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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

 به نام خالق عشق 

 با ی رمان:انتقام زنام 

 . ی:معصومه ملک محمودسندهینو

 ی غالم یعاشقانه عل ی انجمن رمان ها کاربر

 

به  شهیختم م  تیکه در نها یشغل هیشغل کامال متفاوت داره، کی  ایهون  پدر》: خالصه
که  زارهی م یشرط هی سشیاما رئ رونی ب ادی از اون شغل ب رهی گیم میو... اما تصم یقاچاق،کالهبردار 

 . 《ن یغمگ یانیانتقام همراه است...با پا کیشرط با   نیو ا شهیم ای هون  یزندگ ری باعث تغ

 

 

http://www.romankade.com/
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 بهم.قربون همتون( نیبد یدارم براتون...انرژ  دیرمان جد ه یباهام، دی)همراه باش

 :مقدمه

 رن یگ یانتقام م  فیضع یآدما

. 

 بخشن  یم یقو یآدما

. 

 کنن.  یم  یتوجه ی باهوش ب یآدما و

 

 رمان:  شروع

 میو مستق اطی رفت داخل ح می خونه توسط آقا رضا نگهبان خونه، باز شد و اشکان،راننده شخص در
تشکر از اشکان رفتم سمت در و بازش   هیشدم و بعد از   ادهیمنم پ ستادیا یوقت  نگیرفت سمت پارک

 کردم و رفتم داخل خونه.

  عی.سرارمیکم مونده بود بال در ب دنشیسمتم و با د د یمحض ورودم به خونه هاوش با ذوق دو به
 .دم یدور چرخ هیرفتم سمتش و بغلش کردم و 

 جونمممم   ی:آبجهاوش 

 .ی آخ قربونت بشه آبج -

تا   ۲نشسته و  یرون ی بابا با لباس ب دمیو د ییرایپذکه هاوش بغلم بود رفتم سمت  یجور  نیهم
 .ستادنیهاش کنارش ا گاردیباد

 :سالم بابا من
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دلش   یل ی خ نکهیکه اومده.مامانتون گفت:تا شب بمونه چون مثل ا شهیساعت م میسالم.هاوش ن-
 تنگ شده برامون. 

 گلوم رو فشار داد و کلمه مامانتون تو سرم اکو شد.. بغض

 همش گفت:»مامانتون«. اوردیبار هم اسم مامان رو ن هی که جدا شدن  یوقت از

گفتم:باشه.آقا   نیهم یکردم وانمود نکنم که از کلمه مامانتون طبق معمول ناراحت شدم و برا یسع
 هاوش تاج سر ماست. 

 به هاوش نگاه کردم و گفتم:مگه نه مرد کوچک؟ بعدش

 زد و گفت:اوهوم  ینی ریهم لبخند ش  هاوش

 .نییپا  نیایناهار ب  یتو اتاقتون،برا نیخوبه.بر:بابا 

 :چشم.من

 بمونم؟  شتیمن پ  شهی:بابا مهاوش 

 !یشهر باز  برمت ی هات.غروب م یآبج  شی :االن برو پبابا 

 :آخ جوننن!!!هاوش 

 که تو بغلم بود رفتم سمت پله ها و رفتم باال؛  یجور  نیو بعدش هم دمیهمه ذوق هاوش خند نیا به

  یک یموند و  یم ومدیروز م  کیهاوش که هر دو هفته  ی برا  یکی من بود  یبرا  یک یتا اتاق بود. ۱۰ باال
 هم اتاق مهمان و اتاق کار بابا بود. هیهانا.بق  یهم برا

 م؟ی کن  کاریگفتم:خب!چو   نیدرو بستم هاوش رو گذاشتم زم یسمت اتاق خودمو و وقت رفتم

 یییی :بازهاوش 

 .خب؟؟؟ میکن یم یبعدش باز  ارم ی.فقط من لباسامو در ب میکن یم یباشه،باز -

 .میسه نفر شد یواسه باز  نکهیدر به هاوش نگاه کردم و گفتم:مثل ا  یلباسام،با صدا  ضیاز تعو بعد
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 گفتم:بفرما.  بعدش

 هاوش و سفت بغلش کرد. شیپ دیاومد داخل و با همون لباس مدرسه پر هانا

 رم؟ یم  یمن بدون مرد کوچک م یگی.دلم تنگ شده بودا.نمدمتی.بلخره دی:آخ عشق آبج هلنا

 . دیو گونه هانا رو بوس دیخند  هاوش

 .میکن  یبا هاوش باز   اطیتو ح میگفتم:هانا برو لباستو عوض کن بر  بعد

 ها.  یباز  نی باشه از ا  :چشم.تاهانا

 طون ی حرفش خندم گرفت و گفتم:برو ش از

 چش شد؟  نیگوشه.وا ا هیو زل زد به  ینشست رو صندل  هویهانا رفت.به هاوش نگاه کردم که  یوقت

 غرق شده بود تو فکر که تعجب کردم .. نیهمچ

 و گفتم:هاوش؟  ششیزانو زدم پ  رفتم

 بله-

 ؟ یکن ی فکر م یبه چ-

 ومد؟ یچرا مامان ن -

 کجا؟ -

 . امیخودش گفت تو برو بعد من م-

 نجا؟ یباشه ا یو گفتم:البد کار داشت نتونست.دوس داشت دمیبه روش پاش  یتلخ  لبخند

 . کننی نم یمامان و بابا ها کنار هم زندگ م؟مگهیکن ینم یاره.اصن چرا با هم زندگ-

 ؟ ی،اوک یفکر کن  زایچ  نیبه ا  دیهاوش.تو نبا  کننینم  یزندگ  ایبعض-

 چرا خب؟ -
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هم نداره)اره  لیکنن،دل  ینم  یهم زندگ ایکنن بعض  یم ی زندگ ای انقد نپرس هاوش.همونطور که بعض-
 جون خودت(. 

 پرسم. ینم گهیگفت:باشه د زونی آو یلب ها با

 ؟ یباز  میبر-

 مممیبر-

 **************************************************** 

 رنگ بودن. هیکه هر کدوم  ییکمد رو باز کردم و زل زدم به انبوه لباس ها در

 !دنیواسه ما دخترا لباس پوش  زیچ  نیبدتر شهیهم

 روشن چرک انتخاب کردم که جلو باز بود. یل یمانتو سبز خ هیمانتو ها  نیب از

 . نهیبرداشتم و بعدش نشستم جلو آ دیآل استار سف یشال سبز و کتونبا    دیشلوار سف هی

 به چهره ام داد. یاساس  ری تغ یو رژلب کالباس  ملیکرم با ر هی

 زدم به صورتم؛  زل

 سبز و دماغ و دهن متناسب با صورتم داشتم. یصورت گرد با چشما  هی

 یروشن تر از موها  کمیتر بود اما االن رنگش کرده بودم  رهی قبال ت یعنیبود. یهم که قهوه ا موهام
 . میاصل

برداشتم و از در خارج شدم و رفتم سمت اتاق    فمویبا عطر ِلِجنْد خوشبوم دوش گرفتم ک نکهیاز ا بعد
 هانا. 

 زدم و وارد شدم.  در

درساتو بخون،غروب  شون... ایخونه سان  رمیکاغذ برداشتم و براش نوشتم:»من م هیخواب بود. هانا
 .« گردمیبرم
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هاش وارد خونه   گاردیبه حال بابا به همراه باد دنمی.همزمان با رسنییاتاقش خارج شدم و رفتم پا از
 شد؛

 سالم.-

 کجا؟ -

 برم خونه دوستم. خوامیم-

بودن و گفت:اشکان رو صدا کن و  ستادهیکنارش ا لیکه با سه  ری جواب دادن رو کرد سمت ام بدون
 روشن کنه.  نویبگو ماش

بارم اجازه   هیدارم اما شما  ن یخودم برم.دو تا ماش   نیخوام با ماش یوسط و گفتم:م دمیپر عیسر
 برم.  نمیتنها با ماش  ینداد

  شمی.وگرنه مجبور میار یرو حرف من م یگفت:دفعه اخرت باشه حرف  یمغرور و جد شهیمثل هم بابا
 . ایرفتار کنم هون گهیجور د

 گفت:برو اشکانو صدا کن. ریدوباره به ام بعدش

 :چشم آقا. ریام

 لب گفتم:چشم آقا..اه!  ریز

 هی.مردم ارزو دارن یچه زندگ نی!اخه ایتوجه با بابا با حالت قهر از خونه خارج شدم.لعنت بدون
 برم.  ییداشته باشن،اونوقت من دوتا مدل باالشو دارم اما اجازه ندارم تنها جا نییمدل پا  نیماش

و با   ختیاعصابم بهم ر زایچ نی..با فکر اتکننیهستش که ممکن دشمناش مارو اذ یبابا کس چون
اشکان که خود بابا گرفته بود و اشکان فقط راننده بود،شدم.درو محکم  یمشک یسوار فرار  تیعصبان 
  بود  سشیجرعت نداشت.چون بابا رئ  یعنینگفت. یز یهوا و چ دیمتر پر ۳که اشکاِن بدبخت   دمیکوب

 بابا.....  تی بابا،به شغل بابا،به وضع یایما وابسته بود به دن یبودم.هع!کل زندگ سشیو من دختر رئ 
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رمان حباب    ن،مثلیکن تمیحما کنمی ...فقط خواهش مگی د دیداره،اما ببخش ادیز  یکم و کسر  دونمی)م
 عشق نشه...دوستون دارم( یها

 . نیایمونم تا ب  یبا مکث کوتاه گفت:منتظر م شون،اشکان  ایخونه سان  شیپ  میدیرس یوقت

 که هنوز تو وجودم بود گفتم:اه...باشه.  یت یعصبان با

 شون.  ای شدم و رفتم سمت خونه سان ادهیپ  نیماش از

 : دیچ یپ ا یپر از شور و شوق سان   یزنگو زدم صدا یوقت

 داخل! ایسالم عشقمممم ب-

 سالم شنگول. -

 

 خونه شدم که اومد استقبالم. وارد

 خوشگلم.  ایسالم به هون-

 ؟ یخوب ای سالم سان-

 داخل.تو که حالت بد باشه حال منم بده  ایب-

 نه. ایبودم که بفهمه حالم خوبه  یمی صم  ایبا سان  انقد

 اومد. وهیو م   کیقهوه و ک یحاو  ینی رفت تو آشبزخونه و با س میمستق  ایکه سان مینشست  منینش تو

 . ای زحمت نکش سان-

 گلم.خب حاال حرف بزن.  هیزحمت چ-

 بگم..حالم بده چون طبق معمول با بابام بحث کردم؛  یچ-
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 چرا خب؟ -

 لجن   یزندگ نیا ت،ازی وضع نیمن خسته شدم.از ا ای.سان دونمیچم-

 حرفو نگو...در هر صورت باباته.   نیا؟ایعه هون-

جدا  شونی.حاال مامانم و هاوش زندگ سین  یزندگ  نیدرصد نگران من و هانا و ا هیبابامه؟اون -
 . کشهیاعصابم نم  گهی.ددمیبه ته خط رس  ای.؟سانمیکن  یزندگ یبا سخت  دیچرا با ؟مایشد،اما ما چ

داره.تو خسته  یرو انتخاب کرده که سخت یداره.خب بابات هم شغل یشغل هی یگلم،هر کس  نیبب -
  ی.انشاهلل ازدواج میکن تیخودت اذ دیباتو ن  نی.اما ببکنمیم دونم،درکت ی.میچون تحت فشار  یشیم
 .شهیجدا م تی زندگ یکن

ازدواج کنم؟ازدواج کنم هانا تنها بمونه تو اون خونه با اون   یبه عشق چ ؟منیگیم  یچ ایهه سان-
 درصد به ازدواج فکر کنم. کیخوام   یاونقد غم و غصه دارم که نم ت؟منیوضع

 . یباش فیضع دی،نبایکرده ا لی ،تحصیبزرگ ،تویست ی...تو بچه ن  ایهون-

 خب!! ستمین-

تا بابات   یتحمل کن دی.بایباش   یمحکم و قو شتری ب یتون  یم  یعنی یستی ن یگ یخودت م یوقت-
 . رونی ب  ادیشغل ب  نیاز ا ایبازنشسته 

 که انقد دردسر داره.اصال شغل بابامه،به ما چه.اوفف. هیچ  یشغل لعنت  نیاخه ا-

 

 شاد باش.  کمی شو، الی خیبودمت.خب ب دهیکالفه ند ینجور یگفت:تا حاال او  دیخند  زیر  ایسان

 خندم گرفت و خم شدم و قهوه ام رو گرفتم و خوردم.  ای فکر آزاد سان نیا از

 سکوت گفتم:شوهرت کجاست؟  قهیدق هیاز  بعد

 .گهیشرکت د-

 موند؟ یکارگر بود چقد م مونه،اگهیشرکت تا االن م سی خب اون رئ-



 انتقام زیبا 

10 
 

 . مونهی م شتریعقب مونده داشت گفت ب یکارا کمی نه امروز -

 من خاله شم؟ یخوا  یس؟نمی تو راه ن یز ی چ ین یاها...خب چه خبر؟؟ن -

 نه خب زوده فعال.-

 وقتشه. گهی.دنیکرد  یساله عروس  کیچرا؟-

 .شهینم  یو گفت:نه.ارسالن راض دیخند  ایسان

 ؟چرا؟ یچ-

 زوده!  گهی.مدونمیچم-

 ها!  واریبچسبه به د زنمیارسالن پررو شده ها؟م-

 بود بابا نشه. کیشوهرمو نزد یبار زد هیول کن توروخدا -

 خنده که  ریاخم کرد.منم بلند زدم ز یهم الک  بعدش

 وقتمون گذشت.  ی کل گهید یو با صحبت ها  دیهم خند ایسان

★**★ ****★ ****★****★ ****★ ****★ 

وارد کالس شدم   یحرف رفتم سمت کالس.وقت یو ب  نیسنگ  شهیدانشگاه شدم و مثل هم اطی ح وارد
 خانممم.  ااایکالس گفت:سالم هون  ی پسر شوخ و مسخره 

دانشگاه   یاز پسرا  یک ی دمید هویها کنار هم بود و   یچشم چرخوندم و رفتم سر جام نشستم.صندل هی
حالم که برج زهرمار بودم   نیوسط و با اگذاشتم  فمویکنار و ک  دمیکش عیجفت من نشست منم سر

 رو دهنت.   زنمیم نوریا یا یمتر ب یل یم کیگفتم:

 نکبت!  ی اخم کرد و روشو کرد اونور.پسره  کمی هاج و واج نگام کرد و  پسره

 ( نیرینگ یداره،جد  یر ی)خود درگ

 لحظه هم نگام نکرد.حقت بود. کیاخر کالس پسره اخم کرده بود و  تا
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قرار   زیکردم که همون پسر شوخ کالس دستش رو م یجمع م  لمویکالس تموم شد،داشتم وسا یوقت
شماره نوشته بود.حاال به   هیبود روش که  کیبرگه کوچ هیکه  زی گذشت زول زدم به م عیگرفت و سر
 خر.   اریسام یآقا کنمی م کاریچ ن ی؟بب یدیمن شماره م

داره با دوستاش   دمیخندون کردم و د افمیو ق  اطیجمع کردم و خودمو رسوندم به ح لمویوسا عیسر
 ار؟ یکه با ذوق خود ساخته گفتم:آقا سام رهیم

 با ذوق برگشت سمتم و گفت:جانم؟  اونم

 لحظه؟  هی نیای باهاتون حرف دارم؟م-

 حتما. -

 اونور.  میلبخند و عشوه فراوان گفتم:بر با

 بهم؟  نیگفتم:شما شماره داد میدیرس  یو وقتپشت دانشگاه   بای تقر میرفت

 م؟یلبخند حرف زدم که باعث شد ذوق کنه و گفت:اره،دوس بش  با

  ینامحسوس زانومو آوردم باال و محکم کوبوندم به جا یلی پررنگ تر کردم و خ لبخندمو
شماره   آخش کل فضا رو پر کرد.بعدش یحساسش.بعدش هم با پشت پام محکم زدم رو کمرش،صدا

.گمشو  یغلطا بکن نیاز ا یخور  یگوه م گهیرو سر و کلش و گفتم:د  ختمیکردم و ر زی رو آوردم باال و ر
 برووو. 

شکمشو و دوال شده بود راهشو  ریز گهیدست کمرشو گرفته بود و با دست د هیکه با  ینجور یهم
کردن  یکه نگاه م(بعدش به چند نفر زه یهاش بر  یفی رفت.منم دستمو زدم بهم )مثال کث دیکش

 !!!! یگفتم:ها؟هر 

 اشکان شدم.  نیهم از دانشگاه خارج شدم و سوار ماش  بعدش
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 :کاور«   ایهون »عکس

من   ست،ازین ینباشه از پارت خبر  یها و کامنت ها پر انرژ  کی...تا تعداد الخوامیم ی)دوستانم انرژ 
 گفتن بود( 

 ا« ی»هون

 یاتاقم نشسته بودم و مشغول انجام کارام با لبتاب بودم.چشام قفل شده بود رو لبتاب اما با صدا تو
 در چشامو از لبتاب گرفتم؛

 

 باز شد و هانا اومد داخل. در

 هانا خانم.  ایب-

 کنارم نشست.  یصندل یو رو  کی اومد نزد هانا

 . دمیفهم  یدوتامون بود م یشگیکه عادت هم ابروهاش نی از اخم ب  نویحوصله بود.ا  یبدجور ب افشیق

 شده؟  یتر کردم و گفتم:چ  لبمو

 . یچ یه-

 نشده؟مگه خرم!؟  یچ یه یگیتو اتاقم و م  یاومد لیو شکل و شما  افهیق نی !با ا ینجور ی؟ایچ یه-

 . یدور از جون آبج-

 ه؟ یپس چ-

 هاوش.  یبرا  یمامان تنگ شده و حت یدلم برا-

 کنم باشه؟؟  ی فقط ناراحت نباش من درستش م  باشه.تو-

 ! یکه درستش کن  نمیب  ینم یول  یماهه قراره درستش کن کی-
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کار دارم..درس دارم،دانشگاه   ستم،هزارتاین  کاریُرک بودن هانا تعجب کردم و گفتم:من که ...ب نهمهیا از
ر ها رو زود انجام بدم. البد  کا یاون بابا رو تحمل کنم...از من انتظار نداشته باش که همه  دیدارم،با

 من از تو بدترم.  ریمن دلم براشون تنگ نشده؟نخ یکن  یتو فکر م

 و گفت:باشه قانع شدم.  دیاشکاش از چشماش چک کردیکه نگام م یجور   نیهم هانا

 پا شد و از اتاق خارج شد. یا گهی بدون حرف د بعدشم

 

 تونستم ادامه کارام رو انجام بدم.  ینم گهیبود و د ختهیبهم ر اعصابم

 رو تخت.  دمیرو بستم و کتابام رو جمع کردم و دراز کش لبتاب

...دستامو دیمگه چقدر تحمل دارم.اشکام سر خورد رو گونم و بغضم ترک س؟منی بس ن گهید یعنی
شه، غافل از   یرو صورتم تا بلکه دلم خال  زهی قالب صورتم کردم و اجازه دادم اشکام پشت سر هم بر

کرده بودم که با   هیدونم چقدر گر  یشد.نم  یقبل م ینبود،هر لحظه حالم بدتر از لحظه  نطوریا نکهیا
  مویجمع کردم خودمو گوش کمی صدامو صاف کردم و   نکهیآروم بلند شدم و بعد از ا میگوش یصدا

 برداشتم و شماره مامان خوشحال شدم. 

 کردم صدام ناراحت نباشه!  یجواب دادم و سع عیسر

 الو مامانم؟ -

 من؟  ایهون یدل مامان..خوب زی سالم عز-

 خوبه؟   ؟هاوشی مامان.تو خوب یمرس-

 خوبه؟  م،هانایدلم.ما خوب  زیخوبه عز-

 برات اما...بابا هم خوبه ستیمهم ن  دونمیبله.هانا خوبه.م-

 خودشه.  یخوبه بخاطر راحت  بابات-

 طوره. نیهم-
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 ؟ یر یگ  یرو م  سانسی ل یفکر نکن.درسات چطوره؟ک  ال،بهشیخ یب-

 .گینامه ام هستم د انیپا یمشغول انجام کارا-

انتخاب  یامسال چه رشته ا خوادیبا درساش؟اخرش م  کنهی م کاریدختر گلم. هانا چ یاها،موفق باش -
 کنه؟

 بخونم.   یاضیر  خوامیم گهیخودش م -

 .گهیبخونه د دیعالقه داره با یخب هرچ -

 

 سبک شم.  کمیقطع کردم و رفتم سمت حموم تا بلکه  گهیحرف زدن د   یاز کل بعد

******************** 

 

 

 

 )عکس کاور:هانا( 

 

 《اهونی》

  سیرو درک کردم پا شدم رفتم سمت سرو تمیموقع نکهیشدم و بعد از ا داریب  میزنگ گوش  یصدا با
 ی.بعد از انجام کارام،در کمدم رو باز کردم و بعد از برداشتن، مانتو و شلوار چهارخونه یبهداشت
 شروع کردم به اماده شدن.  دیو کفش سف  یو  مقنعه مشک  دمی،سفی،مشکیطوس

 



 انتقام زیبا 

15 
 

خوابه.بازم لج کرده بود و  دمیرفتم سمت اتاق هانا و د   لمیزدم و بعد از گرفتن وسا ملیکرم و ر هی
 !!یبدبخت نهمهیخسته شدم از ا  گیمدرسه نرفته بود...واقعا د

.با  خوردیکه داشت صبحانه م دمی رفتم آشبزخونه،بابا رو د  میو مستق نییاتاقش رو بستم و رفتم پا در
 . ریگفتم:سالم صبح به خ  یحفض خونسرد

 :سالم . بابا 

 بابا و شروع کردم به صبحانه خوردن.  کینشستم نزد 

 :هانا مدرسه نرفته؟بابا 

 نه.-

 چرا؟ -

 چون خسته بود. -

 خسته؟فصل امتحانات نبود که خسته بشه.-

 بابا.  دونمینم-

 ؟؟؟ یچ یعنی-

 !نی هم یعنی-

 . ختیکه کل حواسم رو بهم ر   زیقاشق دستش رو با ضرب پرت کرد رو م بابا

 !هان؟نیکن  یکه لج م نیکم دار یکم گذاشتم براتون؟چ یز یبرگشتم سمتش که گفت:چ عیسر

  ی،می.تو واسه ما مادر کم گذاشتیکم گذاشت م،برامونیتموم جرعت گفتم:اره ما کم دار با
 .میبابا ندار کنمی .حس ممیدوست ندار گهیه؟دیچ  یدونی!!!.....اصال م؟مادریفهم

هم براتون    یز ی نه هر کس،چ اوشمی و صورت قرمز شده اومد سمتم و گفت:من س یبا چهره عصبان   بابا
 کنه باهامون. ی اون خودش نخواست زندگ ؟یمادر کم دار  یگیکم نزاشتم. م
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 باهاتون؟؟؟هوممم؟؟ ایوسط حرفش و گفتم:باهامون  دمیپر

ست بابا،صورتم پرت شد سمت  د ینی سمت چپم.از سنگ یبابا بلند شد و فرود اومد رو گونه  دست
 مخالف. 

 سوخت.  یکرد و م  یگز گز م صورتم

 . یزن  یو راجب جدا شدن من و مادرت حرف م   یکنیم ی:دفعه اخرت باشه که هم جواببابا 

 بلند کردن صورتم و حرف زدن رو نداشتم.  ییتوانا یداد و حت ی گلوم رو فشار م بغض

 . اطیسمت ح   دمیرو برداشتم و دو فمی بود که ک نیکه از دستم بر اومد،ا یکار  تنها

 یز ی .اشکان متعجب برگشت عقب و گفت:چزهیاشکان شدم و اجازه دادم اشکام بر نیسوار ماش عیسر
 شده خانم؟ 

 . وفتینه...راه ب-

 لطفا.   نینکن هیچشم..گر-

 . وفتیتوجه اشکان بهم تعجب کردم و گفتم:باشه،راه ب نهمهیا از

 و فکر کردم. نیماش شهی دادم به ش هیراه افتاد و منم سرمو تک   اشکان

 .زی مامان،به هانا،به بابا،به هاوش..به همه چ به

 شد؟  یاشتباه از من بود که بابا عصبان یعنی

 .شدینبود که دستش روم بلند م یبار دفعه اول  نیا اما

 . دیبار ی م شتریب شترُ یکردم اشکام ب  یفکر م یهرچ

 .نمی صورتم نگه داشتم تا خودمو بب  یدر آوردم و جلو فمیرو از ک   کمیکوچ نهیآ
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 《شون( ایهون  ی)بابااوشیکاور:س عکس》

 

 

 من.( یشما عشقا ی ها تی )ممنون از حما

 

 

 

 

 

 

بود و من به اشکان گفته بودم تو شهر بچرخه.چون نه حوصله دانشگاه رو   ۱۰:۳۰ساعت  حدودا
 داشتم،نه خونه.

