم ناهار بخوریم، برمی می -

ذارم، تا  جاست من پام رو از خونه بیرون نمیتا روزی که این جادوگر این  -

 وقتی که بیرونش کنم.

**** 

کردم من که ساکت ایستاده بودم و به جر و بحث این خواهر و برادر گوش می

 وارد صحبتشان شدم و گفتم:

 شه؟پس دانشگاهتون چی می -
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این ترم که دیگه تموم، فقط دو تا امتحان دارم، ترم بعد رو هم مرخصی  -

مون پرت  دم به یه ترم نکشه که این رو از خونه گیرم و بهتون قول میمی

 کنم بیرون.می

 و باز صدایش را باال برد و گفت:

 ندازمش بیرون این افریته رو. توی کمتر از سه ماه می -

 سیاوش باز بر سرش غرید: 

جاها رو مرتب کن بری؟ الاقل یه کم این خیل خب بابا، چرا صدات رو باال می  -

 بتونیم بنشینیم.

 ی کولی به هم ریخته خودش هم باید بیاد مرتب کنه.به من چه؟ این دختره  -

و با عجله به طرف اتاق همان دختر رفت و یه لگد به در کوبید و وارد اتاق شد و 

 صدایش بلند شد. 

 بیا گند کاریات رو درست کن ع*و*ضی. پاشو -
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صدای جیغ دختر رو که شنیدیم با سیاوش به طرف اتاق دویدیم. سایه،  

زد و ی اتاق خفت کرده بود و داشت کتکش می ی بیچاره رو گوشهدختره

 کشید، سیاوش به طرفش رفت و سایه رو عقب آورد و گفت:موهایش رو می

 کنی؟ کشتیش.چیکار می -

 گریه گفت: سایه با

 به درک، بذار بکشمش.  -

 دختره که از دست سایه راحت شده بود روی زمین رها شد. 

 ترسیده گفتم:

 چی شد؟ -

 سایه با حرص گفت:

 انشاءاهلل که مرده. -

 سیاوش با خشم نگاهش کرد و کنار دختره نشست و صدایش زد: 

 هی، رویا خانم، رویا خانم.  -
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 سیاوش نگاهش رو به من داد و گفت:پس اسمش رویا بود، 

 ده.چیکار کنیم نیکان؟ جواب نمی  -

به خودم جراتی دادم پا از زمین کندم، نزدیکش روی زمین نشستم و سعی 

 کردم نبضش رو بگیرم.

 سیاوش نزدیکم نشست و گفت:

 ست؟ زنده -

 سری تکون دادم و گفتم:

 آره. -

اومد، از  شده بود و خ*ون می ش دوختم، ل*بش پاره نگاهم رو به چهره 

 دماغشم همینطور.

 سیاوش از روی تخت بالشی برداشت و گفت:

 نیکان این رو بذار زیر سرش.  -
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آروم سرش رو بلند کردم و بالش رو زیر سرش گذاشتم، موهاش خیلی نرم و 

 لطیف بود، سیاوش پتوی هم آورد و رویش کشید و گفت:

 خب بیا بریم نیکان.  -

 ه سیاوش نگاه کردم و گفتم:متعجب ب

ست اما حالش جوری بذارید برید، درسته که زنده خواید این رو همین می -

 خوب نیست، بهتر نیست ببریمش درمانگاهی، یه جای.

**** 

 سیاوش و سایه نگاهی به هم انداختند و سیاوش گفت:

مون  تو حالت خوبه نیکان، این دختره کسیه که این زندگی آشفته رو برا -

 ساخته، تو دلت به حال این میسوزه.

رحمی بود. نگام رو به نیم نگاهی به اون دختر انداختم، درست نبود این بی 

 سیاوش دادم و گفتم:
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درسته زن باباتون شده، این کارش اشتباه، اما درست نیست که اینجوری   -

 کتکش بزنید و بذاریدش به امون خدا. 

 سایه با زهرخندی گفت: 

رحم من ازدواج  دختری که دل این داشته با بابای بداخالق و بددهن و بی این  -

 ها هم پوستش کلفت. کنه، خیالتون راحت در برابر این کتک

 اصالً توقع چنین برخوردی ازشون نداشتم، دلخور گفتم:

 بخشید حاال که نمیاید بریم بیرون ناهار بخوریم منم برم دیگه. باشه، می -

 کنارشون گذشتم و از اتاق بیرون زدم، سیاوش دنبالم اومد و گفت: و ناراحت از 

 نیکان، نیکان صبر کن ببینم. -

 جلوی در خروجی سالن جلویم رو گرفت و گفت:

ما که حرفی نزدیم، یه کمی هم خودت رو بذار به جای ما، خب بمون یه   -

 خوریم.جا دور هم میدم همینچیزی سفارش می

 اش گذاشتم و گفتم:دستم رو به شونه 
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 ممنون، بهتره برم.  -

 سایه بالفاصله گفت:

 ریم همون رستوران همیشگی.باشه من میام بیرون، می  -

 و قبل از اینکه حرفی بزنیم گفت:

 رم حاضر بشم.می -

 خب پس تا میاد بیا بریم توی حیاط. -

و یکی رو به   ها نشستیم، سیاوش دو تا سیگار روشن کردی پله در کنار هم لبه

 من داد. 

ی من موندم این دختر با این زیبای چطور حاضر شده با پدر کچل و بد قیافه -

تونست با یه جوون پولدار ازدواج  من ازدواج کنه، اگر دنبال پول بود خب می

های پولدار بودن که خواستارش باشن چرا با یه مرد  کنه، مطمئناً خیلی جوون

 ساله ازدواج کرده؟  55
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شاید مجبورش کردن، هنوزم هم هستن دخترهای که به اجبار  -

 کنن.هاشون ازدواج می خانواده 

 خب با این حساب باید گفت عجب پدر و مادر احمقی داشته.  -

 پکی به سیگارم زدم و جوابش رو دادم: 

 دونیم.مطمئناً یه چیزهای هست که ما نمی -

روزی که بابا این دختر رو آورده  دونی نیکان از طوره، میآره مسلماً همین -

 مون یه بار هم نرفته به اتاقش. خونه 

 متعجب نگاش کردم، سیاوش پوزخندی زد و گفت:

ترسه ترسه، می بره و از یه چیزی می بابام یه جورای از این دختره حساب می -

شناسم کسی نیست که از این یه مورد  بهش دست بزنه. من که بابام رو می

صاً وقتی همچین دختری هم زنش باشه اما مطمئنم که حتی یه بگذره مخصو

 بار هم بهش دست نزده. 

 کردم که سیاوش نگاش رو به من داد و گفت: طور مات به سیاوش نگاه میهمین
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 تعجب کردی، آره؟ -

 نگام رو از سیاوش گرفتم و باز هم پکی به سیگارم زدم و گفتم:

دعواها بنشینید با خود دختره حرف   پس بهتر نیست به جای این جنگ و -

بزنید ببینید موضوع از چه قراره؟ شاید این دختره هم مقصر نباشه، سایه هم  

کنه و آش و که ماشاهلل هر چیزی از فنون رزمی بلده روی این دختره پیاده می 

 کنه.الشش می 

 حق با تو، بهتره باهاش حرف بزنیم. -

 پدرت کجاست ؟ -

 ها هم تا دیروقت خونه نمیاد. شبرفته کارخونه،  -

جا بخوریم، برای این  خب پس بهتره یه چیزی سفارش بدیم بیارن همین  -

 دختره هم سفارش بدید بعدم بنشینید باهاش حرف بزنید. 

***** 

سیاوش چند پرس کباب سفارش داد ولی تا موقعی که غذا رو آوردند رویا به  

هوش نیامده بود، به اصرار سیاوش نشستیم سر میز و مشغول خوردن ناهار 
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ی نخورده بودیم که در اتاق رویا تکانی خورد و از اتاقش شدیم، هنوز چند لقمه 

ضب به هر سه نفرمان  بیرون اومد، هر سه نفر دست از غذا کشیدیم، نگاهی با غ

 رفت که سیاوش گفت:انداخت و داشت به طرف آشپزخونه می 

 رویا خانم؟ -

 نگاهش به طرف سیاوش چرخید و سیاوش گفت:

 حالتون خوبه؟  -

 رویا در جوابش زهرخندی بر ل*ب نشاند که سیاوش گفت:

 کنیم.ما ناهار گرفتیم، شما هم بیاید سر میز، بعد از ناهار با هم صحبت می -

کرد چرخید و بدون  نگاه رویا به روی من و سایه که با غضب داشت نگاهش می

 که به سیاوش جوابی بدهد به طرف آشپزخونه رفت، سایه با حرص گفت:این 

 مرده شور برده ادب نداره.  -

 سیاوش در جوابش گفت: 

 شه تمومش کنیسایه می -
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 ضمن برخواستن گفتم: 

 زنم.می سیاوش من باهاش حرف  -

به طرف آشپزخونه رفتم، خورشید مشغول نوشیدن آب بود، چند ضربه به در  

 زدم و گفتم:

 اجازه هست؟ -

 رویا نگاهش رو به من داد اما حرفی نزد، کمی جلوتر رفتم و گفتم:

 حالتون خوبه؟  -

 باز هم رویا سکوت کرد، بعد از مکثی گفتم:

کرد اما باید نباید اینکار رو می من نیکان هستم دوست سیاوش، سایه  -

گذره که پدرشون ازدواج  سال از فوت مادرشون نمی بهشون حق داد هنوز یک 

خواید جای  کنن شما میکرده، سیاوش و سایه خیلی عصبانی هستن و فکر می

 مادرشون رو بگیرید. 

 رویا پوزخندی بر ل*ب نشوند و باز هم کمی آب نوشید.
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دم هر کمکی از دستم بر ا هم صحبت کنید، من قول میها ببهتره شما و بچه -

 بیاد کوتاهی نکنم.

رویا ل*ب باز کرد حرفی بزند اما باز هم پشیمان شد، از کنارم رد شد و از 

آشپزخونه بیرون رفت. حاال دیگه مطمئن بودم که این دختر یه رازی با خودش  

 داره و یه دختر معمولی نیست.

**** 

شون بیرون اومدم،  ایه و سیاوش خداحافظی کردم و از خونهبعد از ناهار از س

م نزدیک بود و با خواست من رو برسونه اما من قبول نکردم، خونه سیاوش می

 رسیدم.ساعت پیاده روی مینیم

شدم متوجه ماشین پدرم شدم که از کنارم وقتی به آپارتمان نزدیک می

مقابلم ایستاد و شیشه رو گذشت و کمی باالتر ایستاد، دنده عقب برگشت 

 پایین داد و گفت: 

 نیکان کجا بودی؟  -

 سالم، رفته بودم کمی قدم بزنم. -
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 خوام باهات صحبت کنم.سوار شو می  -

 بابا اگر همون موضوع همیشگیه من... . -

 حرفم رو برید و گفت: 

 ت نیست، یه موضوع کاریه، خیلی مهم.نه موضوع دختر عمه -

بابا نشستم که بابا زود ماشین رو از جا کند و راه افتاد، کمی که گذشت در کنار 

 گفتم:

 خب موضوع چیه؟ -

 نگاهی به من انداخت و گفت: بابا نیم

 چی شده؟ آشفته به نظر میای؟  -

 خوبم، چیزیم نیست. -

 ی خودت رو تو آینه دیدی؟ مونی، قیافهها میعینهو مادرمرده -

 شین به خودم نگاه کردم، من که چیز خاصی ندیدم.ی ب*غ*ل مااز آینه

 مامان چطوره؟ -
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 خیلی خوب نیست. -

 چرا؟ چی شده؟ -

چیزی نشده، یه پسری داره که مثل برج زهرمار، حرف حساب حالیش  -

 ده.کنه درسته انجام مینیست و هرکاری خودش فکر می

دم اما خب اون وصلت  بابا من قبول دارم سر موضوع مهراوه شما رو اذیت کر -

سر نگرفت و حاال شما کسی رو پیش روی من گذاشتید که خودتون خوب  

 دونید من ازش خوشم نمیاد . می

خوامم درموردش  ببین نیکان من دیگه با ازدواج تو با دریا کاری ندارم، نمی -

دم با هر دختری ازدواج کنی، بحث کنم، اما این رو بدون بهت اجازه نمی

 .شیرفهم شد

 بله.  -

خوبه، چند وقتی هست توی کارخونه به یه سری مشکل برخوردیم االن هم   -

خوام تونم همینجوری ول کنم برم، میکه یه مسافرت کاری پیش اومده که نمی

 اگر وقت داری این سفر رو تو بری. 
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 کجا؟ -

های رو شروع کنیم، فرانسه، با یه شرکت فرانسوی قراره یه همکاری -

 ی کارخونه بفرستم.خوام تو رو به عنوان نماینده می

 ست؟فرانسه؟ چند روزه -

 های کارخونه هم هستن. یه هفته، چند تا دیگه از بچه  -

 رم.باشه حرفی ندارم، این سفر رو هم می -

 دم.پس من ترتیب همه چیز رو می -

 شم.جاها پیاده میهمین -

 نیم نگاهی به من انداخت و گفت: 

 ریم خونه، حاال که دیگه ما کوتاه اومدیم.مادرت شام درست کرده، می -

رسید که بود اما به قدری به خود می  اعتراضی نکردم، پدرم یه مرد شصت ساله

رسید، یه مرد قد بلند و چهارشونه، تر از سنش به نظر می همیشه جوان 

د و ازدواج کرده بود،  ی فرانسه بود و با مادرم همونجا آشنا شده بوکردهتحصیل
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مادرم بر خالف پدرم زن قد بلندی نبود، کوتاه قد هم نبود اما در کنار پدرم که 

گرفت خیلی ریزه بود، بیبی فیس بود و چشمان عسلیش بود که هر  قرار می

کرد، خداروشکر که من قد و هیکل و چهره رو از  کسی رو مجذوب خودش می

 یازی بود برای یه مرد. پدرم به ارث برده بودم و همین امت

ام رو برای شام درست کرده بود و خوشحال بودم که مادرم، غذای مورد عالقه 

زنن، بعد از شام باالخره دست از لجبازی برداشتند و دیگه حرفی از دریا نمی

مدتی دور هم نشستیم و بابا یه خورده در مورد کار برای من حرف زد و بعد من  

کردم سرم به بالش نرسیده کردم و رفتم به اتاقم، فکر میخستگی رو بهونه 

رفت، هام کنار نمیی رویا یک لحظه هم از جلوی چشم خوابم می بره اما چهره

دونستم این دل بستن گناهه اما من بدون اینکه خودم بخوام به دختری دل  می

 بسته بودم که همسر پدر بهترین رفیقم بود، دختری که یک راز بود. 

***** 

توی اتاقم رو به پنجره ایستاده بودم و خیابون شلوغ و پر ترافیک رو نظاره 

 کردم که چند ضربه به در خورد و متعاقباً در باز شد و سیاوش اومد داخل.می
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 صبح بخیر جناب مدیرعامل. -

 صبح بخیر، چطوری؟ -

 بد نیستم. -

 سایه چطوره؟ -

 ورد.اونم خوبه، البته صبحی یه پرس کتک خ -

 بابات زدش؟  -

 تر اومد و گفت: سیاوش نزدیک 

نه بابا، این دختره، باز هم با هم درگیر شدن، این دختره هم گویا یه چیزهای   -

 بلده، زد سایه رو آش و الش کرد، اگر نرسیده بودم کشته بودش. 

 متعجب گفتم:

 گی؟راست می -

 آره. -

 بابات چیکار کرد؟ -
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ترسم یا سایه این دختره رو بکشه یا  ترسم نیکان، مینیومد، می دیشب خونه  -

گه تا این دختره رو تا از شه بریم یه جای دیگه، می اون سایه رو، راضی هم نمی

 ؟رم مون بیرون نکنم، هیچ کجا نمیخونه 

 خوای من باهاش حرف بزنم.می -

 ممنون، شاید به حرف تو گوش بده.  -

 باشه، کجاست االن؟  -

 شه. رفته دانشگاه، امتحان داشت، ساعت یازده امتحانش تموم می -

 زنم.میرم جلوی دانشگاهشون، باهاش حرف می -

 ممنون. -

 پشت میزم نشستم و گفتم:

ی برم فرانسه، اگر حرفی، پیغومی، احیاناً راستی من قراره یه سفر یه هفته  -

 ت ببرم.ی واسه دنیا داری بده واسه نامه

 ی مبهوت نگاهم کرد و بعد گفت:لحظات
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 ری؟واسه چی می -

 یه سفر کاریه از طرف بابا. -

 آشتی کردید؟ -

آره، دیروز عصری که برگشتم خونه، اومد من رو برد خونه گفت دیگه   -

مون، اگر سایه قبول کرد خیال ازدواج من و دریا شدن و من برگشتم خونهبی

 تونید برید آپارتمان من. می

امیدوارم قبول کنه، در ضمن هیچ پیغومی برای دنیا ندارم فقط اگر دیدیش   -

 الکی بهش بگو سیاوش با یه دختره دوست شده فکر کنم خیال ازدواج دارن. 

 بهش بگم سیاوش گفته.  -

 هر دو خندیدم و من گفتم:

 خوای دنیا رو بکشونی ایران، آره؟می -

 آره. -
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شناسم خیلی یه مم رو خوب میختر عمه ده برادر من، من دجواب نمی  -

 ست.دنده 

پس باید بگم هنوز رفیقت رو نشناختی، اگر نکشوندمش ایران سیاوش   -

 ری؟نیستم، کی می

 احتماالً پس فردا، خودت دیگه مراقب کارها باش. -

 باشه. -

**** 

این  ی من تموم شد و خیلی زود به ایران برگشتم، توی تمام طول سفر یه هفته 

ی نبود که به رویا فکر نکنم، کالفه و عصبی شده بودم و هرچه سفر لحظه

خواستم به ایران برگردم، زمان برگشتم رو با سیاوش هماهنگ کرده زودتر می 

خواستم حداقل از سیاوش در مورد رویا بپرسم،  بودم تا بیاد فرودگاه دنبالم، می

د فرودگاه و چندان من رو روز به موقع اومده بوسیاوش برخالف همیشه اون 

معطل نکرد، توی ماشین و موقع رفتن به خونه بهترین فرصت برای حرف زدن  

 بود. 
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 چه خبرها؟ اوضاع خوبه؟ -

 همه چیز خوبه، اوضاع خونهی ما که علی الحساب آروم. -

 خب خداروشکر، دیگه دعوا و جر و بحثی که بینشون پیش نیومده؟  -

دم که راضی شد دست از سر این دختره برداره، اون  نه، کلی با سایه حرف ز -

 هم کاری با ما نداره، بیشتر اوقات توی اتاقشه.

 از پدرت چه خبر؟ -

طرف؟ دنیا رو اون هم خوبه، خیلی هم خوبه، خب تو بگو، چه خبرها از اون  -

 دیدی؟ 

 ی این دختره نوشین چیه؟ آره، کلی هم با هم حرف زدیم. سیاوش قضیه -

 ی سکوت کرد و بعد گفت: ش لحظهسیاو

 نامرد باالخره همه چیز رو گفت. -

 گفت؟نباید می -

 دنیا شلوغش کرده، موضوع مهمی نبوده. -
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 نبوده؟  -

 نه، خیلی وقته که نوشین از زندگی من حذف شده.  -

تو به دنیا دروغ گفتی، بهش حق بده، بعد هم سیاوش اونی که باید بره   -

 دم.یی نه دنیا، بهش حق میعذرخواهی کنه تو

جا کرد که براش توضیح بدم، موضوع به این دنیا اگر وامیستاد و صبر می -

 شد.کشیده نمی

ش کنی دنیا زود قضاوت کرده برو فرانسه به دیدنش و واسه خب اگر فکر می -

 توضیح بده.

 تاوان بدم. اگر برم فکر اشتباه دنیا رو تایید کردم و تا آخر عمر باید  -

 گه.طوری که دنیا مییعنی چیزی بین تو و نوشین نبوده، اون -

کنم های که تو شنیدی توهمات دنیاست، انکار نمینه که نبوده، این حرف  -

 دختری به اسم نوشین توی زندگی من بوده ولی از زندگیم رفت بیرون.

 حلش کنید.  دونم دیگه چی باید بگم، بهتره خودتونبسیار خب، من نمی -
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ی صحبت و بحث در مورد موضوعی که توی اون هیچ دخالتی نداشتم  حوصله

خواستم در مورد رویا بدونم  رو نداشتم برای همین کشش ندادم بیشتر می

 برای همین گفتم:

راستی سیاوش با این دختره صحبت کردید ببینید موضوع چیه؟ برای چی با  -

 پدرتون ازدواج کرده؟ 

 گاهی به من انداخت و بعد از سر اکراه جوابم رو داد: نسیاوش نیم

زنه، دیشب که بابا خونه نبود  صحبت کردم اما درست و حسابی که حرف نمی -

بازم رفتم باهاش حرف بزنم، کلی حرف زدم تا باالخره ز*ب*ون باز کرد و یه  

 چیزای گفت که اصالً سر در نیاوردم.

 گفت مگه؟چی می -

بینه، بهتره من رو آزاد کنه، برادرم برگرده هیچ پدرتون بد می گفت می -

 ذاره. کدومتون رو زنده نمی

 برادرش؟ برادرش کیه؟  -
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ترسم، وقتی دونم، من هم کالفه شده بودم از دستش، یه جوریه، ازش مینمی -

شه، چند شب قبل هم شنیدم زنه مو به تن آدم سیخ میحرف از برادرش می

گفت، برادرت مرد و به درک واصل شد،  و بیداد داشت بهش می  بابام با داد

منتظرش نباش که بیاد دنبالت، بعد هم افتاد به جون دختره، همون شب هم  

گویا کارش رو ساخته بود. گویا پدرم این چند روزه هم که کاری باهاش نداشته 

 ترسیده که حاال خیالش راحت شده.از چیزی می

**** 

کشید از د*ر*د، دردی که زد و من قلبم تیر میرو می هاسیاوش این حرف 

ها دونم چی شد که با شنیدن اون حرف ها بود فراموش کرده بودم اما نمیسال

ام لغزید و ناله زدم دوباره به سراغم برگشت و ناخودآگاه دستم روی س*ی*نه

 که سیاوش ترسیده ماشین رو کنار کشید و ایستاد، به جانبم چرخید و گفت: 

 چی شدی نیکان؟ حالت خوبه؟  -
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کمی که گذشت حالم بهتر شد، سیاوش صندلیم رو کمی عقب برد، چشمانم رو 

ام رو ماساژ بستم و چند بار نفس عمیق کشیدم، سیاوش در حالی که شانه

 داد گفت:می

 خوای بریم بیمارستان؟ نیکان یه حرفی بزن.می -

 ندم و گفتم:چشم باز کردم و سرم رو به جانب او چرخا

 شم.چیز مهمی نیست من رو برسون خونه، استراحت کنم خوب می -

از وقتی به دنیا اومدم دچار مشکل قلبی بودم که تو سن نوزده سالگی با یک 

عمل جراحی خوب شدم و مصرف دارو رو برای همیشه کنار گذاشتم اما حاال 

عاشق رویا شده بودم   بعد از سیزده سال دوبار این د*ر*د برگشت، یعنی واقعاً

گونه نسبت به او حساس شده بودم، اگر این عشق بود پس دلبستگی به  که این 

خواستم با او ازدواج کنم و با یک  مهراوه دختری که در دوران دانشگاه می

 و فراموش کردم یه بچه بازی بیشتر نبود. اشتباه خیلی راحت او ر

 کردم.بایست فراموشش می اما این دل بستن به رویا اشتباه بود و می 
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ی وقتی به خونه رسیدم کسی نبود، حتماً باز هم بابا و مامان رفته بودن خونه 

خواستم به رویا فکر کنم هر عمه، لباس عوض کردم و خوابیدم، دیگه نمی

چقدر توی این مدت کوتاه به او فکر کرده بودم کافی بود، از خستگی زیاد بود  

ساعت بعد با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار   که زود خوابم برد ام چند

 شدم.

 نگاهی به شماره انداختم و جواب دادم . 

 سالم خروس بی محل . -

 صدای بشاش سیاوش درون گوشی پیچید:

 سالم مهندس، خواب بودی؟  -

 ذاشتی.آره اگر جنابعالی می -

 ی ما.دو ساعت خوابیدی دیگه بسته، پاشو بیا خونه -

 خدا حسش نیست، هنوز بابا و مامان رو هم ندیدم. به  -

 آهان بهت نگفته بودم، بابا و مامانت نیستن. -
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 کجان؟ -

 ت.رفتن شمال، با عمه و شوهر عمه -

 االن چه وقت شمال رفتن؟ -

جا، شام دور هم من هم نمی دونم، سایه گفت بهت زنگ بزنم بیایی این  -

 باشیم.

 جا دور هم باشیم.شه شما بیاید این می -

سایه شام درست کرده، بابام و اون دختره هم نیستن، امشب با آرامش شام   -

 خوریم.می

 باشه، تا یه ساعت دیگه میام. -

ی از جا برخواستم، دوشی گرفتم و بعد لباس مرتبی پوشیدم و به طرف خونه 

سیاوش به راه افتادم، چون مسافت زیاد نبود ترجیح دادم پیاده برم، چون قدم 

شون که رسیدم زدن در هوای سرد زمستانی رو دوست داشتم، نزدیک خونه 

ایستاد، آقا ناصر متوجه ماشین آقا ناصر شدم که از کنارم گذشت و مقابل خونه  

زد از ماشین پیاده شد، مرا ندید پس خودم طور که با موبایلش حرف میهمین
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هایش برایم جالب رو پشت درختی کشیدم تا دیده نشوم چون موضوع حرف 

 گفت:بود، ناصر حسابی ترسیده و مضطرب به شخص پشت خط می

 |زنده ست ؟ ببین حاال مطمئنید که |بردمش یه جای امن زندونیش کردم. -

ی من، وگرنه  ها همش تقصیر شماست، این نون رو شما گذاشتید توی سفره این 

 ها رو داشتم.من کی جرات درافتادن با اون 

 هایش تمام شود.خواست حرف چند بار به سمت خونه رفت اما وارد نشد، می

**** 

 کرد گفت:ناصر با عصبانیت خطاب به کسی که با او صحبت می

اگر برادرش بفهمه  |تونم من نمی |ی چی داری می گی؟بکشمش! فهممی -

طوریش بفهمه من  دونی چه بالیی سرم میاره، همینمن خواهرش رو کشتم می

کنه، خودم رو و ام میم حبس کردم بیچارهخواهرش را به زور توی خونه 

ها من این حرف  |خودت اینکار رو بکن  |کنه هام رو با هم زنده به گور میبچه

بردمش خونه  |قدری لجن نشدم که آدم بکشم حالیم نیست، من هنوز اون 

ترسی خودت برو خالصش کن  باغم توی انباری ته باغ زندونیش کردم اگر نمی
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  رو اسناد اومدم  من |ش رو سر به نیست کن.و بعد هم یه جوری جنازه

 .فعالً باشه|.ببرم 

و وارد خانه شد، اما من هاج و واج تلفنش رو قطع کرد و با کلید در رو باز کرد 

کردم. ناصر های که شنیده بودم فکر میپشت درخت ایستاده بودم و به حرف 

قدر ازش واهمه  خان این واقعاً کی بود؟ رویا کی بود؟ برادرش کی بود که ناصر

خواستند رویا رو بکشند؟ قدرت فکر کردنم رو  ترسید؟ آیا واقعاً میداشت و می 

برگشتم،  بودم، لحظاتی بعد به خودم تکونی دادم و به سمت خونه از دست داده  

باغ آقا ناصر دویدم تا زودتر خودم رو به خونه برسانم باید به خونه با عجله می

جاست یا نه؟ وقتی رسیدم باالفاصله سوار فهمیدم رویا آنرفتم و میمی

جا رفته بودم و باغ ناصر به راه افتادم،بارها آنماشین شدم و به سمت خونه 

زد کجاست؟ با سرعتی که من رانندگی دانستم انباری که ازش حرف میمی

باغ بودم، ماشین رو کمی دورتر پارک ی بعد مقابل خونه کردم چهل دقیقهمی

باغ که مطمئن شدم کسی آن اطراف نیست از در بزرگ خونه کردم و بعد از این 

وی حیاط بود مطمئن شدم کسی خودم رو باال کشیدم، با دیدن ماشینی که ت

کس جاست، تکه چوبی برداشتم و به طرف ماشین رفتم، داخل ماشین هیچآن
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رفتم تا باالخره به انباری  نبود، به سمت باغ رفتم، آروم و با احتیاط جلو می

رسیدم، در انباری باز بود. کمی که جلوتر رفتم صدای مرد جوانی رو شنیدم. 

انباری رساندم و به داخل نگاه کردم. رویا با سر و  یخودم رو به کنار پنجره

صورت زخمی روی صندلی نشسته بود و دستانش از پشت بسته بود، مرد  

 زد.جوانی هم مقابلش ایستاده بود و با او حرف می

جا کشیده نشه رویا اما تو نخواستی، همیشه خیلی سعی کردم بازی به این  -

دونستی که دوست داشتم ولی گرفتی، می باهام لج کردی، همیشه من رو ندید

وقت من رو آدم هات عشق من رو زیر پات له کردی، تو هیچ تو با خودخواهی 

 حساب نکردی. 

 رویا با خشم غرید:

 چون اصالً آدم نبودی که آدم حسابت کنم. -

 تا رو این حرف رو زد سیلی م*حکم مرد توی صورتش نشست و گفت:

 زدم اما خب ... .ین سیلی رو بهت میوقت قبل باید ا خیلی -

 رویا با تمسخر حرفش رو ادامه داد: 
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 ترسیدی. اما چون مثل سگ از برادرهام می -

 ی پر تمسخری گفت: مرد جوان با قهقه

ها دیگه نیستن، دوتاشون که به درک واصل شدن اما  برادرهات، هه اون  -

 د*اغ تو رو به دلش بذارم. ست، اما اومدم تاخوشحال باش اون یکی هنوز زنده 

 رویا با جسارت فریاد زد:

 خب پس معطل چی هستی؟ ماشه رو بکش.  -

 تر شد و گفت:ی که شیطانی بود و لجن، به رویا نزدک آن مرد باز خندید، خنده 

 ام برسم.ولی قبل از اون باید به آرزوی چندین ساله -

**** 

رو از تن بیرون آورد و به سمت رویا ی گذاشت و کتش اش رو روی بشکه اسلحه 

 رفت که رویا فریاد زد:

 ک*ثافت، به من دست نزن.  -
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ی خواست شاهد همچین صح*نهی وجودم رو گرفته بود دلم نمیخشم همه

که آن مرد به ی درنگ جایز نبود، به داخل انباری رفتم و قبل از این باشم، لحظه

از سرش خ*ون فواره زد بیرون و   خودش بیاید چنان با چوب به سرش زدم که

لرزید، چوب از دستم رها  هوش روی زمین افتاد، از خشم و ترس دستانم میبی

کردم، بعد نگاهم شد و کنار پاییم افتاد، وحشت زده به جسد آن مرد نگاه می 

 به سمت رویا چرخید که متعجب به من خیره شده بود. 

 ناباور گفتم:

 کشتمش . -

کرد، کنار آن جوان نشستم و نبضش رو گرفتم و ده نگاهم میرویا هم وحشت ز

 نفس راحتی کشیدم و گفتم:

 ست.هنوز زنده  -

 های رویا رو باز کردم و گفتم:و به سرعت دست 

 جا بریم.باید از این  -
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رفتیم که و دستش رو گرفتم و از انباری بیرون آمدیم، داشتم به طرفی می

 زد.رو صدا می صدای ناصر رو شنیدم که کسی

 آهای کامبیز، کامبیز. -

دست رویا رو کشیدم و پشت درختی پنهان شدیم، وقتی ناصر از ما رد شد با 

عجله به سمت در خروجی باغ دویدیم، از باغ تا ماشین رو یک نفس دویدیم،  

سوار ماشین که شدیم باالفاصله ماشین رو از جا کندم و از آنجا دور شدیم، 

ایم، سرعتم رو کم جا دور شده ی کافی از آنحت شد به اندازه وقتی خیالم را

کردم و نگاهی به رویا انداختم، سرش رو به پشتی صندلی گذاشته بود و  

ریخت و زیر چشم چپش ک*بود چشمانش بسته بود، از پیشانیش خ*ون می

 ی نگه داشتم و آرام صدایش زدم:بود، گوشه 

 رویا خانم، رویا خانم. -

های که ریزی و کتکبه سمت خودم چرخاندم، گویا از خ*ون صورتش رو

زد، با شنیدن  هوش شده بود، نبضش رو گرفتم که به کندی میخورده بود بی

 صدای موبایلم از جا پریدم، اسم سیاوش روی صفحه بود. 
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با دیدن اسم سیاوش ترسم بیشتر شد، تماسش رو رد دادم و به جای آن پیامی 

 برایش فرستادم.

 گیرم (تونم جواب بدم، بعداً تماس می االن نمی  )

کردم چیکار باید بکنم که با دوباره نگاهم رو به رویا دادم، داشتم فکر می

 صدای اس ام اس گوشیم به خودم اومدم.

 ) چرا نیومدی؟( 

 کمی فکر کردم تا باالخره برایش نوشتم. 

 کنیم() کاری پیش اومد نتونستم بیام، بعداً با هم صحبت می

ی ک*بود و  طور که به چهرهدیگه پیامی از سیاوش دریافت نکردم، همین

کردم که به یاد رضا افتادم، یکی از دوستانم که پزشک بود،  زخمی رویا نگاه می

ی رضا رو گرفتم ی اتوبان جلب توجه نکنم و شماره حرکت کردم تا در حاشیه

 که بعد از دومین زنگ جواب داد. 

 ست عزیز، چه عجب یادی از ما کردی؟به سالم دو -
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 سالم رضاجان، ببخشید اگر بدموقع مزاحم شدم. -

 بدموقع کجا بوده؟ اتفاقاً به موقع بود، با یکی از دوستان ذکر خیرت بود.  -

 ها رو بذار برای بعد رضا، کجایی تو االن؟ این حرف  -

 مهمونیم. -

***** 

 دارم، یه بیمار اورژانسی دارم.ای داد بیداد، االن بهت احتیاج 

کنم گیرم با دکتر کشیک صحبت میخب ببرش بیمارستان من هم تماس می -

 هواتون رو داشته باشن. 

 خوام بیارمش مطبت.شه، مینه، بیمارستان نمی -

 مطب برای چی؟ من که االن مطب نیستم. -

احتیاج دارم، هر  ببین رضا من به این چیزها کاری ندارم. االن بدجور بهت  -

طوری شده خودت رو تا نیم ساعت دیگه برسون مطب من هم دارم با بیمارم 

 جا.میام اون
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 آخه... . -

 کنم.آخه نداره دیگه، انشاهلل بعداً جبران می  -

 خیل خب بابا، میام. -

 ممنون رفیق. -

عد تلفن رو قطع کردم و سرعتم رو کمی بیشتر کردم، تقریباً بیست دقیقهی ب

ی رضا رو گرفتم که رضا گفت زودتر از من رسیده  جلوی مطب بودم، باز شماره 

بایست رویا رو به  و داخل مطب منتظرمه، حاال مشکل این بود که چه جوری می

 بردم تا کسی متوجه نشود.داخل ساختمان می

خیال هر اتفاقی، رویا رو روی دست گرفتم و به سمت از ماشین پیاده شدم و بی 

م شد و سر تمان رفتم، همان ابتدایی ورودی ساختمان نگهبان متوجهساخ

 راهم رو گرفت و گفت:

 چی شده آقا؟ -

 خوام برم مطب دکتر کیانی.ها پرت شده، میخانمم از پله -
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 بردید بیمارستان؟آخه چرا مطب باید می  -

 دکتر کیانی آشنامونه، می شه آسانسور رو بزنید؟  -

 رده بود گفت: نگهبان هم هول ک

 چشم، االن.  -

ی هفتم از آسانسور بیرون اومدم جلوتر دوید و کلید آسانسور رو زد؛ طبقه 

خوشبختانه کسی توی طبقه نبود، تا زنگ در مطب رو به سختی با آرنجم زدم 

 در توسط رضا باز شد و با دیدن اوضاع متعجب گفت:

 چی شده نیکان؟ این کیه؟ -

گری بپرسد به داخل رفتم و رضا در رو پشت سرم بست. قبل از اینکه سوال دی

 وارد اتاق معاینه شدم و رویا رو روی تخت خواباندم. 

 تخت شد و گفت: رضا که هنوز حیران بود نزدیک 

 نیکان این دختر کیه؟ چه بالیی سرش اومده؟ -

 خواستن بکشنش، به موقع رسیدم.تا سر حد مرگ کتکش زدن و می  -
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 کیه؟ این  -

 گم، فعالً به این برس. ت میبعداً همه چیز رو واسه  -

 چرا نبردیش بیمارستان؟ -

کنم بهش کمک کن خیلی کتکش زدن،  شد، رضا خواهش میبیمارستان نمی -

 سرش هم شکسته.

 خیل خب، واستا کنار ببینم. -

کردم، عقب رفتم و خسته روی مبلی نشستم، تمام مدت کار رضا رو نگاه می 

 ی مختصری گفت:بعد از معاینه 

، این هم که از حال رفته برای اینه  خیالت راحت، سرش آسیب جدی ندیده -

 که یه مقدار خ*ون ازش رفته، یه خورده هم به خاطر افت فشار.

نفس راحتی کشیدم و سرم رو به پشتی مبل تکیه دادم ، رضا یه سرم بهش 

اش رو شستشو داد و پانسمان کرد،  یوصل کرد و بعد از اینکه زخم پیشان

 مقابل من نشست و گفت: 
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 خواست بکشتش؟خب حاال بگو ببینم این دختر خانم کیه و کی می -

**** 

مجبور بودم ماجرا رو برای رضا بگوییم، به رضا اعتماد داشتم و از گفتن این  

ش گفتم، کم و کاست واسهمسائل ترسی نداشتم برای همین همه چیز رو بی

 رضا بعد از شنیدن این موضوعات دستی به موهایش کشید و گفت:

دونه این دختره رو نجات  ها. سیاوش هم میعجب، ناصر خان و این حرف  -

 دادی؟ 

که با سیاوش مطرح کنم با خودش نه هنوز بهش نگفتم، گفتم قبل از این  -

 حرف بزنم ببینم موضوع از چه قراره؟

های خطرناکی باشن که آدم کنی باید آدم جور که تعریف میولی این  -

 های خطرناکی درافتادی نیکان.کشن،با آدم می

 تا االن که من رو ندیدن و نفهمیدن کی این دختر رو فراری داده.  -

 باغ که دوربین نداره؟ خب پس یک هیچ جلویی، خونه  -
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  جا رو بکوبن برج بسازن برای همیننه دوربین نداره، قصد داشتن اون  -

 ش دوربین نذاشته بودن. واسه 

حاال باید صبر کنی این دختر به هوش بیاد و باهاش حرف بزنی تا اون موقع  -

 هم به هیچی فکر نکن، چای می خوری یا قهوه؟

 قهوه. -

ی مطبش رو داشت رفت و من به  رضا به اتاقک کوچکی که حکم آشپزخونه

ی مهربان و زیبا و  رویا نزدیک شدم، نزدیکش روی صندلی نشستم، چهره

خاصی داشت، یه زیبایی بکر و دست نخورده که بدون آرایش هم زیبا بود،  

شد یک مانتو و شلوار  چیزی که به ندرت در دختران شهرنشین دیده می 

اسپرت مشکی به تن داشت و یک شال نخی مشکی روی سرش بود که کامالً 

افته بود بیرون ریخته  اش که هنوز بعقب رفته بود و موهای پریشان و شلخته

ی اسپورت بود که بود، تنها چیزی که با خودش داشت یک ساعت مردونه 

اش شکسته بود و رضا از دستش باز کرد و روی میز کوچک کنار تخت صفحه

گذاشته بود، ساعت رو برداشتم و نگاهی بهش انداختم، چیزی به غیر از یک 
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ا برخواستم و به سمت پنجره  ساعت معمولی نبود، روی میز قرار دادم و از ج

 رفتم، نگاهی به بیرون انداختم که با صدای رضا به خودم آمدم.

 بفرما قهوه. -

 به جانبش چرخیدم، نزدیکم ایستاده بود، فنجان قهوه رو از دستش گرفتم.

 خوام که از وسط مهمونی کشیدمت بیرون. معذرت می -

 مهمونی کی بود؟دونی بخشمت چون مهمونی توپی بود، مینمی -

 نه کی؟ -

 دکتر جلیلی. -

 همون که عاشق خواهرشی؟  -

 اش رو نوشید. ی از قهوهرضا سری تکون داد و جرعه 

 خب باالخره تصمیمت چیه؟ -

 تصمیم گرفتم فراموشش کنم. -

 چرا خب؟ اگر دوستش داری نباید پا پس بکشی. -
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داره، توی مهمونی هم یه لحظه  طور که فهمیدم به پسرعموش عالقه این  -

 شد.ازش جدا نمی 

کنی، موضوع طور فکر میای بابا، حاال مطمئنی بهش عالقه داره شاید تو این  -

کاری شی که چرا هیچجوری به خودت بدهکار نمیرو مطرح کن، حداقل این 

 نکردی؟ 

 کنی؟طور فکر میاین  -

ماشاهلل تو هم که چیزی کم و کسر آره، خواستگاری کردن که جرم نیست،  -

 نداری. 

تونم بهش افتخار کنم همین مدرک و تخصص من به تنها چیزی که دارم و می -

تونم حساب کنم ، من ته ته تهش  هام نمیی داشته و مطبمه، وگرنه روی بقیه 

 پسر یه کشاورزم اهل یکی از روستاهای شاهرود سمنان. 

چیز به همه چیز ه جنمش رو داشتی از هیچ ها مهم نیست، مهم خودتی کاین  -

برسی، اگر منی درس خوندم و شدم مهندس هنر نکردم، همه چیزش واسه م  

 جا رسیدی .ترین شرایط به این فراهم بود، اما تو بودی که سخت
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 دی که پا پیش بذارم؟دل و جرات بهم می -

 خواهی برسی.آره، حقته به اون کسی که می -

ی رویا نگاهمون به سمت او کشیده شد و هردو به سمتش  ناله  با شنیدن صدای

 رفتیم.

**** 

هایش روی هم افتاد برای همین  یه بار چشماش رو باز کرد که دوباره پلک

 صدایش زدم. 

 رویا خانم، رویا خانم. -

با شنیدن صدام آروم چشماش رو باز کرد، چون روی صورتش خم شده بودم با 

دستش رو باال آورد تا مرا پس بزند، خودم رو عقب   دیدن من کمی ترسید و

 کشیدم و گفتم:

 نترسید، من با شما کاری ندارم. -
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کرد، چشمانش عجیب سیاه بود، یه سیاهی زیبا و طور خیره نگاهم میهمین

کردیم که با طور خیره به هم نگاه میبراق، یه سیاهی مسحور کننده، همین

 صدای رضا به خودمون اومدیم. 

 بهترید خانم؟ احساس د*ر*د ندارید؟  -

کرد، رضا چند سوال دیگه هم نگاهش به سمت رضا چرخید، فقط نگاهش می

 کرد.طور فقط نگاهش میپرسید اما باز رویا همین 

 نگاهی به رضا انداختم و گفتم:نیم

 خواستن شما رو بکشن؟ برای چی می -

 ساکت بود.چنان دوباره نگاهش به سمت من برگشت اما هم

خوام کمکتون کنم رویا خانم، بهم اعتماد کنید. من امروز خیلی  من می -

های آقا ناصر رو شنیدم و خودم رو رسوندم به اون خونه باغ. البته اتفاقی حرف

از همون اولین باری که دیدمتون فهمیدم یه دختر معمولی نیستید. شما واقعاً 

ترسه؟ چرا با آقا ناصر قدر ازش میا کی هستید ؟ برادرتون کیه که آقا ناصر

 ازدواج کردید؟ 
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اش قطرات  های بستهاین سوال رو که پرسیدم چشماش رو بست و از بین پلک 

 تونستم درک کنم چه دردی روی قلبش داره. هاش دوید، می اشک روی گونه 

 صدا از اتاق بیرون رفت.رضا عقب رفت و بی

 گفتم:لحظاتی به سکوت گذشت که باز 

دونم چی باید بگم؟ ولی به خدا قصدم اینه بهتون کمک رویا خانم من نمی -

 کنم.

که زد، برقیچشماش رو باز کرد، اشک روی سیاهی چشماش عجب برقی می

بار سکوتش رو  زد، باز غرق نگاهش شده بودم که این خنجر به دل من هم می

 وم گفت:شکست و خیلی آر

 شما، شما کی هستین؟ -

 شنیدم.برای اولین بار بود که صداش رو می 

 اسمم نیکان، دوست سیاوش هستم، قبالً همدیگه رو دیدیم. -

 تونم بهتون اعتماد کنم.نمی -
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 چرا؟ -

خواید حسن نیتتون رو ثابت کنید اجازه بدید  ها هستید، اگر میچون با اون  -

ها و تموم این  اون شم یکی هستید از صورت مطمئن میمن برم در غیر این 

 ست.کارها نقشه

 ی؟ چرا اصالً باید نقشه بکشم؟چه نقشه -

که از طریق من دستتون به برادرم برسه اما کور خوندید هیچ وقت برای این  -

 افته.این اتفاق نمی 

ببیند رویا خانم، من هیچ ارتباطی با ناصر و کارهاش ندارم، من فقط دوست   -

ی آقا ناصر نزدیک بود امروز داشتم پیاده  م به خونهسیاوش هستم، چون خونه 

شون که رسیدم ماشین آقا ناصر رو دیدم رفتم خونه شون، نزدیکی خونه می

ازم گذشت و از ماشین پیاده شد، تلفنی و به صورت عصبانی داشت با یه نفر  

کرد، من هم خودم رو پنهون کردم و از بین حرفاش فهمیدم که شما صحبت می

خواد تا بیاد و شما رو بکشه برای  باغش مخفی کرده و از یه نفر میخونه  رو توی
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باغ رسوندم و شما رو نجات  همین سریع برگشتم و با ماشینم خودم رو به خونه 

 دادم.

**** 

 با پوزخندی که نشان از تمسخر من بود گفت:

 کنم.ی خوبی بود، ولی باور نمی قصه -

 وی صورتش خم شدم و گفتم:عصبی چنگی به موهایم زدم و ر

دم که گویی نبودم رویا خانم، اما بهت حق میوقت آدم دروغ من هیچ -

دم نخواهی به من اعتماد کنی ولی تا وقتی حالت کامالً خوب نشده اجازه نمی

 بری. 

 ضرباتی به در خورد و رضا وارد اتاق شد و گفت:

 بهترین خانم؟  -

 رویا نگاهش رو به او داد و گفت:

 خوبم، شما کی هستید؟ -
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 دوست نیکان، پزشک هم هستم. -

 شه از دوستتون بخواهید اجازه بده من برم.چه خوب، می -

حق دارید نتونید به نیکان اعتماد کنید، ولی حداقل یه مدت صبر کنید تا  -

 کمی حالتون بهتر بشه.

 رویا دوباره نگاهش رو به من داد و گفت: 

 ها نیستی.باورم کنم که با اونخوای می -

 بله، چیکار باید بکنم؟  -

 یه تلفن به من بده تا به یه نفر زنگ بزنم. -

 سریع موبایلم رو به سمتش گرفتم و رویا آروم موبایل رو گرفت و گفت:

 خارج از کشوره. -

 مشکلی نداره، تماس بگیر.  -
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مشغول صحبت شد، زبانی  ی رو گرفت و لحظاتی بعد به زبان روسیرویا شماره

کردم، تقریباً پنج دونستم و تمام مدت به رویا نگاه میکه هیچ چیز از آن نمی

 دقیقه صحبت کرد، وقتی تلفن رو قطع کرد، موبایل رو به سمتم گرفت و گفت:

 شه.ت بد میامیدوارم راست گفته باشی، وگرنه خیلی واسه  -

 م*حکم و قاطع گفتم:

 ترین خالفی نکردم. مطمئنم که توی عمرم کوچیکمن از خودم  -

 خوبه.  -

ست؟ برادر شما تونید به من بگید ناصر خان واقعاً چیکارهخب حاال شما می -

 ترسه؟ کیه که ناصر خان انقدر ازش می 

 ناصر یه قاچاقچیه، برادر من، برادرهای من.  -

 و باز اشک روی صورتش دوید و آروم گفت:

ها پا گذاشتن توی زندگی خوب ما،  کردیم، اون دگیمون رو میما داشتیم زن -

 ناصر و اون پسر عوضیش. 
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 شناسم اما سیاوش پسر بدی نیست.گید من نمیطور که میناصر رو اون  -

 باره نشست و فریاد زد:به یک 

ی همون آشغالی، تو هم یه لجنی مثل خفه شو، خفه شو، تو هم لنگه -

 شون.بقیه 

 اش برخواست، صورتش رو پشت دستانش پوشاند و گفت: یه و هق هق گر

 اون ع*و*ضی آشغال من رو بدبخت کرد. -

شنیدم بدنم لرزید، قدمی به عقب برداشتم و به او پشت کردم از چیزی که می

 و چنگی به موهایم زدم.

 نگاهم به رضا افتاد که سر به زیر انداخت و گفت:

 یرم و بیام.رم یه چیزی برای شام بگمن می -

و از اتاق و بعد از مطب بیرون رفت، از توی پارچ روی میز یک لیوان آب ریختم 

 و به سمتش رفتم و گفتم:

 مگه زن پدرش نبودی؟  -
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**** 

رویا با عصبانیت لیوان آب توی دستم رو با پشت دست پس زد که لیوان از 

صورت من پاشید  دستم پرت شد و روی زمین پودر شد و کمی هم آب به سر و 

 و با عصبانیت بر سرم غرید:

میرم و خورد آرزوش رو به گور ببری که بتونید برادرم گیر بندازید، می -

 دم دستتون به برادرم برسه.شم اما اجازه نمیمی

به سمت میز برگشتم و باز دستمال کاغذی برداشتم و آب روی صورتم رو  

 و روی قلبم گذاشتم و گفتم:خشک کردم،قلبم د*ر*د گرفته بود، دستم ر

کنید هستم، نه برادرتون رو  آروم باشید، من نه اون کسی که فکر می -

 شناسم و نه باهاش کاری دارم.می

اومد، به سمت مبل رفتم و خودم رو رها کرد، د*ر*د قلبم بیشتر نفسم باال نمی

مبل تکیه خواستم رویا این موضوع رو بفهمه، سرم رو به پشتی شده بود و نمی

 دادم اما دستم هنوز روی قلبم بود که صدای رویا رو شنیدم:

 حالتون خوبه؟  -



www.taakroman.ir  

 
  

 
66 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

 خوبم، چیزی نیست.  -

 ولی به نظر میاد قلبتون د*ر*د داره.  -

 چیز مهمی نیست. -

 داروی چیزی با خودتون دارید؟  -

 نه. -

 گفت:رویا از تخت پایین آمد و به سمت بیرون رفت و دوباره برگشت و 

 دوستتون نیست.  -

 و دوباره به من نزدیک شد و گفت: 

 ی بیماری قلبی دارید؟ سابقه -

 آره، نوزده سالم بود عمل کردم خوب شدم. -

 طور شده بودید؟ قبالً هم این  -

 ی دومخ. نفسم باال نمیاد.آره دفعه -
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 دراز بکشید، صبر کنید کمکتون کنم. -

راز بکشم و بعد مشغول گشتن توی اتاق شد، با  کمکم کرد تا روی همون مبل د

 کردم.عجله توی یخچال رو می.گشت و من داشتم نگاهش می

 گردی؟دنبال چی می -

 قرص. -

 چه قرصی؟ -

نیتروگلیسیرین، یه پزشک قلب و عروق حتماً باید توی مطبش از این قرص  -

 داشته باشه. 

نزدیک مبل روی دو زانو نشست  ی قرصی رو پیدا کرد و به سمتم اومد،و بسته

و قرصی از توی بسته بیرون کشید و به سمت دهانم آورد اما من فقط نگاهش  

 کردم که باز گفت:می

 بذارید زیر زبونت.  -
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قرص رو زیر زبانم گذاشتم و چشمم رو بستم. کم کم قرص اثر خودش رو 

 گذاشتم و گفتم:گذاشت و قلبم آروم گرفت، ساعد دستم رو روی پیشانی 

 از کجا فهمیدید پزشک قلب و عروق؟ -

 از پوسترها و تابلوهای که روی در و دیوار اتاقش چسبیده.  -

 شما هم پزشکی؟ -

 پرستاری خوندم.  -

 نگاهم به سمتش چرخید و گفتم:

 چقدر خوب.  -

ی قشنگش رو از کنارم برخواست و روی مبل دیگری نشست، غم بود که چهره

 گرفته بود، نگاهش روی تابلوی بزرگ قلب روی دیوار ثابت مانده بود. در بر 

 نشستم و کمی موهایم را مرتب کردم و گفتم:

 ممنونم. -

 نگاهش به سمت من برگشت و گفت:
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 چرا دوباره د*ر*د قلب اومد سراغتون؟ -

 سر به زیر انداختم و گفتم:

نامرد باشه خوردم کرد، کاش دیگه  تونه انقدر که بهترین رفیقم میتصور این  -

 ادعای عاشقی نداشت، دنیا حق داره دیگه نخواسته باشه ببینتش.

 دنیا کیه؟ -

دختر عمه ی من، سیاوش ادعا داره که عاشقشه، ولی دنیا از وقتی از ایران   -

 رفت دیگه نخواست برگرده و سیاوش رو ببینه.

 چون خوب شناختتش.  -

 وشید و گفت:و باز اشک توی چشماش ج

 کشم بعد خودم رو .وقتی کارم تموم بشه اول اون رو می -

 اش برخواست. هق گریهو باز دستاش رو روی صورتش گذاشت و هق 

**** 
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جور کردم، این چه حسی بود که این من هم با چشمان خیس نگاهش می 

 هام رو گرفتم و گفتم:د*ر*د رو دوباره میهمان قلبم کرده بود، اشک

 چرا با ناصر ازدواج کردی؟  -

 دستش رو از روی صورتش برداشت و گفت:

 من زنش نبودم، من زندونیش بودم. -

 متعجب گفتم:

 زندونیش بودی؟  -

نه، ناصر من رو تهدید کرده بود که حرفی نزنم وگرنه مادربزرگم رو که توی  -

هستم و اون  هاش گفت من زنش کشن، به دروغ به بچهدستشون اسیره می 

 زد.دختر عوضیش هر روز به این خاطر من رو می
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 سیاوش کی همچین غ*لطی کرد؟ -

 رویا سر به زیر انداخت و گفت:

سه روز قبل، پدرش من رو توی خونه حبس کرده بود و بیرون رفته بود، اون   -

 ی آشغال اومد خونه، م*ست کرده بود.پسره

کرد، من  نوشید و م*ست میمرگ میگفت، سیاوش گاهی تا سر حد راست می

وقت نتونستم قانعش کنم که اینکار رو نکنه، مدتی باز به سکوت  هم هیچ

 گذشت که من باز گفتم:

 خواست شما رو بکشه؟اون آدم کی بود که می -

های برادرم هامون بود، ولی به برادرم خیانت اسمش کامبیز، یکی از دوست  -

 موقع شد دشمن ما.کرد و بهش نارو زد، از اون 

 برادرهاتون کجا هستن؟ -

 باز قطره اشکی از چشمانش سر خورد و گفت:

 هامون و شاهین کشته شدند اما سیروان هنوز زنده ست.  -
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 خب اون کجاست؟ -

بینه، سیروان به  دونم که میاد سراغم، ناصر بد میدونم اما میدونم، نمینمی -

گیره، از کنه، وقتی سیروان بیاد انتقام بدی ازشون مینمیهیچ کدومشون رحم 

 گذره.ناصر و پسر و دخترش نمی

خورد با نفرت از ناصر و سیاوش و سایه  طور که اشک از چشماش سر میهمین

 .۰زدحرف می

ی کت از جا برخواست و به سمت من اومد، در کنارم نشست و با التماس یقه

 من رو گرفت و گفت:

 ها بفهمن من اینجام.رو خدا نذارید اون تو  -

 :نهایت به من نزدیک بود نشست و گفتمنگاهم در چشمان سیاهش که بی

 فهمه.کس نمیخیالت راحت، هیچ -

 ی کتم رو رها کرد و گفت:آروم یقه

 ممنونم. -
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 و دوباره سر به زیر انداخت. 

 کی برادرهات رو کشت؟ -

 رفقای ناصر. -

 چی اینکار رو کردن؟برای  -

دونم قضیه از کجا شروع شد و چطوری درگیر برادرم شاهین خلبان بود، نمی -

 شد.

 و به یکباره نگاهم کرد و گفت:

 نه، نه، من نباید هیچی به تو بگم. -

 کنی با اونام؟هنوز هم فکر می -

گر بمیرم با یه بار به یه نفر اعتماد کردم و برادرم هامون کشته شد، نه. حتی ا -

 زنم.کسی حرف نمی

اش برگشت، نفس عمیقی و برخواستم و به  و از کنارم برخواست و به جای قبلی

سمت پنجره رفتم، به خیابان نگاه کردم، حاال فقط اسم خودش و برادرهاش رو  
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که یکی از برادرهاش خلبان بوده، اما احساسی به من  می دونستم و این 

 ربانیه. گفت این دختر فقط یه قمی

***** 

زد که باالخره طاقتم هاش نیشتری به قلبم میکرد، گریهدوباره داشت گریه می 

 رو گرفت که در کنارش نشستم و گفتم:

 شه.تو رو خدا گریه نکن، با گریه کردن که موضوعی حل نمی -

 هاش رو گرفت اما حرفی نزد.دستش رو از روی صورتش برداشت و اشک

خوام کمکت کنم، هر چند دونم چی باید بگم؟ ولی مینمیمن، من واقعاً  -

 دونم بهم اعتماد نداری. می

 میان دنبالم، اما شاید دو سه روزی طول بکشه تا برسن.  -

 کی میاد دنبالت؟ -

ی یه جایی، یه جای که ناصر آشناست، من تا اون موقع باید برم مسافرخونه  -

 نتونه پیدام کنه.
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 ی من... . تونید بیاید خونه می -

 با تمسخر خندید و از کنارم برخواست و حرفم رو برید: 

 تو هم هیچ فرقی با رفیقت نداری.  -

 عصبانی برخاستم و بر سرش داد زدم:

 دفعه خواستی یه حرفی رو بزنی اول بهش فکر کن بعد به ز*ب*ون بیار. این  -

 پشتش رو به من کرد و گفت: 

 پشت و پناه بشه. جوری بیخیلی بده، خدا نیاره واسه کسی که این پناهیبی -

 باز حرفش قلبم رو لرزوند، قدمی به سمتش رفتم و گفتم:

 گیرم.ت اتاق میتوی هتل واسه 

 با بسته شدن در مطب از اتاق بیرون رفتم، رضا با سه تا پیتزا مقابلم بود. 

خواست،  زا داده بود بعد نمی شانس آوردم تا رسیدم یه یارویی سفارش پیت -

 سه تاش رو من گرفتم و اومدم. 

 ممنونم. -
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 بریم شام بخوریم. -

وارد اتاق مجاور شدیم، رضا پیتزاها رو روی میز گذاشت و برای هرکدوم یک  

 لیوان نوشابه گذاشت و گفت: 

 بفرمایین شام رویا خانم.  -

کرد که به بیرون رو نگاه می طور نزدیک پنجره ایستاده بود و اما او همان 

 باره به سمت ما چرخید و گفت:یک

 جا بریم، همین االن. باید از این  -

 برای چی؟ چی شده؟  -

 اش رو از روی تخت برداشت و گفت:شال مشکی

 بیاید بریم، تو رو خدا.  -

 چی شده؟ -

 جا، پیدام کردن، تو رو خدا بیاید بریم. ها دارن میان این اون  -
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ی که به جانش افتاده بود با هم از مطب بیرون رفتیم، اضطراب و عجله  با

 ها رفتیم که رویا باز گفت:کرد، به سمت پله آسانسور کار نمی

 نه، پایین نه، بریم باال.  -

 رضا گفت:

 صبر کنید. -

انداز آسانسور بود،  و به سمت مطب برگشت. رویا مضطرب نگاهش به شماره 

 ی بیرون آمد و گفت: رضا با دسته کلید

 کلید مطب دکتر ساجدی رو دارم. -

کرد و مطب دکتر ساجدی مطب کناری بود، رضا داشت با عجله در رو باز می

انداز آسانسور بود تا وارد شدیم و در رو بستیم، من و رویا نگاهمان به شماره 

کردم، میصدای باز شدن در آسانسور رو شنیدیم، از چشمی بیرون رو نگاه 

هیکل و کت و شلواری بودند، گویا مسلح هم بودند این رو از  سه مرد قوی 

ها فهمیدم که زیر کتش و پشت سرش برده بود و گویا  حرکت دست یکی از آن 

 زدند.ی اسلحه کشیدن بودند، مرتب زنگ مطب رضا رو میآماده
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 رضا مضطرب گفت:

 چی شده نیکان؟  -

 زنن.دارن زنگ مطب رو می  -

ها در رو با سیمی که وارد قفل کرد باز کرد و و بعد وقتی در باز نشد، یکی از آن 

 وارد مطب شدند. 

