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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

   

 ی رمان دختر شرور | محدثه فارس

 

 

 

  

 است.  یک ینزد نی که در ا یینام خدا به

 

 رمان: دختر شرور  نام

 

 ی : محدثه فارسسنده ینو نام

 

 عاشقانه ،یسی : طنز، پلژانر

 

http://www.romankade.com/
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 : خالصه

 

  شیاز اندازه و آزار مردم باعث خوشحال  شیب  یطون ی . از نظر اخالق و رفتار؛ شگهی دختِر بد، بِد، بِد، د هی
عاشق بشه،   یدختر نیهمچ  دی! تصور کنشهی و عاشق م  کنهی م  رییتغ یدفعه همه چ کی ی! ولشهیم

 . دیپس با ما همراه باش  د؟یو بخند  دینیرو بب  جشینت دیدوست دار ای! آالیواو

 

 :مقدمه

 

  یزندگ ی برا یخطرناک بزنم! کار یبشه ممکنه دست به کارا  یبا اعصابم باز  ادیدختر بدم، ز هی من
  کیاز نزد یول  امی تر به نظر م! از دور قشنگکنمی نگاه م هاشیگوشه و به باز هی نمیشیم کنم،ی نم

 ایمن  ا ی! هقرار بد نهیدو گز نی من رو ب  یکس ذارمی. نم یکه تحمل موندن باهاش رو ندار امی کس
. و در آخر اضافه  رهی. افکارم َبده، مثل خودم؛ از من نخواه خوب باشم چون عواقبش پاچه گچکسیه
 !« دیبا من نگرد م،یکه »من دختر بد کنمیم

 

 متفاوته.   یل یرمان خ نی.ن: اپ

 

 اهلل«  »بسم

 

 رو کج کردم و گفتم: افمیق

 

 ؟ یهست یچرا انقدر حزب الله  یجذاب نیرو تو روخدا! آخه بگو المصب تو به ا  افشیق -



 رور دختر ش 

4 
 

 

 حرف من گفت:   دییدر تا سوگند

 

 .یِ اکهی چه ت نی به خدا. آخه بب فهی واقعا هم، ح -

 

 رو باد کردم و محکم ترکوندم که سوگند چپ چپ نگاهم کرد! برگشتم سمتش و گفتم:  آدامسم

 

 که؟  یدونی م ادیبدم م  یجورنیا یهااصال از آدم اد،یاصال ازش خوشم نم یدونی م  یول -

 

 ل**ب گفت و ادامه داد: ریز یشیا

 

 خشک نچسب.  ی! پسره ادی و خوشت هم ب  اینه تو روخدا! ب -

 

. ازم دور شد  یبلند شد و بعد از زدن چشمک عیت و پشت سرم رو نگاه کرد و سرسوگند برگش  هوی
 پام. کنارم نشست و با لبخند نگاهم کرد! یکیاون  یو پام رو انداختم رو  دمی هام رو در هم کشاخم

 

 ؟ یمنت کش  یاالن اومد -

 

 هام و گفت: چشم یرو دوخت تو   شینافذ مشک یو چشما دیخند
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 ؟ یقهر شما رو تحمل کرد خانم  شهیمگه م -

 

 بود نگهش داشتم و اخمم رو حفظ کردم.  یبا هر زور یول  ومدیداشت به لبخند کش م لبم

 

  یدفعه کور خوند نیا ی! ولیتا من و خر کن یایو آخر سرم م یکن  یاشتباه م  یرفتارا شته؛یکار هم  -
 ! اوشیآقا س

 

 گفتم: عی سر با خنده خواست دستش رو بندازه دور گردنم که اوشیس

 

 بکش بابا.  ،یهو -

 

 . ارهی کرد با لحن آرومش از دلم در ب یسع یدر هم رفت ول  اوشیس یهااخم

 

 ... خب من غلط کردم، خوبه؟ های کرد یقاط  یحساب  نکهیها! مثل ابابا، خانم خانم  یا -

 

پسر جذاب و پولدار و مغرور    دیلبم نشست. فکرش رو بکن یرو میغرور و بدجنس  یاز رو یلبخند
 هیدنبال من بود.  اوشیس یهاوارد دانشگاه شدم چشم یمن افتاده! از وقت یبه پا  ینطوریدانشگاه ا

  اونو از  گذرهی سال م کی! همش گذرهی وارد دانشگاه شدم انگار چند سال م یاز وقت گمی م یجور
دوست نباشم و ال   یپسر چیاشم و با هکه پاک ب ستمین  یاصال هم دختر قم،یرف  اوشی موقع من با س

 ازدواِج! شیهم قصد جد اوشی و س اوشمیفعال با س یول  شدمی و بل هم نباشم، با پسر دوست م
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 *با*م رو غنچه کردم و گفتم: ل

 

 .کنمی راجع بهش فکر م -

 

دانشگاه  زونیآو یمردونه و جذابش که دخترا یو به صورتم زل زد، آروم با اون صدا  دیخند اوشیس
 عاشقش بودن گفت: 

 

 !نهیتو بش یرو یعوض چینگاه ه خوادی . دلم نمتیآب یهاعاشق اون چشم وونه،یمن عاشقتم د -

 

.  هیرتیغ  یول  خورهی نم افشیحرفاش! اصال به ق نیحوصله ازش گرفتم. ما رو کشته با ا یرو ب  نگاهم
از   ومدینبوده! من که اصال خوشم نم ینجوریدو روزش ا  یقبل یدخترادوست  ی رو گنی م هاشق یرف
 روشن فکر باشه!  دی. آدم باهایباز  یرتیها و غادا نیا

 

داره،  یاکهی خودمون. المصب عجب بدن ت  یپسر حزب الله  نیبه کوه غرور دانشگاه افتاد، هم چشمم
 چیو خشِک و به ه یبا خودت؟ جد یکنی رو م  نکاریچرا ا یرو که اصال نگو! آخه بگو لعنت  افشیق

  زدیکه من رو صدا م اوشی س ی! با صدابندهی لباسشم تا آخر م یهادکمه کنه،ی نگاه نم  یدختر
 نگاهش کردم:  جیبرگشتم و گ

 

 هوم؟  -
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 مند گفت:  گله

 

 ؟ یکنیبه اون پسره اومول نگاه م یتو دار -

 

 هم و گفتم:   یتو دمیرو کش  اخمام

 

 نرفته ها. ادم ی شبت یهنوز کار د ؟یتو به من شک دار -

 

بودم با   دهیپوش  یکوتاه و تنگم، شلوار تنگ و چسبون  ی . مانتوبلند شدم مانتوم رو صاف کردم  عیسر
از   یمثل بعض  یبا حجاب نبودم ول   تر،ن ییپا دمیکش کمی مقنعم رو  دم،یخوشگل سف یآل استارا

 !اوردمیشورش رو درنم  گهید یاعقده  یدخترا

 

راه افتادم به سمت کالس،    کردیکه با اخم نگاهم م اوشیبه س  تیاهمی رو جا به جا کردم و ب کولم
دنبالم   اوشیکرده! س ریگلوم گ یتو  کلشیخدا ه یوا رفت،ی من راه م یدرست جلو یِ پسر حزب الله 

 نگفتم بهش چون برام مهم نبود! یزیاومد و دستم رو گرفت، چ

 

کنارم، برگشت سمتم و  اوشیکنارش و س  یاول نشست و منم صندل فیو پسره رد میکالس شد وارد
 گفت: 

 

 هانا؟  -
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 گفتم:  یسمتش و عصب  برگشتم

 

  زدمیزنگ م  بهت یهرچ شبید  ؟یبهم بگ یهرجا رفت ی! مگه به من قول نداداوشیساکت شو س  -
 یرفت گهیبه دوستت زنگ زدم م  ،یدر حال مکالمه بود ای یدر دسترس نبود ای یِاشغال بود ای

 ! یمهمون

 

 و آروم گفت:   دیرو گز  لبش

 

 شد.   ییهویبه خدا   یبهت بگم ول خواستمی م  زم،یهانا جان عز -

 

  دیسف یداشت، صورت یجذاب  یلیخ  افهیق  اوشیبزنم که با ورود استاد دهنم و بستم، س  یحرف خواستم
 یها. البته از نوع مردونش، چشمیهشت یخداداد یبا ابروها  یمناسب، دماغ عمل  یهاش ی با ته ر
فرم بود، در کل بگم خوشگل بود و   یرو کلشمی! هیمجعد مشک یداشت و موها یمشک  ریپاچه گ