 

 کرد. ییخودنما میبرداشتم،شماره هانا رو گوش مو یو گوش فمیدستمو بردم تو ک  میزنگ گوش با

 !ا؟؟ی هون هیچه حرف نیهانا بود..اه ا ری تقص همش

 جواب دادم؛  عیسر

 الو هانا؟ -

 ؟ ییکجا یابج -

 . رونی ب-



 انتقام زیبا 

18 
 

 من بود.  ری.همش تقصدیشد.ببخش یچ  دمیاز خدمتکارا شن-

 . سینه..مهم ن-

 مهمه. یلیخ  یعنیس،ی مهم ن یگیم یوقت-

 برعکس!-

 ؟ یزن  یچرا خشک حرف م-

 . سی ن نطوریا-

 هست!!-

 . ری نخ-

 . یباشه با-

 بسالمت. -

 باهاش.  زدمی حرف م نیسر سنگ کمیبود  حقش

 یشگی اراده گفتم:اقا اشکان؟لطفا برو پاساژ هم یب

 چشم.-

 به موضوع صبح فکر نکنم.  گهیکردم د  یرفت سمت همون پاساژ و منم سع  اشکان

 

 کنم. دیخوام خر یاروم گفتم:من م میدیرس یوقت

 باهاتون؟  امیمنم ب-

 . یهر طور راحت -

 شه. یپس.چون اگه اقا بفهمه ناراحت م امیم-
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 شدم.اشکان هم دنبالم راه افتاد. ادهیهامو باال انداختم و پ شونه

هانا   یشال هم برا هی.رمیهاوش و مامان بگ یبرا کیلباس ش هیمغازه هارو گشتم.تا تونستم  یلیخ
 خودم؛  دیگرفتم.بعدش رفتم سراغ خر

کفش اسپرت بودم که اشکان   هی گرفتم و دنبال  یو شلوار طوس  یچرک با مانتو طوس یشال صورت هی
 به حرف اومد: 

 کفش قشنگه!  نیا-

 سمت نظر اشکان و دقت کردم.  برگشتم

 بود.  یدخترونه.عال یاسپرت صورت  یکفش کتون  هی

 خواستم. ی بود که م یهمون نیا

 قشنگه.-

 .گیو گفتم:برو خونه د میشد  نیاون کفش.سوار ماش دیاز خر بعد

که پدرتون    یتیکنم اما شما از وضع  یخوام فضول   یکه اشکان گفت:خانوم نم می اواسط راه بود حدودا
 ن؟ یداره ناراحت 

 .شمیو شغل بابا دارم نابود م تی بخاطر موقع .منیفرا تر از ناراحت یلیخ دیزدم و گفتم:شا   پوزخند

 . نینباش  یم یکه با پدرتون صم نیگفت و ادامه داد:واقعا سخته.حق دار یهوف اشکان

 

که مشکل مادرم و هانا رو حل کنم و   نهیوجودم هم ا لیرو ندارم.دل   چکسیاصال ه ه؟؟منیچ یدون یم-
 بابامو تحمل کنم. تیموقع

 

 ادامه داد.  شینزد و به رانندگ یحرف  گهید اشکان
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 اخرم... یشده بود با جمله   یدلم خال کمی دیشا

  **************** 

 پلکام رو باز کردم.  هیدر اتاقم ال یصدا با

 . دییبفرما-

 اومد سمتم و نشست رو تخت.  عی اومد داخل و سر هانا

 . دیاخم کمرنگ نگاش کردم که گفت:من که گفتم ببخش با

 گفتم؟؟  یز یمن چ-

 از اخمات معلومه. -

 . یفهم  یجالبه.زود م-

 . یگیعادت دوتامونه.خودت همش م -

 اوهوم.-

  یل یو اروم اومد سمتم که دستامو باز کردم و بغلش کردم.اونم محکم بغلم کرد و گفت:تو خ دیخند
 ! زیرو م  شی ش؟گذاشتیبه خودم نداد دم،چرایبرام رو د  یکه گرفت ی.شال یخوب

 قط گفتم:برو اماده شو. رو ندادم و ف  جوابش

 چرا؟؟؟!-

 مامان. شیپ  میبر-

 اما بابا که.. -

 !برو. سیه-

مامان و هاوش از اتاقم خارج   یپاشد و از اتاق خارج شد.منم بعد از اماده شدن و برداشتن لباسا اروم
 شدم.
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 ! شهیم یچ نمیکنم تا بب  یبار بدون اجازه بابا کار  هیداشتم  دوس

 

 《اوشسی》

 ل؟ یر،سه یام-

 بله اقا!-

 بله اقا!-

 . میبر دین،بایاماده بش-

 چشم اقا-

 و راننده رو اماده کنن.  نیرفتن تا ماش  لیو سه  ریام

بار به عکس هاله)زنش(نگاه کردم و از جام پا شدم و از اتاق خارج شدم و رفتم سمت   نیاخر یبرا
 . نیماش

 در رو باز کرد و منم نشستم.  ریام

برم   عیبود که خواسته بود سر دهی ...صد درصد بار و اجناس رسیسمت خونه مهد میراه افتاد بعدش
 اونجا. 

 

 !مگه نه؟ ادی ب ری انقد د دیو گفت:معاون من نباوارد اتاقش شدم.از جاش پا شد  عیدن،سریاز رس بعد

 بله.شرمنده -

 خاموش کرد و اومد سمتم. یگار یجا س  یدستشو تو گاریس

 گفت:  یطوالن  یاز مکث  بعد
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 نگاه گرمتون( می)تقد

 《اوشیس 》

 شه. یچوب خط اشتباهاتت داره پر م دا  ی:جدیمهد

 .نیبهم خبر داد  رینه اقا د-

 ؟ یچ-

 ؟ ینظارت کن  یایخبر بدم تا ب دیشد تو هم و صداش رفت باالتر و گفت:من با دهیکش اخماش 

 مخالفت باهاش ترس داشتم پس گفتم:بله حق با شماست.من اشتباه کردم.  از

 !نهیهم-

 . نینداشته باشه،بعدش پخشش کن  یکم و کسر  نی هم برو اجناس رو بب حاال

 چشم اقا.-

 درم ببند پشت سرت. -

 سمت انبار.  میاشاره زدم بر لیو سه  ریاتاق خارج شدم و به ام از

 . دیرس یصبرم داشت سر م بایتقر

 """"""""""""""""""""""""""""""" 

 《ایهون 》

 هانا زنگو بزن. -

 .نی سمت اشکان و گفتم:منتظرمون باش برگشتم
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 چشم خانم!-

 استقبالمون که مامان و هاوش اومدن  می هانا وارد خونه شد با

 ی.مامان محکم بغلش کرده بود و بوسش مختنی بغل مامان و شروع کرد به اشک ر  دیپر هانا
 کرد. یهنگ نگامون م یل ی خ چارهی کرد.هاوش ب

گرم بغلش کردم.بغض گلومو فشار داد اما به  یل یاز مامان جدا شد و من رفتم سمت مامان و خ هانا
 . اوردمیخودم ن یرو

 فدات بشم. ایهون-

 خدانکنه مامان. -

 ما چطوره؟  کهیدست بغل کردم و گفتم: به داداش کوچ هیاز مامان جدا شدم و هاوش رو با  بعدش

 . یخوبم ابج-

 فدا مدا! -

 

 . میو بعدش بر میشد تا شب بمون  قرار

 م یکرد ی رفع دلتنگ یو حساب  میشب از مامان خوبمون لذت برد تا

 خونه.  میهم رفت بعد

 ************* 

  یجزوه ام رو م   یکردم و هر ازگاه یحس نگاش م یب  یلیمسخره استاد و خ   یدم به حرفازده بو زل
 نوشتم.

 رو حس کردم و برگشتم سمت نگاه.   ینگاه ینیچقد گذشت که سنگ دونمینم

 که شماره داده بود و... یبود.همون  اریکه سام نیا
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 سبک! یبهش فکر کنم،پسره  خوامی نم یحت اه

 برداشتم و از کالس خارج شدم.  لمویوسا

  یدوستم بود ک دانشگاه نم اینداشتم.چون بابا خواسته بود،فقط همون سان یتو دانشگاه دوست من
 رفت. 

 برسه. یکالس بعد می نشستم تا تا اطیح یها  یاز صندل یک ی یرو

 یکه نگاه م ییهمون جا د،درستیجفت کفش اسپرت سف هیکردم که با قرار گرفتن  ی نگاه م نیزم به
 سرمو بلند کردم و به اون شخص نگاه کردم.  عیشد و سر یکردم اعصابم خط خط 

 !گ؟ید هیک نیا

 اقا آرشام راد هستش؛ نیبود؟اوممم اهان ا یهامه.اسمش چ یاز همکالس  یک ی نیاومد! ا ادمی اها

 راد؟  یبله اقا-

 د؟یبا من دار یشما چه مشکل -

 

 !یچ ی ابرومو باال انداختم و گفتم:ه یتا هیتعجب نسبت به حرفاش، از

استاد من و شما رو هم  یش،وقتی ماه پ ۱  این،یرفتار کرد  ینشستم اونطور  شتونیپس چرا اون روز پ-
 بهم؟!  نیکن  ی همش اخم م این،ی امروز برام چشم چرخوند این،یاعالم کرد شما مخالفت کرد یگروه

 کار کرده بودم و خبر نداشتم.؟؟؟ نهمهیا یک من

 نداشتم از کارام...مدلمه.  یظور من؟من-

با شما   ی من شد.من مشکل یکه مغزتون مشغول کارا  دیهم از جام بلند شدم و گفتم:ببخش بعدش
 ندارم.با اجازه. 

 کنارش گذشتم و اروم راه افتادم سمت مخالف که صدام زد  از
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 خانم؟   ایهون-

 از من سر زده.  ییکردم خطا ی .فکر منیاما برنگشتم عقب که گفت:ممنون که قانع ام کرد ستادمیا

 ...فعال.ری تکوم دادم و گفتم:خ سرمو

 هم راهمو ادامه دادم و رفتم. بعدش

 

من دختر    ن؟انگاریدار یچه مشکل گهیاومده م یجور  هیدانشگاه، ی.مخصوصا پسراادیپسرا بدم م از
 خاله اش ام. 

 

 

 《کاور: ارشام راد عکس》

 ( ییییییخوام،انرژیم ی)انرژ 

 کنن.  یم زی خدمتکار دارن خونه رو تم  یشلوغه و کل یخونه حساب  دمیخونه شدم و د وارد

 کنن. کاریداد که خدمتکارا چ یدستور م یبود و هر ازگاه ستادهیا هانا

 و گفتم:هانا؟چه خبره؟  کینزد رفتم

 بشه.  زی بود بابا گفت تم فیخونه کث  یچ یِا سالم.ه-

 باهام.  ایاها ب-

 د؟یگفتم:بابا نفهم  میدیبه اواسط پله رس یافتادم سمت پله ها و وقت راه

 رو؟  یچ-

 مامان. شی پ میروز،رفتید-
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 ... دیفهم-

 گفت؟داد زد؟  یچ-

 نه.اروم بود.فقط گفت اشکال نداره. -

 .امیباشه برو منم االن م-

 ..اوم...زهی چ یعن ی اینه ن-

 ن؟ یی پا امیه؟نیچ-

 !رونیب  نی.برنینمون  یشلوغ   نیبابا گفت تو ا-

 . میاستراحت کنم بعد بر کمی  یچه حرفا.اوک-

 باشه. -

 《اوشیس 》

رو باز کردم و طبق   یشگیو لبتاپ رو روشن کردم.پوشه هم ز،نشستمی اتاقم شدم و رفتم پشت م وارد
 از عکساشو رو باز کردم.  یکیمعمول 

 زدم به صفحه؛  زل

 کجان؟و... ها  ؟بچهیزدم و گفتم:سالم هاله.خوب  یلبخند تلخ

 رو زمزمه کردم و منتظر جواب موندم.   میکه شده بود دلخوش یشگیهم یها سوال

 فقط عکس بود.  نیبود؟ا یواقع نی.جواب؟مگه اهع

و خبر   شدمیم وونهینبود.تو نبود هاله و هاوش داشتم د نطوریزدم!اما ا دشو یق کردیفکر م  هاله
 گفتم. یسواال و حرفا رو نم  نیو ا کردمی عکس باز نم هینشده بودم،هر روز  وونهینداشتم.اگر د

 در آوردم و با فندک طالم روشنش کردم. گارمویدرونم،لبتاپ رو بستم و س یشیآت تی عصبان با

 بزرگ خونه. اطی .زل زدم به حستادمیزدم و از جام پا شدم و رفتم سمت پنجره و ا  یمحکم پک
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  ادیهانا  دن یبودن و با د شمیو هانا پ ای خوب بود هون هاله توش نبود.بازم  یرد پا  گهیکه د یاط یح
 من بودن. یکپ  ای هاله بود.اما برعکس،هاوش و هون هیشب بیعج  افشی.هانا ق وفتادمیهاله م

محکم رو هم فشار دادم و به  بلند شده،چشمامو ایبار دستم رو هون ۳تا حاال   نکهیا یادآور ی!با ایهون
 خودم لعنت فرستادم.

 نگه دوست ندارم! گهید دیببخشتم.شا  دیشاد بشه.شا دمیکه امشب براش تدارک د یبا تولدت  دیشا

 تو سرم اکو شد؛  ای حرف هون  دوباره

 ( میدوست ندار گهیه؟دیچ  یدونی) اصال م

 .یو گفتم:لعنت  گمیکف دست د دمیکوب مشتمو

 شد؟؟؟ یم  ی!چرونی ب امی کار ب نیاز ا شدیم یچ

 **************""""""""************** 

 《اهونی》

 . گهیخدمتکارا تموم شدن دخونه؟حتما تا االن میهانا بر-

 م؟یبخور   یبستن هی میبر گمی.ممیر یاومم واسا م-

 .میاشکال نداره،بر ی!!ولایزن  یهانا مشکوک م -

خونه   اط ی وارد ح یقسط کرد که اشکان ببرتمون خونه.وقت هانا یشکالت یبستن  هیاز خوردن  بعد
 ادم دعوت کرده به خونه.  یخونه برگزار کرده و کل شویگفتم:اه بازم جلسات کار عیسر میشد

همه  کصدای ما به حال و گفتن تولدت مبارک  دنیسروصدا و رس یو صدا میهانا در خونه رو باز کرد با
 اتفاق افتاد. هیثان ۲ یتو

 شه؟؟؟ینبود!مگه م  ادمی!امروز تولدتم بود اما من یوا

 ممنونم.  یووووا-
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 و دوستان و اشناها نگاه کردم.   لی از فام ادیتعداد ز به

 بود!  یعال نیا

 . ایشمع هاتو فوت کن هون ای:ب بابا 

 

 بابا که برق ذوق تو چشماش بود نگاه کردم. به

 اون خوشحالم کرده بود؟؟؟ یعنی

 

گرد دو طبقه رو به رو شدم که طبقه اولش عکس من زده شده بود و طبقه   کی ک هیو با  کینزد رفتم
 دوم ساده بود. 

 دست زدن و با اهنگ زمزمه کردن. تی اهنگ تولدت مبارک گذاشت و کل جمع یج ید کدفعهی

 . شی چند سال پ م،مثلیچشمامو بستم و ارزو کردم تا دوباره هممون دور هم جمع بش  منم

 بعد چشمامو باز کردم و شمع هارو فوت کردم. و

 چهره آشنا مواجه شدم. هیخودم نگاه کردم که با  یسرمو باال اوردم با همون لبخند به راستا  یوقت

 کرد.  یم  کاریچ  نجایار؟ایسام

 داد که باعث اخمم شد!  لمیتحو  پوزخند

 کرد؟ یم کاری چ نجایا اون

 اخمو خانم.  یلباس درست بپوش میگفت:برو  کی اومد نزد هانا

 ..میگرفتم و با هانا به سمت اتاقم رفت اریلبخند زدم و نگامو از سام زیر

ساده کردم و   شیارا هیلباس قرمز با کفش قرمز انتخاب کردم و هانا تند تند موهامو َلخت کرد و  هی
 . نییپا میبعدش رفت 
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 !ادیز  یلیبود خ   یمامان و هاوش خال یجا

 

 ( ای)عکس کاور: لباس هون 

 یهم نم  لشوی کرد،دل یبد نگاه م یل یزل زد بهم. خ  اریاز همون باال،سام  رفتمیم  نییاز پله ها پا یوقت
 دونستم.

 . امیلبخند زدم و گفتم:هانا االن م هی

 !؟ یایلحظه م هیو منم تمام جرعتمو جمع کردم و رفتم سمت بابا و گفتم:بابا  یج  یرفت سمت د هانا

 اره.-

 گفت و اومد سمتم ؛ یبا اجازه ا  بابا

 بابا..   ایب-

 که اکثر ادما حواسشون نبود.  ییرفتم اونورتر،جا کمی

 بابا ممنونم! -

 اس. فهی وظ  کنمی خواهش م-

 بابا؟  هیاون ک-

 ؟ یک-

 بود.(  اری.)منظورم همون سامستادهیبزرگ ا زی م ده،کناریهمون پسره که بلوز کرم پوش -

 شده مگه؟  ی.پسر همکارم.چارهین؟سامیا-

 ازش. ادیکنه.بعدشم خوشم نم  ینگاه م یل یخ-
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 خب مدلشه! -

 . گمیبهش م یز یچ هیبه هر حال گفته باشم به سرم بزنه -

 زشته.  ایعه هون-

 تونم تحمل کنم.  یباشه زشته،اما من نم -

 .دم یباشه بهش تذکر م-

  یبار همو مالقات م  ۲،۳  یکه بزور سال ییدادم و از بابا دور شدم و رفتم سمت دختر عمو تکوم سرمو
 .میکرد

 خانم!   نیسالم نازن-

 مجدد.. کی جان.تبر  ایسالم هون-

 ممنون گلم.-

 چه خبر،درس و دانشگاه چطوره؟ -

 . گهید سانسی فوق ل یهم برا دی.دانشگاه هم که ترم جدیخوبه همه چ-

 دلم.  زیعز یموفق باش -

 ممنون.من برم فعال. -

 برو گلم.-

 . میبزاره قر بد یز یچ یاهنگ هی ی گفت یم یج یسمت هانا و گفتم:به د رفتم

 ِا باشه. -

  یجا بودن و مشغول کار  هیکه هر کدوم  هیبودم و به بق ستادهیبگه و منم ا یج  یرفت به د هانا
 کردم.  یبودن نگاه م

 گذاشته شد که مخصوص عاشقا بود.  یمیمال اهنگ
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 رفتن وسط. یها،جفت جفت م زوج

 

 وسط... رنی دارن م یمرد و زن  دمیکردم برگشتم سمت مخالف نگاهم که د یبا شوق نگاشون م  منم

 

 من بود.  یمرد بابا نیمرد!ا نیا اما

 بره برقصه.!!!؟ گیزن د هیتونست با  یم یجور  چه

بهش زل زدم.و با اون خانم شروع به رقص   دینفهم  یرو لبم خشک شد و جمع شد.بابا حت   لبخند
 کرد.پشت سرم مبل بود و نشستم.

 د، ید یمنو نم یبرقا خاموش بود و کس چون

 لبمو گاز گرفتم و اشک تو چشمام سر خورد رو گونه هام .  گوشه

 .گهید یکی مامانو بده به   یزود تونست جا چقد

.بفرما  می تونست؟مگه مامان عشقش نبود؟هع منو باش ارزو کردم دوباره دور هم جمع بش یچجور 
 آرزوت!  نمیخانم،ا ایهون

 

روبه روم اونقد غمناک بود که نتونم تحمل کنم و اجازه    ریغم و تصو نیرو گونه ام اما ا  دمیکش دست
 روانه شدن اشکام رو بدم.

 ستاد؛یکنارم ا جفت کفش مردونه هیکردم  یکه نگاه م نطوریهم

 تر شدن بغض گلوم شد.  نیچون باعث سنگ نمیسمتش اما حرفش اجازه نداد چهره اش رو بب  برگشتم

 :مامان منه. ار یسام

 خانم بود؟  نیبابا منظورش از همکار،هم یعن یشد روم. ختهیر  خیاب  سطل
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مامانم،تو دل بابام جا نداره.قابل  به اندازه  چکسی.هگهید کهی باشه،چه مامان تو،چه هر زن  یهر ک -
 !ای توجه بعض

 بود دلم خنک شد. نیشد .مهم ا یعصبان  نکهیا ایناراحت شد  اینه، ایحرفم درست بود   دونمینم

 تو هستش!!  یاالن با بابا نهیمهم ا-

 ارزش.  یب  مامانت ی!فتوکپیهست یک  هیفهمم شب یحاال م-

 حرف دهنتو بفهم. -

 و گفتم:   شیمشک ی.و زل زدم تو چشاروبه روش  ستادمیشدم و ا پا

 ؟هان؟ی کن کاریچ یخوا یاگه حرف دهنمو نفهمم م-

 . یش مون یکنم پش  یم یکار -

 جوجه.   یست یحرفا ن نیاهل ا-

 و رد شد رفت.  دیکش یشد و نفس حرص دار  الل

 نکهی.اونم ارمیبگ  دیخانم رو ناد هیدادم رقص بابا با  حی زدم و با افتخار نشستم سر جام.ترج  پوزخند
 همون دشمن من بود. ای ار یاون خانم،مامان سام 

 

 رقصه؟  یم یک ی که بابامون عاشقانه داره با  تیموقع  نیکجا بود در ا یگور به گور  یهانا نیا پس

 

 جا بلند شدم تا برم دنبالش. از

 

 

 《اری:سام کاور》



 انتقام زیبا 

33 
 

 شده بود.  نکردم.انگار اب دایگشتم،هانا رو پ  یسالن هر چ  یتو

 . اطیسرد رفتم داخل ح یاون هوا یسالن خارج شدم و تو از

 . یپشت  اطیگرفتم برم ح میبود.تصم  زیاز هر چ یهم خال اطیح

 کنه.(  یم  کاریچ یپشت  اطی هانا ح ؟اخهیشد  وونهید ای)وااا هون

 نداره. یرفته باشه اونجا!نگاه کردنش که ضرر  دیشا

 

گذاشتم رو   اد،دستمویصحنه رو به روم و از تعجب ز دن یو اما با د یپشت اطی رسوندم به ح خودمو
 . واریرفتم پشت د عیدهنم و سر

 کنه؟!  یکار  نیتونست همچ  یچطور م هانا

 کنه؟ بغلشپسر  هیتونست اجازه بده  چطور

نگفت   نگفت؟چرا ی چی.اما چرا؟چرا به من هسیهم ن ل یم یهانا ب  دمینگاشون کردم که فهم دوباره
 !؟؟ یسالگ ۱۶دوس پسر داره اونم تو 

 

 شدم. بهیهمه غر ی!براهه

 شد و اشکام دوباره روانه شد رو گونه هام.  نیگلوم سنگ  بغض

 ! یخانواده ا نیخونه و داشتن همچ  نی لحظه.موندن تو ا نیا  دنیسخت بود د چقد

 نداشت.  د یکه د ییرسوندم به پشت درختا،جا خودمو

 گرفت.  گرویزن د هیفراموش کرد،رفت دست  که مامانو  بابا

 رو بهم نگفت.مامان هم که رفته.  یمهم نیفرض کرد ماجرا به ا بهی هم که کال منو غر هانا

 مهمم؟ یک یمن برا پس
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 ده؟یم ت یبه من اهم  یک پس

به فکر خودشه و من به فکر   یکنه؟چرا هر ک  یتفر به من فکر نم هی.چرا دمیکش یهر چقد سخت بسه
 همه هستم!؟ 

 

نباشه،خودم   یکردم.زانو هامو بغل کردم و گفتم:هر ک  یم هیبلند گر یهقم بلند شده بود و با صدا هق
 که هستم! 

 فرار کنم برم.   ای باشم   نایا شیداره پ  یتنهام،چه فرق  ی.وقترم ی شم م یبلند م  اصال

 از اشکم رو پاک کردم و از جا پا شدم و رفتم سمت خونه. سیخ  صورت

  ریتصو نی تر نی بار به بابا و خانومه نگاه کردم و غمگ نیاخر یرقصدن.برا ی همه داشتن م هنوزم
 تر هم تو ذهنم هک بشه. نیغمگ یر یبعدا  تصو دیتو ذهنم هک شد.البته شا میزندگ

 کوله ام. یکه گذاشتمش تو یشخص  لیا لباس و وسابه اتاقم رسوندم و بعد از برداشتن چند ت خودمو

شال و کفش ال استار  یعالوه  ،بهیبا مانتو ساده مشک دمیپسرونه پوش  یمشک  بیج  ۶شلوار  هی
 .. یمشک

 تونستم از سالن بگذرم. ینم

 راه بود.  نیبهتر  نیشد سمت پنجره،اره ا دهیمنو.نگام کش  ننیممکن بود بب  چون

 سمت پنجره و بازش کردم بعدش،  رفتم

 . دمیبسم اهلل پر هیکردم و با گفتن  زونیپامو از پنجره آو اروم

خودمو جمع و جور کردم و از جا پا    عیکه حس کردم کمرم خورد شد.اما سر  نی افتادم رو زم محکم
 سمت در خونه و از خونه خارج شدم......  دمیشدم و دو

 ************** 

 《اوشسی》



 انتقام زیبا 

35 
 

 . زمیعز مینیبش  میکه اهنگ عوض شد مونا گفت:بر یوقت

 میحوصله گفتم:بر یب

 نبود.  ایسالن رو نگاه کردم اما هون م،کلیکنار هم نشست  یتا صندل  ۲  یرو یوقت

 کجاست؟   ای.پس هون زدی حرف م ی ک یهم داشت با  هانا

 احمق،مثال تولدشه. ی دختره

 

 یبود!اها برادر زاده   یپسره ک  نیزد ا یپسره حرف م هیشدم و رفتم سمت هانا.هانا داشت با  بلند
 مونا بود و باباش دوستم بود.