ی برگشتم و به رویا نگاه کردم، روی زمین کنار دیوار نشسته بود و  لحظه

ها از دستاش رو روی سرش گذاشته بود، از مطب بیرون آمدند و یکی از آن 

ها سرازیر شد و دیگری به سمت مطب  از پله  هاها باال رفت و یکی ازآن پله 

دکتر ساجدی آمد، سرش رو به در نزدیک کرد، من عقب اومدم و با اشاره 

کدام در نیاید، رویا با چشمانی خیس سر بلند کرد و به خواستم صدای از هیچ 

 من خیره بود، نزدیکش نشستم، رضا هم نشست و آروم گفت:

 اضطراری ساختمون راه داره، دنبالم بیاید. هایاز مطب دکتر ساجدی به پله  -

رضا آروم برخاست و به سمت اتاقی دیگر رفت، دست رویا رو گرفتم و آروم 

برخواستیم و پاورچین و آروم به دنبالش رفتیم، در اتاق کارش رو با احتیاط باز 
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ی که به تراس راه داشت رفت،  کرد و وارد اتاق شد، با عجله به سمت در شیشه

و با احتیاط باز کرد که صدای باز شدن در مطب رو شنیدیم و برای رفتن  در ر

رفتیم که صدای مردی رو که به  ها پایین میعجله کردیم، با شتاب و تند از پله 

 زد:دنبالمان می اومد شنیدیم که تلفنی با کسی حرف می

 کنن، خودت رو برسون تن لش. های اضطراری فرار میدارن از پله  -

حال دویدن بودیم که تیری به سمت ما شلیک شد، رویا جیغی کشید و در 

نشست که دستش رو کشیدم و دویدیم، رضا جلوتر بود و ما به دنبالش  

 رفتیم.می

ی پشتی ساختمان راه داشت، وارد کوچه که شدیم،  های اضطراری به کوچه پله 

یم که رفترضا به سمت راست شروع به دویدن کرد ما هم به دنبالش می

ی فرعی ماشینی وارد آن کوچه شد و رویا جیغ کشید، رضا به سمت کوچه

وقت های که هیچرفتیم، کوچه پس کوچهدوید، من و رویا باز به دنبالش می

ی ایستاد، ما هم نیامده بودم ولی گویا رضا آشنایی داشت، در پس کوچه

زد، رضا از می  ایستادیم، رویا از ترس به بازوی من چسبیده بود و نفس نفس
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سر کوچه نگاهی انداخت، مردم در رفت و آمد بودند و متعجب ما رو نگاه 

 ام زد و گفت:کردند، رضا آروم به شونهمی

 ها دیگه کی هستن؟این  -

زد، صورتش رو به بازوم چسبانده رویا به قدری ترسیده بود که هیچ حرفی نمی

 لرزید. بود و بدنش می

**** 

اش گذاشتم و او من کرد تا حواسم به رویا باشد، دست به شانه  ی بهرضا اشاره

 رو در آ*غ*و*ش کشیدم و آروم شالش رو روی سرش کشیدم.

 رضا حرکت کرد و گفت:

 طرف.بیاید بریم، از این  -

ی رویا انداخته بودم و او هم به من چسبیده بود به  در حالی که دست به شانه

ی دیگر پیچید و قدم رفت، در کوچهتر از ما میراه افتادیم، رضا چند قدم جلو

 خواد بره، برای همین پرسیدم: دونست کجا میهاش رو تند کرد، گویی می
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 ریم رضا؟کجا می -

 طرفا اتاق گرفته بودم.ی دانشجویی این توی دوره  -

 آخه چطور ردم رو زدن؟ -

 مطمئنی باغ دوربین چیزی نداشته.  -

د هم باغ دوربین داشته من رو دیدن، از کجا فهمیده نه، مطمئن نیستم بع -

 بودن من مطب توام. 

 رویا آروم گفت:

 رد تماس من رو زدن.  -

 ایستادم و بازوهاش رو گرفتم و از خودم دورش کردم و بهش نگاه کردم. 

 چی گفتی؟ -

 تلفن تو رو ردیابی کردن، موبایلت رو از خودت دور کن.  -
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حس و حال بود که داشت تعادلش رو از دست  پریده بود و بی به قدری رنگش 

می داد، دوباره او رو توی آ*غ*و*ش کشیدم و به راه افتادیم و خطاب به رضا 

 گفتم:

 حالش خوب نیست رضا؟ -

 باید برسیم یه جای امن، موبایلت رو خاموش کن.  -

ش رو بیرون  کارتموبایلم رو به سمت رضا گرفت، رضا موبایل رو گرفت و سیم

 کشید و خاموشش کرد.

 کارتش رو در میاری؟چرا سیم -

 ی زد و گفت:رضا خنده

ها زیاد دیدم که از طریق سیمکارت رد دونم چرا؟ ولی توی فیلم دقیقاً نمی -

 زنن.آدم رو می

ی سوپر مارکتی انداخت و ی مقابل مغازهکارت رو توی سطل زباله و جلوتر سیم

 ی دیگری پیچیدیم.و در کوچه باز جلوتر رفتیم
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تر بردم تا کرد، سرم رو پایینرویا با ترس داشت یه چیزی با خودش زمزمه می

 کرد:بشنوم، پشت سر هم تکرار می 

 کشن.کشن، ما رو میما رو می -

 دستم روی ک*م*رش لغزید و او رو بیشتر به خودم چسباندم و گفتم:

 کشه.نمیهیس، هیچکی ما رو  -

 سرش رو باال گرفت و سیاهی چشماش رودبه نگاهم دوخت و گفت: 

 اومد برادرم رو کشت.کشن، همون که دنبالمون میمی -

 ی ایستاد و زنگ رو زد پرسشگرانه پرسیدم:رضا در کوچه ی بعدی مقابل خانه 

 ی کیه رضا؟جا خونه این  -

 خدا کنه خونه باشه.  -

 کی ؟ -

 آشناست. -
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تی طول کشید تا در خونه توسط زنی که چادر سفیدی سرش بود باز شد و  مد

 با دیدن رضا گفت:

 وای سالم آقای دکتر. -

 سالم مرضیه خانوم، خوب هستین؟ -

 زن که اسمش مرضیه بود گفت: 

 خداروشکر آقای دکتر، چی شده یادی از ما کردید؟ -

 خواید. بخشید، مهمون سر زده نمیمی -

 سر چشم، بفرمایین داخل، بفرمایین.  قدمتون -

 دوستم و خانمش هم باهم هستن.  -

ی ما جا خورده بود اما  که از وضعیت آشفتهمرضیه نگاهش رو به من داد با این 

 رویی گفت:با خوش 

 ها هم سر چشمم، بفرمایین داخل.قدم اون -
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شدیم، چراغی توی  رضا وارد شد و من و رویا هم سالمی دادیم و وارد خونه  

 ی رویا و گفت: ی رنگ پریده حیاط روشن بود که پیرزن با دیدن چهره 

 وای مادر ، گویا خانمت حالش خوب نیست. -

 من مونده بودم چی بگم که رضا گفت:

اومده بودیم با هم این دور و اطراف بچرخیم یه دفعه ی رویا خانوم حالش بد   -

انوم یه آب قندی چیزی به این زن  ی مرضیه خشد، من گفتم بریم خونه 

 داداشمون بده بخوره، بلکه حالش بهتر بشه.

 خوش اومدید مادر، خوش اومدید، بیاید داخل، این دختر رنگ به رو نداره.  -

 رضا چشمکی به من زد و گفت:

 خوشت اومد؟  -

 دمت گرم، این کیه؟ -

 گم.بیاید بریم داخل، بعداً بهت می  -
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کرد، رویا رو روی  کردم و به داخل رفتیم، گویا تنها زندگی میبه رویا کمک 

مبلی نشاندم و خودمم در کنارش نشستم، مرضیه خانوم با عجله در حالی که 

زد از آشپزخونه بیرون اومد، خودش رو به ما رساند  لیوان آب قندی رو هم می 

 و در طرف دیگر رویا نشست و گفت:

ن آب قند بخور، حتما فشارت افتاده، سرت چرا  بیا دخترم، بیا یه کمی از ای -

 بستی؟ شکسته؟

 رضا جوابش رو داد: 

 متاسفانه صبحی یه مختصر تصادفی هم داشته که سرشون شکست.  -

 مرضیه: بال به دور باشه مادر. 

 رویا کمی آب قند رو نوشید و گفت:

 ممنونم خانوم. -

 مرضیه با لبخندی دستی یه صورتش کشید و گفت:

 ای؟ ماشاهلل چقدر قشنگی شما، حامله -
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 رویا متعجب گفت:

 هان؟ -

 مرضیه خانم باز گفت:

 ای؟ شاید حامله  -

 رویا با هول و هراس گفت: 

 نه، نه.  -

 من جوابش رو دادم تا دیگر این سوال نپرسد:

 خوره.نه حامله نیست، درست و حسابی غذا نمی -

***** 

 مادرانه با نصیحت گفت:مرضیه خانوم باز 

خود نیست انقدر الغری، فردا روزی  خوری؟ بیوا مادر، برای چی غذا نمی  -

 شه، باید یه پر*ده گوشت به تنت باشه. دار بشی که نمیخواهی بچه می

 رضا وارد بحث شد و گفت:
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تازه ازدواج کردن مرضیه خانوم، این آقا نیکان همون دوستمه که همیشه  -

 کردم.پیش شما می تعریفش رو

 مرضیه خانوم نگاهش رو به من داد و گفت:

 کنن.مشتاق دیدارتون بودم از بس که آقای دکتر ازتون تعریف می  -

 گه.های خودش رو میرضا به من لطف داره خوبی  -

 مرضیه خانم باز گفت:

خودشون  آقای دکتر توی مهربونی همتا ندارن، خدا خیرش بده قلب من رو  -

 عمل کردن.

 رضا پرسید:

 این روزها اوضاع قلبتون که خوبه؟ -

تر کارام رو خوبم آقای دکتر، سنگینی روی قلبم برداشته شده و راحت  -

 کنم، من برم سوپی یه چیزی واسه این دختر درست کنم.می

 من سریع گفتم: 
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 ریم.شیم، میممنون، مزاحمتون نمی -

خوای خانمت رو ببرش توی اون اتاق شه. میضر میمراحمید پسرم، زود حا -

 دراز بکشه. 

 وقتی وارد آشپزخانه شدند، نگاهم رو به رویا دادم و گفتم:

ها کی هستن که با این سرعت ردت رو زدن؟ به کی زنگ خوای بگی این نمی-

 زدی؟ 

 باز اشک از چشمانش جوشید و آروم گفت:

 کنترل بشه. کردم تلفنشبه دختر عموم، فکر نمی -

مگه به خارج از ایران زنگ نزدی، چطور تلفن یه نفر رو خارج از ایران کنترل  -

 کنن.می

 رویا مستاصل و درمونده گفت:

 دونم. دونم، من هیچی نمینمی -
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هنوز هم به من اعتماد نداری، مگه تو کی هستی که این همه آدم برای   -

 کشتنت اجیر کردن.

 نمی دونم.نمیدونم، من هیچی  -

 م گذاشت و گفت:رضا که روی مبل نزدیکم نشسته یود دست به شونه 

 نیکان راحتش بذار.  -

 کردم کنترلش کنم گفتم:عصبی نگاهم رو به رضا دادم و با صدای که سعی می

یه ذره دیر جنبیده بودیم ما رو کشته بودن، نگو نترسیده بودی که باورم  -

 شه.نمی

بودم، خیلی هم ترسیده بودم، ولی خب االن جامون امن، باید فکر  ترسیده  -

 کنیم یه تصمیم درست بگیریم.

 می ریم پیش پلیس.  -

 فکر بدی نیست.  -

 رویا هم مشتاق گفت:
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 بریم، تو رو خدا بریم پیش پلیس.  -

 تر از ما بود. این حرف رو زدم تا ببینم واکنش رویا چیست اما او مشتاق

 برخواست و گفت:رضا 

ریم اداره ی آگاهی، هر اتفاقی که افتاده من می رم ماشین رو میارم، باهم می -

 کنیم.شون تعریف می واسه 

 نگران نگاهش کردم و گفتم:

ها دارن  جا باشن، یا توی کوچه خوای یه مدتی صبر کنی، شاید هنوز اون می -

 چرخن.می

 کنه؟ببینم مرضیه خانم چیکار میکنیم، من برم باشه یه مدتی صبر می -

رضا که ما رو تنها گذاشت باز به سمت رویا چرخیدم، بازوهاش رو گرفتم و او 

 رو به سمت خودم چرخوندم و گفتم:

 که کمکت کنم.به من اعتماد کن، بخدا قصدی ندارم جز این  -
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زد، اشک روی  سر بلند کرد، چی داشت این چشمان سیاه که آتش به جونم می

 اش دوید، اشکش رو گرفتم و گفتم:گونه

 خوای بهشون بگی؟خوایم بریم پیش پلیس، چی میمی -

 لرزید گفت:با صدای که می

 همه حقیقت رو. -

 گی، حق ندارم بدونم؟ ی حقیقت به من نمیخب پس چرا همه  -

 خوای بدونی برادرم کجاست؟می -

 خوام بدونم برادرت کجاست؟نه، نمی -

 خوای بدونی؟ چی میپس  -

برای چی آقا ناصر تو رو توی خونه ش زندونی کرده بود؟ برای چی این آدما  -

 خوان بکشنت؟می

دونم، دو سال قبل همه چیز آروم بود، ما داشتیم زندگیمون  کنید نمیباور می -

کردیم، یه شب من و هامون و سیروان با مادربزرگمون سر میز شام رو می
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مون آوردن.  خونه مون رو زدن، پلیس بود. خبری بدی واسه بودیم که زنگ 

گفتن یه جسد پیدا کردن، جسد یه خلبان. برادرم شاهین رو توی مسیر  

گفتن کار یه عده دزد که برای دزدی سر  برگشتنش به خونه کشته بودن. می 

راهش رو گرفتن و چون شاهین باهاشون درگیر شده کشتنش، خب ما هم 

مون سخت بود اما داشتیم باهاش کنار برادرم خیلی واسه باورمون شد، مرگ  

مون اومد، از طرف نامزد  ی پستی از روسیه واسه اومدیم که یه روز یه بستهمی

کنن، عموم با یه زن شاهین آنا، نامزدش که دخترعموم باشه، روسیه زندگی می

چیزها  روس ازدواج کرده بود، ما هم چندین سال روسیه زندگی کردیم. من این 

 کنم.رو واسه چی دارم تعریف می

 اش گرفت که بازوش رو گرفتم و کمی تکانش دادم و گفتم:و باز گریه

 ی پستی چی بود؟خب اون بسته  -

ی که شاهین نوشته بود و از آخرین پروازی که به آلمان داشت برای  نامه -

اتفاقی  ی دیگه ازش خواسته بود اگرنامزدش فرستاده بود و توی یه نامه 

شب سیروان تا نامه رو  ش افتاد این نامه رو برای برادرهاش بفرسته. اون واسه 
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باز کرد، با هامون رفتن توی یه اتاق، گفتن موضوعی نیست که به من و  

دونم هر چی که بود آروم و قرار از برادرهام مادربزرگ مربوط باشه اما می

ازش پرسیدم شاهین توی  گرفت، شده بودن مثل اسپند روی آتیش، هر چقدر 

گفت حق ش چی نوشته، گفتن به من مربوط نیست، سیروان یه چیزی مینامه

 نداشتیم رو حرفش حرف بزنیم، برادر بزرگم بود حق پدری گردنمون داشت. 

 پدر و مادرتون چی؟ -

خیلی بچه بودیم که فوت کردن، پدربزرگ و مادربزرگ پدریمون ما راوبزرگ   -

سه سالی بود فوت کرده بود اما مادربزرگم توی دست دار و کردن. پدربزرگم 

 ی ناصر اسیره. دسته

 برادرت هامون چرا کشته شد؟  -

که اون نامه دستشون رسید بعد از یه ماهی هردوشون راهی بعد از این  -

تهرون شدند، یه هفته بعد برگشتن، چیکار کرده بودن و چی شده بود که وقتی 

های سابق نبودن، خشم داشتن، غضب داشتن. پاپیشون آدم اومدن دیگه اون 

 م گفت.شدم که باالخره هامون یه چیزهای واسه 



www.taakroman.ir  

 
  

 
95 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

 چی گفت؟ -

 این سوال رو که پرسیدم باز با ترس نگاهم کرد و کمی خودش رو عقب کشید.

***** 

 متعجب گفتم:

 چی شد؟ -

دستی از  سری تکون داد و حرفی نزد، رضا با ظرف میوه و چند تا پیش 

 آشپزخونه بیرون اومد و نزدیکمون نشست و گفت:

 کنه، یه کمی میوه بخورید.مرضیه خانوم داره شام درست می -

و دوباره عذر خواهی کرد و به آَشپزخونه رفت، رضا رو خطاب قرار دادم و 

 گفتم:

 نگفتی کیه؟ -

م، زن خوب  ی دانشجویی مستاجرش بودیکی از بیمارامه، ولی قبالً توی دوره -

 و مهربونیه. 
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 چیکار باید بکنیم رضا؟ -

رم ماشینم رو میارم دونم، بذارید شام بخوریم چند ساعتی بگذره من مینمی -

 ریم پیش پلیس، شما حالتون خوبه رویا خانوم؟می

ها نباشید باید بهتون بگم بدجور توی دردسر  اگر راست گفته باشید با اون  -

 افتادید. 

ها نیستیم، من یه جوون شهرستانی هستم که با احت با اون خیالتون ر -

بدبختی درس خوندم تا شدم پزشک و یه ذره زندگیم سر و سامون گرفته، پدر 

کنن و تا حاال آزارمون به یه مورچه و مادرم کشاورزن و توی روستا زندگی می

ی  ه آزار، تک پسر یه خانوادهم نرسیده، این پسر هم همینطور، یه مهندس بی

 داره و مادرش اگر اشتباه نکنم وکیل.خیلی نجیب و خوبه، پدرش کارخونه 

 ی حرفش گفتم:من در ادامه 

دار، من با دوستم  ی به کار کردن نداره و یه زن خونه وکیل هست ولی عالقه -

کردم آدم سیاوش یه شرکت رو شراکتی راه انداختیم و تا امروز فکر می

 درستیه.
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 زیر انداخت و اشکش سرازیر شد. رویا باز سر به 

ی رفت و با اشاره گفت نباید این موضوع رو پیش بکشم،  رضا بهم چشم غره

 دادم. بایست با آوردن اسم سیاوش آزارش میحق با او بود نمی 

 مرضیه خانوم با سینی چای وارد پذیرایی شد و گفت:

 کنی رویا خانوم؟وای برای چی گریه می -

 ت:رضا در جوابش گف

مالحظه باشه، داره بهش  مرضیه خانم تقصیر این شوهرشه، آدم باید انقدر بی  -

 جوری ضعف کنی.خوری که این زنه که چرا هیچی نمیسرکوفت می

 مرضیه روی مبلی نشست و سینی رو روی میز گذاشت و گفت: 

 خب از نگرانیشه دخترم، گریه نکن. -

 گفت:هاش رو گرفت و رویا سر بلند کرد، اشک 

 ببخشید شما رو هم زحمت دادیم. -

 ذاشت گفت: طور که سیبی رو توی بشقاب میمرضیه خانم همین
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خب ضعف و این چیزها واسه همه هست آقا نیکان، خداروشکر که به خیر  -

 گذشته.

 و بشقاب رو به سمتم گرفت و گفت:

 آماده بشه. بگیر یه سیب واسه خانومت پو*ست بگیر بخوره، تا سوپم  -

خندید، بشقاب رو  نگاهی به رضا انداختم سر به زیر داشت و آروم مینیم

 گرفتم و گفتم:

 چشم. -

 مرضیه خانم نگاهش رو به رضا داد و گفت:

 خوای زن بگیری؟ شما کی می -

 من؟ -

 آره شما. -

 دونم هنوز بهش فکر نکردم.راستش نمی -
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گم این رویا خانوم یه خواهر  ای دکتر، میشه، دست بجنبون آقداره دیر می  -

 ت؟ خوشگل مثل خودش نداره خواستگاری کنیم واسه

***** 

 

 

 رویا با لبخندی جوابش رو داد: 

 نه خواهر ندارم.  -

 خدا شما رو حفظ کنه. -

و کمی با رویا صحبت کرد و بعد دوباره به آشپزخونه رفت، سیبی رو که 

 گرفتم و گفتم: پو*ست گرفته بودم به سمت رویا

 بفرما. -

 ممنون میل ندارم. -

 رضا گفت:
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 شه.بهتره بخورید، با هیچی نخوردن که موضوعی حل نمی -

ها شد، نگاهم خشک مانده بود  رویا بشقاب رو از دستم گرفت و مشغول سیب

قندی به سمتم پرت کرد و به خودم اومدم، نگاهش  ها که رضا حبهروی میوه 

طور ره به رویا اشاره کرد، برگشتم به رویا نگاه کردم دیدم همینکردم که با اشا

که یه تکه سیب توی دستش گرفته و نگاهش روی بشقاب مانده بود، باز هم 

 ریخت، آروم گفتم:صدا اشک میبی

کنه، وقتی رفتیم پیش پلیس، از اون  کنی پیرزنه شک میجوری گریه میاین  -

 کنیم.میع*و*ضی هم شکایت 

 طور که سرش پایین بود با بغض اما آروم گفت:هاش رو گرفت و هماناشک

 چطور تو چشمای برادرم نگاه کنم؟ -

وقت سیاوش رو چقدر این موضوع روحش را آزرده بود، نمی تونستم هیچ

ببخشم، دستام رو از خشم مشت کردم و از جا برخواستم، به سمت حیاط رفتم 

ها از توانم خارج بود، خودم رو به  نبینه. کنترل این اشک هام روکه رضا اشک
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ی طول ی حوض نشستم، بیست دقیقهحیاط رسوندم و در تاریکی حیاط لبه

 کشید تا صدای رضا رو شنیدم.

 حالت خوبه نیکان؟  -

 هام رو گرفتم و گفتم:اشک

 کردم انقدر ع*و*ضی باشه، چطور تونست؟ فکر نمی -

 هیچی حالیش نیست. دوستش داری؟ آدم م*ست که  -

 خوام ببینمش.وقت نمیخوام سر به تنش نباشه، دیگه هیچ می -

 گم، دوستش داری؟ رویا خانم رو می -

 متعجب نگاهش کردم، رضا در کنارم نشست و گفت:

 مرضیه خانم بردش توی اتاق کمی دراز بکشه. -

کشیدیم تا از زیر زبونش   ها روکنه این نقشهترسه، فکر میهنوزم ازم می -

 حرف بکشیم و بفهمیم برادرش کجاست؟
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سه تا برادر داشته که دوتا از برادرهاش رو کشتن، حق داره بترسه ولی   -

 دونه برادرش کجاست؟موضوع اینه که می

کردن برادرش مرده برای  داد که فکر میهای ناصر رو این رو نشون می حرف -

گفت اگر برادرش بفهمه من خواهرش ش و میونه همین خواهرش رو برده بود خ 

گفت خودم و بچه هام رو با هم ذاره، میم نمیرو توی خونه حبس کردم زنده 

 کنه.زنده به گور می

 کنم از سیاوش بگذره.پس باید آدم خطرناکی باشه. مخصوصاً فکر نمی -

 با خشم و نفرت گفتم:

 حقشه هر بالیی که سرش بیاره. -

 لبخندی گفت:رضا با 

 پس دوستش داری.  -

 کنم.رضا تو رو خدا دست از سرم بردار، نمی دونم، آره، شاید، فکر می  -

 رضا باز خندید و گفت:
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 خب پس حتماً دوستش داری.  -

 گی چیکار کنم؟می -

 رم ماشینم رو بیارم.دونم، برو تو، من هم می به خدا نمی -

 ردی اون دور و برا هستن جلو نرو. ی احساس کمراقب خودت باش، ذره  -

زنم، ی مرضیه خانوم زنگ میحواسم هست، مشکلی پیش اومد به خونه  -

 شماره م رو حفظی؟

 نه. -

***** 

ی رضا رو گرفتم و رضا رو تا دم در خانه مشایعت کردم و بعد به داخل  و شماره

آشپزخونه بیرون اومد و  برگشتم، مرضیه خانم با بستن شدن در پذیرایی از 

 گفت:

 چایتون رو نخوردید.  -

 ممنون میل ندارم، رویا کجاست؟ -
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 توی اون اتاق خوابیده.  -

ی دراز کشیده و به سمت اتاق رفتم و آروم در رو باز کردم، روی تخت یه نفره 

کرد، آروم وارد اتاق شدم و بود، سرش رو زیر پتو برده بود و باز داشت گریه می

 رو پشت سرم بستم که با صدای تق در یه دفعه با ترس تو جاش نشست.در 

 نترس، منم. -

 با ترس و خشم و گریه گفت:

 برای چی اومدی توی اتاقم؟ -

 قصد بدی نداشتم، خواستم ببینم حالت چطوره؟ -

 سر به زیر انداخت و گفت: 

 . تونم بخوابمخیلی وقته نخوابیدم، خیلی خوابم میاد اما نمی -

 ها پیدامون کنن؟ترسی اتفاقی بیفته یا اون می -

 به دیوار کنار تخت تکیه زد و گفت:

 االن دوسال که وضعیت زندگیمونه ترس و فرار. -
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 ل*ب تخت نشستم و گفتم:

 نگفتید برادرتون هامون چی بهتون گفته؟ -

هین هایی که شاگفت اوندر ر*اب*طه با کشته شدن برادرم شاهین بود، می  -

رو کشتن دزد نبودن. شاهین توی تهران یه آپارتمان داشت و به خاطر کارش 

 تونست تا خونه بیاد و برگرده. نمی

 تون کجا بود؟ مگه خونه  -

شبی که شاهین از آپارتمانش بیرون  یکی از روستاهای اطراف تهران. اون  -

ه سمت واحد  رشه، میمیاد تا بره فرودگاه، متوجه درگیری توی واحد بغلی می

باز بوده کنه، در آپارتمان که نیمهدونسته یه مرد تنهایی زندگی میبغلی که می

 50بینه دو تا مرد تقریباً شه، بعد می کنه و وارد خونه میرو با احتیاط باز می

زنه جا میترسه و از اون کشن، میساله، مرد صاحب خونه رو می 40ساله و 

کنن، وقتی شن تا فرودگاه تعقیبش میش میبیرون، اما اون مردها متوجه 

کنه این موضوع رو به پلیس قدری وقتش کم بوده که فرصت نمیرسه اون می

شه که احساس دونم چی میگزارش کنه، پرواز آخرش به آلمان بوده، نمی
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کنه توی خطر و ممکنه بیان سراغش برای همین توی فرودگاه برلین یه نامه  می

خواد نامه رو به آدرس آنا توی روسیه  ی از پرسنل فرودگاه مینویسه و از یکمی

اومده روستا که توی جاده یه عده  گرده ایران، داشته میپست کنن. وقتی برمی

 کشن.گیرن و برادرم رو میسر راهش می 

پس برادرت شاهد قتلی بوده برای همین کشتنش، برادرت هامون رو کی  -

 کشتن؟

**** 

گفتم برادرم مرگ شاهین، تقصیر من بود نباید به کامبیز میشش ماه بعد از  -

دونه، بهش گفتم شاهین برای برادرهام نامه نوشته، یه بار هامون همه چیز می

مون، دوست هامون  که هامون و سیروان رفته بودن تهران کامبیز اومد خونه 

بعد از اومد، زد، ولی شاهین از این آدم خوشش نمیبود و خیلی به ما سر می 

که هامون کشته شد سیروان بهم گفت دست کامبیز توی کاره، گفت کامبیز این 

توی قتل شاهین هم دست داره، اونجا بود که فهمیدم شاهین اون روز توی اون  

 ش آشنا بودن. آپارتمان کسایی در حال قتل دیده که واسه
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 یعنی یکی از اون دو تا کامبیز بوده.  -

ل هامون و شاهین نبود که با من حرف بزنه وقتی هم دونم، سیروان مثنمی -

گفت هر چی کمتر بدونی بهتره، بعد من و  پرسیدم میازش سوالی می 

مادربزرگم رو یه شب برداشت از روستا رفتیم، رفتیم به یه خونه توی یه روستا 

تره، فرداش رفت شهر یه خورده برای خونه  جا جامون امن توی شمال، گفت این 

ش، ناصر من  مون، ناصر و دار و دسته ها ریختن توی خونهکه اون آدم  خرید کنه

 دونم کجا بردن.ش و مادربزرگم رو نمیرو آورد خونه 

 دونی االن برادرت سیروان کجاست؟پس نمی -

کردم کشتنش، ولی پریروز که ناصر با عجله اومد خونه دونم، فکر می نه نمی -

 ست.فهمیدم هنوز زندهباغش و من رو برد خونه 

ی حقیقت دونستم این همه گفت، اما میشاید رویا داشت حقیقت رو به من می

 نیست.

 خواستم حرف دیگری بزنم که مرضیه خانم ضرباتی به در اتاق زد و گفت:
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بخشید آقا نیکان مزاحم شدم، آقای دکتر به تلفن خونه زنگ زدن با شما می -

 کار دارن.

ستم و از اتاق بیرون رفتم، بیچاره مرضیه خانم هم از این همه  با عجله برخوا

 ی من ترسید، خودم رو به تلفن رسوندم و گوشی رو برداشتم.عجله

 الو رضا. -

ی مرضیه خانوم، توی ساختمون هیچ خبری  نیکان، من دارم میام سمت خونه -

 نبود، توی کوچه و محله هم همینطور.

 هستیم.خب پس منتظرت  -

گوشی رو گذاشتم و نفس راحتی کشیدم، رویا که به چهارچوب در تکیه زده  

 بود گفت: 

 چی شده؟ -

 هیچی، داره میاد دنبالمون. -

 مرضیه شاکی گفت:
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 ذارم برید، شام درست کردم.کجا؟ مگه من می -

 نگاهم رو به او دادم و گفتم:

 خیلی امشب بهتون زحمت دادیم.  -

 خداست و با خودش رحمت میاره. مهمون حبیب -

 و نگاهش رو به رویا داد و گفت: 

 بهتری دخترم؟ -

 تونم کمکتون کنم.خوبم ممنون. من می  -

 تونی.اگر دوست داشته باشی می  -

رویا با مرضیه خانم به آشپزخونه رفت و من همونجا توی پذیرایی منتظر رضا 

رو برای رضا باز کردم و به بودم که باالخره زنگ خونه زده شد و من در 

 استقبالش به حیاط رفتم.

 چی شد؟ -

 خبری نبود، اما ترسیدم به مطبم سر بزنم. -
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 ریم اونجا.بعداً با پلیس می -

 باهاش حرف زدی؟  -

 آره بابا یه چیزهای گفته. -

های رویا رو برای رضا بازگو کردم و بعد هر دو به داخل رفتیم، تا وقتی و حرف

شام حاضر شد و شام خوردیم حرف دیگری با رویا نزدم، ساعت تقریباً دوازده  

ی مرضیه خانم بیرون اومدیم، چون  شب بود که خداحافظی کردیم و از خونه 

ها خلوت و ساکت بود، من که جلو در کنار رضا نشسته دیر وقت بود خیابان 

بود و باز داشت   بودم به سمت عقب چرخیدم و به رویا که کنار پنجره کز کرده

کرد نگاه کردم. د*ر*د عمیقی به جانش بود که فقط گذر زمان شاید  گریه می

 تونست کمی التیام بخشش باشد.می

 رویا. -

بردن، نگاهش به سمتم اولین بار بود که اسمش رو بدون پسوند خانم به کار می

 برگشت و در جانم نشست.

 هاش رو گرفت و گفت:اشک
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 ریم؟یکجا داریم م -

 ی آگاهی، باید هر اتفاقی افتاده برای پلیس بگیم. اداره  -

باره ماشین شاسی بلند سیاه رنگی کرد که به یکرضا داشت آرام رانندگی می

مقابل ماشینش پیچید و رضا مجبور شد ترمز بگیرد و بایستد، چهار مرد از 

د و از ماشین ماشین پیاده شدند و به سمت ماشین ما اومدند، رویا جیغی کشی

 پیاده شد و پا به فرار گذاشت. 

 ی خشن بود گفت:رضا که مات اون مردها 

 ی زندگیم تموم شد نیکان.زود قصه -

کردم که ما رو از ماشین بیرون کشیدند و  ترسیده به آن مردها نگاه می 

زمان میله ی فلزی بلندی که در دست یک نفرشان بود روی سرم فرود آمد هم

 چیز مقابل چشمانم تیره و تار شد.و همه 

***** 

*** 
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وقتی چشم باز کردم برای اول بار همه جا فقط نور سفید زننده بود که چشمام 

رو زد برای همین دوباره چشمام رو بستم و همزمان صدای زنی رو شنیدم که 

 گفت:داشت می

 به هوش اومد، برگشت. -

داد، دقایقی بعد بود که میکردم که آزارم سنگینی روی سرم احساس می

 کرد:ی مردی رو شنیدم که مدام اسمی رو تکرار می صدای آزار دهنده 

 نیکان، نیکان.  -

آروم چشمام رو باز کردم، مردی قد بلند که صورتش رو شش تیغ کرده بود و  

رسید باالی سرم بود، باز تصویرش مقابل چشمام تار شد و مسن به نظر می 

 شنیدم.ستم اما صداش رو میدوباره چشمام رو ب

 دکتر همایونی رو خبر کنید. -

و یه دفعه سوزشی رو نوک انگشتان دستم احساس کردم و دستم رو عقب 

کشیدم، این سوزش روی نوک انگشتان دست دیگرم و پاهایم هم احساس 

اومد  کردم، سوزشی آزار دهنده، با صدای که به سختی از گلوی بیرون می 
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بشم و بگم این کار نکنند اما گویی چیزی درون دهانم بود   خواستم مانعشون

 شد.که مانعم می

بعدها دکتر به من گفت از وقتی چشم باز کردم تا وقتی کامالً هشیار شدم پنج 

شش ساعتی طول کشید، بعد از این مدت موقعیت خودم رو کامالً درک کرده 

دونستم به چه دلیل دونستم توی بیمارستان هستم اما هنوز نمیبودم و می

 اونجا هستم و اصالً من چه کسی هستم؟

ی پزشکانی  طور دراز کشیده بودم و نگاهم به مردی بود که گویی بر بقیه همین

های سی تی اسکن نگاه که دور تختم رو گرفته بودند ارجحیت داشت، به عکس 

 ت: کرد وقتی کارش تموم شد نگاش رو به من داد و با لبخند مهربانش گفمی

 کردم خیلی بهتری.نسبت به اون چیزی که فکر می -

نستم حرف بزنم توی که توی دهانم بود بیرون آورده بودند و حاال می اون لوله 

 اما دهانم همچنان خشک بود که ناخودآگاه طلب آب کردم.

 خوام.آب می -
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دکتر به پرستاری اشاره کرد که او چند قاشق آب توی دهانم ریخت، خشکی  

 دهنم با همان چند قاشق برطرف شد و بعد گفتم:

 جا هستم؟من کی هستم؟ چرا این -

اطالعی کرده قبالً دکتر خودش اسمم رو از من پرسیده بود اما من اظهار بی

پرسیدم و منتظر جواب بودم، دکتر نگاش رو به  بودم اما حاال خودم بودم که می

 من داد و گفت:  چشمای

سالته. یه ماه قبل با  31نیکان، نیکان کامرانی، مهندس هستی و اسمت  -

دونم خالفکار که دوستت توی خیابون بودید که یه عده دزد یا چه می

گیرن و شما باهاشون درگیر قصدشون دزدی بوده جلوی ماشینتون رو می

خوره و االن یه ماهه که توی کما شید توی این درگیری به سرت ضربه میمی

ت ولی االن وضعیتت نسبتاً نرماله اما خب این ضربات باعث شده حافظهبودی  

 ت برگرده.رو از دست بدی، ما امیدواریم خیلی زود حافظه

 من هیچی یادم نمیاد دکتر . -
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ت برمی گرده ت رو از دست دادی، به مرور زمان حافظهگم حافظهدارم می -

 یعنی امیدوارم برگرده. 

کرد اما ترم کرد بود، سرم به شدت د*ر*د میموشی گیجگیج بودم و این فرا

 سعی کردم با آرامش سوالم رو بپرسم:

 من با دوستم بودم؟ دوستم کیه؟ -

 دکتر رضا کیانی شاهرودی.  -

 اون کجاست؟ چرا ما توی خیابون بودیم؟ -

 گذرونی.دونم، شاید با هم رفته بودید بیرون برای کمی خوشنمی -

 ؟اون کجاست -

 دکتر نگاهی به همکارانش انداخت و گفت:

 متاسفانه دکتر کیانی شاهرودی توی اون درگیری کشته شدن. -
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م خواستم به یاد بیارم اما گذشتهچشمام رو بستم و به سرم فشار آوردم، می

ی سفید و  ی من نبود، یک گذشتهپاک پاک بود و هیچ چیزی توی گذشته 

 خالی .

 گرفت و گفت:دکتر دستم رو 

جا به خودت فشار نیار نیکان، باید به خودت زمان بدی. پدر و مادرت این  -

 خوان ببیننت. هستن می

 باز چشم باز کردم و به دکتر چشم دوختم و دکتر باز گفت:

ما میریم و پدر و مادرت میان پیشت، اما بدون تا وقتی کامالً خوب بشی من  -

 کنارتم.

 گوشم گفت: و خم شد و آروم زیر

 نیکان تو مرد قوی هستی. -

دکترها که بیرون رفتند مرد و زنی وارد اتاق شدند که برای من کامالً غریبه 

بودند، زن چشماش بارانی بود و مرد هر چند ناراحت بود اما کمی هم عصبی به 
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ام رسید، آن زن که گویا مادرم بود دستم رو گرفت و سر باندپیچی شدهنظر می

 *سید و گفت:رو ب*و

الهی قربونت برم، مردم و زنده شدم تا چشم باز کردی، آخه من غیر از تو  -

 ی ندارم.بچه

 رو بستم و گفتم: چشام 

 شناسم.من شما رو نمی -

 صدای مرد رو شنیدم:

 نیکان من پدرتم.  -

 عصبی و کمی تند گفتم:

 شناستمون .نمی -

 زن با گریه گفت:

 گرده.ت بر میشی، دکتر گفت زود حافظهمادر، خوب میشی خوب می -
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زد که چه یه زن و مرد شیک پوش و امروزی، زن تمام مدت از من حرف می

 کردم و از فامیل و خانواده. کاره بودم، چه کار می

گردد، شنیدنش برای خودم هم ام برمیکرد با گفتن این چیزها حافظهفکر می

 و به یاد بیارم.کردم همه چیز رو سعی میکردم جذاب بود و گوش می 

**** 

از وقتی به هوش آمدم تا روزی که از بیمارستان مرخص شدم پنج روزی طول 

کشید در این مدت چند نفری از اقوام به دیدنم اومدند اما من هیچ کدومشان 

فایده گفتند بیاومد و هر چقدر اونها از خاطرات و خودشون می رو یادم نمی

گفتند پدر و مادرم هستند و من مرخص که شدم با زن و مردی که میبود، 

شون رفتم، خونهی زیبا و پذیرفته بودم که اونها پدر و مادر هستند به خونه 

بزرگ و ویالیی در بهترین نقطه.ی شهر تهران، هیچ کجای اون خانه رو 

ست، باز شناختم، حتی وقتی من رو به اتاقی بردند و گفتند اینجا اتاق تونمی

هم اونجا رو نشناختم، وسایل توی اتاق متعلق به من بود اما من اونها رو  

ها بود، یه عکس با همون زن  ی کتابشناختم، چند قاب عکس توی قفسهنمی
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و مرد داشتم و یه عکس با یه مرد جوان که تقریباث همسن و سال خودم بود 

رفیقم، کسی که در گفت عکس سیاوش است. شریکمپ و بهترین که مادرم می

این مدت او رو ندیده بودم، وقتی سراغش رو گرفتم گفتند به سفر رفته است و 

 گردد.زود بر می

بار، روز سومی بود که در اون خونه  فایده و کسالتدو روز دیگر هم گذشت، بی 

زنی بودم و داشتم سعی بودم، توی حیاط بزرگ خونه تنها مشغول قدم 

، چیزهای که از مادرم شنیده بودم با خودم مرور می م کردم به یاد بیاورمی

کردم بلکه به یاد بیاورم که در کوچک خونه باز شد و همان مرد جوان که توی  

عکس دیده بودم وارد خانه شد، مرا ندیده بود اما وقتی جلوتر اومد و مرا دید،  

ر گرفت، ی ایستاد و فقط نگاهم کرد و بعد به سمتم آمد، رو در رویم قرالحظه

باره مرا در آ*غ*و*ش کشید و کردم که به یکگیج و ناشناس نگاهش می

 گفت:

 دونی چقدر خوشحالم که زنده موندی. نیکان، نمی  -

 آروم گفتم:
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 شناسمتون.من نمی -

 از من جدا شد، چشماش خیس از اشک بود، اشکهاش رو گرفت و گفت:

دادی، من سیاوشم، بهترین رفیقت،  ت رو از دست مادرت گفته بهم حافظه -

 ت.گفتی مثل برادر نداشتههمون کسی که می

 یادم نمیاد. -

 اش خندید و گفت:سیاوش در میون گریه 

 دو روز با من باشی همه چی یادت میاد.  -

 امیدوارم.  -

 هاش رو پاک کرد و گفت:سیاوش باز اشک 

 گرده.کم بر میت هم کم ای، خیلی خوبه، حافظه که زندههمین -

وقت این اتفاق نیفته و من برای همیشه توی  ولی دکتر گفته شاید هیچ -

 فراموشی بمونم. 

 دکتر غ*لط کرد، نباید ناامید بشی. -
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 بریم داخل.  -

 ت.جا خوبه، بریم اونجا بشینیم، کلی حرف دارم واسه همین -

د اشاره کرد،  به سمت نیمکت چوبی زیبایی که زیر سایه ی درخت نارون بو

 هاش روشن بود. تر هم استخر بزرگ و پر آب و زیبایی بود که فوارهطرفاون 

 تا نشستیم سیاوش گفت:

ی ما هم تون پارک، از پارک محله گفتم حیاط خونهیادته همیشه بهت می -

 تره.قشنگ

 یادم نیست . -

 نگاه خوشحالش رو به من داد و گفت: 

 یادت میاد. -

 گه با شما شریک کاری بودم.مادرم می -
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کردیم، یه ماهیه که یه شرکت با هم تاسیس کردیم و داشتیم خوب کار می -

شرکت شده عزا خونه، فردا میام با هم میریم شرکت، تو اونجا مدیر بودی و من  

 معاونت. 

 شرکت چیه؟ -

های از  وره دو تاییمون توی دانشگاه مدیریت بازرگانی خوندیم، ولی تو یه د -

دونستی،  بورس هم گذروندی و یه چیزهای هم در مورد واردات محصوالت می

 ی واردات و بازاریابی لوازم لوکس منزل.شرکتی که تاسیس کردیم توی زمینه

 یعنی چه جور چیزهای؟ -

**** 

 سیاوش خندید که من گفتم:

 خندی؟ برای چی می -

د تاسیس این شرکت بهم دادی و  یاد اون روزی افتادم که اومدی پیشنها -

 جوری توضیح دادی و من گفتم:این 
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یعنی چه جور چیزهای؟ و تو گفتی مثل لوستر، آیینه، ساعت، میز، قاب و   -

جور شه. بعدم گفتی این های لوکس استفاده میجور چیزها که توی خونه این 

دست و  های که برای پول خرج کردن های پولدار هستن آدم چیزها طالبش آدم 

لرزه و چونه زدن توی کارشون نیست پس برای پول گرفتن زیاد دلشون نمی

مشکل نداریم، تیپ و شخصیت درست و حسابی دارن پس کالس کاریمون  

ها که آشنا بشیم بعداً خیلی جاها به جور آدم ره و در ثانی با این خیلی باال می

ردیم زحمت فروششون کها رو وارد میخوره، البته اوایل که جنسدردمون می 

فروشی دارهای لوکس که توی هر شهر با مغازهروی دوش خودمون بود تا این 

سالی هست که شرکت افتاده روی قرارداد بستیم و مکافاتمون کمتر شد، یه 

 غلطک.

اومد، خیره به استخر بودم که کرد و من باز چیزی یادم نمیسیاوش تعریف می

 و گفت:یه دفعه م*حکم روی پام کوبید 

شب با رضا کجا رفته بودید که من غریبه بودم، تو تا  اصالً بگو ببینم تو اون  -

 رفتی.خواستی بری بدون من نمیسر خیابون می
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 نگاش کردم گویا از نگام فهمید و گفت:

رسم، دور دور بدون  آهان یادت نیست، ولی وقتی یادت اومد حسابت رو می -

 من، آره؟ 

 گر*دنم کشیدم و گفتم:من دستی به پشت 

 گه اون کسی که باهام بوده کشته شده.مامان می -

 ی سمنان.رضا، دکتر رضا کیانی شاهرودی، متخصص قلب و عروق، بچه  -

 عکسش رو داری؟  -

 نه، رضا دوست تو بود، زیاد با من سر و کاری نداشت.  -

 های روی استخر دادم و گفتم:نگام رو به فواره 

م برم سر مزارش ولی مامان گفت جسدش رو بردن سمنان توی  خواستمی -

 روستاشون دفنش کردن. 

 دست سیاوش روی پام نشست و گفت:
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های سرت رو باز کنن، یه کم رو بیایی و حاال بذار بهتر بشی، این باندپیچی -

 برمت سمنان سر مزارش. جون بگیری، خودم می 

 ممنون. -

مادرم با سینی شربتی بیرون اومد، نزدیکمون که  مشغول صحبت بودیم که 

 رسید سیاوش سریع برخاست و با او احوالپرسی کرد و بعد گفت:

 راضی به زحمت نبودیم پریدخت خانم.  -

 کنم، خیلی خوشحالم کردی که اومدی دیدن نیکان. خواهش می  -

 تونستم نیام، نیکان بهترین رفیقمه.مگه می -

 داد و گفت:  مادرم نگاش رو به من

 نیکان جان هیچی یادت اومد؟  -

 سری تکون دادم و گفتم:

 هیچی. -

 نزدیکم شد و با مهربونی گفت:
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 ذارم.به خودت فشار نیار، یادت میاد کم کم. باهم تنهاتون می  -

سیاوش یه ساعت و نیمی اونجا بود و فقط برای من حرف زد اما هر چقدر  

اش که پرسیدم گفت مادرش فوت کرده و اده فایده بود، از خانوگفت بیمی

 خواهرش برای تحصیل به خارج از کشور رفته و پدرش سرگرم کارشه.

کردم از چیزی واهمه دونم چرا اما تموم مدتی که اونجا بود احساس مینمی

 کردم.طور تصور میدارد یا شاید هم من این 

**** 

ها رو زیر و رو  خوردم و اون می تا دیر وقت بیدار بودم و توی وسایل اتاقم وول

ی نداشت، روی تخت دراز کشیدم کردم بلکه چیزی یادم بیاد اما هیچ فایدهمی

ی در ذهنم و نگاهم رو از پنجره به سیاهی آسمان شب دادم، سیاهی که جرقه

ی خیلی کوتاه تصویر دو چشم مثل برق از جلوی چشمام زد و برای لحظه

اما هر چقدر به مغزم فشار آوردم بلکه صاحب  گذشت، چشمای سیاه مثل شب.

فایده بود، خیلی طول نکشید تا خوابم برد،  اون چشمها رو به خاطر بیارم بی

های سیاهی داشت و ها رو دیدم، دختری که چشمتوی عالم رویا باز اون چشم
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ی نور عظیمی ایستاده بودیم و او به  کرد، هر دو وسط یک هالهبا ترس نگام می

باره شدت نور به قدری زیاد شد که هردو درون نور گم کرد، به یکگاه می من ن

شدیم و من وحشت زده از خواب پریدم. عرق سردی روی پیشونیم نشسته 

ام اما وقتی بیدار شدم صبح کردم مدت زیادی نیست که خوابیده بود و فکر می 

ای تازه بیدار  هشده بود و آفتاب تموم اتاق رو پر کرده بود، نور خورشید چشم

ی تخت ام رو زد که سریع برخواستم و پر*ده رو کشیدم و دوباره لبهشده 

نشستم و سرم رو میون دستام گرفتم و به سرم فشار آوردم. در اتاق باز شد و 

 مادرم وارد اتاق شد. 

 بیدار شدی نیکان؟  -

 نگام به سمتش برگشت و گفتم:

 دیدم؟یه خوابی می  -

 خوابی؟ چه  -

 های سیاهی داشت، اون دختر کیه؟خواب یه دختری رو که چشم -

 دونم عزیزم.نمی -
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 به سمتش رفتم و باز با جزئیات بیشتری اون دختر رو براش توصیف کردم:

ها رو  یه دختر تقریباً بیست و یکی دو ساله، موهای بلند مشکی داره که اون  -

ی عجیب، ابروهای پیوسته، پو*ست هاش مشکی مشکیه، یه سیاهبافته، چشم

 شناسید؟سفید، همچین کسی رو شما نمی

 دونم شاید یه دوست این شکلی داشتی.نه عزیزم، نمی -

 دوست دختر؟  -

 مادر لبخندی به ل*ب نشاند و گفت:

 خب توی این دوره زمونه طبیعیه پسرم. -

 شناسید؟شما دوستای من نمی -

 مهربانی گفت:مادرم باز با لبخند 

نه واال، ولی شاید سیاوش بدونه، آخه هیچی پنهونی از هم نداشتید. داره   -

ت رو میاد دنبالت که برید شرکت، تا یه آبی به سر و صورتت بزنی و صبحونه 

 بخوری رسیده. 
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 باشه. -

ی کارهام تقریباً نیم ساعتی طول کشید سر میز صبحانه بودم که سیاوش همه

 ر و صدای که به پا کرده بود وارد سالن بزرگ خانه شد و داد زد: هم رسید، با س

 سالم، چطوری اوراقی؟ پاشو بریم که کلی کار داریم. -

 تفاوت و سرد، تا نزدیکی میز آمد و گفت:نگاهش کردم بی

 ریزه.کنی، آدم دلش هری می چته مثل میرغضب آدم رو نگاه می -

 چرا باید دلت هری بریزه؟  -

 و بریم. پاش -

از سر میز برخواستم، مادرم تا حیاط ما رو بدرقه کرد، حیاط طوالنی خانه رو که 

 کردیم سیاوش گفت:طی می

رسم حیاط زیادی گنده هم فایده نداره، خسته  دارم کم کم به این نتیجه می -

 شدیم بابا. 

 بهت نمیاد تنبل باشی. -
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 ولی به طور باور نکردنی تنبلم. -

رون اومدیم و سوار ماشین شاسی بلند سیاوش شدیم و راه افتادیم،  از خونه بی

زد اما من فکرم درگیر دختری بود که در در طول مسیر یک بند حرف می

 خواب دیده بودم، به سمتش برگشتم و گفتم:

 شه یه سوالی بپرسم.می -

 بپرس اما تو رو خدا سوال دینی نباشه که اصالً بلد نیستم. -

 گفت و خودش خندید. خودش 

 دونید. مادرم گفت شما تقریباً همه چیز در مورد من می -

دونم  شناسه، اونقدری که میی من تو رو نمیدرست گفته، هیچکی به اندازه  -

 ری دستشویی.اگر یه فنجون چای بخوری بعدش چند دفعه می

**** 

 ش گفتم:هایتفاوت نسبت به این خنده و باز خودش خندید، اما من بی  
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های سیاه و ابروهای  تو یه دختری که موهای بلند مشکی بافته شده و چشم -

 شناسی؟پیوسته و پو*ست سفیدی داشته باشه می

 سیاوش ابروی در هم کشید و متعجب گفت:

 چی؟ -

 شناسی؟همچین کسی رو می -

 نه. -

 مادرم گفت شاید دوست دختری این شکلی داشتم.  -

 خندید و گفت: سیاوش 

تو گورت کجا بوده که کفنت باشه، بعد از اون بالیی که مهراوه سرت آورد   -

 مثل چی از دخترها فراری بودی. 

 مهراوه کیه؟ -
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هی یه چهار پنج سال قبل عاشق یه دختری شدی به اسم مهراوه، به   -

ت  ت هم در اومدی اما دختره بدجور اذیتت کرد و آبروخاطرش تو روی خانواده 

 ت برد. رو جلوی خانواده 

 مگه چیکار کرده بود؟  -

روز با هم بودیم یه نفر بهت زنگ زد گفت مهراوه رو با بهت خیانت کرد، اون  -

ی پسره، آدرس هم بهت داد که مثل میرغضب یه پسری دیده که رفتن خونه 

رفتی اونجا، وقتی هم رسیدی چیزهای ناجوری دیدی، اگر جلوت رو نگرفته 

ردوشون رو کشته بودی، آدم غیرتی سرسختی بودی، بعد هم کالً از بودم ه

 زندگیت پرتش کردی بیرون. 

 گی این شکلی نیست؟خب همین مهراوه که می -

 ذاشت. نه، مهراوه چشماش عسلی بود و موهاش رو رنگ می -

 نگام رو باز به بیرون دادم که سیاوش گفت:

 گیری؟می حاال چی شده که سراغ همچین دختری رو -

 همینطور که به بیرون خیره بودم گفتم:
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 دیشب توی خواب دیدمش. -

 زد گفت:سیاوش با صدای آرومی که گویا با خودش حرف می

 شاید خواب پریشون.  -

به شرکت رسیدیم شرکتی که من هیچی از اون به یاد نداشتم، تا وارد شدیم 

ی  پرسیدن، حوصله و می همه ی کارمندان شرکت دورم رو گرفتن و احوالم ر

دادم، سیاوش من رو از هیچ کدومشون رو نداشتم و سرسری جوابشان رو می

گفت اتاق کار دستشون نجات داد و وارد اتاقی شدیم، اتاقی بزرگ و زیبا که می

فایده بود،  من است، چرخی توی اتاق زدم و مدتی پشت میز نشستم اما باز بی

داد، اما بیشتر از هر چیزی  من توضیح می تا ظهر سیاوش در مورد کارها به

 ام می کرد که باالخره عصبی بر سرش داد زد: داشت خسته

 بسه دیگه.  -

 متعجب گفت:

 چته؟ -

 کنی.م میش رو ندارم، داری خسته حوصله -
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 تون. که عصبانیت نداره، پاشو ببرمت خونه باشه این  -

سیاوش هم ساکت بود چیزی  در طول مسیر برگشت هیچ حرفی نزدم، 

 گفت.نمی

*** 

ی به همین منوال گذشت، در این مدت باند روی سرم برداشتند، جای  یه هفته 

شکستگی روی سرم خیلی بد بود و تقریباً هیچ موی روی سرم نداشتم، برای 

ذاشتم، در این مدت تقریباً هر روز  همین موقع بیرون رفتن کاله به سر می

رفتم یا به شرکت سری اومد و گاهی با او بیرون مییسیاوش به دیدنم م

گفتند اون شب با من بوده، خواستم به سر مزار کسی بروم که میزدم، میمی

 دوستی که من هیچی در ذهنم نداشتم و در آن ماجرا کشته شده بود. 

*** 

هدف و سرگردان گذراندم، وضیعت موهام بهتر شده ی دیگر هم بیدو هفته 

ذاشتم، بعد  دار مشکی به سر میبود اما باز اونها رو کوتاهِ کوتاه کردم و کاله لبه

اومدم و به   از دو هفته سرگردانی یک روز صبح از خانه برای قدم زنی بیرون 
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ی کوچکی دادم که ده پارک رفتم، روی نیمکتی نشستم و نگاهم رو پرن

پرید و  نشست و دوباره می تر با ترس برای خوردن چیزی روی زمین میطرفآن

ی بچه نگاهم از نشست، با شنیدن صدای سر و صدای عده ی می روی شاخه

شان از های که به همراه مربی ها رفت، بچه روی پرنده برخواست و به دنبال بچه 

ودند، روی چمن جای که فضای بازی مهد برای کمی گردش به پارک آمده ب

وار ایستادند  ی بچه ها دستان یکدیگر رو گرفتند و به حالت دایرهداشت، همه 

کردند یکی از  خواندند و بازی می چرخیدند شعری میطور که میو بعد همین 

رفت آب بخوره که دختر کوچولوها از جمع دوستانش جدا شد و داشت می 

 وید و صدایش زد:اش نگران به دنبال دمربی

 ری دختر؟رویا، رویا، کجا می -

ای زد، گویی شد و این اسم توی ذهنم جرقهصدای آن مربی در گوشم اکو می

این اسمی رو که شنیده بودم مغزم رو به کار انداخته بود، سرم رو میون دستام 

کردم ) رویا خانم نترسید پیچید گوش میگرفتم و به صداهای که در مغزم می

من باهاتون کاری ندارم./ رضا کجایی االن بهت احتیاج دارم، دارم میام مطبت 

 کشه(رویا نترس هیشکی ما رو نمی /
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آوردم اما نه واضح، نه شفاف، گنگ و نامفهوم، به قدری  چیزهای رو به یاد می 

تونستم تحمل کنم از جا برخواستم و در حالی سرم د*ر*د گرفته بود که نمی

خوردم به سمت خونه به راه افتادم، اصالً به دور و برم توجهی یکه تلو تلو م

 که اون اسم رو فراموش کنم مدام تکرار می کردم:نداشتم فقط از ترس این 

 رویا، رویا، رویا. -

به خونه که رسیدم دستم رو روی زنگ گذاشتم که دقایقی بعد در باز شد،  

رسیده بودم که مادرم خودش رو ی حیاط خودم رو توی خونه انداختم، به میونه 

 به من رسوند، همونجا روی زمین نشستم و گفتم:

 اسمش رویاست.  -

 الهی قربونت برم، اسم کی رویاست؟ -

دونم کجا بودیم؟ ترسیده بودم، تو بغلم  اون دختره، ترسیده بود، نمی -

 کرد، مامان، این رویا کیه؟گرفتمش که آرومش کنم ولی گریه می

 نم عزیز دلم، بیا بریم تو. دونمی -
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زیر بازوم رو گرفت و کمکم کرد به داخل برم، روی مبلی نشوندم، از خدمتکار  

خواست برای من نو*شی*دنی بیاره، سرم رو به پشتی مبل تکیه داده بودم و  

ها و همان کرد. فقط همان حرفی به ذهنم خطور نمیکردم اما چیز تازهفکر می

بود که از مردی به اسم رضا و دختری به نام رویا در  تصاویر گنگ و نامفهوم 

بست. کمی آبمیوه خوردم و به اتاقم پناه بردم، یه ساعت بعد از  ذهنم نقش می 

 که مسکن و آرامبخشی خوردم تونستم بخوابم. این 

*** 

های که در ذهنم تکرار شده بود سر کردم نتیجه و با همان حرفباز چند روز بی

یاد بیاورم، نه مادرم نه پدرم و نه حتی سیاوش هیچ کدام بلکه چیزی به 

شناختند، پایم رو توی یه کفش کرده بودم که دختری به نام رویا رو نمی 

کردم شاید رفتنم به سر مزار دونم اما فکر میخواهم به سمنان بروم، نمیمی

 رضا چیزی رو به یادم بیاره
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***** 

گفت هنوز حال مساعدی ندارم پدرم به شدت مخالف رفتنم به سمنان بود می

کردم قانعش کنم که مخالفت ست و من سعی میو این سفر برام خسته کننده

کشیدم و شدم و فریاد میداد عصبانی مینکند اما وقتی به مخالفتش ادامه می 
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من گرفته بودند و  بردم، حتی حق رانندگی کردن هم از بعد به اتاقم پناه می

دادند پشت فرمان بنشینم هر چند خودمم چندان تمایلی نداشتم، اجازه نمی

گفت قبل از این اتفاق آدم صبور و به شدت عصبی و تند مزاج بودم، مادرم می

مهربانی بودم، دو سه باری برای ویزیت و معاینه پیش دکتر رفته بودم و از 

م با دکتر حرف زدم و خواستم کمکم کند ی آن چیزی که به یاد آورده بودهمه

خبر بودند گیج شناختمش بیی اطرافیانم از این دختری که میکه همهاما این 

کدام به نظرم منطقی شده بود، چند دلیل و فرضیه برایم طرح کرد که هیچ

گفت ممکن است من با دختری ر*اب*طه  ها که میاومد به جز یکی از آن نمی

 خبر بودند به جز رضا، که او هم مرده بود. او بی داشتم که همه از 

از مطب دکتر برگشته بودیم و من تنها توی آالچیق توی حیاط روی صندلی 

ی دکتر تمرکز گرفته راحتی نشسته بودم و فکرم رو رها کرده بودم و به توصیه

های عمیق می کشیدم تا خ*ون بهتر به مغزم برسد، پدرم بیرون  بودم و نفس 

ود و مادرمم برای خرید به پاساژی رفته بود، توی حس و حال خودم رفته ب

 بودم که صدای خدمتکارمون رو شنیدم.

 خوان شما رو ببینن؟آقا نیکان، یه آقای اومدن می -
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چشم باز کردم و نگاهم رو به او که مثل سربازی سر به زیر مقابلم ایستاده بود  

 دادم.

 کیه؟ -

گن عموی آقا رضا هستن، همون دوستتون که ی یه آقای جوونی هستن، م -

 فوت کرده.