 ! یهر دختر یآرزو

 

برام مهم بود و به قول خودش   اوشیبود، رابطم با س   اوشی مدت حواسم به درس نبود و به س تمام
 نیو ا کنهی رو از من پنهون م  زهای چ یبعض کنمی چرا حس م دونمی نم  یول  میازدواج داشت میتصم

 ! زهیاعصابم بهم بر کمی شهی باعث م

 

 نگاهش کردم. عی سال داشت سر 40 دیاستاد جوونمون که شا یصدا با
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 _ حواست کجاست دختر؟  استاد

 

 

 

 

 

 و گفتم:  دمیرو گز لبم

 

 

 

 

 

 جا استاد.  نی_ هم من
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 بهم انداخت و گفت:  یمسخره ا نگاه

 

 

 

 

 

 اندازم! ی کنم، در جا م یکس رحم نم چیترم من به ه نی_ منم که اون موجود چهارپا، ا استاد

 

 

 

 

 

 گفتم:  یرو نداشتم، با لحن مزخرف ییاستادا ن یهمچ یزدم، اصال حوصله   یپوزخند
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 !دیبکن  دیخوا  یم کاری چ ستی من مهم ن یالبته بگم برا ره،یهم انتظار نم  نی از ا شتری_ ازتون ب من

 

 

 

 

 

 ترم!  نیممکن بود لج کنه و کال نابودم کنه ا یول  یبکن  یخوا یم  یخواستم بگم چه غلط یم

 

 

 

 

 

 گفت:  تی عصبان با
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 ه؟یدختر چ نیبسه، اسم ا ی_ زبون دراز استاد

 

  اوشیاز س ای دنیترس یدونم بچه ها از خودم م یدونه؟ نم یاستاده که اسم دانشجوش نم  نمیا هه،
 نگاهش کردم.  یشد حرص  یم بلند منفر که از کنار گوش هی ینکره  یبا صدا یزدن، ول   ینم  یکه حرف

 

 

 

 

 

 !یاستاد، هانا برات  ی_ برات 

 

 

 

 

 

نگاه خشک بهم انداخت و بعد با غرور   هیبرگشت و   اد،یبدم م  نیچه قدر من از ا ،یجی بس  کثافت
 شد! یدستم له م ینگاهش رو گرفت، خودکار داشت تو
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  یسع اوشی فشردم و س یهم م یبه سمت دفترش رفت و اسمم رو نوشت، دندونام رو رو استاد
 داشت آرومم کنه!

 

 

 

 

 

 گفتم:  یآروم یآوردم که کالس همون موقع تموم شد، با صدا شانس

 

 

 

 

 

 . امی تا من ب ریبگ  چیساندو هیمن گشنمه، برو  اوشی_ س من
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کالس  رون،یاز کالس رفت ب  هیجی به پسربس  نینگاه خشماگ هیرو تکون داد و بعد از انداختن   سرش
و جلوش رو گرفتم، در و بستم و نگاه  دمیپسره تازه بلند شد بره که پر نیشده بود و ا  یخال بایتقر

 و گفت:  نیچشماش، نگاهش رو انداخت زم  یشرورم و دوختم تو

 

 

 

 

 

 کنار لطفا.  دی_ بر

 

 

 

 

 

 گفتم:  رومآ
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 دستمال! یکه اسمم رو به استاد گفت  یغلط کرد ؟یهست ی ک ی_ تو فکر کرد من

 

 

 

 

 

ابروم و انداختم باال و به سمتش رفتم که رفت عقب،   یتا  هیهم نداد،  یو جواب دیکش یق یعم  نفس
 زدم و گفتم:   یپوزخند

 

 بچه مثبت؟   رونیب  یپدر خودت رو از پنجره بنداز لمیمثل ف یخوا  یالبد م ه؟ی_ چ من

 

 

 

 

 

 به من نگاه کنه گفت:  نکهیل**ب گفت و سرش رو بلند کرد و بدون ا ریز یاالالله الاله
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 ! یخانم برات دی_ شر درست نکن 

 

  ومدیکه خوشم نم ومدی! انقدر ازش بدم م دونستمی من نم یول  دونستی من رو م یلیاسم و فام اون
 بدونم!  اسمش رو یحت

 

 دوباره بره که گفتم:  خواست

 

 !یهو -

 

 در هم شد و گفت:  اخماش 

 

 !ی هووو نه و ُرهام نور -

 

آروم   ن،ییتر و فاصلم رو باهاش کم کردم. سرش رو انداخته بود پا کیزدم و رفتم نزد یبدجنس   لبخند
 و شرورانه گفتم: 

 

 ؟ی گ یاز من خوشت اومده که اسمت رو بهم م -

 

 ل**ب گفت:  ری بهم انداخت و ز ینگاه مین
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 استغفراهلل!  -

 

و از   دمیلبخندم هنوز سرجاش بود. شرورانه خند رون،یبا سرعت از کنارم رد شد و از کالس رفت ب  بعد
که  دی با صورت گرد و سف یذهنم نقش بست، پسر یخجالت زدش تو افهیق رون،یکالس زدم ب 

! یاکه یت که ی رو فرم و ت یلک یداشت و ه یاهو مدل داد ی مشک یسبز روشن داشت و موها یهاچشم
  اوشیدانشگاه شدم و به سمت س اطیو بچه مثبت باشه! وارد ح  یانقدر خجالت  خوردی بهش نم  اصال

. اخمام  ِش ی گوش  یکه سرش تو  دمیمنتظر من نشسته بود رفتم. نشستم کنارش و د مکتین یکه رو
 اعتراض کرد که با اخمم دهنش رو بستم! و از چنگش در آوردم،  شیآن گوش هیهم رفت و در  یتو

 

  شی جلوم باشه و با گوش یک ی نکهیاز ا یها ولشدم، بهش مشکوک نبودم   شیگشت زدن گوش مشغول
که زود بهش برگردوندم،    ستین ی خبر دمی. دکردمی نم ی کار  نیوقت همچ چیور بره متنفرم! خودم ه 

ازش گرفتم.  یحرف چیرو گرفت سمتم و منم بدون ه هاچی از ساندو یکیحاال اون اخماش در هم بود. 
 !اوردم ی خودم نم یبه رو  یبودم ول  یاون استاده حرص یاز ماجرا هنوز

 

 یاشونه خورد،ی رو م   چشیو نگاه کردم که با اخم ساندو اوشیگاز گنده بهش زدم و برگشتم س هی
رو گاز زدم. با چشمم دنبال سوگند  چمی ها نگاه کردم و ساندوانداختم باال و دوباره برگشتم و به بچه

 االن در حال مخ زدن کدوم پسره!  ستیازش نبود، معلوم ن  یخبر یگشتم ول

 

 [فرهنگی .]بنی زم یگازم رو هم زدم و آشغالش رو پرت کردم رو نیآخر

 

 و گفتم:  اوش یسمت س برگشتم



 رور دختر ش 

18 
 

 

 .گهید رمین مم -

 

 گفت:  تیاخماش باز شد و با جد باالخره

 

 . برمتی خودم م -

 

تموم شه و بعد با هم راه  چشینکردم و به تکون دادن سرم اکتفا کردم، صبر کردم ساندو مخالفت
 خونه. گشتمی بر م دی. کالس نداشتم و بامیفت یب

 

با   هایل یبا حسادت، خ های لیخ   نگ؛یبه سمت پارک  می تموم کرد و بلند شد. با هم راه افتاد باالخره
 !کردنیهم با حسرت به ما نگاه م های ل یخ  ،یخوشحال

 

 من بود! یبرا اوشیبود که االن س نیکدومش مهم نبود، مهم ا  چیمن ه یبرا یول

 

 میرو روشن کرد و از دانشگاه رفت نی پام، ماش یخوشگلش شدم و کولم و گذاشتم رو  نیماش سوار
 سکوت بود.  نمونی. هنوز ب رونیب

 

 اوش؟ یس -
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 و آروم جوابم رو داد:  دیکش یق یعم  نفس

 

 جانم؟  -

 

 و گفتم:  دمیرو گز لبم

 

 ؟ یاز دستم ناراحت  -

 

 و گفت:   دیو مهربون نگاهم کرد، دستش رو بلند کرد و لپم رو کش برگشت

 

 ! نی. همیشی دهن به دهن م یپسره، نور  نیبا ا ادیز  ادینه وروجک، فقط خوشم نم -

 

 !ی... هعگهیکرده بودن، بله د یآقا فضول  پس

 

 یجهان هست  نیا یاز اون تو باتری انگار عقل کله و ز کنهی رفتار م  یجور هی اره،یخوب حرصم رو درم  -
 وجود نداره! 