 هانا؟ -

 کو؟  ایبا استرس برگشت سمتم که گفتم:هون هانا

 بابا.  دونمینم-

 بود؟   یدادم اسمش ُرهام و گفتم:اسمت چ یکردم سمت پسره که احتمال م رو

 رهام. -

 .ادین ملحظه من با هانا کار دارم اال هیرهام جان -

 !اوشینداره اقا س یاشکال-

 راه افتادم و هانا دنبالم اومد.  من

 ه؟یپسره ک نیگفتم:ا میدیخلوت رس یبه جا یوقت

 د؟ یپرس  یمهمون شماست از من م-

 کو؟؟  ایتکوم دادم و گفتم:هون سرمو
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 خب.  دونمینم-

 ؟ی دون ینم  ؟تویچ یعنی-

 کرد. یبار اونجا رو مبل نشسته بود و به رقصنده ها نگاه م  نینه اخر-

  نیباشه،با استرس گفتم:برو دنبالش بب  دهید ایو ممکن بود هون دمیمن با مونا رقص نکهیا یاداور ی با
 کن!  داشیپ  عیکجاست.سر

 

 

 ( نیبد  یهاتون انرژ  کیمن.لطفا با ال ی)سالم عشقا

 《اوشیس 》

 . ستین ایو همه شک کرده بودن که چرا هون میبود دهیتولد رس یبه اخرا بایتقر

 . رفتیداشت م  آبروم

 ؟چته؟ یخوب زمیمسخره اش گفت:عز یبا اون صدا مونا

 خوبم. -

 کو؟  اریگفتم:مونا؟سام  عیاد،سریپسر مونا بدش م   اری گفت از سام یافتادم که م ای حرف هون ادی

 . ادیبهش تا ب دمی ام م یاالن پ دونمینم-

 .ادیب  اری تکوم دادم و منتظر موندم تا سام سرمو

 کجاست؟  ا یهون یدونیگفتم:تو م عیاومد و منم سر نیم ۲از  بعد

 . اوشینه اقا س-

 .!!دونهیم یپس ک -
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 . اطی کنارشون گذشتم و رفتم سمت ح از

 زاشت دم گوشش. یم وی و گوش  دیچرخ یم یبود و ه اطیبدست تو ح  یگوش هانا

 رسوندم و گفتم:کجاست؟آبرومون رفت هانا   شیپ خودمو

 کجاست.  ایباش ک هون نیفکر ا ؟؟؟بهییبابا؟شما به فکر آبرو-

 .شمیم  وونهیاخر از دستش د-

 !!!دهیبابا جواب نم -

 . یپشت  اطیح  میبر  ایب-

 افتاد که باز بود. ایکه چشمم به پنجره اتاق هون یپشت  اطیسمت ح  رفتم

 بازش کرده بود،؟   یسرد؟ک یهوا نیا تو

 ؟ یرفت  ای هانا؟تو اتاق هون-

 که لباس بپوشه.  مینه...اول مجلس با هم رفت-

 پس چرا پنجره بازه؟ -

 !! ؟؟یچ یعنی-

 ممکن فرار کرده باشه؟  یعنی-

 اخه چرا؟!-

 !م یکن یم یکار  هیداخل مهمونا رفتن  میبر  ایب-

 سمت سالن.  میدنبالم اومد و راه افتاد هانا

 

 م،ی شد و فقط من و هانا موند یخونه خال  یوقت
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 . رمی م یبکن.دارم م یکار  هیگفت:بابا  هانا

 زنگ بزن به اون دوستش.-

 .سی پل شی پ می.بابا برومدهیمن ن شیزدم بابا.گفت پ-

 

 .سی پل شی پ میبر گرفتمم یکه تصم زدیحرف م  یکرد و ه یم هیکه کال گر هانا

 《ایهون 》

زد اطرافمو نگاه    یکه دو دو م ییپارک نشستم و کوله ام رو بغل کردم.با چشما ی ترس و لرز رو صندل  با
 و سکوت پارک قلبمو لرزوند.  یکی کردم و تار

 و برگشتم سمت صدا؛   دمی متر پر ۳که درست کنار گوشم بود   ییصدا با

 ؟ یهست یفرار -

 به توچه.پاشو برو.-

 ی...چه خشگلیو زوم کرد روم و گفت:اوخ اوخ چه داف کیآورد نزد  آشغال سرشو ی پسره
 تووو..جووون!!!! 

 گوشش. ری حرفاش حالم بهم خورد و دستمو اوردم باال و محکم زدم ز از

 احمق  یدختره -

 دمینفس که کش هیرو گذاشت رو دهنم و   یدستمال یکی ابرو اشاره زد که تا رفتم برگردم عقب  با
 . دمینفهم  یچیه گهیرفت و د  یاهیچشام س

 *********************** 

 پلکامو باز کردم.  یکش دار ال یخنده ها و حرفا یصدا با

 نگاه کردم. خودم  س،بهی تنم ن  یو حالت تهوع داشتم.حس کردم لباس دیکش  یم ری ت سرم
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 افتاد برام؟  یمن.چه اتفاق یخدا

؟نه...نه....خدا جون نجاتم  بالئی سرم آوردن  یعنی،یاومد.وا ادمی شی مدت پ  یکردم که اتفاقا مکث
 بده.

 

 بودم که درش بسته بود،داد زدم:کمک! یاتاق یتو 

 بلند شد؛   یمختلف یخنده ها یصدا

 

 . یش داریب  میمنتظر بود ؟یشد  داریتوسط همون پسره باز شد و گفت:به به خانوم چشم سبز ب  در

 

 بود!؟ تیک تو فکرم بود واقع ییزایچ یعنیمن... یخدااا

 اومدن ک از شدت تعجب لبمو گاز گرفتم و اشکام در اومد.  گینفر د  ۳سر پسره  پشت

 ها.  یتونستن عوض  یچجور 

 ...؟ ایعوض  نیکرد کارمی.چنی خوام برم.ولم کن یم-

 ! گهیم یچ نیبب  یوا-

 . یحاال،حاال ها مهمون ما هست-

 نههههههه. -

  شویک ی هویشدن،که   یداشتن ساکتم کنن اما موفق نم یزدن،اونا سع  ادیزدن و فر غی کردم به ج شروع
 اومد سمتم. یدیبا پارچه سف

نشم اما نتونستم مقاومت کنم و اون دستمال رو دهنم قرار   هوشیگذاشتم رو دهنم که باز ب  دستمو
 شدم.  دیگرفت و بازم منو برد و کامال نا ام
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 شما( میاما تقد ری)با تاخ 

 《اوشیس 》

 شده.  دایپ ایبودم ک بگه هون  سیزدم و منتظر تماس از طرف پل یحال قدم م  تو

 

 کرده بود.  هیبسته دستمال رو تموم کرده بود از بس گر هیکه  هانا

 بگم؟ ی.چ ارمیخوام کادو تولدشو ب  یم گهیکجاست.م ایهون گهیم ی:بابا..مامان زنگ زده ههانا

 .وی.بگو بهش همه چدونمینم-

 کنه اگه بگم. یبگم؟سکته م-

 من حالم خوبه؟ یفکر کرد-

 

 کرد.  ییصفحه اش نگاه کردم که اسم مونا خودنما د،بهیتو دستم لرز میگوش

زن تا   هیکردم و نشستم رو مبل و گفتم:لعنت به من.لعنت به من به شغلم که شدم محتاج  قطع
 کمکم کنه. 

 ! نجایا ادی بابا.مامان داره م-

وجودمو فرا    جانی نگاه کردم و از روبه رو شدن با هاله،بعد از سال ها استرس و ه به هانا شوکه
 داخل؟ ادیم یعن یگرفت.

 گفتم:  اروم

 باشه. -

 از ما سر زد؟ یکار  ،مگهیبرات.اخه چرا رفت  رم یبم  ی.الهییکجا یو گفت:آبج  هیگر ری زد ز هانا
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 .نترس!شهیم  دایپ ایکرد که گفتم:هانا اروم باش،هون یم هیبلند گر بلند

 ؟یچ  ادیسرش ب  ییاگر بال-

 .شهینم  ی چی نگران نباش.ه-

 اومد.  ای خدمتکار خونه و خدمتکار هون مایدادم،س یم یلحظه که به هانا دلدار  نیهم در

 . ینبود.تو مارو بدبخت کرد ایهان؟چرا حواست به هون  یکجا بود شبید یگفتم:تو لعنت تی عصبان با

 جلو چشمم دور شو!!!!  از

 آقا.شرمنده ام.   دیبغضشو قورت داد و گفت:ببخش مایس

 ********************** 

 《زبان سوم شخص  از》

خونه  یآژانس به سو هیکوچک هاوش را گرفت و با   یپر از ترس دست ها  یهراسان و با دل  هاله
 راه افتاد. اوشیس

 براش.  رم یبم  یسرش اومده؟اله ییدخترم کجاست؟چه بال یعن ی:گفت یدل م در

 گم شده؟  یبا بغض بچه گانه اش گفت:مامان؟آبج هاوش

 .گردهیبرم یکه بزور صاف کرده بود گفت:نه هاوش.آبج  ییبا صدا هاله

که   یتی.هاله بعد از حساب کردن پول آژانس به عصباندند یرس  اوشیبزرگ س ی بعد به خانه  یقیدقا
زنگ فشار داد و چندبار   یلرزان خود را رو یبه سمت در رفت و دستا شدیدر او هر لحظه شعله ور تر م 
 به در.  دیکوب ی مشت م  گشیپشت سر هم زد و با دست د

 د؟یجواب داد:سالم هاوش جان رو آورد یخانم 

 تو!؟ ی.فضول نمیباز کن درو بب -

 بود باز شد.  مایتوسط آن خانوم که س در
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دارد،به  ش یدر پ  یرو به رو شود و صحنه سخت   اوشی قرار است با س ردی در نظر بگ نکهیون ابد هاله
 .دیدویم با ی تقر یسمت در ورود

 من کووووو  یای بلند گفت:هون یرا محکم باز کرد و با صدا در

بود و دلتنگ  یآرام کند اما هاله عصبان  داشت اورا  یترسان خود را به مادرش رساند و سع هانا
 دخترش. 

 

هاله   یها در چهره  ری تغ یل یکرده بود نگاه کرد.او متوجه خ ری از جا پا شد به هاله که چقدر تغ اوشیس
 . اوردیخودش ن  یشد؛اما به رو

 شده.  ری چقد پ اوشیبا خود فکر کرد س  هاله

 

 گرفت.د یقرار م دیهنوز چشمان سبزش در د اما

 شد؛  یباشد اما نم  الی خیکرد ب  یسع هاله

 با عشق اورا بغل کرد.   اوشیرفت و س اوش یبه بغل س هاوش

 **************** 

 تو.؟  یکرد کارشی شه؟چینم داشیچرا پ اوشی:سهاله

 نکردم هاله.بس کن.  یمن کار -

 داد؛ یمادر و پدرش گوش م  ن یکرد و به بحث ب یم هیگر هانا

 ؟ یمن نگاه کن  یتو رو یتون ی.چطور م مونیزندگبه  یبس کنم؟گند زد-

 . یو رفت یتو جدا شد-
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 بود؟   یک لشی بود؟دل یچ  لشیمن؟درسته من رفتم.اما دل-

 کنار.  دمیکش یبد بود خودم م  یلیاگه خ  لشیدل-

 رفتم و...  یاگه بد نبود من نم-

داره  ن؟خجالتیکن یرو م  شیسال پ  ۱۰بحث   دیگم شده شما دار ای.هون دیبا حرص گفت:بس کن هانا
 واقعا.

 

 به سمت هاوش رفت و دستش را گرفت و به دنبال خودش به اتاقش رفتند.  هانا

 

 

 

 《)هاله(ای :مادر هونکاور》

 (ی .جبران گهیپارت د هی) 

 《اهونی》

 کردم مردم.  یبود.حس م دیاطرافم کامال سف یسوزش دستم چشمامو باز کردم. فضا با

 از دهنم خارج شد.   یو آه  پا شم اما تموم بدنم درد گرفت خواستم

 

 .ومدیکه ازش صدا م یکه آشنا بودن چشام رفت سمت  ییسر و صدا با

 شم؛یو هانا و بابا هاوش با سر وصدا اومدن پ مامان

 ؟ یبرات. خوب رمیبم  ی:اله مامان
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 ؟؟ یخوب  ی:ابج هانا

 

 ست؟ین  ادمی یچ یه چرا

 . مارستانمی نگاه کردم که متوجه شدم ب به اطرافم  دوباره

 چرا؟ اما

 . نجایبه ا  دمیمن کجا  رفتم که تهش رس مگه

 مگه من چم شده؟! -

 ؟ ی:آبج هانا

 س؟ ین ادت ی..یچ یعن ی:مامان

 سرت اومده! ییچه بال ن یفکر کن.بب  ای :هونبابا 

 

 گه؟ ی!بابا و مامان کنار همدنمیبب سایوا

گذشت.خاطرات اون شب با اون خانم و هانا و اون پسره و فرار کردنم از که از ذهنم  یفکر  نیا با
 سرم اومد؟   ییخونه به ذهنم هجوم آورد. اما مگه چه بال

 !نیکه از خونه فرار کردم.هم  ادمهیمن فقط -

 ؟ یچ یعن ی:بابا 

 داخل.  انی بگو ب  سایبودن و گفت:به پل ستادهی که کنارش ا  لیو سه ر ی برگشت سمت ام  بابا

 :چشم اقا. ریام

 .دیبوس  مویشونیچشم قره به بابا رفت و اومد سمتم و خم شد پ هی مامان
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 ؟ یفهم ی.ممیگذر یما ازشون نم ی.ولیو سالم اوردنی سرت ن ییبرات.خوبه بال رهیمامان بم -

 به هانا نگاه کردم. یچشم  ری تکوم دادم و ز سرمو

 بگو .  لشوی.دلای :هونبابا 

 . سیحرفا ن   نی:االن وقت امامان

 اتفاقا هست. -

 خوام راجبش حرف بزنم بابا.  ی:نم من

 اومدن داخل؛ سایبگه که پل یز یخواست چ   بابا

 . میکرد دای:ما اون پسرا رو پس یپل

 :خوبه. بابا 

 :پسرا؟من

 . دنیکه شما رو دزد یی:بله خانم.هموناس یپل

 !؟ سین  ادمی یز یچرا من چ ؟پسی:چمن

که  ییزدن که اتفاقا  یآمپول هی دکتر به دخترتون  یرو کرد سمت بابام و گفت:طبق گفته ها  سیپل
 کنه. یساعت گذشته افتاده باشه رو فراموش م ۶  یال ۴براش تو 

 همه گذشت.  نیو چشام ب دیاز ترس لرز بدنم

ما  اطالع   شون کرد و به بیچون تعق میکرد دایکه اون اطراف بود پ یفرد قی :ما اونارو از طرس یپل
 داد. 

 براشون. کنمی:جبران مبابا 

 . نیریدنبالشو بگ   رهیگ یکه صورت م  ییدادگاه ها  یسرشو تکوم داد و گفت:برا سیپل

 :چشم.بابا 
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 ********* 

 《اوشسی》

  شمیخواست پ یخونه،هاله و هاوش رفتن.اما من دلم م مشیمرخص شد و برد ای هون نکهیاز ا بعد
 نبود.   ریامکان پذ یباشن ول

 

 .شمیپ  انیم یزود به

 من هستن. یتموم زندگ ایچون اونا مثل هانا و هون انی ب دیزود با  یلیخ

 دادم. یشغل که آرزو و خط قرمز هاله بود انجام م  نیاومدن از ا رونیب  یزود کارامو برا  یلیخ

 رو قراره پشت سر بزارم.   ایکار دن نی چند سخت تر هر

 

 .ششی زود تر برم پ دیباهاش قرار داشتم و با  امروزم

 اقا شی پ میرو صدا زدم و گفتم:بر  لیو سه  ریام

 چشم-

 

 . یمهد شی پ میدیزود رس  یلیخ

  یچهره  یادآور یاومد سمتم و دستشو دراز کرد.با  دیمنو د یبودن.مونا وقت  ششیهم پ اری و سام مونا
 .؟ یکن یرفتار م ینجور یشد و گفت:چرا ا  یآرامش بخش هاله،دست مونا رو پس زدم که مونا عصبان

 . یندادم بهش و رفتم سمت مهد تیاهم

 حرف بزنم.   یباهات خصوص دیبا-

 شده؟  ی:چیمهد
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 کارت دارم. -

 !یشگی کافه هم ۶مونا ناراحت نشه ازم و کمکم کنه،برگشتم سمتش و گفتم:ساعت   نکهیا یبرا

 تموم کنم!   خوام  ی.میگفتم:مهد ه یحاش یکه ب میشد یمهد  یاتاق شخص وارد

 رو؟ با مونا؟  یچ-

 نه... کار کردن با تو رو!-

 ؟ یچ-

 خوام ادامه بدم. ینم گهیخوام تموم کنم.د یکارو م نیا-

 

 

 .(هی.عال نیرمان رو دنبال کن  نی)سالم دوستان گل.حتما ا

 《اهونی》

 هانا برو، مزاحمم نشو.-

 لحظه.  کیدرو باز کن.فقط  یابج -

 خورم هانا. یمن غذا نم-

 ! یآبج -

 جواب هانا رو ندادم تا بلکه بره. گهید

 

 د؛ی بابا به گوشم رس یکه گذشت،صدا نیم چند

 ! نییپا  ای...باااایهون-
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 دوست نداشتم االن با بابا حرف بزنم.  اصال

 پس؟؟؟  یکجا موند-

 و به سمت در رفتم.   دمیهامو پوش ییدمپا

 

 اونورتر نشسته بود. کمیبودن. هانا هم  ستادهیکنارش ا لی و سه ریطبق معمول نشسته بود و ام  بابا

 شنوم ؟!   ی:مبابا 

 تعجب و اخم گفتم:  بت

 رو!؟ یچ-

 .یکه کرد  ییدرمورد کارا-

 ن؟یخوا   یم حی از من توض-

 پوزخند زد و بلند شد و به سمت من قدم برداشت.   بابا

 بدم.؟؟؟   حیمن توض  دینکنه با-

 گفت:اره. ییتموم ُپر رو با

 . دیدور چرخ هیو  دی بلند خند یبا صدا  بابا

 بده.  حی ا،توض یهون-

 هانا.  نی .. همچننی دونیخودتون بهتر م -

 تعجب زده اش شدم. یچهره   یبه هانا نگاه کردم که متوجه   یچشم ریز

 ی .اما تو به من نگفت یگ یم یچ ی:ابج هانا

 .  یخودت لشینگفتم،اما دل یز ی به تو چ-
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 کردم و به بابا نگاه کردم،و گفتم:و شما.  مکث

 !؟یگی م  یدار  یکرد و گفت:چ زی چشم هاشو ر بابا

 به اون راه . نیزن ی. چرا خودتون رو م زنمی واضح حرف م-

 بگو.  شد و گفت:مثل ادم  یعصبان  بابا

بغضم نشکنه،گوشه لبمو گاز گرفتم   نکهی اومد و بغضم گرفت. اما بخاطر ا ادمیخاطرات اون شب   بازم
رفتم چون مهم نبودم...من رفتم   بودم.من بهیبلند گفتم:من رفتم چون غر بای تقر یو بعدش با صدا

من  یچشما یداد.من رفتم چون شما جلو ینم تیبه من اهم  یچون همتون سرتون گرم بود و کس
  ؟دریپر کن  ییزن هر جا هیمامان منو با  یجا یخواست یعاشقانه،م یلیاونم خ یدیخانم رقص هی با

 کنه. یکرد و م یفرض م بهی چون هانا خانم منو غرضمن،من رفتم 

 ؟؟ یابج یگیم یدار  ی:چ ناها

 کنم؟   کاری چ نیباشم،انتظار دار دهید یط یشرا کی پسر، با  هی  شی اگه من هانا رو پ-

 با من حرف نزن. گهیبگه که دستمو اوردم باال و گفتم:هانا خانم!شما د  یز یخواست چ هانا

 !ای :هونبابا 

 . نی بسه بابا.بس کن-

 .دمیرنگ خونه دو یکرم یپله ها به سمت  بغضم شکست و با هق هق گهید

 《اوشیس 》

 رنگم، خاموش کردم و چشم هام رو بستم. یمشک  یگار یداخل جا س گارمویس

 هم از دستم رفتن. م،دخترام یبر زندگ عالوه

خودم متاسفم  یخودشه.برا یزنه و مشغول کارا  یحرف نم  چکسیکه با ه  ایاز هانا،اونم از هون  اون
منه!حق منه از هاله دور باشم،   اد،حق یکه سرم م  ییانجام بدم.تموم بال ها یکار  چیتونم ه یکه نم
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مونا و   ی ها لی پسر دوست باشه،اونم از فام هیبا  یسالگ ۱۶نباشه،حقمه هانا تو   شمیسالم پ  ۶بچه 
 با من حرف بزنه.  یتر از جونم، از خونم فرار کنه و امروز،اونجور  زی عز ا،دختریباشه.حقمه هون  یمهد

 

ولم کنه،تا بتونم دوباره خانوادم رو    یبه راحت یلب گفتم:خدا کنه مهد ری و ز دمیرو صورتم کش یدست
 کنم.کنار هم جمع 

 اشتمش. رنگم بود،رشته افکارمو پاره کرد.دستمو دراز کردم و برد یقهوه ا زیم یکه رو  میگوش  یصدا با

 کرد. ییخودنما میصفحه گوش یمونا رو شماره

 بود.چرا مونا االن زنگ زده ؟  بیعج

 کنه قصدم ازدواج هستش. ی حرف زدن باهاش رو ندارم،اونوقت دختر من فکر م یحوصله  یحت

 رو لمس کردم،تماس رو برقرار کردم؛   یگوش ی صفحه

 اوش؟؟؟ یالو س-

 بله .-

 ؟ یومدین  ؟چرایخوب -

 خوبم،کجا؟ -

 شده.  ۷ساعت  م،االنیقرار داشت ۶ساعت -

 و گفتم:  می شون یدستم زدم رو پ با

 . امیرفت.بمون م ادمی-

 باشه. -

 .میراه افتاد  لیو سه ریاماده شدم و با ام عیسر
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  داشت.وگرنه داریخر  یمهد شیشغل به کمک مونا بود،چون حرفش پ نیاومدن از ا رونیب من قصد
 هاله برام مهم تره. 

 

 

 !؟یست یمثل قبال ن اوش؟چرای :سمونا

 . یکن ینه. اشتباه م-

 فهمم. ی م  نوی.من ایکن  یمثل قبال رفتار نم اوش،یس-

 اخم کرد و و ادامه داد:نکنه دخترات مشکل بوجود اوردن؟  کمی

مهم   یلیمن خ یمن کار نداشته باش.اونا برا یاز خانواده  کی چیو گفتم:مونا!با ه ختیبهم ر اعصابم
 هستن.

 ؟ یراحت  نیهم ستم؟بهی اونا مهم هستن و من ن  ؟چطوریپس من چ-

 حرفارو کنار بزار.  نیحرفو زدم.مونا ا نیا یمن ک-

 . شهیبارم مثل هم نیباشه.ا  ،گفتمیگفت یهر چ شهیباشه.من هم -

 رو در خودش جا داده بود. یکم  تی کافه نگاه کردم که جمع یفضا به

 حرف بزنم.  ی خوام باهات جد یم-

 شنوم.  یم-

 خوام راه خودم رو از برادرت جدا کنم. یم-

 داره. ازیبه تو ن ی؟؟مهدیشد  وونهی،دیچ یعنی-

 نیکه اومدم تو ا شهیسال م  ۱۱ ای  ۱۰منو خراب کرده.حدود  یکار تموم زندگ نیفهمم،اما ا یاره.م-
 برام نداشت.  یز یجز ضرر چ   کار،اما
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پول و  ی بچه هات تو کل یخوشبخت ای ضرر؟نکنه منظورت از ضرر جدا شدن اون زن احمقت باشه،-
 مثل زنت! ،درستیاحمق هیتو  اوشی .سیراحت

 مونا خفه شو. -

 هنوز؟ یدوسش دار  ه؟نکنهیچ-

شغل هستن و در   نیمخالف ا  ایدخترام هستم.هانا و هون یندارم.من نگران زندگ  یمن با هاله کار -
 . یشغل نیاز ا یصورت مخالف ازدواج من و تو هم هستن. چون تو هم عضو نیا

 ممکن دخترات مخالفت کنن؟  یعنی-

 اره.پس کمکم کن. -

 زنم. یحرف م یکنم.با مهد یکمکت م نی باشه،فقط بخاطر هم -

 ممنون -

 ************* 

 

 )کاور:مونا( 

 《اهونی》

 و  ستادمیا نهیآ جلو

 داغون شده بود نگاه کردم. یل یکه خ یچهره ا به

 

 ندادن به خودم، بدم اومده بود. تی و اهم یحوصلگ یب نیاز ا گهید

 . نییپا لم،رفتمیآماده شدم و بعد از گرفتن وسا عیسر

 ؟ یبر  یخوا یم ییگفت:سالم جا دنمیتو آشبزخونه بود،با د هانا
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 گ؟ یگفتم:اشکان خونست دو  مایو رو کردم سمت س کردموسالم

 بله خانم. -

 برسونه.  ییجا دیبرو بگو آماده شه ، منو با-

 چشم.-

 و مشغول خوردن شدم.  ختمی آب پرتقال ر وانیل هیآشبزخونه شدم و   وارد

 ؟ ی:ابج هانا

 ؟ یدیهامو دوختم بهش که گفت:چرا جوابمو نم چشم

روشن کرده   نویاشکان ماش دمیرفتم که د اطی به سمت ح عیصدام زد و سر  مایبار پلک زدم که س چند
 و منتظرمه. 