 با شنیدن این حرف صاف نشستم و گفتم:

 کجاست؟ -

 بیرون خونه.  -

سریع از جا برخواستم و به سمت در خونه به راه افتادم، از خونه که بیرون  

اومدم او رو دیدم، به ماشینش تکیه زده بود و سر به زیر داشت، یک مرد  

ساله، قد بلند و خوش چهره، لباس مشکی به بر داشت و ریش و   35تقریباً 

سبیلش بلند شده بود، معلوم بود هنوز هم عزادار رضاست، رضای که من او رو 

 شناختم.نمی

 تا متوجه من شد به سمتم اومد و گفت: 
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 سالم، خوب هستین؟  -

 سالم، ممنونم. -

 دستش رو به سمتم آورد و گفت: 

 کیانی شاهرودی هستم، جالل کیانی شاهرودی. عموی رضا، دوستتون. بنده  -

 دستش رو فشردم و گفتم:

 از آشنایتون خوشوقتم.  -

 ی هست از کما برگشتید و حالتون مساعد.دو روز قبل فهمیدم چند هفته -

 م رو از دست دادم، هیچی یادم نمیاد.ی هست، اما حافظهبله، دو سه هفته  -

تون  مارستان که تماس گرفته بودم، دکتر معالجتون گفتن که حافظهآره با بی -

 رو از دست دادید، اما خب گفتم بیام باهاتون آشنا بشم.

 بفرمایین داخل.  -

 شم.مزاحم نمی -

 خیلی ناراحت و پریشان بود، من باز مسرانه گفتم:
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 بیاید داخل، شاید از رضا حرف بزنید یه چیزهای یادم بیاد. -

اسم رضا رو که آوردم اشک از چشماش سر خورد و میان ریشش ناپدید شد،  

 سریع اشکش رو گرفت و گفت:

مون رو شکست، مادرش سکته کرده، پدرش یه جور  داغش ک*م*ر همه -

 دیگه. 

 م گرفت، سر به زیر انداختم و گفتم:منم گریه

یادم نمیاد چی دونم چی باید بگم؟ از خودم بدم میاد که حتی متاسفم، نمی -

 شد؟ و چه بالیی سرمون اومد؟ 

که راضیش کردم و بردمش داخل، توی پذیرایی که نشستیم، بعد از این 

 ای نوشید گفت:خدمتکار لیوان آبی برای جالل آورد و او جرعه

م بزرگترم، از همون بچگی عمو و برادرزاده  من فقط چهار سال از برادرزاده  -

که رضا برای دانشگاه و درسش اومد تهرون و  تا این خیلی با هم رفیق بودیم، 

زد ولی زود بر  اومد روستا، بهمون سر میجا موندگار شد، میبعد هم همین 

، ترفیع که گرفتم منتقلم کردن کرج، گشت، من کارم توی سمنان بود می
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زدیم، از شما خیلی تعریف  ها به هم سر میتر که شدیم بیشتر وقتنزدیک 

 گفت تنها دوستیه که توی تهران دارم. کرد، میمی

 من یادم نمیاد، یه چیزهای توی ذهنم میاد اما کامل و واضح نیست. -

 امیدوار نگاهش روبه من داد و گفت:

 ها رو شناسایی کنید.تون برگرده و بتونید اون آدم پس امکان داره حافظه  -

 م برگرده.آره، دکتر امیدواره که حافظه -

 کرد و بعد گفت:جالل مکثی 

ی آگاهی، یه سروان معمولی که راستش من پلیسم، تازه منتقل شدم اداره -

کنه، برادرم خواسته پیگیری کنم تا اون دزدهای  ی سرقت کار میتوی دایره 

 شرفی که باعث مرگ پسرش شدن رو پیدا کنم.بی

  و باز اشکش جاری شد، دست به پیشانی گذاشت و مدتی اشک ریخت و مدتی

 بعد دوباره اشکش رو گرفت و گفت:
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ی افسری، رضا به شوخی بهم گفت آخه اینم شغل وقتی رفتم دانشکده  -

انتخاب کردی عمو، همیشه باید تن و بدنمون بلرزه که کی قراره کشته بشی اما 

 جوری از پیشمون بره. کرد رضای ما این کی فکرش رو می

 بغضم رو خوردم و گفتم:

 کشتنش؟چطوری  -

 دونید؟ مگه شما نمی -

نه یعنی تا حاال از کسی نپرسیدم، گفتن به سر من با جسم سنگینی مثل یه  -

 میله ضربه زدن، رضا رو هم همینطور کشتن؟

 کرد بغضش رو مهار کنه گفت:جالل در حالی که سعی می

تونست بکشتش اما اون  ی چاقو کشتنش، همون اولیش می با سیزده تا ضربه -

 رحم رضا رو تیکه پاره کرده بودن. جونورهای بی

سر به زیر انداختم و از خشم مشتم رو فشردم، مدتی از رضا برایم حرف زد و 

اش رو به من داد و رفت، وقتی به اتاقم رفتم فقط گریه کردم، برای بعد شماره

 رفیقی که هیچی از او به خاطر نداشتم.
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**** 

ت، دو روزی که دیگر سیاوش هم به من سری  یکی دو روزی باز به بطالت گذش

دادم چون در این مدت حسابی نزد تا با هم به شرکت بریم، کمی به او حق می

او رو دلخور کرده بودم، یه روز مثل روزهای دیگه مشغول قدم زنی توی حیاط 

ی خورد، همونجای که بودم بودم که گویی اتفاقی توی ذهنم افتاد و جرقه

ها، هاج و واج، چشمام رو بستم، تصاویری از  ماندم به سبزه ایستادم و خیره

دیدم، رضا هم بود. صدای خودم رو  دویدن و فرار کردن خودم و اون دختر می

ها اتاق گرفته طرفی دانشجویی این ریم رضا؟/ توی دورهشنیدم ) کجا میمی

مطمئن  بودم/ آخه چطور ردم رو زدن؟/ مطمئنی باغ دوربین چیزی نداشته./ نه

نیستم بعدم باغ دوربین داشته من رو دیدن، از کجا فهمیده بودن من اومدم  

 مطب تو.( 

افتاد، به زانو روی زمین افتادم و سرم رو میون دستام گویی داشت اتفاقی می

گرفتم، باز آن سر د*ر*د آزاردهنده به سراغم اومد و چشمام رو بستم، صدای 

بره و از یه  های از این دختره حساب میشنیدم )بابام یه جورسیاوش رو می

شناسم کسی من که بابام رو می |می ترسه بهش دست بزنه |ترسهچیزی می
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نیست که از این یه مورد بگذره مخصوصاً وقتی همچین دختری هم زنش باشه  

چند شب قبل هم شنیدم  |اما مطمئنم که حتی یه بار هم بهش دست نزده

گفت، برادرت مرد و به درک واصل شد،  هش می بابام با داد و بیداد داشت ب

منتظرش نباش که بیاد دنبالت، بعدم افتاد به جون دختره، همون شب هم گویا 

کارش رو ساخته بود.گویا پدرم این چند روزه هم که کاری باهاش نداشته از  

 ترسیده که حاال خیالش راحت شده ( چیزی می

ی اون  اومد، همهشت و یادم میگباره همه چیز داشت به ذهنم برمی به یک 

ها، دستام رو روی زمین گذاشتم، چهار دست پا روی زمین افتاده بودم و  اتفاق 

 زدم که صدای سیاوش رو شنیدم:نفس نفس می 

 نیکان، نیکان حالت خوبه؟  -

و در کنارم نشست، گویی تازه رسیده بود و با دیدن وضع من سراسیمه خودش  

ر همون حالت سر بلند کردم و با خشم نگاش کردم، رو به من رسونده بود، د

 آبرویش کرده است سیاوش است. رویا گفته بود که اون کسی که بی

 بدون هیچ فکری مشتم رو روی صورتش فرود آوردم و فریاد کشیدم:
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 ع*و*ضی آشغال، لجن. -

کشیدم و سیاوش فقط سعی زدمش و فریاد میو به جانش افتادم، می

زدم که پدرم و مرد وار او رو کتک میکردضربات من رو دفع کند، دیوانه می

دیگری من رو از روی شکم او بلند کردند و عقب بردند اما همچنان عصبانی بر 

 گفتم:کشیدم و به سیاوش بد و بیراه میسرش فریاد می

 تو اونقدری لجنی که اندازه نداره.  -

 پدرم بر سرم فریاد کشید:

 مش کن نیکان، تو چت شده؟ تمو -

تر از قبل بود، او رو هم شناخته بودم، مردی که با پدرم بود  نگاش کردم آشنا

شناختم آقای صمدی، به سمت سیاوش رفت و زیر  وکیلش بود او رو هم می 

 بازوش رو گرفت، سیاوش با صورت خونی از روی زمین برخواست. 

 پدرم گفت:

 ؟ زدیچی شده؟ چرا سیاوش رو می -
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 با خشم نگاش کردم و گفتم:

اون رفیق من نیست، این ع*و*ضی رفیق من نیست. من همه چیز یادم  -

خواست دختری که دونم چه اتفاقی افتاد؟ ناصر پدر سیاوش میاومده بابا، می 

باغش زندونی کرده بود بکشه، من رسیدم و نجاتش دادم، بردمش  توی خونه 

 مطب دوستم رضا، آخ رضا.

ردن نامش سکوت کردم، صداش توی گوشم پیچید و نیشتری به جانم و با آو

 زد:

 ی زندگیم تموم شد نیکان ( ) زود قصه

ش پر از حسرت بود و د*ر*د، فریادی از د*ر*د کشیدم و باز آخرین جمله 

کردم. صمدی و روی زمین افتادم، سرم رو میان دستام گرفتم و فقط گریه می

کردم که بردند، روی مبلی نشسته بودم و هنوز هم گریه میبابا من رو به داخل 

کرد خ*ون سیاوش در حالی که صورتش رو شسته بود و با دستمالی سعی می

 دماغش رو مهار کند وارد پذیرایی شد تا او رو دیدم با فریاد برخواستم.

 جا برو لعنتی ع*و*ضی.از این  -
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 پدرم هم فریاد کشید:

 .کافیه نیکان، بشین -

 سیاوش مظلومانه اما نفرت برانگیز گفت: 

 حداقل بهم بگو به چه جرمی مجازاتم کردی نیکان.  -

 با خشم و نفرت نگاهش کردم و گفتم:

 خیلی ع*و*ضی هستی، تو و پدرت چقدر لجنید.-

 پدرم باز به جانم غرید:

 نیکان به جای دری وری گفتن بگو چی شده؟  -

ی اون اتفاقات براش  چیز رو تعریف کردم از همه نگام رو به پدرم دادم و همه

 هام نگاش رو به سیاوش داد و گفت: گفتم که بعد از شنیدن حرف

 سیاوش این موضوعات حقیقت داره؟  -

 سیاوش همه چیز رو انکار کرد و گفت: 

 توی عمرم همچین دختری رو ندیدم. -
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 باز عصبانیم کرد که فریاد زدم:

آبروش کردی ندیدی یا اون  ندیدی؟ توی آشغال که بیخفه شو دروغگو، تو   -

 پدر عوضیت که زندونیش کرده بود.

 سیاوش هم عصبی گفت:

گم چاک دهنش رو باز کرده توهین  بسه دیگه، حاال من هر چی هیچی نمی -

شناسید، باهاش رفاقت دارید، یعنی  کنه، آقای کامرانی شما پدر من رو میمی

 مون شما نفهمیدید. بیست ساله ازدواج کرده آوردتش خونه پدرم با یه دختر 

 باز بر سرش فریاد کشیدم:

ازدواج نکرده بود، مجبورش کرده بوده که بگن ازدواج کرده، بعدم توی   -

 آشغال یه روز که م*ست کرده بودی ...

 سیاوش با فریاد حرفم رو برید: 

شکایت کن. من نه دختری   گی هست برو ازم طور که میکافیه دیگه، اگر این  -

 مون بوده. وقت همچین دختری توی خونه شناسم نه هیچبه اسم رویا می 
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 برای دلیل گفتم:

 دونه. سایه خواهرت می -

 سایه ایران نیست.  -

 خوند چی شد یه دفعه رفت خارج.اون که داشت دانشگاه درسش رو می -

 شرایطش فراهم شد از ایران رفت. -

 گم یا دروغ؟بزن تا ببینی من راست میبهش زنگ  -

ی رو گرفت و روی اسپیکر  سیاوش موبایلش رو از جیب بیرون آورد و شماره

 گذاشت، دقایقی طول کشید تا صدای سایه درون گوشی پیچید. 

 سالم سایه چطوری؟  -

 سالم داداش خوبم، تو خوبی؟ -

 سایه زنگ زدم فقط یه سوالی ازت بپرسم. -

 چی؟ -

 شناسی؟و دختری به اسم رویا میت -
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 سایه متعجب گفت:

 چی؟ -

وقتی ایران بودی بابا با دختری به اسم رویا ازدواج کرده بود آورده بودش   -

 زدی که چرا زن بابا شده؟ مون، تو هم هر روز کتکش می خونه 

 سایه شروع کرد به خندیدن و بعد گفت: 

 گی؟سیاوش دیوونه شدی؟ چی داری می  -

 سرش غریدم:  بر

 سایه. -

 یا خدا، چی شده سیاوش؟ این کیه؟  -

 نگاهی به من انداخت و گفت: سیاوش نیم

 نیکان.  -

 سایه مشتاق گفت:
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پیش نیکان هستی؟ حالت خوبه نیکان؟ وقتی سیاوش بهم گفت از کما  -

 برگشتی خیلی خوشحال شدم.

 اما من عصبی سوال خودم رو پرسیدم:

 زدی؟تون کتک میروز اون دختر توی خونه تو نبودی هر  -

 زنی نیکان؟ کدوم دختره؟در مورد چی حرف می -

 گفتید زن باباتون شده؟رویا، همون که می -

 سایه دلخور گفت:

معرفت نیست که هنوز سال مادرم نشده بره ازدواج  قدری بیبابای من اون  -

 کنه.

 عصبی و با نفرت گفتم:

کنید، شاید دید، شما دوتا دارید انکار می شماها دارید من بازی می خفه شو،  -

 گم.ست، بابا به خدا من دروغ نمیهم دستتون با پدرتون توی یه کاسه

 پدرم سعی کردآرومم کنه برای همین گفت:
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 کنیم.خیل خب، حاال آروم باش بعداً بیشتر صحبت می -

 سیاوش برخواست و گفت: 

 تره ببریدش پیش پزشکش . آقای کامرانی به -

با عصبانیت قندانی که روی میز عسلی بود برداشتم به سمتش پرت کردم که 

 زمان فریاد کشیدم:از کنارش رد شد و روی زمین پودر شد و هم

 خوام ببینمت.گمشو از جلوی چشمام لجن، نمی -

**** 

 

 

 

داد  آزارم میی من برگشت و از وقتی همه چیز یادم اومده بود دو چیز حافظه

مرگ رضا که به ناحق به خاطر کار من کشته شده بود و ربوده شدن رویا،  

گفتم ترسید، با خودم میترسید، چقدر از کشته شدن میطفلک چقدر می
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که سیاوش و سایه وجود همچین کسی رو حتماً تا حاال او رو کشتن. بدتر از این 

باره در اتاق بودم که به یک کردن، توی اتاقم روی تخت دراز کشیدهانکار می

توسط مادرم باز شد و خودش رو توی اتاق انداخت، گویی به تازگی همه چیز 

 رو فهمیده بود، خودش رو به کنار تخت رسوند و صدام زد.

 نیکان.  -

 نگام به سمتش برگشت و گفتم:

 مرد. کاش من مرده بودم.رضا، رضا نباید می -

کردم و با او حرف آغوشش پناه بردم، گریه می کنارم نشست، منم نشستم و به

تر شدم از آغوشش ریخت، کمی که آروم پای من اشک میزدم و او هممی

 بیرون اومدم و گفتم:

 ی که گفت چی بود؟ دونی آخرین جمله می -

 نه.-
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، عاشق شده بود  "ی زندگیم تموم شد نیکانزود قصه"با حسرت گفت  -

بدبختی درس خوند و دکتر شد، حاال که زحمتاش به میخواست ازدواج کنه، با 

 بار نشسته بود، من با ندونم کاریم باعث شدم بمیره.

 شه کرد؟آروم باش عزیز دلم، اتفاقیه که افتاده، چیکار می -

کنه، ها رو پیدا کنیم، سیاوش با وقاحت تموم انکار میباید اون ع*و*ضی -

 کنه.پدرشون هم انکار میاون خواهرش هم همینطور، حتماً 

گفتی شناسیم، تو به فرشته خانم میی آقا ناصر میما خیلی ساله خانواده -

گفتی خاله، از وقتی هم اومدن تهرون، رفاقت تو و سیاوش بیشتر شد، می 

 سیاوش مثل برادر نداشتمه. 

شون حبس کرده  ها رویا رو توی خونه دونستم چقدر پست و عوضیه، اون نمی -

 دن. بو

 زنی که هیچکی اون رو ندیده. عزیزم در مورد کسی حرف می -

خواستن  ها که دیدنش، مامان اون دختر بیچاره میشما ندیدید ولی اون  -

 بکشن من نجاتش دادم.
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 ی در اتاق ظاهر شد و گفت:پدرم در آستانه

کردم، تا یه ساعت دیگه باید توی مطب باشیم، پاشو با دکترت صحبت می -

 ضر شو.حا

 ی من برگشته، من همه چیز یادم اومده. دکتر برای چی؟ حافظه -

 پدر باز صبورانه گفت:

 باشه، ولی یه سر بریم پیش دکتر اتفاقی که نمیفته. -

ریم پیش پلیس، باید هر اتفاقی که افتاده به باشه میام، اما بعد از اون می -

 پلیس بگیم.

زنی دور از های که میدونم چه اتفاقی افتاده ولی این حرف نیکان من نمی  -

شون و به پسر و دخترش گفته زنمه،  ذهن، یه دختری رو آقا ناصر برده خونه 

باغشون زندونیش کردن، رفتی اونجا  بعد یه روزی تو فهمیدی توی خونه 

ه نفر توی روسیه  نجاتش دادی و بعد بردیش مطب رضا، دختره با موبایل تو به ی

خواستن دختره رو بکشن از طریق خط تو ردت  ی که میزنگ زده بعد یه عده 

رو زدن و ریختن توی مطب، شما فرار کردید، تعقیبتون کردن، تو موبایلت رو  
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کارتش رو برداشتی که نتونن باز پیداتون کنن، رفتید خاموش کردی و سیم 

بودید تا دیر وقت بعد وقتی ی یه آدمی به اسم مرضیه خانم اونجا خونه 

خواستید برید آپارتمان رضا با ماشین پیچیدن جلوتون و درگیری به وجود  می

 اومده. 

ی ریم در خونه آره تموم این اتفاقات افتاد، اصالً حرف من رو باور ندارید می -

 مرضیه خانم، اون که ما رو دیده. 

 که خیالم رو راحت کنه گفت:پدرم برای این 

 ریم خونه این آدمی که گفتی.ریم، فعالً باید بریم دکتر، بعد میه میباش -

**** 

خیلی زود حاضر شدم و با پدر و مادر به قصد مطب از خونه بیرون اومدیم.  

هام رو گوش کرد و بعد من رومعاینه  دکترم مرد مهربانی بود تمام مدت حرف

 کرد و بعد گفت :

تونست بکشتت اما خدا خواست  ورده میی که به سرت خببین نیکان، ضربه  -

ت رو از دست که زنده موندی و بعد از یه مدت دوره ی کما برگشتی، حافظه
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حوصله شدی و  دادی و قسمتی از مغزت آسیب دیده، پرخاشگر شدی، بی

 تونی درست تمرکز بگیری. نمی

 جور نبودم.کنم قبالً این درسته، فکر می -

من رو هم یادت اومده، ما دوستان خانوادگی ت برگشته حاال که حافظه -

 تون، شما اومدید. بودیم، ما زیاد اومدیم خونه 

 بله یادم اومده.  -

 شناسم.خب من تو رو خوب می -

 دکتر حرف اصلی رو بزنید. -

ی  های که توی ذهنت داشتی با همهگم توهم ولی شاید رویا یا قصهببین نمی -

میخته شده، چه جوری باید بگم، یعنی اون چیزی  های زندگیت در هم آواقعیت

که واقعی بوده با اون چیزی که غیر واقعی بوده با هم ترکیب شده، شاید تو یه  

ی خوندی یه شخصیتی داشته به اسم رویا و االن این رویا توی خاطرات  قصه

 واقعی تو رسوخ کرده. 
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وار هم من با شنیدن حرفاش شروع کردم به خندیدن، بلند و دیوانه 

 خندیدم و بعد گفتم:می

بذارید من یه مثال بزنم دو تا ظرف دستم بوده که تو هردوتاش برنج بوده  -

ها قاطی ها خورده زمین شکسته، برنجیکی برنج مرغوب یکی نامرغوب، ظرف 

 خواید بگید. شده، این رو می 

دکتر و باز دوباره شروع کردم به خندیدن، پدرم با حرص، مادرم با گریه و 

ها عصبانی برخواستم و بر سرش کردند، بعد از این خندیدن تفاوت نگام میبی

 فریاد کشیدم:

ها برای من  ی این اتفاق م نه چیزی با چیزی قاطی کردم، همهمن نه دیوونه  -

افتاد، واقعی واقعی، رویا بود اما واقعی بود، رویای من رویا نبود، توهم نبود،  

 کنم.واقعیه، تو قصه نیست، من این رو به همه تون ثابت میرویا یه شخصیت 

رفتم که پدر و مادرم خودشون رو با  و عصبانی از اتاقش بیرون زدم و داشتم می

عجله به من رسوندن، با اصرار من پدرم راضی شد به سمت مطب رضا برود، 

های پشت ساختمان مطب شدیم، با چرخیدن توی  وارد همان کوچه پس کوچه 
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تر شد، کمی گیج شده بودم و دقیقاً ها، اتفاقات اون شب برام واضحاون کوچه 

ها رو ی کوچهست اما انقدر به پدرم اصرار کردم تا همهدونستم کدوم کوچهنمی

 چرخید که باالخره اون کوچه رو پیدا کردم و گفتم:

 جاست.نگه دار بابا همین -

راه افتادم، اون خونه رو پیدا کردم اما و سریع از ماشین پیاده شدم و پیاده به 

ی سیاه سر در خونه رو ندیدم و پشت سر هم زنگ  انقدر هول بودم که پارچه

 زدم که پدر و مادرمم خودشون رو رسوندند و پدر باالفصله گفت:می

 که مرده.این  -

 چی؟ -

 گی اسمش مرضیه خانم بوده، این اعالمیه رو بخوون. مگه نمی -

ی روی در شدم، هر چند عکسی از مرضیه خانم نبود ولی توجه اعالمیه و تازه م

 اسمش بود، گویا یه هفته ی بود که فوت کرده بود. عقب عقب رفتم و گفتم:

 این چرا مرد؟  -
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 شد که مادرم به سمتش رفت و گفت:زنی داشت رد می

 ببخشید خانم این مرضیه خانم چی شد فوت کردن؟  -

هاش برای دفنش بردنش  ی قلبی کرد، چون شهرستانی بود بچه سکتهبیچاره  -

 شهرستان، از آشناهاشون هستید؟ 

 بله، ممنون.  -

 زن که رفت بابا هم گفت:

 بیا سوار شو بریم نیکان.  -

مستاصل سوار ماشین شدم، وارد خیابان که شدیم یه نفر دیگه رو یادم اومد و  

 سریع گفتم:

شب من رو دید رویا،  تمون پزشکی، اون پیرمرده، اون نگهبان، نگهبان ساخ -

خوام ببرمش مطب دکتر کیانی، ها افتاده سرش شکسته میگفتم زنمه از پله

 م زد.خودش آسانسور رو واسه 

 بینیم.ریم نگهبان هم میخیل خب، می -
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و به سمت همان ساختمان پزشکی رفت، تا ایستاد من سریع پیاده شدم و  

ی بود اما کسی اختمان رسوندم، نگهبان مرد تقریباً چهل سالهخودم رو به س

 که اون شب بود نبود، با عجله گفتم:

 سالم آقا. -

 سالم. -

 ی هم داره. غیر از شما نگهبان دیگه -

 های بعدی میان. بله، آقای صدری و همایونی هم هستن که شیفت-

جلوی سرش هم ریخته،  اونی که قد کوتاهی داره و یه خورده تپل، موهای  -

 اون کیه؟ 

ی هست به  گید، خدا رحمتشون کنه دو هفتهآهان، آقای جوادی رو می -

 رحمت خدا رفتن.

کردم، پدر و مادرمم پشت سرم ایستاده بودن،  وا خوردم و درمونده نگاهش می 

 ها انداختم و گفتم:نگاهی به اون 
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یباً دو ماه قبل دیدمش  کنید، اون بنده خدا رو من تقر حتماً اشتباه می -

 سرحال بود.

ش روی در نگهبانی زده،  هزار و یکی بیماری داشت کجا سرحال بود، اعالمیه  -

 ندیدید؟ 

 به سمت اتاقک نگهبانی دویدم و با دیدن عکس آن مرد، ماتم برد، خودش بود. 

 پدرم باز به سمتم اومد و گفت: 

 تونیم بریم. می -

 عصبانی فریاد کشیدم:

 چرا همه یه دفعه باید با هم بمیرن.  -

 پدر عصبی و مستاصل گفت:

هاشون رو نگاه کن،  فوت ۶۶گی نیکان؟ کجا با هم مردن؟ تاریخ چی داری می -

 میرن. روزی هزار نفر توی این شهر می

 مادر باز ملتمسانه گفت:
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حالت پسرم بیا بریم خونه، استراحت کن، چند روزی به خودت وقت بده تا  -

 بهتر بشه.

 کنم، هیچی رو با هیچی قاطی نکردم.مامان اشتباه نمی -

سرم به شدت د*ر*د گرفته بود و طاقت بحث و مشاجره رو نداشتم برای  

 همین بدون هیج حرفی با اونها به سمت خونه به راه افتادم.

**** 

و به   گفتند رویاستکردم، به رویای که میتمام شب رو بیدار بودم و فکر می 

وقت رفیقم رضا که جونش رو مفت از دست داده بود، حرف آخرش رو هیچ 

کنم، حرفی که دنیای حرف بود، تا صبح گریه کردم و خودم رو فراموش نمی 

ومشون رو نجات بدم، دم دمای صبح بود که از  کدلعنت کردم که نتونستم هیچ

خودم عهد کرده  خستگی خوابم برد وقتی بیدار شدم که ساعت نه صبح بود، با

ی رضا و رویا بودم که راز این ماجرا رو کشف کنم و انتقام خ*ون ریخته شده

خواستند او رو بکشند و حتم داشتم این کار رو کردند  رو بگیرم، دختری که می

اختیار از چشمام های که بیاند، اشک دونستم با جسدش چه کار کردهاما نمی
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که تا روزی که قاتلین ی هم کردم اینیگهجوشید گرفتم و با خودم عهد دمی

ام دیگه گریه نکنم، به حمام رفتم دوشی گرفتم، لباس رضا رو پیدا نکرده 

پوشیدم و به سالن رفتم، پدرم نبود و مادرم روی مبلی نشسته بود و در حال 

 مطالعه بود که با دیدن من کتابش رو بست و به سمت من اومد. 

 بهتری پسرم؟ خوبی؟ -

 وبم، خیلی خوبم. گرسنمه.خ -

مادر خدمتکاری رو صدا زد و دستور حاضر کردن صبحونه رو داد که خیلی زود 

میز صبحونه مفصل برای من چیده شد، سر میز نشستم، مادرمم مقابلم نشست 

 و گفت:

 دیشب خوب خوابیدی؟  -

 با د*ه*ان پر سری تکون دادم و گفتم:

خوام، خط سابق خودمم باید برم  بایل میآره خوب خوابیدم، مامان من یه مو-

 بگیرم.

 خریم.ریم با هم میباشه مادر، می -
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 ای از چای رو نوشیدم و گفتم:جرعه

خوام برم باهام بیاید، مدارک شناسایی من و  لزومی نداره هر کجا می -

 های بانکیم کجاست؟کارت

 ت مسدود شد.خب اون دزدها ازت زدن، البته پدرت اقدام کرد و حسابا -

 پس باید بانک هم برم  -

دار مشکیم ام رو خوردم و به اتاقم برگشتم، لباس پوشیدم و کاله لبهصبحونه

کرد که رو به سر گذاشتم و به پذیرایی برگشتم مادرم تلفنی با پدر صحبت می

 با دیدن من تماس رو قطع کرد و به سمتم اومد و گفت: 

 ری؟کجا می -

نبال کارام، حسابام درست کنم، یه موبایل بگیرم، خطم رو که خوام برم دمی -

 گمش کردم بسوزونم و دوباره بگیرم، شاید به شرکتمم یه سر زدم.

خوام به کرد من میلبخندی به ل*بش نشست، شاید داشت به این فکر می 

زندگی عادیم برگردم، منم این تصورش رو خ*را*ب نکردم اما خودم 

شم. کسانی که یه بار وارد یه بازی خطرناک می دونستم که قرارهمی
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خواستند من رو بکشند پس ابایی نداشتند اگر باز سر راهشون قرار بگیرم  می

 این کار رو تموم کنند.

ماشین و کارت اعتباری مادرم رو گرفتم و از خونه بیرون زدم، باز هم یادم رفت 

جا گذاشته بودم چی روز جلوی ساختمون مطب بپرسم ماشین خودم که اون 

کردم، مقابل اولین موبایل فروشی ایستادم و خیلی شده؟ باید پرس و جو می 

سریع یک موبایل خریدم و به شارژر توی ماشین وصل کردم تا شارژ شود، بعد 

های روزی رو که رویا رو نجات  ساعت معطلی خط سابقم و پرینت تماساز نیم

های و دوباره به ماشین برگشتم، شماره داده بودم رو از دفتر پیشخوان گرفتم

ی با پیش  کردم، اما شمارهکه از خط من با آن تماس گرفته شده بود رو نگاه می

ی کشور روسیه نبود، کمی بیشتر فکر کردم و ساعتی که تقریباً رویا شماره

ها رو بررسی کردم، فقط یه زنگ زده بود رو به یاد آوردم، اون ساعت از تماس

 رجی به فرانسه بود. تماس خا

 با خودم گفتم:
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کرد اما حتماً همینه، گفت خارج از کشوره بعد که زنگ زد روسی صحبت می -

 زنم، خودشه. نگفت به روسیه زنگ می

**** 

و کاغذها رو روی صندلی کنارم گذاشتم و خطم رو روی موبایل انداختم و  

ود رو گرفتم اما تلفن  ی کشور فرانسه بهمان شماره موبایل که با پیش شماره

خاموش بود و همین بیشتر عصبیم کرد که م*حکم روی فرمون کوبیدم و به 

 خودم فحش دادم.

ی جالل رو رفتم شمارهماشین رو روشن کردم و راه افتادم، به سمت بانک می

 از جیبم بیرون آوردم و گرفتم مدتی طول کشید تا باالخره جواب داد. 

 بفرمایین. بله،  -

 سالم آقا جالل، نیکان هستم دوست رضا. -

 سالم، خوب هستین؟ بهتر شدین؟  -

 م برگشت آقا جالل، همه چیز یادم اومد. آره، حافظه -
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 خوشحال گفت:

 گین، خداروشکر، خداروشکر.راست می -

 باید ببینمتون و با هم صحبت کنیم. -

 ن، کجا باید بیام ؟حتماً، بعد از کارم راه میفتم سمت تهرا -

 فرستم، ساعت شش بعدازظهر خوبه؟ تون می آدرس یه کافی شاپ واسه -

 رسونم. خوبه خودم رو می -

که کارهای بانکیم رو انجام دادم و  با جالل خداحافظی کردم، بعد از این 

هام رو آزاد کردم به سمت شرکت به راه های بانکیم رو گرفتم و حسابکارت

ی بیستم رو روی خیابان پارک کردم و وارد شرکت شدم، طبقه افتادم، ماشین

باز بود یه ساختمون تجاری واحدی رو برای شرکت گرفته بودم، در شرکت نیمه

کسی نبود، نگاهی به ساعتم انداختم،  که آروم هل دادم و وارد شدم اما هیچ

تاقم شد، به سمت ا تقریباً ساعت یک و نیم بود و شرکت همیشه دو تعطیل می

باره رفتم که صداهای از اتاق سیاوش شنیدم به سمت اتاقش رفتم و به یکمی

در رو باز کردم، منشی شرکت و سیاوش با ترس به سمتم برگشتند، هردو روی  
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مبل در حال عشق بازی، منشی با جیغی پیرهنش رو مقابل خودش گرفت و 

حمشان شدم، با پشت مبل پنهان شد، گویی تازه شروع کرده بودند که من مزا

زهرخندی از اتاق بیرون اومدم و در رو به هم کوبیدم و به سمت اتاقم رفتم، 

ظاهراً همه چیز توی اتاق سر جای خودش بود، پشت میز نشستم و لپ تاپم رو 

تاپ شکسته شده بود و کسی وارد کامپیوتر شخصی من روشن کردم، رمز لپ

ی حسابدار شرکت رو گرفتم مارهها زدم و بعد ششده بود، سری به فایل حساب

 که خیلی زود جواب داد: 

 سالم آقا سیاوش. -

 عصبی بر سرش غریدم:

 ساعت چنده خجسته؟ -

 سعید خجسته حسابدار شرکتم متعجب گفت:

 آقا نیکان، شماید؟ -

 باز بر سرش فریاد زدم:

 گفتم ساعت چنده؟ -
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 تقریباً یه ربع به دو.  -

 تا دو نیست، پس شما کدوم گوری هستید؟ مگه ساعت کاری شرکت -

از وقتی اون اتفاق برای شما افتاد، آقا سیاوش ساعت یک شرکت رو تعطیل  -

 کردن.می

 که به او فرصت دهم باز فریاد کشیدم:بدون این 

دی و گورت رو گم ها رو تحویل می فردا روز آخر کاریته، میای حساب و کتاب -

 کنی.می

نیکان تقصیر من که نیست، اون موقع که شما بودید از من کم کاری آخه آقا  -

 دیدید؟ 

 همین که گفتم. -

و گوشی رو م*حکم روی تلفن کوبیدم، دستی به پیشونی گذاشتم و سعی 

کردم به عصبانیتم غلبه کنم اما بیشتر از هر کسی از سیاوش عصبانی بودم، 

گذاشتم و فشردم. االن وقتش نبود،  دردی توی قلبم پیچید، دستم رو قلبم 

 نه...
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 سرم روی میز افتاد و از حال رفتم

**** 

چشم که باز کردم توی بیمارستان بودم و ماسک اکسیژن روی صورتم بود و  

و ی این چیزها ر ام چسبیده بود، همه ی س*ی*نههای با سیم به قفسهبرچسب

ده، چون از  معنی می دونستم عالیم روی اون دستگاه چهشناختم و میمی

وقتی به دنیا اکمدم تا نوزده سالگی که قلبم رو عمل کردم مدام با این  

 ها سر و کار داشتم.دستگاه

کلید کنار تختم رو فشردم تا پشتی تخت کمی باال بیاید و بعد ماسک اکسیژن 

ها شدم، از تخت رو از روی صورتم برداشتم و مشغول جدا کردن اون دستگاه 

های پیرهنم رو بستم، نگاهی به زیر تخت انداختم و کفش  ومدم و دکمهپایین ا 

هام رو که پوشیدم خواستم از اتاق بیرون برم که با هام رو پیدا کردم، کفش

دونست که من  پزشکی رو به رو شدم که قصد ورود به اتاق رو داشت گویا نمی

 بیمار هستم که از تخت برخواسته که با تندی گفت:

 کنید؟ی اتاق چیکار میشما تو -
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 پدرم پشت سرش ظاهر شد و گفت:

 آقای دکتر پسرمه. -

 دکتر لحنش عوض شد و گفت:

 برای چی از رو تخت پاشدید؟  -

 حالم خوبه دکتر. -

از کنارشون گذشتم و از اتاق بیرون رفتم، نگاهی توی سالن که چرخوندم،  

ای کریدور نشسته بود و  هسیاوش رو دیدم، خیلی دورتر از اتاق روی صندلی

سرش توی موبایلش بود که به سمتش به راه افتادم، مقابلش که رسیدم سر 

بلند کرد و با دیدن من برخواست، لحظاتی فقط نگاهش کردم که با من و من  

 گفت:

 با...بابت ...اون ...موضوع، متاسفم. -

 کدوم موضوع؟ -

 که... .همین -
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 فت:حرفش رو نزد و بعد از مکثی گ

 خوای بکنی؟چیکار می -

 اونقدری داری که سهم من از شرکت بخری؟ -

 نه. -

، وگرنه تا  م پیدا کنپس یه کسی که داره و دوست داری شریکت باشه واسه  -

 فروشم که شاید هیچ ازش خوشت نیاد. دو روز دیگه به کسی می

 خوای بفروشی؟برای چی می -

تونی انکار کنی که دختری به اسم تا ابد میچون تحمل دیدن تو رو ندارم،  -

آبروش  ی شما نبود، همون دختری که توی تخیالت من و تو بیرویا توی خونه 

روز که ثابت بشه تو این بال رو سرش آوردی، فقط سعی  کردی، اما سیاوش اون 

های من نیایی چون این نیکانی که مقابلت واستاده بدجور  کن جلوی چشم

 رو داره. ی کشتنتانگیزه 

 خندی گفت:سیاوش با تلخ 
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 سهمت رو به هر کسی که دلت می خواد بفروش، بدرود رفیق. -

 تند و تلخ گفتم:

 من رفیق تو نیستم. -

 سیاوش فقط لحظاتی نگاهم کرد و بعد رفت.

 پدرم به سمتم اومد و گفت: 

 نیکان دکتر باید تو رو معاینه کنه. -

 حالم مساعده.احتیاجی نیست پدر،  -

 پدرم باز با تحکم گفت:

 گفتم باید معاینه بشی، انقدر با من یکه به دو نکن. -

ی قلبم گفت نباید به قلبم به اصرار پدرم به اتاق دکتر رفتیم، بعد از معاینه

فشار بیارم وگرنه باید دوباره مادام العمر دارو مصرف کنم، اما یه نوع قرص زیر 

گر باز این حالت به من دست داد بتونم خودم رو از مرگ  زبونی برام نوشت که ا

 نجات بدم.



www.taakroman.ir  

 
  

 
177 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

وقتی از اتاق دکتر بیرون اومدم تازه به یاد موبایلم افتادم که پدرم از جیبش 

 رفتیم که گفتم:بیرون آورد و به من داد، به سمت شرکت می

 راستی بابا ماشین خودم چی شد؟ -

ردم از پارکینگ بیارم بیرون، خودت  پلیس برده پارکینگ، منم پیگیری نک -

 باید بری آزادش کنی. ماشین مادرت کجاست

 جلو شرکت، سوییچش هم توی شرکت که من کلیدهای شرکت ندارم. -

 ت بیاره.خب زنگ بزن به سیاوش کلیدها رو واسه -

 خوام سهمم رو از شرکت بفروشم.خوام بهش زنگ بزنم، بهش گفتم مینمی -

 متعجب گفت:

 برای چی؟ نیکان تو برای شرکتت زحمت کشیدی، دیوونه شدی؟  -

 مشتری خوب سراغ دارید چند روزه بخره. -
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بری که  تو پاک عقلت رو از دست دادی، به خاطر یه توهم داری از رفیقت می -

ریم چی بشه؟ خب یه مدت همه چیز بسپار به سیاوش و برو سفر، اصالً می 

 فرانسه، چطوره؟ 

 و گفتم:نگاش کردم 

 ریم.فرانسه خوبه، می  -

گیرم پس دیگه حرف از فروختن سهمت نزن، برای اولین پرواز بلیط می  -

 شه.کنی، حالت بهتر میری فرانسه، یه آب و هوایی عوض میمی

یادم افتاد که ساعت شش بعدازظهر با جالل قرار دارم برای همین تصمیم 

ا سیاوش تماس گرفتم که گفت توی گرفتم برم شرکت و ماشینم رو بردارم، ب

شرکت، از بابا خواستم به سمت شرکت برود، مقابل شرکت از او خداحافظی 

رفتم، کردم و خودم وارد شرکت شدم، وقتی وارد شدم و به سمت اتاقم می

ای که دستش بود از آبدارخونه بیرون اومد، حرفی با او  سیاوش با فنجان قهوه

تاپم رو برداشتم و از اتاق بیرون  غیر از سوییچ، لپ نزدم و وارد اتاقم شدم، به



www.taakroman.ir  

 
  

 
179 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

نوشید. لحظاتی اش رو می زدم، به چهارچوب در آبدارخونه تکیه زده بود و قهوه 

 ایستادم به ساعت دیواری توی سالن نگاه کردم و گفتم:

 جایی؟این وقت روز برای چی این  -

 خوابم. جا میها این شب -

ی بابات  تونی یه خونه بگیری؟ اصالً چرا خونه اونقدر ندار شدی که نمی -

 ری؟نمی

سایه که رفت من نخواستم اونجا باشم، چند شبی هست میام اینجا، یه جای  -

 کنم.رو پیدا می 

 بابات کجاست؟ -

 تونی بهش زنگ بزنی؟ خبری ازش ندارم، اگر باهاش کار داری می -

زرد از آب در اومدی اون که کردم رفیقم هستی تو وقتی تویی که فکر می -

رم فرانسه، پیغومی ها دارم میدیگه تکلیفش مشخصه، راستی به همین زودی 

 برای دنیا نداری احیاناً؟ 
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 اش داد و گفت: این حرف با کینه و کنایه بود، نگاهش رو به فنجان قهوه

 ت آرزوی خوشبختی کرد.نه، فقط بهش بگو سیاوش واسه  -

 نزدیکش شدم و گفتم:

 تونی وقیح باشی سیاوش؟ تو چطور عاشقی بودی؟ تو چقدر می -

سر بلند کرد و فقط نگاهم کرد، نگاهش وقیح نبود اما عاشق چرا، وقیح نبود  

 اما شرمزده چرا. 

از شرکت بیرون زدم و خودم رو به ماشین مادرم رسوندم، یه ساعت و نیم تا  

رو برای جالل نفرستاده  ساعت قرارمون وقت بود و من هنوز آدرس کافی شاپ 

بودم، با دیدن کافی شاپی روی خیابان ایستادم و وارد کافی شاپ شدم، در 

خواست یه میز سفارشی و دنج کردم که جوانکی من رو به سمت میزی در  

انتهای کافی شاپ که در پشت پارتیشن چوبی با طرح اسلیمی و شیشه های 

م نگاه کردم هنوز یه ساعتی رنگی بود راهنمایی کرد، وقتی نشستم به ساعت

مانده بود، سفارش یه قهوه دادم که جالل تماس گرفت که زودتر رسیده است 

ی بعد مقابلم بود،  به او گفتم توی کافی شاپ منتظرش هستم، تقریباً ده دقیقه 
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خورد که برایش  دست دادیم و بعد از احوالپرسی مقابلم نشست، او هم قهوه می

 فت: سفارش دادم و بعد او گ

های که اون شب بهتون حمله کردن شناسایی تونید آدم خب آقا نیکان، می -

 کنید؟

 سری به عالمت نفی تکون دادم و گفتم:

ی هیچ کدومشون  ها اونقدر سریع حمله کردن که چهرهنه، تاریک بود و اون  -

 رو یادم نیست.

 جالل وا خورده گفت: 

 جا؟پس برای چی خواستید من بیام این  -

 خوام کمکم کنید، شما پلیس هستید، دستتون بازه.می -

 برای چی باید کمکتون کنم؟ -

 هایی که به ما حمله کردن دزد نبودن، دنبالمون بودن تا ما رو بکشن. اون  -

 ی ماجرا رو برایش تعریف کردم.و کم کم همه
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**** 

ن رو نگاه  طور خیره مجالل از شنیدن ماجرا شوکه شده بود و تا مدتی همین

ی آن چیزی که برایش تعریف کردم کرد، حق داشت که ناباور باشد اما همهمی

ی رفیقم رضا بود و ناپدید برایم اتفاق افتاده بود، دلیلش هم خ*ون ریخته شده

 شدن رویا. 

جالل سواالتی پرسید که تمومش رو مو به مو جواب دادم و حتی تمام 

بود و تا به حال به کسی نگفته بودم گفتم،  ماجراهای که رویا برام تعریف کرده

از کافی شاپ بیرون اومدیم و با ماشین او به راه افتادیم، در حین رانندگی 

 گفت:

 گفتی سیاوش و خواهرش انکار کردن؟  -

خوام سهمم از شرکت آره، همین امروز با سیاوش اتمام حجت کردم می -

 بفروشم، دیگه تحمل دیدنش رو ندارم .

 پیرزن که شما رو با هم دیده مرده و اون نگهبان هم همینطور.  اون -

 عجیب نیست؟ -
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 ی هیچ کدوم از اون آدما یادت نیست؟دونم، قیافهنمی -

 نه، یعنی تاریک بود بعدم اونقدر سریع حمله ور شدن که هیچی یادم نمونده.  -

 حتی قیافه ی اون یارو کامبیز چطور؟ -

 تونم شناسایش کنم.یادمه، می قیافه ی اون رو  -

 باید در ر*اب*طه با این موضوعات با مافوقم صحبت کنم. -

 من باید چیکار کنم؟ -

 فعالً هیچی، باید یه چیزهای رو بررسی کنیم. -

 مثال چی؟ -

 دونستی.اون خلبانی که کشته شده، کاش چیزی بیشتر از اسمش می  -

بزنیم، راستی من قراره برم فرانسه، چطوری  وقت نشد بیشتر با هم حرف  -

 تونم وقتی رفتم فرانسه اون شماره موبایل پیگیری کنم.می

جور کارها رو باید از طریق پلیس اینترپل پیگیری کرد اونم باید موضوع این  -

ش درخواست ب*دن و دالیل کافی برای پیگیری  اونقدری مهم باشه که واسه 
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کنم خودت به تنهایی بتونی اونجا کاری از ر نمی این موضوع داشته باشن، فک

 پیش ببری. 

 ست.یعنی رفتنم بی فایده -

 شه. ری آره مطمئنم که همکاری باهات نمیاگر برای این کار می -

 رم.پس نمی -

های مطب رضا رو داشت، در مطب  با جالل به ساختمان پزشکان رفتیم، کلید

ب با عجله اونجا رو ترک کردیم برای رو باز کرد و وارد مطب شدیم اون ش

 همین وقت نکردیم تمیز کنیم.

 جا؟شما بعد از قتل رضا اومدید این  -

 آره، همه چیز مرتب مرتب بود و هیچی توی اتاق نبود.  -

چیز وارد اتاق دیگر شدیم، حق با جالل بود همه چیز مرتب و تمیز بود و هیچ 

ی افتاد نگاهم به ساعت مچی مردانه  غیر عادی نبود. چرخی توی اتاق زدم که

شب رضا از مچ رویا باز کرد تا بتونه زخم دستش رو پانسمان کنه، تا که اون 

 ساعت روی میز دیدم، برداشتم و گفتم:
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 خودشه، ساعت رویا، ببینید دروغ نگفتم. -

اش ترک خورده بود  جالل به سمتم اومد و با دیدن ساعت مردانه که شیشه

 گفت:

 ست؟ ساعت که مردونه  این -

 آره ولی به دست رویا بود، رضا بازش کرد تا زخم دستش رو پانسمان کنه. -

گفت خورده زمین و کردم ساعت رضاست. همون ساعتی که میفکر می -

 ش شکسته.شیشه

 ولی این ساعت به مچ دست رویا بود.  -

 توی حرفات از این ساعت حرف نزدی.  -

 رو گفتم جزئیات رو یادم رفته بود.ای بابا، من کلیات  -

 کرد گفت:طور که کشوهای میز رو نگاه می جالل پشت میز نشست و همین
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زدیم گفت امروز بدبیاری دو سه روز قبل اون اتفاق، تلفنی با هم حرف می -

ش ترک برداشت، رضا اعتقاد داشت هر وقت  میارم، ساعتم خورد زمین صفحه

 اون روز بد بیاری میاره. ش بشکنهیه چیزی توی خونه 

 من باز مسرانه گفتم:

ش شکسته ولی این ساعت رویاست، شاید رضا یه ساعت داشته که صفحه -

 ولی این ساعت واسه رویاست. 

 شی.باشه من که حرفی نزدم، چرا عصبی می -

**** 

 

 ی میز گذاشتم و کمی به سمتش خم شدم و گفتم:دستام رو لبه

کنید ، آره از وقتی همه چیز بهتون گفتم یه طوری شدید، یه طوری نگام می -

تون کشیدم توی این بازی، من باعث مرگش شدم، اما  حق دارید من برادرزاده 

دونستم دارم وارد یه کنید میخواستم اینطور بشه، فکر میکنید میفکر می

ه و فهمیدم من باعث م برگشتشم، آقا جالل از وقتی حافظهبازی خطرناک می
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مرگ رفیقم بودم حالم اصالً خوش نیست، انگاری یه بار سنگین گذاشتن روی  

 شم.دوشم که دارم زیر این بار له می

ام برخواست، مدتی بعد در  و به سمت مبل برگشتم، نشستم و باز هق هق گریه 

 کنارم نشست و گفت:

دونم ولی مرگ رضا نمی خوام اما واقعیتش اینه من شما رو مسببمعذرت می -

 خب خیلی شوکه شدم.

 سربلند کردم و گفتم:

ها رو ضبط های مدار بسته که فیلماون آدمایی که شاهد بودن مردن، دوربین -

 کردن .

 ها چیزی گیرمون بیاد. فکر بدی هم نیست، شاید از اون  -

نگهبان هردو از مطب بیرون اومدیم و به قسمت نگهبانی رفتیم، جالل کلی با 

ی اون شب رو  های ضبط شدهحرف زد و بهانه آورد تا باالخره راضی شد فیلم

ها رو به نمایش ببینیم، نگهبان کمی با کامپیوتر ور رفت تا باالخره فیلم

گذاشت، جالل خودش پشت کامپیوتر نشست و فیلم رو تا حول و حوش اون  
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دیدم ماتم که می زمانی که من به مطب رضا اومده بودم پیش برد، از چیزی

برده بود، من وارد ساختمان شدم، اما تنهای تنها، به سمت آسانسور رفتم و 

 وارد آسانسور شدم. 

 ناباور گفتم: این غیر ممکنه، رویا با من بود، شاید تاریخ اشتباه آوردی. 

 جالل خودش چک کرد و بعد گفت: 

ن شبی که رضا همه چیز درسته، همین تاریخ و همین ساعت که گفتی، همو -

 ش کشته شد.ساعت دوازده 

زدم به مانیتور نگاه  مستاصل روی صندلی نشستم و در حالی که نفس نفس می

کردم، جالل از نگهبان عذرخواهی کرد و از من خواست که برویم، در  می

 رفتیم هردو ساکت بودیم، من واخورده از این اتفاق گفتم:مسیری که می

 گم.آقا جالل من دروغ نمی -

 گید.من نگفتم دروغ می -

 ده؟پس این سکوتتون چه معنی می -
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 به نظرم باید بیشتر به خودتون فرصت بدید و استراحت کنید.  -

 عصبی خندیدم و گفتم:

 گید؟گم، پس اون ساعت چی میکنی من دروغ میپس تو هم فکر می  -

اعت رضاست اما نگاهی به من انداخت و شاید خواست بگویید آن سجالل نیم

 حرفی نزد و سکوت کرد، نزدیک ماشینم ایستاد و نگاش رو به من داد و گفت: 

م رو پیدا کنم اما نه های برادرزاده خوام قاتلببینید آقا نیکان من واقعاً می -

ی خیالی شما و در آخر دستم به جای بند این جوری که بیفتم دنبال قصه

 نباشه.

دادم که دلیلی به دستش بدهم،  انیتم رو بروز میعصبی بودم اما نباید عصب

 کردم گفتم:همینطور که روبه رو رو نگاه می

 کنم.بافی میکنید من دارم خیالپس فکر می -

تونستم انکار سیاوش رو باور کنم ولی خب نبودن هیچ فیلمی از اون  می -

 کنید؟دختر رو چطور توجیه می
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 گفتم:نگاهم رو به چشماش دوختم و 

 گید؟ من پرینت خطم رو گرفتم.آقا جالل اون تماس چی می -

 .رسونهنمی جای به رو ما خاموش گیدمی که خطی –جالل 

 م*حکم و قاطع گفتم:

 دفعه اگر اومدم سراغتون، حتماً با مدرک میام.باشه، این  -

پلیسه، کردم او که یه از ماشینش پیاده شدم و او خیلی سریع رفت، فکر می

تونه، کمکم کنه اما او هم همون ابتدایی ماجرا فقط با یک  بیشتر از هر کسی می

فیلم رهام کرد، پشت فرمان ماشینم که نشستم باز به فکر فرو رفتم و با خودم 

های آن شب نباشد، سرم رو روی فرمون  کردم چطور ممکن است فیلمفکر می

من توی فیلم کت و شلوار به تن  گذاشتم و باز اون فیلم رو به خاطر آوردم، 

داشتم ولی آن شب یک شلوار لی و یک تی شرت و یک کت تک پوشیده  

 بودم، صاف نشستم و با خودم گفتم:
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ست، به جای اون روز هم اون فیلم گذاشتن  حتماً فیلم مربوط به یه روز دیگه  -

ن  و مدارک از بین بردن، حتماً ساعتم فکر کردن واسه رضاست که با خودشو

 نبردن. 

ساعت از جیبم بیرون آوردم و باز نگاش کردم مطمئنم بودم که این همون  

 ساعتیست که رضا از مچ رویا باز کرد.

**** 

آور تنها گذاشتن، کردم تنها هستم و همه من رو در یه برزخ عذاب احساس می

وقتی جالل که یک پلیس بود حرفم رو باور نکرده بود پس اگر پیش پلیس هم  

های که دکتر زده بود همه حتماً فکر کردن، با اون حرف فتم باور نمیرمی

ها چرخیدم که با زنگ ام. مدتی توی خیابانکردن من دچار توهم شده می

موبایلم به خودم اومدم، مادرم بود که تماس گرفته بود ببیند کجا هستم، 

 خواست زود به خونه برم.نگرانم بود و می

ه شب بود و پدر و مادرم برای شام منتظرم بودن،  وقتی رسیدم که ساعت ن

دونم چرا اما گویا پدرم دلخور بود، سر میز شام که نشستیم علت نمی
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ناراحتیش رو پرسیدم اما جواب درست و حسابی به من نداد و خستگی کارش 

ی خستگی به اتاقش رفت ی بیشتر نخورد و به بهونه رو بهونه کرد، چند لقمه 

 اش رو از مادرم پرسیدم:لت ناراحتیبعد از رفتنش ع

 دونید چی شده؟ چرا بابا ناراحت بود؟ مامان شما می -

 خواهی سهمت رو از شرکتت بفروشی ناراحته. که میاز این  -

 تونم با سیاوش کار کنم، تحملش رو ندارم.دیگه نمی -

کنی ها باید بپذیری، شاید اون چیزهای که تعریف می عزیز دلم گاهی وقت -

ت واقعی به نظر بیاد اما حقیقتش اینه که واقعی نیست، تو امروز  نهایت واسه بی

 داییِ رضا رو دیدی؟ 

 متعجب گفتم:

 دونید؟شما از کجا می -

به پدرت زنگ زده و گفته چی بهش گفتی، رفتید با هم مطب رضا و  -

 های مدار بسته رو چک کردید.دوربین 
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 نیست، اون دختر توهم نبود. مامان باور کن توهم  -

کنه، سایه گی کرده انکار میگیم سیاوش به خاطر اون غ*لطی که میمی -

 برای چی باید انکار کنه؟

نمی دونم، خب البد سیاوش ازش خواسته، کجا رفته؟ کدوم کشوره؟ شما  -

 شماره تلفنی ازش دارید، باید بازم باهاش حرف بزنم. 

ت خوای از سیاوش واسه ه تلفنی ازش ندارم میگویا رفته آمریکا، شمار -

 بگیرم.

 اینکار رو بکنید، خودم باید با سایه حرف بزنم.  -

 مامان نگاه مهربونش رو به من دوخت و با نگرانی گفت:

خیلی نگرانتم نیکان، خیلی، پدرت هم خیلی نگرانته، نگرانی االنم از اون   -

هر چند اون د*ر*د قلبی هم  خواستی قلب عمل کنی بیشتره،موقع که می

 گویا دوباره برگشته.

 کنه.های اذیتم مییه وقت -
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ریم پیشش، برای کی یه دکتر خوب فرانسوی سراغ دارم، رفتیم فرانسه می -

 بلیط بگیریم؟ 

 از سر میز برخواستم و گفتم:

 جا خیلی کار دارم.رم این تصمیم عوض شده فعالً سفر نمی -

کسی رو نداشتم،  ی هیچ چیز و هیچبه اتاقم رفتم، حوصلهشب بخیری گفتم و 

روی تختم دراز کشیدم و نگاهم رو به سیاهی آسمون دادم و باز یاد چشمان 

تونستم باور کنم که توهم، وقتی دستش رو گرفتم، وقتی رویا افتادم، چطور می

او رو تو آ*غ*و*ش گرفته بودم، چشمام رو بستم و دستم رو روی قلبم 

نشست، چند بار نفس عمیق کشیدم تا تم، دردی آرام آرام روی قلبم می گذاش

ی قرص رو از جیب شلوارم بیرون  ی نداشت، بستهبلکه آروم بگیرد ولی فایده

 ها رو زیر زبونم گذاشتم و باز چشمام رو بستم.کشیدم و یکی از اون 

که برای  اش نه، باز خاطرات رو از اون روزی دردش آروم گرفت اما سنگینی

بار اولین بار رویا رو دیده بودم با خودم مرور کردم، اون روزی که برای اولین 
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شون به هم  رویا رو دیدم که دعوای سختی با سایه داشت و تمام پذیرایی خونه 

 ریخته بود، تمام جزئیات اون روز رو مرور کردم، صح*نه به صح*نه رو.

**** 

آور تنها گذاشتن، و در یه برزخ عذاب کردم تنها هستم و همه من راحساس می

وقتی جالل که یک پلیس بود حرفم رو باور نکرده بود پس اگر پیش پلیس هم  

های که دکتر زده بود همه حتماً فکر کردن، با اون حرف رفتم باور نمیمی

ها چرخیدم که با زنگ ام. مدتی توی خیابانکردن من دچار توهم شده می

، مادرم بود که تماس گرفته بود ببیند کجا هستم، موبایلم به خودم اومدم 

 خواست زود به خونه برم.نگرانم بود و می

وقتی رسیدم که ساعت نه شب بود و پدر و مادرم برای شام منتظرم بودن،  

دونم چرا اما گویا پدرم دلخور بود، سر میز شام که نشستیم علت نمی

حسابی به من نداد و خستگی کارش ناراحتیش رو پرسیدم اما جواب درست و  

ی خستگی به اتاقش رفت ی بیشتر نخورد و به بهونه رو بهونه کرد، چند لقمه 

 اش رو از مادرم پرسیدم:بعد از رفتنش علت ناراحتی
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 دونید چی شده؟ چرا بابا ناراحت بود؟ مامان شما می -

 خواهی سهمت رو از شرکتت بفروشی ناراحته. که میاز این  -

 تونم با سیاوش کار کنم، تحملش رو ندارم.دیگه نمی -

کنی ها باید بپذیری، شاید اون چیزهای که تعریف می عزیز دلم گاهی وقت -

ت واقعی به نظر بیاد اما حقیقتش اینه که واقعی نیست، تو امروز  نهایت واسه بی

 داییِ رضا رو دیدی؟ 

 متعجب گفتم:

 دونید؟شما از کجا می -

ت زنگ زده و گفته چی بهش گفتی، رفتید با هم مطب رضا و به پدر -

 های مدار بسته رو چک کردید.دوربین 

 مامان باور کن توهم نیست، اون دختر توهم نبود.  -

کنه، سایه گی کرده انکار میگیم سیاوش به خاطر اون غ*لطی که میمی -

 برای چی باید انکار کنه؟
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خواسته، کجا رفته؟ کدوم کشوره؟ شما نمی دونم، خب البد سیاوش ازش  -

 شماره تلفنی ازش دارید، باید بازم باهاش حرف بزنم. 

ت خوای از سیاوش واسه گویا رفته آمریکا، شماره تلفنی ازش ندارم می -

 بگیرم.

 اینکار رو بکنید، خودم باید با سایه حرف بزنم.  -

 گفت:مامان نگاه مهربونش رو به من دوخت و با نگرانی 

خیلی نگرانتم نیکان، خیلی، پدرت هم خیلی نگرانته، نگرانی االنم از اون   -

خواستی قلب عمل کنی بیشتره، هر چند اون د*ر*د قلبی هم موقع که می

 گویا دوباره برگشته.

 کنه.های اذیتم مییه وقت -

ریم پیشش، برای کی یه دکتر خوب فرانسوی سراغ دارم، رفتیم فرانسه می -

 لیط بگیریم؟ ب

 از سر میز برخواستم و گفتم:
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 جا خیلی کار دارم.رم این تصمیم عوض شده فعالً سفر نمی -

کسی رو نداشتم،  ی هیچ چیز و هیچشب بخیری گفتم و به اتاقم رفتم، حوصله

روی تختم دراز کشیدم و نگاهم رو به سیاهی آسمون دادم و باز یاد چشمان 

ستم باور کنم که توهم، وقتی دستش رو گرفتم، وقتی تونرویا افتادم، چطور می

او رو تو آ*غ*و*ش گرفته بودم، چشمام رو بستم و دستم رو روی قلبم 

نشست، چند بار نفس عمیق کشیدم تا گذاشتم، دردی آرام آرام روی قلبم می 

ی قرص رو از جیب شلوارم بیرون  ی نداشت، بستهبلکه آروم بگیرد ولی فایده

 ها رو زیر زبونم گذاشتم و باز چشمام رو بستم.ی از اون کشیدم و یک

اش نه، باز خاطرات رو از اون روزی که برای  دردش آروم گرفت اما سنگینی

بار اولین بار رویا رو دیده بودم با خودم مرور کردم، اون روزی که برای اولین 

ون به هم  شرویا رو دیدم که دعوای سختی با سایه داشت و تمام پذیرایی خونه 

 ریخته بود، تمام جزئیات اون روز رو مرور کردم، صح*نه به صح*نه رو.