 

 گفتم:  هویکه  می راه بود یکرد و به تکون دادن سرش اکتفا کرد، وسطا یآروم  خنده
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 قرار بود برم دنبالش.  ربود یدمت گرم برو دم مدرسه ه ،یوا یا -

 

 کرد و گفت:  یبلند یخنده

 

 چه قدر دلم براش تنگ شده. -

 

بگم خانوادم از رابطه من و  تونمی م  نهیرو دوست داشت و به ع ربودیواقعا ه  اوشیزدم، س  لبخند
که اونم  کردی مادرم مخالفت م  کمیفقط  م،یقرار ازدواج گذاشت دونستنیخبر داشتن. چون م اوشیس

 ! ستیام برام مهم ناز بس پررو 

 

هاشون که منتظر بچه  ییشدم و رفتم دم در مدرسه، مادرا ادهیپ  نیاز ماش  م،یدیمدرسه که رس به
 واال! دن،یانگار جن د کردنی بهم نگاه م   یبی طور عج هیبودن  سادهیوا

 

  دمیو د ربودیه زدنی ها هوار مپسر بچه نیچه قدر هم ا  رون،ی ب ختنی خورد و مثل گوسفند ر زنگشون
. دهی م شی جلوش که افتاده رو نما یتا کجا بازه و دندونا ششمین اد،یداره م یرعل ی با دوستش ام

 کالس اول بود قربونش برم! 

 

سمتم و با ذوق   دییهم دو یرعلی سمتم و منم با خنده بغلش کردم، ام دییمن خوشحال دو دنید با
 گفت: 

 

 سالم خاله!  -
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 موهاش و گفتم:  یرو دمیو کش دستم

 

 ؟ یخوب   زم،ی سالم عز -

 

 گفت:  بشیج  یتو ذارهی با اون زبونش که تمام هفت جد و آبادم رو م ربودیرو تکون داد و ه  سرش

 

 ؟ یاومد ای با س -

 

و  میکردم و از کنارشون رد شد یسالم آروم  ومدی که داشت م یعل  ریکردم و به مادر ام یاسرفه
 و دادم:   ربودی همزمان جواب ه

 

 آره جوجه! -

 

و در عقب رو باز کرد و سوار شد، منم در  نیماش سمت   دییدستاش رو از دستم آزاد کرد و دو ربودیه
 جلو رو باز کردم و سوار شدم. 

 

 . ایسالم س -

 

 با ذوق برگشت سمتش و گفت:  اوشیرو خوردم و س  خندم
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 داداش؟  یبود کارهیسالم پهلوون، امروز چ -

 

 شدم.  رهیحرف زدنشون خ   یصورتم نشست و با ذوق به الت  یرو  لبخند

 

 گشنم. یرو روشن کن که حساب  ابوتی ن یا ،یکاره داش  چیه -

 

  یدار ینگاه معن میبا خنده ن  اوشی کرد! س کسانی و جد و آبادش رو با خاک  اوشیزد س نهی به ع یعنی
و من فقط  کردنی دوتا بهم بحث م  نیتا خوده خونه ا م،یو راه افتاد دمیبهم انداخت که خند

 خودم بزرگش کرده بودم! ییجورا هیفته بود چون به خودم ر  ربودیه یرفتارا  دم،یخندیم

 

 هیو با   اوشیبه دست مشت شده س دیدستش رو مشت کرد و کوب  ربودی ه میدیخونه که رس به
 شد.  ادهی پ یخداحافظ 

 

 دستت درد نکنه، خداحافظ عشقم.  -

 

  ربودیه  نیشدم، به در خونه که باز بود نگاه کردم و وارد شدم، ا ادهی پ نیاز ماش یاز خداحافظ بعد
 اصال صبر نداره!
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نشستن  یبرا یاو باغچه پر گل و تخته وهیسه تا درخت م یسرسبزمون که دارا اطیو بستم و ح در
هم نبود. دستمون  یعال  هیبد نبود. عال مونیبود و رد کردم و وارد خونه شدم، وضع مال  اطیح یگوشه

 !میهست امرزمی پدر بزرگ و پدر خداب هیارث ونیرو مد نیو ا دیرسی ه دهنمون مب

 

مانتوم رژم رو   نیبا آست عیآشپزخونه جوابم رو داد. سر یکردم که مامان از تو  یوارد شدم سالم بلند  تا
 هیرو پرت کردم  فمی شدم و ک ربودینده، وارد اتاق خودم و هاله و ه  ر یکمرنگ کردم تا دوباره بهم گ

  یلیو خ ودبود که دوطبقه ب ربود ی گوشه. اتاقمون بزرگ بود و خوشگل، سمت چپ تخت من و ه
بنتن و بتمن و مرد   یباال، معموال سمت خودش رو با عکسا ربودی بودم و ه ن ییباحال، من طبقه پا

گذاشته بودم، سمت راست اتاق هم   یلیگیم  یلیگیج یزها یپر کرده بود و منم عروسک و چ یعنکبوت 
تختا   یرو وبهتخت جدا داشت، ر هی  نیهم یبرا دیترس  یم یطبقه ا یهاتخت   نیت هاله بود، از اتخ

اتاق هم شامل دراور   لیوسا هی بق گهیبود که مخصوص هرکدوممون بود و د یواریهم سه تا کمد د
 ! میداشت یبود، کال اتاق باحال  ربودیه یمن و هاله و شونه و ژل مو شی لوازم آرا

 

خورده بودم   چیساندو اوشیبا س  نکهیبا ا رون،ی عوض کردم و از اتاق رفتم ب یلباس راحت رو با لباسام
به گفتم و ادامه درست کرده، به  نهیمامان آش ترخ  دمیهنوزم گشنم بود، وارد آشپزخونه شدم و د یول

 دادم:

 

 مامان خانم چه کرده! -

 

 و گفت:  دیبرام آش کش   ز،یبهم زد و من نشستم پشت م یلبخند مهربون  مامان

 

 ؟یپسره اومد نیدوباره با ا -
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 گفتم:  یبده! عاد  ریبهم گ خوادی االن دوباره م یوا

 

 آره.  -

 

 چشمام و گفت:  یرو دوخت تو میبهش بود هیرو که هممون شب شی نگاه آب یحرص

 

 ره؟ی گوشت نم  یچند دفعه بهت بگم دختر من آبرو دارم؟ چرا حرف تو -

 

 و گفتم:  رونیو فرستادم ب  نفسم

 

 نکن روم! دیمامان توروخدا االن کل -

 

که بابا   ی. مامان از وقتزی شد، بهتر. فقط نگاهش رو دوخت به م مونیبگه که پش  یزیچ هی خواست
درک   پتونمی حساس شده؛ من اصال نم شتریاالن ب یقبال هم بوده ها ول یعنیبه فکر مائه،   شتریمرده ب

مامانم   یاصال هرچ نیهم یدارم با جنس مخالف ارتباط برقرار کنم و همکالم شم، برا ازیکنم، من هم ن
 .دمی موارد به حرفاش گوش نم  نیدر ا یول هاکنمی نم ی احترامی قبول کنم! بهش ب  تونمی رو نم  گهیم

 

  یرو ربودی که من و ه یدر حال چرخه،ی داره دور خودش م یمامان ه دمیه تموم کردم درو ک غذام
 : دم یپرس م،یدید یو برنامه کودک م  میمبل لم داده بود
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 مامان؟  هیچ -

 

 دستش و گفت:  یرو زد

 

 ! مهیو ن کیاالن  یخونه ول   ادیب  12 دیامروز دوشنبست، هاله با -

 