 سوار شدم و اشکان هم حرکت کرد.  عیسر

 

 گفت:کجا برم؟  ابونی تو خ میافتاد یوقت

 . یشگیهم شگاهیآرا-

 چشم.-

 به محل مورد نظر همش به هانا فکر کردم.   دنیرس تا

 کنه. یهاگر معذرت خوا یشد حت یکرده بود و هنوزم دلم باهاش صاف نم یبزرگ کار

 کشه.  یطول م یل یبمون،اگر که نه برو،چون کارم خ یگفتم:اشکان اگر دوس دار  میدیرس یوقت

 . امیبعد م زنمیم یدور  هی رمیم-

 باشه. -
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 .یخانم اومد ای)رزا(:چه عجب هونشگریآرا

 دارما. ادیکار ز یبودم.ول  ریدرگ-

 معلومه!-

 خنده.  ری زد ز بعدشم

 ؟ یخند  یگفتم:چرا م یحرص مصلحت  با

 که رنگش رفته معلومه.  ییپر شده و موها یو ابروها ونیدرم  یک ی یاز ناخن ها-

 کوفت. -

 و کم کم شروع کرد.  میدیخند  ییدوتا

 

 (خخخخ. فته ی)خودش دمیدختر خوشمل رو د هی از تموم شدن کارا،به خودم نگاه کردم که  بعد

متوسط بود.موهامم رنگ  یا ره،قهوهیت یرنگ قهوه ا یعوض شده بود و حاال به جا ابروهام مدل
 خوب بود.  یلیشده بود و خ 

 ناز شده بودم.  یلیهم کرده بود و خ  میمال  شی آرا هیشده بود.رزا برام  میهامم ترم ناخن

 دخترام(  هیکار ساز بود.)حاال نه که من مثل بق یلیفردا که دانشگاه دارم خ یبرا ری تغ نهمهیا

 ************************* 

 《اوشسی》

 داره. کاری باهام چ یدونستم مهد یداشتم و نم یبی عج استرس
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 رون؟ ی ب امیکار ب نی کنه از ا  یقبول م یعنی

 . میوارد خونه شد  لیو سه  ری ام ،بایبه خونه مهد دمیرس یوقت

شرطش   نی شه.برو بب ینم  یگفت:سالم.تالش خودمو کردم،اما گفت به راحتو  شمیاومد پ  عیسر مونا
 .هیچ

 تکوم دادم و از کنارش رد شدم.  سرمو

  

 کشه. یم گاریداره س دمیوارد اتاقش شدم و د یوقت 

 . اوشیسالم اقا س-

 سالم اقا. -

 . نیبش-

 . یراهتو جدا کن  یخوا یگفت:پس م   عیرو مبل، سر نشستم

 اره.-

راحت بگم،اشکال    یانتظار دار  زه،اونوقتیر  یمن بهم م ینصف کارا یجور   نیا ؟یراحت  نیبه هم-
 ! اوشینداره برو اقا س

 . ادیم شی پ ییچه مشکل ها دونمینه اقا.م-

 .گهیخب د-

 تا حرفامو بگم. نجایا  یایگفتم ب  نیهم یکرد و ادامه داد:برا مکث

 !دییو استرس وجودمو فرا گرفت و گفتم:بفرما  ترس

 . رمیخانواده انتقام بگ هیخوام از  یمن م-

 خب... -
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 ؟ی فهم یبشم.م کیبهشون نزد تونمیخودم نم -

 به من داره؟  یچه ربط نیبله اقا.اونوقت ا-

 .یانجام بد نکارویا دیکرد بهم و گفت:تو با پشتشو

 فکر کرده؟ یبا خودش چ نیکردم قلبم نزد.ا حس

 ؟ یبخاطر مهد رمیبگخانواده انتقام هیاز  من

 شه؟یم  ینکنم چ نکارویاگر ا-

خوب هم   یل یو خ یشغل باش  نیتو ا دیبا یباال انداخت و برگشت سمتم:اونوقت تا عمر دار  شونه
 . ستیکار ساز ن زایچ  نیکه فرار و ا یدونیم

 ه یچ لشیو دل هیبدونم داستان چ  دیو گفتم:با دمیکش قیعم  نفس

 . یاول قبول کن دیبا-

 نتونم.  دیشا-

 بهت.  گمینم مویداستان زندگ  چوقتی من ه یتا قبول نکن -

 

 یجز قبول کردنش که باعث درست شدن همه چ  یراه چیه دمیبه مغزم فشار اوردم و د کمی
 . شه،ندارمیم

 ه؟؟ یباشه قبول.حاال بگو موضوع چ-

 

 

 !( ادیبزنم تا ب یتو گوگل چ دینجا،بایا یرمان ها تیسا دنید یبرا  نی)لطفا بگ
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  یکل یک ی شونیعاشق هم بودن،شب عروس یبود.چند سال  یپسر  هیدخترم  عاشق  شیسال پ ۵-
و همون شب از   ختیپسره نشون داد.پسره جشنو بهم ر ،بهیدشمن یرو از رو  نیدروغ یعکس ها

 هفته بعدش رفت خارج.  کیتهران رفت. 

 زد.   یحرف نم شد.اصال یو اعصاب  ختیماه اول دخترم بهم ر  ۲

 کرد و در جا مرد. یبعد از چند وقت خودکش اما

بود.حاال   نای دختر داشتم،اونم ت هیاون روز تا االن و تا عمر دارم،از اون خانواده متنفرم.چون من فقط   از
 دردو بچشن. نیکنم اونا هم طعم ا  یکار  هیخوام  یمن م

 روز تکرار بشه و دختر منو قضاوت نکنن.  هزار بار از خدا بخوان،کاش اون یکنم روز  یخوام کار  یم

 

 کردم. ینگاش م  شوکه

 . امیهستش. ممکن بود من از پسش بر ن ینیگفت معلوم بود انتقام سنگ یکه م ییزای چ نیا با

دور   که خانوادمو نهیشغل بمونم.قصد من ا نیتو ا دیکارو انجام بدم وگرنه تا ابد با  نیا دینه، با اما
 هم جمع کنم.

 

 شد؟   ی:چیمهد

 ن؟یدیعکس دخترتون رو نشون م-

 عکس برداشت و اومد طرفم و عکسو گرفت جلوم. هیچند تا کتاب  ریو از ز  زشیشد رو م  خم

 نرفته. یمظلوم بود و معلوم بود به مهد  یل یخ  دخترش

 نه؟  سی من ن هی:شبیمهد

 .نی ندار یشباهت چینه ه-
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 . زیگذاشت رو م تکوم داد و عکسو سرشو

 

 نظر دارم.  ریسال اون خانواده رو ز ۵ نینشست روبه روم و گفت:تو ا بعدش

 ؟ یچجور -

که پسر دوم اون  یرو فرستادم تو همون دانشگاه اری بدون سام  نویبگم؟فقط هم  یعه؟انتظار دار -
 انتقامم استفاده کنم. یخونه و قراره همون پسره رو برا یخانواده درس م 

 اها.-

 نه؟ ایبرام   یکن  یکارو م نیا-

 کنم اقا.  کاری چ دیبا دونمیمن نم-

 باشه.فقط گوش کن! -

 روشن کرد حرفشو شروع کرد؛  گاریس هی نکهیتکوم دادم و اونم بعد از ا سرمو

 

که سر  ییخوام همون بال یکه سر ما اومد.م ییمثل بال اد،درستیسرشون ب ییبال هیخوام  یم-
  یطرفش و تا پا یرو بفرست یدختر  هیخوام   ی.مادیآرشام راد ب یعنیدومشون دخترم اومد،سر پسر 

  یعروس   یتا پا دیکنم.تو فقط با یجداشون م  یینقشه ها هیخودم با  یبرن،و شب عروس یعروس 
 بدون دخالت خودت و اون دختر!   وفتهیاش خود به خود اتفاق م هی،بق یبر  شیپ

 کار سراغ ندارم. نیا یرو برا یدختر چیو گفتم:من ه دمینفس کش هی

 . یباال انداخت و گفت:چرا اتفاقا دار   ابرو

 !!؟؟هیمنظورتون چ-

 هانا؟   ای بود  ایبود؟؟؟اها هون یدخترت.اسمش چ -
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  یکنه نقش عاشق هارو باز  یقبول نم چوقتیکنم.خودش هم ه ینم یباز  نی دخترمو وارد ااقا من -
 کنه.

 پس برو سرکارت. -

 ؟ یچ یعنی-

  شی پ یکنه و تا عروس  یخودش م ی وونهیو اونو د شه،ی م کیدخترت به اون پسر نزد ای!نی هم یعنی-
 سر کارت.   یمون یتو م  ایرن،یم

 

  نکاروی.اما اگر ادهیانجام نم ایکنم.منم دلم بخواد، هون  یکار  نیتونم همچ  یدخترمه.اصال نم  ایهون
 شغل بمونم.   نیتو ا دینکنم با

 انجام بده؟! نکارویا دی موضوع رو؟اصال بگم چرا با نیبگم ا یچجور  ایطرف به هون هی از

 شه.  ینم ینجور یفکر کنم،ا دیبا

 فکر کنم... دیبا-

 . یروز وقت دار  ۲-

 باشه. -

 از جام پا شدم و رفتم سمت در.  بعدشم

 !اوشی..س یگفت:اقا یعاد یدر قرار گرفت که با صدا  ی رهیرو دستگ دستم

بزن   دی خوام بفرستم اونور.برو د  یاجناس و بار هارو م یسر  هیکه با لبخند گفت: سمتش برگشتم
 نباشه.  یمشکل

 سر تکوم دادم و گفتم:چشم. کالفه
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 《اهونی》

از اتاقم   المی...بعد از گرفتن وسایمشک  فیبا مقنعه و کفش و ک دمیپوش یمانتو و شلوار طوس  هی
 خارج شدم. 

 .خورن یکه دارن صبحانه م  دمیبابا و هانا رو د دم یآشبزخونه که رس به

 رفتم.  یداشتم حتما نم  یخانم بازم مدرسه نرفته بود،منم اگه دوست پسر اونجور  هانا

 و سالم کردم.  یرو صندل نشستم

 دانشگاه؟ یبر  یخوا  ی.می:سالم ابج هانا

 بله.-

 نشگاه.دخترمو ببره دا دیرو صدا زد و گفت:به اشکان بگو آمادشه با لی سه بابا

 

 جانننننننننن؟؟؟؟؟؟؟دخترمووووو؟ 

 دخترم؟  گهی تاحاال بابا بهم م  یک از

 کنم.  یاالن غش م رهی منو بگ یکی اقا

 لب گفتم:ممنون.  ریز

 

 شروع شده؟ دیترم جد-

 بله بابا . -

 ؟ یر ی گ یارشد رو م گهیچند وقت د-
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 .میدونه ما ترم چندم دانشگاه هست یما نم یبابا هه

 . میسال و ن ۱ بای تقر-

 خوبه -

 بودم گفتم:من رفتم،خداحافظ. ریهنوزم از دست دوتاشون دلگ نکهیجام پا شدم و با ا از

 

 ( متونی تقد دیپارت جد هی)سالم بچه ها...

استاد مغرور و اخمو   نیاسترس داشتم و با ا یکم نی هم یتو دانشگاه کنفرانس داشتم و برا امروز
  اریدانشجو ها و سام یشه جلو ی کنم و باعث م یکردم خراب م یاوضاع بدتر بود.هر لحظه حس م

 کم بشم.

 وارد کالس شدم،به انبوه دانشجو ها نگاه کردم که باعث استرسم شد. یوقت

 بکش.(  قینفس عم  هیکنفرانس ساده اس.اروم باش، کی چته.فقط  ای)اوف هون

 اروم شدم و سر جام نشستم.کالس پر از همهمه بود.  یکم  قینفس عم هیاز  بعد

 جزوه ام رو باز کردم و شروع کردم به خوندن متن هاش. یال

 سمتم. ادیکه م دمیکالس رو د یاز دخترا یک ی  یچشم ریز

 لبخند زدم.  هیسرمو بلند کردم و  عیسر

 جون؟   ایهون-

 خانم؟ نی ریجانم ش -

فقط هنگ  ینطور یا ستم،یبلد ن  یچی من ه ادیاستاد اخمو م نیا ن؟؟االیجزوه جلسه قبل رو دار -
 .کنمی نگاش م

 دارم.  زمی اره عز-
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 اوردم و گرفتم جلوش.   رونیب  فمیرو از ک   جزوه

 جان.   ایممنون هون-

 کنم. یخواهش م-

 بود.از رفتارش خوشم اومد. یپاک و مهربون  دختر

 

 سالم استاد  بچه ها بلند شدن ، منم از جام بلند شدم و به استاد نگاه کردم.  یصدا با

 . نیکنفرانس رو شروع کن نیای:خب خانم بیهاتم استاد

 . یاستاد هاتم  زیو فلشم رو برداشتم و رفتم سمت م  لمیوسا

 نشست.  شی صندل یابروهاش رو  نیب یهم با اخما یهاتم استاد

 شدم و شروع کردم.  اروم《اهلل تطمئن قلوب بذکر علی》از گفتن ذکر:  بعد

 《اوشسی》

 تلفنم باعث شد از خواب بپرم.  زنگ

 برداشتم تا بلکه خفه اش کنم.  موی گوش عیسر

که ازم  یکار  ادیکرد،دوباره نگران شدم و  یم ییکه خودنما  یمهد یو شماره  میگرفتن گوش با
 . رهیحتما زنگ زده بود تا دنبال کارشو بگ خواسته بود افتادم.االنم

 کردم آرامش داشته باشم. یسع

 رو لمس کردم و جواب دادم؛  یگوش صفحه

 الو سالم اقا. -

 سالم.-
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 ن؟ یخوب -

 .ری به خ وقت

 صحبت روزمره زنگ نزدم.   یبرا-

 .نیزنگ زد یچ یبرا دونمیبله م-

 پس خودت برو سر اصل مطلب. -

 راستش خودم قبول کردم. -

 ؟ یچ یعنی-

 فقط مونده با دخترم حرف بزنم.  یعنی-

 ! یکار بمون نیو تا ابد تو ا یممکن کارمو خراب کن  ینجور یماجرا رو.ا یر ی گ یشل م  یل یخ-

 راحت.امشب قراره با دخترم حرف بزنم.  التونی نه اقا خ-

 خوبه.زود تر خبرشو بده.-

 چشم اقا خداحافظ. -

 جواب قطع کرد.  بدون

 . زمیمرتب کردم و نشستم پشت م لباسامو

 روشن کردم و عکس هاله رو باز کردم.  لبتابمو

 .اصال نگران نباش. میش یزود دور هم جمع م   یلیخانم،خ  هاله

 

 《اهونی》

 خونه خانم؟  می:برد یپرس عیشدم اشکان سر نیسوار ماش یوقت
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 نه.-

 خونه. نیاخه اقا زنگ زدن و گفتن زود بر-

 توجه به حرفش گفتم:  بدون

 مامانم. یمنو برسون خونه -

 ه؟ ینگام کرد که گفتم:چ نهیزده از ا تعجب

 خانم. یچ یه-

 بابا فکر کردم.  یها ی به خونه مامان فقط به امروز صبح و مهربون  دنیرس تا

 شده بود که با من مهربون شده بود؟؟؟ ی....چهه

 

 سمت مامان خوشگلم.   دیمامان،دلم پرکش یرنگ خونه   یر یدر ش یجلو  نی ماش ستادنیا با

 خانم منتظرتون بمونم؟-

 اره.-

 زنگ زدم.  عی و سر فونیشدم و رفتم سمت ا ادهیپ بعدشم

 جواب داد:  مامان

 دلم.  زیعز ا ی؟بییتو  ایبله؟عه هون-

 مامان شدم.  یمتر  ۵۰ اطی وارد ح ع یباز کرد و منم سر درو

 . شمیرسوند پ کنان خودشو غی ج  غیج  هاوش

 ؟یخوب شد ای هون یبغلش کردم که گفت:ابج  عیسر منم

 .خوب شدم.یدل ابج  زی اره عز-
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 . نجایا یاومد یچه خوب کرد ایاشک تو چشماش رو پاک کرد و گفت:هون  دنمیبا د مامان

 و محکم بغلش کردم.  نیزدم و هاوش رو گذاشتم زم یدلگرم کننده ا لبخند

 کرده بود. سیمامان رو خ  یو شونه   ختی ر یم  اشکام

 نکن دختر گلم. هی:گرمامان

 . میمامان جدا شدم و با هم وارد خونه شد از

 . ییرایتو پذ میمن و مامان هم نشست ش،ی رفت سراغ باز  هاوش

زنگ   روزیخواستم باهات حرف بزنم اما نشد،د  یشت،می: رفتار بابات نزاشت اون روز بمونم پمامان
 هم که خاموش بود.  تی ..گوشیست یگفت خوته نزدم به خونتون،خدمتکارتون 

 ُرک گفتم:  یلیبابا و کاراش خ   یاور  ادی با

 بابا ندارم. گهیمامان من د-

 دل من؟ زیعز هیچه حرف نیا-

 مامان؟ -

 جونم؟ -

 بود. م یزندگ یها یتموم بدبخت  ریداد و ذهنم درگ ی گلوم رو فشار م بغض

 اومدم مثل اون موقع ها سرمو بزارم رو پاهات و باهات حرف بزنم تا اروم بشم.-

 ؟یقربونت برم.چرا بغض دار  یاله-

 مامان. یکنار مامان نشستم و اروم خم شدم و سرمو گذاشتم رو پاها رفتم

 تعجب زده فقط تونست با دستاش موهامو نوازش کنه. یل یخ مامان

 ؟  یگیچرا بهم نم-
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 مامان؟  ویچ-

 !؟؟یفرار کرد ؟چرایچرا اون شب رفت-

 مامان ازم نخواه که راجب اون شب حرف بزنم.-

 . یش  ی.به من بگو تا خالیدیخودتو عذاب م یچرا اخه؟تو دار -

 

پسر داشت   هیهانا رو که  ایکه با هم هستن؟ دمیخانم د هیچون بابا رو با  گفتمیگفتم؟میم یچ
 کرد؟  یبوسش م

 با مامان حرف بزنم تا اروم شم.   خواستیلم مبد بود.د  یلیخ  حالم

 

 

 (فرستمیو م کنمی م شی رایو  نارویها بره منم زود تر ا کی)دوستان گل تعداد ال

 که داره.  یغم و غصه ا نهمهیمامان ناراحت بشه،با ا دمیترس  یم اما

 حرف بزن.  زمیا؟عزی :هونمامان

 نه اما شروع کردم.  ایخودم بود  یبه اراده  دونمینم

 اون وسط اضافه بود. یز ی چ هیزوج ها وسط بودن،اما  ی.همه دنیرقص یشب تولدم،همه م-

 و....  دیخانم که با بابا رقص هی اونم

 

 

 که بود و نبود رو بهش گفتم. یاما هر چ هیچ لش یدونستم دل یگفتم، خودمم نم ویچ همه
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 مامان بلند شد.  هی گر یکردم که کم کم صدا هیگفتم و گر اونقد

 که هاوش اومد.  میکرد  یم هیهم گر یبه پا پا

 

  یز یچ نکهیهاوش آرامش خودمو حفض کردم و اشکامو پاک کردم و رفتم سمتش و قبل از ا دنید با
 هاوش!باشه؟ میبکش ینقاش ایبگه با خودم بردمش تو اتاقش و گفتم:ب 

 جون؟  یابج  یکرد  هیکرد؟اصال تو چرا گر ی م  هی:مامان گرهاوش 

 مامان خانم تنگ شده بود. یدلمون برا  یعنی.مینکرد هیما گر-

 لحن بچه گونه اش گفت:  با

 مرد.  شی سال پ ۲مامان خانم -

 خوب؟؟  میبکش  ینقاش  ای اره اما ما االن دلمون براش تنگ شد.حاال ب-

 باشه. -

 بعد مامان اومد داخل اتاق.  یکه مدت میکه شامل خونه و درخت بود شد ینقاش دنیمشغول کش با

 خوره.باباته! یزنگ م  تی نگاه کردم که گفت:گوش  بهش

 

 !! اوففففففففف

 

 جواب دادم؛  عیرو گرفتم ازشو سر  یجام بلند شدم و رفتم سمتش و گوش از

 الو بابا؟ -

 ؟ ییسالم کجا-
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 .  رونمی سالم ب-

 کجا؟   یعنی رونی ب-

 مامان. شیاوم اومدم پ -

 ؟ یک یبا اجازه -

که شما  ستمیکوچولو ن ین ین گهی خودم بابا.د یشدم و گفتم:با اجازه  یبابا عصبان  یگستاخ  مهنهیا از
 سالمه بابا جان.  ۲۳، یر یبگ میواسم تصم

 خونه . ای ب عی سکوت کرد و گفت:باشه.سر کمی

 . ادیسرم ب ییدوست پسرم و هر لحظه ممکن بال یخونه که انگار اومدم خونه  ای گفت ب یم یجور 

  ،زشتهیعنیاز قطع کردن فکرمو به زبون اوردم که مامان خندش گرفت و به هاوش اشاره کرد که  بعد
 . رهیگ یم ادی

 

 پسرا مامان   هیلنگه بق شهیم نمیا گیو گفتم:دو روز د دمیخند  زیر

 .جون

 مامان وارد آشبزخونه شدم و گفتم:مامان جون؟ با

 جونم ؟! -

 شما خودتو ناراحت نکن.-

.فقط ستمی و اومد سمتم و گفت:من ناراحت ن  ییکه تو دستش بود رو انداخت تو ظرف شو ییچاقو
 متاسفم.

 چرا!!!!؟؟؟؟؟!؟!؟ -

 نادرست هانا،بخاطر...  تی انتخاب اشتباهم که بابات بود.بخاطر ترب م،بخاطریبخاطر زندگ-
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که اوج  یمامان.هانا از بچگ  سیشما ن  ری نادرست هانا تقص تیوسط حرفشو و گفتم:ترب  دمیپر عیسر
 به گردن بابا بود.لطفا خودتو سرزنش نکن. فهیوظ  نیبابا بود نه شما.پس ا  شیبود پ  تشیترب 

 تلخ گفت:اون زنه خوشگل بود؟  یل یزد و بعدش خ  یلبخند دلگرم کننده ا مامان

 ؟ یک-

 چرخه.  یکه با بابات م  یهمون-

 .ی!دماغ و لبش عمل ادیاها.نه ز-

.تو هم بهش فکر نکن به درسات برس.با هانا هم  میموضوع حرف نزن نیراجب ا گهیولش کن.اصال د-
 دوسش داشته باشه.  دیزنم،شا  یحرف م

 .گهی.من برم دیحرف مامان پوزخند زدم و گفتم:اوک   نیاخر به

 ...یز یچ هی برو.فقط  زمیباشه عز-

 جونم؟ -

اشتباه   نیاز ا  شتریباشه.کارش اشتباهه اما نزار باما.حواست به هانا  یر یدونم از بابات و هانا دلگ یم-
 کنه.

 کرد و گفتم:باشه مامان گلم. ریمامان فکرمو درگ یها جمله

 کردم و از خونه خارج شدم  یرو گونش زدم،ازشون خداحافظ یبوسه ا نکهیصدا زدم بعد از ا  هاوشو

 

 

 《کاور هاله عکس》

 

 اومده خونمون؟  یک  یعنیپارک بود. اطیتو ح  یمازارات  نیماش هیخونه   میدیرس یوقت
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 پسره آشنا بود.. یبابا.صدا یبه عالوه  ومدیم یخانوم و پسر  هی یوارد خونه شدم صدا یوقت

 بود،اما اون خانوم.   اریسام نیا اها

  مهیبود ن دهیاون زنه که با بابا رقص دنیو د ییرایبه سالن پذ دنمیرس  گفتم،بای که با خودم م ییحرفا
 و تا ته داستان رو خوندم.  موند

 هم بلند شد.  اری از جاش پا شد و پشت سرش سام زنه

 سالم دخترم.-

 و خودم مامان دارم. ستمیمن دختر شما ن یحرف اون زنه بهش نگاه کردم و اروم گفتم:سالم.ول با

 . ستمیبابا باعث شد وا یبدون نگاه بهشون راه افتادم سمت پله ها اما صدا بعدشم

 .باهات کار دارم. نیبش  نجایا ایب  ایهون-

 .نی.االنم که مهمون دارگهی وقت د هی یبرا  نیبابا من االن خسته ام،بزار-

 گرفتم. شیپوزخند صدا دار زدم و راه پله ها رو پ هی بعدش

خجالت چند   دونهیاومده اونجا نشسته انگار زن بابام شده.پسرش هم که نم یجور  هیپر رو  کهی زن
 بخشه.

 

وارد شدنم به اتاق و عوض کردن لباسام،نشستم رو تخت و طبق معمول شروع کردم به کندن  با
 پوست لبام. 