**** 
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ی کردم، همهها رسیدگی میتموم مدتی که توی شرکت بودم به کارها و حساب

کارمندان سرکارشون بودند و ساعت کاری شرکت تا ساعت دو روال عادی 

اتی به در اتاقم خورد و خودش رو طی کرد، همه تقریباً رفته بودند که ضرب

 سیاوش وارد اتاق شد و گفت: 

 مونی؟همه رفتن تو می -

 نگاهی بهش انداختم و گفتم:نیم

 سیاوش تو واقعاً تو عمرت مدیریت نکرده بودی؟  -

 نه، ببخش اگر همه چیز به هم ریخته.  -

کنم تو هم توی شرکت نبودی وگرنه اوضاع و شه ولی فکر میدرست می -

 احوال انقدر نابسامان نبود. 

 ی رفتم آمریکا، سایه که اونجا مستقر شد برگشتم.یه هفته  -
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تموم رها کرد و رفت، حرف جا نیمهی رفت؟ درسش رو این چی شد یه دفعه -

 رفتنش نبود.

های  شدم، اونروز خواست بره ولی من مانعش می بعد از مرگ مامان خیلی می  -

ی به هم ریخته بودم، سایه هم همینطور، روزی که  که تو توی کما بودی خیل

 وقت برنگردی خیلی گریه کرد.گفتن احتمال داره هیچ

نگاهش کردم، می خواستم بپرسم چرا؟ اما گویی دلیلش رو یادم اومد، سایه  

بار غیر مستقیم به من ابراز عالقه کرده بود اما من جوابی به او نداده بودم، یه

 تاپم دادم و گفتم:ی لپصفحهنگاهم رو دوباره به 

 مگه گفته بودن ممکنه هیچ وقت از کما برنگردم؟  -

روزهای اولی که عمل شده بودی سطح هوشیاریت خیلی پایین بود. خدا   -

زدن، می گفتن های زیادی می خواست که برگردی، بعدم که دکترها حرف

ون بدی یا  ممکنه از نظر حرکتی مشکلی پیدا کنی شاید نتونی دستت رو تک

درست راه بری یا چه می.دونم کنترل درست و حسابی روی بدنت نداشته  
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گفت ممکنه تا یه مدت  باشی، ولی گویا فقط حدس دکتر نویدی درست بود می 

 همه چیز یادت بره. 

ها برای من  ی این اتفاقی لپ تاپ، اگر قرار بوده همه خیره ماندم به صفحه

ی دارم، یه حسی این رو به من  ی بود که وظیفهبیفتد و االن سالم هستم نشونه

 گفت که نباید زنده موندنم رو بیهوده بگذرونم. می

 نگاهم به سمتش برگشت و گفتم:

 تونی بری ؟ مونم، یکی دو ساعت دیگه میرم خونه، تو می من توی شرکت می -

 دم.مونم و کمکت میمن که وسیله ندارم، پس منم می -

ی لپ تاپ  مبل گذاشت و جلو آمد روی میز خم شد تا صفحهو کیفش رو روی 

 رو ببیند و بعد گفت: 

 خب از کجا شروع کنیم. -

پایدم، او خیلی تغییر کرده کردیم زیر چشمی او رو میتمام مدتی که کار می

دیدم، هر  بود، دیگر بشاش و شاد نبود و نگرانی توام با ترس توی چشماش می

شد و به فکر فرو  زد زود لبخندش جمع مییوقت هم حرفی به شوخی م
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شون  رفت، ساعت چهار بعد ازظهر از شرکت بیرون اومدیم و به سمت خونه می

زمان شد با رسیدن ناصر پدر سیاوش، از  رفتم، وقتی رسیدم که رسیدنم هم

ماشین پیاده شد و دستی برام تکون داد، سیاوش تعارف کرد که برم داخل من 

 از ماشین پیاده شدم، ناصر به سمتم اومد و گفت: هم زود پذیرفتم و

 چطوری نیکان؟ حالت خوبه؟ببخش که نتونستم بیام دیدنت.  -

 با او دست دادم و احوالپرسی کردم و او گفت:

خوشحالم که حالت خوبه، همون روزهای که توی کما بودی چند باری اومدم  -

 . ببخش.بیمارستان دیدنت ولی بعداً نتونستم بیام ببینمت

 کنم شما خوب هستین؟خواهش می  -

 چی بگم واال، گرفتار کار و زندگی، چطوری سیاوش؟  -

 خوبم، بریم تو نیکان.  -

ی شون شدم، تا وارد سالن شدم، با نگام به دنبال مجسمهبا اونها وارد خونه 

روزی که سایه و رویا دعوا  ی سالن بود، اون گشتم که گوشهی تزیینی میزرافه

ی بزرگ تزیینی که از کارهای وارداتی شرکت خودمون  کردند، اون مجسمهمی
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ی نسبتاً گرون قیمت. نبود مجسمه یعنی بود شکسته شده بود، یه مجسمه

 که من توهم نزده بودم.این 

با تعارفات سیاوش نشستم، خدمتکارشون که چای آورد متوجه شدم او هم  

کرد که گاهی سبتاً چاقی براشون کار میسال نتغییر کرده است، قبالً زن میان 

اومد. فکری مثل برق از سرم گذشت، اگر رویا توی این خانه اومده  در هفته می

 باشد حتماً انسیه خانم او رو دیده، او زن مهربان و خوبی بود. 

وقتی اون زن سینی رو مقابلم گرفت به خودم اومدم فنجان چای رو برداشتم  

ین موضوع سوالی بپرسم که خود سیاوش گویی فکرم رو که در مورد ابدون این 

 خواند و پیش دستی کرد توی گفتنش:

 کرد؟راستی انسیه خانم یادته اینجا کار می -

 آره، کجاست؟ -

 ذاره بیام سرکار.ازدواج کرده، گفت شوهرم نمی -

 واقعاً، مگه شوهر نداشت.  -
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شوهرش چند سال قبل به رحمت خدا نه بابا، یه دختر و یه پسر داشت ،  -

 رفته بود ، یکی دو هفته ی هست که رفته خونه ی بخت . 

 . باشه داشته خوبی زندگی شاءاهلل ان ، خوب چقدر –من 

با اصرار سیاوش برای ناهاری که زمان آن گذشته بود ماندم و دست پخت  

خانه شان خدمتکار جدیدشان را خوردیم ، بعد از آن خداحافظی کردم و از 

بار رفتم، یکرفتم به سمت جنوب شهر میبیرون زدم ، به سمت خونه نمی

ش رسونده بودم  انسیه خانم رو اتفاقی توی خیابان دیده بودم و او رو تا خونه 

دونست پس موقعیت خوبی بود، تا او رو پیدا کنم و سیاوش این موضوع رو نمی

 در مورد رویا از او بپرسم. 

***** 
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ی که انسیه خانم رو رسونده بودم  های آن محله ها توی خیابون ساعت

چرخیدم خیابان و چرخیدم، به شدت عصبی شده بودم چون هر چقدر می 

کردم، مدتی کنار خیابون ایستادم و فکر کردم، این موضوع کوچه رو پیدا نمی

ه  شد به هفت یا هشت ماه قبل، اصالً قصد اومدن به این محلتقریباً مربوط می

خوند اما برای اینکه پیرزن رو برسونم و او معذب  رو نداشتم و به مسیرم نمی

نباشه گفتم اینجا کاری دارم و در مسیرم هست، سرم رو روی فرمون ماشین  

ی ماشین خورد، سربلند  شیشهکردم که ضرباتی به گذاشتم و داشتم فکر می

 ادم و گفتم:کردم، افسر راهنمایی و رانندگی بود، شیشه رو پایین د

 سالم. -

 افسر جوان مشکوکانه گفت: 

 سالم، مشکلی پیش اومده آقا؟ -

 سری تکون دادم و گفتم:

 کنم.گردم پیداش نمینه دنبال یه آدرسی می -

 تونم آدرستون رو ببینم شاید بتونم کمکتون کنم.می -
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جا، حاال آدرس رو ندارم، تقریباث هفت هشت ماه قبل یه نفر رو رسوندم این  -

 کنم.ش رو پیدا نمیباهاش یه کاری دارم آدرس خونه 

 افسر مکثی کرد و گفت:

ای نداشت، شاید اینطور بهتر بتونید آدرس رو پیدا هیچ عالمت و نشونه  -

 کنید.

 کمی فکر کردم نگام رو به رو به رو دادم و گفتم:

 فروشگاه. -

 و دوباره نگام رو به افسر جوان دادم و گفتم:

 شون یه فروشگاه رفاه بود.روبه روی کوچه  -

افسر با شنیدن این موضوع کمی راهنماییم کرد و من خوشحال از او تشکر  

و راه افتادم، اما وقتی فروشگاه رو دیدم روبه رویش در آنسوی خیابون  کردم 

ی ندیدم، از مغازه دارها سراغ فروشگاهی دیگر را گرفتم و بعد از  هیچ کوچه

ی مورد نظر رو پیدا کردم، وقتی داخل  دو ساعت چرخیدن باالخره کوچه تقریباً

آمد مقابل کدوم یکی از  کوچه پیچیدم مشکلم دوباره شروع شد چون یادم نمی
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ها توقف کرده بودم، فقط یادم است که خانه جنوبی بود، با حدس و  اون خونه 

اونها نبود، زنگ  اما هیچ کدوم از زدم زنگ سه تا خونه رو زدم گمانی که می

انسیه رو ی چهارم رو که زدم مردی در رو باز کرد، سراغ زنی به اسم  خونه 

اند که شناخت اما از شانس بدم گفت که آنجا مستاجر بودهگرفتم که او رو می

دار محله  سه ماهی است که از اونجا رفتن، فقط تونستم با گرفتن آدرس بنگاه

ی پیدا کرده باشد بتونم انسیه خانم ی دیگهنه داد او برایشان خو که احتمال می

 رو پیدا کنم.

دست از پا درازتر سوار ماشین شدم و به دنبال آدرس بنگاه معامالت ملکی 

گشتم که موبایلم زنگ خورد، ماشین رو کنار کشیدم تا گوشیم رو جواب می

ر رو همزمان تونستم دوتا کابدم، از بعد از اون اتفاق اصالً تمرکز نداشتم و نمی

بایست زود دست از شدم و میانجام بدم گاهی هم دچار لرزش دست و پا می

کار بکشم و کمی استراحت کنم مخصوصًا رانندگی، این موضوع رو همین چند 

 روز اخیر متوجه شده بودم.

**** 
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های خواست زود برم خونه، این نگرانی مادرم بود که تماس گرفته بود و می

کرد هنوز ساعت هشت شب بود و او فکر اش داشت عصبانیم میبیش از اندازه 

کرد من قراره گم بشم، تماسش رو که قطع کردم باز راه افتادم، قبل از می

حرکت نگاهی به آینه ب*غ*ل انداختم که متوجه موتور سواری شدم که 

ی کوچه ایستاده بود، اهمیتی ندادم و حرکت کردم، اونقدری  تر در حاشیهعقب

یدم تا باالخره آدرس بنگاه امالک رو پیدا کردم، از شانس خوبم بود که چرخ

هنوز باز بود، سریع ماشین را پارک کردم و وارد بنگاه شدم، پیرمردی تنها بود  

که پشت میزی نشسته بود، جلو رفتم و بعد از سالمی سراغ انسیه خانم رو  

ونه تا باالخره متوجه در  ی که قبالً بودند رو دادم با کلی نشگرفتم، آدرس خونه

که کلی پرس و جو کرد راضی شد و آدرس  زنم ، بعد از این مورد کی حرف می

ی  جدیدشون رو به من داد، راه دوری نرفته بودند و چند کوچه باالتر از خونه 

ی رو اجاره کرده بودن، از پیرمرد کلی تشکر کردم و از  ی دیگه سابقشون، خونه 

رفتم که باز اون موتور  داشتم به سمت ماشینم می اش بیرون اومدم ومغازه

اهمیت از کنارش نگذشتم، شکی به با مثل دفعه قبل بی سوار رو دیدم، این 

جونم افتاد، سوار ماشینم شدم، باز از آینه عقب رو نگاه کردم و بعد حرکت 
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کنه خواستم مطمئن بشم که این موتور سوار من رو تعقیب می کردم، می

پاییدم، همه جا ند خیابان رو چرخیدم و از آینه پشت سرم رو میطور چهمین

ی انسیه خانم، مسیرم رو دنبالم بود ، مطمئن که شدم ترسیدم برم سمت خونه

اومد، نزدیک خونه  به سمت باال شهر تغییر دادم و اون موتور سوار به دنبالم می

سمش باز خشم به ی سیاوش بود، با دیدن ابودم که موبایلم زنگ خورد، شماره

جونم نشست اما حاال وقت عصبانی شدن نبود برای همین به خودم نهیبی زدم 

 و برای جواب دادن توقف کردم:

 الو سالم سیاوش .  -

 سالم رفیق بد عنق خودم، چطوری؟  -

 کنم خوب باشم.خوبم، سعی می -

 امشب یه مهمونی دعوت شدم، میای بریم. -

گذروندم برای  رفتم و با سیاوش بیشتر وقت میباید می خواستم برم اما نمی

 همین گفتم:

 بدم نمیاد، شاید یه کمی حال و هوام رو عوض کنه. -
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 ریم.کنه، میام دنبالت، با ماشین من می حتماً عوض می -

 باشه، چه ساعتی؟ -

 نه و نیم شب . -

خونه  از سیاوش خداحافظی کردم و قطع کردم، ساعت نه شب بود که به

رسیدم، پدر مهمان داشت، دو مرد تقریباً چهل و پنجاه ساله، وارد پذیرایی  

شدم که هر دو مرد با دیدنم برخواستند، سالمی که دادم پدرم با خوشرویی  

 گفت:

ایشون پسرم هستن، آقانیکان، نیکان جان این آقایون هم از دوستان   -

 قای بهنام قاجار.نزدیک من هستند، آقای بهرام قاجار و برادرشون آ

با مردها دست دادم و احوالپرسی کردم، نزدیک مادرم نشستم که باالفاصله 

 آرام به من گفت:

 کجا بودی؟ -

 رسیدم.ام میتوی شرکت بودم، به کارهای عقب افتاده -
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 بهرام من رو خطاب قرار داد و گفت: 

ی  گفتن از یه حادثهآقا نیکان، قبل از اومدنتون ذکر خیرتون بود، پدرتون می  -

 وحشتناک جون سالم به در بردید. 

نگام رو به او دادم، مردخوش چهره و جنتلمنی بود خورشیدگرفتگی کنار 

گ*ردنش بود که به خوبی مشخص بود، مرد چهارشانه و خوش هیکلی که با 

جو گندمی شدن موهایش جذابیتش هم بیشتر شده بود، در تایید حرفش 

 م:سری تکون دادم و گفت

رحم شدن، بهترین رفیقم کشتن و بله خداروشکر، دزدها این روزها خیلی بی -

من تقریباً یک ماهی توی کما بودم و االن درست و حسابی خاطرات گذشته رو 

 به یاد نمیارم.

 ی زیادی به برادرش داشت گفت: برادرش بهنام که تشابه چهره

داشتیم اونوقت دزدها   کاش توی ایران هم مثل آمریکا، حق حمل اسلحه -

 شدن. انقدر وقیح نمی

 ی بود. چی بگم واال، اونجوری هم یه ناامنی دیگه -
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 بهرام گفت:

گید، اسلحه راه حلش نیست، پلیس باید یه خورده بیشتر خودش  درست می -

 رو نشون بده. 

 شاید. -

نه ی نشستن و بحثشان رو نداشتم، خوردن دارو و تعویض لباسم رو بهاحوصله

 کردم و از جمعشون مرخص شدم تا برای رفتن به مهمونی حاضر بشم.

**** 

سریع کت و شلوار زیبایی پوشیدم و کمی به موهام رسیدم و از اتاق بیرون  

زدم، از پدر و مادرم و مهموناش خداحافظی کردم و تا رسیدن سیاوش ترجیح 

کردم، حدس می  و به اون موتور سوار فکرزدم دادم توی حیاط باشم، قدم می

خواستم  خواستن من رو بکشن، نمیها بودن و میزدم که از طرف همون آدم می

از سیاوش کمک بگیرم چون دیگه به او اعتماد نداشتم، به جالل هم  

خواستم تا رسیدن به سرنخ خوبی خبر بدهم، به اینکه چند نفر رو  نمی

خورد، سیاوش  کردم که موبایلم زنگاستخدام کنن تا کمکم کنن فکر می
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رسیده بود و جلوی در منتظرم بود، سیاوش توی ماشینش نشسته بود و سرش  

رو به پشتی صندلی تکیه داده بود و چشماش بسته بود، وقتی در کنارش 

 نشستم چشم باز کرد و گفت:

 چطوری؟  -

مثل سابق نبود سابق بر این خیلی سرزنده و شاد بود، خشک و سرد جوابش  

با خودم عهد کرده بودم رفتارم تلخی وجودم رو نشون نده اما   رو دادم هر چند

 داد. باز ناخودآگاه تلخی رفتارم توی کالمم خودش رو نشون می

 خوبم، خب راه بیفت.  -

 حرکت کرد و گفت:

 حسابی خوش تیپ کردیا. -

 بایست خوب لباس بپوشم، تو چرا بهتر نپوشیدی؟ مهمونیه دیگه، نمی -

یخی و یک تی شرت سفید تنش بود و یک کت تک آبی به روی  یک شلوار لی 

 آن پوشیده بود. 
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 از سر این مهمونی خیلی هم زیادیه.  -

 پس خیلی هم مهمونی مهمی نیست. -

ست، یه سری دختر و پسر که شهوتشون زده باال،  نه بابا یه دورهمی دوستانه  -

 اومدن توی هم بلولن. 

 عصبی گفتم:

 ام.بزن کنار من نمی -

 چی شد خب؟ -

من هنوز اونقدری شهوتم نزده باال که با لولیدن توی یه سری دختر ارضا  -

 بشم، بزن کنار.

 ای بابا شوخی کردم نیکان، تو که انقدر بدعنق نبودی.  -

 گی آدم حسابی توی اون مهمونی نیست.جوری که تو می این  -

 اومدی.ها میجور مهمونیتو که سابقاً این  -

 خوام بیام .دیگه نمی -
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 سیاوش مسرانه گفت: 

شینیم اگر خوشت نیومد پاشو جوری نباش دیگه، یه چند ساعت میاین  -

 بریم. 

خواستم بیشتر از کارهای سیاوش سر در بیارم باید مخالفتی نکردم حاال که می

هام دست خودم کردم اما واقعاً این عصبی شدنکارها و خودش رو تحمل می

 نبود. 

*** 

ی در کنار هم ایستاده بودیم و  ساعت بعد هر دو توی مهمونی بودیم، گوشهیک

کردیم، دختر و پسرهایی که مشغول ر*ق*صیدن ها رو نگاه میجمع مهمون

بودن، عاطفه دختر زیبایی که میزبان بود با دو جام م*ش*ر*وب به ما نزدیک  

 شد، سیاوش با تشکر گرفت اما من با اخمی گفتم:

 چیه؟  این -

 :عاطفه پشت چشمی نازک کرد و گفت

 نظیر، نخوردید تا حاال؟یه نو*شی*دنی بی -
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 ای نوشید و گفت: سیاوش جرعه

 ش قدغن کرده عاطفه جان.خورده اما فعالً دکتر واسه  -

 تون آبمیوه بیارن.گم واسهآهان ببخشید، می -

 انداختم و گفتم:نگاهی به سیاوش و باز ما رو تنها گذاشت، نیم

 جا خالیه، مگه نه؟چقدر جای دنیا این  -

 سیاوش باز کمی نوشید و گفت:

 زنی نیکان.ها خوب زخم میتازگی -

 بعد از اون اتفاق، فقط من عوض نشدم، تو هم عوض شدی سیاوش.  -

کنم برای اینه که دنیا رو فراموش کنم، پس با آوردن  هر غ*لطی که دارم می -

 هی بهم یادآوری نکن که لیاقتش رو نداشتم. اسمش 

 به سمتش چرخیدم، آرنجم رو ل*ب بار گذاشتم و گفتم:

خواستی خوای فراموشش کنی؟ قبل از اون اتفاق خیلی میبرای چی می -

 بکشونیش ایران و راضیش کنی به ازدواج.
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 سیاوش نگاهش رو به چشمان من داد و گفت:

اج نیستم، تنوع طلبی رو دوست دارم، دوست  ها فهمیدم آدم ازدوتازگی -

 ، دوست ندارم پابند و متعهد کسی باشم.دارم خودم غرق ل*ذت کنم

 گفتی عاشق نبودی. طور که میپس اون  -

 کردم که هستم.آره نبودم، فکر می -

کردم غمی که داشت و یه نفس تموم نوشیدنیش رو نوشید. نگاهش می

زدیم اما از وقتی ست مثل سابق با هم حرف میخواکردم، دلم میاحساس می

آبروی رویا بوده از او متنفر شدم و به سختی فهمیده بودم که او باعث بی

 باره نگاهش رو به سمت من برگرداند و گفت: کردم، به یکتحملش می 

 شاید بعدها حال االن من رو درک کنی. -

پیشنهاد ر*ق*ص داد  ها رفت، به دخترکیاین رو گفت و به سمت جمع رقاص

و با او مشغول ر*ق*صیدن شد اما من فکرم درگیر حرفش شد، سیاوش 

دونستم قصد گفتنش رو دونست، چیزهای که میقاعدتاً خیلی چیزها رو می

کرد، توی مدتی که من خواست بگه وجود رویا رو انکار نمی نداره ، چون اگر می 
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گونه عوض کرده بود و به  و این توی کما بودم چه اتفاقی افتاده بود که او ر

 ش دست کشیده بود. راحتی از عشق چندین ساله

گفت و تموم مدتی که در مهمونی بودیم سیاوش با دخترها و پسرها می

نوشید، وقتی از شدم تا مرز مستی و جنون میخندید، اگر من مانعش نمی می

راحت بودم، آدم که نگذاشته بودم م*ست کند نامهمونی بیرون اومدیم، از این 

گفتم کاش گذاشته بودم کنه، با خودم میم*ست هر چیزی رو اعتراف می

م*ست کنه تا همه چیز رو ازش بپرسم، در مسیر برگشت خستگی رو بهونه 

کرد و من به جای او پشت رل نشستم، سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد و  

ا در تعقیبمون بود،  پاییدم، همه جچشماش رو بست. گاهی از آینه عقب رو می

تونه سرنخ خوبی باشه و من نقشه  حاال مطمئن شده بودم که این موتورسوار می

که او من رو به دام بندازه، من به دام بندازمش. مدتی  کشیدم که قبل از این می

 به سکوت گذشت تا باالخره من این سکوت رو شکستم و گفتم:

 گفتی سایه االن کجاست؟ -

 گفت:با چشمان بسته 
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 آمریکا، پیش یکی از اقوام مادرمه.  -

کنم یه چیزی خیلی ناراحتت کرده، امشب ظاهرت شاد بود اما من فکر می -

 ت الکی و ظاهری بود. فهمیدم خندهمی

نگاهی بهش انداختم و  این سوال رو که پرسیدم صاف نشست و نگاهم کرد، نیم

 گفتم:

دیم، چیزی نبود که از هم پنهون کنیم قبل از این اتفاق خیلی با هم راحت بو -

 کنی.کنم داری خیلی چیزها رو ازم پنهون میولی االن فکر می 

 نگاهش رو به بیرون داد و جوابی نداد که باز گفتم:

 سیاوش ما هنوزم با هم رفیق هستیم. -

 این رو که گفتم نگاهم کرد و گفت:

 ظاهری آره، ولی دلی دیگه نیستیم. -

 زنی؟مورد چی حرف میدر  -

 رسیم، وقت برای حرف زدن نیست.دیگه داریم می -
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 خواهی بریم بچرخیم صحبت کنیم.می -

 کنیم.دیگه رسیدیم، فردا توی شرکت صحبت می -

مون ایستادم هر دو از ماشین پیاده شدیم و جلوی ماشین به هم  مقابل خونه 

 رسیدیم با هم دست دادیم و من گفتم: 

 بینمت.فردا توی شرکت می  -

 هنوز دستم توی دستش بود نگاهش رو به نگاهم دوخت و گفت: 

 دونستی سایه دوستت داره؟ می -

تونستم بفهمم توی سرش  از این سوال ناگهانیش جا خوردم، اصالً نمی

 چرخه.می

 چرا این سوال رو پرسیدی؟  -

و افتاد این موضوع رو دونستم دوست داره، وقتی اون اتفاق برای تمن نمی -

 فهمیدم، شاید من آدم لجنی باشم اما سایه دختر خوبیه. 

 زنی سیاوش.در مورد چی حرف می -
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 زنیم.فردا توی شرکت بیشتر در موردش حرف می -

 م گذاشت و گفت:و دست به شونه 

 بهترین رفیقی هستی که دارم نیکان. -

به سمت ماشینش رفت، سوار  ی راست من زد وی به شونه و خم شد و ب*وسه 

شد و خیلی زود رفت اما من حیرون وسط کوچه ایستاده بودم و دور شدن  

که برم داخل، انتهای کوچه رو نگاه  کردم قبل از این ماشین سیاوش رو نگاه می 

کردم هرچند اون موتورسوار سعی کرد پشت درخت پنهون بشه اما من به  

 خوبی متوجه او شدم.

**** 
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ذیرایی بزرگ خونه که شدم پدرم رو دیدم که تاریکی سالن زیر نور  وارد پ

ایش نشسته بود و سیگار ی سالن بود روی صندلی گهوارهآواژوری که گوشه 

کشید، به قدری توی فکر بود که متوجه ورود من به سالن نشست، به او  می

 تر شدم و گفتم:نزیک 

 سالم پدر. -

پکی م*حکم به سیگارش زد و دودش رو سر بلند و نگاش رو به من دوخت، 

 توی هوا رها کرد و گفت: 

 سالم، کجا بودی؟  -

 با سیاوش رفته بودم یه مهمونی، شما حالتون خوبه؟  -

فهمیدم که از کرد میطور نگام میسری تکون داد و تلخ نگام کرد، وقتی این 

ازم دونستم، بدست من دلخوره، ولی در اون لحظه دلیل دلخوریش رو نمی

 ترش شدم و گفتم:نزدیک 

 شه بگید چرا از دستم ناراحتید؟ می -
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فقط نگام کرد و بعد از مدتی از روی صندلی برخواست و رو در روم قرار گرفت، 

نهایت هرچند هم قدش بودم اما الغرتر از او بودم، از لحاظ چهره هر دو بی

ابروان پر و    ای روشن،شبیه هم بودیم صورتی کشیده با چشمان درشت قهوه

ای  ای تیره، حتی نزدیک چشم چپ هردویمان یه خال ریز قهوهموهای قهوه 

های ما این بود که پدرم روی سرش موهای پر داشت و من  بود، تنها تفاوت 

که تیغ بیندازم ولی تا جای که امکان داشت  اش را از ته زده بودم، نه این همه

سال بود ولی پدرم فقط ده  ۲۵ون ی سنیمکه فاصلهکوتاه کرده بودم، با این 

رسید، کمی او جوان مانده بود و بیشتر از هر  تر از من به نظر می سال بزرگ

 چیزی من شکسته شده بودم.

 نگاش در نگام نشست و گفت:

شناسمت؟ کنی نمیکنی؟ فکر میدونم چیکار داری میکنی من نمیفکر می -

گی همه چیز رو فراموش کردی، وقتی مینیکان تو خود منی، یکی عین خودم. 

تر از قبل شم سمجکنی من مطمئن میقدر داری عادی رفتار میوقتی این 

 گردی. دنبال توهمات ذهنیت می
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 ابروان در هم شد و گفتم:

 توهم نبود پدر.  -

 و پدرم عصبانی فریاد کشید:

واقعی ازش پیدا  ی کوچیک توی این دنیای توهم، اگه توهم نبود یه نشونه  -

 کردی. پس کو؟ چرا هیچی نیست؟می

 که خیال پدرم رو راحت کنم گفتم:برای این 

 سیاوش همه چیز رو اعتراف کرد. -

 همین یه جمله آبی بود بر آتش عصبانیتش و بعد ناباور گفت:

 چی؟ به چی اعتراف کرد؟ -

ر رویای که باهاش حرف زدم، قرار شده فردا توی شرکت همه چیز بگه. پد -

 من دیدم رویا و خیال و توهم نبود. تو رو خدا حرفم رو باور کنید.

نگاش در نگاه من بود اما فهمیدم که فکرش جای دیگری رفت و لحظاتی بعد 

 برگشت و گفت:
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 گفت که پدرش با دختری به اسم رویا ازدواج کرده بوده؟  -

 کشم.نه صراحتاً، ولی فردا از زیر زبونش حرف می -

 های تو توهم نبود. خوبه، خیلی خوبه، یعنی حرف  -

 نه توهم نیست.  -

 ام گذاشت و گفت:دست به شانه 

اگر توهم نیست، پس ممکنه بازم جونت تو خطر باشه، نگرانتم نیکان، تو   -

 ت بیفته. خوام که اتفاقی واسهتنها پسر منی، نمی

تر از این  خواستم نگران اش مشخص بود، نبه قدری نگران شده بود که از چهره 

کرد حرفی نزدم، بشه، پس در ر*اب*طه با اون موتورسواری که تعقیبم می

 آروم گفتم:

 نگران نباشید بابا، اتفاقی واسه من نمیفته. -

تونم که نگران نباشم، نیکان به خاطر من، بیا و بگذر از این ماجرا، با  نمی -

 مادرت از ایران برید، منم میام پیشتون.
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 جوری نگران شدید بابا، اتفاقی نیفتاده که.چرا این  -

 عصبی و نگران گفت:

اتفاق نیفتاده، نیکان مرده بودی، دکترها از دهن عزرائیل بیرونت کشیدن.   -

ی رضا رو، دیدم سر داغون و  من دیدم، دیدم جسد سوراخ سوراخ شده

 ی تو رو. متالشی شده 

اش و روی صورت شش تیغش  ونه این رو که گفت اشک از چشمانش روی گ 

 سرید و پرت شد. 

 ناخودآگاه در آغوشش کشیدم و زیر گوشش گفتم:

 شه بابا چون پشتم به پدر قوی خودم گرمه.من هیچیم نمی -

 من رو م*حکم توی آغوشش فشرد و گفت:

 خوام از دستت بدم.ی منی، نمینیکان تو آرزوی برآورده شده  -

**** 
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با پدر گذروندم و حرف زدیم، با خاطرات تلخ و شیرین گذشته مدتی از شب رو 

خندیدیم و پدرم کلی نصیحتم کرد، وقتی برای خوابیدن به اتاقم رفتم ساعت 

دو صبح بود، لباس راحتی پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم، چشمام رو که 

های که بستم بازم چشمای رویا توی ذهنم نقش بست و دوباره تموم اون اتفاق

گشتم وقتی ها به دنبال سرنخی میافتاده بود رو مرور کردم، درون اون اتفاق

شد، با رسیدم بازم چشمام از اشک خیس میبه ماجرای کشته شدن رضا می

همون چشمای خیس خوابم برد، با صدای زنگ موبایلم بود که از خواب پریدم، 

م با دیدن موبایل و  گشتهوا هنوز تاریک بود، دور و برم به دنبال موبایلم می 

 اسم سیاوش روی صفحه سریع جواب دادم:

 الو سیاوش.  -

 اومد صداش رو شنیدم که بریده بریده گفت:با صدای که انگار از ته چاه می 

 ...نیکان، نیکان. نی -

 سیاوش، چی شده؟ کجایی؟ -

 و باز گفت:
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 دنبالشی...، نیکان... دویست و سیزده، اون کسی که سایه -

و صدای فریاد سیاوش رو شنیدم و بعد تلفن قطع شد، ضربان قلبم باال رفته  

دونستم اتفاق بدی برایش افتاده، هر چقدر تماس بود و مضطرب شده بودم، می

گرفتم، تلفنش خاموش شده بود، از جا برخاستم و چراغ رو روشن کردم، 

. سوییچ ماشین را برداشتم ساعت دقیقاً چهار صبح بود با عجله لباس پوشیدم 

و با عجله از خونه بیرون زدم، خوشبختانه مادرم و پدرم متوجه من نشدند، با 

روندم و در بین راه مدام  ی ناصرخان میآور به سمت خونه سرعت و سرسام 

گرفتم وقتی از جواب دادن سیاوش ناامید شدم ی سیاوش رو میشماره

شون که اش خاموش بود، به خونه وشیی ناصر خان رو گرفتم او هم گشماره

کوبیدم زدم و گاهی با مشت به در میرسیدن سریع پیاده شدم و زنگ رو می

 فایده بود. اما بی

دونستم چه که هنوز نمیاز مقابل در عقب اومدم و به ماشینم تکیه زدم با این 

یه  اتفاقی افتاده اما احساس بدی داشتم و این احساس بد باعث شد که به گر

بیفتم. تا یادم اومد ممکنه سیاوش توی شرکت باشه سریع سوار شدم و به  

ی سیاوش رو گرفتم اما بازم سمت شرکت حرکت کردم، در مسیر باز شماره



www.taakroman.ir  

 
  

 
229 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

تلفنش خاموش بود. به شرکت که رسیدم وارد ساختمون شدم و خودم رو به  

، واقعاً شرکت رسوندم اما سیاوش اونجا هم نبود، مستاصل روی مبلی رها شدم 

. به فکر سیاوش بودم که صدای باز شدن آسانسور  دونستم باید چیکار کنمنمی

رو شنیدم، اون وقت از روز عجیب بود و به یکباره به یاد اون موتورسواری که  

کرد افتادم، از جا برخاستم و به سمت در رفتم تا خواستم در رو تعقیبم می

 درم رو شنیدم:ببندم پای مابین در قرار گرفت و صدای پ 

 نیکان.  -

 با شنیدن صدای پدرم در رو باز کردم، نگران گفت: 

چی شده نیکان؟ چرا اون وقت صبح از خونه زدی بیرون، هر چقدر صدات   -

 کردم چرا جوابم رو ندادی؟ 

 عرق روی پیشونیم رو گرفتم و گفتم:

اومده،   زد، به گمونم یه بالیی سرشسیاوش بهم زنگ زد، یه جوری حرف می -

هایی بزنه اما نتونست، بعد فریاد کشید و تلفنش خاموش  خواست یه حرف می

 شد.
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**** 

 پدرم وارد شرکت شد و دررو بست، روی مبلی نشوندم و گفت:

 گفت؟چی می -

 سرم رو بین دستام گرفتم و گفتم:

زنه. یه بار گفت سایه بعد  صداش گرفته بود، انگاری به زور داره حرف می -

 ...گفت اون کسی که دنبالشیت دویست و سیزده داشت میگف

 که تلفن قطع شد. 

 پدرم در کنارم نشست و گفت:

 یعنی چی؟ -

م باز نکرد، فکر شون کسی در رو واسه دونم، خودم رو رسوندم خونه نمی -

 کردم شاید توی شرکت باشه خودم رو رسوندم اینجا. 

 ام گذاشت و گفت:دست به شانه 

 نگران نباش، امیدوارم اتفاقی نیفتاده باشه. -
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اومدن و از هر کم کارمندها هم میتا ساعت هفت توی شرکت منتظر بودیم، کم

کردند، در این  اطالعی میگرفتم ولی همه اظهار بیکدوم سراغ سیاوش رو می

ی هم از سایه نداشتم.  ی سیاوش و نادرخان رو گرفتم. شمارهمدت بارها شماره

خبری تمام روز طول کشید و شرکت تعطیل شد، پدرم که برای  بیاین  

ی کارمندها رسیدگی به کارهایش رفته بود ساعت دو، به شرکت اومد، همه 

رفته بودن و من تنها بودم، من تنها روی صندلی چرخان پشت میز لمیده بودم 

 کردم که پدرم وارد اتاق شد و گفت:و فکر می

 هیچی خوردی؟هنوز اینجایی، از صبح  -

 سری تکون دادم و از جا برخاستم و گفتم:

 شما چرا اومدید اینجا؟  -

نگرانتم، یه دقیقه فکرم آروم نیست. رفته بودم بلیط مادرت رو اوکی کنم،  -

 نیکان از خر شیطون پیاده شو، با مادرت برو منم زود میام پیشتون.

ش رفتم و باز رو در که جوابی برای حرفش داشته باشم، به سمتبدون این 

 رویش ایستادم و گفتم:
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 تونم فعالً برم مسافرت. بریم؟ کنم، ولی نمیدونم نگرانید، درکتون می می -

پدرم سری تکون داد و با هم از شرکت بیرون اومدیم، وقتی سوار ماشین  

ی سیاوش رو گرفتم، پدرم بوقی زد و خودم شدم برای هزارمین بار شماره

من دقایقی بعد به راه افتادم، نگاهم رو از آینه به عقب دادم و به  حرکت کرد و 

ی وجودم رو  گشتم تا باالخره دیدمش، خشم همهدنبال اون موتور سوار می

ی ناشناسی بود  رفتم که موبایلم زنگ خورد، شمارهگرفت، به سمت خونه می

 دادم:  که سیاوش باشد سریع ماشین رو کنار کشیدم و جوابکه به امید این 

 الو سیاوش.  -

 اما به جای صدای سیاوش صدای مرد جوانی را شنیدم:

 سالم، آقا نیکان. -

 خودم هستم، شما؟ -

ی آگاهی، شما شخصی به اسم سیاوش حمیدی سرگرد جوادی هستم از اداره  -

 شناسید؟می

 رفیقمه، اتفاقی افتاده، کاری کرده که بازداشت شده؟  -
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 آروم گفت: مرد مکثی کرد و بعد

 متاسفانه، آقای حمیدی کشته شدن. -

 این جمله به قدری سنگین بود که مغزم هنگ کرده بود، ناباور گفتم:

 چی؟ -

 زمان اشکم روان شد و صدای مرد رو باز شنیدم:و هم

تونید ی شما رو پیدا کنیم، میاز موبایل شکسته شده شون تونستیم شماره -

 گاهی.ی آتشریف بیارید اداره 

با گریه جوابش رو دادم و سریع حرکت کردم در طول مسیر در حالی که گریه 

 ی پدرم رو گرفتم و موضوع رو گفتم و بعد تلفن رو قطع کردم.کردم شمارهمی

**** 

ی آگاهی رسیدم اشکام رو گرفتم و بعد از چندتا نفس عمیق از وقتی به اداره 

با پرس و جو باالخره سرگرد جوادی رو  ماشین پیاده شدم و وارد اداره شدم، و 

پیدا کردم، تا من رو دید متوجه حال و روز داغونم شد، من رو به اتاقش دعوت  
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کرد بعد از اینکه نشستم و یک لیوان آب به دستم داد، روبه رویم نشست و 

 گفت:

 ترین دوستش بودید؟ شما نزدیک -

 سری تکون دادم و گفتم:

 ش افتاده؟کاریش، جناب سرگرد دقیقاً چه اتفاقی واسه دوست و شریک  -

امروز صبح حول و حوش ساعت هشت صبح یه عده جوون که مشغول  -

ورزش بودن جسدش رو توی پارک جنگلی لویزان پیدا کردن و با پلیس تماس  

گرفتن، متاسفانه دوستتون حول و حوش ساعت چهار صبح با یک کلت کمری 

 اقدام به خودکشی کرده.

 ناباور گفتم:

غیرممکنه، سیاوش با من تماس گرفت، انگاری توی دردسر افتاده بود و   -

های بزنه، اما نتونست حرفی بزنه و بعد یه فریادی کشید و خواست یه حرف می

های به من بزنه،  تماسش قطع شد، سیاوش قرار بود امروز توی شرکت یه حرف 
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های من رو کشتن و این قتل ت جناب سرگرد چند ماه پیش یکی دیگه از دوس

 وقت پیدا نشدن. به گ*ردن یه مشت دزدی افتاد که هیچ

ی اتفاقات گذشته رو مو به مو تعریف کردم که گویی حسابی سرگرد رو و همه

 هایم تموم شد سرگرد گفت:به فکر فرو برده بود، وقتی حرف

 دویست و سیزده.  -

این بود، دویست و سیزده و بعد  بله آخرین حرفی که سیاوش پشت تلفن زد  -

گفت اونی که دنبالشی و تلفن قطع شد. جناب سرگرد به نظر شما این عدد چه 

 تونه بده؟ معنی می

ی گرفت و مدتی با کسی صحبت کرد و دوباره سرگرد از جا برخاست و شماره

 برگشت مقابل من نشست و گفت:

 دیم.بیشتر از شش سال ما دنبال سرنخی از این عدد بو -

 ابروی در هم کشیدم و گفتم:

 عدد دویست و سیزده؟  -
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 سرگرد سری تکون داد و گفت: 

 دویست و سیزده اسم یه باند تبهکار. -

گفت ناصر شنیدم ماتم برده بود، به یاد حرف رویا افتادم که میاز چیزی که می

 یه قاچاقچی.

 کشید.سرگرد باز حرفی زد و من رو از افکارم بیرون 

 تون برگشت پیش پلیس نرفتید؟ که حافظهبعد از این  -

نه، یعنی شرایط خوبی نداشتم، با دایی رضا که یه مامور پلیس صحبت کردم،  -

ها رو که چک کردیم هیچی رفتیم مطب رضا اونجا هیچی پیدا نکردیم دوربین 

یه   نبود یعنی تصویر من بود اما تصویر اون روز نبود، یادمه اون شب من

شرت سفید و شلوار لی و یه کت تک پوشیده بودم ولی توی تصویر دوربین  تی

 مداربسته یه کت و شلوار تنم بود. جالل دایی رضا وقتی چیزی پیدا نکرد رفت.

سرگرد خواست حرفی بزند که ضرباتی به در خورد و سرگرد نگاهش به سمت  

ی قد بلند و هدر رفت و بفرمای زد که در توسط مرد تقریباً چهل سال

ی که کت و شلوار خاکستری به تن داشت باز شد و وارد اتاق شد،  چهارشانه
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هردو برخواستیم، سرگرد با او دست داد و بعد او رو به من معرفی کرد، سرگرد 

 سیروان چاوش. 

ی باند دویست و سیزده بود و عجیب اسمش  گویا مامور رسیدگی به پرونده 

 برایم آشنا بود.

م نشست و عکسی را از جیب ب*غ*ل کتش بیرون کشید و مقابلم تا مقابل

 گرفت و گفت:

 این دختر دیدی؟  -

گفتن رویاست حاال عکسش مقابل چشمام بود، عکس رویا بود، رویایی که می

 اختیار اشک روی صورتم غلتید و گفتم:عکس رو گرفتم. بی

 رویا. -

 مرد هم خیس از اشک است. سر بلند کردم تا حرفی بزنم که دیدم چشمان آن 

**** 
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زد، اسم برادر بزرگش  صدای رویا توی سرم پیچید وقتی از برادراش حرف می

 سیروان بود، با تردید پرسیدم: 

 شما برادر رویا هستید؟ -

 سری به عالمت مثبت تکان داد و گفت: 

 بله، سرگرد جوادی گفتن شما خواهرم دیدید؟ کی و کجا؟ -

ی جزییاتش، وقتی کردم به تعریف کردن تموم ماجرا، با همه و باز شروع 

 هام تموم شد، سرگرد جوادی گفت:حرف

کردیم جسدی که امروز پیدا کردیم یه خودکشی باید  طبق شواهد فکر می  -

 کنم یه قتل باشه.های این آقا، فکر می باشه ولی با گفته

 سیروان نگاش رو به من داد و گفت: 

 تونیم پیدا کنیم؟سیاوش رو کجا می این ناصر پدر -

از امروز صبح که سیاوش تماس گرفت و تلفنش قطع شد بارها به پدرش   -

 شون رفتم کسی نبود.ده، یعنی تلفنش خاموش، خونه زنگ زدم ولی جواب نمی
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خواست که سریع نوشتم، سرگرد  و محل کار ناصرخان رو می آدرس خونه 

 رو ترک کرد وقتی تنها موندیم، سیروان گفت:جوادی آدرس رو برداشت و اتاق 

 رویا رو که دیدی سالم بود، حالش خوب بود؟  -

از ماجرای ت*ج*اوز حرفی نزده بودم نمی تونستمم که حرفی بزنم، سری  

 تکون دادم و گفتم:

ها سرراهمون رو گرفتن وقتی از دست کامبیز نجاتش دادم تا وقتی اون آدم  -

ها رو دید که راهمون رو بستن از ماشین پیاده اون ماشین حالش خوب بود، تا 

هوش شدم. تا دیروز دنبال  ی که به سرم خورد بیشد و فرار کرد، من با ضربه

ها برای ما افتاده، دنبال این  این بودم تا به اطرافیانم ثابت کنم که این اتفاق 

سایه و   بودم که ثابت کنم دختری به اسم رویا بود، چون انکار سیاوش و

 پدرشون، باعث شد تا دکترم فکر کنه دچار توهم شدم.

 چرا سیاوش و سایه انکار کردن؟  -

دونم، شاید ناصرخان تهدیدشون کرده بود، سایه که داشت توی دانشگاه  نمی -

دونم چی خوند وقتی به هوش اومدم از ایران رفته بود، نمی تهران درس می
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وی خطره، سیاوش توی تماسش اسم سایه  کنم سایه هم تشده؟ اما احساس می

 رو برد. 

با زنگ خوردن موبایلم از سیروان عذرخواهی کردم و جواب دادم، پدرم بود که  

گرفت، نشانی اتاق سرگرد ی آگاهی رسیده بود و سراغ من رو میبه اداره 

 جوادی رو دادم و تلفن رو قطع کردم و گفتم:

ضوعی رو یادم رفت بگم، چندوقتی پدرم، خیلی نگران من، در ضمن یه مو  -

های اونشب باشن که  کنه، شاید از آدم بینم یه موتورسوار تعقیبم میهست می

 بخوان من رو بکشن. 

 رفت گفت:سیروان از جا برخاست و همینطور که به سمت میز می

 دم دستگیر بشه.چقدر خوب، ترتیبی می -

که حرفی چرخید، قبل از این تلفنی مدتی با کسی حرف زد و بعد به جانب من 

 بزند ضرباتی به در خورد و با بفرمایید سیروان، در توسط پدرم باز شد. 

پدرم و سرگرد سیروان رو به هم معرفی کردم، پدرم با سیروان دست داد و  

 گفت:



www.taakroman.ir  

 
  

 
241 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

 حقیقت داره که سیاوش رو کشتن؟ -

 گفت:سیروان به مبل اشاره کرد و بفرمایی زد، پدرم در کنارم نشست و 

 نیکان که تماس گرفت واقعاً شوکه شدم. -

 سیروان جوابش رو داد: 

 متاسفانه بله.  -

 من گفتم:

 دونید جناب سرگرد کی هستن؟ پدر، می -

 پرسشگر نگام کرد و من گفتم:

کردن و ایشون برادر رویاست، همون دختری که سیاوش و سایه انکارش می  -

 خارجی نداره و توی توهمات من بوده. گفت این دختر وجود دکتر می

 پدرم متعجب نگاهش به سمت سیروان برگشت و گفت:

 های نیکان حقیقت داشت. ی حرفشه، یعنی همهباورم نمی -

 من گفتم:
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 کردید من دچار توهم شدم. شما چون اون دختر ندیده بودید فکر می -

 پدرم باز نگاهش رو به من داد و گفت: 

ها کردم، سیاوش و سایه انکار کردن، دکترت هم که اون حرف میچیکار باید  -

ی هم که از رو زد باعث شد فکر کنیم تو واقعاً دچار توهم شدی با اون حادثه 

 سر گذروندی، خب حق بده بهمون. 

 مهم نیست پدر. -

 پدرم باز نگاش رو به سیروان داد و گفت: 

 کی سیاوش رو کشته؟ -

 کنیم.سی میدونیم داریم بررنمی -

**** 

سیروان باز سواالتی از من پرسید و من تمومش رو با دقت جواب دادم و بعد  

 گفت:

 کنه، همکاران من...گی تعقیبت میدر ر*اب*طه با اون موتورسوار که می -



www.taakroman.ir  

 
  

 
243 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

 پدرم حرف سیروان رو برید و گفت:

 زنید؟بخشید در مورد کدوم موتورسوار حرف میمی -

 جوابش گفتم:من در 

متاسفم پدر، نخواستم نگرانتون کنم، چند وقتی هست که یه موتورسوار   -

 کنه.تعقیبم می

 برافروخته نگام کرد و گفت:

 تونی حل کنی؟ی رو به تنهایی میکنی هر مسئلهنیکان، چرا فکر می  -

کس حرفم رو باور نکرد، چون اگر در این ر*اب*طه هم با شما چون هیچ -

 شدید. تر میزدم فقط نگران یحرف م

عصبی سرش رو میون دستاش گرفت، سیروان رفتار آرومی داشت، مدتی به 

 سکوت طی شد که سیروان این سکوت رو شکست و گفت:

ذاریم اتفاقی برای پسر شما نگران نباشید آقای کامرانی، به امید خدا نمی -

 بیفته.
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 پدرم سر بلند کرد و گفت:

جور که خواهر شما برای پسر من تعریف کرده  نیستم که بتونید، این مطمئنم  -

جا دو تا از برادرای خودتون رو کشتن و دوتا از دوستای پسر من رو، تا این 

چهار تا قتل اتفاق افتاده و شما هنوز قاتلینشون رو دستگیر نکردید، چطور 

 افته.تونید با اطمینان بگید اتفاقی برای پسر من نمیمی

جا های پسر شما، خیلی اطالعات به دست آوردیم، االن که شما این با حرف -

نشستند، نیروهای ما در حال جستجوی ناصر پدر سیاوش هستن که به احتمال 

 های اصلی این باند.خیلی زیاد یکی از مهره

 ناباور گفتم:

 قدری پست که پسر خودش رو بکشه. یعنی اون  -

 سیروان با تلخندی گفت: 

 تر از اون چیزی که فکرش رو بکنید.پست -

که شما یه پلیس زدم، در مورد این بخشید وقتی با خواهرتون حرف می می -

 هستید هیچی نگفت، ولی اصرار داشت که بریم پیش پلیس. 
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سیروان مدتی نگاهش رو به میز عسلی دوخت و دوباره نگاش رو به من داد و  

 گفت:

ستن که من پلیس هستم، از وقتی وارد نیروی  دونی من نمیچون خانواده  -

م فکر می کردن کردم و خانوادهپلیس شدم به عنوان پلیس مخفی فعالیت می

 پزشکم، چون پزشک هم هستم.

 خونه؟ خواهرتون هم پرستاری می  -

 معلومه خیلی چیزها رو بهتون گفته.  -

 سری تکان دادم و گفتم:

اون رو توی مطب دوستم باز کردم از یه ساعت مردونه به دستش بود که  -

دستش، دستش زخم شده بود باید پانسمان می شد، اون ساعت توی مطب 

بود، وقتی با جالل دایی رضا رفتیم اونجا، جالل حرفم رو باور نکرد که اون  

 گفت واسه رضاست. اون ساعت االن پیش من. ساعت متعلق به رویاست، می

 االن باهاتونه؟  -

 ت، واسه تون میارم.سنه خونه  -
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 ممنون. -

تلفن اتاق زنگ خورد که سیروان از جا برخاست و تلفن رو جواب داد و مدتی 

 بعد وقتی تلفن رو گذاشت رو کرد به من و گفت:

 تمایلی به دیدن جسد دوستتون سیاوش دارید؟  -

 از جا برخاستم و گفتم:

 خوام ببینمش.آره ، می -

*** 

مسئول سردخانه کشویی رو عقب کشید و زیپ کاوری رو کشید و من با دیدن  

ی سیاوش باز اشکام سرازیر شد و تموم خاطراتی که با هم داشتیم توی چهره

ای بود  اش جای گلوله ذهنم نقش بست، سمت چپ سرش درست روی شقیقه 

ز او که به خاطر آخرین کارش اکه از آن سوی سرش بیرون رفته بود، با این 

طوری از دستش بدم، روی  عصبانی و ناراحت بودم اما هرگز دوست نداشتم این 

زمین زانو زدم و فقط گریه کردم، پدرم زیر بازوم رو گرفت و از سردخانه بیرونم  

زد، روی زد و تلفنی با کسی حرف میبرد، سیروان آن سوتر قدم می
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شد که با کمک قرصی  های کنار کریدور نشستم. اوضاع قلبم باز آشفتهصندلی

 سعی کردم آرومش کنم. پدرم در کنارم نشست و گفت:

 ترسم، تو رو خدا، با من لج نکن با مادرت برو فرانسه. نیکان من خیلی می  -

 سری تکون دادم و گفتم:

 رم.های رفیقام رو پیدا نکنم هیچ کجا نمیتا وقتی قاتل -

گرفتم؛ ی دنیا رو میشدم شمارهیاز جا برخاستم و همینطور که از پدرم دور م

 م رو شنیدم.مدتی طول کشید تا باالخره صدای دختر عمه

 سالم نیکان، چی شده یادی از من کردی؟ -

 بغضم رو خوردم و گفتم:

ش به تو واقعی بود، واقعنی دوستت دنیا، سیاوش هر چی که بود، عالقه  -

 دوستت داشت. داشت، واقعنی عاشقت بود، خطا کرده بود اما 

 ی سکوت گفت: دنیا بعد از لحظه 
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کنی؟ چی نیکان، چرا صدات بغض داره؟ چرا از فعل گذشته استفاده می -

 شده؟ 

 اشکم سرازیر شد و گفت: 

 تونی بیا ایران، بیا تا بتونی حداقل برای آخرین بار ببینیش. اگر می -

شستم و و بغضم شکسته شد و باز دوباره روی صندلی کنار کریدور ن

اش  هق گریه بریده از اتفاقی که برای سیاوش افتاده بود حرف زدم، هق بریده 

اومد اما خیلی دیر. فکر کردم برخواست و با گفتن میام تلفن رو قطع کرد، می

خواست یه کاری شاید روح سیاوش از دیدن دنیا خوشحال بشه، دلم می

 ش کرده باشم.واسه 

ز گریه کردم، این بار اما با صدای سیروان به  سرم رو میون دستام گرفتم و با

 خودم اومدم، سر بلند کردم، در کنارم نشست و گفت:

گید بهتره برید خونه، مامورای ما مراقبتون هستن تا اون موتورسواری که می -

 دستگیر کنن.

**** 
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اش مشخص بود که او هم د*اغ بزرگی نگام به سمت سیروان برگشت، از چهره

خبری از خواهر  کشه، الزم به پرسیدن نبود، مرگ دو برادر و بی می  رو به دوش

شکست، من دوستام رو از دست داده بودم و و مادربزرگش هر کسی رو می

اش رو از دست داده بود، خداروشکر که بعضی شکسته بودم او که خانواده 

 نشست، نگام رو بهتر به جونش می چیزها رو نگفته بودم وگرنه زخمی عمیق

 های براق کف کریدور دوختم و گفتم:سنگ

 شه؟تکلیف جسد رفیقم چی می -

تونید  شه، اما شاید چند روزی طول بکشه، می مونه، دفن می روی زمین نمی -

 اقوام درجه یکشون رو خبر کنید.

شون رو داشته باشه،  ی عمههمه شهرستان هستن، مادرم شاید شماره -

 دیم.بهشون خبر می

 کنید.وبی میکار خ -

زد انداخت و خطاب به من  و دوباره نگاهی به پدرم که تلفنی با کسی حرف می

 گفت:
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دونم چطوری؟ وقتی خواهرم رو توی  خوام بپرسم اما نمییه چیزی می -

 ی ناصر دیدی، بهتون گفتن همسر ناصر، یعنی... چطوری بگم؟خونه 

 فهمیدم، آروم گفتم:و اشک از چشماش سرازیر شد، منظورش رو 

گفت از وقتی پدرم این دختر آورده خونه، یه بار هم نرفته به  سیاوش می -

 ره.ترسه که دور و بر این دختر نمیگفت پدرم از یه چیزی میاتاقش، می 

 متعجب نگام کرد و گفت:

ی حساسی داره، اونقدری حساس که ما خبرهای تلخ رو تا جایی رویا روحیه -

ی عمیقی کردیم. با برادرم هامون ر*اب*طه ستیم ازش پنهون میتونکه می

گی، ساعت هامون. مرگ شاهین رو اگر تاب  داشت، اون ساعت مچی که می

ذاشت، وقتی خبر آوردن آورد چون هامون کنارش بود و یه لحظه تنهاش نمی

 که هامون هم کشته شده، یه جورایی رویا هم مرد.

 امیدوارم زنده باشه. کردم،غم چشماش رو حس می -

 های خودم جاری شد، سیروان برخاست و گفت:و اشک 

 بهتره برید خونه، نگران اون موتور سوار هم نباشید. -
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*** 

با پدرم به خونه برگشتم. من با ماشین خودم و پدرم با ماشین خودش، توی  

خونه  طول مسیر مراقب بودم اما دیگه اون موتورسوار رو ندیدم. وقتی به 

رسیدم قبل از پیاده شدن با سیروان تماس گرفتم و موضوع رو پرسیدم. او 

زد ها مراقب بودن و کسی رو در تعقیب من ندیدن. حدس می گفت که پلیس

ی آگاهی شدن، دست از تعقیب من برداشتن.  چون متوجه رفتن ما به اداره 

گ سیاوش  زد و موضوع مروارد خونه که شدم پدرم داشت با مادرم حرف می

ریخت تا من رو دید دوید سمتم و با  گفت و مادرم مثل ابر بهار اشک میرو می

 گریه گفت:

 گم پسرم، د*اغ بزرگیه.بهت تسلیت می -

ها رفتم، نای راه رفتن هم با چشمای خیس سری تکون دادم و به سمت پله

 نداشتم، توی خلوت خودم خیلی گریه کردم.

ند روز پلیس موفق نشد ناصرخان رو پیدا کنه، چند روزی گذشت و در این چ

از سایه رد و نشونی پیدا نشد و ما هم نتونستیم اقوام مادری سیاوش رو در 
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اش اومده بود، دنیا هم خودش رو رسونده شهرستان پیدا کنیم، اما تنها عمه

بود، پلیس جسد سیاوش رو برای تدفین به ما تحویل داد. روز خاکسپاری فقط 

اش و همکاران شرکت حضور داشتند، دنیا ی از دوستانش و دنیا و عمهتعداد کم

ی سیاوش کرد وقتی هم برای آخرین بار چهره قراری میبیشتر از هر کسی بی

کردن را دید از هوش رفت، دلم برای تنهایی سیاوش سوخت، وقتی دفنش می

 برای آخرین بار وقتی دیدمش به او قول دادم قاتلش رو پیدا کنم.

تونستم برم، هر چند از او زخم  بعد از تدفین سیاوش همه رفتن اما من نمی

خورده بودم. هر چند از او ناراحت بودم اما رفیق روزهای تنهاییم بود. رفیق 

خندیدم. مدت زیادی کنار هاش میگویی بود که همیشه با حرفشوخ و بذله 

صدای زنی رو   خاکش نشستم و گریه کردم، توی حال و هوای خودم بودم که

 شنیدم:

 گم آقا نیکان.تسلیت می -

اش برام آشنا بود مقابلم بود. اما گیج سر بلند کردم، زنی پنجاه ساله که چهره

 باره اسمش رو به خاطر آوردم:اومد کجا دیدمش که به یکبودم و یادم نمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
253 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

 انسیه خانوم. -

**** 

کنار قبر نشست، اشک خانم بود، جلوتر اومد و در دیدم انسیه درست می

 چشماش رو گرفت و گفت:

 خدا رحمتش کنه، جوون خوبی بود.  -

ی حرف زدن هم دونم چطور متوجه مرگ سیاوش شده بود، حوصله نمی

نداشتم برای همین هیچی نپرسیدم، همینطور خیره به گالهای گالیل روی قبر  

 بودم که باز صداش رو شنیدم:

 آقا نیکان حالتون خوبه؟  -

 دادم، نگام رو به او دادم و گفتم:ادبی بود اگر جوابش رو نمی بی

 هی بد نیستم، شما چطورید؟ -

خوبم، اما از وقتی خبر مرگ این جوون رو شنیدم، انگاری خودم جوون از   -

 دست دادم. 
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 و باز بغضش شکست و در میون گریه گفت:

 حیف این جوون بود، خواهرشون رو ندیدم، حالشون خوبه؟  -

 بد نیست. -

 نگاهی به دور و برش انداخت و با تردید گفت:

 خواستم یه چیزی رو بهتون بگم. آقا نیکان می -

اومد، اما خطاب  تر پیش میباز سربلند کردم و متوجه سیروان شدم که از عقب

 به انسیه خانم گفتم:

 بفرمایین.  -

 رسید و گفت:تا انسیه خانم خواست حرفی بزند، سیروان هم به ما 

 سالم. -

 هردو برخاستیم، جواب سالم سیروان رو دادم و گفتم:

 ممنون که تشریف آوردید.  -

 سیروان سری تکون داد و گفت: 
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 گم.بازم بهتون تسلیت می -

 تشکری کردم و نگام رو به انسیه خانم دادم و گفتم:

 خواستید بگید؟ بفرمایین انسیه خانم، چی می -

 خانم گویا پشیمان شد از گفتن حرفش و در جوابم گفت: انسیه 

 هیچی، خواستم بگم خدا بهتون صبر بده، ببخشید من باید برم. -

 کردم که سیروان پرسید: خداحافظی کرد و با عجله رفت، با نگام دنبالش می

 این خانم کی بود؟  -

 ی ناصرخان بود. انسیه خانم، سابقاً خدمتکار خونه  -

 و به سیروان دادم و گفتم:و نگام ر

گشتم، که این اتفاق بیفته و شما رو ببینم دنبال این خانم میتا قبل از این  -

تونست شهادت بده که رویا خواهر شما توی  چون آخرین کسی بود که می

کردم ی ناصرخان بوده و به من ثابت کنه این چیزهای که تعریف میخونه 

 توهمات ذهنی نبوده.
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 عجب! -

اومد نشست، خواست حرفی بزنه اما تا شما رسیدید انگاری ترسید و حرفش   -

 رو عوض کرد و رفت.