اتاق، منم نگران شده بودم. خواستم لباس بپوشم برم دنبالش   یدر هم شد، بلند شدم و رفتم تو اخمام
حداقل   دم،ی . لبم رو گزاد یپسر م هی که هاله داره با  دمیرفتم ل**ب پنجره و د دم،یخنده شن  یکه صدا

شروع نکردم که، منتظر    یسالگ 15! از  ایغلط باز نیسن هم شروع نکردم به ا نیاز ا دمیحرف گوش نم
رفت   یمبل؛ مامان با نگران یو منتظر نشستم رو رونیگ خونه رو که زد از اتاق رفتم بباال، زن ادی شدم ب

 گفت:  یتوخونه، سالم کرد و مامان با نگران  ومدیسمت هاله که داشت م

 

 آخه؟ ییدختر تو کجا -

 

 با تعجب گفت:  هاله

 

 .گهیوا مامان، مدرسه بودم د -

 

 صداش رو بلندتر کرد:  مامان
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 ساعت؟  نیاالن؟ ا ؟یایاالن م -

 

 هوا تکون داد و گفت:  یدستش رو تو هاله

 

 ولم کن مامان!  -

 

 اتاق که داد زدم: یبره تو خواست

 

 . نمیبب سایوا -

 

 و گفتم:  میساعت مچ  یبا دستم زدم رو ساد،یکه وا دیترسی از من م خداروشکر

 

 ؟یبود یموقع کدوم گور نیتا ا -

 

 تته پته گفت:  با
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 !گهیَمـ... مدرسه د-

 

 طعنه گفتم:  به

 

 مدرسه آره؟  -

 

 صورتش تکون دادم:  ی وار جلو دیتند رفتم سمتش، انگشتم تهد یشدم و با قدم ها  بلند

 

دهنت برق از   یتو کوبمی چنان م نم یبب  گهیبار د هی!یزن یبا مامان حرف م  ینطوریدفعه آخرت باشه ا -
 ؟ یدیهاله، فهم ذارمی زندت نم یکن رید گهی بار د هیچشمات بپره، 

 

اتاق، برگشتم سمت مامان و اشاره کردم ولش کنه، با   یگفت و بدو بدو رفت تو یترس چشم  با
 : دم یشدم، آروم پرس  رهیوحشت کرده هاله خ یآروم وارد اتاق شدم. در و بستم و به حرکتا یهاقدم

 

 بود؟  یاون پسره ک  -

 

 ا تته پته گفت: و برگشت من رو نگاه کرد، ب دیپر رنگش

 

 ؟ یکدوم پسره آج  -
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 کردم و گفتم:  نی و خشمگ افمیق

 

چون قصدمون ازدواجه، چون مامان  اوشم،یمن االن با س ین یبیمن خرم؟ هاله، اگه م یفکر کرد -
امروز و   کردم،ی غلطا رو نم  ن یهمسن تو بودم ا یسالمه و وقت ازدواجمه ول  19چون  دونه،یم

  یبر  ذارمیو اصال نم  رمیگ ی رو ازت م  تی گوش یکنی م ییغلطا نیهمچ نمیبب گهیبار د هیگذشتم. اگه 
 .یشناس ی مدرسه! خودت که خوب من رو م

 

  ینگاه رفت،ی و با مقنعه مدرسش ور م  نییسرش رو انداخته بود پا زدمی که من حرف م یمدت  تمام
 به سرتاپاش انداختم و گفتم: 

 

 ناهار بخور! ایرو عوض کن ب  لباست -

 

  ونیزیتلو خی م ربودیه دمیمبل که د ینشستم رو رون،ی رو آروم تکون داد و من از اتاق رفتم ب  سرش
بچه   نیما رو هم متوجه نشده، از بس ا یهاشده. از حالتش خندم گرفت، باور کن اصال دعوا و بحث 

 !ونِ یزیمعتاد تلو

 

  دیبا یشدم و بعد به فکر فرو رفتم، واقعا مامان تا ک رهی زده بودم روش خ یناخنام که الک کالباس به
تا   ستی ب اوشی س دمیشلوارم در آوردم و د  بیج یو از تو میو گوش  دمیحرص ما رو بخوره؟ لبم رو گز

  بواخرس خوش خ دمیرو جواب نداد و فهم امکمیپ نی داده، مشغول چت باهاش شدم، آخر امیپ
 مثل هرروز به خواب بعد از ظهر فرو رفته!
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از بس زل زده بود به  ومدینگاه کردم، چشماش داشت ازش اشک م ربودیکردم و دوباره به ه یاسرفه
 ... با تعجب گفتم: ونیزیتلو

 

 پلک بزن بچه، نگاهش کن توروخدا.  -

 

 پررو.  کوچولوش رو به عنوان ساکت شو گرفت سمتم که چشمام گشاد شد، بچه یدستا

 

آشپزخونه، تا وارد شدم هاله هم پشت سرم وارد شد.   یآروم بهش زدم و بلند شدم رفتم تو  یپس هی
 نشه! نیتا پرروتر از ا  ارمی به روش ن گهیکردم د یسع

 

  ی و درش رو باز کردم. نگاه خچالیخودش آماده کرد و مشغول خوردن شد، رفتم سر  یرو برا ناهارش
و بستم و از آشپزخونه رفتم  خچالی خوردن! دوباره در  ینبود برا   یچیبه درونش انداختم، ه حوصلهی ب
 !یکاری از ب ترکمی م دونمی برم بخوابم وگرنه م کمی . بذار رونیب

 

*** 

 

 و گفت:  دی. همراهم خنداوش ی س یو با دستم زدم به بازو دمیخند بلند

 

 ! ادیتر االن حراست م واشی -
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 خندم بود گفتم:  یکه آخرا یحال  در

 

 گورباباشون. -

 

 اون منم لبخندم رو خوردم و گفتم:  یهاهم، از اخم یزنگ خورد و اخماش رفت تو  شیگوش

 

 ه؟ یک -

 

زدم و    یلبخند تلخ زد،ی رو گرفت سمت من که نوشته بود: »بابا« پدرش داشت بهش زنگ م  شیگوش
 گفتم: 

 

 جوابشون رو داد. شهیهم دیبا -

 

بخواد با   دیو از کنارم بلند شد و رفت اون ور تر، شا دی و بوس میشونیزد و خم شد پ یلبخند متقابال
 دخالت کنم! دیحرف بزنه. من نبا یباباش خصوص 

 

 زدم و گفتم:  یافتاد، پوزخند یبه رهام نور نگاهم

 

 شاسمنگول!  -
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ها نشسته بودم، دوباره به رهام نگاه کردم  چمن  یمن نشست، من رو یرو به رو مکتین یرو درست
 زدم و گفتم:  یذهنم جرقه زد. لبخند بدجنس  یتو یو فکر بد

 

 حاج آقا؟  یآها -

 

 در هم رفت و برگشت من رو نگاه کرد و گفت:  اخماش 

 

 بله؟  -

 

 گفتم: یو من با بدجنس یال اله اال اهلل گفت  رلبیرو دراز کردم که ز پاهام

 

 ُمَطهر؟  سنیبرات گناه بنو  یترسی م ؟یکنی نم  چرا نگاه هیچ -

 

 که دورگه شده بود گفت:  ییو صدا ت ی با عصبان کرد،یم دادیدرون چهرش ب خشم

 

 خانم!   دیکن ای ح -

 

بلند شدم و با   ،یعوض  کهی مرت گفتی م ای وگرنه چ  ستیبه جوش اومد، حاال خوبه پاهام لخت ن خونم
 بلند گفتم:  یصدا
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 ؟ یزد یچه زر -

 

بازوش و ناخنام رو   یگردوند که به سمتش حمله بردم و دستم رو گذاشتم رو حوصلهی رو ب نگاهش
 عضالتش. با اخم دستم رو پس زد و گفت:  یفشردم تو

 

 شرم کنـ...  -

 

  یحت کردن،ی گوشش. همه متعجب به ما نگاه م  یحرفش تموم شه که محکم خوابوندم تو نذاشتم
 شده بود!  خکوبیو سرجاش مکه تلفنش تموم شده بود  یاوش یس

 

  یچشمام، چشمام وحش یصورتش و نگاه پر از غرورش رو دوخت تو یدستش رو گذاشت رو رهام
 . گرفتی رو م یهرکس  یشده بودن و پاچه 

 

 . یزنی حرف م   یبا ک  یدفعه بفهم دار نیا -

 