 . دییدر زدن در باعث شد دست از سر لبام بردارم و بگم:بفرما یصدا

 . گمیبار اخر م ی.براای هون نییپا ا یوارد شد و گفت:ب  بابا

 ن؟؟؟؟؟ یفهم یاز اون زنه م ادی من بدم م-
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 اون زنه اسم داره.اسمشم موناست. -

با   نیبگ نیا یب  شهیروتون م  یبه حالت چندش در اوردم و گفتم:اه با اون اسمش.بابا؟ چجور  صورتمو
 نه؟؟  نیدوسش دار یلیبشم.درضمن خ   نیهم نش ستیکه با شماست و مامانم ن یزن

بابا.تورو خدا   رهی گ یمامان منو نم یجا چکسیمامان حالم عوض شد و ادامه دادم:ه یآور  ادی با
 .ادیبره.من ازش بدم م نیبگ

 ام در اومده بود که بابا اومد سمتم و جلوم زانو زد و سرمو بغل کرد.  هیگر گهید

مگه من چقد تحمل داشتم که کل روزم با   تر شد.اخه  دیام شد هیتعجب کردم و گر شی کار ناگهان از
 شد؟؟  یسر م هیگر

 کردم و خواهم کرد. تتی اذ ینکن،به اندازه کاف  هیتو گر  یبرن.ول گمی.باشه ماینکن هون هیگر-

سبز رنگ بابا که مثل خودم بود.منظورش از حرفش   ی تعجب ازش جدا شدم و زل زدم تو چشما با
 بود؟؟  یچ

 خب؟؟؟  میزن یبعدا با هم حرف م-

 تکوم دادم و بابا از اتاقم خارج شد.  سرمو

******************** 

 《اوشسی》

 . ایرفتم سمت اتاق هون  میاز رفتن مونا و پسرش مستق بعد

 داخل.  ای جواب داد:بله.ب  شیساعت پ  ه یسرحال تر از  ییدر زدم،با صدا نکهیاز ا بعد

 خوند.  یداشت درس م دمی اتاقش شدم و د وارد

 کنم؟؟؟؟ کاری دختر چ نیا یبا زندگ قرار بود   من
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 ن؟ یدار یکار  -

 تونم با دخترم حرف بزنم؟  ینم -

 .نی تون ی جابه جا شد و گفت:م  یصندل رو

 اد؟ یاز من بدت م -

 نگاه کرد و بعد به من نگاه کرد و لب زد؛ نیزم به

 نه!-

 ؟ یستی باهام خوب ن چوقتی پس چرا ه-

 از کاراتون.  ی بابت بعض شهیچون...چون اعصابم خورد م-

 کاره.  نیلبخند زدم و گفتم:من کال تموم کارام احمقانه تر تلخ

 . نیمثبت هم دار ینه بابا.حاال کارا -

 و من پدر تو هستم.  یتو دختر من  ایهون -

 بابا.  نهیحتما هم -

 من. یبرا   یکن یکار  هی دیبا-

 من؟؟؟؟ -

 شدم.  مونی که قراره بهش بگم پش یلحظه بابت حرف  هیکرد که   یچشماش که گرد شده بود نگام م با

 اره تو. -

 !!!؟؟؟یخب...چه کار -

 . یکارو بکن نی.به نفع خودته اشهیما خراب م یکل زندگ  یکارو نکن  ن یبهت.اما اگر ا گمیم-

 انقد مهمه؟ یعن یشد و آب دهنشو قورت داد و گفت:  دهیاش ترس چهره
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 شم. یم  یمنم عصبان  یار ی نه و چرا و اگر ب یاره.بخوا-

 ؟ یچ امیو گفت:باشه.اما اگه از پسش بر ن نییانداخت پا  سرشو

 ... یکارو نکن نی.گفتم که،اگر ایایاز پسش بر ب  دیبا-

 سوال دارم. هی.فقط شهی خراب م مونیوسط حرفمو و گفت:زندگ  دیپر

 .دمی جواب نم  یبپرس ول-

 کار مگه نه؟؟؟ نیا شهی مربوط به شغلتون م-

 

 د؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یکجا فهم از

 بابا؟؟ -

 .دمیگفتم که جواب نم-

  ستیخطرناک ن هیچ دمیبه اندازه شغل شما که هنوز نفهم  یچیاشکال نداره خودم جوابشو گرفتم.ه-
 وگرنه... 

 وقت ندارم. یشگیهم یحرفا  نیا یبس کن.برا ای گفتم:هون تی عصبان با

 . نیباشه.بگ -

 

 ( ار ی)عکس کاور سام 

 《اهونی》

  دیشه که تو با  یاز اونجا شروع م گم،داستانیو بدون مقدمه م میمستق نیهم  یسخته بگم و برا-
 .یکن  ینقش عاشقا رو باز 

 من بود؟؟؟؟  رتیبا غ  یبابا نی.ادیبابا مخم سوت کش یجمله  با
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 ؟ ی..چیعنی....عیکه خشک شده بود اروم گفتم: ییرفت و لب ها  جیگ کمی سرم

نقش   دی .تو بایباز  کیفقط  نی آروم باش، ا ایکه متوجه دگرگون شدن حالم شده بود گفت:هون   بابا
 و اون پسر هم عاشق بشه.  یکن یدختر عاشق رو باز  کی

 گفت: تا اون طرف هم به خواسته اش برسه. یاز مکث کوتاه مدت  بعد

 کرده بود.  س ی ر چشمامو خنبود.نم اشک،دو رتی غ یمن هر جور که بد بود،ب یمن نبود!بابا  یبابا نیا

 و یکی قلب  یخوا یاز من م ؟تویخوا یم ی!.تو از من چ؟؟؟ی تر کردم و گفتم:بابا خودت لبمو
 کنم؟ تشی بدم،اذ  شیبشکنم؟باز

که ازت   هیگفتم:بابا اون ک  یم دهی بر دهیه،بریبلند همراه با گر یداد و منم با صدا یهام َامون نم هیگر
با خودت   یفکر کرد ی.چیستیقبال من ن  یبابا گهینه؟!بابا تو د  یبگ یکارو خواسته و تو نتونست نیا

 کارا کردم؟؟  نیاز ا یک ؟منیگی بهم م نارویا یکه اومد

 یدخترامو وارد باز  چوقتی که مامان ازت جدا شد گفت ه یروز   ادتهیزدم و ادامه دادم:بابا   پوزخند
شد؟بابا برات    یطرف.پس چ هیطرف،دخترام  هیبا کارام   ایدن یهمه  یخودت نکن؟تو هم گفت فیکث

 متاسفم.متاسفففف... 

 ساکت باش،من هنوز حرفامو نگفتم. ای :هونبابا 

داشته  ییبابا ن یکردم همچ یفکر نم  چوقتیوسط حرفشو و گفتم:بسه بابا،ه دمیپر غیج  با
 جوره! چیتونم شما رو ببخشم.ه یجوره نم چیه گهیباشم.د

 خوام تنها باشم.  ی م رونیب  نیزدم گفتم:بر یکه م یکردم بهش و با نفس نفس  پشتمو

 من. یها هیتر شدن گر دیشد یتلنگر بود برا هی نیصدا از اتاقم خارج شد و هم   یب  بابا

  یکیاشک هم، یکردم و گلوله ها ینگاه م  رونویهامو بغل کرده بودم و از پنجره ب  ،زانویصندل یرو
 رو گرنه هام..  ختیر  یم یگر یپس از د

 که من دارم؟ یچه زندگ  نیا ایخدا
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 رو سرم!  شهیآوار م ایدن یها ی مرتکب شدم که تموم بدبخت  یمن گناه مگه

رو قبول کنه و بهم بگه.اخه اون چه  یز ی چ نیهمچ هیتونست  یمن انقد بد شده؟چجور  یبابا یعنی
 کنه. یکه بابا داره و داره مارو نابود م یشغل

 

از   یگرفت.حت شتریآشنا که هانا بود دلم ب  هیپشت سرمه و بغل شدنم توسط   یک ی نکهیاحساس ا با
 هانا هم غافل بودم. 

 کنه. یم هیاونم گر دادینشون م رهنمیپ  یسیحرکت بغلم کرده بود و خ  یحرف و ب  یب

 ؟یخواهر  یلب زدم:تو چرا ناراحت اروم

 . یچون تو ناراحت-

 به درد آورد.  قلبمو حرفش

 ؟ یدیچرا نخواب -

 .یدیچون تو نخواب -

 ؟ی کن  یم هیچرا االن گر-

 . یکن  یم هیچون تو گر-

 ؟ی جواب دادناش خسته شدم و برگشتم سمتش و گفتم:مگه صبح مدرسه ندار  نهمهیا از

 فردا پنجشنبه اس. -

 . یگ یراس م-

 ؟ یابج -

 جونم!؟-

 تو بودم. یکاش من جا یا-
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 چرا؟ -

 .نمی بب دنتویکش یسخت نهمه یتونم ا یچون نم-

 نداره. یاشکال-

 ؟ یکه بابا ازت خواسته رو قبول کن یکار  یخوا یم-

 هرگز. -

 قلوپ ازش خوردم.  کیاب از کنار تختم برداشتم و   وانیل هی نیهم یتشنه ام بود.برا   یلیخ

 . یقبول کن دیاما...فکر کنم با-

 نگاش کردم و گفتم:چطور؟   کنجکاو

 بگم.  دیفکر کنم با ،امایکار بد یفضول-

 گفتم:  شیپ یو کنجکاو تر از لحظه ا دمی رو صورتم کش دستمو

 هانا؟واضح حرف بزن.  ویچ-

 

  یموضوع حرف م  نیخانومه و پسرش و بابا داشتن راجب هم  ،اونیبود ومدهی که هنوز ن یامروز،وقت-
 زدن.

 گفتن؟؟ یم یخب،خب..چ-

 هواشو داره. اری رسه،سامینم  ایبه هون  یبی آس چیاون خانومه به بابا گفت ه-

 چه غلط ها. گهید-

  اوشیقبول کنه،درضمن س دیاون خانومه گفت با م،بعدیکن  کاری قبول نکنه چ ای بعد بابا گفت اگر هون-
 حواست به خودمون هم باشه.

 ؟؟ یچ یعنی-
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 خونمون مگه نه؟   ادیو گفت:قراره به عنوان زن بابا ب نییسرشو انداخت پا  هانا

 . دمیکش قینفس عم هیبستم و  هامو چشم

 .نترس.میمون  ینم نجایا اد،مایهانا!اون اگه ب-

 گفتن؟ یچ گهید 

  ایکه عاشق هون  شکنمیگفت،گردن پسره رو م اریعاشق هم بشن بعد سام   هویبابا گفت نکنه -
 .دنیبشه.بعدش همشون خند

 نگفت؟  یز یگفت،بابا چ  نویا اری سام یوقت-

 .دنینه گفتم که همشون خند-

 . شهی م یرت یما غ یبشه،پسر خاطر خواش برا  یرتی بابامون غ نکهیا یو گفتم:به جا دمیخند تلخ

 ؟ یابج -

 هوم؟-

 .یش یترسم بهت بگم چون ناراحت م یهم بود.م یا گهید زیچ هی-

 . رمیبه جونم افتاد که باعث شد دست هانا رو بگ  یترس

 بگو هانا. -

مامانشو و برادرشو ممنوع کن.بابا   دنیکارو کنه،د نیدخترت قبول نکرد ا اون خانومه به بابا گفت،اگر-
 هم قبول کرد.

 هانا. می بدبخت شد ی؟وااایگی م  یخداااا...هانا چ ای-

 اروم باش.  یابج -

 تحمل ندارم .  گهینه.د یوا-
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 ( ای)کاور:هون

 )صبح روز بعد( 

 شم.  یکردم دارم کور م  یسوخت که حس م یاونقد م چشمام

 گرسنه ام بود. یلیدلم درد گرفته بود،چون خ نوریا از

 . نییتا به صورتم اب بزنم و بعدش برم پا  wcشدم برم  مجبور

 وحشت کردم.  دمید  نهیصورتمو از آ یوقت

 من بودم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نیا

 .شی آرا زیم ی نهیآ یصورتمو شستم و رفتم نشستم جلو عیسر

کرم مخصوص دور چشمامو هم زدم.بعدش موهامو بستم و از اتاقم خارج   هیکرم زدم به صورتم و  هی
 شدم.

 رفتم که متوجه مکالمه بابا با تلفن شدم.  یم  نییپله ها پا از

 حرفاشو گوش کنم.  تونستمیمن نشده بود پس م متوجه

 پله و به حرفاش گوش کردم؛  یشدم پشت نرده ها خم

 که قبول نکنه.  ستیزدم،دست خودش ناقا من باهاش حرف -

 ............. 

 راحت اقا.  التونینه خ-

 ............. 

 . امیبله االن م-

 ............ 
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 چطور اقا؟ -

 ............ 

 حساسه و نقطه ضعفش هست.  زای چ یل یخ یچرا اقا رو-

 ......... 

 چشم اقا.خداحافظ. -

 نظرم داشت رفتم سمت آشبزخونه. ریو بدون توجه به بابا که ز  لکسیر یل یبلند شدم و خ عیسر

 !یمن.لعنت یخواست دست بزاره رو نقطه ضعف ها  یکردم.م ی نگاش م ومدیم نفرتم

 کنه؟؟ یم تمیمرتکب شدم که اذ یمن چه گناه مگه

 . اریبرام صبحانه ب  ما یشست، گفتم:س  یکه داشت ظرف م مایو به س یرو صندل نشستم

 خانم.چشم -

 . ارهیموندم تا صبحانه ب منتظر

 رفت.   لیو سه  ری خونه،به همراه ام نی و هر کس تو ا  زیهم بدون توجه به هر چ بابا

 واسه خودم متاسفم! یبابام،حت  ،واسهیزندگ نی.واقعا واسه اهه

 . دییخانم بفرما-

اروم،اروم شروع کردم به خوردن و منم   ز،جلومیو... گذاشت رو م ر،نونی ،مربا،کره،پنی،چایحاو  ینیس
 غذا. 

 خواب آلو اومد تو آشبزخونه. یو چهره  شونیپر یلقمه نخورده بودم که هانا با موها۲،۳

 صبحانه بخور.  ای .بزمی گفتم:سالم عز نیهم ینشه،برا تمیو غم و عصبان  یکردم متوجه ناراحت یسع

 . اریو ب  ری و ش ییگفتم:چا مایرو به س بعدش
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 چشم.-

 ؟ ی:ابج هانا

 جونم؟ -

 باهات حرف بزنم.. دیو االن نبا ستی ن  یموقع خوب دونمیم-

 نه بگو.-

 خواستم راجب رهام بگم. یم-

 رهام؟؟ -

 اره.همون پسره که... -

 دارم.  ادی .منم حرف زمیزن  یباشه،غذاتو بخور،بعدش حرف م -

 تکوم داد و شروع کرد به خوردن صبحانه اش. سرشو

 

رهام   ی .اما آبجیشب تولدت افتاد ناراحت  یعنیکه اون شب، یهنوزم بخاطر اتفاق دونم یمن م یآبج -
  چوقتیگفت حاظرم ه  یبا هات حرف بزنه.م ادی خواست ب یم یکنه.رهام دوسم داره،حت یفرق م

 اما فقط تو باهام بمون.  میهم نباش شیپ

 .ست ین زایچ نیهانا جان،دوست داشتن به ا-

 ن؟ یبا هم آشنا شد یک

خونه.رهام اومد بهم   یبودن مهموناش،تو هم نبود  نایشب مهمون داشت که هم هی...بابا شی ماه پ ۲-
 بعد... نایداد و ا شنهادیپ

 خب بسه. -

 به حس قلبت؟  ی؟مطمئن ینگاش کردم و گفتم:چقد دوسش دار  ینگاه گرم  با
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 . یل یدوسش دارم، خ-

 شه؟؟  ینظرت عوض نم  گهید ایانتخابت درسته، یکن  یفکر م-

 فکر نکنم نظرم عوض بشه.-

 قرار بزار باهاش حرف بزنم. هی،یمطمئن زیانتخابت درسته و به همه چ  یکن یباشه.اگر فکر م-

 با رهام؟ -

 خوام بابت اون هم مطمئن بشم. یاره.م-

 باشه. -

 درسامو بخونم.تو هم بخون درساتو.  رمیمن م-

 چشم.-

 راه افتادم سمت اتاقم.  بعدشم

بابا داره تباه   یبخاطر کارا میندارم و زندگ یمن عشق نکهیواقعا هانا و رهام همو دوست دارن،ا دیشا
 هانا رو نداشته باشم. ینداره هوا  یلیشه،دل یم

 *******"""""""""""****** 

 )کاور:هانا( 

 《اوشسی》

 .نی سالم اقا،خسته نباش -

 سالم.چخبر؟؟ -

 کردم. فیکه براتون تعر ییاقا.فعال همونا یچ یه-

دست  دیواسه وادار کردن دخترت و انجام درست کارش با  نکهیتکوم داد و گفت:خب،مثل ا سرشو
 رو نقطه ضعف هاش...  میبزار
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 باال انداخت و ادامه داد:مگه نه؟   ابرو

 ندازم؟   یدخترمو به خطر م یبودم که دارم زندگ  یچجور پدر  من

 کنم.  هیبه مغزم فشار آورد،هنوز نتونسته بودم حرفاشو تجز ای هون روزید یحرفا  بازم

 ؟ ییکجا اوشیس-

 م؟ یکارو نکن نیا ستینگاه کردم و گفتم:بهتر ن  یمهد به

 !؟؟یخواست یرفته از من چ ادتی نکهیمثل ا-

  از مادرش و برادرشه و یا،دور یهست.نقطه ضعف هون  ادمیکرد اما به اجبار گفتم:نه  یولم نم عذاب
 دانشگاه و درسش. 

 راحته.  یل یکه خ  ینجور یخب ا-

 اقا. دونمینم-

 کار، واسه کل خانوادتون  ضرر داره؟؟؟؟  نیرد کردن ا  یبهش گفت-

 نداد. تی بله ،اما اهم-

 مادرش و برادرشو نداره.  شیرفتن به دانشگاه و پ ،حقیگیبهش م یر ی خوبه.امروز م-

 اما اقا...-

 ؟؟؟؟یدار  ه؟؟؟؟؟اعتراضیچ-

 .یا گهید زی هر چ ایوقت عاشق هم بشن  هی ایوفته،یدخترم ب  یبرا  یترسم اتفاق ینه اقا.من م-

 حواسش هست.  اریسام-

 خودشم بهم گفته بود..  نوی؟ایچ یعنی-

 بشه. ی ز ی زاره چ  یره،نمیهمه جا دنبالشون م یعنی-
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 من مرخص بشم؟؟.  شهیباشه.م-

 ! ؟؟؟یدی،فهمیخبر خوش بد  دی.فردا زنگ زدم،بایبر  یتون  یم-

 بله اقا،چشم.-

 میخارج شد  یاز ساختمون مهد  ل یو سه ریاز جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم و به همراه ام عیسر
 سمت خونه. میو راه افتاد

 

 

 و گفت:اقا غذا اماده اس.  شمیاومد پ ما یبود که س ۸ساعت -

 برو بچه ها رو صدا کن.-

 چشم اقا.-

 《اهونی》

 و منم نشستم. یناهار خور  زی و هانا نشسته بودن رو م  بابا

نسبت   یحس  هیخواست تو صورت بابا نگاه کنم.تو دلم   یدلم نم چیرو پر کرده بود،،ه نمونیب  سکوت
 خواستم نگاش کنم. ی.به هر حال نمتی عصبان دمیشا ای،یدلخور  دیتنفر،شا دیبهش داشتم،شا

 . دیتو سرم چرخ  ای خوردم که با حرف بابا،دن یبودم م دهیکه کش ییاروم از پاستا اروم

 ادیب  ستیمادرتون،هاوش هم الزم ن شیپ نی بر  نیحق ندار چکدومتونی به بعد ه نیاز ا-
 .زای چ نیبه ا نیندار یاز ی.نلهی.مدرسه و دانشگاه هم تعطنجایا

 بودن زل زدم بهش.   یعصبان  یغضب برگشتم سمتش و با چشمام که حساب با

  یچ یعنیبودم که هانا گفت:  تی موقع نیزبونم الل شده بود،تو هم یتونستم بگم،انگار  ینم یچیه
 .یگ یم نویا شهیم یبابا.خجالت بکش.تا هرچ
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 ....یشما به ما ربط شغل

به  بود و چهار ستون خونه رو لرزوند گفت:هانا خفه شو.من  ادیکه نسبتا  رو به فر ییبا صدا  بابا
قبول نکرد.االنم عذابشو  وفته،خودشیکل خانواده م یبرا یخواهرت تذکر داده بودم که اتفاق بد

 . نیهمتون بکش

پدر؟؟؟تا االن همش احترام  نیخانواده؟اسم خودتونو گذاشت  نیزاری:شما اسم ما هارو مهانا
 وقتا الزمه احترام نزاشت.  ی نه...بعض زاشتم،امایم

دوست  پسر  هیبره با  ایالل هون ؟زبونمیخوا یرو م یکار   نی همچ ایهون که از یهست یچجور پدر  شما
  م،حاالی نگفت یچ یه نیهمه سال هر کار کرد نیا. ولش کنه ایتا پسره عاشقش بشه بعد هون بشه
  نجا،بعدیا نی اریو هر روز م  نیبرداشت  وکاره اس ر یو چ هی ک  ستیکه معلوم ن یخانوم   هیدست  نیرفت
 یکار  ایاشکال نداره؟ میو بگ میما الل بش نیانتظار دار ا،هنوزم یبه هون نیدیم  یشنهادیپ نیهمچ هی

 قبول کنه؟؟.  ایرو هون نی خواست ایکه از هون

 ادم پس فطرت و.... هی شما

 که از بابا خورد قطع شد.  یحرف هانا با تو دهن ی ادامه

از دهنتم  ینگفتم،اما انتظار نداشته باش هر چ بهت   یچی و ه  یپسر دوست هیبا  ی؟؟؟رفت یخودت چ -
 نگم.  یچیو بازم ه یبهم بگ ادیدر م

  یسخت نی.تا تموم ایشب وقت دار   ۱۲سرخش برگشت سمت من و گفت:تو هم تا  یبا چشما بعد
 . یکن  یخواستم رو قبول م یز یاون چ ای ن،ی کن یهارو تحمل م 

 که کامال  الل شده بود رفت.  ی متعجب من و زبون  یچشما یجلو بعدشم

 و سرمو خم کردم و گذاشتم رو دستام.  ز یگذاشتم رو م دستامو

 . رونی ب زهیبر  هیگذره با گر یتو دلم م  یدادم هر چ اجازه

 کردم که هانا هم جلو دارم نبود.  یم هی بلند گر یبا صدا اونقد
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 اروم شدم.  یچقد گذشت که کم دونمینم

 

 تو اتاقت.پاشو!  میخودتو.پاشو برگلم،ناراحت نکن  یابج -

 تو اتاقم. میبلند شدم و با هانا رفت  یرو صندل  از

 کردم؟ یبابا رو انتخاب م یها نهی از گز یک یکدوم  دیشد؟بایم یچ حاال

 تر شد.  ی،جر یزد  یبا بابا حرف نم  یکاش اونطور  یهانا ا-

 داره .  یچه اشکال گهیکه زد تو دهنم د کنه.تازه،اون یم تی مارو اذ نهمهیحقش بود.ا یابج -

 کارو مگه نه؟ نی قبول کنم ا دیهانا با-

  ،کهیاونا بش فیکث یکه تو وارد باز  نهیبکنه،بهتر از ا و؟خبیخواد ممنوع کنه همه چ  ی.میهرگز ابج-
 بشه. یتهش چ  ستیمعلوم ن

کنم.بدون  یکارو قبول م نیا ن،منیپا سوز من بش  دی که با نیکرد ینه هانا.تو و هاوش چه گناه-
 چون و چرا.

 ؟ یابج -

 نگو.ساعت چنده؟  یچی هانا ه-

 م یو ن  ۱۱-

 خوبه. -

 داده بودم. هیبسته بودم و به تختم تک  چشمامو

اگه  یکارو قبول کنم،حت  نیا  دیدونستم االن با یروم بود،فقط م  شیپ یچه سرنوشت دونستمینم
 . ادیب  شیمشکل برام پ  نی بزرگتر

 . یخراب کن توینداره بخاطر ما زندگ  یل یفکر کن.اصال دل شتریب یابج -
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 شما. یفدا مینداره،زندگ یاشکال-

 .امیمن بخواب.منم االن م شینجا،پ یو گفتم:امشب ا دمینفس کش هی

 از اتاق خارج شدم و رفتم سمت اتاق بابا و اروم در زدم.  بعدشم

 ا یب-

 کنم. یکه داشتم اب دهنمو قورت دادم و گفتم:من...من قبول..م یاتاق شدم و بخاطر دلشوره ا وارد

 .رونیبرو ب  ینگام کرد و گفت:اوک  یجد  بابا

 کنم.  یدونست من قبول م یرفتار کرد که انگار از قبل م یجور 

 گرفت و بغض گلومو فشار داد. دلم

 . رونی برو ب-

 از اتاقش خارج شدم و رفتم سمت اتاقم. عیسر

 کرد.  ینگاه م رونی بود و از پنجره به ب دهی رو تختم دراز کش  هانا

 بهش؟   یگفت یابج -

 اره.-

 سپردم.  الیو خودمو دست فکر و خ  دم یو منم کنارش درازکش  مینگفت یچیه گهید

 *********************** 

بود  نگاه   یو چشمامو باز کنم.به کنارم که خال  امی در ب یدار یباعث شد از اون خواب و ب  دیخورش  تابش
 کردم و شونه باال انداختم.

اتاقم بودم که در اتاقم زده شد.اوف اگه بابا باشه اصال حوصلشو   یکار  زیاز انجام کارام مشغول تم بعد
 ندارم. 

 بله-
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 . نیخانم مهمون دار-

 ه؟ یک-

 دوستتون-

 . ایزمزمه کردم:سان لب   ریز

 روزا ازش غافل شدم.  نیچقد ا یوا

 کن.  ییرای.ازش پذمایس امیاالن م-

با کرم زدم و    یرژلب صورت هیسرم بستم و  یو موهامو باال دمیپوش یو شلوار سرمه ا زی شوم هی عیسر
 . ییرایخودمو رسوندم به پذ عیسر

دوتامون در   غی ج  یپشت رفتم بغلش کردم که از خوشحال مبل پشت به من نشسته بود،از یرو  ایسان
 اومد.