 این حرف رو که زدم نگاه سیروان به دنبالش رفت و گفت:

 دونه. پس نباید بذاریم بره، شاید چیزی می -

این رو گفت و به دنبال انسیه خانم رفت، من هم به دنبالشون رفتم، اما تا 

جا رفت، به او برسیم سوار تاکسی که گویا منتظرش بود شد و از آن بخوایم  

سیروان وقتی نتوانست به او برسد و حتی شماره پالک ماشین رو بردارد به  

 سمت من برگشت و گفت:

 شماره تلفنی، چیزی ازش داری؟  -

 ش رو پیدا کرده بودم. نه اما با پرس و جو آدرس خونه  -

 بریم. -
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یروان رفتیم و حرکت کردیم، مدتی به سکوت طی شد تا من  به سمت ماشین س

 این سکوت رو شکستم و گفتم:

 تونم بپرسم.یه سوالی می -

 بفرمایین .  -

 برادرتون شاهین، شاهد قتل کی بوده و اون کسایی که قاتل بودن کی بودن؟  -

سوال رو  نگاهی به من انداخت و باز جوابم رو نداد، قبالً هم این سیروان نیم

ی آگاهی پرسیده بودم و او جوابم رو نداده بود و باز سکوت کرد،  توی اداره 

 کمی دلخور گفتم:

درسته شما پلیس هستید، ولی منم توی این ماجرا دوتا از رفقام رو از دست  -

 دادم.

 نگاهی به من انداخت و گفت: باز نیم

 بردار. رنگ که روی صندلی عقب هست ی آبیاون پوشه  -
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گفت برداشتم و باز کردم که با ی رو که میبه سمت عقب چرخیدم و پوشه 

تصویر دوتایی رو به رو شدم، سمت راست تصویری سالم از یک جوان تقریباً 

ی غرق به خ*ون همان جوان  بیست و هفت ساله بود و تصویر سمت چپ جنازه

 بود، با دیدن تصویر گفتم: 

 این کیه؟  -

همه چیز از قتل این جوون شروع شد، نخبه و یک هکر    اسمش میالد، -

شه و رییس  العاده بود که حاضر به همکاری با باند دویست و سیزده نمی فوق

کنه، ساعت یازده شب با ضرب این باند رو تهدید به افشای اطالعاتشون می

 رسه. تصویر بعدی رو ببین.گلوله به قتل می

ساله بود، که سیروان در موردش    30 تصویر بعدی هم متعلق به یک جوان

 گفت:

ی که احمد؛ سی ساله و سروان مخفی پلیس که با تالش توی دار و دسته  -

کرد نفوذ کرد اما وقتی فقط یک قدم مونده بود تا به برای این باند کار می

 اعضای اصلی این باند برسه، هویتش لو رفت و با ضرب گلوله به قتل رسید.
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 که... عکس بعدی رو ببین. هاشون تا این یدن توی لونه دو سال تموم خز

 عکس بعدی هم متعلق به یک مرد تقریباً چهل ساله بود که سیروان باز گفت:

برادر من شاهد قتل این آدم بود، خسرو مهرانی، رییس بانکی که حاضر به  -

ده، توی روز  کنه که لوشون میشه و تهدید میهمکاری برای اختالس نمی

ش توسط دو نفری که از قضا یکیشون برای شاهین آدم  ن توی خونه روش

ی بوده به قتل میرسه، یکی از اون دوتا قاتل از همکاران سابق  شناخته شده

شاهین برادرم بود، یعنی یک خلبان بود، لو رفتن هویت اون آدم یعنی یه  

افت سرنخ بزرگ برای پلیس، شاهین قبل از پرواز دوتا تماس تهدیدآمیز دری

شن، وقتی به آلمان ش کشته میکه اگر حرفی بزنه خانواده کنه مبنی بر این می

ده، همون  نویسه به نامزدش توی روسیه و ماجرا رو شرح می ی میرسه نامهمی

ی گرده توی مسیر خونه توسط یک عده با سیزده ضربه روزی که به ایران می 

 رسه.چاقو به قتل می

 ک خلبان جوان بود که با دیدنش گفتم:تصویر بعدی تصویری از ی

 این برادرتون شاهین.  -
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 سری تکان داد و گفت:

ی شاهین رو بعد از مرگش دریافت کردم واقعاً شوکه شده بودم، وقتی نامه -

شد که برادرم قربونی اعضای این باند شده باشه، تصویر بعدی تصویر  باورم نمی

کرد، این آدما به خودشون هم  کار میهمون خلبان قاتلیه که برای این باند 

 های این باند باید مخفی بمونن به هر قیمتی که شده.کنن، سرکردهرحم نمی

بعد از تصویر آن خلبان، تصویر جوان دیگری بود که از شباهتش به سیروان  

 حدس زدم برادر دیگرش باشد. 

 این جوون هم برادرتون هامون؟  -

 ی چشمش رو گرفت و گفت:باز سری تکون داد، اشک گوشه

سالش بود، برادرم هامون رو فقط برای این کشتن که از من  26فقط  -

 زهرچشمی گرفته باشن.

 و تصویر بعدی تصویر رفیقم رضا بود و تصویر آخر هم تصویر سیاوش. 

 پوشه رو که بستم، بغضم رو به سختی فرو بردم و گفتم:
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 این همه جنایت برای چیه؟  -

 و قدرت بیشتر. برای پول -

موبایل سیروان زنگ خورد که سریع جواب داد و بعد از قطع کردن موبایل  

 خطاب به من گفت: 

 ناصرخان پیدا کردن.  -

 متعجب گفتم:

 واقعاً؟ کجا؟ -

 البته جسدش رو، باید بریم سمت کرج ، با من میاید؟  -

 ناباور فقط سری تکون دادم و گفتم:

 میام. -

 خیره موندم به جاده.و بهت زده 

**** 
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ی فرعی که گویا یکساعت و نیمی رانندگی کرد تا باالخره در انتهای یه جاده 

نیمه ساخته رها شده بود نزدیک به چند ماشین پلیس توقف کرد. جسد ناصر 

ی پرت و دور افتاده توسط چوپانی که از روستاهای اطراف کرج منطقهخان در 

ن حوالی آمده بود پیدا شده بود. ناصر هم مثل برای چرای گوسفندانش به آ

سیاوش با یه گلوله توی سرش کشته بودن و در آن محل چیزی که بتواند  

سرنخی به پلیس بدهد پیدا نشد. باز با سیروان راهی تهران شدیم. مسیر به 

ی نه چندان دور بود، به روزهای  گذشت و من ذهنم درگیر گذشتهسکوت می 

کردم که با صدای سیروان از  و شروع این ماجراها فکر میقبل از آمدن رویا 

 افکارم بیرون کشیده شدم.

 این خانمه اسمش چی بود؟  -

 نگام رو به او دادم و گفتم:

 کدوم خانمه؟ -

 شون بوده؟ همین زنه که سر قبر سیاوش دیدید، گفتید خدمتکار خونه  -

 انسیه خانوم. -
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 کمی به فکر فرو رفت و بعد گفت:.

 شون رو داری؟ آدرس خونه  -

آدرس رو دادم و سیروان به محض ورود به شهر کوتاهترین مسیر رو برای  

دار رسیدن به آن محله و اون آدرس انتخاب کرد. طبق اون چیزی که از بنگاه 

ی نسبتاً قدیمی و جنوبی در بایست همانجا باشد. خونهشنیده بودم، می 

خیلی پایین شهر. چند باری زنگ خونه رو بست در یکی از محالت ی بن کوچه

ی همسایه رفت و سراغشون  زدیم اما کسی در باز نکرد. سیروان به سمت خونه

 رو از همسایه گرفت ولی متاسفانه اونها هم خبری ازشون نداشتند. 

مون رسوند، وقتی مقابل  نتیجه برگشتیم، سیروان من رو تا مقابل خونه و باز بی

متحیر خونه شاید بشه گفت عمارت رو نگاه کرد، شاید خونه ایستاد مدتی 

ی در این شهر باشد. از او تشکر کردم و کرد چنین خونه فکرش رو هم نمی

ی پدرم خیره موندم. تا حاال پیاده شدم. بعد از رفتنش من هم مدتی به خونه 

ی سه اینجور ندیده بودمش. یه عمارت چهار هزار متری که برای یه خانواده 

ی یکی از  بیش از اندازه بزرگ بود، شاید هر کدوم از اتاقاش به اندازه   نفری
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م عادی شده بود یا شاید  های جنوب شهر بود. شاید اونقدری واسه خونه همون 

 اومد.وقت مهم نبود که به چشمم نمیم هیچواسه 

وارد که شدم نگاهم طول حیاط رو طی کرد اما خودم حسی نداشتم این حیاط  

رو طی کنم، به یاد حرف سیاوش افتادم و لبخندی روی ل*بم جا خوش طوالنی 

تون پارکیه واسه خودش، یا گاهی وقتا گفت حیاط خونهکرد. همیشه می

 گفت باید با ماشین اومد تا رسید به عمارت. یه خیابونه. می

رفتم و سیاوش بد یا خوب دیگه نبود، سر به زیر به سمت ساختمون می

کشیدم که صدای پدرم من رو کردم و آه میمرور می و با خودم خاطرات رفقام ر

 به خودم آورد. 

 نیکان.  -

 به دور خودم چرخیدم که باز صدام زد:

 نیکان من اینجام. -

کشید. چند ها روی چمن نشسته بود و سیگار میدر تاریکی زیر یکی از درخت 

 اومد.  قدمی که به سمتش رفتم از جا برخاست و به سمتم
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 کجا بودی؟ -

**** 

 

خان رو که گفتم، واکنشی نشون نداد. فقط سر به زیر  ماجرای کشته شدن ناصر

 انداخت و بعد از مدتی سکوت گفت: 

 ترسم.گذره بیشتر میهر دقیقه که می -

 اش گذاشتم و گفتم:دست به شانه 

 افته.اتفاقی نمینگران نباش باباجون برای من   -

 به چشمام داد و گفت:نگاه نگرانش رو 

 ذارم که اتفاقی بیفته.نمی -

لبخندی روی ل*بم نشست، حس خوبی بود که پدری مثل او داشتم. با هم به  

 سمت ساختمون راه افتادیم.

 مادر با دنیا بفرستید فرانسه؟  -
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 سری تکون داد و گفت: 

 نگرون تو. کنم قبول کنه، اونم دلگمون نمی -

م، دنیا یک سوی دیگر سالن در تاریکی روی مبلی کز هردو وارد سالن شدی

کرده و پاهاش رو جمع کرده بود توی آغوشش، مادرم به اسقبالمون اومد و  

 آروم گفت:

نیکان تو برو باهاش حرف بزن، از وقتی از سر خاک اومدیم یه لحظه هم آروم  -

 نگرفته.

 پدرم گفت:

 زدی که بیاد.نباید بهش زنگ می  -

 فهمید.ه که میباالخر -

به سمت دنیا رفتم. نزدیکش روی همون مبل سه نفره نشستم، که سریع 

تر نشست و پاهاش رو انداخت. دختر ریز نقش و زیبایی بود، پوستش جمع

های عسلی درشتی داشت از وقتی بینیش رو عمل کرده بود سفید بود و چشم
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قرمز شده  داد. از شدت گریه چشماشچشماش بیشتر خودش رو نشون می

 بود. 

 با آهی گفتم:

 شه.همه گریه که سیاوش زنده نمیبا این  -

 شده رو ل*ب زد و بعد گفت:های خشکل*ب

کنم. دو روز قبل از اینکه بهم زنگ برای غرور و خودخواهی خودم گریه می -

بزنی و بگی سیاوش کشته شده، خودش باهام تماس گرفت. خوشحال شدم از 

خواست باهام حرف بزنه اما من کارم رو بهونه  شکستم. میاینکه غرورش رو  

کردم و گفتم فعالً وقت ندارم، باز شب تماس گرفت و خواست با هم حرف بزنیم 

خواد و چند بار تماس خواستم ببینم چقدر خاطرم میولی من احمق می

 گیره برای همین باز گفتم توی مهمونی هستم.می

 فت: و باز بغضش شکست و با گریه گ

باهاش حرف بزنم ولی دریا گفت بچزونش تا بدونه ایندفعه   خواستم نیکان می -

 نباید خطا کنه و خطا کردن تاوان داره. 
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 اشکاش رو گرفت و باز گفت:

ی  رفتم سرکار، توی مسیر چند دقیقهفردا صبحش وقتی زنگ زد داشتم می -

یه زندگی عاشقونه گفت دنیا نشد زد. میباهم حرف زدیم. یه جوری حرف می 

کنم کسی بیاد توی زندگیت که عاشقونه باهات  ت بسازم اما دعا میواسه 

 زندگی کنه.

این حرف که زد عصبانی سرش داد زدم که تو ع*و*ضی خیلی نامردی، فکر  

کردم بعد از این همه مدت زنگ زدی معذرت بخواهی و همه چیز درست کنی و 

 کردم.اجازه ندادم حرف بزنه و تلفنش قطع 

ش شدت گرفت و صورتش رو پشت دستاش گرفت، نگاه منم میخ باز گریه

 زمین ماند. 

 کمی بعد که آروم شد گفت:

 نیکان، برای چی سیاوش کشتن؟ -

کنم. تقاص خ*ون سیاوش دونم دنیا، اما هر طوری شده پیداشون مینمی -

 گیرم.می
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رو کشتن و تو رو  همونای سیاوش کشتن که چند ماه قبل رفیقت رضا  -

 انداختن رو تخت بیمارستان. 

 ها هستن.احتماالً همون  -

ی به دانستن نداشت شاید هم نای برای حرف زدن. مدتی دلداریش  دنیا عالقه

 هایشان رفتند.تر شد، بعد از شام همه به اتاقتا کمی آرام دادم 

*** 

رفتم. پلیس باز عمالً در دو روز بعد دنیا به فرانسه برگشت و من به شرکت 

بست قرار گرفته بود. از انسیه خانوم هم رد و نشونی پیدا نشد. گاهی با بن 

ی شدم اما سیروان هم حرف تازه گرفتم و پیگیر پرونده میسیروان تماس می

 برای گفتن نداشت.

سه ماه دیگه طی شد، زندگی اطرافیانم به روال عادی برگشته بود اما من نه،  

ذاشت.  اما در باطن درگیر در ماجرای که یه لحظه هم آرومم نمی ر آروم در ظاه

اومد که بارها خواستم به سمنان سر خاک رضا برم اما باز کاری پیش می

 شد.نمی
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مادرم در فکر تدارک مهمونی بود تا بعد از سه ماه کمی حال و هوامون عوض  

ه برادر و یه خواهر قوم و  بشه. اقوام مادریم خیلی زیاد بودند، اما پدرم جز ی

 ی نداشت. خویش دیگه 

. کرد و عموم در رفت و آمد بین چند کشور بودخواهرش که فرانسه زندگی می

که پنج سال از به قول خودش تاجر شده بود که به دور دنیا سفر کنه. با این 

 گرفت.تر بود اما همیشه از پدر من برای کسب و کارش مشاوره میپدرم بزرگ 

 شدم.مشربی بود که از هم صحبتی با او سیر نمیگو و خوش م بذلهآد

افتادم چون پایه ثابت  از وقتی مهمونی شروع شده بود، مدام به یاد سیاوش می

گفت اگه یه روزی نیکان دعوت  ی ما بود. به مادرم میهای خونه مهمونی

 نکردید نکردید، اما من رو باید دعوت کنید.

ی فامیل نشسته بودم و توی فکر سیاوش بودم که دستی ترهاتوی جمع جوان 

 م*حکم روی پایم نشست و من رو به خودم آرود.

 کنی نیکان؟کجا سیر می -
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ی مادرم که تقریباً همسن دختر خاله این حرکت و حرف از پدارم بود، پسر 

 دیدمش. ها میبودیم و فقط توی مهمونی 

 نگاهی به بقیه انداختم و گفتم:

 کردم.سیاوش فکر می به -

 پدرام با تاسف گفت: 

های ما به هوا بود. قاتلش پیدا  خدا رحمتش کنه، وقتی بود صدای خنده -

 نشد؟

 نه متاسفانه... -

 ی بزنم که مادرم نزدیکم شد و گفت:خواستم حرف دیگه 

 نیکان جان برو استقبال عموت. -

کردم و از سالن بیرون   با شنیدن اینکه عموم اومده از جمعشون عذرخواهی

 رفتم.

**** 
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های  عمو داریوش تنها مهمونی بود که با ماشینش وارد خونه شده بود، از پله 

اش در ماشین رو براش باز کرده بود و عموم سنگی عمارت پایین رفتم. راننده

 ضمن پیاده شدن با دیدنم با خنده گفت: 

ی برادرم ومدن به خونه چه خوب که زنده موندی نیکان، وگرنه من برای ا  -

 هیچ دلخوشی نداشتم.

 با حرفش خندیدم و در آ*غ*و*ش گرفتمش و زیر گوشش گفتم:

 فقط به خاطر شما زنده موندم. -

 وقتی عقب ایستادم، مشتی آروم به کتفم زد و گفت:

 کمتر دروغ بگو پسر. -

های کردم. وقتی احوالپرسیبا هم وارد سالن شدیم. من، عمو رو همراهی می

ی نشستیم. عمو بعد معمول با اقوام به انتها رسید در کنار هم روی مبل دو نفره 

از خوش و بشی با پدرم دوباره نگاش رو به من داد و بابت مرگ سیاوش به من  

ید و من برای هزارمین  تسلیتی گفت، کلی هم در مورد این موضوع سوال پرس
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ی شنیده بودم جواب دادم. بعد از  بار به این سواالت تکراری که از افراد دیگه

 ها عمو مدتی سکوت کرد و بعد گفت:این حرف 

راستش نیکان اگه اومدم به این مهمونی فقط برای این بود که تو رو ببینم و  -

 در ر*اب*طه موضوعی باهات صحبت کنم.

 و جان؟چه موضوعی عم -

 تر، اینجا خیلی سر و صداست.بریم یه جا خلوت  -

 مایل باشید بریم توی اتاق کتابخونه؟ -

از این پیشنهادم استقبال کرد و با هم از اون سالن بیرون رفتیم، سالنی 

شه گفت پذیرایی کوچک خانوادگی ما بود طی کردیم. در یکی تر که میکوچک

ی بزرگی پدرم اونجا رو تبدیل به کتابخونه  های بزرگ سالن پایین کهاز اتاق 

کرده بود باز کردم، عمو وارد اتاق شد و من بعد از او وارد شدم. تمام دیوارهای  

های چوبی زیبایی بود که از کتاب پر شده بود و وسط  اتاق تا زیر سقف قفسه 

این اتاق چهار مبل راحتی تک نفره به دور میز عسلی گردی چیده شده بود. 

 مقابل هم نشستیم. هردو
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تر کرد و من او رو. فقط پنج سال از بابا بزرگ عمو داشت کتابخونه رو برانداز می

بود اما خیلی بیشتر از این پنج سال پیر شده بود شاید هم پدر من خوب مونده  

بود. از نظر هیکل و قیافه هم هیچ شباهتی به هم نداشتند، پدرم شبیه پدرش 

هن شیده بود. صورتی گرد و توپر، هیکلی چاق و هن بود و عموم به مادرش ک

 کن.

 وقتی کامل کتابخونه رو برانداز کرد نگاش رو به من داد و گفت: 

دونستی وقتی خیلی جوون بودیم با پدرت توی یه چاپخونه کار می -

 خوابیدیم. کردیم، شبا هم همونجا میمی

 سری تکون دادم و گفتم:

خوابیدید اما پدرم تا د از کار شما خسته میآره پدرم تعریف کرده بع -

 خووند. های تازه چاپ شده رو میمونده و کتابها بیدار میساعت

 ی زد و گفت:عمو خنده
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کرد چه کتابی باشه، آشپزی، رمان، سیاسی، درسی... باورت  فرقی هم نمی -

نده  های دوران بارداری رو خوشه یه شب تا صبح نشسته بود کتاب مراقبتمی

 بود. 

 با این حرفش خندیدم و بعد عمو گفت: 

 ی اطالعات باالیی داره. برای همینه توی هر زمینه  -

 و باز سکوت کرد، این سکوت رو من شکستم و گفتم:

 خواید در مورد یه موضوعی باهام حرف بزنید.گفتید می -

 مقدمه گفت:مستقیم به چشمام نگاه کرد و بی

 در موردش حرف بزنم در ر*اب*طه با ازدواجته. خوام موضوعی که می -

 متعجب گفتم:

 چی؟ -

 العاده زیبایه.دختریه به اسم آلماز که دختر فوق -

 ترک؟ -
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ت بله، پدرش تاجر سرشناسیه، البته این دختر رو پدر و مادرت واسه  -

پسندیدن و من مامور کردن در موردش باهات صحبت کنم، دختره عکس تو  

 جواب مثبت داده و حاال تو باید عکسش رو ببینی؟ رو دیده و

خندیدم که موبایلش  ام گرفته بود، داشتم میزد و من واقعاً خنده عمو حرف می

 رو به سمتم گرفت و گفت:

 نیشت رو ببند، بگیر عکسش رو ببین.  -

 که موبایل رو بگیرم گفتم:م جمع شد و بدون این خنده

سیاه رفقام توی تنمه اونوقت شما از عروسیم حرف عمو من هنوز لباس  -

 زنید.می

 عمو عصبانی به من توپید: 

 دستم خسته شد نیکان، بگیر.  -

ناچاراً موبایل رو گرفتم. حق با عمو بود دختر قشنگی بود، پوستی سفید و  

های چشمان کشیده و درشتی داشت، رنگ چشماش هم سبز بود. ل*ب
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ی زیتونی که کوچیک و بینی که به ظاهر عملی بود. موهای براق و رنگ خورده 

 ی از جلوی موش رو هم سبز کرده بود.تکه 

 ونم که باز سرم داد زد و گفت:خواستم گوشی عمو رو برگرد

 ش هم هست نگاه کن. عکسایی دیگه -

ها و فیگورهای مختلفی عکس گرفته ناچاراً بقیه هم نگاه کردم، توی موقعیت 

شاپ و چند عکس توی برف و  بود توی زمین بیسبال، تنیس، دانشگاه، کافی

نجش  هنگام اسکی، آخرین عکسش یک عکس دلبرانه با فیگوری خاص بود، آر

اش رو روی لپش قرار داده بود و سه  گاه میز کرده بود و انگشت اشاره رو تکیه 

اش بود، چشمکی به دوربین زده بود و  ش رو زیر چونه انگشت دیگه 

 هایش رو جمع کرده بود. ل*ب

خواستم این عکس رو رد کنم که چیزی توجهم رو جلب کرد و دوباره روی  

 اش بود زوم کردم.توی انگشت اشاره  همون عکس برگشتم. روی انگشتری که

ای مربعی شکل که عدد دویست و سیزده با اعداد  یک انگشتر خیلی ساده نقره 

 انگلیسی روی اون حک شده بود. 
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 متحیر عکس مونده بودم که صدای عموم رو شنیدم:

 خوشگله نه؟  -

 سر بلند کردم، حرفش رو نشنیده بودم، با لبخند گفت:

 پسندیدی؟  -

کردم چند درصد احتمال دونستم چی باید بگم، داشتم با خودم فکر مینمی

داشت این عدد اتفاقی روی انگشتر این دختر ترک بوده باشه که باز با صدای  

 عموم به خودم اومدم.

البته آلماز یه رگش ایرانیه، چون مادرش ایرانیه. زبان فارسی خیلی خوب نه   -

 ولی بلده، انگلیسیش هم خوبه. 

 خودم اومدم و گفتم:  به

 چطوری باهاشون آشنا شدید؟  -

اسم پدرش اوکتای پاشاست من سالیان زیادیه با اوکتای رفاقت دارم و گاهی  -

معامالتی داریم باهم. چندین بار دیگه دختر اوکتای رو به پدرت پیشنهاد دادم  



www.taakroman.ir  

 
  

 
279 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

ان  خوام دریا رو برای نیکگفت میتا برای تو خواستگاری کنن ولی پدرت می

بگیرم. ولی تو زیر بار ازدواج با دریا نرفتی. حاال پدر و مادرت با این دختر 

 موافقن، نظر تو چیه؟ 

کردم، باید زد و من به عدد دویست و سیزده فکر می عمو از ازدواج حرف می 

دادم  کردم اگر این دختر سر نخ ماجرا بود نباید این سرنخ از دست میکاری می

 برای همین گفتم:

 باید فکر کنم عمو. -

 لبخند رضایت به ل*بش نشست و من با شیطنت گفتم:

 تونم عکساش رو داشته باشم. می -

 ی بلند عمو رو در پی داشت و بعد گفت: این حرفم خنده 

کنه. خودت از رو موبایلم  دونستم خوشگلی دختره کار خودش رو میمی -

 بردار. 

سی که انگشتر توی دستش معلوم ها فقط همون عکی اون عکس از میون همه 

 بود به موبایل خودم فرستادم تا بتونم به سیروان نشون بدم.
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**** 

 فصل دوم

کردم در کنار دوستم های ریز و درشتی که نثارشون میبا اوقات تلخ و فحش 

 سلین نشستم. سلین ریز خندید و گفت: 

 خب خودت خواستیش.  -

 با تندی گفتم:

زیادی کردم. بعدم قبول کردم که االن باید بیان، وسط تفریح من. من غ*لط  -

 گندشون بزنن. 

 سلین باز خندید و گفتم:

 حاال انقدر حرص نزن، عوضش بعداً با اون میایی، راستی اسمش چی بود؟  -

دونمی گفتم، کمربندم ی چشم نگاهش کردم و چه میکالفه و حرصی از گوشه

صندلی تکیه دادم تا رسیدن به استانبول کمی رو بستم و سرم رو به پشتی 

 بخوابم. 
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رسید پسر بدی باشه البته  فقط عکسش رو دیده بودم و توی عکس به نظر نمی 

چهره بود، اما شرط کرده بودم که باید خودش رو ببینم و تیپ و خوش که خوش

مدتی باهاش در ر*اب*طه باشم تا بتونم بهتر بشناسمش اما قصد داشتم بعد 

تا برچسب ریز و درشت بهش بچسبونم و از سر بازش کنم. این تفریحی  چند

بود که به تازگی برای خودم دست و پا کرده بودم. درست از وقتی که پای 

خواستگارها وسط اومده بود. پدرم مرد سختگیر و مستبدی بود. همیشه هم 

رو کرد که حق نداری کسی در ر*اب*طه با موضوع ازدواجم به من گوشزد می

خودت برای ازدواج انتخاب کنی. من هم قصد داشتم اینطوری از قانون  

ی پدرم انتقام بگیرم. دو نفر قبلی پسر تاجرای سرشناسی بودند. اولی ظالمانه

عاطفه بود و آخر هم با یه دعوای حسابی از سر بازش کردم و خیلی سرد و بی

 ی لوس و ننر بود. دومی یه بچه ننه 

خواستم عاشق بشم کردم، میی ازدواجم فکر مییی به قضیهاما من خیلی رویا

وقت سر اما خب پسری که چنگی به دل بزنه و مثل قهرمانای فیلما باشه هیچ

شد. توی اقوام و اطرافیانم پسر زیاد بود اما شبیه این بازیگرای  راهم سبز نمی

 رمان نبودن.ننه بودن، قهقیافه بودن بچه های عاشقانه نبودن یا اگر خوش فیلم
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 خوردم که ناخودآگاه با خودم گفتم:توی فکرام غوطه می

 تا ببینیم این پسر ایرانیه چیه؟  -

 با این حرفم سلین متعجب گفت:

 گی؟چی می -

 چشمام رو باز کردم و گفتم:

 شه مثل این فیلما.گم سلین چرا زندگی من نمیمی -

 سلین باز خندید و گفت:

 ی که بشه.خودت باید بخوا  -

شون یه جاشون  شم، همهدونم چرا عاشق هیچکی نمیخوام، فقط نمیمن می -

 لنگه.می

با این حرفم باز بلند خندید، سلین به معنی واقعی کلمه یه دختر سرخوش و 

گذرانی بودم ولی اهل شاد بود و تنها دوستی بود که داشتم. با اینکه آدم خوش 
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جمع دوستانه داشتیم که گاهی وقتم رو با اونها  بازی نبودم البته چندین رفیق

 گذروندم.می

 موهام رو پشت گوشم زدم و گفتم:

گم سلین این پسره رو چطوری باید بپیچونیم، پدرم خیلی ازش تعریف  می -

 کنه.می

 کنه. اسمش چی بود؟ پدرت هرکسی رو بهت معرفی کنه ازش تعریف می -

 کمی فکر کردم و گفتم:

 نیکی. -

 ای در هم کشید و گفت:چهره

 نیکی یه اسم دخترونه نیست. -

خیالش. به خدا اگر یه پسر لوس و ننر  نه یه چیز دیگه بود، یادم نیست، بی  -

 مامانی باشه بالیی به سرش بیارم که دُمش رو بذار رو کولش برگرده کشورش.

 سلین باز خندید و گفت:
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 تو فارسی بلدی؟  -

زد که مثالً درم این چند روزه فقط باهام فارسی حرف مینه خیلی خوب، ما -

 زبانم رو بهتر کنه.

طول پرواز آنتالیا تا استانبول فقط با حرف گذروندیم، از فرودگاه که بیرون 

اومدیم ماشینی که پدرم فرستاده بود خیلی وقت قبل اومده بود و منتظرمون  

 بود. 

 اسماعیل گفتم:مون تا نشستم خطاب به راننده 

 های بابا اومدن؟ این مهمون  -

 اسماعیل از آینه نگاهم کرد و با لبخندی گفت:

 ی قبل خودم اومدن دنبالشون و بردمشون خونه. بیست دقیقه -

ی در هم کشیدم و هیشی گفتم، اسماعیل ماشین رو از جا کند و باز چهره

 گفت:

 رای شما...کنم این پسر، شوهر مناسبی بخانوم فکر می -
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 با تندی حرفش رو بریدم و سرش داد زدم:

 خواد در مورد شوهر مناسب من نظر بدید. شما نمی -

اسماعیل واخورده از حرفم سکوت کرد، تنها اخالق بدم همین بود گاهی به 

 زدم.دلیل سر اطرافیانم داد میشدم و بیشدت تند می 

ام. کمی عنی اینکه باز تند رفتهم کرد یی حوالهسلین به دستم زد و چشم غره

از مسیر که طی شد از اسماعیل دلجویی کردم و بابت رفتارم از او عذرخواهی  

 کردم.

های رسمی لباس وقتی اسماعیل مقابل مزونی که همیشه برای مهمونی 

 گرفتم توقف کرد باز با تندی گفت: می

 پوشم.گفته باشم من لباسی که پدرم خواسته نمی -

 ل آب دهنش رو با ترس قورت داد و گفت:اسماعی

خانم تو رو خدا، آقا گفتن اگر شما لباس مناسب نپوشید من رو اخراج   -

 کنه.می



www.taakroman.ir  

 
  

 
286 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

 کنم.بهتر، خودم استخدامت می  -

 سلین با حرفم خندید و اسماعیل گفت:

 خانم تو رو خدا، آقا گفتن یه پوشش مناسب... -

 و باز بر سرش فریاد زدم: 

 خیلی هم خوبه.  پوشش من -

تری بگیرم. یک با کلی خواهش سلین و اسماعیل راضی شدم برم لباس مناسب

ی شرت صورتی و سویشرت سفید تنم بود. وارد مزون و مغازه شلوار لی و تی 

ی به استقبالمون اومد و  بزرگ پوشاک فروشی که شدیم مرد جوان اتوکشیده

اومد. گویا از قبل در جریان بعد از اون زینب خانوم صاحب فروشگاه 

خواستگاران قرار گرفته بود و چندین لباس مناسب برای من ردیف کرده بود،  

های شیک و سنگین و به قول بابا باوقار. اما من دنبال چیز دیگری بودم. لباس

 رفتم.های بابا می بایست زیر بار حرفنمی

ی شیک زنانه فکری به  چرخی زدم و بعد از کلی معطلی با دیدن کت و شلوارها

سرم زد. موبایلم رو از جیبم بیرون آوردم و چند عکس سرچ کردم. یک دست 
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ی یک کت و شلوار مشکی که دو سایز برایم گشاد بود برداشتم و به اضافه

کرد. وقتی از اتاق پرو بیرون اومدم پیراهن سفید، زینب خانوم متعجب نگام می

ی هم گرفتم و با یک کاله کفش مدل مردانه  پروا زد زیر خنده.سلین بلند و بی 

دوری مشکی و یک دستمال گ*ردن که دور دست راستم پیچیدم. شدم 

ها دیده بودم و همیشه از های ایرانی، چند تا فیلم از اون شبیه به داش مشتی

اومد و این اولین باری بود که اینطوری لباس پوشیده  این تیپ مردها خوشم می 

نداختم دستم زیر آستینش ی بلند بود که اگر دستم رو میبودم، کتم به قدر

 رفت.می

 م گذاشت و گفت:سلین نزدیکم شد و با خنده سرش رو روی شونه 

 خوای پدرت رو بکشی آلماز.می -

 خودش خواسته یه لباس مناسب بپوشم، خب بریم.  -

مون دویدن تا مانعم بشن با هدر حالی که سلین و زینب خانوم دنبالم می

های توی تنم دو دستی به  ها از مغازه بیرون زدم، اسماعیل با دیدن لباس لباس

 سر زد و گفت:
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 بدبخت شدم.  -

**** 

مرغم یه پا داشت و تصمیم گرفته بودم با همون لباسا برم خونه، وقتی پدرم 

ی خودم در لباس پوشیدن رو قبول نداشت باید فکر اینجاش رو هم  سلیقه 

طول مسیر اسماعیل خیلی اصرار کرد تا از تصمیمی که گرفتم کرد. در می

ی بزرگ  ی خونه منصرف بشم ولی من قصد کوتاه اومدن نداشتم. در بزرگ نرده 

مون باالتر از ورودی قرار داشت و ویالیمون با ریموت باز کرد و وارد شد، خونه 

و بعد برای همین مسیر ورودی یه کمی سرباالیی بود. تا جلوی عمارت رفت 

ها جلو اومد و در رو باز کرد. تا مقابل در ورودی توقف کرد، یکی از نگهبان

اومد و  های اون نگهبان هم چهارتا شد. سلین پشت سرم میپیاده شدم چشم

که برام باز زد تا بلکه من رو منصرف کنه، در سالن رو قبل از این آروم صدام می

ها خبر ندارم وارد  ز وجود مهمون کنن خودم باز کردم و طوری که نشان بدم ا

 مشتی که توی فیلم دیده بودم داد زدم: سالن شدم و مثل اون داش 

 ننه... ننه، کجایی ننه؟ -
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های زیبا و سلطنتی چرخیدم به سمت راست سالن، همه از روی صندلی

ی پدرم از عصبانیت قرمز شده کردن. چهرهبرخاسته بودن و من رو نگاه می 

دمش وا خوردم و خودم لعنت کردم چرا این شکلی وارد شدم. با  بود. وقتی دی

که از قبل نقشه کشیده بودم ولی پشیمون بودم. اما آبی بود که ریخته بود  این 

 شد جمعش کرد.و نمی

ی بلند آقا داریوش به هوا برخاست، آقا داریوش  بعد از مدتی سکوت خنده 

 اومد. که اسمش یادم نمی ی بودی خوش تیپ و اتو کشیدهعموی همون پسره 

 داریوش به سمتم اومد و گفت:

 تیپ شدی. آلماز، چقدر خوش -

با این حرفش لبخندی روی ل*بم نشست. ولی وقتی نگام به خشم اوکتای خان 

 افتاد سرم پایین افتاد و گفتم:

 دونستم مهمون داریم. ببخشید من نمی -

ودم، آقا داریوش شنید و دستی  حرفم رو طبق عادت به زبان ترکی بیان کرده ب

 ام زد و به زبان ترکی جوابم رو داد:به شانه 
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 اشکال نداره دخترم.  -

و دستم رو گرفت و جلو رفتیم. سالمی هر چند سخت به زبان فارسی دادم که 

پدرش سرد و خشک جوابم رو داد. مردی قد بلند و چهارشانه بود که اگر آقا 

کردم برادر بزرگ اون  کرد، فکر میعرفی نمیداریوش او رو کوروش برادرش م

ست از بس که جوون بود. آقا داریوش بعد اون پسره رو معرفی کرد، پسره

 نیکان. 

سالمی به زور تحویلش دادم که با تکون دادن سرش جوابم رو داد. تو دلم  

 کنم.گیری به وقتش آدمت میگفتم االن واسه من خودت رو می

ج زهرمار مادرش زنی ریزه و میزه و دوست داشتنی بود.  بر خالف این دو تا بر

جلو اومد و با من دست داد و من رو در آ*غ*و*ش گرفت، تا خواستم بشینم 

 پدرم گفت:

 آلماز. -

همونطور نیمه ایستاده نشسته خشکم زد و خیره موندم به پدر، اخمش رو به  

 جون خریدم. 
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 لباس عوض کن و بعد بیا پیش ما. -

 که نزدیکم بود دستم رو گرفت و نشوندم و گفت:داریوش 

 پسندیم.کوتاه بیا اوکتای خان، ما این عروس داشی رو بیشتر می -

با لبخندی ازش تشکر کردم، یک مرد چاق دوست داشتنی بود. برخالف برادر  

 ی بد عنقش. و برادرزاده 

 داریوش خان باز گفت:

 آنتالیا خوش گذشت آلماز جان؟ -

ترسم ریخته بود کالهم رو از روی سر برداشتم و همینطور که خودم رو من که 

 زدم به زبان فارسی که کلی با کمک مامان تمرین کرده بودم گفتم:باد می

 خوب بود. جای شما خالی. -

 داریوش با لبخندی باز گفت:

خداروشکر فارسیت خوب شده، دیگه الزم نیست آقا نیکان ما،ترکی یاد  -

 بگیره. 
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 ابروی باال انداختم و گفتم:

تونن فارسی یاد ی مردم ترکیه که نمیمن فارسی یاد بگیرم، خب بقیه -

بگیرن. برای صحبت با مردم ترکیه و زندگی توی ترکیه باید زبان ترکی یاد  

 گرفت.

کردم، ی چشم نگاهش میخواستم واکنشش رو ببینم برای همین از گوشه

 نش نشون ب*دن، اما پدرش گفت: دونستم هر لحظه ممکن واکمی

درسته حق با شماست آلمازخانم، برای زندگی توی ترکیه باید زبان ترکی رو  -

 گیره.یاد گرفت، نیکان هم این زبان یاد می

خواست من شکار کنه حتی گویا نسبت به این موضوع مخالفتی نداشتند و می

 به قیمت زندگی توی ترکیه.

 داریوش گفت:

آلماز جان، ما این شرط شما رو قبالً از پدرت شنیدیم، نیکان هم با این   -

 خواد کار و زندگیش رو بیاره ترکیه.موضوع مخالفتی نداره. می



www.taakroman.ir  

 
  

 
293 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

تیرم به سنگ خورده بود، سکوت کردم و بزرگترها با هم مشغول صحبت 

کردم، یه پسر تقریباً سی و سه چهار شدن. من اما داشتم نیکان برانداز می 

ای داشت، موهاش پر و مشکی  ساله قد بلند، هیکلش بد نبود. صورت کشیده

بود که قشنگ حالت داده بود، چشم و ابروهاش هم مشکی بود. برخالف خیلی  

ترش کرده بود. از مردها بینیش خوش فرم بود. ته ریشی هم که داشت جذاب 

ری توی  کردم که با خشم و کینه نگاهش رو به من داد. زهداشتم نگاهش می

 نگاهش بود که من رو ترسوند. 

 وقتی سر به زیر انداختم آروم با خودم گفتم:

 مرده شور چشات رو ببرن زَهرم رفت. -

***** 

 مدتی بعد به یکباره به یاد سلین افتادم و گفتم:

 خوام، میام خدمتتون.بخشید من عذر میمی -

دونستم همین  ، میو قبل از اینکه کسی حرفی بزند جمعشون رو ترک کردم 

کند، از سالن بیرون رفتم و سراغ سلین  تر میحرکتم چقدر پدرم رو عصبانی
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رو گرفتم وقتی شنیدم اسماعیل رفته تا او رو به خونه شون برسونه، فهمیدم 

 اونم از عصبانیت پدرم ترسیده که فرار کرده.

 ت:رفتم که باز پدرم گفبه سالن برگشتم و داشتم به سمت جمعشون می

 آلماز. -

 با همین یه کلمه حساب کار دستم اومد که آروم گفتم:

 بخشید میام خدمتتون.می -

تری بپوشم. ها رفتم، خودم رو به اتاقم رسوندم تا لباس مناسبو به سمت پله 

در کمدم رو که باز کردم واقعاً حیرون مونده بودم چی انتخاب کنم. توی فکر  

 مادر اخموی مهربونم وارد اتاق شد و گفت:بودم که در اتاق باز شد و 

 خیالت راحت شد آبروی پدرت رو بردی؟ -

 دونستم که ...من نمی -

 حرفم رو برید و سرم داد زد: 
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کافیه آلماز، دروغگو هم که شدی. تو با این حرکتت نشون دادی اصالً دختر   -

 مودبی نیستی.

سمت کمد لباسام رفت و ی تخت نشستم مادرم به با اخم و ناراحتی لبه

 کرد گفت:ها رو نگاه میهمینطور که لباس

خوای بینم میوطن قراره دامادم بشه ولی اینطور که میدلم خوش بود یه هم -

 این یکی رو هم بپرونی.

 حق به جانبانه گفتم:

 کنم.خب معلومه، اگر ببینم با هم هیچ سنخیتی نداریم ردش می -

 بود به سمتم چرخید و گفت: با لباسی که توی دستش

ی تو  خوای یکی رو پیدا کنی که با این بچه بازیا و کارهای سبکسرانه اگر می -

سنخیت داشته باشه باید بگم این پسر اصالً با تو سنخیتی نداره، اما اگر دنبال 

گاه تو توی  گردی که مثل یه مرد رفتار کنه و بتونه تکیهیه مرد واقعی می

 ین پسر مرد زندگی.زندگیت باشه ا

 لباس رو از دستش گرفتم و گفتم:
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وطن  شناستیش، اینکه همزنید انگاری سی سال میاوهه طوری حرف می  -

 شماست دلیل نمیشه پسر خوبی باشه.

مادر سری از روی تاسف تکون داد و از اتاق بیرون رفت، یه شومیز ساده و زیبا 

اش تا روی بازوهایم باز بلندی داشت اما یقه های ای که آستینبه رنگ سورمه 

بود به دستم داده بود که با پو*ست سفیدم هارمونی خوبی داشت، یه شلوار  

ها رو پوشیدم، موهام رو شونه زدم و دم لی هم خودم انتخاب کردم و همون

تر شدم. یه رژ اسبی بستم. خودم رو توی آینه نگاه کردم، قشنگ بودم قشنگ

 آرایش نباشم.هم زدم تا بی صورتی مالیمی

خواستم نگاش رو جذب کنم تا رفتم نگام به او بود. میها که پایین میاز پله 

بعداً پدرش رو در بیارم ولی این برج زهرمار گویا قصد نداشت نگام کنه با اینکه 

عموش متوجه من شد و شروع کرد به تعریف و تمجید ولی او فقط زیر چشمی 

 ش شد. خت و بعد مشغول کوفت کردن میوهنگاهی به من اندا

 ی پدرم باز از بقیه عذرخواهی کردم و نشستم.با اشاره

 اش رو شنیدم:وقتی دست از میوه کشید باالخره من صدای نکره 
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 تونم دستم رو بشورم.بخشید من کجا میمی -

 آروم گفتم:

 توی جوب بیرون خونه.  -

ند زد زیر خنده، من وا خورده ل*ب به  اما داریوش که حرفم رو شنید باز بل

دندون گرفتم و سر به زیر انداختم. بقیه نگاه متعجبشون رو به داریوش دادن.  

 برادرش کوروش پرسید: 

 چی شده داداش؟  -

 داریوش با زیرکی گفت:

 م گرفت.هیچی یاد یه جک بامزه افتادم خنده -

 و گفت:زیر چشمی با لبخند نگاهش کردم که به سمتم خم شد 

 پاشو برو جوب بیرون خونه رو نشونش بده.  -

 تر نشست و گفت:و کمی صاف

 کنی لطفاً؟آلماز جان، آقا نیکان ما رو راهنمایی می -
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 های گشاد شده گفتم:با چشم

من برم دستشویی رو نشونشون بدم، یه عالمه خدمتکار بیکار داریم. صبر  -

 کنید یکیشون رو صدا کنم.

خواستم صدام رو باال ببرم و یکی رو صدا بزنم باز داریوش به خنده افتاد و  و تا 

 گفت:

 چقدر تو دختر شیطونی، خب تو برو نشونش بده.  -

نیکان خودش برخاست و یه دستمال کاغذی از روی میزعسلی بیرون کشید و 

 گفت:

 احتیاجی نیست عموجان. -

 من هم با پررویی گفتم:

 ا داریوش.مشکلشون حل شد آق -

پدرم خدمتکاری صدا زد تا به دستشویی راهنمایش کنه و نیکان حتماً یه کار 

 دیگه هم داشت که باهاش رفت.
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 داریوش باز به سمتم خم شد و آروم گفت:

 اینطور که پیداست از نیکان ما خوشت نیومده.  -

 من هم آروم گفتم:

 چرا اینقدر یُبس؟  -

 آروم گفت:با این حرفم باز خندید و 

نه یبس نیست، چهار ماه قبل بهترین رفیقش رو از دست داده، یه کمی هنوز  -

 ی اون داره. وگرنه پسر مهربون و خوبیه. غصه

 سری تکون دادم و صاف نشستم.

نیکان که برگشت برای شام همگی سر میز شام رفتیم و منتظر بودم بعد از 

د داشتن تمام روزهای اقامتشون ها شرشون کم کنن برن ولی گویا قصشام این 

ی تموم باید این پسره رو تحمل ی ما بمونن، یعنی من یه هفته رو خونه 

 کردم.می
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دیر وقت بود که از دست این آداب مهمونی رها شدم و به اتاقم رفتم. اولین 

لباس خوابی که دستم اومد پوشیدم، یک بلوز و شلوار گشاد و عروسکی. توی  

بایلم رو چک کردم، سلین ده بار زنگ زده بود. باهاش تماس تخت که افتادم مو

 ش تعریف کردم و با هم خندیدیم.ی ماجرا رو واسه گرفتم و همه

**** 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 با صدای گوشخراش زنگ موبایلم بود که از خواب بیدار شدم، با دیدن اسم

 :مادرم روی صفحهی گوشی ابروی در هم کشیدم و گفتم
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 چرا زنگ زدی مامان جون، راه دوری مگه؟ -

 :توی جام نشستم و تماسش رو جواب دادم

 صبح بخیر، چرا زنگ میزنید مگه خونه نیستید؟ -

 :تقریبا ً به سرم داد

 آلماز، تو هنوز خوابی؟ میدونی ساعت چنده؟ -

 :دوباره پس افتادم و گفتم

 .چه اهمیتی داره مامان -

 پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن یه لباس درست و درمون بپوش، با آقا -

 :باز متعجب نشستم و گفتم

 مگه شما کجایید؟ -

 اومدیم بویک آدا، دو روزی قراره اینجا بمونیم .آقا داریوش پیشنهاد داد آقا -

 .نیکان بمونه با تو بیاد

 :شاکی گفتم

 خب واسه چی؟ این برج زهرمار هم با خودتون مًیبردید یا من بیدار میکردید -
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 :مادرم خندید و گفت

 اینطوری خواستم با هم تنها باشید، حرفاتون رو بزنید و بیشتر همدیگه رو -

 .بشناسید

 :آهانی گفتم و دوباره دراز کشیدم و گفتم

 .باشه مامان جون، بذار یه چرت دیگه بزنم، بعد پا میشم راه میافتیم -

 با این حرف مادرم دادی زد که سه متر از جام پریدم، در مقابل سفارشاتش فقط

 چشم گفتم .تلفن رو که قطع کردم از اتاق بیرون زدم .از باًل نگاهی به پایین

 انداختم تا ببینم توی سالن هست یا نه، چون ماماًن گفته بود که توی سالن

 :منتظرم نشسته .وقتی ندیدمش با حرص گفتم

 .همچین فراریت بدم که برای همیشه هوس زن گرفتن از سرت بندازی بیرون -

 .یه دفعه با صداش از جا پریدم

 .اینطور که پیداست خوابیدن خیلی دوست دارید -

 با جیغی که کشیدم به سمتش برگشتم، در آستانهی در اتاقش که چندتا اتاق

 اونطرفتر بود به چهارچوب تکیه زده بود .یه پیراهن جذب مشکی و یه شلوار

 :پارچهای خوش دوخت مشکی به تن داشت .موهام رو پشت گوشم زدم و گفتم

 خواب توی زندگی من خیلی نقش پررنگی داره، این یکی از شرایط من برای -

 .ازدواج، اگر نمیتونید باهاش کنار بیاید میتونید برید دنبال یه دختر دیگهای
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 و به سمت اتاقم راه افتادم .وارد اتاق که شدم نفس راحتی کشیدم .واقعا ً جذبهی

 .خاصی داشًت

 وقتی خودم رو توی آینه دیدم چشمام چهار تا شد .تازه داشتم مًیدیدم با چه

 :وضعی جلوش ظاهر شده بودم .م*حکم بًه پیشونیم کوبیدم و گفتم

 .خدا نکشتت آلماز، با این لباس عروسکی هم واسهش قیافه گرفتی -

 نیم ساعتی حاضر شدنم طول کشید .باز یک شلوار لی و یک تونیک آستیًندار

 پستهای رنگ پوشیدم و موهام رو دم اسبی بستم .کیف و موبایلم رو هم

 برداشتم و از اتاق بیرون زدم .به سمت اتاقش رفتم و ضرباتی به در اتاقش زدم

 :و گفتم

 آهای آقا نیکان من حاضرم میتونیم بریم .با شمام .صدام رو مًیشنوید؟ -

 و باز صدام رو بالتر بردم و صداش زدم اما جوابم رو نداد، حوصلهی این ادا

 و اطوارها رو نداشتم .اومدم لگدی به در بزنم که باز صداش رو از پشت سرم

 :شنیدم

 .گویا اینطور که پیداست لگد هم مًیزنی -

 پام نرسیده به در خشک شده بود، به سمتش چرخیدم .با همون تیپ در

 :آستانهی یه اتاق دیگه ایستاده بود .ابروی در هم کشیدم و گفتم

 مگه اینجا اتاق شما نبودً؟ -
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 :دستانش رو به جیبهای شلوارش برد و گفت

 .هست -

 پس توی اون اتاق چیکار میکردید؟ -

 :جلوتر آمد و گفت

 اتاقی که برای پدر و مادرم در نظر گرفتن، پدرم خواسته بود شارژر -

 موبایلشون رو واسًهشون ببرم، گویا فراموش کرده بودن .اومدم شارژر رو

 بردارم .خب شما نگفتید لگد هم میزنی؟

 :با حرص نفسم رو بیرون دادم و گفتم

 هی ببین آقا نیکان سعی کن با من درست صحبت کنی، فهمیدی چی گفتم؟ -

 با زهرخندی رو برگرداند و دوباره وارد اتاق شد .همین حرکتش بیشتر از قبل

 .عصبانیم کرد

 فکر میکرد تا بیاید سریع راه میافتیم اما من از لجش صبحونه خوردن بهونه

 .کردم و کلی دیگه معطلش کردم و بعد با ماشین من راه افتادیم

 :تا در کنارم نشست سریع گفتم

 .کمربندتون رو ببندید -

 :بدون اینکه جوابم رو بده کمربندش رو بست و گفت
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 .امیدوارم گواهینامه داشته باشی -

 :بازم حرف حرص درآری زد که باید جوابش رو میدادم

 مردم این کشور خیلی وقته به تمدن رسیدن و به زنها اجازهی رانندگی -

 .میدن، برخالف اونجایی که شما زندگی میکنید

 .تند نگام کرد، خوشم اومد .برجکش رو زده بودم

 :باز زهرخندی به ل*بش نشست و به رو به رو نگاه کرد و گفت

 .راه بیفت خانم متمدن -

 ماشین رو از جا کندم و راه افتادم .مسیر داشت به سکوت طی مًیشد و من دلم

 میخواست بیشتر با این پسرهی مغرور حرف بزنم اما خب نیش زدنش بد

 :چیزی بود .صدای موسیقی رو کم کردم و گفتم

 .بابت مرگ دوستتون بهتون تسلیت مًیگم -

 :با این حرف نگاهش به سمت من برگشت و گفت

 شما از کجا مًیدونید دوست من فوت کردهً؟ -

 .آقا داریوش گفتن -

 آهانی گفت و دوباره به بیرون چشم دوخت .باز با سوالی خواستم به حرف

 .بیارمش
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 چی شد که فوت کردنً؟ -

 این سوال که پرسیدم دستش که روی زانوش بود با حرص مشت شد .علت این

 واکنشش رو نفهمیدم، شاید دوست عزیزی بوده که مرگش واسهش سخت تموم

 :شده .وقتی جوابم رو نداد آروم گفتم

 .متاسفم نمیخواستم ناراحتتون کنم -

**** 

 این بار کامل نگاش رو به من داد و گفت: 

 تونم یه سوالی بپرسم؟ناراحت نشدم، می -

 نگاهی بهش انداختم و گفتم:ی چشم نیماز گوشه

 بفرمایین.  -

 از اینکه ما اینجا هستیم ناراحتی؟ یعنی به این وصلت راضی نیستی؟ -

را کمی ازش خوشم اومده بود، چون واقعاً پسر جذابی بود و همین  دروغ چ

اخالق سرد و گاهی حرص درآرش هم به دلم نشسته بود، اما نباید خیلی هم  

 دادم، به جای اینکه جواب سوالش رو بدم گفتم:روی خوش نشون می 
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 شما چطور؟ شما هم انگاری خیلی راضی نیستی. -

 داد: پروا جوابم رو خیلی رک و بی

من اگر راضی نبودم اینجا نبودم. آدمی نیستم تحت اجبار خانواده موضوعی  -

مم ازدواج کنم ولی من رو بپذیرم. پدرم قبل از این اصرار داشت با دختر عمه

 راضی نبودم و برای همین منصرف شدن. 

با شنیدن این حرف به فکر فرو رفتم، تنها خواهر آقا داریوش رو دیده بودم و  

 مقدمه پرسیدم: شناختمش. همینطور دخترانش دریا و دنیا. بیمی

 دریا یا دنیا؟ -

 متعجب گفت:

 چی؟ -

 هاتون هستن، درسته؟ شناسم. دختر عمهمن دریا و دنیا رو می  -

 ی عمه نسرین من هم ر*اب*طه دارید؟ بله، با خانواده  -

 سری تکون دادم و توی پارکینگ پیچیدم و گفتم:
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شون، خب نگفتید پدرتون اصرار  ریم خونهریم فرانسه میبله هر وقت می  -

 داشتن با کدومشون ازدواج کنید؟

 دریا، اما ببینم این موضوع چه اهمیتی داره.  -

 به روش لبخندی زدم و گفتم:

 همینطوری پرسیدم. -

 شما جواب سوال من رو ندادید، راضی نیستید به این وصلت.  -

ک کردم به سمتش چرخیدم و برای اولین بار به چشماش چشم ماشین رو پار

ای تیره بود. نگاهم توی نگاهش  دوختم، سیاه نبود، بلکه چشماش قهوه

چرخید و یه طورای ماتم برده بود که بشکنی مقابل چشمم زد و من به  می

 خودم اومدم. شرمزده لبخندی زدم و گفتم:

 دم.بریم، جواب سوالتون رو بهتون می  -

هردو از ماشین پیاده شدم و پیاده به سمت اسکله به راه افتادیم. با پوشیدن  

اش رسیده بود، در مقابلش به معنی واقعی  کفش پاشنه بلند قدم تا سر شانه 

 کردم که باز پرسید:کلمه قدم کوتاه بود. داشتم قدامون رو آنالیز می
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 جواب سوال من چی شد؟  -

 ذاشته بودم روی چشمام زدم و جوابش رو دادم:عینک آفتابیم که باالی سرم گ

من مخالف ازدواج نیستم، شما رو خانواده به من پیشنهاد دادن ولی من باید   -

کنید یه شناخت کامل قبل از ازدواج بیشتر بشناسمتون. شما اینطور فکر نمی

 الزمه؟

 سری تکون داد و گفت: 

 حق با شماست، پس با این آشنایی موافقید؟ -

 صد البته. -

برای رفتن به جزیره یک قایق تندرو گرفتیم. در طول مسیر کمی با هم صحبت 

شد و من بیشتر ازش  اومد و یخش آب می کم داشت از یبسی در میکردیم. کم

صحبت و گاهًا شیطونی بود اما با جنبه بود. اگر  اومد. پسر خوش خوشم می

ی بعد  کرد و چند لحظهم میگفتم با لبخندی نگازد و من متلکی میحرفی می

آدا از قایق  داد. وقتی توی ساحل بویک شکن دیگری به من می جواب دندان 

پیاده شدیم حسابی با هم صمیمی شده بودیم. طوری که من دیگه نیکان 
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کردم و اون هم من رو آلماز. پیاده به راه افتادیم. کمی که از ساحل صداش می

ن رو که دم اسبی بسته بودم از عقب گرفت دور شدیم نیکان یه دفعه موهای م

 و گفت:

 بندی دوست دارم بکشم.موهات رو اینجوری می -

کشید و جیغی کشیدم و به عقب کشیده شدم چون داشت موهام رو می

 خندید.می

 دیوونه دردم میاد. -

 با شوخی و خنده گفت:

 اِ مگه دردم داره؟  -

 رسم.دیوونه حسابت رو می -

 موهام رو رها کرد و گفت:

 آخیش یه کمی دلم خنک شد. -

 با حرص گفتم:
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 کنم.تالفی می -

م کرد و به راهش ادامه داد. باز خودم رو بهش رسوندم.  ی مسخرهبا خنده

شد. در رفت توی فکر و ساکت میمدتی به سکوت طی شد. گاهی بدجور می

ها رو تماشا زدیم و مغازهها قدم میماشینهای آروم و به دور از هیاهوی خیابان

ی برای  ی خرید وسیله کردیم که فکری مثل برق از ذهنم گذشت. به بهانه می

ی بردم. کمی وسایل رو که نگاه کردم. موبایلم رو از  سلین او رو داخل مغازه 

 کیفم بیرون آوردم و طوری وانمود کردم که گوشیم خاموش شده و بعد گفتم:

 تونم از گوشیت استفاده کنم.مینیکان  -

 مشکوک نگام کرد و گفت:

 چرا؟ -

 گوشیم شارژ تموم کرده. -

ی سلین رو گرفتم و الکی با رمز گوشیش رو باز کرد و به دستم داد و من شماره

او مشغول صحبت شدم و به بهانه آنتن نداشتن از مغازه بیرون زدم و خیلی 

ی پنهان شدم. مدتی بعد نیکان از مغازه سریع فلنگ رو بستم. در پس کوچه
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گشت، مسیری رفت و مسیری دوباره بیرون اومد و داشت به دنبالم می

برگشت. وقتی فهمید این کارم نقشه بوده. همونجا جلوی مغازه ایستاد و 

م هاش برد و به افق خیره شد. از حرکاتش خنده دستاش رو در پناه جیب

کردم. تماس رو چون قطع کرده بودم یتش می گرفته بود ولی حقش بود باید اذ 

 تونستم به گوشیش سرک بکشم. گوشی دوباره قفل شده بود برای همین نمی

ی گرفتم تا ی رسوندم و سریع درشکه از همون کوچه خودم رو به خیابون دیگه 

 خودم رو به ویال برسونم. و با خودم گفتم:

 کنه.اومدن به ویال پیدا میاگر پسر زرنگی باشه باالخره یه راهی برای  -

ی سلین رو گرفتم و با آب و تاب  تا رسیدن به ویال خودم رو با موبایلم شماره

ش تعریف کردم اما وقتی مقابل ویال رسیدم تا از درشکه پیاده  قضیه رو واسه

ی که از جنس چوب بود تکیه داده بود شدم نیکان دیدم که به در کوتاه و نرده 

کرد. کم کم لبخند روی صورتم پهن شد و من رو نگاه می و دست به س*ی*نه

 گفتم:

 آدرس رو داشتی؟ -
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 به سمتم که راه افتاد آب دهنم رو با ترس قورت دادم. 