 پشت سرم با خشم برگشتم و گفتم:  یآقا یصدا با

 

 نکردم.  یمن کار -

 

 زد و گفت:  ی بود، پوزخند حراست



 رور دختر ش 

33 
 

 

 !تی ریدوتاتون اتاق مد  دییبفرما  م،یکور نبود -

 

کنه   شی سمت مرِد تا راض دییدو اوشیبه مرِد زدم و رفتم سمت کولم و برش داشتم، س یاخشم تنه  با
 داد زدم:  ست،ین یزیچ

 

 ولشون کن بابا.  ؟یکنیچرا اصرار م  اوشیس -

 

 کرد و به سمت من اومد و گفت:  ییاز دستم شکاِر رهام رو راهنما یکه معلوم بود حساب آقاهه

 

 !کنمی زبونت رو کوتاه م -

 

. فوقش ترسونن ی م  تیریبابا« نثارش کردم و همراهشون راه افتادم، من رو از مد نی»بش  هی رلبیز
 .گهیهفته اخراجه د هی ایسه روز 

 

 سی همون رئ  ا ی تیریاتاق مد میدیکه باالخره رس کردمی م تمام مدت با خشم به رهام نگاه در
  شیکه سخنران نیدانشگاه(. بعد از ا سی)رئ یزند یآقا یکرد برا  فیدانشگاه. اون مرِد ماجرا رو تعر

 رو کرد سمت من و گفت:  یزند یتموم شد آقا

 

 !نالنی م یل یخ  تیاستادا هم از زبون دراز ،یبرات  -
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 گفتم:  یپرروگر با

 

 . یزند یآقا یاالن مد شده زبون دراز -

 

 باشه گفت:  دهیکه تازه به حرف استادا رس انگار

 

 . یبکن   ییکارا نی همچ ذارمیدانشگاه مِن و نم  نجای ا ،یکوتاهش کن  دیبا -

 

 ابروم و انداختم باال و گفتم:  یتا هی

 

 نکنم.  کاری کنم چ کاریمجبورم کنه که چ تونهی نم  یکس یول  دا،یببخش -

 

که ابروهام باال بود سرم رو انداختم  یرهام، همون جور یمتعجب به من نگاه کردن حت  همشون
دستش  یرو  یمومن نیبه ا نیکه چشمم به دست چپ رهام افتاد. اصال فکم جا به جا شد! ا نییپا

 هم هست.  یمشت یداره؟ عجب خالکوب  یخالکوب 

 

 یچشما یپنهونش کرد، سرم رو بلند کردم و دوختم تو عینگاه من به دستش شد و سر متوجه
 برگشتم و نگاهش کردم.  یزند یداره! با صدا  یسیخوشگلش! ناموسا عجب ف
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 . دیبر دیتونی تکرار نکن، م گهید -

 

دم. رو به  بلند شدم و کولم و جا به جا کر عیبرقص، از خدا خواسته سر  یبلند شو بندر یکم آورد هههه
 .رون ی رفتم ب  عیکردم و سر یزبون دراز هی نجایاون مرِد که من و آورد ا

 

 خودش رو رسوند بهم و گفت:  عیسر دنمیمنتظر من بود، با د  تیری دم در مد اوشیس

 

 شد؟یچ -

 

 کردم و گفتم:  رونیب ومدیبه رهام که تازه داشت م نینگاه خشمگ هی

 

 نفرمود. یزی آقا چ ،یچ یه -

 

 و گرفت و با لبخند گفت:  دستام

 

 آخه؟ یخداروشکر، قربونت برم من حوصله دعوا دار -

 

 نگاه به دستامون انداخت. شونم و انداختم باال و گفتم:  هیموقع رهام از کنارمون رد شد و  همون
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 ! ادیبچه مومن بدم م نیاز ا یل یخ -

 

 گهیکالس د هی م،یدانشگاه رفت اطیل**ب گفت و با هم به سمت محوطه ح ری بابا« ز الی خی»ب هی
 مجبور بودم برم!  ینداشتم و اصال هم حوصلش رو نداشتم ول شتریب

 

 چون اون جلو نشسته بود و من عقب! کردمیچت م اوشیکالس تمام مدت داشتم با س سره

 

 !رمیبود از خنده بم   کیچت خندم گرفته بود که نزد یتو انقدر

 

دور دور و عشق و  میرفت اوشی. بعد از کالس با س دینفهم یزی روشکر استادمون پخمه بود و چ خدا
 حال. 

 

 گفت:   اوشی برگشت س موقع

 

 خونم؟  یای امروز نم -

 

 تعجب گفتم:  با

 

 بودم.  شتی من شنبه پ  اوش؟یس -
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 سمتم و با لبخند گفت:  برگشت

 

 !ییتنها رهیحوصلم سر م گه،ید ایخب ب  -

 

 زدم و خم شدم سمتش که با خنده گفت:  یادلبرانه  لبخند

 

 ؟یدار یچه شرط -

 

 کردم و گفتم:  زونیهام رو آواز اندازه؛ ل**ب شی ب یل یباهوش بود. خ   یلیخ

 

 گرون بود. یلیبود. همون که خ گرتیاون عطر ج  -

 

 موفق نبود، کشدار گفت:  یکرد خندش رو بخوره ول  یسع

 

 خب؟  -

 

 رو گرفتم و گفتم:  بازوش

 

 . امیب دمیاز اون بزنم قول م یاگه بذار -
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 سمتم و با اخم نگاهم کرد و گفت:  برگشت

 

 حقه باز.  -

 

 شدم گفتم:   یم ادهیکه پ یو من و رسوند در خونه، در حال  دمیخند بلند

 

 . امیبرم زود م سایوا -

 

  رفتمیها موقت  یاعتماد داشتم که بعض اوشیبرق زد و سرش رو تکون داد، انقدر به س هاشچشم
 .موندمی خونش و م

 

 و باز کردم و بدو بدو رفتم داخل و داد زدم:  در

 

 مامان؟  -

 

 . خوندهیمعلوم بود داشته نماز م  رون،یاتاقش اومد ب  از

 

 جانم مامان؟ -
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 زدم و گفتم:  یلبخند

 

 ؟یکه ندار یسوگند، مشکل  شی پ  رمیمن امشب م -

 

 زد و گفت:   یمهربون لبخند

 

 برو.  زم،ی نه عز -

 

رو برداشتم و   میسمت اتاق، تاب و شلوار نود سانت دمییماچ آبدار ازش گرفتم و دو  هیسمتش و  رفتم
  نیسوار ماش یو با خوشحال رونیبا مامان از خونه رفتم ب   یکولم و بعد از خداحافظ یپرت کردم تو

 شدم، اونم با لبخند راه افتاد. اوشیس

 

 یسوگند، تو  شیرفتم پ گفتمی به دروغ م نیهم یبرا اوشی خونه س رمیبه مامان بگم م شدی نم روم
 راه هم با سوگند هماهنگ کردم. 

 

  ینقل یمتر 100خونه  هی زد،ی بهشون سر م  شهیهم  یول کردی م یجدا از خانوادش زندگ اوشیس
 بود و واقعا خفن بود من عاشقش بودم!   یهمه مشک نشیزایخوشگل موشگل داشت. د

 

 !یهام رو عوض کردم، من اصال اعتقاد نداشتم به محرم و نامحرم لباس  عیسر میدیرس تا
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 یهاچشم د، یرسی باسنم م  یتا رو  شیچرخ زدم، موهام رو باز کردم که بلند هیو  سادمیوا نهییآ یجلو
 !یقرمز خداداد یهام و ل**بداشت ی. دماغ متناسبیهشت دهیکش  یداشتم و ابروها یآب

 

از اتاق   رونیعاشقم بشه، اون زودتر از من لباسش رو عوض کرده بود و االن ب  اوشی حق داره س خب
 و گفتم:  رونیاز اتاق رفتم ب عیبود. سر

 

 ؟ یندار یزیمن گشنمه، ناهار چ  اوشیس -

 

برگشت و با لبخند نگاهم کرد. محو جمال من   کنه،ی درست م ییداره چا دمیآشپزخونه که د یتو رفتم
زدم.   ینی بگم![ اومد سمتم که لبخند نمک یچ گهید ادشی دونم از اعتماد به نفس ز یشده بود. ]نم

 دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت: 