 ااااا یقربونت برم هون-

 .دلم برات تنگ شده بود.ایسان یوا-

 خودش و نشوند منو کنارش.   شیگرفت و کشوند پ دستمو

 که خاموشه.   تمیرفت خب،گوش یازت نبود؟دلم هزار راه م ی خبر  چیه ا؟چرایهون-

 چه خبره.  ین یبب  یست ی.تو که نایسان یوا-

 اتفاق ها افتاد.اون شب،هانا بهم گفت.  یل ی.خبر دارم شب تولدت خدونمیم-

 حرفا شدم. نیبدبخت تر از ا نه؟منیموضوع فقط ا یکرد ؟؟فکریکار  یخواهر من،کجا یا-

 دلم. زیشده عز یبرات.بگو چ  رمیطرف صورتم و گفت:بم  هی ینگران دستشو گذاشت رو ایسان

 کنه. یبدبختم مبابام داره    ایسان-

 ؟؟ یچ یعنی-
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 بشه. یجار  ایباعث شد اشک سان  یکردم که حت فیتعر هیماجرا رو با گر تمام

 تو.!  یکش یم  یبرات من.چ  رمی بم-

 . نجایا یاومد یکرد ی.کار خوب دیترک یدلم داشت م-

 ن؟ی الزم ندار یز یاورد و گفت:خانم چ وهیم مایس

 نه برو.-

 گفتم:ارسالن خوبه؟ نگاه کردم و  ایسان به

 خوبه.   یلیو گفت:اره،خ  دیخند تلخ

 شده؟  یز یچ-

 نه.-

 .میآبگوشت به مشامم خورد و گفتم:جووون ناهار ابگوشت دار یبو

 . دمیخند بعدشم

 داره.  ییمچاله شد و گفت:چه بو ای سان افهیق

راه افتادم   عیهول شدم و سر .منمیبهداشت   سیسمت سرو دیحالت تهوع گرفت و دو هویهم  بعد
 دنبالش.

 

 زد.  یو اونم اون داخل همش عوق م ستادمیا یبهداشت   سیسرو شیپ

 ؟ یخوب   ایسان-

 !هویشد  چت

 . یو بازم همونطور  یبهداشت   سیتو سرو دیکه باز حالش بد شد پر رونیکم اومد ب کم
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 پس.  اطیتو ح میبر  ایابگوشت حالتو بد کرده؟ب یبو  ایسان-

 .امی..میا...االن...م-

 .یپشت  اطی بردمش ح میو مستق  اطیتو ح میتند تند رفت رونی اومد ب یوقت

 ؟یبهتر -

 رو خشک کرد و گفت:بهترم.  سشیدستمال صورت خ  هی با

زنگ بزنم به ارسالن   .بزارااااایدار ین  ی.نیخانوم   یباردار بودن شده بود گفتم:ه  هیعالئمش شب نکهیا از
 بگم.

 چه خبره؟؟؟؟ها؟؟؟ یدون یم ؟اصالی دونیم یتو چ  ایهون-

بچه   نی.اشمیدارم اب م گذره؟منیم یصاحاب چ یدل ب نیتو ا یدون یو گفت:م   نشیتو س  دیکوب
 . تیموقع نیاضافه اس تو ا

 ؟ یزن یحرف م یاز چ ایگفتم:سان جیگ  یلیخ

 . ستیتر از تو هم ن ست،بدیوعض من بهتر از تو ن ایهون-

 ! یزن  یحرف م ی نجور یچه خبره که ا نمیدرست حرف بزن بب-

 کرده.  انتیارسالن بهم خ  ایهون-

 کرده؟امکان نداره. انتی تو خ شه،بهیارسالِن ...عاشق و پ نی؟؟همیشد و گفتم:چ یقد نعلبک  چشمام

 نابود شده. می.زندگایتو خونم هون ارهیزنه رو م -

 کن.  فیاول تعر واااا.از-

حامله   دمی فهم نکهیحس بود.تا ا  یاز سمت منم ب  یبود،حت  ریس شهیهم ومد،یم  ری شبا د شدیماه م ۲-
من   یتو شکمت برا یخوام،بچه    یرو م  یکیرو راست گفت من  یلیام و بهش گفتم.اونم خ 

 خواستم.  یبچه نم چوقتی .چون من هسین
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 بود. گهید یک ی  شیخواست،دلش پ  یفهمم چرا بچه نم یم ا،حاالیهون

 برات،اروم باش.   رمی بم  یاله ایسان-

 جرعت طالق هم ندارم.  ی.من بدبختم نه؟حتایهون-

 چرا خب؟جدا شو. -

 

 

 《ای کاور:سان عکس》

 کنم؟  یدارم؟؟؟کجا برم زندگ ویجدا شم؟؟؟ک-

 که هستم. ستن،منیخب.بعدشم،خانوادت ن ری ات رو ازش بگ هیمهر-

کارو   نیا  چوقتیسر بار تو بشم؟هرگز.ه امیتو داغون تر از منه.بعد من ب تیگفت:موقعزد و   پوزخند
 کنم.  ینم

بشه،بعد تو هم  یدلم خال نیاخر رو به ارسالن بگم،ا یمن خودم حرفا میکن.اصال،پاشو بر ا؟بسیسان-
 .باشه؟؟؟؟؟؟ری خودت خونه بگ  ،واسهیات رو گرفت هیما.بعد که مهر  شیپ  ایب

 تونم از ارسالن دور بشم.  ی.نم رونی ب  امیتونم از اون خونه ب ید و گفت:نمسکوت کر ایسان

  ییجدا ایعشقش سوخت و گفتم:به نظرم ارسالن نه قابل بخشش نه قابل تحمل.طالق، نیواسه ا دلم
 به نفع تو. 

 شد.  یطور نم  ن یکاش ا یتکوم داد و گفت:اره.اما ا سرشو

 حاال که شد. -

 بمونم؟ شتونیتونم امشب پ  یرو پاک کرد و گفت:اره.م  رو گونش  یاشکا

 خونه.  میایم م،بعدیگی اخر رو به ارسالن م یخونتون،حرفا  میر یدلم.اما قبلش م زی اره عز-
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 اما...-

 . ای اما نداره سان-

 باشه. -

 دستشو گرفتم و وادارش کردم بلند بشه.  بعدشم

 . ی.سالم ابجا یسان یگفت:سالم ابجو    دیکه هانا رس میبود ده یرس یدر ورود شیپ

 ؟ یسالم کجا بود-

 . یاضی کالس ر-

 . رونیب میر یباشه.برو اماده شو م -

 ؟؟؟ یو گفت:خوب  دیرو بوس ایسان یو گونه  کی اومد نزد هانا

 اره گلم.-

******************** 

 . ادیارسالن ب میرو مبل و منتظر بود میسه تامون نشسته بود هر

  ای خودم و سان  یزندگ ریبود.منم ذهنم درگ یکرد و هانا هم سرش تو گوش  یم هیگر یهر از گاه ایسان
 شده بود.

 وفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟یروز اتفاق م  کیتو  یهمه چ چرا

 شد.  ی کی ای تو در با هول شدن سان دیانداختن کل یصدا

 . نیاز جاش بلند شد که دستمو اوردم باال و گفتم:بش ایسان

 ما متعجب شد.  دنی وارد شد و با د ارسالن

.شما  گهیکردم و گفتم:نه د یدست  شیبگه اما من پ  یز یابروشو باال انداخت و خواست چ یتا هی
 . یها رو به جا اورد یها و انجام دادن  یگفتن
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 و من.  ایسان  یمونده حرفا حاال

 کرد و زل زد بهم. سکوت

 شد. یم میکه حسود یگفت.جور  یم  ادیخودشو و تو ز نی از عشق ب ایسان ادمهی-

بود؟تنوع   ی چ  یدونیکنه.م دایعشق ادامه پ نیوجود تو بود و هست،که نزاشت ا یتو یز یچ هی...اما
 . یطلب

 نداشت.  یحرف   ینگفت.انگار   یچیحرفم جوش اورد اما ه با

  یذرونخوش گ یکه ارزش پدر بودن رو نداره.بهتره بره پ  یبچه داره.از تو.از پدر  هی ایدادم:سان ادامه
 خواد جدا بشه. یم  نیهم یبرا ست،ویمثل تو ن  یمرد زونی هم آو ایخودش.سان 

 . یکن  یقرارداد رو قبل از جدا شدن امضا م کی...تو البته

  ا یتو و سان  نیتمام گفتم:اون قرارداد،ب  ییکرد و من هم با پر رو یمتعجب نگام م یبا چشما  ایسان
تو  دمی.البته شنیدار  یفراموش کن که بچه ا یعنی.یایبچت ن  چوقت،دنبالیه شه،کهیبسته م

 . ستیمن ن یبچه برا ،اونیگفت

 .میاشاره کردم که بر ایهانا و سان به

 دادگاه باش.  هیخروج از خونه گفتم:منتظر احضار موقع

 شجاعت.  ولیکه هانا محکم زد به شونه ام و گفت:ا میحال برگشت به خونه بود ن،دریماش تو

 . دیهار هار خند بعدشم

 کوفت. -

 گناه تو شکمش. یب یبرام مهمه.مخصوصا  اون بچه  ای نشنوه گفتم:سان ای که سان یاروم،جور 

 مونه؟ ی..امشب خونه ما میز یچ ه ی ی:اون که اره.ولهانا

 اره.-
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 . مینی بیم لمیف  یکل مین یشیبعد م میداریبرم   نایو ا یعالمه خوراک  هی نیاخ جون.بب -

 یاز بازوش گرفتم و با چشم غره گفتم:دختره   شکونین هیگرفت و  فکر ازاد هانا حرصم نیا از
تو شکمش    ینابود شده.بچه  شی زندگ   ایدارم.سان  یبدبخت  یکل ؟منینیب  یرو نم  تی خنگول.تو وضع

 م؟؟؟ین یبب   لمیو ف میبخور یخوراک یگیبدون پدر بزرگ بشه،بعد تو م دیبا

 . دی.ببخش یگی به ذهنش خطور کرده بود گفت:عه راست م  یز ی چ هیکه انگار  هانا

 خواهش. -

 .دیکشیم  یاه یو هر از گاه نیماش  شهیداده بود به ش هیسرشو تک ایسان

 . استی دن هی ستم،خودشین  ایسان یکه جا نیندارم،اما هم یخوب   تیشکرت.درسته وضع ایخدا

******************** 

 《اوشسی》

 بودم.   ایخوردم و هم چنان منتظر هون بیس کهی چندتا ت هی

 کجا رفته. ستین معلوم

موناست، اعصابم   یشماره  دمی به صفحه اش نگاه کردم که با د  عیخورد.سر  برهی و بمیتو ج  میگوش
 . زیرو خاموش کردم و محکم پرتش کردم رو م یشد و گوش   یخط خط

چه وعض کار   نیسارااااااااا.نرجس خانم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ا ماااااایشدم و بلند داد زدم:س زی م یف یکث متوجه
 کردنه؟

 شده.؟ یو گفتن:اقا مگه چ شمیپ ستادنیا شمیسه تاشون اومدن پ  هر

 ه؟؟یخاک چ نیو اوردم باال نگه داشتم و گفتم:ا  دمیکش زی رو م دستمو

 !!!!! ها؟؟؟؟؟؟

 . ارمیرو ب گهید یکیتا   نیبگ  نیتون  ینم ن؟اگریری گ یفقط پول م-
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 . دیاقا ببخش-

 تکرار نشه. گهید-

 چشم.-

 وارد شدن. گهی دختر د هیو هانا با  ایزمان با گفتن چشم اونا در باز شد و هون  هم

 ه؟ یدختره ک نیا تیموقع نیا تو

 رو مبل بلند شدم و گفتم:سالم.  از

 ؟ یکن  ینم یگفتم:معرف  ای به هون رو

 بمونه.  نجا یهستش.امشب قراره ا ایدوستم سان نیا-

  زنمیدختره بپرسم پس بعدا حرف م یشده.اخه چرا بمونه؟خب زشته جلو  وانهیپاک د ایهون نیا
 راجبش. 

 باشه. -

 رو صدا زدم.   مایس بعد

 بله اقا -

 مهمان ما اماده کن. یاتاق برا هی-

 :دستتون درد نکنه.ا یسان

 تکوم دادم و گفتم: سرمو

 باهات کار دارم.  ای ب یوقت کرد ایهون-

 :باشه.پوزخند زد و گفت  زیر

 سه تاشون رفتن باال.  بعدشم
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 مونا گرفتم بلکه مشغول بشم. یبرداشتم و شماره   مویروشن کردم و بعد گوش گاریس هی

 بوق دوم جواب داد؛  با

 اوش؟ یالو س-

 ؟ یسالم خوب -

 تو؟ یی.کجایسالم مرس-

 خونه ام.سرم شلوغ بود جواب ندادم.-

 رسه سرت شلوغه.  یبه من م شهیهم-

 حرف بزنم. ایخواستم با هون یبابا.منه -

 اه.-

 کوفت! -

 ؟یبا من بود-

 اه؟؟؟ یگیم شهیاره.چرا حرف از دخترم م-

 لجبازه. یلیچون..چون خ-

 . ستیلجباز ن-

 

 

 ( ای)کاور: هون

 خونت؟   ام یباشه بابا اه.امروز ب-

 رو سرم.  خته یکار ر ی مهمون داره.درضمن کل اینه.هون-
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 نداشتم االن.  حال و حوصلشو   یلیخ

 .شمیپ  ایباشه. حداقل فردا ب -

 تا فردا.خداحافظ -

 خداحافظ. -

 اومد نشست رو به روم.  اینزاشته بودم که هون زی رو م  ویگوش هنوز

 ابروهاش بود گفت:کارتون؟؟؟  نیکه ب  یاخم کمرنگ با

 .دوستت باال تنهاست. یچرا انقد زود اومد-

  شیمعذب نشه ؟خودش گفت برو پ نیدارم،اونوقت انتظار دارکارت  ایب ن یهه.جلو دوستم گفت-
 . ششیبابات،درضمن هانا هست پ

 خب چخبرته حاال! -

 من منتظرم.-

 حرف بزنم. یانجام بد دیکه با  یخوام راجب کار  یم-

 . دیی.بفرمادونمیم-

 کج کرد. کمیدهنشو  بعدشم

خونه.کارت    یدانشگاه شما درس مو گفتم:تو  زی عکس پسره رو در آوردم و انداختم رو م فمی تو ک از
 راحته.

 خواستم اسم و رشته اش رو بگم،دستشو دراز کرد و عکسو برداشت و با شوک زل زد به عکس.  تا

 هم اروم لب زد؛ بعد

 که آرشام راد... نی...انیا-

 منه.  ین،همکالس یبهم نگاه کرد و گفت:بابا ا بعد
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 گفت. ه،بهمیپسره ک  دیفهم  یوقت اریتکوم دادم و گفتم:اره.سام سرمو

 حرفاس.   نیپسره،مظلوم تر از ا  نیتو هم و گفت:اما ا دیجمله ام اخماشو کش دنیشن  با

 رو نداره. یز ی چ نیلبشو گاز گرفت و ادامه داد:دلش،طاقت...همچ بعد

باهاش   یوقت  هیبعدا  نکهینباشه.کارتو بکن.از ا تی کارا،کار نیتند سرمو تکوم دادم و گفتم:تو به ا تند
 . میبمون رانیدونم ا یم دیهم نترس.چون بع ی روبه رو بش

 ؟ یدفعه با ترس بهم نگاه کرد و گفت:پس مامانم و هاوش چ نیا

 کنم.تو فعال تمرکز کن رو کارت.  یدرستش م-

 خب. -

که اون عاشقت   نمیکه عاشقت بشه.اما تو،حواست باشه به کارات.بعد از ا یشیم  کیبهش نزد  یجور -
و همه کارا خود به   شهیموضوع کمرنگ م نیکم نقش تو و ما ا ،کمیعاشقش شد یشیشد و تو نما

 بشه. دی که با یز ی.درست مثل اون چرهیم  شیخود پ

 .شهیزود تموم م یلی و گفتم:خ اوردمیبغض داره.اما به روش ن   زدیداد م ایهون افهیق

 باشه. -

 !ا،عکس؟یهمراه با اون عکس که دستش بود راه افتاد سمت پله ها که گفتم:هون بعدشم

 الزمش دارم. -

 باشه. -

 

 

 《اهونی》
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  یباز   وی.من قرار بود کوفتادمیمظلوم ارشام راد م ی چهره  ادیاتاقم نشسته بودم و همش  یتو
 من ناراحت شده بود؟  نیکه بخاطر نگاه و رفتار سنگ یبدم؟ارشام راد رو.؟؟همون

من   ست،خواستی من ن ری تقص یدون یمگه نه؟خدا جون تو که م گه،ی!امتحانه دهیچه زندگ  نیا ایخدا
 کنم! یکنم منو ببخش.خواهش م  یم ست،خواهشین

 اومدن داخل. ایزدم در اتاقم باز شد و هانا و سان   یکه با خدا حرف م نطوریهم

 ن؟ یکجا بود-

 تو اتاق من رفته بود حموم.  ای سان یابج -

 اها.-

 ا؟ی شده هون  یز ی:چا یسان

 سکوتتتتت -

 .!!ا؟ی ؟ناراحتیابج -

 هست،هم ناراحتم. یز یچ هیاره.هم -

 ؟ یاز چ-

 . استیدن نی بشکونم که مظلوم تر ویکیحرفو زد نگاه کردم و گفتم:قراره دل   نیکه ا ایسان به

 ؟؟؟ یچ یعنی-

  کیاومد نزد عیگرفتم که هانا سر ا ی که تو دستم محکم نگهش داشته بودم رو طرف هانا و سان یعکس 
خوشبحال   ایهون ینازه!وا ،چهینگاش کرد گفت:آخ قیدق نکهیاز دستم و بعد از ا دیو عکسو قاپ

 دوست دخترش. 

 نظر نده خب؟؟؟!و گفتم:تو اصال   دمیحرف هانا حرصم گرفت و پا شدم عکسو از دستش کش نیا از

 ؟ یزن  یباشه،چرا م-
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 . ایبهش رفتم و عکسو دادم دست سان یغره ا چشم

 داره. یساکت افهیچه ق ایهون یوا-

 پاره کنم. کهی خودم،قلبشو ت یتونم باور کنم که قراره من،با دستا یغم گفتم:اره.اصال نم  با

 باغم نگام کرد و گفت:خب...بهش بگو   ایسان

 و؟ یچ-

 . یکن کاری چ یتو مامور  نکهیا-

 اون عاشق بشه.شکست بخوره! نکهیا نایخوره؟هدف بابام ا  یاونوقت مگه اون شکست م-

 شو.   الیخی.بگهیخواسته د یکار  هی .خب بابا ازت یکن یفکر م نیبه ا یولش کن.همش دار  ی:ابج هانا

 . شهی کارم از فردا شروع م-

 . گهیبس کن د  یبا اعتراض گفت:ابج هانا

 گفتم:باشه.  ناچار

 ************************* 

  دهیپوش  دیو کفش  سف یمشک یبا شلوار و مقنعه  یکاربن  یمانتو اب  هینگاه کردم، نهیخودم تو آ به
 بودم.به نظر خوب بود.

 هم زده بودم.با عطرم دوش گرفتم و از خونه خارج شدم. ملیکرم و ر هی

 بود. ستادهیپله ها ا شی منتظر پ اشکان

 . میبر-

 .می و سوار شد نیسمت ماش  میهم راه افتاد با

پارک   دشوی که بنز سف  دمیشدم از دور آرشامو د ادهیکه پ نیدانشگاه.هم میدیبعد رس نی م ۲۰ حدودا
 کرد و به سمت دانشگاه رفت. 
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 شد.  خیبه جونم افتاد و نوک انگشتام  یلرز 

 نشده که.  یز یاروم باش.چ ایخدا!چرا استرس دارم من؟؟؟هون ای

دم گوشم منو به خودم   ییصدا هیدادم،  یم یکردم و به خودم دلدار  یکه به رفتنش نگاه م نطوریهم
 آورد. 

 . یبه پا خشک نش-

 کنه.  یداره نگام م اریسام دمید برگشتم

انداخته بود، تند تند راه افتادم  کهی نفرت بهش نگاه کردم و بعدش بدون توجه بهش که بهم ت با
 سمت دانشگاه.

 عیجسم.سر یسر  هیکردم که برخورد کردم به  یم یدانشگاه رو ط اطی ح یز یو چ یتوجه به کس  بدون
 راد باعث شد  خونسرد آرشام یخوردم که چهره   یبه چ نمیبه رو به روم نگاه کردم تا بب

شده بود رو    نیکه دستش بود و توسط من پخش زم یی زایخم بشم و اون چ  عیبشم و سر دستپاچه
 راد.من اصال متوجه نشدم.  یاقا دیجمع کنم. همزمان لب زدم:ببخش 

 . دیگاز گرفتم و دوباره گفتم:ببخش لبمو

 . نیخم شد و گفت:لطفا بلند ش عیسر

.اتفاقه  ستین یبرداشت و گفت:الزم به معذرت خواه نیزم که بلند شدم اون کتابا رو از رو  من
 ها!  ستیخوب ن  تیهمه عصبان  نی ا ی.ول ادیم شی.پگید

 ت؟ ی عصبان-

 بله از چهره اتون مشخص بود. -

 .دیادامه داد:در هر صورت شما هم منو ببخش دینفس کش هی نکهیاز ا بعد

 نه خب، اشتباه از من بود.-

 . نینباش  یعصبان  باشه انقد ادتونی  یول-
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 رد شد و رفت.  بعدشم

 ام.  یکرد که اعصاب نی!به طور واضح بهم توهشعوریب

 هم باشه.  یا گهید یزایچه چ  سی معصومش معلوم ن یاون چهره  پشت

 

 :ارشام رادکاور 

 

 بره خونه.  عیشدم و به اشکان گفتم سر نی سوار ماش عیاز اتمام کالسام سر  بعد

 .ومدیبا ما م دیهم با ایمامان.البته سان شی پ میداشتم امروز با هانا بر دوس

 خبر دادم تا آماده بشن.  ایبه هانا و سان  عیبه خونه سر دنمیاز رس بعد

  یرژلب کالباس  هیو  دمیپوش  دیاسپرت سف یها یو کتون  یبا شلوار و شال مشک  دیمانتو سف هی خودمم
 هم زدم.

 .میرو صدا زدم تا بر  ایرفتم و هانا و سان  رونیاتاقم ب لم،از یاز گرفتن وسا بعد

 ************************ 

 خواد بغلش کنم. یدلم م شهینم داریاخه؟چرا ب دیخواب  ی:مامان،هاوش کهانا

 کرده. یطون ی ش ی.خسته بود خوابش برد.امروز کل ااااینکن دارشی:ب مامان

 ؟ یخور   ی م یدلم چ زی نگاه کرد و گفت:خب عز ایگفت،به سانحرفو به هانا  نیا نکهیبعد از ا مامان

 متعجب نگاه کرد و گفت:جانم؟؟مگه اومدم رستوران! ایسان

 . دیخند  زیر بعدشم

 ؟ یست ی:مگه باردار نمامان
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 حامله اس. ای بهم چشم غره رفت که خودم تعجب کردم.اخه من به مامان نگفته بودم سان  ایسان

 . یدونینگفتم.تو از کجا ممامان؟من که بهت -

 جان. ایهون زنهیداد م ایو گفت:صورت سان  دیخند مامان

 ؟ یتا بخور  ارم یب  یدوس دار  یجان چ  ایدوباره گفت:سان بعد

 . نییو سرشو انداخت پا  دیخجالت کش  ایسان

 . بخوره، فکر کنم هوس کرده باشه  ایسان یتا ابج  اری هانا زودتر گفت:مامان برو از اون لواشکات ب اما

 چشمک زد.  ایبه من و سان  بعدشم

 .ارم ی:چشم.االن ممامان

 گفت:کوفت.   ای و سان  دیرفت آشبزخونه که هانا خند مامان

 . می هم بخند ای که باعث شد من و سان دیخند شتریهانا ب ای حرف سان با

 

که افتاده    ییداشت.درمورد اتفاق ها ریهممون تاث  هیتو روح دیخوش گذشت.شا  یمامان کل ی خونه
 نگفتم. یز ی هم بهش چ

 بهتر بود!  یطور  نیا

  ۱۷ یشب بود و من سخت نشغول درس خوندن بودم تا حداقل امتحان فردا رو باال ۹حدودا   ساعت
 بشم.

  ایسان هیروح   ریهانا باعث تغ  یهم با هم جور شده بودن و اون اخالق شاد و سر زنده   ایو سان  هانا
 شده بود.

 در باعث شد دست از درس خوندن بکشم و بگم؛  یصدا

 د ییبفرما-
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 در نگاه کردم که باز شد و بابا اومد داخل.  به

 دوست نداشتم راجب ارشام و... حرف بزنه. اصال

 ا؟ یهون-

 حوصله گفتم:بله بابا یب

 دوستت بارداره؟  نیا-

 د؟؟؟ یاز کجا فهم نیمن!ا یخدا

 اره. یعنیزه،یاومم..چ-

 کنه؟ ی م کاریچ  نجایا-

اش   هیو با مهر  رهیرو نداره بره.منتظره طالقش رو بگ   ییکرده.اونم جا انتی راستش..شوهرش بهش خ-
 . رهیخونه بگ هی

 واقعا؟ -

 بله بابا. -

 . نجایتونه بمونه ا  ی.اشکال نداره.تا هر وقت بخواد منطوریکه ا-

 ممنون. -

 در لب زد؛ شی پ دیکه رس ن ی.اما همرونی بلند شد تا از اتاق بره ب بعدشم

 ؟ یکارتو شروع کرد-

نا خواسته خودش شروع    یلیپر رو گفتم:من شروع نکردم،اما خ ی لیامروز و اتفاق هاش،خ یآور  ادی با
 شد.