 رو در روم قرار گرفت و گفت:

 موبایل.  -

موبایلش رو کف دستش گذاشتم و با چشمای خندونم به چشمای خشمگینش 

 نگاه کردم و گفتم:

 کنم پسر ایرانی. م تالفی میگفته بود -

 سری تهدیدآمیز تکان داد و به سمت ویال برگشت، به دنبالش دویدم و گفتم:

 خب جنبه داشته باش، مرد باید باجنبه باشه. -

 لبخند روی صورتش پهن شد، با یه لبخند الکی و پر تهدید گفت: 

 ی هستم.شک نکن که من آدم باجنبه -

ها پر شده  وارد ویال شدیم، راهی که با سنگ ریزه در کوچک رو باز کردیم و

ی ویال گذشتیم به  بود و صدای جالبی زیر پامون داشت از کنار درختان میوه

های آقا داریوش و بابا از همونجا ساختمون رسیدیم. با شنیدن صدای خنده
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به  ی جلو ویال که هر چند از ساحل دور بود اما رو ویال رو دور زدیم تا به محوطه 

دریا بود برسیم. عاشق این ویال بودم متعلق به ما نبود اما هر وقت که بابا 

ای هم ذاشت. یه استخر زیبایی دایره خواست صاحبش در اختیارمون میمی

ها ها روی راحتیی سایبان ترها نزدیک به استخر زیر سایهداشت. بزرگ 

 نشسته بودند و مشغول گفتگو بودند. 

 رفتیم آروم گفتم:اونها میهمینطور که به سمت 

 گی من قالت گذاشتم.تو که به بقیه نمی  -

 سری تکون داد و گفت: 

 نه اصالً.  -

ترها به جمعشون اضافه شدیم. همینطور در کنار هم با استقبال گرم بزرگ

 زدیم که یه دفعه نیکان از پدرم پرسید: ایستاده بودیم و با بقیه حرف می 

 اوکتای خان، آلماز شنا هم بلده؟ببخشید  -

 پدرم متعجب گفت:
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 چطور؟ -

 نیکان با لبخندی گفت:

 خوام بدونم. می -

 به جای پدرم خودم گفتم:

 پرسی؟معلومه که بلدم، چرا می -

با چشمای خندونش نگام کرد و تا بیام به خودم بجنبم با یه حرکت از رو زمین 

اولش رفتم زیر آب، ولی خیلی زود خودم  بلندم کرد و پرتم کرد وسط استخر،

 رو کشیدم روی آب و فریاد زدم:

 ی روانی. دیوونه  -

 نیکان بلند بلند خندید و گفت: 

ی باشی، این فقط یه شوخی بود و جواب قال گذاشتن  امیدوارم آدم با جنبه -

 من. 
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خر نیکان از جمع عذرخواهی کرد و به سمت ویال رفت من خودم رو به کنار است

 کشیدم و باز فریاد زدم:

 اگر تالفی نکنم اسمم آلماز پاشا نیست. -

رفت دستی توی هوا برام تکون داد، نگام رو به بقیه دادم که همینطور که می

کردن و بعد اولین نفری که از خنده منفجر شد  متحیر واستاده بودن نگامون می 

 آقا داریوش بود. 

**** 

، خودم رو روی تخت رها کردم و به فکر دوشی گرفتم و لباس عوض کردم 

خوردم که ی بودم تا حال اساسی ازش بگیرم، توی افکارم غوطه مینقشه

 های بلندی رو از بیرون شنیدم.صدای خنده 

از رو تخت برخاستم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. اینطور که پیدا بود  

نشسته بودند و   حسابی با پدرم عیاق شده بود. چون مردها همگی با هم

 خندیدند. از مادرم و مادرش هم خبری نبود. می
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موهام رو خشک کردم و نگاهی به خودم توی آینه انداختم، یه لباس ساحلی 

های بزرگ سبز داشت پوشیده بودم،  ی سفید با گلبلند آستین کوتاه که زمینه

هایش گوشه ی که ربان سبز بزرگی دور آن پیچیده شده بود و یه کاله تابستانه 

از کنار کاله آویزان بود برداشتم، دمپای ساحلی پوشیدم و بعد از اتاق بیرون 

 زدم.

رفتم رسید وقتی پایین میی دوم که میهای باریک چوبی که به طبقهاز پله 

خانم رو توی سالن دیدم، نزدیک هم نشسته بودند و  مادرم و مادرش پریدخت 

 رویی گفت:تی من رو دید با خوش خانم وقمشغول صحبت بودند، پریدخت 

 حالت خوبه دخترم؟ نگران این بودم سرما بخوری.  -

 نزدیکشان نشستم و گفتم:

خداروشکر ب*دن حساسی ندارم که زود مریض بشم ولی خب این احتمال  -

 وجود داره پسر شما مریض بشه.

 فت:مادرم با حرص ل*ب به دندان کشید و پریدخت خانم با لبخند مهربونی گ

 ش داری؟ ی واسه نقشه -
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 خنده به ل*بم نشست و گفتم:

 هی حاال باید ببینم. -

 دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:

نیکان شرایط و روزهای سختی رو گذرونده، مرگ دوتا بهترین از رفیقاش  -

ی وحشتناک هم به سختی جون سالم به واقعاً از پا انداخته بودش. از یه سانحه

برد، دو هفته توی کما بود و یه دورهی فراموشی رو طی کرد. داشتم به در 

گفتم مخالف ازدواج بود اما وقتی عکس تو رو دید نظرش عوض شد.  مادرت می

ی از دست  روحیه از وقتی هم اومدیم اینجا انگاری داره یه اتفاقای واسه 

رو خوشحال افته، حرکت امروز شاید حرص تو رو در آورد اما من ش میرفته

 کرد.

 متعجب گفتم:

 خوشحال شدید؟ -

 خندید و بعد گفت: 
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تونه باهاش شاد باشه  گرده و یکی هست که میاینکه داره به زندگی برمی -

دونم مثل  ایه چون میالعادهخوشحالم کرد. نیکان اگر عاشق بشه مرد فوق

 پدرشه، توی عشق وفادار و غیرتیه. 

 وخی گفتم:ی در هم کشیدم و به شچهره

 به نظر میاد آقا کوروش خیلی بد اخالق باشن.  -

 با این حرفم بلندتر خندید و گفت: 

قلب و کوروش خدای احساس. شاید ظاهر جدی داشته باشه ولی مرد خوش  -

 مهربونیه. 

ش افتاده بود  های که واسهکنجکاوانه در ر*اب*طه با مرگ رفقاش و اتفاق 

م تعریف کرد. اینکه  م با حوصله همه چیز واسه خانم هسوال پرسیدم، پریدخت 

یه شب که با دوستش رضا وقتی برای کمی تفریح بیرون رفته بودند یه عده  

شه و گیرن و توی اون حادثه دوستش رضا کشته میدزد سر راهشون رو می 

ی نیکان به شدت آسیب می بینه و دو هفته توی کما میره، بعد چند هفته 

ش به اسم سیاوش  میده. چند ماه بعد هم یه دوست دیگه ش رو از دست حافظه
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تری باهم داشتن ی خیلی نزدیک که شریک کاریش هم بوده و ر*اب*طه

 شه.توسط یه عده ناشناس با اسلحه کشته می

 تر، اما خب دنیا پره از اتفاقای عجیب.های عجیبزندگی عجیبی بود و حادثه

یق خوردیم. وقتی از ناهار دست کشیدم ناهار رو در فضای باز ویال و در آالچ

 خطاب به آقا داریوش به شوخی گفتم:

 آقا داریوش بعد از ناهار مایلید کنار ساحل قدم بزنیم. -

 ش کشید و با خنده گفت:دستی به شکم گنده

تونم تکون بخورم، باید برم یه گوشه بخوابم  کنی من دیگه می دختر فکر می -

 هضم بشه. که این غذاهای که خوردم 

 مستانه خندیدم و گفتم:

 تون خوبه. پیاده روی خیلی واسه  -

 م بیار.ی داری سر برادرزاده دست از سر من بردار دختر، هر بال و نقشه -

 نیکان که مشغول ناهار بود زیر چشمی به عموش نگاه کرد و گفت:
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 قدر من رو دوست دارید. ممنونم عمو که این -

 ت:داریوش با خنده گف

 شدم.پسر اگه دوستت نداشتم که باب خیر این آشنایی نمی -

زد ای از نوشابه اش رو نوشید و سری تکون داد. اما کاش حرف مینیکان جرعه 

 فهمیدم.اصالً منظورش رو از این حرکاتش نمی

بدتر از اون پدرش بود خیلی کم حرف بودن خانوادگی البته پریدخت خانم 

 بهتر بود. 

 کنار میز برخاستم و گفتم:از 

 خب آقا داریوش حاال که شما نمیاید تنها می رم، تنهای خیلی بهتره. -

 داریوش با شیطنت گفت:

 مطمئنی دخترم. -
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خانم که نزدیک نیکان نشسته بود آروم به آرنجش زد که بلکه حرفی  پریدخت 

روی سرم  ی زدم و کالهم رو خورد. خندهبزنه اما اون همینطور داشت می

 گذاشتم و رفتم و در حال رفتن با صدای بلند گفتم:

م خوره این خودش خیلی واسه همینکه از ترس انتقام از جاش جم نمی -

 باارزشه.

های داریوش و  العملش رو ببینم اما این بار صدای خنده دیگه برنگشتم تا عکس 

 پدرش کوروش رو شنیدم. 

*** 

دویدم و و  ها میزدم و گاهی توی موجمی هدف قدم کنار ساحل که رسیدم بی

ها و گشتم مدتی بعد کنار ساحل نشستم و با گوش ماهیدوباره به ساحل برمی 

ها مشغول بازی شدم. دقایقی بعد متوجه او شدم که داشت به اون سمت  صدف

 اومد. می

یه شلوارک مشکی و یه تی شرت ساحلی آبی پوشیده بود. نگاهی به گوش  

هاشون حالت لوزی مانند و سر تیزی داشتند، یکی  داختم، بعضیها انماهی
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ها فرو بردم طوری که سر تیز آن باال باشد و  ها رو برداشتم و توی شن یکی اون 

ش تکون دادم و  تر که شد دستی واسه بعد کمی ماسه روشون ریختم. نزدیک 

 گفتم:

 چطوری پسر ایرانی؟  -

 تر رسید و گفت:نزدیک 

 داختمت توی استخر، حال بس خوبی دارم. از وقتی ان -

 با لبخند گفتم:

 بیا بشین یه کم حرف بزنیم، ناسالمتی قراره بیشتر همدیگه رو بشناسیم. -

از پیشنهادم استقبال کرد و جلو اومد و درست در کنارم همونجا که گوش 

ی من به  زمان خندهها رو کاشته بودم نشست که به یکباره آخش و همماهی

ا برخاست. با شتاب از کنارش برخاستم و پا به فرار گذاشتم. کمی که ازش هو

 دور شدم داد زدم:

 گم.اگر دردت اومده گریه کن من به هیچکی نمی -
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در حالی با خشم نگاهم می کرد راهش رو گرفت و رفت. به دنبالش دویدم. 

 رفتم گفتم:نزدیکش شدم و همینطور که پشت سرش می

 داری؟ خونریزی هم  -

 و خودم خندیدم. عصبانی به سمتم برگشت و فریاد زد:

 به وقتش خ*ون ریزی نشونت بدم که حالت جا بیاد. -

وا خوردم از حرفش، ماتم برد. توقع چنین حرفی ازش نداشتم. گویا خودش هم 

فهمید حرف نامربوطی زده. چنگی به موهایش کشید، خواستم برگردم که 

بازوم رو گرفت که به سمتش برگشتم قبل از اینکه خودش رو به من رسوند و 

 به سرش فریاد بزنم دستش رو روی دهنم گذاشت و گفت:

 خوام، من رو ببخش. حرف چرتی زدم.معذرت می -

اشک تو چشام دو دو میزد، وقتی روی گونه ام دوید، دستش رو از روی دهنم 

 برداشت و اشکم رو گرفت و گفت:

 م.خوام. ببخشمعذرت می -
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 حرفش پر از شرم و خجالت زده بود، سری تکون دادم و گفتم:

 باشه مهم نیست. فقط فهمیدم با جنبه نیستی. -

 هستم. آلماز تو هم آخه حرف بدی زدی. -

 با این حرفش به خنده افتادم و سری تکون دادم. 

 بازوم رو رها کرد و دستم رو گرفت و گفت:

 بریم یه کم قدم بزنیم؟ -

باز با تکون دادن سرم جواب مثبت دادم و راه افتادیم در امتداد ساحل در  و 

 حالی که دستم توی دستش بود. 

**** 

توی یه ساعت و نیمی که با هم قدم زدیم و صحبت کردیم، بیشتر از قبل ازش 

گو. گاهی سر به سر هم خوشم اومده بود. گاهی جدی بود و گاهی بذله

کردیم. به نظرم جوون  ذاشتیم و گاهی هم جدی در مورد زندگی صحبت میمی

پدرش با ی بود وقتی این رو فهمیدم که بدون کمک و ثروت پخته و خودساخته
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دوستش شرکتش رو راه انداخته و برای پا گرفتن کارش سختی کشیده. 

گفت بعد از ی لوسی نیست که فقط به ثروت پدرش تکیه کنه. میفهمیدم بچه

خواد از اونجا دور بشه. مرگ دوستش تحمل موندن توی تهران رو نداره و می

 اومد. به نظر منطقی می

ی که نزدیک به برای کمی نشستن به کافهحسابی از ویال دور شده بودیم و 

کدوم هیچ پولی باهامون نبود، اما یه عالمه ساحل بود رفتیم. جالب بود که هیچ

مون آورد  خوراکی سفارش داده بودیم وقتی گارسون صورت حساب رو واسه 

 نیکان کمی به سمت من خم شد و آروم گفت:

 آلماز تو با خودت پول داری؟  -

پرسید فهمیدم که هر دو دست خالی اومدیم و یه عالمه وقتی این سوال 

خوراکی خوردیم، سری که تکون دادم دوتایی ترکیدیم از خنده. گارسون که 

کرد. برای اینکه کمی وقت بخریم نزدیکمون ایستاده بود متعجب به ما نگاه می

ی دیگه هم سفارش دادیم من سریع  مون پول بیارن یه قهوهتا زنگ بزنیم واسه 
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ی  تماس گرفتم و موضوع رو به مامان گفتم. تلفن رو که قطع کردیم نگاه خیره

 نیکان روی خودم دیدم، مثل خودش بشکنی جلوی چشمش زدم و گفتم:

 کجایی پسر ایرانی؟ -

 لبخندی روی ل*بش جا خوش کرد و گفت:

 یه اعترافی بکنم. -

 تکیه زدم و دست به س*ی*نه گفتم: 

 بفرمایین.  -

ی عکسایی که ازت دیدم یکیش خیلی به دلم نشست. یه جور ین همه از ب -

 خاصی زیبا بودی توی اون عکس. 

 چشم ریز کردم و پرسیدم:

 کدوم عکس؟ -

موبایلش رو از جیب شلوارش بیرون کشید و عکسم رو از روی گوشی نشونم  

 از داد. با دیدن عکس یاد اون روز پر ماجرا افتادم و خاطرات تلخ بعدش، اصالً
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اجازه به  مادرم توقع اون برخورد رو نداشتم. بعد از اون عکس به خاطر اینکه بی

 جواهراتش دست زده بودم کلی سرزنشم کرد.

توی فکر رفته بودم و نگاهم روی عکس بود که موهام روی صورتم سرید،  

نیکان آروم موهام رو از روی صورتم کنار زد که سر بلند کردم و نگاهم در نگاه  

 ایش نشست و او گفت: وم قهوهآر

 چی شد آلماز؟ چرا رفتی توی فکر؟ -

 با لبخند صاف نشستم و گفتم:

این عکس یه روزی یهویی از خودم گرفتم. حاال من بگم از کدوم عکست  -

 بیشتر خوشم اومد. 

 ابروی راستش رو به زیبایی باال انداخت و گفت:

 کدوم؟ -

یکان که خیلی به دلم نشسته بود آوردم. پشت موبایلم رو باز کردم، عکسی از ن

ی باالی لباسش  میز مدیریت نشسته بود و سرش رو تکیه داده بود عقب، دکمه 

 هاش رو باال زده بود و ظاهراً خواب بود. باز بود و آستین 
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 عکس رو نشونش دادم و گفتم:

 انگاری حسابی خسته بودی.  -

چشماش اشکی شد. نگاش رو به دریا داد.  با دیدن عکس بغضش رو فرو داد و 

ی خوبی نداشت، درست مثل  ماتم برد. انگاری این عکس هم برای او خاطره

همون عکس من که نیکان از اون خوشش اومده بود. دستم رو آروم روی  

دستش که روی میز بود گذاشتم. نگاش به سمت من برگشت، سریع اشکش رو  

ا لبخندش هم تلخ بود. از ناراحتیش  گرفت و لبخندی روی ل*بش نشوند ام

 م گرفت و آروم گفتم:واقعاً دلم به د*ر*د اومد و منم گریه 

 متاسفم ناراحتت کردم. -

 متعجب گفت:

 کنی؟تو چرا گریه می -

 با خنده اشکم رو گرفتم و گفتم:

 م گرفت.دونم، اشک تو رو دیدم گریهنمی -
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 آهی کشید و گفت:

سیاوش از من گرفت. مربوط به دو سال قبل، خیلی شیطون بود این عکس رو  -

آور ام قرص خوابیه روز برای اینکه اجازه نده برم سر یه قرار کاری توی قهوه 

 ریخت، خوابم برد و از قرارم جا موندم. 

 از حرفش خندیدم و گفتم:

 آخه چرا؟ -

گفت با هر می اومد از اون یارویی که باهاش قرار کاری داشتم خوشش نمی -

خواهی کار کنی من مخالفتی ندارم ولی با این آدم نباید کار کنی. منم کی می

خواستم باهاش قرارداد ببندم، اون روز این بال رو سرم  سر لج و لجبازی می

آورد و خودش رفت سر قرار چنان برجک طرف رو زد که دیگه حتی با 

 شرکتمون تماس نگرفت. 

 باز خندیدم و گفتم:

 اراحت نشدی؟ ن -

 او هم خندید و گفت:
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 کلی کتک کاری کردیم، ولی اونطوری نبود که قهر کنیم. -

مون آورد و هنوز  ها رو واسه باز بغضش رو فرو داد و ساکت شد. گارسون قهوه 

مون آورد و  هامون رو نخورده بودیم. خدمتکار خونه کیف پول من رو واسه قهوه

به سمت ویال به راه افتادیم، دیگه آفتاب داشت رفت. از کافه دوباره قدم زنون 

کرد. به پیشنهاد نیکان برای دیدن غروب رفتیم ل*ب ساحل و روی غروب می

کردیم بازم ی رو به دریا کنار هم نشستیم. همینطور که غروب تماشا میصخره

گفت و با حوصله هاش میکلی با هم حرف زدیم. نیکان از کار و زندگی و عالقه

کرد. یه کمی زبان ترکی رو بهش یاد دادم وقتی ای من رو گوش می هحرف

شد و من مستانه و بلند به او  کرد ترکی صحبت کنه خیلی بامزه میسعی می

 خندیدم.می

برنامه چیدیم که این چند روز حسابی بگردیم و من ببرمش جاهای دیدنی  

 شناش کنم.استانبول رو نشونش بدم. با دوستانم و تفریحات و عالیقم آ

هامون در میون گذاشتیم که حسابی وقتی برگشتیم این موضوع رو با خانواده 

از پیشنهادمون استقبال کردند. تمام روز بعد رو توی جزیره گشتیم و بعد 
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وقتی برگشتیم تا آخر هفته بیشتر ساعات روزم با نیکان پر شد. وقتی با اون  

شدم و اون حس خوبی  ش میگذشت و رفته رفته وابستهبودم بهم خوش می 

 گرفت.گشتم داشت درونم شکل میکه همیشه دنبالش می

***** 

 

 

 

زنی یک هفته گذشته بود و برای آخرین بار از اولین دیدارمون برای کمی قدم 

اش برای ساعت چهار بعدازظهر به  از خونه بیرون اومده بودیم. نیکان و خانواده

ه بود که برای کمی صحبت به جای خلوتی ایران پرواز داشتند و نیکان خواست

جوشید. کمی استرس داشتم. هر دو ساکت بریم. دلم مثل سیر و سرکه می

بودیم و من منتظر بودم تا او سر صحبت رو باز کنه که باالخره بعد از کلی 

 سکوت گفت: 

 آلماز. -
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همین یه کلمه دلم رو به تاپ و توپ انداخت. اسم خودم بود اما هیچ وقت  

جوری که نیکان صداش زده باشه دوستش نداشتم. نگام رو با شوق به  ین ا

فرش پیاده رو بود و دستانش رو در پناه نیکان دادم. نیکانی که نگاش به سنگ 

هاش برده بود و باز توی فکر بود. من رو صدا زده بود اما انگاری یادش جیب

 رفته بود که باید حرف بزنه. 

نگاش به سمتم چرخید. اخم شیرینی به جونش  با آرنج به دستش زدم که 

 ریختم و گفتم:

 گی آلماز، همین! زنی؟ فقط میپس چرا حرف نمی  -

لبخند رو ل*بش نشست. یه لبخند دوست داشتنی و شیطون. نگام رو 

 برگردوندم و گفتم:

 زنه.صبح کله سحر من برداشته آورده بیرون، یه کلمه هم حرف نمی  -

 د و گفت: به ساعتش نگاه کر

خب برای خانمی که عاشق خوابیدنه، ساعت ده صبح کله سحر حساب  -

 شه.می
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 شاکی نگاش کردم و گفتم:

 انصاف نشو من این یه هفته رو هر روز به خاطر تو صبح زود بیدار بودم. بی -

 سری تکون داد و با خنده گفت: 

 صبح زود ساعت نه دیگه، نه؟  -

 بیداری؟ نه اینکه خودت ساعت شش   -

 آروم زد پس سرم و گفت:

 بینی.من ساعت شش بیدار هستم منتها تو اون موقع خوابی نمی -

 باز با اخمی نگاش کردم و گفتم:

 گردم.اصالً حاال که حرفی برای گفتن نداری من برمی  -

و خواستم برگردم که بازوم رو کشید، به سمتش کشیده شدم و نگام با نگاهش 

 یه جمله گفت: که برخورد فقط 

 کنی؟با من ازدواج می -
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چه ساده و غافلگیرانه حرفش رو زده بود، درست مثل تو فیلما. وقتی این حرف  

رو زد. قلبم یه جور خاصی لرزید. محو نگاش شده بودم که دماغم رو کشید و 

 گفت:

 جواب سوالم رو بده مادمازل خانوم. -

 رو گرفتم و با شیطنت گفتم: مقابلش صاف واستادم، دست به س*ی*نه خودم 

 اگر جلوی همه زانو بزنی تقاضا کنی، هی شاید. -

با حرص ابروانش در هم شد. مغرور بود و من دوست داشتم غرورش رو قلقلک 

 بدم.

من فقط بدونم این قرتی بازیا رو به شماها یاد داده خودم گ*ردنش رو خورد   -

 کنم.می

 :پروا خندیدم و گفتممستانه و بی

 رمبو جان، این یه رسم. لطفاً. -

 دست به س*ی*نه زد و جلوتر آمد و گفت:
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 گیرم.کنم جواب بله رو هم ازت میاین کار نمی -

 شاکی راهم رو کشیدم که برم. دنبال سرم دوید و گفت: 

 آلماز...آلماز صبر کن دختر. -

 رفتم گفتم:همینطور که می

 خوریم.د*ر*د هم نمیخداحافظ پسر ایرانی. ما به  -

 خوام واسه زندگیم.خوام واسه دردام، تو رو می آخه من که تو رو نمی -

از این حرفش لبخندی از سر شوق روی ل*بم نشست اما به سمتش برنگشتم و 

 رفتم که باالخره خودش رو به من رسوند و گفت:همینطور می

تونی مثل ت، دیگه نمیآلماز واستا، به خاطر یه رسم لگد نزن به بخت خود -

 من رو پیدا کنی ها.

 شاکیانه برگشتم سمتش و گفتم:

کنم، خودشیفته خوبه کم کم دارم بُعدهای جدیدی از شخصیتت رو کشف می -

 هم که هستی.
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 ای گفت:دستی با عشوه به موهایش کشید و با ناز پسرانه 

 این یه حقیقت عزیزم. -

لنگیدم دنبالش آوردم و در حالی که با یه کفش میبا حرص لنگ کفشم رو در 

 شروع کردم به دویدن و داد زدم: 

 ی پررو. واستا تا نشونت بدم حقیقت رو، پسره  -

ذاشتیم من و نیکان اینجوری وسط پیاده رو دعوا میکردیم و سر به سر هم می

 کردند.شدند متعجب نگامون میو مردمی که رد می

کان دست برداشتم، کفشم رو پوشیدم. نیکان هم که در باالخره از تعقیب نی

 حال فرار بود با خنده به سمتم برگشت و گفت:

تر خوری خواستنیقربون اون چشای اسفناجیت برم که وقتی حرص می -

 شه.می

گفت چشمای اسفناجی، من با اینکه اعتراض یاد گرفته بود به چشمای من می

وق بود و دوست داشتم وقتی اینطوری با  کردم اما یه اعتراض از سر شمی

 زد.شیطنت با من حرف می
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اونقدری ز*ب*ون ریخت و ادا در آورد تا باالخره جواب بله رو گرفت بدون  

ی تقدیم کنه. اما خب از این موضوع خوشحال بودم اینکه زانو بزنه و حلقه 

 ه. دونستم این یه دوست داشتن واقعیچون حاال دیگه دوستش داشتم و می 

**************** 

 

 

*** 

 فلش بک

 از وقتی عکس اون دختر ترک رو دیده بودم تا وقتی عکس رو مقابل سیروان

 قرار دادم یه لحظه هم از فکرش رهام نمیکرد .تلفنی همه چیز رو برای

 سیروان توضیح داده بودم .عکس رو نگاه کرد و با دیدن انگشتر از جا

 :برخاست و چندتا عکس را از توی پروندهی آورد و مقابلم گذاشت و گفت

 درست فکر کردی این دختره به اون باند ربط داره؛ عکسارو ببین .همچین -

 .انگشتری توی دست اون خلبانی که از خودشون بوده و کشتنش هست

 عکس از جنازهی اون خلبان مقابلم بود .دقیقا ً از همون مدل انگشتر توی دست

 .او هم بود
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 :سرم رو میون دستام گرفتم و گفتم

 یعنی عموی من همً؟ -

 .شاید هم نه، نمًیشه گفت هر کسی با اینها در ارتباط جزوی از باندشون -

 :سر بلند کردم و گفتم

 من باید چیکار کنم؟ -

 هیچی، تو وظیفهی نداری .میتونی پیشنهاد این ازدواج رو رد کنی؟ -

 :باید یه کاری میکردم .نمیتونستم بیخیال رد بشم .مدتی فکر کردم و بعد گفتم

 بهم بگید باید چیکار کنم؟ -

 :سیروان گیج گفت

 .گفتم که هیچی -

 :زل زدم به چشمانش و شمردهتر گفتم

 بهم بگید چیکار باید بکنم؟ یادم بدید که چطوری میتونم کمک کنم؟ من الن -

 یه کیس خوب هستم برای نفوذ توی این باند .اینطور نیست؟

 :سیروان لحظاتی مردد نگام کرد و بعد مردد گفت

 .خیلی خطرناکه -
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 مًیخوام خطر کنم، برای رفیقام که خونش به ناحق ریخته شد مًیخوام خطر -

 .کنم

 :سیروان نفس عمیقی کشید از جا برخاست و گفت

 .من تصمیم گیرنده نیستم، باید با بالدستیها صحبت کنم -

 :من هم برخاستم ومحکم گفتم

 صحبت کنید اما مجابشون هم بکنید .از الن تا وقتی بریم ترکیه تقریبا پونزده -

 .روزی وقت هست .فرصت کافی هست برای اینکه آموزش ببینم

 .تا شب بهت خبر مًیدم -

 از سیروان خداحافظی کردم و از ادارهی آگاهی بیرون زدم .اگر این مسیر برای

 رسیدن به قاتلین رضا، سیاوش؛ شاهین ًو هامون و بقیه لزم بود پس باید این

 مسیر رو میرفتم .بعد از ادارهی آگاهی رفتم شرکت اما دیگه دل و دماغی برای

 کار کردن نداشتم .فکر و ذکر رویا رهام نمیکرد و از طرفی سایه که هیچ

 خبری ازش نبود .چه بسا او هم گوشهی از این دنیا جونش رو از دست داده

 .بود

 تا عصر توی اداره بودم و با تماسهای مکرر مادرم راهی خونه شدم .با

 .ماشین وارد حیاط بزرگ خونه که شدم قبل از پیاده شدن موبایلم زنگ خورد

 .شمارًهی سیروان بود که سریع جواب دادم
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 الو سالم، چی شدً؟ -

 سالم، نیکان فقط باید یه چیزی رو بدونیً؟ -

 چی ً؟ -

 از الن تا پایان ماموریت حتی حق نداری توی تنهایی در این ر*اب*طه با -

 با این حرفش فهمیدم که با این موضوع که من به عنوان مامور نفوذی و مخفی

 .وارد پرونده بشم موافقت شده است

 :با قاطعیت جوابش رو دادم

 .قسم مًیخورم حتی با خودمم در این ر*اب*طه حرف نزنم -

 فردا صبح برو شرکتت، یه شخصی به اسم بهنام برای قرار داد کاری میاد -

 شرکتت، با منشیت هماهنگ کن که وقتی رسید معطل نشه، بهنام بهت میگه

 .حتما ً -

 تلفن رو که قطع کردم نفس عمیقی کشیدم و از آینهی ماشینم به خودم چشم

 دوختم .باید این کار به بهترین شکل ممکن انجام میدادم .توی حال و هوای

 خودم بودم که ضرباتی به شیشهی ماشینم خورد .مادرم نگران داشت نگام

 .میکرد
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 از ماشین پیاده شدم و صورتش رو ب*و*سیدم .در مورد اینکه تلفنی با کی

 صحبت میکردم پرسید طبق برنامه به دروغ گفتم یه تماس کاری بود و با هم

 .به داخل رفتیم

 سر میز شام مادرم باز بحث ازدواج رو پیش کشید، از آلماز تعریف میکرد و

 میخواست نظر من رو بدونه اما من نگام میخ بشقابم شده بود .پدرم که راس

 :میز و نزدیکم بود دستی به شونهم نشوند و گفت

 کجایی پسرً؟ -

 :نگام رو به پدرم و بعد به مادرم دادم و با لبخندی گفتم

 دست بردار این قضیه نیستید؟ -

 :مادرم با لبخند و مهربون گفت

 .نه، چون واقعا ً دختر خوبیه حیفه از دستش بدی -

 :بیتفاوت گفتم

 دیگه واسًهم فرقی نمیکنه که همسرم کی باشه، اگر شما دوستش دارید باشه -

 .حرفی ندارم

 مادرم از خوشحالی جیغی کشید و خودش رو به من رسوند و صورتم رو

 :ب*و*سید و گفت
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 قول مًیدم عاشقش بشی عزیزم .خب کوروش جان تا این پسر پشیمون نشده -

 .زنگ بزن قرار و مدار بذار

 :تند گفتم

 فقط مامان جان من کلی کار سرم ریخته الن از نظر روحی حال مساعدی -

 .ندارم، ده پونزده روز دیگه قرار بذارید

 :مادرم خواست اعتراض کند که پدر گفت

 .باشه برای ده پونزده روز دیگه قرار میذاریم -

 با عذرخواهی از سر میز برخاستم و خودم رو به اتاقم رسوندم  .فکر میکردم

 حاًل که قراره نقش یه مامور مخفی رو بازی کنم ممکنه رفتارم رازم رو لو بده

 .که نمیخواستم بیشتر از این توی جمعشون بمونم

******* 

ی آماده مشربی بود که وظیفهبهنام یه مرد تقریباً چهل و پنج ساله و خوش 

های من فشرده و  کردن من برای این ماموریت رو بر عهده داشت. تموم آموزش 

ی صحبت های مثل زبان ب*دن، نحوه شد. آموزشمی حساب شده انجام 

های اطالعاتی، چگونه کار کردن، واکنش نشون دادن مناسب و ریزه کاری

ی کار گذاشتن شنود، ردیاب و چک کردن  کردن با سیستم کامپیوتری و نحوه 
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موبایل، شکستن رمز گوشی و کامپیوتر و در این بین تمرینات آمادگی 

قدرت بدنی و یادگیری فنون دفاع شخصی و کار با جسمانی و کمی تقویت 

 اسلحه هم یاد گرفتم.

ی این کارها رو تحت شرایط کامالً پوشش یافته توسط پلیس و در همه

های مختلفی از شرکت گرفته تا باشگاه ورزشی و بعضاً در رستوران و  مکان 

 شد.حین غذا خوردن انجام می

فردای اونروز قرار بود با پدر و مادر و عموم راهی  ها بود و روز آخر این آموزش 

ش آشنا بشیم. ناهار با بهنام ترکیه بشیم تا برای اولین بار با آلماز و خانواده 

توی رستورانی جدید با هم قرار داشتیم. بهنام تا رسید مشتی به بازوم زد و 

 بعد مقابلم نشست و گفت:

 چطوری؟  -

 احساس بودم. تفاوت یا بیبی

 هیچی، هیچ احساسی ندارم. -

 ده کارم رو خوب انجام دادم.خب پس نشون می  -
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 چطور؟ -

 با خنده کنار ابروش رو خاروند و گفت: 

که هیچ ترسیدم االن بیام اینجا بگی اضطراب دارم و از این حرفا. همینمی -

 احساسی نداری یعنی تا االن موفق بودیم .

 بهنام. -

م صداش کنم فقط همین، همینطور که نگاش روی منو خواست بهناخودش می 

 بود گفت: 

 چیه؟ -

یعنی امکان داره با وجود دوستی عموی من با این خانواده، عموی من هم  -

 جزو این باند باشه؟ 

منو رو بست و مستقیم نگام کرد. نگاش مقتدر و خاص بود. یه جور خاصی فرق 

 داشت با هر نگاهی.
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ده که اصالً برای ما  های به ما نشون می اوقات زندگی چهرهببین نیکان، گاهی  -

دوست داشتنی نیست ولی واقعیت امره. چه بخواهیم چه نخواهیم اینجوری  

ها کنار بیایی، بپذیری تا بتونی هضمش  هست پس باید یاد بگیری با حقیقت 

ها تصمیم ی آدما مختارن که برای زندگیشون تصمیم بگیرن بعضیکنی. همه

ی گیرن پس کسی مقصر نیست جز خودشون. هر کسی نتیجهاه میاشتب

 بینه.عملش رو می

رفتم چیزی تغییر رفتم چه نمیحرفش درست بود و من چه این مسیر رو می

 کردم.رفتم تا به قولی که به رفقام داده بودم عمل میکرد پس بهتر بود می نمی

ور کردنی نبود. مدام مادرم چنان برای این سفر شوق و ذوق داشت که با

کرد که چی بپوشم؟ چی کار بکنم؟ پدرم به این همه شوق و ذوقش  سفارش می

تفاوت فقط در سکوت نگاهشون  ذاشت. من بیخندید و سر به سرش میمی

 کردم.می

 باالخره به سوی ترکیه حرکت کردیم.
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لیموزین مشکی رنگ رو  ی اوکتای پاشا اومد دنبالمون. یه وقتی رسیدیم راننده

ش فرستاده بود. خونه که نه باید بگم قصر، یه خونه  برای بردن ما به خونه 

ی ما توی تهرون اما معماری زیباش  ویالیی خیلی بزرگ. نه به بزرگی خونه

رسید. اوکتای پاشا و ی زیباتری به اون داده بود و مثل قصر به نظر میجلوه 

ه داخل رفتیم از همون ابتدایی ورودمون به  همسرش به استقبالمون اومدن و ب

های آنالیزگرشون هستم مخصوصاً مادرش که کردم که زیر نگاهخوبی حس می

گویا از این وصلت خیلی خوشحال بود. چون خودش ایرانی بود و اینطور که 

 گفت همیشه دوست داشته دامادش هم ایرانی باشه. خودش می 

کردم. با جذبه کمی رسمی و مبادی آداب. می همونطور که بهنام گفته بود رفتار

این قسمتش خیلی سخت نبود چون رفتار من به صورت عادی هم همینطور 

بود. اما قلباً از بودن اونجا ناراضی بودم. دلم برای دختر دیگری لرزیده بود و  

کردم که یکی از افراد باندی بود که حال باید رل عاشقی برای دختری بازی می

گفتن دخترشون آلماز به دوستام رو ازم گرفته بود. اینطور که می دو تا از

گفتن توی راهه و  مسافرت تفریحی رفته بود و هنوز برنگشته بود. اما مدام می

 رسه.داره می
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و باالخره از راه رسید دختری که قرار بود عاشقش بشم. از دیدنش بیشتر از 

فهمیدم طرفم یا خیلی هر چیزی متعجب شدم چون با وضعی که وارد شد 

 ایه یا خیلی خل و چل.حرفه

******* 

 

تموم یه هفته وقتم با آلماز پر شد، روزهای اول به کل کل گذشت تا باالخره 

کمی باهام راه اومد و سعی کرد انتخاب خانواده اش را بهتر بشناسه. با اینکه به  

این دختر بی  چشم یه دشمن نگاهش می کردم اما نمی دونم چرا فکر می کردم 

شیله پیله تر از این حرفاست. اما یه بار محکش زدم و عکسی که از روی اون  

انگشتر رو توی دستش دیده بودم نشونش دادم تا ببینم واکنشی نشون می ده 

یا نه ؟ اما وقتی عکس رو دید ماتش برد و به فکر رفت. از این رفتارش فهمیدم 

پیله رازی هست که باید برمال بشه  پشت چهره ی این دختر به ظاهر بی شیله 

 و من باید این کار رو بکنم.
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بارها پنهونی با بهنام تماس گرفتم و با او صحبت کردم، به سفارش او نمی  

بایست این آشنایی رو خیلی طوالنی می کردم. آخر هفته وقتی که سفرمون 

بله ی  توی ترکیه به انتها می رسید به آلماز پیشنهاد ازدواج دادم و جواب 

 آلماز خیالم را از بابت اعتمادی که ایجاد کرده بودم راحت کرد.

جواب بله ی آلماز بیشتر از هر کسی مادرم و مادر آلماز رو خوشحال کرد. با 

نقشه ی مادر من و مادر آلماز قرار بر این شد که جشن نامزدی ما توی ایران  

اوکتای پاشا و پدرم می برگزار بشه و جشن عروسیمون توی ترکیه. هر چند 

خواستند تمامی مراسم ها توی ترکیه برگزار بشه ولی مقابل اصرار خانم ها 

 کوتاه اومدند. 

 به تهران برگشتیم و می بایست منتظر خانواده ی اوکتای پاشا می موندیم.

صبح روز بعدی که به ایران برگشتیم به بهونه ی رفتن به شرکت از خونه بیرون 

سیر با بهنام تماس گرفتم. آدرس خ*یاب*ونی رو داد که اونجا زدم ولی در م

منتظرم بود. در حاشیه ی خیابون که دیدمش ماشین رو کنار کشیدم و مقابلش  

 توقف کردم.
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 تا در کنارم نشست به شوخی گفت:

 چطوری شاه دوماد؟  -

 با زهرخندی جوابش رو دادم: 

 می شه گفت خوبم، شما چطورید؟  -

 نگاهش به موبایلش بود گفت:همینطور که 

 هی بدک نیستم. -

 موبایلش رو توی جیبش گذاشت و گفت:

 دوتا خبر خوب دارم.  -

 مشتاق نگاهش کردم و گفتم:

 از رویا خبری شده؟  -

متعجب نگام کرد، لحظاتی همینطور بر و بر نگام کرد و بعد نگاش رو به رو به رو 

 داد و گفت: 

 دلباخته ی فقط نمی خواستی بروز بدی. پس حدسم درست بود. تو  -
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قبل از این سعی کرده بود از زیر زبونم حرف بکشه و من در ر*اب*طه با  

دلبستگیم به رویا حرفی به میون نیاورده بودم اما این واکنشم نسبت به 

 حرفش دستم رو رو کرد.

 عینک افتابیم رو به چشم زدم و گفتم:

 شاید. -

 و گفت: بهنام ابروی در هم کشید

 چرا این موضوع رو به من نگفته بودی که به خواهر سیروان عالقه داری؟  -

 فکر نمی کردم مهم باشه، خب درست حدس زدم از رویا خبری پیدا کردن.  -

بهنام به سمت دیگر چشم دوخت و به فکر فرو رفت. مدتی این سکوت آزار  

 گفت:دهنده ادامه داشت تا باالخره به حرف اومد و 

 حالش خوبه، پیداش کردیم.  -

خوشحال ماشین رو ناگهانی کنار کشیدم و توقف کردم. این حرکت ناگهانیم 

 صدای بهنام رو درآورد.
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 هوی این چه وضعشه. -

 باز عینک رو از چشمم کشیدم و گفتم:

 کجاست؟ کجا بوده این مدت؟ بهنام تو رو خدا حرف بزن.  -

 ناخودآگاه اشک روی صورتم می غلطید.حرف می زدم و 

 بهنام با تشر گفت:

 مامور مخفی ما رو باش. جمع کن خودت رو نیکان. این چه وضعیه. -

***** 

 بهنام نگاه مشتاقم رو که دید گفت:

سیروان توی این مدت خیلی پیگیر پیدا کردن انسیه خانوم بود تا باالخره   -

 پیداش کرد. 

 گیج گفتم:

 انوم؟انسیه خ -

 راه بیفت تا بهت بگم.  -
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 دوباره حرکت کردم و بهنام گفت:

شه از دست اون آدما فرار کنه، و چون از قبل توی  اون شب رویا موفق می -

ش، رسونه به خونه ی ناصر با انسیه خانوم آشنا شده بوده خودش رو می خونه 

روستایی برتش مدتی حال روحی درستی نداشته برای همین انسیه خانوم می

شه دیگه  گرده اما خب ترسش باعث میشن برمیخودشون وقتی بهتر می

 آفتابی نشه.

 خوام ببینمش.می -

 بهنام از آینه به پشت سر نگاهی انداخت و گفت:

 خیابون بعدی رو بپیچ سمت راست. -

 ریم پیشش.داریم می -

 خواسته که با تو حرف بزنه.  -

اکت بود و تموم حواسش رو به آینه داده بود.  مدتی سکوت کردم، بهنام هم س

 همینطور که مراقب بود تا کسی تعقیبمون نکنه گفت: 



www.taakroman.ir  

 
  

 
354 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

دونه کنی که در ر*اب*طه با ازدواج تو با آلماز چیزی میداری به این فکر می  -

 یا نه؟ 

 بهنام فکرم رو به خوبی خونده بود، سری تکون دادم و حرفش رو تایید کردم.

 پشت سر راحت شد که نگاش رو به من داد و گفت: گویی خیالش از 

 ست.دونه که تمومش نقشهدونه اما خب این رو هم می می -

 و خندید و گفت: 

پذیره در ثانی تو برای  نگران نباش اگر دوسِت داشته باشه این موضوع رو می -

 دی.تموم کردن این ماجرا این ماموریت داری انجام می

 کالفه گفتم:

 گفتی دوتا خبر خوب داری؟ اون یکی خبر خوبتون چیه؟  -

 بهنام نفس عمیقی کشید و گفت:

مادربزرگ سیروان و رویا هم پیدا شده، االن پیش هم هستن. خیابون بعدی   -

 رو برو سمت چپ .
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 کجا بوده؟ -

برنش  هوش مییه مدتی توی دست اونا اسیر بوده که یه روز صبح بی -

گه شن پیرزن که به هوش میاد به پرستارا می گم و گور میبیمارستان و بعد 

کنه. ره بیمارستان و از این طریق سیروان پیداش می گروگان بوده. پلیس می

پیرزن بیچاره هیچی نه دیده نه شنیده فقط یه مدتی توی یه اتاقی زندونیش  

  دادن که نمیره ولی معلومه شرایطکرده بودن و بهش غذا و داروهاش رو می 

 ی چهل و دو برو داخل. روحی سختی داشته. االن هم بیماره. کوچه

داخل کوچه اشاره کرد مقابل آپارتمانی بایستم. با هم پیاده شدیم و به سمت  

ی ششم زنگ واحدی را زد که در توسط سیروان به  ساختمان رفتیم. طبقه

خونه  رویمان باز شد، با او دست دادم و احوالپرسیش رو جواب دادم. وارد 

 شدیم، یه آپارتمان نه چندان بزرگ و جمع و جور.

خواستم زودتر بیشتر از هر چیزی نگام به دنبال رویا بود. تحمل نداشتم و می

 بببینمش.

 با تعارف سیروان نشستیم.
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 سیروان داخل اتاقی شد و دقایقی بعد برگشت و روی مبلی نشست و گفت:

 ی.اینطور که پیداست خیلی خوب پیش رفت -

 نگام رو به سیروان دادم و گفتم:

کنه، قبالً گفته بودم وقتی اون به گمونم دختره خوب داره رلش رو بازی می -

 عکس رو دید جا خورد، یه جوری به فکر فرو رفت.

 سیروان کالفه دستی به موهاش کشید و گفت:

شه گفت روی به دست آوردن ثروت خودت و  پس اینطور که پیداست می -

 ت حساب باز کردن.پدر

 پرسشگر گفتم:

 چطور؟ -

 بهنام جوابم رو داد: 

تنها وارث پدرت تو هستی خب اگر این نقشه رو داشته باشن که بعد از  -

 ازدواج یه جوری پدر و مادرت رو... 
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 عصبی و ناباور با دو دست سرم رو گرفتم و گفتم:

 نه، نباید بذارید که... -

 اس کردم با کنایه گفت:سیروان با آرامش اما احس

 ذاریم به این مرحله برسن.هیچ وقت نمی -

 سر بلند کردم و گفتم:

ی ریختن، سایه رو نتونستید  ی سیاوش هم همچین نقشه پس برای خانواده  -

 پیدا کنید؟

 سیروان سری به عالمت نفی تکان داد و جوابم رو داد: 

 شه.ش ختم میخانواده ها به اوکتای پاشا و تموم سرنخ -

خواستم سوالی بپرسم که در آن اتاق باز شد، آرام و کُشنده. باالخره دیدمش.  

 رویای من رویا نبود. 

****** 
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دار به تن داشت و یه شال آبی رنگ روی سر یه لباس بلند گلدار آستین

مقابل  ی اتفاقات اون روز باز انداخته بود، با دیدنش از جا برخاستم. همه

ای کوتاه چشمام رو بستم و دوباره باز کردم با صدای چشمام پررنگ شد. لحظه

 بهنام که به رویا سالم داد به خودم اومدم.

رویا جواب سالم بهنام رو داد و به من سالم داد. سری تکون دادم و آروم  

 جوابش رو دادم. 

 سیروان برخاست و گفت:

 کنم.بشین رویا من پذیرایی می -

 روم جواب برادرش را داد، جلوتر اومد و گفت:آ

 بفرمایین بنشینید. -

سرپا ایستادم برام سخت بود برای همین زود نشستم اما شاید با این نگاه  

ی که بهنام به دادم که سر به زیر انداخت؛ منم با سقلمه خیره ام آزارش می

خم شد و آروم دستم زد به خودم اومدم، نگام به سمت بهنام برگشت به سمتم 

 گفت:
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 سیروان دست سنگینی داره ها. -

 کردم که باز با صدای رویا نگام به سوی او کشیده شد. گیج نگاش می

کردم. اصالً من اونشب خیلی ترسیده بودم، برای همین فقط به فرار فکر می -

 نفهمیدم چی شد و چه اتفاقی برای شما و دوستتون افتاد.

روی صورتش دوید. معلوم بود که گریه جزوی از  این رو گفت و باز اشک 

 زندگیش شده. خب حق هم داشت با این اتفاقات گریه حداقل عوارضش بود. 

 نگام رو به میز عسلی دادم و گفتم:

تون گفتن چه اتفاقی خب خداروشکر که تونستی فرار کنی، حتماً واسه -

 افتاده.

 ید و گفت:اشکاش رو گرفت که باز اشک تازه از چشماش جوش

 م سخت و غیرقابل باور بود. ی مرگ برادرام واسهمرگ دوستتون به اندازه  -

 بغضم رو فرو دادم و گفتم:

 مرگ رضا حتی بیشتر از مرگ سیاوش من رو آزار داد.  -
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مدتی به سکوت گذشت. سیروان با سینی چای از آشپزخانه بیرون اومد به  

 شست.همه تعارف کرد و در آخر نزدیک رویا ن

 همه ساکت بودیم که بهنام این سکوت رو شکست و گفت:

 سیروان جان، مادربزرگ بیدار هستن؟  -

 سیروان نگاش رو به بهنام داد و گفت:

 آره، بیداره.  -

 تونیم بریم پیششون، یه احوالی بپرسم.می -

من  . بهنام این شرایط رو برای سیروان برخاست و بهنام به دنبالش به راه افتاد

و رویا به وجود آورد تا تنها باشیم. هر چند سیروان هم این موضوع رو 

 دونست.می

تر به رویا دادم وارد اتاق مادربزرگشان شدند و در که بسته شد، نگام رو راحت 

 و صداش زدم:

 رویا. -
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 متعجب سر بلند کرد نگاش که در نگام نشست آروم گفتم:

 خوشحالم که رویا نیستی.ای. خوشحالم که زنده -

 متعجب گفت:

 چی؟ -

 تر بود نشستم و گفتم:ی که به او نزدیک خندیدم و سریع روی مبل تک نفره 

 کنیم، خیلی بهشون نزدیک شدیم. اونها رو پیدا می  -

 باز سر به زیر انداخت و گفت: 

 کنید.سیروان به من گفت که دارید با پلیس کار می -

 خوام یه چیزی رو بدونی.کرد اما میباید این کار رو می  باالخره یه نفر -

 باز پرسشگر نگاش رو به نگاه من داد و من آروم گفتم:

 خوام یه اعترافی بکنم. ی من به آلماز فقط یه بازیه، می عالقه -

 چه اعترافی؟ -
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 نفس عمیقی کشیدم و م*حکم حرفم رو زدم:

این مدت که فقط خیالت با من بود  من، من توی این مدت که نبودی، توی   -

کردم زودگذر و گذراست عمیق و واقعی بوده.  فهمیدم اون حسی که فکر می

 گم.دوست داشتنت رو می

پر*ده و سریع  کردم من اینقدر بیکرد شاید فکرش رو هم نمیمتحیر نگام می

 ام رو بروز بدم. نگاش رو به زیر انداخت و آروم گفت:عالقه

 دونید چه اتفاقی برای من... شما که می -

 حرفش رو بریدم و آروم گفتم:

 خوام فراموشش کنی. به سیروان که حرفی نزدی.هیس، هیچی نگو رویا. می -

سری تکان داد و اشکش رو گرفت. از جا برخاستم و به آشپزخانه رفتم. لیوانی 

یوان رو  پیدا کردم و از آب پر کردم به پذیرایی برگشتم، نزدیکش نشستم و ل

 به سمتش گرفتم و باز آروم گفتم:

 رویا، یه کمی آب بخور. -
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 ای نوشید و گفت:لیوان رو از دستم گرفت، جرعه

 این مدت خیلی سخت گذشت. خیلی سخت بود.  -

 گذره.دونم اما یه روزی این روزای سخت میمی -

 سربلند کرد نگاه سیاه و زیبایش رو به چشمام ریخت و گفت:

ی نگرانتم. توی این مدت که فهمیدم مامور مخفی شدی بدجور ریخته  خیل -

دونستم چه جوری باید بگم. گاهی دلشوره امونم رو بودم به هم، اما نمی

 برید. می

 لبخند به ل*بم نشست و گفتم:

 خب پس راست گفتن دل به دل را داره. -

هایش را گرفت و با صدای تقی باز شدن در، کمی صاف نشستم. رویا اشک 

 همینطور سر به زیر داشت. بهنام تا نشست گفت:

کرد گم رویا خانوم سیروان همیشه از دستپخت های شما تعریف میمی -

 خواهید ما رو شام مهمون کنید.نمی
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 رویا سر بلند کرد و گفت: 

 کنم، تشریف بیارید. خواهش می  -

 سیروان خطاب به من گفت: 

 ن؟رسمهموناتون کی می -

 دونم این همه عجله شون واسه چیه؟فردا، نمی -

 بهنام با خنده ی گفت:

 ترسن از دست ب*دن. خب معلومه دومادی به این خوش تیپی رو می -

 این حرفتون شوخیه یا جدی گفتید؟  -

 جدی گفتم خب. -

و با این حرفش بهنام فقط خودش خندید، سیروان به نظر ناراحت و گیج 

 گاری چیزی آزارش می داد. برای همین خطاب به او گفتم:اومد و انمی

 سیروان اتفاقی افتاده؟ -

 سیروان نگاش رو به من داد و گفت: 
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 چطور؟ -

 انگاری خیلی حالت ساز نیست. -

ی من خیلی وقته که حالم ساز نیست. تا وقتی اون ع*و*ضی که پشت همه -

 ار نیست حالم ساز بشه.این ماجراهاست پیدا نکنم و خونش رو نریزم قر

 نیم نگاهی به بهنام انداختم و گفتم:

 خب حق با شماست. -

 این رو گفتم و برخاستم، با برخاستنم بقیه هم برخاستند و من گفتم:

 تونم... باید برم شرکت، می -

که سیروان نگام کرد و حرفم موند توی دهنم و نتونستم بیانش کنم. بهنام به 

 :کمکم اومد و گفت

 شب دور هم باشیم دستپخت رویا خانوم رو بخوریم. -

 سیروان نگاش رو به بهنام داد و گفت:
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تر رفتار کنیم، اوکتای پاشا اگر اون کسی باشه که بهتر نیست محتاط -

زنه پس بهتره نیکان کمتر با ماها رفت و گدار به آب نمیدنبالشیم مطمئنا بی

 آمد داشته باشه. 

 نگاش رو به من داد و گفت:و دوباره 

تر  دونی که االن تو نیروی نفوذی ما هستی باید محتاطمتاسفم اما خب می -

 رفتار کنی.

 سری تکون دادم و گفتم:

 باشه. -

دونم چرا اینطور شده بود و گویا فهمیده بود به خواهرش عالقه دارم و زیاد  نمی

 از این موضوع راضی نبود.

****** 

 ساختمون که بیرون زدیم دلخور به بهنام گفتم:از 

 این سیروان چرا اینجوری بود. -
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 گم.بریم توی راه بهت می  -

 هردو سوار ماشین شدیم، وقتی راه افتادیم باز سوالم رو پرسیدم:

 خوای دلیلش رو بهم بگی. خب، نمی -

 کرد گفت:بهنام همینطور که موبایلش رو نگاه می 

 جدیداً متوجه شدیم که شکمون رو به یقین تبدیل کرده. یه چیزی رو  -

 در چه مورد؟ -

 در مورد عموت. -

 این رو که گفت واخوردم، انتظارش رو داشتم. مدتی سکوت و بعد دوباره گفتم:

 کنه.یعنی عموی من با این شبکه کار می -

  کرد و توسطتوی وسایل شخصی اون خلبانی که برای این باند کار می -

خودشون به قتل رسید تا سرنخ ماجرا رو ببندن یه ساعتی پیدا کردیم، یه  

 ساعت جیبی.

 خب؟ -
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 بهنام مکثی کرد و بعد گفت:

ی عموی شما شدند. یه  توی مدتی که ترکیه بودید نیروهای ما وارد خونه  -

 ی عموت هم بود. ساعت عین همون توی خونه 

 ماشین رو کنار کشیدم و کنجکاوانه گفتم:

 تونم اون ساعت ببینم.می -

 عکسش رو بله.  -

و عکس اون ساعت جیبی خاص رو روی موبایلش بهم نشون داد، جا خوردم از 

خواست به همراه  های که عموم از من میدیدن اون ساعت. همون ساعت

کردم بیارم. همیشه در حد پنج یا شش تا از این  کاالهای که وارد کشور می

 شد.من وارد کشور می ساعت به همراه بار

 عرق سرد روی پیشونیم رو گرفتم و گفتم:

 کنم.این ساعتها رو من وارد کشور می -

 بهنام متعجب گفت:
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 چی؟ -

ها خاصن و خیلی گرون قیمت، شش ماه یه بار همراه بارهای  این ساعت  -

ها ساعت کنیم در حد پنج یا شش تا از این لوکسی که از ایتالیا وارد کشور می

گه دم چون میکنم. تمومش رو به عمو تحویل می به سفارش عموم وارد می

 شناسم.هاش رو فقط من می مشتری

 بهنام متحیر و متعجب گفت:

 عجب. -

 این ساعتها به غیر از ساعت چی هستن مگه؟  -

 بهنام نگاش رو به بیرون داد و آینه رو چک کرد و گفت:

 راه بیفت.  -

 کردم و باز گفتم:حرکت 

 ها به غیر از ساعت چی هستن؟جواب سوالم رو بدید این ساعت  -

 تونه یه نماد برای اعضای رده باالی این باند باشه.فقط ساعت هستن، اما می -
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 کالفه و سردرگم و عصبی گفتم:

های این باند تبهکاریه.  شه عموی مهربون من جزو باالترین بهتر از این نمی -

 و قاچاقچی.قاتل 

 و بهنام حرفم رو تکمیل کرد:

 و شاید جاسوسی. -

 ناباور با کف دست روی فرمان کوبیدم و فریاد زدم:

 لعنت، لعنت بهش. آخه چقدر پست، چقدر نامرد.  -

 اشک روی صورتم دوید و گفتم:

تونم باور کنم. عموی من توی قتل بهترین دوستام تونم باور کنم، نمینمی -

 ته باشه. دست داش

 بهنام نگاش رو به من داد و گفت: 

تونی  تونی ادامه بدی اشکال نداره، می نیکان بهتره خود دار باشی، اگر نمی -

 ماموریتت رو منتفی کنیم، ولی حق نداری اطالعاتی که داری بروز بدی. 
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کردم که بهنام با زدم. فقط به عموم فکر میبایست جا میاشکام رو گرفتم، نمی

 ی سنگین.تری بهم زد. ضربه حرفش

نیکان توی این مدت حتی ما به این فکر کردیم که خودت هم عضوی از این  -

 باند هستی و همکاریت با ما فقط...

 عصبی خندیدم و بر سرش فریاد زدم:

فقط چی؟ ببین کارم به کجا کشیده؟ چطور میتونی اینطور فکر کنی بهنام؟  -

یغ مرگ تا اعتماد شما رو جلب کنم. خودم ی تمن خودم رو میبرم تا لبه

 ذارم کف دستتون. اطالعات می

 بهنام هم بر سرم فریاد زد:

خیل خب آروم باش. شکمون نسبت به تو رفع شد. االن مطمئن هستیم  -

 نسبت به تو. 

عصبی نگاش کردم، حرفی نزدم. نزدیک شرکت بودیم. نگام رو بهش دادم و  

 گفتم:

 شرکت؟شما میاید  -
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 شناسن.بله. همه دیگه من رو به عنوان شریک کاریت می -

وارد پارکینگ شدم؛ وقتی توقف کردم سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و 

نفس عمیقی کشیدم. فکر این که عموی من یکی از اعضای اصلی این باند بود  

 داد.آزارم می

 بهنام باز سکوت ماشین رو شکست و گفت:

 تون میاد؟ها دوباره کی واسهساعت این  -

ها روی بار. قبل اومده، فقط یه سری بارامون توی کمرگ گیر بود، این ساعت  -

از مرگ سیاوش قرار بود برم گمرگ کارهاش رو بکنم و ترخیص بزنم ولی  

ها به خاطر مرگ اونقدری پشت گوش انداختیم که فراموش شد. مشتری 

ر نشدن. توی این مدت که رفتیم ترکیه قرار سیاوش و اوضاع پیش اومده پیگی

 بود وکیلم کارها رو انجام بده.

 ها بگو به دست عموت رسیده یا نه؟ در مورد ساعت -

ها االن توی  دم، ساعتبرم به عمو تحویل میها بیاد خودم میهر وقت ساعت -

 ش ببرم.رم واسهگاوصندوق شرکت. قرار بود امروز عصری که می
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 شحال گفت:بهنام خو

چقدر خوب که بهش تحویل ندادی وگرنه باید تا شش ماه دیگه صبر  -

 کردبم.می

 متعجب نگاش کردم و گفتم:

 خواهید بکنید؟ چیکار می -

ها ما رو به چندتا از ها ردیاب و شنود کار بذاریم، این ساعت باید توی ساعت -

 رسونه .خب پیاده بشو بریم.ها میسرشبکه 

****** 

 

 

 

ی کارمندانم در این مدت بهنام رو به عنوان  با هم وارد شرکت شدیم، همه

دوست و شریک کاریم شناخته بودند. وارد اتاقم که شدم کیفم رو روی میز 

انداختم و به سمت گاو صندوق رفتم. یه گاو صندوق نه چندان بزرگ در  
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موبایلم زنگ  ی از اتاق قرار داشت. مشغول باز کردن گاو صندوق بودم که گوشه

 خورد، با دیدن اسم آلماز برخاستم و گفتم:

 آلماز. -

 بهنام که آرام روی صندلی لمیده بود گفت:

جوابش رو بده بعدم این همه هول و هراس برای چیه؟ اتفاقی نیفتاده نیکان.   -

 سعی کن آروم باشی.