 

 ؟ یکنی م یکار نیچرا با من همچ  -

 

 هاش و گفتم:چشم یو تخس زل زدم تو  طونیش

 

 چون دوست دارم!  -

 

کنم، نگاهم  دایپ یزی شدم. چشمام و گردوندم تا چ زونیو بازش کردم و ازش آو خچالیسمت  رفتم
 رو در آوردم و گفتم:   ی***** افتاد، با اخم بطر یبه بطر
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 ه؟ یچ نیا اوشیس -

 

 گفت:  یآروم  یدستم نگاه کرد، با صدا یتو  یو به بطر برگشت

 

 !ژنِ یب یبه خدا برا -

 

 و گفتم:  نیزم  یکوبوندمش رو تی عصبان با

 

 من با الله نگردم.  ینگرد؟ همون طور که تو گفت  ژنیآره؟ مگه نگفتم با ب  ژنیواسه ب -

 

 رو برد باال و گفت:  دستاش

 

 رو! شی من، اصال روم نشد بهش بگم برداره ببره بطر شیاومد پ شبیبا پدرش دعواش شده بود د -

 

 : دمیغر نیخشمگ

 

ازت   یندارم ول  گتید یبه کارها  یبدم. اصال کار ری گ زیکه به همه چ ستمین یمن دختر یدونی تو م -
با   تیدوست نکهیدو ا یکثافتا نزن  نیاصال دست به ا نکهیا یکیسال،  هی نیا ی خواستم تو زی دو تا چ

 بوده؟  یادی در خواست ز ،یرو تموم کن  ژنیب
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 ی. نشستم رورون ی رد شدم و از آشپزخونه رفتم ب نشیغمگ یچشما یاز تموم شدن حرفم از جلو بعد
 موهام.  یدستم و کردم ال یمبل و عصب

 

مبل نشست و   یکنارم رو قهیهم و به رو به روم زل زدم، بعد از چند دق یتو دمی کش یرو حساب   اخمام
 گفت: 

 

 ؟یتو به من اعتماد ندار -

 

 همون حالت جوابش رو دادم:  در

 

 بره.   نیاز ب یکنیم یکار هی یدار یدارم ول  -

 

 گفت:  یآروم یصدا با

 

 هیاگه  یحت ایزده باشم.  یمن ل**ب به اون کوفت یاگه از اون موقع که تو گفته باش خورمی قسم م -
 زده باشم! ژنیزنگ به ب

 

 هاش زل زدم و گفتم: چشم  ینگاهش کردم، تو یم و برگشتم جدرو تند تند تکون داد سرم
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 هیهم باشم،  وونشید یدوستش داشته باشم حت  یلیرو که خ یهرک  نکهیدارم، ا یاخالق هی یدونی م -
 !فتهیاز چشمم م  نمیازش بب ی چرت  ای  یحرکت اضاف

 

 و گفتم:  دمیکش  یق یشده. نفس عم جیهام گمعلوم بود از حرف  کرد،ی نگاهم م مات

 

 از اونجا دور کن.  عیرو سر  یفقط اون بطر -

 

فکر حرفم. بعد چند  یرفته بود تو  یلیخ  نکهیمثل ا د،ی کش  یقیو نفس عم  نیی رو انداخت پا  سرش
ظرف   نکیس یکرد تو یرو برداشت و درش رو باز کرد و همه رو خال  یبلند شد و رفت بطر قهیدق

  یهمون جا که تو اوشی و س دمیکش  یق یسطل آشغال. نفس عم یرو انداخت تو  شیبعد بطر ییشو
رو برداشتم و موهام رو باال   پسمیاتاق و کل یزنگ زد غذا سفارش داد، بلند شدم رفتم تو  ودآشپزخونه ب

 !شدمیبستم چون گرمم شده بود و داشتم کالفه م

 

 جوجه بود.  رون،یغذا رو آوردن آروم صدام زد و من رفتم ب یوقت

 

گرفته و ناراحت بود. لبم رو با زبونم تر کردم و نشستم کنارش   افشیانداختم، ق اوشیه سب ینگاه
 مبل، غذا رو گرفت سمتم که آروم گفتم:  یرو

 

 اوش؟ یس -

 

 کرد. آروم گفتم:  نگاهم
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 نباش.  ینطوریا -

 

 نگاه نگاهم کرد و بعد آروم گفت:  کمی

 

 سوال بپرسم؟  هیازت  شهیم -

 

 دست و اون دست کرد و باالخره گفت:  نیا کمی رو تکون دادم و منتظر نگاهش کردم.  سرم

 

 ؟ یکنیواقعا با من ازدواج م  -

 

 هم و گفتم:  یتو دمیشدم، اخمام رو کش شوکه

 

 ؟یمگه تو به من شک دار -

 

 زد و گفت:   یتلخ  لبخند

 

 که از دستت بدم.  ترسمی م ینه اصال، ول  -
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 بدم!  ینبودم که قول الک یآدم چوندم،یهم پ  یرو تو هامدست

 

که بهت   یدونی چون م کنمیحتما باهات ازدواج م  ،ی و باهام صادق باش  یکه خوب باش  ییتا جا -
 عالقه دارم.

 

 از غذاها رو گرفت سمتم و گفت:  یکی د،یبرق زد و خند چشماش

 

 بخور عشقم! -

 

من به شدت خوابم   میناهار رو خورد نکهیز ابهش کردم و مشغول خوردن غذا شدم. بعد ا یزیر اخم
 گرفته بود.

 

با تعجب نگاهش کردم و   رون،ی اومد ب قهیاتاق و حاضر و آماده بعد از چند دق یرفت تو اوشیس
 گفتم: 

 

 ؟یری کجا م  -

 

 بود برداشت و گفت:  یعسل یسمت من و با لبخند خم شد ساعتش رو از کنار من که رو اومد

 

 رم؟ ی بگ یشب چ ی. برادنشیسر د هی  رمیبابام کارم داره، م  -
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 رو انداختم باال و گفتم:  شونم

 

 !اوشیس ای فقط زود ب ،یدوست داشت  یهر چ -

 

 یو رو دمیهمون مبل دراز کش یو رو دمیکش یق ینفس عم رون،ی و از خونه رفت ب  دیرو بوس میشونیپ
 .چسبهی خواب م یلی . االن خدمیشکم خواب

 

داره. به زور بلند   دیکه کل  اوشی س  یول  اوِش؟یس یعنیزنگ در خونه اومد.   یخواستم بخوابم صدا  تا
زن رو به روم با تعجب   دنیشدم و با فحش به جد و آباد طرف رفتم سمت در و بازش کردم، با د

 ! گذروندیمن رو از نظر م  ی، اونم سرتا پانگاهش کردم

 

 اخم گفتم:  با

 

 ! دیبفرمائ -

 

 گفت:  یتوش بود. زنه با کنجکاو ین یریدستش شدم، چند تا ش  یبشقاب تو متوجه

 

 هستن؟  اوشیآقا س  دیببخش -
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 گفتم:  تیدادم به در و با جد هیتک

 

 شما؟  -

 

 کرد و گفت:   یمصنوع خنده

 

 د؟ یبراشون. شما زنش هست ارمیداشتم گفتم ب ینیری هستم، نذر ش یکنار هیمن همسا -

 

و   دمیابروم و انداختم باال و بشقاب رو از دستش کش یتا هیفضوالست!  هیهمسا نیاوه از ا اوه
 به سوالش گفتم: توجهی ب

 

 قبول باشه. -

 

اشتم و دهنم رو مثل  برد  یکیبودن،  ینگاه کردم. دانمارک  های نیریبه هم؛ به ش دمیزرت در و کوب  بعد
 رو خوردم! ین یریباز کردم و ش  یاسب آب

 

هم  اوشیدفعه خوده س نیا  دم،یمبل دراز کش یاپن و دوباره رفتم رو یرو هم گذاشتم رو شمیبق
 .باز کنم  شمی پشت در باشه بلند نم

 

*** 
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 که هول کرده بود نگاه کردم. اوشیو با ترس به س دمیاز خواب پر شهی شکستن ش  یصدا با

 

 گفتم:  یخواب آلود یصدا با

 

 اوش؟ یس شدهیچ -

 

 و گفت:   نیزم یرو نشست

 

 از دستم افتاد. زم،یعز دیببخش -

 