 اما سرشو تکوم داد و رفت.  دهیبود منظورمو نفهم معلوم
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اپ و  ت هی دنیبعد از مسواک زدن و پوش  نیهم یخسته شده بودم، برا یل یشب بود و خ یاخرا بایتقر
 . دمیاز هر گونه فکر کردم و خواب یو مغزمو خال   دمیتختم دراز کش ،رویشلوار راحت

 

 شدم.  داریب یدیشد یبا تکون دادن ها صبح

 .دادیباال سرم دائم تکومم م هانا

 زدم:  داد

 چته؟-

 ؟یمگه دانشگاه ندار -

 . دهیلباس مدرسه پوش دمیو نگاش کردم که د دمیبرق پر مثل

 مدرسه ؟  یر یم-

 اره.-

 من رفتم خداحافظ. --

 تو سرم روشن شد.  یبرق هی ای سان یآور  ادی با

 . مایبسپارمش به س دیبمونه؟با یک  شی پ ایحاال سان  یوا

 بلند شدم و کارامو انجام دادم.  عیسر

رو برداشتم و رفتم  لمیو وسا دمیپوش یو کفش سورمه ا  یمقنعه مشک ای یمانتو و شلوار سورمه ا هی
 . نییپا

 رو صدا زدم.  مایرسوندم به آشبزخونه و س  خودمو

 ماااااایس-

 بله خانم؟ -
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 کن.  ییرای .ازش پذامیباشه.زود م ای حواست به سان-

 چشم خانم.-

 روشن اشکان شدم.  نیو سوار ماش  اطیسمت ح دمیدو بعدشم

 اشکان.  میبر-

 چشم.-

 آرشام افتادم و ترس تموم وجودمو گرفت.  ادی راه افتاد و منم دوباره   اشکان

 

پروژه   هیبود که استاد گفت: دهیبه اخراش رس  بای گذشت  و تقر یو بدون اتفاق م  یعاد یلی کالس خ 
 هستش. یکتاب به زبان آلمان   هیکه شامل ترجمه کردم  نیانجام بد دیبا یا

 استاد!  یر یبم یوا

 .نیبش میدو نفره تقس یبه گروه ها دیداد:با ادامه

 بهتره!  یطور  نیا شیآخ

 . نیهاتون رو خودتون انتخاب کن  یهم گروه نیتونیم-

 گشتن.  یم یگفتن حرف استاد کل کالس هم همه شد و همه دنبال هم گروه  با

 گفتتتتتتتتتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یچ نیا نمیبب  واسا

 شدن به آرشام.   کینزد یبود برا ت یموقع  نیبهتر نیا

 برگشتم و بهش نگاه کردم.  نی هم یسرم نشسته بود و برا پشت

 ن؟ یشیگروه م ینگاش کردم و گفتم:شما با ک  هیثان هی

 .دونمی گفت:نم  لکسیر  یلیخ
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با هم گروه   نیایگفتم:م تهیموقع  نیبهتر  نیکنم و ا کاریچ  دیبا  نکهیا یآور  ادیگذاشتم کنار با   غرورمو
 م؟؟؟یبش

 و گفت:بله.چرا که نه.   دیخند متعجب

 . نینثار خودم کردم و گفتم:پس به استاد بگ نیآفر هیدلم  تو

 چشم.-

 هم سر جام، جا به جا شدم. بعدش

 . میشد یزاد هم گروه کین  ایگفت:استاد من و هون آرشام

 کنم. ی م  لیمیگروه شما رو براتون ا ی:خوبه. اسم کتاب مورد نظر برااستاد

 استاد.ممنون -

 زده روم.   یقفل ارینگاه سام دمیکرد و برگشتم سمت نگاه که د ین یروم سنگ ینگاه

 احمق.  ی پسره

 . دیپوزخند زد و به آرشام اشاره کرد و بعد خند هی بهم

 ! یییییییعوض

 .گمیکنه.امروز به بابا م ی م تیداره منو اذ نیا

 

 م. رفت رونیجمع کردم و از کالس ب  لمویکالس تموم شد،وسا یوقت

 کنه.  یصدام م  یک یدانشگاه بودم که متوجه شدم  اطیح یتو

 زاد؟  کیخانم ن -

 آرشامه. یکه صدا نیا یوا
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 !یوا

 و برگشتم سمت صدا.  ستادمیا

 بله؟ -

 .میعجله کن  دی.پس بامیپروژه وقت دار یهفته برا ۲استاد گفت  -

 م؟ یکن کاریبله.االن چ-

 ...نیخواستم بگم شمارتونو بد-

 پروژه.  ی برا میکن  یز یخدمتون که برنامه ر  دمیمن شمارمو م ایکه ادامه داد:  دمیتو هم کش اخمامو

 . دییدر اوردم و گفتم:بفرما فمی ک بی از تو ج مویگوش

که  دمی م امی کردم،گفتم:بعد از ظهر بهتون پ ویس نکهی کرد به گفتن شماره اش و منم بعد از ا شروع
 .میکن  یز یبرنامه ر

 باشه. -

 خداحافظ. -

 .............. نیتکوم دادم و راه افتادم سمت ماش سرمو

 

 خوردم. یم  ادیاد،زی که خوشمزه بود،ز نیبودم و از ا یخوردن ژله بستن مشغول

 بدم. امیبه آرشام پ دیاومد با ادمی و  دمیکنم از جا پر یکار  هیقرار بود   نکهیدفعه با فکر ا کی

 

 اون حس استرس و دلهره و عذاب وجدان سراغم اومد. بازم

 دادن زدم. امیپ یشمارش برا یبرداشتم و رو  مویگوش
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 زاد هستم.   کین  ایکردم:سالم.هون  پی لرزون تا یدستا با

 بعد فرستادم براش.  و

 شدن بهش.  کینزد یبود برا گهیتلنگر د هی نمیا

کتابخونه   میم،بریکتاب رو استاد برام فرستاد.به نظرم فردا صبح که کالس ندار داد:سالم.اسم جواب
 .میرو انجام بد هیاول یاز کارا کمی

 

 بود!  یعال نیا

 .نمتونیبیدانشگاه م یصبح،کتابخونه   ۹کردم:باشه.فردا ساعت  پیتا

 باشم.  ای هانا و سان شیپ کمیرو گذاشتم کنار و رفتم تو اتاق هانا تا  ینداد و منم گوش یجواب گهید

 

 وارد اتاق هانا شدم تعجب کردم.  یوقت

 . زدیحرف م یداشت با گوش د،هانایکش یم  یداشت نقاش ایسان

 . زنهیپر رو.االن داره با رهام حرف م  یهانا یاِ 

 . زننی دارن حرف م شهیساعت م   ۱:و گفت  دیخند  ایکه سان دمیکشیچشمام برا هانا خط و نشون م با

 تو اتاق من.؟  یومدیخب چرا ن -

 لنگر انداختم بسه. نجایهم-

 . دیخند بعدشم

 شد و گفت:فردا دادگاه دارم.  یجد هوی اما

 ؟ یکنارش و گفتم:استرس دار  نشستم
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 چجورم. -

 منو جذب کرد.  یکه حرفا  میموضوع حرف زد نیراجب هم  کمی

 رهام.   امیب  تونمینم-

 . شهیاخه نم-

 .امیکنم بتونم ب   یفکر نم-

 و گذاشتم دم گوشم. دمیازش قاپ  ویکه حواسش نبود گوش یبلند شدم و در حال عیسر

 ؟ یکن ی م کاریگفت:چ  ی عصبان هانا

 پسره. یاوردم باال به نشونه ساکت باش و بعد گوش دادم به حرفا  دستمو

 . میریکافه سر کوچه اتون م نیستااا،همین  یساعت.به خدا راه دور  میهانا؟فقط ن-

 همون کافه.  ای.تو هم بادیم شهیگفتم:االن اماده م یجد

 شما؟   دیگفت:ببخ...ببخش نیهم یو برا دهیبود پسره ترس معلوم

 .خواهرش.. امی خنده گفتم:هون با

 اد؟ یب  نیبهش بگ  شهین؟میاها.سالم خوب -

 هم برو همون کافه منتظر باش.  .توادیتا ب شهیبا من راحت باش.اره داره اماده م-

 باشه ممنونم.خداحافظ.-

 . یخداحافظ-

 نکن. تشیاومده،اذ رتیگ یماه نیدادم دست هانا و گفتم:پسر به ا ویگوش

 به چرت و پرت گفتن.  میو شروع کرد میهم نشست  ایو رفت لباس بپوشه.من و سان   دیخند هانا

 《اوشسی》
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 به نفع خودم بود.  یلی خ نیکردم و ا ینم  ی دگیرس یمهد یبه کارا  شدیم یروز  چند

 بود. نی قرارمون هم هم البته

 تموم بشه؟؟؟  یزود همه چ  یلیخ  شدیم یعنی

 اومد داخل.  ریکردم در اتاقم زده شد و ام  یکه با تموم شدن ماجرا فکر م  نطوریهم

 . نیاقا مهمون دار-

 ه؟؟ یک-

 اومدن.  اریاقا سام-

 تنهاس؟؟ -

 بله-

 .ادی بگو ب-

 بود تنها گذشت.  یچ  نجای به ا اریاومدن سام لیسوال بزرگ که دل هیو منو با  رونیرفت ب  ریام

 اومد داخل.  ارینگذشت که سام یقیدقا

 طرفا!  نیجام بلند شدم و گفتم:ا از

 ن؟ یسالم.خوب -

 . نیبش ای ممنون.ب-

 کاناپه. یو نشست رو کیزد اومد

 نشستم رو به روش و گفتم:چخبر؟  منم

 .یسالمت-

 من؟  شی پ یشده اومد یچ-
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 دارم.  یکار  هیباهاتون -

 چسبه.  ینم یباال انداختم و گفتم:حرف زدن بدون چا   ابرو

 . ارهی ب  ییبگه برامون چا مای خبر دادم تا به س ریبلند شدم و به ام بعدشم

 

 

 دخترتون کارشو شروع کرده؟ اوشی :اقا سار یسام

 چه خبره! یخبر داشته باش   دی.بایدانشگاه  کی یباهاش تو گفتم:تو یجد یلی باال انداختم و خ شونه

 اون که اره.-

 خب؟! -

 شدن.  یهم گروه یپروژه ا  هی یامروز تو-

 .اما چرا!؟شدیم ری دلگ دمیشا ایزد ناراحت   یکه م ییبود.انگار از حرفا  زایچ یل یخ  اریسام یچشما تو

 خوبه.  یلیکه خ  نیخب ا-

 . ستیخوب ن گهینه د-

 وفته؟یم یاتفاق یکنی چرا؟؟حس م-

 ترسم. یاز حد دخترتون به ارشام م  شی شدن ب  کینه.از نزد-

 نیاز ا ر ی بشه و ارشام عاشقش بشه.غ کی بهش نزد ای بود که هون نیاول قرار ا ؟؟؟؟؟؟ازیترس یم-
 بود؟؟

 عشق دو طرفه بشه.  نیکه ا نهینه.ترس من از ا-
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  ایو گفتم:هون  اورمیخودم ن یبه رو  یبود ول بیمهم شده بود برام عج اریسام یموضوع برا نیا نکهیا
 . هیباز کی نیا دونهی.چون خوب مشهی عاشقش نم چوقتیه

 بهتون بگم.  یز یچ هیخوام    یم اوشیاقا س-

 شنوم.  یم-

 من...من..-

 قطع شد.   مای با اومدن س حرفش

 هارو گذاشت و رفت.  ییچا مایس

 . یگفتیم  یخب داشت-

 . کننی م یخاستگار  یچجور  ستمی من بلد ن-

 .دیحرفش مغزم سوت کش با

بهتون بگم که دخترتون   امی گرفتم خودم ب میباهاتون حرف بزنه.تصم  ادیداد:مامانمم قبول نکرد ب ادامه
 رو دوست دارم. 

  یخاستگار   یو دار  یدخترمو دوست دار  نکهیگفتم:ا یکردم اروم باشم و در کمال ارامش ساختگ یسع
 اولت؟  یبه حرفا شهیم ،مربوطیکن یم

 بود.  نیهم یبرا میاره.ترس و نگران-

 . ادی از تو خوشش ب ایکنم هون  یفکر نم-

 چطور؟ -

  اریگفت از سام یشب تولدش م   ی.حتکنهیاخم م شهی نزده و حرف تو م یراجب تو حرف چوقتیه-
 . ادیبدم م

 . دونمیم-
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 ؟یو دوسش دار  یدون یم-

 که بهش دارِم. یندارم،مهم عشق یکار  ادیکه از من بدش م نیمن به ا-

 بهش بگم؟ ی توقع دار  یعنیجالبه!-

بهش   نیآرشام تموم شد و شما با مامانم ازدواج کرد  هیخودمون بمونه.بعدا که غذ  نیخوام ب ینه.م-
 .گمیم

 دلخوش بود!!!!!!!!!!! چه

 رو بخور.   تییباشه.چا -

 

 ********************** 

 و سکوت حکم فرما بود.  میشام نشسته بود  زیم سر

 سکوت رو شکست و گفت:بابا؟  ایهون

 بله؟ -

 ...  اری پسره..سام نیا-

 و گفتم:خب؟  دمیاز غذا کش دست

 حواسشو جمع کنه.  نی.بهش بگکنهیم تمیاذ یل یخ-

 گرفت و گفتم:باشه. خندم

 .گذشت  یزده نشد و عاد  یاز اونم حرف بعد

 

 《اهونی》
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 . شدمیزود تر اماده م دیبا آرشام قرار داشتم و با گهید قهیدق ۴۰اما  ومدیخوابم م هنوزم

 به بدنم دادم و از رو تخت بلند شدم و شروع کردم به انجام کارام.   یو قوس کش

 

 شده بودم!  یبه خودم انداختم.عال نهینگاه رو تو آ نیاخر

رو   م یمشک  فی.کیمشک یو کفش و مقنعه   دیتنگ سف یبا شلوار ساده   ریحر یطوس مانتو هی
 صبحونه بخورم.  هیتا   نییبرداشتم و رفتم پا

 وقت داشتم. قهیدق ۲۰هنوز  چون

 خواب بود.   ایسوت وکور بود و احتماال هانا مدرسه بود و سان خونه

 تو اتاقش.  ایرونه،یب  ایهم طبق معمول  بابا

.اومممم قهوه هم اری گفتم:برام مربا و کره و شکالت صبحانه ب کردی دم م ییه داشت چاک مایس دنید با
 . اریب

 چشم خانم.-

 .ارهیمورد نظرمو ب  یخانم صبحانه   مای تا س ینشستم رو صندل بعدشم

 

 از خوردن صبحانه ام،به اشکان خبر دادم تا منو برسونه.  بعد

 تا منو برسونه.  موندیبود،منتظر م   اطیکه تو ح یتک اتاق یساعت تو ۲۴بدبخت  اشکان

 .ومدیم  زدی هانا هم هر موقع بهش زنگ م ی راننده

اونجا پارک بود و در واقع   دیو بنز سف  ییالبالو سی جنس هیکه  نگی دوختم به پارک اد،نگاموی اشکان ب تا
 من بود.  یبرا

 نرفته بودم.  رونی بارم باهاش ب کی اما
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 برام عذاب آور بود!  نیا

 .میو راه افتاد میشد نی سوار ماش عی اشکان اومد سر یوقت

 

 

 شدم و به اشکان گفتم منتظر بمونه.  ادهیکتابخونه پ یجلو

کتابخونه  داد،واردیکه موقع رو به رو شدن با ارشام بهم دست م یشگیبا همون حس هم خودمم
 شدم.

 . دمینداشت رو د دیدنج کتابخونه که چندان د یدور،گوشه  از

 آرشام هم اونجا نشسته بود. قایدق

وقتتو صرف   ،امروزم یکنیم یمدت نقش باز  هی.تو فقط گفتم:اروم باش  شهیگاز گرفتم و مثل هم لبمو
 ! یا گهید زی پروژه کن.نه چ

 آرشام اروم گفتم:سالم.  شی پ دمیرس یوقت

 ن؟ یسالم خوب -

 ممنون. -

 دانلود کردم.  نترنتیا قیاون کتابو از طر کنارش که گفت:من یرو صندل نشستم

 ه؟ یجمله ها و متن هاش.نظر شما چ یبه بررس  مینظرم شروع کن  به

 با نظر شما موافقم. -

 خوبه. یل یخ-

 کردم.  شیجمله ها که کم کم منم همراه یبعض  یجمله شروع کرد به بررس  نیاز گفتن ا بعد
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و هر بارم   م یکردیو ترجمه م میخوندیهمچنان جمله هارو م و من و ارشام گذشتیساعت م ۲ حدودا
 .رهی خندمون بگ  شدیکرد و باعث م یاشتباه ترجمه م مونیکی

 بود!  یپسر باحال میبگذر یهر چ از

 (ه؟یساکت باش.باحاله چ ای)عه هوت

 خفه شو،نظر نده لطفا.  تو

و   دمیشدنمون گذشت و االن من دراز کشتر   یمیهام با آرشام و صم  دنیامروزم با تموم خند باالخره
 . کنمیکه افتاد فکر م  ییبه صبح و تموم حرفا و اتفاق ها

 

 !رن؟یخوان از آرشام شون انتقام بگ یچرا م  نایخواد بدونم بابا ا یم دلم

 ه؟؟یکار باباشون چ  نیا لی ساکت و صاف و ساده اس،پس دل یل یآرشام که خ اخه

 داد. یجوابمو م یدرست و حساب  یل یتونستم از بابا بپرسم و اونم خ  یکاش م یا

 ممکن بود.  ریغ نیا اما

 تو اتاقم،بلند شدم و نشستم رو تخت.  ای اومدن سان با

 .دیرسی ناراحت به نظر م کمی

 شده؟  یبزنه که گفتم:چ  یرو تختم و خواست حرف نشست

 تموم شد! -

 ؟؟؟؟ یچ-

 .میجدا شد  یقامروز...امروز من و ارسالن..تواف-

 دادم ناراحت باشه.  یحق م  بهش

 نگفت؟  یز یگذاشتم رو شونش و گفتم:راجب بچه چ دستمو
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راحت..قبول کرد    یلی.اون خرهی سراغ بچه رو نگ چوقتی که ه میبست یقرار داد در حظور قاض هی-
 که...بچشو ول کنه و بره.

 دلش اومد؟ ی:اون..چجور گفت یم دهیبر دهیکرد و بر یم هیکم گر کم

بدون پدر بزرگش   دیکرده بود؟؟حاال با یطفل معصوم چه گناه نیشکمش اشاره کرد و گفت:مگه ا به
 کنم.

خودتو ناراحت    دینکن.اگر قراره اون بچه،بدون پدر بزرگ بشه، حداقل تو رو داره.تو نبا هی!گرایسان-
 هاا!  یحامله ا   ی.ناسالمتیکن

 ؟ یسونوگراف میفردا بر یایپاک کرد و گفت:م  اشکاشو

 ملوس چطوره؟. نیا ینیبب  یخوا ی.مامیو گفتم:معلومه که م دمیخند

 .گهیاره د-

 .خب؟؟؟میری م ۱۱ساعت -

 باشه. -

 بخواب.   نجایامشبم ا-

 چشم.-

 بهش زدم و بعدش جا باز کردم تا رو تختم بخوابه. یدلگرم کننده ا لبخند

 ****************** 

 . دمیپوش یچ  دمیبا عجله آماده شدم و خودمم نفهم  صبح

 دانشگاه. یشده بود برا ری د یلیخ چون

 دنبالش.  امیاماده باشه،م ۱۱گذاشتم که ساعت  ادداشتی هی نی هم یهنوز خواب بود و برا ایسان

 اشکان شدم و گفتم زود منو برسونه. نی فقط تند تند سوار ماش خودمم
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 نی.چون ایاستاد از داخل کالس بهم ندا داد که بدبخت شد یدر کالس،صدا شی پ دمیرس یوقت
 استاد،همون استاد بد اخالق اس. 

 اومدم. ریباره که د نینشده خب!اول یز یدادم و گفتم چ دیخودم ام به

 در زدم و در رو باز کردم و رفتم داخل.  اروم

 اجازه هست استاد؟ -

 زاد. کی از شروع کالس گذشته خانم ن قهیدق ۱۰-

 استاد. دیببخش-

 . نییسرمو انداختم پا بعدشم

 . نینیبش  دییاشکال نداره.بفرما -

 ممنون. -

اول که درست سمت چپش جا   فیآرشام نشسته رد دم یبه جمع دانشجو ها نگاه کردم و د بعدشم
 اونجا نشستم.  یبود و منم مجبور 

دو  دادم،چونیو با دقت گوش م نوشتمی ادامه درس رو شروع کرد و منم تند تند جزوه ام رو م استاد
 . شدیامتحانا شروع م گهیهفته د

 امروز بسه.  ین،برایبر نیتون  یکه استاد گفت:خب م  میبود دهیکالس رس یبه اخرا بایتقر

 نن. هاشونو جمع ک لیحرف استاد باعث شد بچه ها خوشحال بلند بشن و وسا نیا

سست بشم و اروم تر   کمینگاه استاد باعث شد  ین یکردم که سنگ یجمع م لمویداشتم وسا منم
 جمع کنم.  لمویوسا

زاد،شما   کی سمت در کالس که استاد گفت:خانم ن  رفتمیدانشجو ها رفته بودن و منم داشتم م شتریب
 .کارتون دارم. نیبمون
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 !یاومدم؟؟؟؟......وا ر یتو سرم...نمره کم نکنه ازم چون د !خاکیوا

 چشم استاد. -

  نیکه بهم نگاه کرد و سر تکوم داد و بعدش گفت:خسته نباش  رفتیم رونیداشت از کالس ب آرشام
 استاد.

 بارم کنه.  کهیت  یخواست کل یهم امروز نبود!بهتر.االن اگه بود،م اریسام

حرفش   نی هم یو برا دیامو نگاه کرد که معذب شدم.خودش فهم شد،استاد سر تا پ  یکالس خال  یوقت
 هس؟  تی تو زندگ  یرو گفت:کس

 گفت؟  یچ ن یا قایشد؟؟؟؟؟؟؟؟......؟؟؟؟؟؟؟؟االن دق یچ

 بله؟؟؟ -

 ؟ یهست یگفت:عاشق کس  کالفه

 استاد رو هضم کنم. یو حرفا  تیبار پشت سر هم پلک زدم تا موقع  چند

 استاد؟  نیپرس  یم نارویگفتم:چرا اگذشت که  هیثان  ۳ حدودا

 . کنمیمن سوال م نجایترسناک شد و گفت:ا افشیق

 !تی خاص  ی پر رو و ب کهی؟مردیچ

 ن؟ی کنیمنو باز خواست م   نیدار ؟شمایچ یعنی-

 نه.جواب سوالمو بده. -

 . ستی ن میتو زندگ  ینه کس-

 .ستادیمن ا یقدم هیقدم به عقب برداشتم و اونم تو  هیو   دمیطرفم قدم برداشت که ترس به

 خوبه! -

 زد تو چشمام که باعث شد از ترس آب دهنمو قورت بدم.  زل
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 ترسناک بود.   یلیصورتش خ  اخه

 تر کرد و گفت:ُرک حرفمو بگم؟ لبشو

 تکوم دادم که گفت:عاشقت شدم! دونمی نم یبه نشونه  سرمو

 هاننننننننننننننننننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

کرد و   ینشم بهش نگاه کردم که هم چنان بهم نگاه م یعصبان نکهیا یبگه و برا نوینداشتم ا انتظار
 . دیمحکم گرفتم و گفتم:ببخش  فمویتلنگر از طرفم بود که ک هیمنتظر 

 . یکیاشتم خوردم به  که درو باز کردم و قدم برد نیو هم  یسمت در خروج   دمیراهمو کش بعدشم

 :آرشامه. دمیبلند کردم و د سرمو

 فضول. یکرد؟؟؟؟پسره  یم کاری چ نجایا نیا

 

 کردم. یدانشگاه رو ط اطیکردم اروم باشم و بعدش تند تند راه ح  یاخم بهش کردم و سع هی

 ************************* 

 کرد.  یم نهیرو معا ایو دکتر داشت سان  میاتاق دکتر بود یتو

 :خب،بچتون سالمه.دکتر 

 پسر خوشگل داده. هینگاه کرد و گفت:مبارکه.خدا بهتون  ای به من و سان بعدش

 پسر بود. ایجونننننننننننم.بچه سان یا

 . کردیکه لبخند زده بود و بهم نگاه م ایسان  کینزد رفتم

 دلم. زی و گفتم:مبارکه عز دمیبوس گونشو

 . سمیدارو و قرص بنو  ستیالزم ن نیهم یو برا یندار  ی :مشکلدکتر 
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 ممنون خانم دکتر. -

 خونه. میتا برگرد میشد ن یو سوار ماش میاومد رونیکمک کردم تا بلند بشه.بعدشم از مطب ب ایسان به

 کردم. ینگاه م ای همش با ذوق به سان نیماش تو

 بزرگ کنه.  دیبا  ییبچه رو تنها هی یکه چجور  شدمیطرف ناراحت م  کی باز از  اما

 صدام زد.   ایفکر بودم که سان  تو

 ا؟ یهون-

 جونم؟!-

 به نظرت االن خوشحاله؟-

 ؟ یگفتم:ک  کنجکاو

 پدر بچم!!!-

 اسم ارسالن رو نگفت و فقط گفت:پدر بچم!  گهیبود د جالب

 . گهیبود د یطور  نیا د؟؟؟؟؟حتماید یارسالن رو فقط پدر بچش م یعنی

 !یبه اون دار   کاری تو چ-

.اون هیبچشون چ  تی جنس ننیتا بب  یسونوگراف رنیهم م شن،بایبچه دار م  یزوج ها وقت یهمه -
 .یدارم نه عشق  یبچم معلوم شده،نه شوهر  تیکه حامله ام و جنس  یوقت من درست موقع ا

سرنوشت   دیران پاهاش بود و اروم زمزمه کردم:غصه نخور.شا یگذاشتم رو دستاش که رو دستامو
 . یداشته باش یبهتر  یبعدا زندگ بوده و ممکن  ینطور یا

 رو نداره!خودمم که بد تر از اون.  چکس ی رو بزرگ کنم که پدر نداره.ه یبهتر؟؟؟؟هه.قراره بچه ا یزندگ -

 . گهیهم د یخانواده و دوست برا نیش ینگو.تو و بچت م ینطور ی.اایسان-

 گم؟؟؟؟؟؟ یم درست
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 شم.  یقانع نم یعنیخودمو قانع کنم.  تونمیاره.تو حرفات درسته.اما من..من نم-

 موضوع.  نیبا ا یا ی کنار ب دی.بایبش  دیبا-

 کنم.  یم  یباشه.سع-

 نبود؟  کیاصال مگه تو رشته ات گراف-

 خب اره. -

 ه؟ ی.نظرت چمیبزن یاموزشگاه نقاش  هی میتون  یخب م-

 . ارمیخونه بخرم.البته اگه کم ن هیو   لهیوس  کهیخوام چهار تا ت  یام رو م  هیمهر ارم؟پولیپولشو از کجا ب -

 ؟ یار ی خرج خودتو در ب  یچجور  یخوا  ی؟م یخب بعدش چ-

 کنم. ی م یی.گدادونمیچم-

شتر نگام   ن یکردم بابا.حاال ع  یشوکه شدم و نگاش کردم که گفت:شوخ  ایبودن سان یهمه جد نیا از
 . یکن یم

سوم   کیبا تو.  تیریمن،اموز دادن و مداموزشگاه با  یبرا  طی مح هیگرفت و گفتم:اجاره کردن  خندم
 تو.خوبه؟؟؟  یدرامد  مال من،دو سوم هم برا

 گه؟ید یکن ی م ینگاه کرد و گفت:شوخ بهم

از اون حسابا رو   یکیپر از پول داره.خب  یها یهمه حساب بانک  نیمن ا ی ام.بابا ینه.کامال جد-
 وفته؟؟؟یم  یکنم،اتفاق  یخرج م

 ختم؟ یر  یتو سرم م  یچه خاک یتو نبود .اگهایازت ممنونم هون-

 خاک رس. -

 . شعوریگرفت و گفت:ب  خندش

 . یخودت-
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 نگفت.  ی ز یو چ  دیخند بعدشم

  یم یکرده بودم،هم خوان یکه پل  یبود و من مشغول ماسک گذاشتن رو صورتم بودم و با اهنگ عصر
 کردم. 