سوخت. روی صندلی نشستم و تماس ام کمی میسری تکان دادم. س*ی*نه 

 وصل کردم. رو

 سالم آلماز جان. -

 آلماز با خوشحالی توی گوشم فریاد زد:

 سالم عشقم. -

ی عشقم بیشتر از هر داد و کلمه گوشی رو عقب گرفتم. صداش آزارم می

 چیزی، بهنام از حرکتم به خنده افتاد و اشاره کرد حرف بزنم.
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 خوبی عزیزم؟ -

 باشم.خوب خوب، چون قراره فردا پیش عشقم  -

 متعجب گفتم:

 فردا میاید؟ -

 از سوالم انگاری ناراحت شد که لحنش عوض شد.

 آره، خوشحال نشدی؟ -

کردم با صدای که باید نشان از هر چند سخت بود اما باید حفظ ظاهر می 

 خوشحالی باشد گفتم:

 خوشحال نشدم؟ شوکه شدم دیوونه، دل تنگی امونم رو بریده بود.  -

 نقشم رو خوب بازی کردم که باز شاد خندید و گفت: گویا 

خواستم یهویی بیام و سورپریزت کنم ولی من هم همینطور، هر چند می -

 طاقت نیاوردم بهت نگم، کجای عزیز دلم؟
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م پیچید، همون د*ر*د قلب کوفتی که این ی س*ی*نه دردی توی قفسه

 کردم.داد و باید با قرص آرومش میاواخر آزارم می

 کشیدم جوابش رو دادم:در حالی که کیفم رو به سمت خودم می

 شرکتم عزیزم. -

عرق سردی روی پیشونیم نشسته بود. بهنام متوجه حالم شد که زود خودش 

زدم و صدای رو رسوند و قوطی قرص رو از کیفم بیرون کشید. نفس نفس می

کرد ق بیانش میفهمیدم با شوتیز آلماز که داشت موضوعی که من اصالً نمی

 پیچید.توی سرم می

قرص رو زیر زبونم گذاشتم. دستم شل شد. بهنام گوشی رو از دستم گرفت و 

 گفت:

 نیکان، نیکان حالت خوبه؟  -

ذاشت. متوجه شدم  حال شدم اما قرص آروم اثر خودش رو می من از د*ر*د بی

ام رو مالید. هکند. تلفن رو قطع کرد و کمی شونهبهنام با آلماز صحبت می
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ی طول کشید تا حالم کمی مساعد شد. لیوان آبی برام آورد. بیست دقیقه

 بهنام نفس راحتی کشید و گفت:

 پسر تو که من رو نصف عمر کردی. -

 چند نفس عمیق کشیدم و گفتم:

 به آلماز چی گفتید؟ -

 دونه. موضوع بیماری قلبیت رو که می -

 دونه.آره می -

 نگ بزن. بعداً بهش ز  -

ی مخملی سبز از روی صندلی برخاستم و به سمت گاو صندوق رفتم، جعبه

 رنگ که ساعت ها درونش بود برداشتم و روی میز گذاشتم و گفتم:

 تا ساعت دو بهم برسونید که باید ببرم بهشون تحویل بدم. -

ی ها را باز کرد. شش ساعت جیبی هر کدام درون محفظهی ساعتجعبه

مخصوصی بود یکی از اونها رو برداشت و بازش کرد. ساعتی از طالیی خالص که 
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ی ساعت با بهترین کیفیفت و هنر دست ساخته شده بود. بهنام خوب به صفحه

دادم. با   بین داد، ذره بینی که داشتم به اونگاه کرد و بعد درخواست ذره 

 ی ساعت رو نگاه کرد و گفت: بین صفحه ذره

ی باندشونه. ببین عدد  بله، خودشه. این ساعت یه جورایی نماد و نشونه  -

 های ساعت حک شده.دویست و سیزده روی عقربه 

ها رو برداشتم و نگاش کردم. حق با بهنام بود. این  یکی دیگه از ساعت

شدند. بهنام ساعت ین باند طراحی می ها خیلی تخصصی و خوب برای اساعت

 رو کمی بررسی کرد و گفت:

 خب من باید برم.  -

ها رو برداشت و خواست برود که صدایش زدم. نزدیک در  ی ساعتو جعبه

 ایستاد. به او نزدیک شدم و رو در رویش قرار گرفتم و گفتم:

 ده.یه چیزی آزارم می -

 چی؟ -
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صابم رو به هم ریخته بود. حتی گفتن و بیان  دهانم خشک شده بود و فکرش اع

 کردنش هم برام سخت بود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 بهنام امکان داره که... -

 م گذاشت و گفت:بهنام دستش رو روی شونه 

 حرفت رو بزن نیکان.  -

باز نفس عمیق دیگری کشیدم، قلب هنوز کمی سنگین بود. نگام در نگاه بهنام 

 سوالم رو پرسیدم:نشست و 

 ممکنه پدرمم... -

 ی حرفم رو نتونستم بزنم اما بهنام حرفم رو فهمید و گفت:بقیه 

چقدر با عموت در ر*اب*طه ست، چقدر از کارش خبر داری؟ از این  -

 ها پدرت هم داره؟ ساعت

  ی ما بود.ها رو برای عمو بردم. خونه نه من ندیدم. اتفاقاً یه بار که این ساعت -

خوام ولی عمو ها میها رو نگاه کرد و گفت منم یکی از این ساعت پدرم ساعت
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گم یه ش میگفت اینا که واسه مشتریه دفعه بعد اگر خواستی به سازنده 

خیال شد. عمو هم دیگه حرفی از سفارشیش رو واسه شما هم بسازه. بابا بی

رخونه داره، شرکای  کنم بابا هم فراموش کرد. پدر من یه کاساعت نزد. فکر می

ش شناسم خیلی هم اصرار داشت من توی کارخونه کاریش رو کم و بیش می

 خواستم کار خودم رو داشته باشم.مشغول بشم اما من می

 بهنام بعد از مکثی گفت:

 بین باشی. خب باید خوش  -

 خودم به خودم دلداری دادم: 

مدار و  ره. آدم قانون حق با شماست، پدرم هیچ ربطی به کارهای عموم ندا -

 درستیه.

 گشتم گفتم:و در حالی که به سمت میزم برمی

 اون حتی دلش نمیاد یه مورچه رو زیر پاش له کنه. -

 به صندلیم که رسیدم ضمن نشستن گفتم:
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 مراقب خودتون باشید.  -

اختیار بهنام سری تکون داد و از اتاق بیرون رفت. چشمام رو بستم و باز بی

ی صورتم دوید. توی حال و هوای بدی بودم که از افکار پریشونم به  اشک رو

ی آلماز. با نفرت دستام وجود اومده بود که باز موبایلم زنگ خورد و باز شماره

 رو مشت کردم و زیر ل*ب غریدم:

 لعنت به تو. -

 نفس عمیقی کشیدم و به قالب نقشم برگشتم و جوابش رو دادم.

***** 

خواستم خودم رو از دست آلماز و پرچونگیش رها کنم ولی موفق میهر چقدر 

هامون هم انتخاب  شدم این دختر به قدری رویایی بود که حتی اسم بچهنمی

کردم آلماز هم یکیه مثل من و از چیزی خبر  دونم چرا فکر میکرده بود. نمی

چیکار نداره. اما اگر جزوی از این باند نبود پس اون انگشتر توی دستش 

 کرد.می

 تموم مدتی که توی شرکت بودم فکرم درگیر عمو و باند دویست و سیزده بود. 
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وقتی ساعت کاری شرکت تمام شد، وسایلم رو جمع کردم تا برم. بهنام تماس 

م میاره پس تصمیم گرفتم بمونم تا بیاد. همه ها رو واسهگرفت که ساعت

ری سیاوش رفتم. از وقتی فوت کرده کارمندها رفتن و من از تنهایی به اتاق کا

کس توی اتاقش مستقر نشده بود. کارهاش رو به مدیر داخلی شرکت بود هیچ 

سپرده بودم و تا مشخص شدن وضعیت سایه که تنها وارث دارایی سیاوش و  

 پدرش بود خواسته بودم که اتاقش و وسایلش همونطور بمونه. 

پشت میزش نشسته بود. اشکام وارد اتاق که شدم برای یه لحظه دیدمش که 

روی صورتم دوید. به سمت میزش به راه افتادم و روی صندلیش رها شدم. 

خواند. قبل از اون چرخید و با صدای بلند آواز می همیشه روی این صندلی می

 شد. وقت هیچ چیزی برمال نمیها همه چیز خوب بود. کاش هیچاتفاق 

 سرم رو روی میز گذاشتم و گفتم:

 یاوش؛ اشتباه کردی اما... س -

 بغضم رو خوردم و گفتم:
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خواستی خواستی به من بگی؛ اونی که دنبالشم چی؟ میی آخر چی میلحظه -

 بگی عمومه.

 سر بلند کردم و با د*ر*د نالیدم:

 خواستی بگی اونی که دنبالشم پدرمه.فقط تو رو خدا بگو نمی -

ی زدم حاال که تا اینجا اومده بودم باید بقیه مینفس عمیقی کشیدم. نباید جا 

 رفتم.راه رو هم می

چشمام رو بستم و به یاد رضا افتادم؛ رضا رو با چاقو کشته بودن. اونم نه یه  

 ضربه نه دو ضربه. سیزده ضربه چاقو. 

 باز دستم روی قلبم لغزید و با خودم گفتم:

 پس چرا از من گذشتن.  -

و برید. برای دومین بار تکرار شد. دوباره قرصی زیر زبونم د*ر*د قلبم امونم ر

گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم. صدای بهنام رو شنیدم که وارد شرکت شده 

زد. قبل از اینکه حرفی بزنم در اتاق باز شد و با دیدن حالم به بود و صدام می 

 سمتم دوید و گفت: 
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 نیکان حالت خوبه؟  -

 کشیدم. آن سوی میز نشست و گفت: سری تکون دادم و نفس عمیقی 

 خوای بریم بیمارستان؟ کنی؟ میهیچ معلوم هست داری با خودت چیکار می -

 سری تکون دادم و گفتم:

 خوبم. -

 از پشت میز برخاستم و میز رو دور زدم. مقابلش نشستم.

ها رو بیرون آورد و مقابلم گذاشت. همینطور که ی ساعتاز داخل کیفش جعبه

 به جعبه بود گفتم: نگام 

 کنه پدر من هم توی این ماجراها دست داره؛ درسته؟ سیروان فکر می  -

 بهنام ساکت بود. سربلند کردم و نگام رو به چشماش دادم و گفتم:

ها دارم تونم تحمل کنم. به زور این قرصاز صبح این فکر توی سرمه و نمی  -

 کشم.نفس می 

 گفت:بهنام کمی به سمتم خم شد و 
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 ما هنوز هیچ مدرکی بر علیه پدرت نداریم. -

 آوردم.باز نفس عمیقی کشیدم، به خاطر د*ر*د قلبم نفس کم می

 مادرم چند بار تماس گرفته بهتره بریم. -

با هم برخاستیم، جعبه رو برداشتم و با هم از شرکت بیرون اومدیم. تا پارکینگ 

 فتم:با هم بودیم. نزدیک ماشینم ایستادم و گ

 برسونمتون. -

 به ماشینی اشاره کرد و گفت:

 نیکان الزم نیست که سفارش کنم که باید... -

خواد بگه، درسم رو از بر بودم هر چند تا روشن شدن  دونستم چی میمی

 بایست به هیچ کس حرفی بزنم.ی ماجرا عذابش رو باید تحمل کنم اما نمیهمه

 و سوار ماشینم شد. خیالش رو از این بابت راحت کردم 

***** 
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کردم. وارد م رو درست میبا ماشین وارد خونه شدم، قبل از رفتن باید روحیه 

سالن شدم. پدر و مادرم تنها مشغول صحبت بودند. با ورودم مادرم خودش رو  

 به من رسوند و گفت: 

 چرا دیر اومدی نیکان؟  -

 تلفنی گفتم بهتون که کارم طول کشید. -

 توی صورتم و گفت: دقیق شد 

 گریه کردی؟ -

 انکار نکردم، سری تکون دادم و جوابش رو دادم: 

 ش سیاوش جلو چشم میاد.توی شرکت همه  -

 پدرم از همونجای که نشسته بود صداش رو بلند کرد و گفت: 

 باید شرکتت رو عوض کنی. -

 سالمی به او دادم و گفتم:
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ه هر چی باشه سیاوش توی شرکت سهم شه اینکارو بکنم. باالخرفعالً نمی -

تونم قانوناً اونجا رو تغییر ست تکلیفش روشن نشه نمیداره، تا وارثش که سایه 

 بدم.

 ها رو به مادرم دادم و گفتم:ی ساعتجعبه

 رم لباس عوض کنم و یه دوشی بگیرم.امانتی عمو، می -

 کنم.تا اون موقع ناهارت رو آماده می -

ندادم. خودم رو به اتاقم رسوندم. حدوداً نیم ساعت زیر دوش آب  جوابی 

 م، به رویا و به آلماز.واستادم و فقط فکر کردم. به آینده، به خودم، به خانواده 

از حموم بیرون اومدم و لباس ورزشی راحتی پوشیدم و به پذیرایی برگشتم. از 

و خورده بودند و برای من  پدرم خبری نبود و مادرم سر میز منتظرم بود. ناهار ر

دوباره میز چیده شده بود. مادرمم منتظر من بود. رو به روش سر میز  

 ناهاخوری نشستم و گفتم:

 بابا کجاست؟ -

 رفت یه کمی دراز بکشه، تو حالت خوبه نیکان؟  -



www.taakroman.ir  

 
  

 
388 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

 رسن یا عصر؟کنید خوب نیستم. راستی فردا صبح میخوبم چرا فکر می -

 متعجب گفت:

 کی؟ -

 اش. آلماز و خانواده -

 با این حرفم لبخند روی ل*بش نشست و گفت:

 چطور فهمیدی که دارن میان. -

 کمی برای خودم پلو کشیدم و گفتم:

 خب آلماز تماس گرفته بود. -

 با اخم و لبخند شیرینی گفت:

به ما تاکید کرد هیچی بهت نگیم که سورپریز بشی اونوقت خودش لو داد.   -

 شیطونیه.عجب دختر 

 با دهن پر سری تکون دادم اما حرفی نزدم. با شوق گفت:
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راستی امروز با پدرت رفته بودیم جواهر بگیریم، برای آلماز هم یه سرویس   -

 گرفتیم. بذار بیارم ببینی.

هیجان به غذا خوردنم مشغول بود و  توجه، بیاین رو گفت و به اتاقی رفت. بی

 بود.فقط فکرم درگیر رویا 

ی سر میز نشست و آن را باز کرد و به سمتم گرفت. یه ی زیبایی نقره با جعبه

 العاده زیبا و گران قیمت. سری تکون دادم و آروم گفتم:سرویس برلیان فوق

 خوبه.  -

 مادرم متعجب گفت:

وقت تا این حد ذوق. این رو برای همسرت گرفتیم اونهمین، چقدر بی  -

 تفاوتی. بی

 ی از نوشابه رو نوشیدم و گفتم:اجرعه

چی باید بگم مادر، هم زیباست و هم گرون. خوبه دیگه. برای دختر اوکتای   -

 پاشا سرویس درخوریه. 
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 مادرم عصبی در جعبه را بست و گفت:

 چت شده نیکان؟  -

 نفس عمیقی کشیدم و موضوع دیگری رو پیش کشیدم.

کردیم که این د*ر*د قلب لعنتی میآلماز تماس گرفته بود. داشتیم صحبت  -

اومد سراغم. نتونستم درست جوابش رو بدم. بعد که دوباره تماس گرفت یه 

که قراره با یه دونم شایدم از این زد، شاید ناراحت بود. نمیجورایی حرف می

 مرد بیمار ازدواج کنه مردد شده بود. 

ت به سر کنم کافی بود. که مادرم رو دسدونستم اینطور نبود. ولی برای این می

 لبخندی روی ل*بش جا خوش کرد و گفت:

مطمئن باش فقط نگرانت شده. با من تماس گرفت صحبت کرد. کلی هم گریه  -

 کرد.

 متعجب به مادرم چشم دوختم و او با مهربونی حرفش رو ادامه داد: 

 خواد.خیلی خاطرت رو می -
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 و نفس راحتی کشید و گفت:

است تو هم خیلی دوستش داری که ترسیدی آلماز پشیمون اینطور که پید -

 شده باشه. 

ی به تونست حقیقت داشته باشه که آلماز واقعاً عالقهشد یعنی نمیباورم نمی

 من داشته باشه. حسی که من اصالً به او نداشتم.

***** 

  بعد از ناهار به اتاقم پناه بردم. ساعت هفت و نیم عصر بود که از اتاق بیرون

زدم. از پدر و مادرم خبری نبود. سرکی به آشپزخونه کشیدم و از خدمتکار 

سراغ پدر و مادرم رو گرفتم که گفت با هم بیرون رفتن. بهترین فرصت بود که  

 کمی اتاق پدرم رو بررسی کنم.

ی بزرگ اتاق یه میز  وارد اتاق کارش شدم. یه اتاق نسبتاً بزرگ، نزدیک پنجره 

شت و صندلیش پشت به پنجره بود. چند قفسه چوبی پر از  چوبی زیبا قرار دا

کتاب در سمت راستش بود و یه نیم ست مخملی و راحتی مقابل میز چیده 
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های توی اتاق کارش، ها رفتم. تمام کتابی کتابشده بود. به سمت قفسه

 مربوط به کارش بود. 

میز چیز به ها رو سرکی کشیدم و بعد پشت میزش رفتم. وسایل روی بین کتاب

خصوصی نبود به جز یه سررسید که قرارهای مهم کاریش رو اون تو یادداشت  

 کرد سرسری نگاهی به قراراش انداختم.می

تاپش رو روشن کردم. با اینکه رمز  کشوها رو خواستم باز کنم اما قفل بود. لپ

کشیدم. هر چیزی که به ذهنم بایست به اون سرکی میورود داشت اما می

 سید امتحان کردم. کالفه شده بودم از این گیجی و اعصاب خوردی. رمی

 تاریخ تولد خودش رو زدم سیزده دو هزار و سیصد و چهل.

لبخندی روی ل*بم نشست چون رمز باز شد. لپ تاپش رو کامالً چک کردم 

تاپش  چیز مشکوکی نبود و همین راضیم کرده بود. از استرسم کم شد. لپهیچ

حت خاموش کردم و از اتاق بیرون زدم. سری هم به اتاق خوابشان  رو با خیال را

ی جواهرات مادرم که جلوی آینه بود زیر و رو کردم. اما چیز زدم، جعبه

مشکوکی پیدا نکردم. فقط گاوصندوق پدرم بود که کلیدش روی گاو صندوق 
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دونستم. اون رو هم که چک کردم خیالم کامالً راحت بود و رمزش رو هم می

د که پدرم هیچ ارتباطی با کارهای عموم نداره. از اتاق بیرون اومدم. زنگ در ش

زده شد و خدمتکار در رو برای عموم باز کرده بود. با شنیدن اسمش باز اخم  

دادم. نفس عمیقی کشیدم و به بایست بروز میمهمون صورتم شد. اما نمی

 و گفت:استقبالش رفتم. تا من رو دید خنده روی صورتش پهن شد  

 بینم که از خوشحالی روی پا بند نیستی، فهمیدی فردا یارت داره میاد. می -

 لبخند به زور روی صورتم نشست و گفت:

 اصالً عین خیالمم نیست. -

توانست زیاد راه برود. نفس بلندی  به من رسید، به خاطر چاق بودنش نمی

 کشید و گفت:

شکنی. دونم داری با دمت گردو می میآره دروغ که حناق نیست پسر، من  -

 ننه بابات کجان؟

 رفتن بیرون، بفرمایین.  -
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خندید. سابق بر این تنها  زد و میبا هم وارد سالن شدیم. یکبند حرف می 

دلخوشیم حرف زدن با عموم بود. اخالقش خیلی شبیه سیاوش بود اما دیگه  

دادم. باالخره  رو میم مثل قبل نبود. هر چقدر حرف زد کوتاه جوابش واسه 

 متوجه ناراحتیم و خوشحالی ظاهریم شد و گفت:

 چته نیکان؟ انگاری حالت خوش نیست؟ -

 صبحی توی شرکت باز به یاد سیاوش افتادم و قلبم د*ر*د گرفت. -

گرفتم اسم سیاوش که آوردم ساکت شد. قبل از این رفتارش رو زیر نظر نمی

 ه بودمش. مدتی ساکت بود و بعد با آهی گفت:اما این بار زیر نگاه تیزم گرفت

 خدا بیامرزدش.  -

 با حرص گفتم:

فقط اون ع*و*ضی آشغالی که سیاوش رو کشت پیدا کنم. با همین دستام  -

 کنم.ش میخفه

این رو گفتم صرفاً برای اینکه واکنشش رو ببینم. اینکه فقط در سکوت نگام 

 گفتم:تر باز کرد چه معنی داشت. عصبیمی
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یه عده آشغال، یه عده قاتل برای داشتن پول بیشتر چه راحت حق زندگی  -

 گیرن.رو از دیگران می 

 ی سیگارش را از جیبش بیرون آورد باز گفتم:وقتی نفس عمیقی کشید و بسته

میرن هر چقدر هم از دست قانون فرار  آخرش که چی؟ یه روزی اونا هم می -

 گیره؛ مگه نه عمو؟خِرشون رو میکنن باالخره یه روزی مرگ 

سری تکون داد و سیگار روی ل*بش گذاشت و با فندکش روشن کرد. در 

لرزه. پکی که به کردم. به نظرم اومد کمی دستاش میسکوت فقط نگاش می 

 سیگارش زد گفت:

هر زندگی یه پایانی داره نیکان، هر کسی یه جوری. آدما خودشون پایان   -

 کنن.انتخاب میزندگی خودشون رو 

 این حرفش حرصم رو درآورد و با زهرخندی جوابش رو دادم: 

ی  سالگی با سیزده ضربه 34یعنی رضا پایان زندگی خودش رو توی سن  -

چاقو انتخاب کرده بود. سیاوش با سی و سه سال سن پایان زندگی خودش رو  

 .زنی عموهای میبا یه گلوله توی سرش انتخاب کرده بود. یه حرف
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 باز پکی به سیگارش زد و گفت: 

دونم، تو هم وقت گیر آوردی نیکان. فراموش کن. تو فقط باید به  چه می -

 ت فکر کنی.زندگی خودت و آینده 

 نگاهم رو بدون اینکه ازش بگیرم گفتم:

 دونید آخرین حرف رضا چی بود؟می -

 لرزید گفتم:بغض گلوم رو گرفت و با صدای که می

ی زندگیم زود تموم شد نیکان. این  ا رو که دید، با حسرت گفت قصهاون آدم -

 حرفش یعنی یه دنیا حسرت، یه دنیا آرزو که زیر خاک رفت.

اشک روی صورتم دوید. عصبی سیگار نیمه تمومش رو داخل زیر سیگاری 

خواهد از زیر سنگینی نگاهم فرار  خاموش کرد و از جا برخاست. فهمیدم می

 کند.

****** 

 کرد گفت:به سمت پنجره رفت و همینطور که بیرون رو نگاه می 
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 راستی نیکان، امانتی من چی شد؟  -

 نگام روی او زوم بود. 

 ها چقدری هست؟ این ساعت گم سود فروشسپردم دست بابا. می -

 از اینکه بحث عوض شده بود خوشحال به سمتم برگشت و گفت:

 یه سودیه دیگه. خیلی زیاد نیست ولی خب اینم  -

دونستم خیلی اهل ایستادن یا راه رفتن نیست.  برگشت سرجایش نشست، می

 دستی به موهای کم پشتش کشید و گفت:

 ریزن. دارن می -

 بهشون برسید.  -

 با تلخندی گفت: 

 خوام چیکار؟ بذار بریزن. مو می -

 رسید.اصالً به خودتون نمی -

 ی سالن بود داد و گفت:گران قیمتی که گوشهنگاش رو به ساعت ایستاده و 
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ت مهم نیست. فقط از یه جای به بعد توی زندگیت هیچی دیگه واسه  -

 خوای زمان بگذره. می

ناراحت شده بود. با اینکه بارها این سوال رو ازش پرسیده بودم ولی بازم 

 پرسیدم:

 وقت ازدواج نکردید؟ عمو چرا هیچ -

 فت: نگاش رو به من داد و گ

 باز این سوال پرسیدی.  -

ی که به ی به زن و زندگی نداشتید اما با این عالقه همیشه گفتید عالقه -

 ها ازتون سراغ دارم این دلیل قانعم نکرد. بچه

 کمی سکوت کرد و دوباره نگاه مستقیمش رو به من داد و گفت: 

میشه قید یه بار عاشق یه دختری شدم. وقتی از دستش دادم دیگه برای ه -

 ازدواج رو زدم. 
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کرد. کنجکاو شدم بیشتر در این موضوع رو برای اولین باری بود که تعریف می 

 موردش بدونم. 

 چرا از دستش دادید؟  -

 اومد. نخواست با من ازدواج کنه، از من بدش می -

 و نفس پر حسرتی کشید و گفت:

 وقت فراموشش نکردم.اما من هیچ -

 نداشت.  برای چی دوستتون -

کرد. خدمتکارمون برای پذیرایی وارد  کمی سکوت کرد انگاری داشت فکر می 

 اش رو نوشید و گفت: ای از قهوهسالن شد. بعد از رفتنش عمو جرعه

 هنوز فامیل از موضوع ازدواج تو خبر ندارن؟  -

 چطور؟ -

تصمیمی پرسید نیکان برای زندگیش زد. میآخه دیشب با آبجی حرف می -

 نگرفته، فهمیدم که اطالعی ندارن. منم حرفی نزدم.
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 این موضوعات رو سپردم به مامان. هر وقت صالح بدونه بهشون خبر میده.  -

اش رو نوشید و  نوشیدم چشم به او دوخته بودم. قهوهام رو میدرحالی که قهوه

 گفت:

 شه، آخه خیلی دوست داشت دامادش بشی.حتمی ناراحت می -

بگذریم، نگفتی اون دختری که دوستش داشتید کی بود؟ برای چی شما رو  -

 دوست نداشت؟ 

 عصبی نگام کرد و گفت:

 نخیر امروز با خودت عهد کردی هی به من ضد حال بزنی. -

 خندیدم و گفتم:

لیاقتی که به عموم نه گفت کی خوام بدونم اون بیچه ضد حالی زدم، فقط می -

 بود. 

دونم چرا این قدر ساعت رو نگاه  شد، باز نگاش رو به ساعت داد. نمیناراحت 

 کرد.می
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 قرار دارید با کسی؟ -

 چطور؟ -

 کنید؟هی ساعت نگاه می -

 چونه ش رو خاروند و گفت: 

 کردم.نه، همینطوری ساعت نگاه می  -

 در حالی که یه پرتقال از توی ظرف میوه برمی داشت گفت:

 د. یه دختر قشنگ و قدبلند. اسمش ناهید بو -

فنجونم رو روی میز گذاشتم و دقیق شدم، همینطور که پرتقال پو*ست 

 گرفت حرفش رو ادامه داد: می

افتاد یه طرف لپش، فقط یه چال گونه سمت خندید یه چال میوقتی می -

راست صورتش داشت. چشماش سیاه سیاه بود رنگ شب. موهای بلندش هم  

 یه کمی پیوسته بود.   همینطور. ابروهاش
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کرد. سربلند کرد و  داد تصویر رویا رو توی ذهنم پررنگ میهای که میویژگی

 گفت:

یه رقیب عشقی داشتم، اسمش حیدر بود. پسرعموش هم بود. ناهید عاشق   -

حیدر بود برای همین من رو دوست نداشت. حاال فهمیدی چرا نخواستم، چرا  

 دوستم نداشت؟ 

 ی رو میز دادم، فکرم بدجور درگیر شده بود. میوه نگام رو به ظرف 

****** 

 توی فکر بودم که با صدای عمو متوجه او شدم.

اگر تصمیم داری بعد از ازدواجت برای همیشه ساکن ترکیه بشی، پس باید  -

 سهامت رو از شرکتت بفروشی.

 خوام به اون بفروشم. یه نفری هست که چند وقتیه باهاش آشنا شدم. می -

 سری تکون داد و گفت: 
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کنی. مرد با خوبه، با اوکتای پاشا توی ترکیه زود جای پای خودت رو باز می -

 نفوذ و کار بلدیه. 

در مورد اوکتای پاشا کمی کنجکاوی کردم بلکه بتونم بیشتر از حد معمول از 

حال چیزی دستگیرم نشد. با اون بفهمم اما تا جای که به من شکی نبرد با این 

ها بیشتر حول مراسم نامزدی و  ها بحثاومدن پدر و مادرم و اضافه شدن اون 

 چرخید.های فردا می مهمون

ها رو نداشتم هر چند بهنام گفته بود احتمال داره این  ی این حرف حوصله

ی  ازدواج سر بگیره و این ماموریت من چندسالی طول بکشه اما با دیدن دوباره

ها تموم بشه. ولی همه چیز قبل از برپایی این مراسم کردم کاش رویا؛ آرزو می

ی می.شد و سر که معجزهاینطور که پیدا بود این بازی ادامه داشت مگه این 

 شدند. های اصلی این باند شناسایی میدسته

*** 

صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم و برای رفتن به شرکت از اتاقم بیرون زدم.  

خوام به  دید میکه میروزهای بود که اصالً خواب درستی نداشتم. مادرم از این
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اش  شرکت برم دلخور بود اما من نظر دیگری داشتم. اوکتای پاشا و خانواده 

 انجام دادن نداشتم. رسیدند و تا اون موقع کاری برایساعت یازده می

ی بهنام رو گرفتم که بالفاصله جواب از خونه که بیرون زدم بالفاصله شماره

 داد: 

 چطوری نیکان؟  -

 بدون اینکه جواب سوالش رو بدم سوال خودم رو پرسیدم:

 هاش رو گرفت.ها تونستید اطالعاتی به دست بیارید؛ دیشب ساعت از ساعت -

 ی گفت:بهنام با خنده

تونی مامور مخفی چقدر تو عجولی پسر خوب، فکر می.کنم هیچ وقت نمی -

 خوبی بشی.

 با تندی جوابش رو داد: 

 کنم. حالم رو درک کن.چون این کاره نیستم. بهنام خواهش می -
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ها رو همون دیشب به دست یه نفر رسونده. یه نفری که بیژن  یکی از ساعت -

یش کردیم شخصیه به اسم بیژن بهرامی. زنه. ردش رو زدیم و شناساصداش می

یه کسی که توی شمال تهران یه صرافی و یه جواهر فروشی داره. هیچ  

 کنیم.سوسابقه.ی نداره. فعالً داریم بررسیش می

 عصبی پرسیدم:

 شون باشه. احتمال داره سر دسته -

ن رسی خاصی که مینه نیست. اینطور که فهمیدیم یه کسایی که به یه درجه -

 کنن.لیاقت گرفتن اون ساعت رو پیدا می 

 خندیدم، خندیدنم بیشتر از هر چیزی عصبی بود:

 اینطور که پیداست حسابی گنده هستن. -

حسابی, برای خودشون تشکیالتی به هم زدن. برای همین که چندین ساله   -

م.  تونیم بزنیشون رو پیدا کنیم رد بقیه رو میدنبالشون هستیم. ولی اگر گنده

 راستی یه سوالی ازت داشتم؟

 بفرمایین.  -
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 ها تا حاال تو به عموت تحویل دادی؟ دونی چندتا از اون ساعت دقیقاً می -

 دونستم.کمی فکر کردم؛ دقیقا نمی

دم. ها رو نگاه کنم. تا ظهر بهتون خبر مینمی.دونم باید فاکتورها و فیش -

 فقط...

 فقط چی؟ -

 اومدم:بایست با خودم کنار میولی می دادفکرش هم عذابم می 

ده و به افراد خاصی تحویل ها رو سفارش میاینکه عموی من این ساعت  -

 ده. این معنیش این نیست که رییس خودشه. می

 ای سکوت کرد و بعد گفت: بهنام لحظه

کنیم اما خب عموی تو احتماالً کسیه که رییس رو اینطور فکر نمی -

 کنیم رییس اوکتای پاشا باشه.شناسه. فکر میمی

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 امیدوارم خودش باشه.خداحافظ.  -
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تا به شرکت رسیدم. سری به اوراق بایگانی زدم، یک ساعتی وقت صرف کردم 

ها از طریق  تا وقتی که متوجه شدم مجموعًا بیست و یک عدد از اکن ساعت

شده. خسته روی صندلیم رها شدم و نگام رو به پنجره شرکت من وارد کشور 

دادم. از اون پنجره جز ساختمان بلند اونطرف خیابان چیزی پیدا نبود یا  

حداقل از اونجای که من نشسته بودم اینطور بود. توی فکر و خیاالت خودم 

خوردم که موبایلم زنگ خورد. شماره برام ناشناس بود اما با این حال  غوطه می

 اب دادم:جو

 الو بفرمایین.  -

 صدای آروم و گرمش رو که شنیدم قلبم به تپش افتاد.

 سالم، رویا هستم. -

 لبخند به ل*بم نشست و شوقی به قلبم.

 سالم، خوبی؟  -

 ممنون؛ شما چطورین؟ قلبتون بهتره؟  -

 پرسشگر گفتم:
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 قلبم؟ -

وبار دچار د*ر*د دیشب آقا بهنام اینجا بودن، گفتن دیروز توی شرکت د -

 م گذاشتن.تون رو واسه قلب شدید. متوجه شدن نگرانتون شدم شماره

 از شنیدن اینکه نگرانم بوده، خوشحال شدم.

 دونه. پس سیروان نمی -

 نه؛ االن رفته اداره.  -

 مادربزرگت چطوره؟ -

 خداروشکر بهتره. -

****** 

با پرونده زیاد با او صحبت  مدتی با رویا حرف زدم، گویا سیروان در ر*اب*طه

ش تازگی داشت. البته در ر*اب*طه با های من واسه ی حرفکرد و همهنمی

دکنستم شنیدن این موضوع  درگیر بودن عمویم در ماجرا حرفی نزدم. می
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براش خوشایند نیست. وقتی تلفن رو قطع کرد احساس کردم کمی حالم بهتر 

 این اندازه دوستش داشته باشم. کردم تاوقت فکرش رو هم نمیشده. هیچ

توی حال و هوای خودم بودم که مادرم تماس گرفت. تقریباً ساعت ده و نیم 

که نیم ساعت تلفنم رو اشغال بوده شاکی بود. تلفن دفتر هم که بود. از این 

چندباری زنگ خورد بدون اینکه شماره رو نگاه کنم قطع کردم و حتی بر سر 

خواستم تا تماس مادرم رو اطالع دهد غر زدم. نمی منشی که وارد اتاقم شد

شدم. از کسی مزاحم صحبتمون بشه. باید راهی فرودگاه میچیز و هیچهیچ

 گرفت.سر و حراف رو تحمل کنم حرصم میبایست اون دختر سبک اینکه می 

بعد از کلی معطلی به سمت فرودگاه به راه افتادم. ساعت دوازه بود که رسیدم. 

گرفت. پروازشان به زمین نشسته بود.  این مدت مدام مادرم تماس می در طول

رفتند تا سوار ماشین شوند به  جلوی فرودگاه در حالی که به سمت ماشین می

اونها رسیدم. سرعتم رو باال بردم تا کمی این دخترک پر مدعا رو بترسونم. با 

درم و مادرش؛ سرعت به سوی او روندم و چندقدمیش ترمز کشیدم. آلماز و ما

هر سه باهم جیغ کشیدند. کمی دلم خنک شده بود. عینکم رو باال دادم و با 

لبخند نگاهشون کردم. وقتی من رو دیدند بقیه خندیدند اما آلماز صورتش از  



www.taakroman.ir  

 
  

 
410 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

اند، قرمز  شدت عصبانیت در میان آن روسری که معلوم بود به زور سرش کرده 

 گفتم:شده بود. از ماشین پیاده شدم و با خنده  

گن نه اونجوری که تو برای ما ظاهر شدی. روسریش  حضور پررنگ به این می -

 رو ببین تورو خدا. 

زد. به سمت پدرش  نفس می دستاش رو مشت کرده بود و از عصبانیت نفس 

رفتم. با او دست دادم و خوش آمد گفتم. مادرش هم مرا در آ*غ*و*ش گرفت 

 و احوالپرسی کرد. مادرم دلخور گفت:

 برو ازش عذرخواهی کن. -

آلماز همانطور رو به ماشین من با حرص ایستاده بود و هر دوتا دستاش مشت 

 بود. نزدیکش شدم و زیر گوشش داد زدم:

 چطوری خاله قزی؟ -

 با جیغ به سمتم برگشت و فریاد زد:

 کشمت.می -
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وار به دنبالم و به  دیوانهو خواست من رو بزنه که از دستش فرار کردم. آلماز 

ش رو نداشتم اما از حرص خوردنش  دوید. هر چند حوصله دور ماشین می

بردم. با حرکت ماشین پدرم ایستادم. آلماز به من رسید و کیفش رو ل*ذت می

 برای زدن به سرم باال برد که کیفش رو گرفتم و گفتم:

 رفتن. -

 :متعجب به مسیر ماشین پدرم نگاه کرد و گفت

 خب برن.  -

 نگاش کردم و گفتم:

 آخه تو رو جا گذاشتن.  -

با حرص کیف کوچک و عروسکیش رو به دوش انداخت و دست به س*ی*نه  

 گفت:

 مگه تو اینجا نیستی؟ -

 نه خب من کلی کار دارم؛ باید برم به کارام برسم. -
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 نفسش رو حرصی بیرون داد و گفت: 

 ینم منم ترکیه کلی کار دارم، باید برگردم.بکنم میحاال که دارم فکر می -

رفت که به دنبالش دویدم دستش رو گرفتم و و داشت به سمت فرودگاه می

 گفتم:

 خوره.خیل بابا؛ چه زود هم بهش برمی  -

ش باز کردم. با عشوه و کلی ناز و به سمت ماشینم بردمش. در ماشین رو واسه 

رفتم زیر ل*ب سمت دیگر ماشین می سوار شد. در رو بستم و درحالی که به 

فحشی نثار خودش و پدرش کردم. پشت رل که نشستم؛ آلماز ناگهانی خودش 

 ام زد و گفت:ی روی گونه را به سمت من کشید و ب*وسه 

 خیلی دوستت دارم. -

ماتم برد. هم از حرکتش هم از حرفش. نگام به سمتش که برگشت دوباره 

د که دستام رو باال آورد و مقابل صورتش  خواست خودش رو به سمت من بکش

اش کف دست راستم نشست. با اخمی خودش رو عقب کشید و گرفتم. ب*وسه

 گفت:
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 کنی با من؟چیه نیکان؟ چرا اینجوری رفتار می -

 سعی کردم به خودم مسلط بشم. لبخندی روی ل*ب نشوندم و گفتم:

برن منکرات. مراعات کن  خواهی هردومون بگیرن بعزیزم اینجا ایرانه، می -

 قربونت برم. 

 پس نشست و با لبخند گفت:

 خواهی راه بیفتی. باشه. نمی -

کمربندم رو بستم و حرکت کردم. مسیر مدتی به سکوت گذشت اما به خوبی 

شد از کردم. انگاری این دختر خسته نمیسنگینی نگاه آلماز رو احساس می

 ختم و گفتم:نگاهی بهش اندانگاه کردن به من. نیم 

 خوریا. چیه؟ داری با چشات من رو می -

 مهربون گفت: 

 قلبت بهتره؟ -

 زنه.خوبه، داره می -
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 با احساس گفت:

 خوام همیشه بزنه و برای من بزنه. می -

دادم من رو گرفتار این جمالت احساسیش بکنه.  نباید به خودم اجازه می 

 ساکت بودم که باز آلماز گفت:

 ساکتی؟چرا  -

 چی باید بگم؟  -

نگاش رو به جلو داد. کمی ناراحت شده بود. توقع داشت جوابی برای این همه  

ابراز احساساتش داشته باشم. ولی من داشتم جلوی این ابراز احساساتش سد  

 زدم. کمی دیگر که به سکوت شکست من این سکوت رو شکستم و گفتم:می

 آلماز. -

 هوم. -

 ت گفتم:با لبخند و شیطن

 قهری؟ -
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 با دلخوری جوابم رو داد: 

 برای چی باید قهر باشم؟  -

با کمی زبان بازی و خرج کردی احساساتی که تمومش دروغین بود باالخره  

لبخند رضایت رو به ل*بش آوردم و او دوباره به همان قالب دخترک لوس 

وز کردم این دختر اصالً وقت ازدواجش نیست وقتی هنبرگشت. فکر می

که این دختر نقشی در آن ست. اصالً باور این رفتارش کودکانه و سبک سرانه

باند کثیف داشته باشه به دور از انتظار بود. باید هر چه زودتر این موضوع رو  

 فهمیدم.می

در حال رانندگی دستش رو که روی کیفش گذاشته بود گرفتم. نگاهش به  

 سشگر گفتم:سمتم برگشت. بعد از کمی نوازش دستش، پر

 راستی انگشترت کو؟ -

 متعجب گفت:

 کدوم انگشتر؟ -

 همون که توی عکسه توی دستت بود.  -
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 پرسشگرتر گفت: 

 کدوم عکسه؟ -

 همون عکسی که وقتی دیدم عاشقت شدم. -

احتیاطی بود اما دیگر تحمل نداشتم و حداقل ها بیکه این نوع پرسیدن با این 

 دختر روشن بشه. خواستم تکلیفم با اینمی

 گم بلند گفت:کمی فکر کرد و وقتی یادش اومد کدوم عکس رو می 

 گی.آهان، اون انگشتر می -

 اندازه دلبر شده بودی. آره، انگشتت رو گذاشته بودی روی لپت. همون که بی -

 لبخند کنج ل*بش نشست و گفت:

 دونی بابت اون عکس دلبرونه کلی مواخذه شدم. می -

 متعجب گفتم:

 چرا؟ -

****** 
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 نفسش رو بلند بیرون داد و با لبخند گفت:

شیطنت کردم، رفتم سراغ جواهرات مادرم. به یه مهمونی دعوت بودم که  -

ی  خواستم گردنبند عقیق مادرم رو بندازم گر*دنم. اون انگشتر توی جعبهمی

 جواهراتش دیدم و دستم کردم.

 باز خندید و گفت: 

 برای اولین و آخرین بار عصبانیت مادرم رو دیدم. -

 و نگاش رو به بیرون داد و گفت:

 ی تهرون رو نشونم بدی، باشه؟باید همه  -

اما من نگام میخ خیابون بود و توی فکر رفته بودم. حدسم درست بود. این  

 تر از اونی بود که یکی از افراد این باند باشه. دختر ساده

 ه مشت آلماز به بازوم خورد و شاکی گفت:توی فکر بودم ک

 کجایی نیکان؟ -

 نگاهی بهش انداختم. لبخند زورکی روی ل*بم نشست و گفتم:
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 همینجا پیش تو. -

فهمم تو یه چیزیت هست. نیکان  کنی من نمیآره جون خودت. فکر می  -

 شه باهم رو راست باشیم.می

عی کلمه کم آورده بود و قدرت دونستم باید چی بگم؟ مغزم به معنی واقنمی

داد. تا خواستم کمی پردازش نداشت. آلماز هم که اصالً مهلت فکر کردن نمی

 افکارم رو جمع و جور کنم. جیغ کشید. عصبی نگاش کردم و گفتم:

 کشی؟چته دختر؟ چرا جیغ می -

 با حرص نفسش رو بیرون داد و داد زد: 

 ی؟ توجهچرا تا این حد به من بی  -

 صبانی سرش داد زدم:ع

ام. خب منم هزار و یکی مشکل دارم اونوقت توجه ای. من کجا به تو بی دیوونه  -

 تو هنوز از راه نرسیده رفتی رو اعصابم.
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کم اشک توی چشماش نشست. تند رفته با شنیدن حرفام ساکت شد. کم

 دار گفت: بودم. نفس عمیقی کشیدم و تا خواستم حرفی بزنم با صدای بغض

 شه نگه داری. می -

 خوام. ببین آلماز، من معذرت می -

 با تندی گفت: 

 گفتم نگه دار. -

پوفی کردم و ماشین رو کنار کشیدم. هنوز وارد شهر هم نشده بودیم. پس  

دونستم جای دوری قرار نیست بره. تا نگه داشتم از ماشین پیاده شد.  می

کردم و هر ش میبا رویا مقایسه باالفاصله از ماشین پیاده شدم. تموم مدت 

تر در طرفگرفت. خیلی دور نشد. کمی آندقیقه بیشتر از رفتارش حرصم می

کرد. به سمتش رفتم و ی جاده به گاردریل تکیه زد. داشت گریه میحاشیه

مقابلش واستادم. دستام رو توی جیب برده بودم. توقع داشت بغلش کنم و 

 کردم.ه داشتم مقاومت میازش دلجویی کنم اما من خسیسان

 باالخره یکی از دستام رو از جیبم کندم و آروم دستش رو گرفتم و گفتم:
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 خوام.معذرت می -

دستش رو عصبی از دستم بیرون کشید، سرش و پایین انداخته بود. دست  

 روی بازوش گذاشتم و بازم گفتم:

 کردی.گذرونم درکم میمیدونستی چه روزا و شبایی رو آلماز، اگر می -

 من هم در کنارش به گاردریل تکیه زدم و گفتم:

 اگر جای من بودی به خدا حال و روزت بدتر بود.  -

 اشکش رو گرفت و گفت: 

خوای باهام حرف بینی. نمیخوام درکت کنم ولی تو اصالً من رو نمیمن می -

داری زوری تحملم فهمیدم ی این مدتی که ترکیه بودی میبزنی. توی همه 

نداختی. گاهی کردی من رو به شک میها یه کارهای میکنی. اما گاهی وقتمی

رفتی توی دادی گاهی مینهایت مهربون بودی و احساساتت رو نشون میبی

فکر. با خودم گفتم هنوز نتونستی مرگ رفیقات رو فراموش کنی و دلیلش اینه.  

 اما امروز مطمئن شدم دلیلش این نیست. 

 مسرانه گفتم:
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کنم که با بهترین رفیقم اونجا رو دلیلش همینه. من دارم توی شرکتی کار می -

درست کردیم. هر روز جای خالیش جلوی چشمم. خب همین کافیه که هر روز 

 من رو به هم بریزه. 

 دفعه او مقابلم واستاد. نگاه دریایی قشنگش رو به من دوخت و گفت: این 

 لوس و ننر و بچه باشم اما احمق نیستم.نیکان، من شاید  -

 و با انگشت اشاره به قلبم زد و گفت:

 این تو چه خبره نیکان؟  -

 ی ماتم برد و بعد خندیدم. سعی کردم با شوخی بحث رو عوض کنم:لحظه

 کنه.ی لوس ننر ترک داره این تو جیغ جیغ میچه خبره؟ یه دختره -

 خندی گفت:وش نذاشت، با تلخ برخالف تصورم اصالً حرفم اثری ر

 من تو این مدت خیلی در مورد تو تحقیق کردم. -

 ابروهام در هم شد و گفتم:

 ی تحقیقاتت چی شد؟خوبه، خب نتیجه  -
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موهای طالییش که از زیر روسری بیرون ریخته بود و روی صورتش پریشان  

 بود کمی عقب زد و گفت:

 سایه کیه؟ -

 شاخکام تیز شد و گفتم:اسم سایه رو که شنیدم 

 سایه. -

 آره سایه. -

 خواهر سیاوش.  -

 شنیدم به هم عالقه داشتین؟ -

 عصبی خندیدم و گفتم:

باید به حضورت عرض کنم که منابع اطالعاتیت داغون هستن. سایه به من   -

عالقه داشت اما این عالقه دو طرفه نبود. هیچ وقت هم نخواستم که دوطرفه 

وقت پیداش نکردیم که بهش  قبل از مرگ برادرش رفت آمریکا و ما هیچباشه. 

 اطالع بدیم برادرش مرده.
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 متعجب گفت:

 گی؟راست می -

 باید قسم بخورم. -

 لبخند روی ل*بش نشست و گفت:

گی. وقتی دوست سلین  خونم که داری راستش رو می نه، از نگاه مطمئنت می -

 خیلی به هم ریخته بودم.این اطالعات رو بهم داد 

 دوست سلین کیه؟  -

 یه پسر ایرونی. کلی پول بهش دادم که در مورد تو تحقیق کنه. -

 با اخم شیرینی به سمت ماشین به راه افتادم و گفتم:

 بدو سوار شو وگرنه تا خود تهران باید دنبال ماشین بدویی. -

 م نشست و گفت:همینکه سوار شدم با شوق خودش رو رسوند و در کنار
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شه بابت دادزدنت ازت بگذرم. بابت این موضوع ولی این چیزها دلیل نمی -

باید حسابی ازم عذرخواهی کنی و به یه شام عاشقونه توی برج میالد دعوتم 

 کنی.

ذاشتم. ماشین رو با  ی احساساتی رو کجای دلم باید میاین دختر عاشق پیشه

 شتاب از جا کندم و راه افتادم.

****** 

در طول مسیر برای اینکه باز اوقات تلخی راه نندازه مجبور بودم به مسخره  

بازیاش بخندم و باهاش همراهی کنم. وارد شهر شدیم و به خاطر ترافیک آرام 

کرد. با زنگ خوردن کردم و آلماز با شوق و ذوق بیرون رو نگاه می رانندگی می

رو از جیبم بیرون کشیدم. اسم  موبایلم صدای موسیقی رو کم کردم و موبایل

نگاهی به نگاه خندون  ی موبایل نقش بسته شده بود. نیمبهنام روی صفحه

 آلماز انداختم و جواب دادم: 

 الو سالم بهنام جان. -

 سالم نیکان، چطوری؟  -
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 خوبم، شما چطوری؟  -

من پشت سرتون هستم. یه کمی تو روند ماموریت تغییراتی ایجاد شده. فقط   -

 گم تو گوش کن.می

 باز نگاهی به آلماز انداختم، نگاهش رو به بیرون داده بود. 

 شنوم.بله، می  -

های خودمون هستن.  ریزن سرتون که شما رو بدزدن. از بچه ی مییه عده -

 نگران نباش. فقط خیلی مقاومت نکن. 

نباید بی ی عجیبی پیدا کردم. این تغییر روند ناگهانی توی موضوع دل شوره

 تونستم دلیلش رو بپرسم.دلیل باشه ولی نمیپ

 شه چراش رو بدونم؟ می -

 دم. خیابون بعدی رو بپیچ سمت چپ.بعداً واست توضیح می -

 مسرانه گفتم:

 ولی... -
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 حرفم رو برید و گفت: 

گم، سر یه تقاطعی افته. فقط برو به این مسیری که مینیکان، اتفاقی نمی -

کنن. با تهدید اسلحه شما رو با ز عقب و جلو راهتون رو سد می دوتا ون ا

 برن. خودشون می

 باشه. -

افتاد. نگاهی گذشت یه اتفاق جدید می و تلفن رو قطع کردم. هر دقیقه که می

از آینه به عقب انداختم. ماشین بهنام رو دیدم. آلماز متوجه نگرانیم شد و  

 گفت:

 چی شده نیکان؟  -

 لبخند زدم و گفتم:به روش 

 های شرکت بود، یه سوالی داشت که جوابش رو دادم.هیچی، یکی از بچه -

وارد مسیری شدم که بهنام خواسته بود. از این برنامه حسابی کالفه بودم و  

خواستم دلیلش رو بدونم. با دیدن یه ون مشکی که کنار خیابون زودتری می 

لبم باال رفت. با اینکه از این برنامه پارک بود و از کنارش گذشتیم. ضربان ق
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اطالع داشتم اما دچار هیجان شده بودم. به تقاطع که رسیدیم. ون مشکی با  

سرعت از رو به رو آمد و مقابلمون پیچید که روی ترمز کوبیدم و همین توقف 

 ناگهانی جیغ آلماز رو در آورد.

***** 

کرد. کرد و مقاومت میه مییه عده مرد با اسلحه به سرمون ریختن. آلماز گری

من هم برای اینکه کمی طبیعی جلوه کنه باهاشون درگیر شدم و مقاومت  

کردم. ولی در اون بین مشت م*حکم سیروان به صورتم خورد و به عقب  می

پرتم کرد. به ماشین که برخوردم متعجب به سمتش برگشتم. این بشر اصالً  

و روی شکم گذاشت و در حالی که اش رشوخی نداشت. به سمتم اومد و اسلحه 

 م رو گرفته بود با نفرت به چشمام نگاه کرد و آروم بر سرم غرید:یقه 

 فکر رویا رو از سرت بنداز بیرون. -

تا خواستم حرفی بزنم. بهنام سیروان رو عقب برد و بر سرش داد زد. حیرون  

بازوم رو کشید و  ها برده بودند. بهنام مونده بودم. آلماز رو به سمت یکی از ون 

 گفت:
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 راه بیفت.  -

 و با حرص سرم داد زد:

 راه بیفت نیکان.  -

و به سمت ون دیگر هلم داد. تا سوار شدیم. بهنام هم بعد از من سوار شد و  

ماشین حرکت کرد. آلماز رو با اون یکی ماشین برده بودند. سیروان اما با ما  

ام بود. بهنام بشکنی جلوی چشمم نیومد. هنوز توی بهت بودم و نگام میخ بهن

که تپش قلب گرفته بودم اما دردی نداشتم. از بهت بیرون اومدم و زد. با این 

 گفتم:

 چی شده بهنام؟ این برنامه برای چی بود؟ -

 بدون اینکه جوابم رو بده خطاب به راننده گفت:

 کنیم.میربا هستیم و داریم فرار تر برو . فکر کردی ما واقعاً آدم آروم  -

راننده چشمی گفت و سرعتش رو کم کرد. خ*ون دماغم رو با دستمالی که 

داد. دستم  بهنام به من داد پاک کردم. د*ر*د قلبم داشت خودش رو نشون می 

 رو که روی قلبم لغزید، بهنام سریع گفت:
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 نیکان، نیکان قرصات باهاته. -

بیرون کشیدم. بهنام کمکم به سختی دست توی جیبم بردم و قوطی قرص رو 

کرد تا یکی زیر زبونم گذاشتم. سرم رو عقب انداختم و چشمام رو بستم. 

چندباری نفس عمیق کشیدم تا حالم بهتر شد. تا خواستم سوالی بپرسم بهنام 

 گفت:

 فهمی، بذار برسیم.نیکان همه چیز می -

 عصبی سرش داد زدم:

ز رو کجا بردن؟ سیروان چرا اینقدر  نمیتونم صبر کنم. یه چیزی بگو. آلما -

 عصبانی بود؟

تر و بلندتر فریاد  رفت. عصبانیدونم چی بود که بهنام از گفتنش طفره مینمی

 کشیدم:

 حرف بزن بهنام. -

بهنام به سختی زبان باز کرد. عصبی و کالفه دستی به پشت گ*ردنش کشید 

 و گفت:
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 این برنامه رو راه انداختیم تا... -

 کنی، د حرف بزن. ا چی؟ چرا داری جون به ل*بم میت -

حرفش رو مزه مزه کرد و به سختی حرفش رو زد. حرفش رو زد و دنیای من رو  

 نابود کرد. 

 تا... تا پدرت وارد بازی بشه.  -

ترسیدم به سرم اومد. چیزی که امیدوار بودم حقیقت نداشته  از چیزی که می

باشه واقعیت داشت. وا رفتم و خیره موندم به بهنام. بدنم یخ کرده بود. حاال 

فهمیدم. حق داشت. حق داشت که  معنی نفرت توی نگاه سیروان رو می 

ه شد و  نخواسته باشه من عاشق خواهرش باشم. نگام به سمت بیرون کشید

ی قصه از ابتدا جلوی چشمام شروع به رژه رفتن کرد. از اون روزی که با  همه

 "شون و رویا رو دیدم. صدای رضا باز توی سرم پیچیدسیاوش رفتیم خونه

صدای سیاوش رو از پشت تلفن که پر از   "ی زندگیم زود تموم شد نیکانقصه

ود که داغون بود. حسرت بود باز شنیدم. روزهای آخر عمرش چی فهمیده ب

کشید د*ر*د باز توی قلبم پیچید. دستم رو فشار دادم روی قلبم. سرم تیر می
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خواست که یه قرص دیگه کرد. بهنام در کنارم نشست. میو روحم د*ر*د می

بخورم. با اصرار بهنام باز یه قرص دیگه زیر ز*ب*ون گذاشتم و سرم رو عقب 

 انداختم و چشمام رو بستم و گفتم:

چطور فهمیدید؟ من نتونستم هیچ مدرکی ازش پیدا کنم و چون پیدا نکرده   -

 بودم دلم خوش بود پدرم ارتباطی با کارهای عموم نداره.

 بهنام خسته چشمانش رو مالید و بعد گفت:

 اگه سیروان حرفی زد یا حرکتی کرد ناراحت نشو. -

 خندی گفتم:با تلخ 

 حق نداره. نگفتی چطوری فهمیدید؟  خواد سر به تنم نباشه، البتهمی -

ها مسیر کار ی آگاهی، بچهاز همون روزی که برای مرگ سیاوش اومدی اداره  -

دونی که کار کردن روی پرونده رو تغییر دادن. همه چیز رو بررسی کردیم. می

ما اینه ریزترین جزییات رو بررسی کنیم. دویست و سیزده یه کد. یه کدی که 

دونی پدرت یه آپارتمان ه باشه، حتی یه تاریخ تولد. میتونهر چیزی می

 شخصی توی زعفرانیه داره؟ 
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 متعجب گفتم:

 دونم. پدرم ملک و امالک زیاد داره.نه نمی -

 حرف بعدی نیکان بیشتر متعجبم کرد:

 دونی یه برادر داری؟ می -

 ناباور گفتم:

 چی؟ یه برادر دارم.  -

 تره.سه سال از تو بزرگ  -

 و عکس مرد جوانی را روی گوشیش نشانم داد و گفت:

 اسمش نریمان.  -

وار و  از عصبانیت و ناباوری و حرص بود که شروع کردم به خندیدن، دیوانه 

م محو شد و کرد مدتی بعد خندهخندیدم. بهنام هم متعجب نگام میعصبی می

 حیرون و ساکت موندم. 

***** 
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ی پرسیدن نداشتم.  سواالت زیادی داشتم اما حوصله مدتی به سکوت گذشت. 

کرد. ماشین ون وارد حیاط دهانم به شدت خشک شده بود و سرم د*ر*د می

ی که در یکی از محالت متوسط تهران شد. ون دیگر هم جلو پارک بزرگ خونه 

 شده بود. 

وارد ی نه چندان بزرگ بود که با بهنام بهنام کمکم کرد تا پیاده شوم. یه خونه

شدیم. داخل پذیرایی اون فقط چند مبل بود و دو مامور پلیس اونجا حضور 

زدم اونها هم مامور بودن از اتاقی بیرون  داشتند. دو زن مانتوی که حدس می 

 اومدن. بهنام با دیدنشون گفت: 

 طوریش که نشد؟ -

 ها گفت:یکی از اون زن 

 هوش. خیر قربان، حالش خوبه. ولی بی -

 بهنام نگاه کردم و گفتم:شاکی به 

 هوش؟آلماز بی -

 آره، مشکل خاصی پیش نمیاد. بیا بشین. -
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خودم رو روی مبلی رها کردم. بهنام مدتی آرام با یکی از آن پسرها صحبت 

 کرد و بعد به سمت من برگشت و با او به اتاق دیگری رفتیم.

 م و گفتم:یه اتاق با چند میز و صندلی و کامپیوتر. روی مبلی نشست

 اینجا کجاست؟ -

 ی مخفی. حالت خوبه؟ یه اداره  -

 یه مسکن بهم بدید.  -

ی قرصی رو پیدا کرد و با لیوان آبی رو به رویم روی  بهنام کمی گشت تا بسته

 مبل دیگری نشست. قرص رو خوردم و گفتم:

 منظورت رو از این کد و عدد دویست و سیزده متوجه نشدم؟ -

ی روزنامه تاریخ تولد پدرم رو روی میز عسلی بود برداشت و گوشهمدادی که 

نوشت و بعد دور ماه و روز تولد خط کشید. نگام قفل شده بود روی روزنامه.  

ترکیب ماه و روز تولد پدرم عدد دویست و سیزده بود. نگام رو به بهنام دادم و 

 گفتم:
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 شه مدرک؟شاید اتفاقی بوده باشه، اینکه نمی  -

نام هم ناراحت بود. کالفه دستی به روی سرش و موهای کوتاهش کشید و به

 گفت:

توی تموم این مدت پدرت رو زیر نظر گرفته بودیم. برای خودمون هم غیر   -

های  قابل باور بود. اما تو چرا توی این مدت از خودت نپرسیدی اون آدم 

 تو گذشتن؟   رحمی که اونشب ریختن سرتون و رضا رو اونجوری کشتن، ازبی

 تند گفتم:

کشتن ولی گویا پلیسا رسیدن و اونا فرار کردن. در ثانی من هم داشتن می  -

 حال و روز من بهتر از یه مرده نبود. 

ما بررسی کردیم، اونشب سر اون سانحه نیروهای پلیس نرسیدن. اونی که  -

 رسید پدرت بود. آدماش تو رو نشناخته بودن. بیا این ویس گوش کن. 

و از جا برخاست و به سمت میز رفت. من هم نزدیکش شدم. روی لپ تاپ  

 ویسی رو پلی کرد. صدای پدرم و یه مرد دیگه بود. 