 خورد شده بود نگاه کردم و گفتم:  نیزم یکه رو  یاشهیش وانیباز به ل مهین یهاچشم با

 

 اشکال نداره. -

 

 منگ خواب بودم. به سمتش رفتم و گفتم:  کمی. به بدنم دادم و بلند شدم  یکش و قوس  بعد

 

 ساعت چنده؟  -

 



 رور دختر ش 

49 
 

 گفت:  کردی رو جمع م  هاشه یکه ش یحال  در

 

 شب!  میو ن 9ساعت  -

 

 و گفتم:  دمیصورتم کش   یتو یتعجب دست با

 

 ؟یوقته اومد یل یخ -

 

 لبخند سرش رو تکون داد و گفت:  با

 

 کنم. دارتیب  ومدیدلم نم -

 

کامال باز شده بود. دستم رو گذاشتم  گهیچشمام د دم،یکش ییبلند باال  ازهیرو تکون دادم و خم سرم
 معدم و گفتم:  یرو

 

 ؟ یگرفت یچ اوش،یگشنمه س یل یخ -

 

 سمتم و بغلم کرد و گفت:  اومد
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 گرفتم؟  یبه نظرت چ  -

 

 گفتم:  حالی ب

 

 کوفت!  -

 

در آورد و   چیو چند تا ساندو خچالیرفت سمت  ،یصندل  یو دستم رو گرفت و نشوندم رو دیخند
 سرد گرفته بود! چیو نوشابه هم آورد و خودشم نشست، ساندو وانیل  ز،یم  یگذاشت رو

 

پرت کرد   یرو عصب  شی و گوش دیکش  یدر اومد، پوف  شی زنگ گوش یکه صدا میخوردن شد مشغول
 قورت دادم و گفتم:با تعجب لقمم رو  ز،یم یرو

 

 ؟یدی چرا جواب نم  -

 

 و گفت:   نییپا دیرو کش  چشی ساندو کاغذ

 

 بابامه، حوصلش رو ندارم. -

 

 یبه ادامه ن یهم ینداره دخالت کنم، برا یبا خودم فکر کردم که به من ربط یبگم ول  یزیچ خواستم
 غذا خوردنم پرداختم. 
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با هم  میسرمون نشسته بود ریفکر، خ یتو رفتی شده بود و همش م  یعصب  یل یخ  اوشیس یرفتارا
 انگار نه انگار. یول  مینیبب  لمیف

 

 شدم و گفتم:  رهیداد خ  ینصف شب رو نشون م  2و به ساعت که  دمیکش یاازهیخم کالفه

 

 ! یکن دارمینره ب ادتی میبخوابم، فردا هم دانشگاه دار  رمی من م اوشیس -

 

  یو پهن شدم رو اوشیاتاق س یبلند شدم و رفتم تو  عی و به روم لبخند زد، سر  دیموهام رو بوس  یرو
طرف اومدم  یمسخرست! تا خونه  یلیکارمون خ  دونمی . م دیخوابی کاناپه م یتختش، خودش رو

 بابا، االن خواب رو بچسب!  الی خیب  ،یول

 

 زدم:   غیج

 

 خره نفهم! شعورهیب  اوشیس -

 

  تی شد. با عصبان دنیو مشغول پوش  نیزم یو جوراباش و برداشت و نشست رواتاق   یتو دییدو
 خط چشمم رو درست کردم و گفتم: نهییآ یجلو

 

 !کنهیم دمونیدفعه واقعا شه نیاستاده ا یوا ؟یکن. خودتم خواب موند دارمی تازه بهت گفتم زود ب -
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مشغول درست کردن موهاش شد، مقنعم  نهیآ یو از تو  سادیمن پشت سرم وا یبه غرغرها توجهی ب
 و گفت:  دیدستم و کش هوی رو صاف کردم که 

 

 شد!  ریبدو د -

 

 خداروشکر خودم رو کنترل کردم و خطر رفع شد! یول  ن،یزم  یرو فتمی بود ب کینزد

 

 . میشد نیو سوار ماش   رونی ب میاز خونه زد یبا چه سرعت  میدینفهم

 

 م،یدیرسی م  ریبازم د  یول روندی با سرعت م اوشیس  دم،ینگاه کردم و لبم رو گز ن یساعت ماش به
فرمون و من  یزد رو  تی با عصبان  اوشی. چراغ قرمز! سسادیوا نیماش  هوینگاهم رو از ساعت گرفتم و 

 !دمیکشی م قیعم  یهابا حرص نفس 

 

  اوش،یگفتن س «ی»وا یبه صدا در اومد و بعد صدا اوشی سمت س یشهیشانس؛ ش  نیتو ا لعنت
 من و نابود بفرما. ایموقع صبح؟! خدا نیسرم رو برگردوندم و سکته زدم. گشت ارشاد ا عیسر

 

گوشه پارک کرد،   هیرو حرکت داد و  نیماش  ِس ی به من انداخت و به دستور پل ینگاه  مین اوشیس
شد، اصال حال نداشتم از جام تکون بخورم.  ادهیپ  نیاز ماش اوشی و س میشونیپ یدستم و گذاشتم رو

 گفت:  تی با عصبان اوشیباز شد و س  نیدوباره در ماش قهیاز چند دقبعد 
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 شو هانا!  ادهیپ -

 

  یاز گشت ارشاد نداشتم فقط برام کالس مهم بود و آبرو یشدم، اصال ترس ادهی و پ  دمیکش یپوف
 مامان!

 

 نگاه به من انداخت و گفت:  هی سهیپل

 

 . یکالنتر  دییایب  دیبا -

 

 هم و گفتم:  یاخمام رفت تو ؟یچ گهی! دزارت

 

 م؟ یمرتکب شد یما چه جرم  ددیببخش -

 

 گفت:  یکیبود اومد سمتم و اون  سیزن که پل هی

 

 .شهی معلوم م -

 

ازش   الیخی درمونده نگاهم کرد که ب اوشیدستش رو گذاشت پشتم و مجبورم کرد حرکت کنم. س زنه
 مامور!  هیالبته با  ادیخودش ب  نینگاه گرفتم، مجبورش کردن با ماش
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 حرص خوردم.  یپام و تا خود کالنتر یکولم و گذاشتم رو دم،یو پوف کش سیپل  نیماش یتو نشستم

 

بود  بی عج یکمیخورد،  یساعت بازداشت 2 اوشیبه س  حتی حرف و نص یبعد از کل  میدیرس یوقت
  اوشیهامون هم خبر ندادن اون وقت سبه خانواده یحت  ،یزیمدرک و شناسنامه و چ چیبرام بدون ه

 ! چارهیب

 

کولم رو   خواستنی! مبرنمیکرد، مونده بودم کجا دارن م تیهدا ییدوباره من و به سمت جا زنِ 
 گفتم:   جانیبا هبود،   یو دوصندل  زیم هی یاتاق که حاو ینذاشتم، من و انداختن تو یول  رنیبگ

 

 ! لماستیف یکه تو نایعه از ا -

 

  مونیدر هم بود. نخور یخالصه اخماش حساب  زنه،یزِن، البته فکر نکنم زن باشه! سنش کم م یاخما
 ! ایباح 

 

 . بلند گفتم:های از صندل  ی کی  یکردم و نشستم رو زونی و من لوچام رو آو رونیاتاق رفت ب  از

 

! کنمی م  یمن چه غلط ننی ! هشتاد تا آدم نشستن ببهییخبرا هی واراید نیپشت ا دونمی اونجور که م -
 که. کنمی خواستم دستم و بکنم تو دماغم. المصب جرأت نمحاال من 

 

و درش رو باز کردم، گشتم و گشتم که باالخره الک خوشگل    زیم یو کولم رو انداختم رو  دمیکش یپوف
و شروع کردم به   زیم یکه، بازار شاِم! دست چپم رو گذاشتم رو ست یکردم. کوله ن دایرنگم رو پ  یزرشک
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خوان بکنن  ی م یچه غلط اضاف نمی بب شدی هم نم داشونیالک زدن، با دقت و ظرافت! خبرمرگشون پ
  یکی ن یا یاه اه! دست چپم تموم شد، گرفتمش باال و فوتش کردم و رفتم سراغ دست راستم. رو