 !نگید

که رو تخت افتاده بود  مویباعث شد دست از کارم بکشم و دست دراز کنم و گوش میگوش امیپ یصدا
 . رمی رو بگ

 ها شدم.  امی قفلشو باز کردم و وارد پ عیسر

 از طرف آرشام بود. تمیپ

بود.فکر کرده من احمقم.اما االن  ستادهیامروز دم در،گوش وا رهیم ادمیفکر کرده  شعوریب ی پسره
 !باهاش بد حرف بزنم دینبا

 نفس راحت بکشم. هیداستان ها تموم بشه و من  نیا یک

زاد.راستش متاسفم.کار امروزم باعث سو تفاهم   کیرو باز کردم و با دقت خوندم:سالم خانم ن  امشیپ
  یز یتا اگر چ  ستادمیا نیهم یازتون کم کنه و برا یز یچ یخواد نمره ا یکردم استاد م یشد.من فکر م
 ازتون دفاع کنم. امیبهتون گفت،ب 

 کتابخونه.  مین،بریوقت دار گهی ساعت د مین یبرا اگر

 

دادم ماسک صورتمو برداشتم و شروع   یکه به ارشام فحش م  نجوریپرت کردم رو تخت و هم  ویگوش
 کردم به آماده شدن. 

 

باز داره  دمی زدم،خودمو رسوندم به اتاق هانا که د یو سورمه ا یمشک یساده  پ یت هی نکهیا هیاز  بعد
 . زنهیحرف م  ی با گوش
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رو آورد   یتند تند زدم رو در اتاقش که برگشت سمت من و گوش  نیهم یمن نشده بود و برا متوجه
 و گفت:بله؟ نییپا

 . ینخوند  یچیهنوز ه شهیامتحانات شروع م گهیهفته د ۱رو بزار کنار.  یاون گوش کمی-

 خونم حاال.تو کجا؟   یعه باشه. م-

 قرار دارم. -

 َدَدر؟ یر یزد و گفت:م چشمک

 چشم قره دادم و گفتم:تو حرفتو بزن.  هیارشام بود و منم  منظورش

هم به قول    ای تا اشکانو صدا کنم تا منو برسونه.سان اطیو منم در اتاقشو بستم و راه افتادم تو ح دیخند
 کنه و طالهاشو بفروشه.  دیخودش رفته بود خر

 ر شد اشکان منتظرم بمونه. کتابخونه،بازم قرا شیپ  میدیرس یوقت

 .ومدهیمنم وارد کتابخونه شدم.کل کتابخونه رو از نظر گذروندم اما ارشام نبود.البد هنوز ن  و

 و برگشتم عقب. دم یدم گوشم ترس  بای تقر یاروم یصدا با

رو صورتش،انگشت اشاره ام رو اوردم باال و گفتم:دفعه اخرت باشه    یو لبخند پهن اریسام دنید با
 ؟؟ید ی.فهمیشیمزاحمم م

 کتابخونه اس. نجایچخبره؟ا-

 . دیزد باعث شد برگردم سمتش و بکم ببخش ارویکه اون  یحرف 

 . ادینشستم و منتظر موندم تا ارشام ب ز ی م هیرفتم سر  بعدشم

 گذشت که اومد. نیم  ۱۰ بایتقر

 ن؟ یکجا نشستم،اومد سمتم و گفت:سالم خوب  دید یوقت

 و بعدش کتابخونه بسته اس. می وقت دار ۷چون تا ساعت  مینظرم زود تر شروع کن .بهیسالم مرس-
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 اره.-

 بگم؟ یز یچ هی کنارم و ادامه داد:قبلش  یصندل  یرو نشست

 . نیریگی نبود که انقد دنبالشو م ی.موضوع دمیو گفتم:من شمارو بخش دمیکش یکالفگ  یاز رو ینفس

 تکوم داد و گفت:باشه.  سرشو

درست ترجمه   یک نکهیو همش هم سر ا می از کتاب رو ترجمه کرد یکل  مثل اون روز بازم
 .مید یخند یو تهش هم م  شدیم کنه،بحثمونیم

 

 ی نظر داشت.خجالتم نم  ری نگاه کردم که همش ما رو ز اری به سام یچشم ری که گذشت،ز کمی
 پر رو.  یکشه،پسره 

 

 

 کشم.  ینم گهی:اوفففف.من دگفتم

 و؟ یچ-

 که خسته شدم.  نهیمنظورم ا-

 باشه. -

 برم خونه. صداش کردم؛  خواستیم دلم

 اقا ارشام؟ -

 ن؟ یخندی خنده که با اخم و تعجب نگاش کردم و گفتم:چرا م  ریز زد

 نه؟؟؟  گیارشام د شهیبه اقا ارشام.کم کم م یراد اومد یاز اقا-

 ارشام راد،خوبه؟  یاقا گمیبه بعد م نیدهن کج گفتم:از ا با
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 ن؟ یناراحت شد-

 نمی چسبونم.بب یرفتار کرد که انگار دارم خودمو بهش م ی بهم بر خورد.جور  یلیبرگردوندم ازش.خ  رومو
 نه؟یاز ا ریمگه غ

 فکر دلم گرفت که صداش دلمو لرزوند.  نیا با

 خانم؟؟!   ایهون-

خانم   ایزاد بودم االن شدم هون کی خانم؟اول خانم ن ایبرگشتم سمتش و گفتم:عه؟شدم هون ییپر رو با
 نه؟  گهید  ایهون شمیو کم کم م

 ؟؟ یار یمنو در م یَادا-

 . ارمینداده َادا در ب ادیمامانم بهم -

 چسبه هااا!  یم؟میبخور یبستن  میبر یای،می.حاال که ناراحت نشدیدار  ی به به!چه مامان خوب -

 راننده ام منتظرمه.-

  نیباشه.خودت ماش  یا گهید زیهر چ ایپدر  ایکردم اون شخص برادر  یراننده ؟؟؟؟من همش فکر م -
 ؟یا یکه با اژانس م یندار 

.برام راننده رونی ب  امیب  ییزاره تنها یدارم.اما بابام نم  نیتا ماش ۲غم نگاش کردم و گفتم:من  با
 گرفته. یشخص

 . یداراش هیاهاااا.پس از اون ما-

 کلمه هااا. نیاز ا  ادیخوشم نم ه؟اصالیچدار  هینگاش کردم و گفتم:ما تی عصبان با

 .میکن  یم  یکار  هی.خب یشی م  یباشه چرا عصبان-

 کار؟  یچ-

.نظرت  میبخور یتا اونجا بستن   نیایکافه،شما هم پشت سرم ب  هیسمت  وفتمیراه م  نمیمن با ماش-
 ه؟؟یچ
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 . میتکوم دادم و گفتم:باشه.بر سرمو

 خودش شد و راه افتاد. نی سوار ماش یو هر ک میخارج شد زد و با هم از کتابخونه  لبخند

رفت و ما هم مثل جوجه ادرک زست دنبالش راه افتاده   یمورد نظر خودش م ی به سمت کافه  آرشام
 .میبود

 ...ای میکرد و من و آرشام دوست یفکر م  یکرد و انگار  ینگام م یجور  هی اشکان

 جواب داد. شوی و گوش  دیَاه گفتم که خند هیمسخره بود  یلی که خ شیزنگ گوش با

 بله اقا؟ -

 . ییجا  رنی خانم دارن م  یول-

 ......... 

 . نی.از خودشون بپرس  دونمینم-

 ......... 

 .نیلحظه صبر کن  هیچشم.-

 گرفت سمت من و گفت:کارتون دارن. ویگوش

 رو ازش گرفتم و گذاشتم دم گوشم. یگوش

 بله؟ -

 ؟؟ یر یم یکجا دار -

 اوممم...-

 کافه.  رمی بگم دارم با آرشام م دمیکش یخجالت م کمی

 کافه.  رمی با آرشام م-
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 ؟ یچ یبرا-

 . یبستن هی یدعوتم کرد برا-

 که؟  یفهمیباشه.حواستو جمع کن.م-

 . فهممیبله،م-

 . میخونه،چون شب مهمون دار ایزود ب -

 باشه بابا.خداحافظ. -

 خداحافظ. -

 .ستهیجا وا هیآرشام چشم دوختم تا بلکه زود تر  نی دادم به اشکان و به ماش ویگوش

 . ستادیو اشکانم پشت سرش ا ستادیا ابونی شد و آرشام گوشه خ ت ی به واقع لی تبد فکرم 

 بود.  کی ش یکافه  هیطرق مخالفم نگاه کردم که  به

و رو   میو با سکوت وارد کافه شد کمی شد و اومد نزد ادهی شدم و همزمان آرشام هم پ ادهیپ  نیماش از
 . مینشست زیم هی

 تو وجودم پر شده بود.  یو نگران استرس

شدن   کیو قسطم نزد ومدمی م  ییجا  نیپسر همچ  هیبا   نیاول ی.چون براشدم یم ینطور یا دمیبا
 بهش بود. 

 ؟ یکه آرشام گفت:کدوم بستن رهی پسره اومد تا سفارش هامون رو بگ هی

 مخصوص. -

 . یمنم شکالت -

 ؟ یشیبگم ناراحت نم   زیچ هیکه رفت آرشام گفت: پسره

 نه.بگو-
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 ؟ یشیاز دست بابات ناراحت نم-

 چرا؟؟ -

 گذاشته برات.  یو راننده شخص رهی گیواست سخت م ینجور یچون ا-

 .هی نطوری خواهرم هم هم-

 ن؟ یشینم  تی خب اذ-

 . میکن یم یزندگ  ینطور یسال که ما ا ۱۰از  شتری.االن بمیعادت کرد-

 بپرسم چرا؟  شهیم-

 گفتم:نه.متاسفم. رک

 باشه. -

 به خوردن.  میهامون رو آوردن و شروع کرد یبراش زدم که همزمان بستن  یکج  لبخند

 م؟یاستاد بد لیپروژه رو تحو نی بهتر میتون   ی:به نظرت مآرشام

 اره.  میاگه تالش کن -

 .هیحرف  نمیاوهوم.ا-

 جو فضا رو عوض کنم.  کمیگرفتم با چند تا سوال  میسکوت بود و تصم  کمی

 ؟ی تو خواهر و برادر دار -

 برادر. هیخواهر و  هیاره.-

 ؟؟یبرادر که اسمش هاوش.تو چ  هیخواهر دارم اسمش هانا و  هیاها.منم -

 اها.اسم داداشم آروان و خواهرم آشا. -

 .یچه اسم قشنگ-
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 اسم تو. یبه قشنگ-

 

 داشت االن؟؟؟؟ یربط ههااان؟چ

 ممنون. -

 باشه؟؟  یک یهامون تموم شد گفت:قرار بعد  یبستن  یوقت

گفتم:کتابخونه دانشگاه   دهیآزارم م نیکتابخونه دانشگاه و ا ادیهم هر روز م اری سام نکهیا یاور  ادی با
 .مینر

 چرا؟ -

 .گهید ادیخوشم نم -

 بگم؟ لشویخودم دل یخوا یم-

 بگو؟  یدونیگفتم:اگه م متعجب

 نه؟ گهید اریبخاطر سام -

 دارم.  کاری اوم..نه من..با اون چ-

 !؟؟؟یالک-

 ازش.  ادیگفتم:اره.خوشم نم کالفه

 اونجا.  میبر  ۹کتابخونه بگو،فردا ساعت  هی.یاوک-

 )...(. یکتابخونه -

 باشه. -

 که آرشام خودش رفت حساب کرد و اومد. میدومون از جا بلند شد هر
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 ممنون. -

 ؟ یبستنبخاطر -

 .گهیکال د-

 کنم. یاها.خواهش م-

 . نمتیب یفردا م-

 خداحافظ. -

 خداحافظ. -

 خودش.  نیو اونم رفت سمت ماش ن یرفتم سمت ماش من

 خودش. یسمت خونه  میهر کدوم راه افتاد و

 ****************** 

سر و صدا رفتم تو اتاقم و افتادم رو تخت و چشمام رو بستم تا بلکه ذهنم  یوارد خونه شدم،ب  یوقت
 استراحت کنه.

 منو به صورت خودکار از جا بلند کرد. ومدیم نییکه از پا   ییچقد گذشت که سر و صدا دونمینم

 

 . نیمهمون ها ک دونستمینم  یحت

هم زدم و اول  یرژلب صورت هیو  دمیپوش  ییمویو شال ل یزرد با شلوار گشاد مشک  زی شوم هی پس
 و خوابه. دهیاونجا دراز کش ایسان دمیرفتم سمت اتاق هانا که د

 بود.  نییهم نبود و البد پا  هانا

 گهیپسر و دختر د هیو مامانش و  اریسام دنیرفتم که با د ییرای رفتم و به سمت پذ  نییپله ها پا از
 پنچر شدم. 
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 اشنا بود اما دختره نه. کمی پسره

 .نشیشناس یکه م ایبلند شدن که بابا گفت:دخترم هون دنمیبا د همه

 مونا هستن. یدختر خانم و اقا پسر برادر زاده  نیرو کرد سمت اونا و گفت:ا بعد

 پسره که رهام بود! نیا

 . خوردیم وهی داشت م  الیخ یبه هانا نگاه کردم که ب عیسر

 .دنتونیتکوم دادم و گفتم:خوشبتم از د یسر 

 شما نه.  دنیاروم گفتم:البته از د یلی و ننش نگاه کردم و  خ  اریبه سام پر رو  یل یخ بعدشم

 گه؟ ید یکنی گوشش گفتم:حال م ریکنار هانا نشستم و ز بعدشم

 چقد خوشمزه اس.  یدونیاره.نم یوا-

 ؟ یدرشت گفتم:چ یچشما با

 . نایتو بشقابش اشاره کرد و گفت:ا یها یتوت فرنگ به

 ست؟ یپسره رهام ن نیگفتم:مگه او  میشونیزدم رو پ  اروم

 چرا هست. -

 که رو به روت نشسته؟ یست یخوشحال ن یعنی-

 باهاش قهرم. -

 ادامه ندادم. گهیشدم و د ال یخ یو ب دمیخند اروم

 

 هست؟  یگفتم:مشکل  کردی نگام م  یبا نگاه مونا که به حالت چندش  هوی

 . زمی نه عز-
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 . زمیو گفتم:باشه عز دمیمسخره خند 

 دارم. کهی زن نیبا ا یبودن که چه دشمن دهیفهم همه

 بود.  یگفت و عاد ینم  یز ی هم چ بابا

  دیمثل فنر از رو مبل پر غی هانا با ج  هویمسخره گذشت که  یو با حرفا یعاد یل یساعت خ مین حدودا
رو برده بود    !مامان هاوشنیگرفت جلو بابا و گفت:بابا بب شویسمت بابا و گوش  دیبدست دو یو گوش

 ! نیگرفته.بب یی چه عکسا نی.بب هیآتل

حرص دادن مونا  یو برا یذوق هانا منم ذوقم گرفت و رفتم سمتشون و سرمو کردم تو گوش نهمهیا از
 .می تا نگاه کن  زدمیم یگر ی پس از د  یکی به به و چه چه راه انداخته بودم و خودم عکسارو  یالک

بلوندش که تا   یبود و موها نیبلند و بدون است غی قرمز ج راهنی به عکس مامان که با پ میدیرس هوی
 شونه هاش بود رو دورش باز گذاشته بود. 

 بود.  یعکس جذاب یلیخ  یلعنت

 مامان خوشگلم چه ناز افتاده تو عکس.  یگفتم:آخ  عیمونا نگاه کردم و سر  به

 . ری رو گرفت سمت هانا و گفت:بگ  یگوش بابا

 حس کردم هنوز جا داره که مونا حرص بخوره.  یو بعد از مکث کوتاه میانا بهم نگاه کردو ه من

 .نیو رفتم سمت مونا و گفتم:مونا جون عکس مامانمو بب   دمیرو از هانا قاپ  یگوش نیهم یبرا

 با حرص نگام کرد و گفت:خوشگله. مونا

 . یدیبه خودم گرفتم و گفتم:اما تو که عکسو ند یعاد ی افهیق

 ؟ ین یبش شهیم ایوسط و گفت:هون  دیپر  بابا

 گفتم:باشه. ناراحت

 هانا رو دادم بهش.  ینشستم سر جام و گوش بعدشم
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 بودن اما من دلم خنک شده بود.   یچند لحظه افتاد عصب نیکه تو ا ییاز اتفاق ها همه

 

 

 )کاور:رهام( 

  ایسان دمیراحت رفتم تو اتاقم که د  الیرفتن  و منم با خ  نایشب بود که اون مونا و پسرش و ا یاخرا
 .زنهیمنو برداشته و داره م تاریگ

 بود که زد تو ذوقم.  یز یچ نیکه رو گونه اش روانه شده بودن،اول  ییاشکا

 قدم برداشتم سمتش و دستمو گذاشتم رو شونه اش.  اروم

 پاک کرد و نگام کرد.اشکاشو  عیزدن برداشت و سر تاریمتوجه من شد دست از گ یوقت

 ! ؟؟؟یکرد هیگر-

 . ستین  یمهم زیچ-

 هانا.  شی پ  رمی رو گذاشت سر جاش و گفت:من م تاری بلند شد و گ نیهم یادامه بدم و برا  نذاشت

 ندادم.  ریتکوم دادم و بهش گ سرمو

 

 ********************* 

داشتم،اما تنبل شده بودم و از رو تخت بلند  که با ارشام  ی مونده بود تا قرار  قهیدق  ۴۰شده بود و  صبح
 شدم.  ینم

 

رو برداشتم و رفتم  لمیزدم و وسا یبنفش و مشک  پیت هیبلند شدم و بعد از انجام کارام،  نی م ۳از  بعد
 . نییپا
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 خوردن،منم رفتم سمتشون و گفتم:سالم.   یو هانا  داشتن صبحونه م ایو سان   بابا

 . یسالم ابج -

 سالم.-

 دانشگاه؟  یر یسالم م-

 کتابخونه. میریم یپروژه ا هی  یبابا نگاه کردم و گفتم:نه.با ارشام واسه  به

 ! نیشد یم ینگام کرد و گفت:چه زود صم  یا  هیبا مکث چند ثان  بابا

 .میدیو گفتم:هنوز به اونجا نرس دمیبابا رو فهم منظور

 و به اشکان گفتم آماده بشه. اطیزدم و تند تند رفتم سمت ح  روزی از اشبزخونه ب بعدشم

 

 شدم و رفتم سمت کتابخونه.  ادهیپ  نیاز ماش  عیمورد نظر،سر یبه کتابخونه  میدیرس یوقت

کارش   ر یکاغذ و کتاب دستش و بود و در گ  یکه کل دمیوارد کتابخونه شدم از دور آرشام رو د یوقت
 بود.

 ؟ یسمتش و اروم گفتم:سالم.خوب  رفتم

 بلند کرد و نگام کرد و لبخند زد. سرشو

 . نی؟بشیتو خوب  یسالم.مرس-

 شد.  رید دیکنارش بود و گفتم:ببخش بایکه تقر یرو صندل نشستم

 . یرفع کن  یایداره که گفتم تو ب یی مشکل ها هیرو ترجمه کردم اما  یچند خط   هی نیاشکال نداره.بب -

 باشه. -

 گرفتم و شروع کردم به رفع اشکال هاش.  رو ازش کاغذا
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  مین یبعد اخرش بش میو ترجمه کن  میکن میچند صفحه ،چند صفحه تقس ایب گمیتموم شد گفتم:م  یوقت
 . میاشکال هاشو رفع کن

 خوبه. -

 به ترجمه کردن. میصفحه رو اون و چند صفحه رو من شروع کرد چند

 

نشستم.اما آرشام هنوز تموم نشده بود و  کاری من کارم تموم شد و ب چقد گذشته بود،اما دونمینم
 کنه.  یخواست بمب خنث  یسرش تو کتابه بود که انگار م یجور 

 

 بود.  دیو کفش اسپرت سف  یبا شلوار مشک  دیسف شرتیت هیلباسش نگاه کردم که  به

 

 کرد.  یعطرش بودم،آدمو مست م عاشق

 

وارد   ی واشکی دم،امایم امیپ ی ک یتم دستم که انگار دارم به گرف یدر اوردم و جور  مویگوش یواشکی
 شدم و ازش عکس گرفتم. میگوش نی دورب

 و گفت:من تموم شدم.  دیمثل فنر پر هویمن نبود.اما  یمتوجه کارا و نگاه کردن ها اصال

 وقته که تموم شدم. یل یگفتم:من خ الیخ یب  افهیق با

 . میتا شب رفع اشکال کن دیترجمه تو اونقد غلط داره که با یخنده نگام کرد و گفت:ول با

 کنم. یتو رو من رفع م یترجمه   ینگاش کردم و گفتم:خوبه مشکل ها طلبکار

 . یشیو گفت:خب چته؟؟چرا ناراحت م   دیبلند خند بایتقر

 منو ازم گرفت و شروع کرد به خوندن. یترجمه  بعد
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و بدون اراده،با مشت زدم تو    یناگهان یل یخ کدفعهیگرفت که   یم  یالک یخوند و غلط ها یم یه
 ؟؟؟ یر ی گ یغلط م یبازوش و گفتم:چرا الک 

 کردم.  یچه غلط دمینگام کرد که تازه فهم متعجب

 و گفتم:ببخ...   نییانداختم پا سرمو

 شده؟؟؟؟ یادامه بدم و گفت:حاال مگه چ نذاشت

 .یکردم ناراحت شد نگاه کردم و گفتم:فکر  بهش

 نه.-

 . میکرد یدگ یکارمون رس یبه ادامه  یعاد  یلیخ  بعدش

 خونه. میبر میگرفت  میم،تصمیحس خسته شدن کرد یکه هر دوتامون حساب  یوقت

 کتابخونه؟؟ میای ن هیگفت:نظرت چ هویکه  میشدیاز کتابخونه خارج م میدوتامون با هم داشت هر

 م؟؟یگفتم:پس کجا کارامون رو انجام بدگرد نگاش کردم و  یچشما با

 ما.. یخونه   ایدن،بیاومم.اگر خانوادت اجازه م-

 .میشما،کارا رو انجام بد یخونه   امیمن ب  ایحرفشو خورد و گفت: یکردم که ادامه  یاخم نگاش م با

 دهن کج نگاش کردم و گفتم:اگر بابام اجازه داد،باشه. با

 گفتم:خداحافظ. تکوم داد که  سرشو

 خداحافظ. -

 و رفت.  نشیاشکان و اونم رفت سمت ماش نیسمت ماش رفتم

 

 ..شهیزود داره جذب من م چه
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تا برم خونشون رو   ومدیپر رو هاااا...انا بدم هم ن یل یخ یجمله ام خندم گرفت و تو دلم گفتم:ول  نیا از
 داره. یخونه مجرد یعنیمن، ی.البته گفت خونه  نمی بب
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