 کرد.شناختمش صحبت میپدرم عصبانی داشت با مردی که من نمی
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شه؛ پلیسا خیلی بهمون نزدیک شدن. تو هم که هر روز وضع داره بدتر می -) 

 دی.کارهای خودت رو انجام میبا خیره سری داری 

 اون مرد گفت:

کنه. حداقل من اینجوری  شما ترسیدید وگرنه خطری تهدیدمون نمی -

 کنم.احساس نمی

 باز پدرم عصبانی گفت:

ست. یه نفر رو  نیکان خیلی به هم ریخته؛ حال و روز خوبی نداره. بد پیله  -

اشت کف دست پلیس.  گذاشته بودم مراقبش باشه که فهمید و همه چیز گذ

 برای اینکه یه وقت گیر نیفته مجبور شدم اون رو ازش دور کنم.

 و باز اکن مرد جوان با تلخی گفت:

 ی زندگیتون شده نیکان، انگار نه انگار که منم پسرتون هستم.(همه -

 گفت من یه برادر داشتم.با این حرفش وا خوردم، پس بهنام راست می

 )پدرم سرش فریاد زد:
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 نریمان. هزار بار بهت گفتم. تو و نیکان برای من هیچ فرقی ندارید.  -

 نریمان هم ناراحت گفت: 

اگر فرق نداشتیم پس چرا من کشوندید توی این لجنزار ولی اجازه دادید   -

 نیکان سالم زندگی کنه.

 شد. تر میریخت صداش بمپدرم به هم ریخته بود، وقتی به هم می

دنیا اومد بیمار بود. به خاطر قلبش از همه چیز دورش کردم.  نیکان از وقتی -

وقتی هم که بیماری قلبیش خوب شد شخصیتش طوری شکل گرفته بود که 

خواست پلیس بشه.  ی کم عقل میشد بهش اعتماد کنی. اون پسرهدیگه نمی 

خیال شد. این  من و مادرش اونقدر بهونه آوردیم و زیر گوشش خوندیم که بی

 ت رو هزار بار بهت گفتم.( موضوعا

 بهنام با دیدن حال بدم؛ صدا رو قطع کرد و گفت:

 نیکان خوبی؟  -

کمکم کرد روی صندلی نزدیک میز نشستم. سرم رو میون دستام گرفته بودم 

هام روی میز گذاشته بودم. صدای باز شدن در اتاق رو شنیدم اما حس  و آرنج
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اینکه سر بلند کنم نداشتم. دقایقی بعد صدای سیروان رو شنیدم؛ با تلخی به  

 جونم زخم زد:

 ی برادر نیست.سوراخ شده  تر از جسد سوراخحس تلخیه نه؟ اما تلخ  -

 بهنام مداخله کرد و گفت:

 گناه و به خاطر گناه دیگری مجازات کنی.سیروان از کی یاد گرفتی یه بی -

 سیروان تلخ غرید: 

گناه باشه. وگرنه از بچگی از اونم  یه بیماری قلبی باعث شد این آقا االن بی -

 ساخت مثل خودش.یکی می

 اد: بهنام باز جوابش رو د

دم نیکان رو به گناه کنم اما بهت اجازه نمید*اغ برادر دیدی درکت می -

 پدرش مجازات کنی.

 سیروان نشست و گفت:

 من قصد این کار رو ندارم. ولی حرف اول و آخرم بهش زدم. -
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تونستم حرف سربلند کردم. به حدی پریشون و حال خ*را*ب بودم که نمی

کرد اما بعد نگاهش رو به میز  مستقیم و با خشم نگام میبزنم. نگاهش کردم. 

 عسلی داد. سمت بهنام برگشتم و گفتم:

 تون چیه؟ نقشه -

 نگاهی به سیروان انداخت و گفت:بهنام نیم -

با اطالعاتی که به دست آوردیم متوجه شدیم؛ پدرت با شخصی به اسم  -

در بوده دچار مشکل شده.  ی یه باند قاچاق مواد مخمشکات که اونم سر دسته 

خواهیم طوری مشکات دیشب دستگیر شد. ولی خبرش منتشر نشده. می

 وانمود کنیم که پدرت فکر کنه دزدیده شدن تو و آلماز کار مشکات.

 اینجوری میاد پای معامله؟  -

ما برای دستگیری پدرت اطالعات و مدارک کافی داریم. دنبال نریمان  -

ی رو  کات توی اعترافاتش گفته قرار بوده یه محمولههستیم که غیبش زده. مش

خواهیم نشون بدیم  با نریمان معامله کنه ولی نریمان دبه کرده. حاال اینطور می 

 که به خاطر نجات جون شما هم شده بیان پای معامله. 
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نگام مات موند روی بهنام و فکرم رفت پیش نریمان. یه برادر داشتم که هرگز 

پول چی بود که پدری به خاطرش یه عمر دوتا برادر از هم  ندیدمش. مگه این

 دور نگه داشت. بغضم رو خوردم و گفتم:

 مادرم؟ اون چی؟ -

 سیروان با نیش جوابم رو داد: 

ی پدرت دست چپش و  متهم ردیف دوم. دست راست پدرت. عموت به گفته -

کسانی که  برادرت با توجه به اطالعات ما مدیر اجرایی کارهای پدرت. اون

نشان ساعت جیبی و انگشتر دویست و سیزده رو دارن جزو افراد رده باالی  

ها رو به  ها و پولباند هستن که کارهای پولشویی و انتقال و جابه جایی محموله

ای  ی به شدت سازمان یافته و حرفهدن. یه شبکه های مختلفی انجام میروش 

 کنن.ی تو مدیریتش می که خانواده 

 ام گذاشت و گفت:دستی به شانه بهنام 

نیکان تلخ این موضوع، ولی باید بپذیری که تو از االن به بعد هیچ کسی رو  -

 نداری. 
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 بغضم رو خوردم و گفتم:

 ی آلماز هم؟حتی خانواده -

پدر و مادرش بله اما خودش مثل تو. توی یه شرایط کامالً سالم بزرگ شده.   -

 و باید کمکش کنی که این موضوعات بپذیره. دونه و تاین دختر هیچی نمی

 سیروان برخاست و گفت:

 العاده هستید.شما دوتا یه زوج فوق -

 دفعه بر سرش فریاد زد: و بهنام این 

کافیه دیگه سیروان. کافیه. انصاف داشته باش مرد. اون کسی که توی  -

پسر بود. اونیم  بدترین شرایط به داد خواهرت رسید و از مرگ نجاتش داد این  

کنه که تو داری  که اسمش خداست هرگز پسری رو به گناه پدرش مجازات نمی 

 کنی.می

 سیروان لحظاتی بر و بر نگاهش کرد و بعد از اتاق بیرون زد. 

******* 
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ها بعد از رفتن سیروان مفصل با بهنام صحبت کردم. اینطور که پیدا بود اون 

ی پدرم و کار وش و با نفوذ توی کارخونهی بعد از کشتن شدن سیاتوی فاصله 

های پدرم با عموم و مون از طریق صحبتگذاشتن شنود توی دفترش و خونه 

ی افرادش که نه تنها توی  های دست پیدا می کنن و رد بقیه نریمان به سرنخ

زنن. نیروهای پلیس توی این  سطح شهر بلکه توی کل کشور بودند رو می

زنن و به صورت گسترده  ای اطالعاتی میهفاصله دست به عملیات

کنند. پدرم به کنن و به مدارک موثقی دست پیدا می هاشون رو رصد میفعالیت

غیر از قاچاق مواد و اسلحه در پوشش کارهای تجاری در زمینه اقتصادی برای  

کرده. احتیاج به پرسیدن در مورد سزای  های جاسوسی دشمن کار میسازمان

ی بین  دونستم. چقدر فاصلهد وقتی خودم بهتر میاین همه جرم نبو

تر از اون چیزی که فکرش رو بکنی. با خوشبختی و بدبختی کوتاهه. کوتاه

کردم اما حقیقت این بود که از دست  تونستم کاری میگفتم کاش میخودم می

من کاری ساخته نبود. سرنوشتی بود که پدر و مادرم با دستای خودشون  

ی فکر بودم که سوالی از ذهنم گذشت و از بهنام که ساکت نوشته بودن. تو

 پشت میز نشسته بود پرسیدم:
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 گید برادر منه، مادرش هم همون مادر من؟ این پسری که می  -

کرد چقدر من بهنام سر بلند کرد و چشم دوخت به من. حتماً با خودش فکر می

 دونم.ترین چیزهای زندگیم رو نمیبدبختم که حتی ساده

 بهنام دستی به پشت گ*ردنش کشید و گفت:

برادر خودت، مادرش زنی بوده که از پدرت جدا شده. مادر تو همسر دومشه.  -

های زندگیش آمریکا و اروپا بوده. شش سالی هست که به نریمان بیشتر سال

 ایران اومده. 

داشت ی در هم کشیدم. آلماز به یکباره صدای جیغ آلماز رو شنیدم و چهره

خواست. هر دویی دستام رو روی گوشم گذاشتم کرد و کمک میداد و بیداد می 

تا صداش رو نشنوم چون سردردم وحشتناک بود و صدای آلماز د*ر*د سرم 

هاش من رو صدا زد . بهنام از جا کرد. چندین بار بین فریاد زدن رو بیشتر می

 شت و گفت:برخاست و اتاق رو ترک کرد. دقایقی بعد به اتاق برگ

 نیکان.  -

 نگاهش کردم و با عجز نالیدم:
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 االن حالم خوب نیست. خب یه جوری ساکتش کنید. -

 حرفی نزد و بیرون رفت. سرم به پشتی مبل تکیه دادم و چشمام رو بستم.

*** 

وقتی بیدار شدم توی یه اتاقی بودم و روی تختی دراز کشیده بودم. به دست 

اومد آفتاب در  ام به سمت پنجره برگشت. به نظر میراستم سرم وصل بود. نگ

حال غروب کردن بود. سرجام نشستم و سرم رو از دستم کندم. از جا که 

برخاستم کمی سرگیجه داشتم. باز کمی نشستم تا حالم جا بیاد. از اتاق بیرون 

رفتم. دوتا مامورهای خانم در کنار هم روی مبلی نشسته بودند و روی پای 

دادند. نگاهی به هم و  ه لپ تاپ بود و گویا داشتند کاری رو انجام میهرکدوم ی

 بعد به من انداختند. لبی تر کردم و گفت:

 بهنام ، یعنی سرگرد پناهی کجا هستند؟ -

ها به اتاقی که قبالً اونجا بودم و از حال رفته بودم اشاره کرد. به یکی از اون 

ی آلماز رو شنیدم. صدا از داخل یهسمت اتاق که رفتم باز صدای فریاد و گر
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ی راه اومد. به سمت اون اتاق رفتم. اما در میونه یکی دیگه از اتاق ها می

 ایستادم. بهنام از اتاق دیگر بیرون آمد و با دیدن من گفت: 

 نیکان، بهتری؟  -

 نگام رو به بهنام دادم و گفتم:

 زنه؟قدر جیغ میچرا این  -

 : بهنام نزدیکم شد و گفت

هوشش کنیم. ازش خواستیم ساکت باشه ولی به ترسیده. نخواستیم باز بی -

 ره. بهتره بری باهاش حرف بزنی.خرجش نمی

 چی باید بهش بگم؟  -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 همه چیز بگو . -

ها در اتاق رو باز کرد. سری تکون دادم و به سمت اتاق رفتم. یکی از اون خانم 

ر دادم و داخل اتاق شدم. آلماز با سر و وضعی آشفته و صورت دستگیره رو فشا
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کرد. وارد اتاق شدم خیس از اشک وسط اتاق ایستاده بود و به در اتاق نگاه می 

کرد. بعد از مدتی از بهت و در رو پشت سرم بستم. آلماز ترسیده نگام می

خارج شد و به سمتم دوید و خودش رو توی آ*غ*و*ش من انداخت و باز  

زد. باید آرومش بغضش شکسته شد. در حال گریه ترکی و فارسی حرف می

 کردم. آروم دست روی سرش گذاشتم و گفت:می

 آلماز. -

 م بلند کرد. نگام کرد و با بغض گفت:سرش رو از روی س*ی*نه 

 ترسم.نیکان، من خیلی می -

 اش نشست:بارانی ی خیلی کمی نگام در نگاه دریایی ترسیده و از فاصله

 نباید بترسی. -

 اینا کین که ما رو دزدیدن؟  -

 و شاید به یکباره متوجه موضوعی شد که عقب ایستاد و گفت:

 نیکان، اگر این آدما ما رو دزدیدن پس چرا تو رو زندونی نکردن؟  -
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 کرد و دوباره قدمی به عقب برداشت و گفت:مشکوکانه نگام می

 خبره؟اینجا چه  -

 با درموندگی گفتم:

 حالم خوش نیست آلماز، حالم خوش نیست. -

 ی تخت نشستم و گفتم:و به سمت تختی که توی اتاق بود راه افتادم، لبه

 بیا بشین باید باهات حرف بزنم.  -

نزدیکم شد و در کنارم نشست. در کنارم نشست و چشم دوخت به من. سخت 

بازیگوش و سرخوشی مثل آلماز که پدر و  ی حقیقت به دختربود گفتن همه 

نهایت دوست داشت. سخت بود شکستن دختری که هنوز بزرگ  مادرش رو بی

نشده بود. سخت بود خورد کردن قلب دختری که جز عشق و محبت چیزی 

کرد. ها با این دختر این کار رو مینداشت که به اطرافیانش بده. اما این حقیقت

زدم و آلماز ذره ذره آب کار رو کرد. من حرف میهمونطوری که با من این 

شکست. مات مونده بود نگاش به صورت  زدم و آلماز میشد. من حرف میمی
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ی حرفام که رسیدم دستش رو گرفتم. بدنش یخ من و عرق کرده بود. به میونه 

 کرده بود. آروم به صورتش زدم و گفتم:

 آلماز. -

نگاهمون در نگاه هم نشسته بود. ما دوتا  قطره اشکی آروم روی صورتش دوید. 

گناهی که نابود شده بودیم چون تصوراتمون اون چیزی همدرد بودیم. دوتا بی 

کردیم. آلماز به خاطر شوک به سمتم خم شد و از حال رفت. نبود که فکر می

زدم ولی فایده نداشت. صدام رو باال بردم و  سرش را عقب گرفتم و صدایش می

زدم. خیلی زود خانم جوانی که گویا پزشک بود وارد اتاق شد.   بهنام رو صدا

شنید نه داد زد نه گریه کرد نه حتی سوالی  های من رو میآلماز وقتی حرف

ها براش سنگین بود که شوکه شد و از حال رفت. پرسید. اما به قدری این حرف 

تر اش کرد و سرمی به دستش وصل کرد. من بهت زده عقبدکتر معاینه

 م نشست و گفت:ایستاده بودم و به او خیره بودم. دست بهنام به شونه

 نیکان باید باهات صحبت کنم. -

 نگام به سمتش برگشت. با او از اتاق بیرون رفتم و به اتاق دیگر رفتیم.
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****** 

سرهنگ قدیری و سیروان توی اتاق بودند. سرهنگ قدیری فرماندهی پرونده  

نگاهی به من انداخت و دوباره مشغول نوشیدن  ان نیمرو بر عهده داشت. سیرو 

چایی اش شد. با تعارف سرهنگ در کنارش نشستم. بهنام هم رو به روی من و  

در کنار سیروان نشست. نگام به سیروان بود اما سیروان قصد نداشت حتی به  

 من نگاه کنه. سرهنگ این سکوت سرد رو شکست و گفت:

دونم شرایط سختی ا باهامون بودی ازت ممنونم. مینیکان، از اینکه تا اینج -

 داری اما باید ادامه بدیم. 

 نگام به سمت سرهنگ چرخید و گفتم:

م داشتم بریدم. هر کاری هستم، تا آخرش. من پیوندی که با خونواده  -

 دم.بخواهید انجام می

بشه. دادم احساساتم مانعم بودم و اجازه نمیبغضم رو خوردم. باید قوی می

 نگام رو به سیروان دادم و گفتم:



www.taakroman.ir  

 
  

 
450 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

دونم حق داری از من متنفر باشی. من پسر کسی هستم که زندگیتون رو می -

سیاه کرده. د*اغ دوتا برادر گذاشته روی دلت. اما سیروان من توی این سی و  

دونستم. االن از بیشتر از تو که از من متنفری، سه سال زندگیم هیچی نمی

 تنفرم.خودم از خودم م

 سرهنگ سعی کرد دلداریم بدهد: 

 نیکان جان شما نباید خود رو به خاطر کارهای پدرت مقصر بدونی. -

 حرفش رو بریدم: 

ی جوونای که زندگی و رویاهاشون  ام. شرمندهدونم اما شرمنده مقصر نمی -

ی دختری هستم که دوستش دارم اما رفت زیر خروارها خاک، شرمنده 

دونم دیگه چطوری باید توی چشماش نگاه کنم. این شرمندگی تا آخر عمر نمی

 مونه.باهام می

 بهنام گفت:

دونستی جونت رو خطر کردی این شرمندگی هم درست نیست. تو وقتی نمی -

دونی واستادی تا این پرونده بسته بشه. نیکان هر انسانی به و االن هم که می
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تاریخ پره از این موارد. گاهی پدر خوب و پسر  شه.اعمال خودش سنجیده می

 بد. گاهی پدر بد و پسر خوب. راه هر کسی از دیگری سواست. 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 بهتره به کارمون برسیم. سرهنگ باید چیکار کنم؟ -

 سرهنگ مکثی کرد و بعد گفت:

موبایالتون رو خاموش کردیم. اینجور بعد از اینکه آوردیمتون اینجا. هردوتا  -

هاتون نگران شدن و مدام در حال تماس که نیروهامون اطالع دادن. خانواده 

گرفتن با شما هستن. تا یه ساعت دیگه با استفاده از سیستمی که صدای 

گیرن و موضوع گروگانگیری رو کنه با پدرت تماس میمشکات رو تقلید می 

 کنیم.مطرح می

 شه؟چی میخب بعدش  -

تمام اعضای اصلی باند شناسایی شدن فقط دنبال نریمان هستیم. نریمان  -

 کنیم.خودش رو نشون بده طی یه عملیاتی همه رو دستگیر می

 کردم خود دار باشم.این کلمه چقدر بد بود. با اینکه سعی می
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 سیروان گفت: 

با نریمان تماس   شه. پدرتاگر مشکات بگه فقط با نریمان وارد معامله می -

 شه.ی نریمان پیدا میگیره و سر و کلهمی

 سری تکون دادم و گفتم:

 یعنی من نباید کاری بکنم. -

 سرهنگ گفت:

 فعالً نه. البته الزمه چندباری با پدرت تلفنی صحبت کنی. -

 باشه. -

تلفن روی میز زنگ خورد که بهنام برای جواب دادنش از جا برخاست. وقتی 

 را گذاشت گفت:  تلفن

 ها اطالع دادن تماس اول گرفته شده.قربان بچه -

 سیروان برخاست و گفت:

 باید بریم.  -
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******* 

 من پرسیدم: 

 کجا؟ -

 اداره.  -

 تر برایمان توضیح داد: بهنام کامل

ی که متعلق به اداره که  تونیم از اینجا انجام بدیم. اینجا خونه کارمون رو نمی -

 کنیم.ی که نیاز باشه از اینجا استفاده میدر موارد

هر چهار نفر از اتاق بیرون اومدیم. نگران آلماز بودم برای همین خطاب به  

 بهنام گفتم:

 شه؟آلماز چی می -

ها اینجا مراقبش هستن. صحبت کردیم یه روانشناس بیاد باهاش  خانم -

 صحبت کنه.

 ام زد و گفت:سیروان به شانه 



www.taakroman.ir  

 
  

 
454 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

 اینطور که پیداست خیلی نگرانشی.  -

 عصبانی به سمتش برگشتم و گفتم:

اینکه نگران یه انسانم که زندگی و رویاهاش به گند کشیده شده اشکالی  -

 داره. 

 با پشت دست به کتفم زد و گفت:

 وقتی بابات رو دیدی حتماً در این مورد باهاش صحبت کن. -

خوردم کرد. در مسیر رفتن به اداره با بهنام و از کنارم گذشت و رفت. باز هم 

تنها بودم. در سکوت به خیابان چشم دوخته بودم. بهنام این سکوت رو  

 شکست و گفت:

 خواهی با هم حرف بزنیم.نیکان می -

نگام رو به بهنام دادم. دوست خوبی بود. توی این مدت خیلی کمکم کرد و راه 

 کرد.هوام رو داشت و ازم حمایت می و رسم پلیس مخفی بودن رو یادم داد.

 مقدمه پرسیدم: بی
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 م نگفتی، ازدواج کردی؟ تو هیچ وقت از خودت واسه  -

 با لبخند سری تکون داد و گفت:

 یه پسر هم دارم، اسمش شهاب.  -

 خوشبحالت که خوشبختی. -

 مقدمه گفت: به رو به رو خیره موند و بی

 سرطان خ*ون داره.  -

 این حرفش، با اعصاب خورد چنگی به موهام زدم و گفت: وا خوردم از

 شه مگه نه؟ ها، لعنت. خوب میلعنت به این زندگی  -

 امیدوارم بشه.  -

 ی چشمش رو گرفت و گفت:و اشک گوشه 

نیکان د*ر*د و غم واسه همه هست. هر کسی د*ر*د و غمش یه شکلیه. هر  -

. هر لحظه توی زندگی ماجرای انسانی مختاره که زندگیش رو یه شکلی بسازه
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کنه. به خاطر رویا هم که شده باید قوی  پیش میاد که رویاهای آدم داغون می 

 باشی.

 شه؟آلماز چی می -

در اون اوضاع اصالً توقع شوخی بهنام رو نداشتم. اما این بشر اصالً غیر قابل 

 پیش بینی بود. 

شه غم و رت شلوغ میتونی دوتاییشون رو بگیری. اینجوری خوبه دومی -

 هات یادت میره.غصه

 ام محو شد. نگام رو به بیرون دادم و گفتم:کمی خندیدم اما زود خنده

 کنم رویا هم بفهمه من کی هستم ازم متنفر بشه.فکر می -

شه. اینطور فکر نکن. اون دختر آلماز هم باید شرایطش رو بپذیره و با  نمی -

 خودش کنار بیاد.

 عمیقی کشیدم و گفتم:نفس 

 امیدوارم از اینکه این بازی عاشقانه رو باهاش راه انداختم من رو ببخشه. -
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 تونه همه چیز رو حل کنه.فقط زمان می -

 و دوباره این سکوت تا رسیدن به اداره ی آگاهی طوالنی شد.

*** 

شدیم. تعداد  ی مشغول کار بودند با بهنام وارد یه اتاق خیلی بزرگ که عده 

زیادی سیستم بود که پشت هر کدوم یه مامور نشسته بود. سرهنگ قدیری با  

کردند. بهنام من را به سمت ای ایستاده بودند و با هم صحبت میسیروان گوشه 

مبلی راهنمایی کرد و خودش به سمت اونها رفت. روی مبل نشستم. منتظر 

 بودم تا ببینم چی پیش میاد.

گرفتند کسانی رو نجا نشستم و نگاهشان کردم. تماس میدو ساعتی فقط او

های شنودهای که کار گذاشته بودند گوش  کردند و به ویس ردیابی می

کردند. باز د*ر*د قلبم شروع شد که یه قرص زیر زبونم گذاشتم. بعد از  می

 ی این ها بهنام به سمتم اومد در کنارم نشست و گفت:همه

 خوبی؟ -

 زدید؟د رد نریمان می چی شد؟ داشتی -
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آره پیداش کردن. پدرت حسابی ریخته به هم، تمام افرادش رو به خط کرده.  -

ره اونجا تا برای  ی شما جمع هستن. نریمان هم داره میشون خونه االن همه 

 رفتن سر قرار با مشکات نقشه بریزن. 

 لبی تر کردم و گفتم:

 ون و همه رو دستگیر کنن.ان تا بریزن توی خونه منیروهاتون آماده  -

 بهنام فقط سری تکان داد. نگاهم رو بهش دادم و گفتم:

 شه قبل از این کار من برم داخل خونه.می -

 کی چی بشه؟ -

بذارید برای آخرین بار ببینمشون. من هیچ وقت برادرم رو ندیدم. هیچ وقت  -

 کنم.باهاش حرف نزدم. خواهش می 

 و باز اشکم سرازیر شد. 

 باید با سرهنگ حرف بزنم. -

 سیروان از اون طرف صدایم زد: 
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 هی نیکان، بیا اینجا باید با بابات حرف بزنی. -

با بهنام به سوی اونها رفتیم. سیروان به یکی از مامورها اشاره کرد و او  

 ی خانه ی ما رو گرفت و دقایقی بعد صدای عصبانی پدرم رو شنیدم:شماره

 الو... مشکات!  -

 سیروان داخل میکروفونی گفت:

 رسی، نگرانی پسر و عروست رو بکشم. خیلی عصبانی به نظر می -

 عصبانی فریاد زد:

خ*ون از دماغشون بیاد دودمانت رو به باد میدم. تا وقتی با پسرم حرف نزنم  -

 ی نمیام.سر قرار هیچ معامله

میکروفون که روی میز بود و به  سیروان به من اشاره کرد صحبت کنم. به سمت 

 سیستم وصل بود خم شدم گفتم:

 الو بابا... -

 دم.نیکان، حالت خوبه؟ آلماز خوبه؟ نیکان نگران نباش نجاتت می  -
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ماتم برد. دوستم داشت. دوستم داشت ولی با کارهاش من رو کشت. سیروان 

 پدرم گفت:ام گذاشت و من عقب ایستادم و خودش خطاب به دست به شانه 

ی آماده به شلیک روی سرشه. نریمان نیاد پای قرار.  ست ولی اسلحه زنده -

 فرستم.جسدش رو واست می 

 لعنتی، کی و کجا؟ -

 دم.بهت خبر می -

 و تلفن قطع شد. 

******** 

 تلفن که قطع شد. سیروان نگاش رو به من داد و گفت:

ی که تموم تشکیالتش رو کنی واکنشش چی باشه وقتی بفهمه کسفکر می -

 نابود کرده پسر خودش بوده. 

 مستقیم به چشماش نگاه کردم. چقدر خشم و بغض داشت این نگاه. 
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دونم دونم. منی که این همه سال پدر خودم رو نشناختم پس نمینمی -

 تونه باشه. واکنشش چی می

 گفت: های شلوارش برد. نفس عمیقی کشید وسیروان دستانش را در پناه جیب 

م بود. شاهین پونزده و هامون دوازده  وقتی پدرم مرد. من فقط هیجده ساله -

دونی چرا ازت  تونست راه بره. یازده ماهش بود. می ساله بود. رویا هنوز نمی 

متنفرم. چون پدرت برای اینکه زندگی رویایی برای تو بسازه برادرهای رو از  

کندن واسه آرزوهاشون. وقتی های زندگیشون جون ی سالمن گرفت که همه

ی روستامون شیرینی پخش  ی خلبانی قبول شد. توی همهشاهین دانشکده 

های نداری نبودیم. ولی وقتی پدر یه خونواده بمیره. پولدار پولدار  کردم. ما آدم 

 شی. چون تکیه گاهت رو از دست دادی. هم که باشی ندار می

 بغضش رو دوباره فرو داد و گفت: 

ل بعدش مادرمون مرد. اتفاق دیگه، برای هر کسی ممکنه بیفته. یه سا -

دونم االن دنیا هوار  دونم تو مقصر نیستی و خیلی به ما کمک کردی. میمی

خوام ت شبیه پدرته. بعد از این پرونده. نمیشده رو سرت. ولی عجیب چهره
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جوونم   ندازه که برادرایدیگه کسی رو ببینم که هر دقیقه من رو یاد کسی می

 رو ازم گرفت.

اش. من به رویا قول داده بودم. جوابی  سخت بود. سخت بود پذیرفتن خواسته 

ندادم. سیروان با زنگ خوردن موبایلش از ما دور شد. مدتی دیگر گذشت.  

افته. سرهنگ تماسی رو جواب داد و بعد  دونستم چه اتفاقی داره مینمی

 خطاب به بهنام گفت:

 شون اونجا جمعن. ی پدرش. االن همه مان رفته خونه راه بیفتید. نری -

 به سمت سرهنگ رفتم و مانع رفتنش شدم و گفتم:

 خوام باهاتون بیام.جناب سرهنگ می -

 سرهنگ لحظاتی فقط نگام کرد و بعد گفت:

 باشه بیا بریم.  -

ت تر از این چی که با پلیس برای دستگیری خانواده باهاشون همراه شدم. تلخ 

 راه بشی.هم



www.taakroman.ir  

 
  

 
463 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

*** 

ی ما به  ی پلیس در سکوت کامل به سمت خونه های سیاه نیروی ویژه ماشین

کرد و سرهنگ در کنارش نشسته بود. من و  راه افتادند. بهنام رانندگی می

 سیروان صندلی عقب نشسته بودیم. 

 سیم گفت:نزدیک به خونه توقف کردند. سرهنگ داخل بی

 موقعیت بده. محمود یه توضیحی از  -

 سیم شنیدم:صدای مردی رو از داخل بی 

ها داخل خونه هستن. شش تا مرد مسلح توی حیاط هستن. تموی سوژه  -

ی نیست. نیروهامون از پشت ساختمون وارد شدن و کمین گرفتن. مورد دیگه 

 ست.خونه کامالً محاصره

 شید.بسیار خب، هر وقت گفتم وارد عملیات می -

 سرهنگ گفتم:خطاب به 

 جناب سرهنگ اجازه بدید من وارد خونه بشم. -



www.taakroman.ir  

 
  

 
464 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

 سرهنگ به سمت عقب چرخید و گفت:

 دیم.نه نیکان، با دست خودمون که گروگان تحویلشون نمی  -

 با زهرخندی گفتم:

 گیرن.ی من هستن. من رو گروگان نمیها خونواده این  -

 سرهنگ باز گفت:

وقت باورت گیرن که شاید هیچهای مییمهای سخت تصمآدما توی شرایط  -

 نشه. پدرت شاید برای نجات نریمان و مادرت. تو رو قربونی کنه.

کنم. چه بهتر، اگر این اتفاق افتاد. اصالً به جون من فکر نکنید. خواهش می  -

 رم داخل.کنم. با مسئولیت خودم میخواهش می

ه بهنام انداخت و توی  سرهنگ به سمت جلو چرخید کمی فکر کرد. نگاهی ب

 سیم گفت:بی

دردسر اون شش نفر توی حیاط رو حذف کنید. یعنی تونید بی محمود می -

 طوری که توجه ساکنین داخل ساختمون جلب نشه.
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 شه قربان.می -

 اقدام کنید. -

شد. لحظاتی زجرآور و تلخ. سیروان چشم به خونه  لحظات به کندی سپری می

 گذره.نستم چی تو فکرش میدودوخته بود و نمی

دست رو پاش گذاشتم که نگاش به سمت من برگشت. بغضم رو خوردم و آروم 

 گفتم:

متاسفم بابت همه چیز. اما می خوام یه چیز رو بدونی. من رویا رو فراموش   -

 کنم.نمی

 با حرص دستش رو مشت کرد و آروم گفت:

 .کنهوقتی بفهمه تو کی هستی، اون فراموشت می -

 مطمئن نباش. -

ی طول مدتی فقط نگام کرد و بعد دوباره نگاش رو به بیرون داد. بیست دقیقه

 سیم شنیدم:کشید تا باز صدای محمود رو از بی



www.taakroman.ir  

 
  

 
466 

 

 رمان تو رویا نیستی

  کاربر انجمن تک رمان م.صالحی
 

 جناب سرهنگ موقعیت امن. نیروهای خودمون جایگزین شدن. -

 ی به سمتم گرفت و گفت:سرهنگ به سمت عقب برگشت، اسلحه 

 اطمینان باهات باشه.محض  -

 تونستم که بگیرم. سری تکون دادم و گفتم:اسلحه رو نگرفتم. نمی

 الزم نیست. -

 سرهنگ باز مسرانه گفت:

 ذارم بری. نگیری نمی -

 اسلحه رو ناچاراً گرفتم و بعد یه گوشی کوچیک بهم داد و گفت:

 بذار توی گوشت. اگر اتفاقی افتاد بهمون اطالع بده.  -

گوشی رو هم توی گوشم گذاشتم و از ماشین پیاده شدم. به سمت خونه به راه  

افتادم. در خونه برام باز بود. در کوچک رو هل دادم و وارد حیاط شدم. یکی از 

افراد پلیس بود که باالفاصله به سمت شمشادها رفت و پشت اون پناه گرفت. 

دادم. نگام مات موند اسلحه رو زیر کتم بردم و پشت سرم زیر کمربندم جا 
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های بید مجنون زیبا و شمشادهای  روی حیاط. یه حیاط بزرگ و زیبا با درخت

که خیلی زیبا حرص شده بود و یه استخر پر آب بزرگ. به سمت ساختمون به  

تون یه پا  گفت حیاط خونهراه افتادم . یاد حرف سیاوش افتادم که همیشه می

وچیک بود اما خوش بودیم. کاش مون کپارکیه واسه خودش. کاش خونه 

 اینجوری نبود. 

******* 

نزدیک در ساختمون که رسیدم باز قرصی توی دهنم گذاشتم و خطاب به  

 سرهنگ گفتم:

مون دوتا جناب سرهنگ آشپزخونه یه در داره به حیاط پشتی داره. خونه  -

. خدمتکار داره که وقتی مهمون داشته باشیم تموم وقت توی آشپزخونه هستن

 بگید اونا رو از ساختمون بیرون ببرن. 

 صدای سرهنگ رو شنیدم:

 شه.گفتی نیکان. انجام میاین رو باید زودتر می -
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های قدی بلند. با باز در سالن رو باز کردم و وارد شدم. دری بزرگ با شیشه

شدن در نگاه همه که توی سالن پذیرایی بودند به سمت در کشیده شد. جلو  

پاشا، همسرش، عمو و برادرم نریمان.  ایستادم. پدرم، مادرم، اوکتای رفتم و بعد

هر شش نفرشون متعجب برخاستند. مادرم به سمتم اومد. صورتش از اشک  

 خیس بود. ناباور گفت:

 نیکان.  -

 و بعد به سمتم دوید و من رو در آ*غ*و*ش کشید و گفت:

 نیکان، پسرم تو حالت خوبه.  -

 . مثل یه کوه یخ واستاده بودم. عقب رفت و گفت:هیجانتفاوت، بی بی

 نیکان، آلماز کجاست؟ چطوری از دستشون فرار کردی؟ -

 مادر آلماز هم خودش رو به من رسوند. اونم صورتش خیس بود. با گریه گفت:

 نیکان، آلماز کجاست؟ چه اتفاقی برای شما افتاد. -

 م:صدای خشکم از گلوم کنده شد و جوابشون رو داد
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 آلماز حالش خوبه. -

نگام به سمت بقیه رفت. نریمان به یکباره از جا جهید و به سمت پنجره رفت. 

 حیاط رو رصد کرد و بعد به سمت پدر برگشت و گفت:

 به نظر میاد امن باشه.  -

 پدرم پا از زمین کند و به سمت من اومد و گفت:

 از دستشون فرار کردی؟  -

 حاال وقتش نبود. نگام به سمت نریمان رفت و با تلخی گفتم:سوخت. قلبم می

 همیشه دوست داشتم یه برادر داشته باشم. -

 ماتشون برده بود. پدرم متعجب گفت:

 نیکان تو کجا بودی؟  -

 اوکتای پاشا عصبانی غرید:

 دخترم کجاست؟ آلماز کجاست؟ -
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مادر آلماز گذشتم و به سمت تحمل سر پا ایستادن رو نداشتم. از بین مادرم و 

 ها رفتم. روی اولین مبل رها شدم. پدرمم نشست و با تندی گفت:مبل

 زنم؟ گفتم کجا بودی؟ آلماز کجاست؟شنوی دارم با تو حرف می نمی -

ی رو کرد شمارهنریمان هنوز جلوی پنجره بود و همینطور که بیرون رو نگاه می 

 اس نشد عصبانی گفت:گرفت. وقتی موفق به برقراری تممی

لنگه. افرادم توی حیاط هستن ولی تلفنشون رو جواب  یه جای کار می -

 دن.نمی

 بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:

 اونایی که توی حیاطن پلیسن.  -

همین یه جمله کافی بود تا آب سرد روی همه ریخته بشه. همه شون وا رفتن.  

 به من نشست و ناباور گفت: مادرم نزدیکم شد و روی اولین مبل نزدیک 

 پلیسن؟  -

 پرستیدم.های که عاشقش بودم. مادری که مینگام رو به چشماش دادم. چشم
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 باز مردد گفت:

 نیکان تو چیکار کردی با ما؟  -

 بغضم رو خوردم و گفتم:

شما چیکار کردین؟ چیکار کردین با رضا و سیاوش و سایه؟ چیکار کردین با   -

 های که به ساز شما نرقصیدن؟ی اون آدمامیالد و بقیه  شاهین و هامون و

 به سمت پدرم نگاه کردم و گفتم:

 سایه کجاست بابا؟ سایه رو هم کشتین؟ -

 شون بود. نریمان عصبانی فریاد زد:بهت توی نگاه همه 

ی خواستی، آره؟ تحویل بگیر. تحویل بگیر پسر عزیزی که همههمین رو می -

 مون رو نابود کرد. تی آب تو دلش تکون بخوره. همهها نذاشاین سال 

 و عصبانی به سمت بابا اومد و باز فریاد زد:

 همیشه من رو به خاطر نیکان قربونی کردی. حاال این پسرت ما رو فروخت.  -
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ی بابا رو گرفت و از روی مبل بلندش کرد. بابا عصبانی دستانش رو کند و و یقه 

 فریاد زد: به عقب هلش داد و 

وقت تو رو مجبور نکردم که این راه انتخاب کنی. فقط بهت پیشنهاد من هیچ -

 دادم و تو پذیرفتی.

 نریمان با تلخی گفت:

 وقت به نیکان پیشنهاد ندادی؟ هان؟ چرا؟ چرا هیچ -

 بابا جوابی برای سوالش نداشت. من گفتم:

 پیشنهاد ندادی؟ وقت به من دی؟ چرا هیچچرا جواب سوالش رو نمی -

 نگاهش رو به من داد و گفت: 

 تو آدم این کار نبودی. -

 اشک روی صورتم دوید و گفتم:

 ش فراهم نکنی.هیچ آدمی آدم این کار نیست. تا وقتی شرایطش رو واسه  -

 نگام به سمت مادرم چرخید و گفتم:
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های روی زمین باشن. چرا  فرشتهمامان تو چرا؟ نه اینکه مادرها همیشه باید  -

 مامان من فرشته نبود؟ 

 پدر گفت:

 مادرت از هیچی خبر نداره. -

 نگام رو بهش دادم و گفتم:

وقت زندگی رویایی که عشقتون به مامان ستودنیه. اما یه عاشق هیچ -

 سازه.خواد واسه معشوقش بسازه روی خ*ون و جون دیگران نمی می

مبلی رها شد. عمو و اوکتای پاشا ساکت بودن و حرفی  نریمان وا خورده روی

پاشا زد اما اوکتای سردی به سیگار روی ل*بش پک میزدن. عمو در خ*وننمی

 کرد.و همسرش ترسیده بودن. نریمان به نظرم داشت فکر می

 دوباره به بابا نگاه کردم و گفتم:

 سایه کجاست بابا؟ چه بالیی سرش آوردید؟  -

 یگاری روی ل*ب گذاشت و با فندک زیبایش روشن کرد و بعد گفت: بابا هم س
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 ست. زنده -

 چرا سیاوش رو کشتید؟ -

 به جای بابا، عمو گفت: 

 خواست به تو بگه . همه چیز رو فهمیده بود. می -

 نگام به سمت عمو برگشت و گفت:

 چطور دلت اومد؟  -

 خاموش کرد و با تلخی گفت:سیگار نیمه تمومش رو داخل زیر سیگاری 

کشی اما مطمئن باش روز سیاوش بهم گفت من اولیش نیستم که میاون  -

 آخریش هستم.

 بغضم رو خوردم و گفتم:

 رحم باشید؟چطور تونستید انقدر بی  -

 بابا گفت:
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رحمی دنیا رو با خودت چون از وقتی به دنیا اومدی توی رفاه بودی، بی -

 ندیدی. 

 :فریاد زدم 

رحم بوده چرا داری خودت گول هاییه که دنیا باهاشون بیاین دنیا پر از آدم  -

 زنی بابا.می

 نریمان غر زد:

 شو. خفه -

نگام به سمتش برگشت. به قدری راحت روی مبل رها شده بود که انگار از هیچ 

ترسید. سرش رو به عقب تکیه داده بود. چقدر شبیه هم بودیم.  چیزی نمی

 بودم.چقدر دوست داشتم با برادرم رفیق می

 ام بلند شد. اوکتای پاشا گفت:آهی پر د*ر*د از س*ی*نه

 گناهه.دونه. آلماز بیآلماز کجاست؟ دختر من هیچی نمی -

 نگام به سمت آلماز برگشت و گفتم:
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دونید با آلماز چیکار کردید؟ آلماز یه روزه پیر شد چون دونم ولی شما میمی -

های باشن که ثروتشون رو از راه خالف به  شد پدر و مادرش آدم باورش نمی

 دست آوردن. 

 نریمان باز غر زد:

 زر نزن. -

 و از جا برخاست و به سمت پنجره رفت و گفت:

 گی بیان دستگیرمون کنن.چرا نمی -

از این همه خونسردیش متعجب بودم. اول جا خورده بود و عصبانی شده بود و  

 تفاوت.  خونسرد بود و بی حاال

 نگاهم رو به پدرم دادم و گفتم:

 خواهید چیزی بگید؟ نمی -

 روح نگام کرد و گفت:سرد و بی 
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وقتی ناخواسته وارد این بازی شدی فهمیدم دیر یا زود همه چیز برمال   -

 شه. باالخره به آرزوت رسیدی و پلیس شدی. می

 خندی گفتم:با تلخ 

ا بابام رو ازم گرفتی؟ چرا مادرم رو ازم گرفتی؟ چرا برادرم ازم پلیس؟! بابا چر -

 گرفتی؟

 باز نریمان غرید: 

 من برادر تو نیستم. -

****** 

این رو گفت و چنان با شتاب از جا برخاست و اسلحه کشید که همه جا 

اش رو به  خوردند. اسلحه کشید و به سمت من اومد. همینطور که سر اسلحه

 گرفته بود گفت:سمت من 

ذارم زنده بمونی و با این  کنی حاال که ما رو انداختی توی تله می فکر می -

 ثروت زندگی کنی.
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 بابا هم عصبانی برخاست و به سمتش اسلحه کشید و گفت:

 دیوونه نشو نریمان.  -

 خندی گفت: نریمان با تلخ

د. چون مادرش بهتون ثابت شد. همیشه نیکان رو بیشتر از من دوست داشتی -

 رو هم بیشتر از مادر من دوست داشتید. 

 مادرمم برخاست و گفت:

 ت رو بیار پایین.کنم نریمان. اسلحهخواهش می  -

م در سه سمت من ایستاده بودن و بر سر جان من  من نشسته بودم و خانواده 

اش روی سر من بود و نگاهش به پدر بود. با کردن. نریمان اسلحه صحبت می

 بغض و کینه گفت:

 نیکان مقصر نیست ولی این زن هست. -

ش رو به سمت مادرم گرفت پدر شلیک کرد. پدر شلیک کرد و و تا اسلحه 

خ*ون نریمان روی صورت من پاشید. فریاد کشیدم و از جا برخاستم. جسم 
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نریمان از عقب روی زمین پرت شد. شوکه شده بودم. ناباور به نریمان نگاه  

اش به سمت من بود. سرد و  به سمت پدرم برگشتم. هنوز اسلحهکردم. می

 روح دستش توی هوا وامانده بود. عمو ناباور گفت:بی

 چیکار کردی کوروش؟ -

برای اولین بار اشک پدرم رو دیدم. اشک از چشماش روی صورتش سر خورد.  

 د*ر*د توی قلبم پیچید و سرم به دوران افتاد و بعد هیچی نفهمیدم.

*** 

وقتی به هوش اومدم توی بیمارستان بودم و توی اتاق آی سی یو بستری.  

دونستم کی هستم و چه ها برام آشنا بود. نگاهی چرخوندم. نمیصدای دستگاه 

 اتفاقی افتاده و برای چی اونجا هستم.

کردم برخیزم که در اتاق باز شد و پزشکی که لباس سفید داشتم سعی می

همراه پرستاری وارد اتاق شد. مدتی پزشک با من   پزشکی به تن داشت به

ام کرده بود. دکتر اسمم رو بهم امد و همین کالفهصحبت کرد. چیزی یادم نمی
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ای دچار شوک سنگینی شدم و این  م گفت طی حادثهگفت و فقط واسه 

 فراموشی موقتیه.

عت بعد  حق با دکتر بود تا چند ساعت بعد کم کم همه چیز به یادم اومد. یه سا

هوش هستم. گویا یه به بخش منتقل شدم و از پرستار شنیدم که سه روزه بی

پرسیدم که ی خفیف مغزی رو رد کرده بودم. فقط یه چیزی از خودم میسکته

 میرم.چرا من نمی 

آورم روی سقف قفل شده بود  توی حال و هوای خودم بودم و نگاه سرد و بهت 

 بهنام بود. وارد اتاق شد و گفت:که ضرباتی به در اتاقم زده شد. 

 نیکان.  -

 لبخند کمرنگی روی ل*بم نشست. نزدیک تختم شد و گفت:

 خیلی ترسوندی ما رو. -

 چی شد بهنام؟ -

 دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:
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 االن حالت میزونه؟  -

 خواهی بگی چی شد؟ام. نمیپوستم خیلی کلفته که هنوز زنده -

 پشت گ*ردنش کشید و بعد گفت:کالفه دستی به 

نریمان و عموت کشته شدن. پدر و مادرت و پاشای اوکتای و همسرش   -

 دستگیر شدن. پدرت به قتل پسر نریمان و برادرش داریوش اعتراف کرده.

تونستم گریه کنم. چشم باز کردم و دونم چرا دیگه نمیچشمام رو بستم. نمی

 گفتم:

 برای چی عموم رو کشت؟ -

 گویا قصد داشته مادرت رو بکشه. -

 خندی به ل*بم نشست و گفتم:تلخ 

 برن. شون میشه؟ منظورم اینه چه حکمی واسه حاال چی می -

 بهنام سری تکون داد و گفت: 

 دونم.نمی -
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 یه دفعه به یاد آلماز افتادم و گفتم:

 آلماز؟ آلماز چی شد؟ -

تونستیم جلوش رو  خواست که بره. نمیکه حالش مساعد شد بعد از این  -

ی آگاهی. درخواست بگیریم. توی هتل مستقر شده. امروز صبح اومده بود اداره 

 مالقات با پدر و مادرش رو داشت. 

 خب؟ -

 بهنام نفس عمیقی کشید و گفت:

کنم این دختر به کلی تغییر کرده. برای پدر و مادرش وکیل گرفته. فکر می -

 موفق می شه.

 خیز شدم و گفتم:یمن

 یعنی چی؟ -

اوکتای پاشا و همسرش همه چیز رو انکار کردن بعدم ما مدرکی بر علیه این  -

 زن و مرد نداریم. 
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 مچ دست بهنام رو گرفتم و گفتم:

 برو بگو مرخصم کنن. باید با آلماز صحبت کنم. -

 تو باید استراحت کنی نیکان.  -

 مرخصم کنن. لباسای من کجاست؟ کنم. برو بگوبهنام خواهش می -

*** 

با بهنام که از بیمارستان بیرون زدیم ازش خواستم به هتلی بره که آلماز 

خواستم بگم دونستم چی میکردم. نمیاونجاست. باید ازش عذرخواهی می

کردم. وارد هتل شدیم. بهنام با دیدمش و باهاش صحبت میولی باید می

ی همونجا  تا باهاش تماس بگیرن. تقریباً بیست دقیقه پذیرش هتل صحبت کرد

نزدیک پذیرش منتظرش ایستادیم. با باز شدن درب یکی از آسانسورها نگام 

به سمتش کشیده شد. آلماز از آسانسور خارج شد. سرتاپا مشکی پوشیده بود.  

یه تیپ سیاه شیک و گرون قیمت، شال مشکی هم به سر داشت. م*حکم و با 

تونستم نفرت رو توی چشماش داشت. از همون فاصله هم میبرمیخشم قدم 

های پاشنه بلندی که به پا  ببینم. نزدیکم که رسید ایستاد. به خاطر کفش
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داشت قدش بلندتر شده بود. مدتی رو در روم ایستاد و فقط به چشمام نگاه 

 کرد. به سختی گفتم:

 آلماز... -

 برید: دستش رو باال آورد و حرفم رو 

دونی تو بزرگترین درس زندگیم رو بهم دادی؟ یادم دادی عشق دروغه،  می -

 کنم.دوست داشتن دروغه و من تا ابد عشق هیچ مردی رو باور نمی

 آلماز؛ تو مثل من... -

 با خشم گفت:

ترین فروشم حتی اگر بزرگم رو نمیمن مثل تو نیستم. من مثل تو خانواده  -

اشن. هر چند پدر و مادر من خالفکار نیستن و قانونی این  خالفکارای دنیا ب

 برمشون.کنم و از این کشور لعنتی میموضوع رو اثبات می

و خواست از کنارم رد بشه که مچ دستش رو گرفتم. عصبانی دستش رو از 

 دستم بیرون کشید و گفت:
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 ازت متنفرم نیکان. ازت متنفرم. -

 این آخرین دیدار من با آلماز بود. این رو گفت و رفت. آلماز رفت و

 افتاد.آلماز رفت اما با نفرت رفت که ای کاش این اتفاق نمی

*** 

گونه ها رو به گ*ردن گرفت و این پدرم توی اعترافاتش تمامی جرم 

تونست اینکارو بکنه. در  خواست مادرم رو تبرئه کند. هر چند قانوناً نمیمی

ی توی شمال کشور زندانی  رد. سایه توی خونه ر*اب*طه با سایه هم اعتراف ک

بود که پلیس طی عملیاتی سایه رو آزاد کرد و به بیمارستانی به تهران منتقل  

کردند. آلماز هم با وکالی که گرفته بود باالخره موفق شد. پدر و مادرش رو  

آزاد کرد. چون اوکتای پاشا و همسرش ترک بودند و توی ایران جرمی مرتکب  

شون داره. درسته  تونست توی بازدداشت نگه دند پلیس ایران نمینشده بو

 خواستم اینجوری بشه. آلماز با نفرت از من از ایران رفت اما هرگز نمی

دونستم چطور باید با یه دختر برای دیدن سایه به بیمارستان رفتم. نمی

گه  ی دیگه صحبت کنم. ضرباتی به در اتاقش زدم و وارد شدم. سایه دیشکسته
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ی سابق نبود. یه دختر رنجور و پریشون و الغر که روی تخت دراز کشیده سایه

روح نگام بود. با باز شدن در نگاهش به سمت من کشیده شد. سرد و بی 

 کرد.می

دونستم چی باید بگم. نزدیکش شدم. مدتی فقط همدیگه رو نگاه کردیم. نمی

 با صدای گرفته گفت: دونه. به سختی وبهنام گفته بود همه چیز رو می

 تونه بدتر از این باشه. وقتی مادرم مرد گفتم دیگه هیچ اتفاقی نمی -

 بغضش رو خورد و گفت: 

 کنی با این د*ر*د؟نیکان تو چیکار می  -

 توی این مدت از بس اشک ریخته بودم دیگه اشکی نداشتم. 

 سرم رو انداختم پایین و گفتم:

نمیارم اما قبل از اون یه کاری هست که باید انجامش  دونم زیاد طاقت می -

 بدم.

 چه کاری؟ -
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 سر بلند کردم و با لبخند نگاش کردم.

 سایه قول بده زندگی خوبی برای خودت بسازی. -

 اشک روی صورتش دوید و گفت:

 سخته. -

تو از پسش برمیای. دارم میرم پیش وکیلم. تمامی سهم سیاوش از شرکت  -

 به تو.   من متعلق

 زدم ازدواج کنی؟خواهی با اون دختره که من کتکش میتو می -

دونستم وقتی همه چیز فهمیده بود گفت. ندیده بودمش و نمی رویا رو می

 واکنشش چی بود؟ 

 نگاش کردم و گفتم:

 دی زندگی خوبی برای خودت بسازی.قول می -

 کنم.سعی می -
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پیشونیش زدم. وقتی از اتاقش بیرون اومدم باز قلبم ی به خم شدم و ب*وسه

دونستم این قلب زیاد دووم نمیاره. قرصی زیر ل*بم گذاشتم و تیر کشید. می

 مدتی روی صندلی کنار کریدور نشستم تا حالم بهتر بشه.

ها به توی حال و هوای خودم بودم که موبایلم زنگ خورد. از وقتی پلیس 

رو دزدیدن این اولین باری بود که موبایلم زنگ  سرمون ریختن و مثالً ما

دونستم خودشه. کلید برقراری تماس  ی رویا بود. می ی خونه خورد. شمارهمی

 رو فشردم و مردد جواب داد: 

 الو؛ رویا.  -

 صدای آروم و مهربونش رو شنیدم: 

 نیکان. خوبی؟  -

 دونم. دونم رویا. نمیخوب؟ نمی -

 د. صداش گرفته بود.انگار که گریه کرده بو

 توی این مدت از آقا بهنام جویایی احوالت بودم. -
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 دونی؟همه چیز رو می -

 سیروان واسم گفت. -

 نفسی همراه با آه کشیدم و گفتم:

 خب نظرت چیه؟ هنوزم دوستم داری.  -

 مدتی سکوت کرد و بعد آروم گفت:

 دوستت دارم. -

تونستم حداقل آخرین کاری که باید، اینکه میدلم گرم شد. دلم گرم شد از 

 دادم.انجام می

 رفتم گفتم:از جا برخاستم و همینطور که به سمت خروجی بیمارستان می

 کی بیام خواستگاری؟ -

 نیکان باید صبر کنی، باید سیروان راضی باشه. -

 خوام خیلی زود باهات ازدواج کنم.رویا من می -

 برای چیه؟  چرا، این همه عجله -
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 فهمی.بعداً می -

*** 

 رویا

نیکان برای ازدواج با من خیلی عجله داشت. هر چند سیروان به شدت مخالف  

بود. اما بعد از یک ماه رضایت داد. توی اتاقم مقابل آینه نشسته بودم و به 

ها زندگیم رنگ مدت کردم. همه چیز تموم شده بود و بعد از خودم نگاه می

آرامش گرفته بود. مادربزرگ رو پا شده بود و خوشحال بود از اینکه قرار بود  

برای من خواستگار بیاد. سیروان نخواسته بود مادربزرگ چیزی در مورد نیکان  

ی بدونه و من هم چیزی نگفته بودم. یه لباس بلند آبی پوشیده بودم و جلیقه 

روسری سفید سرم کردم. با شنیدن صدای  سنتی هم روی اون تنم بود. یه

زنگ دلم به تپش افتاد. از اتاق که بیرون رفتم مادربزرگم من رو فرستاد توی  

 شنیدم.های بهنام و نیکان رو می آشپزخونه. صدای احوالپرسی 

کردند. بعد از مدتی بیشتر از هر کسی بهنام با مادربزرگ و سیروان صحبت می

با سینی چای از آشپزخونه بیرون رفتم. وقتی سینی  وقتی مادربزرگم صدام زد
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رو مقابل نیکان گرفتم سر بلند کرد. چقدر توی این مدت موهاش سفید شده  

تر شده بود. با تشکری فنجون چایش رو برداشت. با بود و غم چشماش عمیق

نشستنم مادربزرگم دوباره شروع کرد نیکان رو سیم جین کردن. نیکان  

رسید. به  چی جوابش رو بده که بهنام مدام به دادش میدونست باید نمی

ی رانندگی از دست داده  مادربزرگم گفتیم نیکان پدر و مادرش رو توی سانحه 

 و یه شرکت تجاری داره. از اقوام و فامیلش هم سوالی نپرسید. 

خواستم با نیکان تنها صحبت کنم برای همین به اتاقم رفتیم. تا وارد اتاق شد. 

 به اتاق انداخت و گفت:نگاهی 

 اتاقت هم مثل خودت آرامش داره.  -

 تعارف کردم تا روی صندلی بنشینه تا نشست به شوخی گفت:

 خوای یه آستینی واسه این داداشت باال بزنی. ببینم دختر تو نمی -

 ی تخت نشستم و گفتم:مقابلش لبه 

به نظرم خیلی  یه خیاالی واسش دارم. توی این مجتمع یه دختری هست که -

 خوبه. پرستاره. چند شبیه روی مخشم که بریم خواستگاری.
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 خیلی خوبه. -

 سر به زیر انداختم و گفت: 

 نیکان تو مطمئنی که... -

گفتن بیشتر از همیشه. رویا تو رویای زندگیم هستی. رویای که همه می -

 رویاست اما رویا نبود. 

 متعجب نگاش کردم. خندید و گفت:

خوام برم توی روستا زندگی کنم. تو که خوام شرکت رو واگذار کنم. میمی -

 موافقی؟

 با لبخند گفتم:

 آره، آرامش روستا رو دوست دارم. -

 با خنده گفت:

 به نظرت من از پس کشاورزی برمیام. -

 خندیدم و گفتم:
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 یعنی میخوای بری سر زمین بیل بزنی.  -

پیشرفته و صنعتی. توی این مدت یه سری تحقیقات  نه دیوونه، کشاورزی  -

 کردم. بریم طرفای پارس آباد.

 پرسشگر نگاش کردم و گفتم:

 کجاست؟ -

 تبریز. بهنام هم اصالتاً واسه اونجاست. از این شهر دلم گرفته. -

 منم همینطور. -

چند روز بعد طی یه مراسم خیلی ساده و معمولی عقد کردیم. فامیلی نداشتیم 

که بخواهیم به مراسم ازدواجمون دعوتش کنیم. نیکان خیلی زود سهامش رو 

از شرکت فروخت و تموم ثروتی که از پدرش بالتکلیف مونده بود به خیریه  

اهی پارس آباد گفت حاصل کار خودشه ری کمی که میواگذار کرد و با سرمایه 

ی ی خیلی ساده شدیم. توی یه روستایی که نسبتاً نزدیک به مرز بود یه خونه 

ی دوست داشتنی. ی سادهخریدیم و وسایل زندگیمون رو چیدیم. یه خونه 

توی تموم این مدت نیکان حتی نخواست سراغی از سرنوشت پدر و مادرش  
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و نیکان یه تراکتور و بگیره. یه زمین کشاورزی نسبتاً بزرگی هم خریدیم 

 وسایل دیگهی هم که نیاز بود تهیه کرد و با کمک یکی از اهالی شروع کرد.

شش ماه از زندگی قشنگ و مهربونی که با نیکان داشتم میگذشت. یه روز 

ی  عصر وقتی از سر زمین برگشت خونه، خسته لبهی پلکان نشست. از پنجره

 اتاق دیدمش و سریع بیرون دویدم.

 ان چی شده؟ نیک -

 با لبخند برگشت نگام کرد و گفت:

 چیزی نشده. -

 نزدیکش نشستم و گفتم:

 زودتر برگشتی. -

 نگاش رو به افق داد و گفت:

 کارمون زود تموم شد. -

 دستش رو گرفتم و گفتم:
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 نیکان به من دروغ نگو.  -

 نگاش به سمت من برگشت و دستش رو روی شکمم گذاشت. سه ماهه باردار

 بودم. دستش روی شکمم بود و نگاش به نگام نشسته بود.

 بهش بگو خیلی دوستش دارم. -

 وقتی اینطوری حرف زد دلم آشوب شد.

 خیلی تشنمه واسم آب میاری. -

سری تکون دادم و به داخل دویدم. خیلی زود برگشتم نزدیکش نشستم و 

 گفتم:

 نیکان.  -

تکیه داده بود و نگاش میخ مونده بود به  سرش رو به تیرک چوبی کنار پله 

 غروب آفتاب. لیوان آب از دستم افتاد و با فریاد صداش زدم:

 نیکان.  -
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طاقتش نیکانم رو تو آ*غ*و*ش کشیدمش و فقط گریه کردم. باالخره قلب بی

ش رو ببینه. بعدها فهمیدم اونروز سر ازم گرفت. حتی بهش فرصت نداد بچه

ن باهاش تماس گرفته و خواسته قبل از اعدامش باهاش  زمین مادرش از زندا

دونست که حکم پدر و مادرش اعدام بود.  حرف بزنه. نیکان تا اونروز نمی 

خواست ندونه تا بتونه زندگی کنه اما وقتی فهمید که پدرش سه ماه قبل می

شه نتونست دووم بیاره. درست  اعدام شده بود و مادرش فردا صبح اعدام می

ی پدر و مادرها نبودن اما پدر و مادرش بودن. اگر  و مادرش مثل بقیه   بود پدر

ندازه هیچ وقت  دونست با این تماس قلب پسرش رو از طپش میمادرش می

گرفت. نیکان رفت و من با خاطرات قشنگی که توی این شش  باهاش تماس نمی

دنیا ماه برای من به یادگار گذاشت تنها گذاشت. شش ماه بعد دخترمون به 

اومد. نیکان دوست داشت اگر بچهمون دختر بود اسمش رو بذارم آرامش. حاال  

کنم و وقتی دخترمون بزرگ بشه  من با تنها آرامش زندگیم آرامش زندگی می

 حتماً بهش می گم پدرش خیلی مرد بود. خیلی.

 پایان 

 بیست و سوم آبان هزار و سیصد نود و نه 
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 23:42ساعت 

******* 

این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است.هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی 

 .دارد

 .برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید
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