نفر داخل   هی در باز شد و  هویروش کنترل داشته باشم.  ادیز تونستمی تمرکز کردم چون نم شتریدست ب
  شتری. الکم بنمسرم رو بلند ک یداره عطرش! به خودم زحمت ندادم حت  یخوب  یشد، جون بابا چه بو

 که نشسته. دمیو بعد فهم دمیرو شن یشدن صندل دهیکش یمهم بود تا اون آدم! صدا

 

هم زدم و دستم و بلند کردم و   می که باالخره انگشت آخر زدمی خودم الک م  یاون داشتم برا  الی خیب
که حقارت توش   یسبز یجفت چشم سبز و قفل شد روش! چشما هیفوت کردم که نگاهم افتاد به 

 زد.  یموج م

 

 ؟ یکنیم  یچه غلط نجایتو ا -

 

 شد و گفت:  نهیبه س دست

 

 ؟ یکنیم  کاری چ نجایاز تو بپرسم، تو ا دیو من با نیا -

 

 گفتم:  یشوک بودم ول  یکه هنوز تو نیا با

 

 ننه بابام بهم گفته باشن به تو جواب پس بدم.  ادینم  ادمی -

 

 زد و گفت:  یح یمل  لبخند
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 .دنی ننه بابات هم بهم جواب پس م   ،یچیالزم باشه خودت که ه -

 

ابروم و انداختم  یتا هیو فقط نگاهش کردم،  اوردمیخودم ن  یبه رو  یحرفش ول نیگرفتم از ا شیآت
 گفتم:  شیبه حرف قبل  تیاهمی باال و ب 

 

 ؟ یینجایبا دختر گرفتنت االن ا ، یجی جوجه بس نمیبب  -

 

 چشمام و گفت:  یافزون شد، زل زد تو  شتریب  تشینما شد که به جذابدندون  لبخندش

 

 همه کارم!  نجاینه اصال، من خودم ا -

 

رو   دایبد دی ند یوا بده و ادا یهمه چ یکه زود برا ستمین   یمن آدم یول  زیبه م  دیچسبی داشت م فکم
 یزدم و متقابال زل زدم تو یحی . لبخند مل ارمیدفعه نوبت من بود که حرصش رو درب نی! اارهیدرب

 سبزش و گفتم: یچشما

 

 ! سیخوب خوشبحالت جناب پل -

 

 زد و گفت:  یگرفت و بشکن  عیرو سر نگاهش
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به سر و وضعم انداخت و ادامه  یارانه ی ]نگاه حق یول  ادت،یز  یلیهوش خ ،یینجایاالن ا نیهم یبرا -ر
 شده! یآدم نی همچ بیهوش، نص نیکه ا فیداد[ ح

 

 زدم و گفتم:  یشخندین

 

و با   یشدی همکالم نم کرد؟ی آدم نم ینگاه به چشما روزی که تا د یست ین یرو ول کن، تو همون نایا -
 برادر؟  یقرار گرفت طانینکنه تو هم در راه ش شد؟ی ! چیبود ای حجب و ح

 

 و گفت:   نییشد پا  دهیکم نگاهش کش. کمارمی شد؛ انتظار نداشت انقدر واضح به روش ب شوکه

 

 هم داشته! ی راتی تاث هی دیشدن شا  نی همنش طانی با ش ینکردم. همونم که هستم! ول  یفرق چیمن ه -

 

 و پاهام و دراز کردم و گفتم:  میصندل  یدادم رو هیمن بودم کثافت؛ تک منظورش

 

 زود تر زرت و بزن، شرت رو کم کن! -

 

  نکهیو بدون ا سادیدستش. باال سر من وا یبرداشت و گرفت تو زیم  یرو از رو یشد و آب معدن بلند
 نگاهم کنه گفت: 

 

 قا؟ یکجا رفته بود دق اوشیس  روزید -
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 یانقطه  هیو به  کردی سوالش تعجب کردم! سرم و گرفتم باال و نگاهش کردم. به من نگاه نم نیا از
 گفتم:   لکسیر  یلی ! خکردیبه صورتم نگاه م کینزد

 

 به تو چه! -

 

 تکون خورد و گفت:  عیجابجا شد و سر   فکش

 

 کجا بوده. اوشی س روزید  یبه من بگ دیربط داره. با یبه من همه چ -

 

الک زدم کردم. خوب الحمداهلل خشک شدن، با   یهم و ازش گرفتم و نگاه به ناخنانگا حوصلهی ب
. رژ قرمزم رو هم در آوردم و مشغول زدن رونی ب دمیرو کش نمیو آ فمی ک یدستم و کردم تو یخوشحال

 ل**ب گفت:  ر یز ی پوف طوالن دنیو بعد از کش یصندل  یشدم، نشست رو

 

 استغفراهلل!  -

 

 شدم و گفتم:  نهیو دست به س فیک یتو گذاشتم نمیو با آ رژم

 

 شرت رو کم کن.  کنه،ی حضورت ناراحتم م -
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 که دستاش مشت شده بود گفت:  یحال  در

 

 ... ـیخانم برات نیبب  -

 

 وسط حرفش و گفتم:  دمیپر

 

  خودیو چهارتا سوال ب یش یتو جلوم سبز م هویبعد   نجای من و آوردن ا ،یج یجوجه بس نیتو بب  ری نخ -
 هان؟ هیچ  نایا لیدل  ،یکنیم

 

 گفت:  ینگاهم کنه با لحن آروم  نکهیا بدون

 

و  دینامحرم باهم بود کی نکهیا یبرا کی شما رو گرفتن  نکهیا لیو بهتون بگم؛ دل نیا خوامی منم م -
 !دیما جواب بد یکه شما به سواال  نهیبه خاطر ا نکهیدو ا

 

 ابروم و انداختم باال و گفتم:  یتا هی

 

 ؟یچه سوال -

 

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس
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 ه؟ یچ اوشیشغل س دیدونی شما م  -

 

 گفتم:  یعاد  یلیخ

 

 .کنهی شرکت باباش کار م یآره، تو -

 

 و انداخت باال و ادامه داد: ابروش

 

 شه؟ی صادر و وارد م ای  دیتول یشرکت باباش چ یتو قایکه دق دیدونی شما م  -

 

 حوصله گفتم:  یب

 

 ه؟یچ یسواال برا نیو اصال ا کننی م دیتول های شیآرا نی و از ا  یلوازم بهداشت -

 

  یق یدوباره برگشت سمت من و بازم نگاهم نکرد. نفس عم د،یرو کرد سمت راست و لبش رو گز  سرش
 و گفت:  دیکش

 

تا   ر یبگ یشی ! از لوازم آراکنهی جنس قاچاق م  اوشیتا االن پدر س شیما از سه سال پ قاتیطبق تحق -
 قاچاق دختر!
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 گشاد شد و گفتم: چشمام

 

 .ستنی ن ییآدما نیاصال همچ  نایزر نزن بابا! ا ؟یچ -

 

 هم و گفت:  یرفت تو اخماش 

 

 چیو ه میپرونده کار کرد نیا یما سه ساله که رو  ،یخانم برات دیخواهشا احترام خودتون رو نگه دار -
 د؟ یماجرا خبر داشت نیشما از ا ست،ینغلط  زشیچ

 

 : دمیبه سوالش پرس تیاهمی ب  م،یشونیپ یو گذاشتم رو دستم

 

 کنه؟ی م  یکار  نیاونم همچ ؟یچ اوشیس -

 

 به سوال من ادامه داد: توجهی ب اونم

 

 د؟یدونستی شما م  -

 

 برداشتم و با تشر گفتم: می شون یپ یو از رو دستم
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 دم؟یپرسی م یسوال  نیاالن ازت همچ دونستمی! م ایزنی توام اسکل م  -

 

 سکوت کرد و بعد از چند لحظه گفت:  فقط

 

 نیهم ینشده. برا  رمونیدستگ ی زینه! چ ای همدست باباش هست  اوشیکه س میدونی ما هنوز نم -
 . دیکه بفهم میخوای ما از شما م 

 

 زدم و گفتم:  یخند تک

 

 که اون رو بفروشم؟ میمن انقدر عوض دیفکر کرد -

 

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 

به حرفام فکر   اوشهیکمک به خود س نکارتونیخوبه، ا  اوشیخود س یفقط برا نیا دیمطمئن باش  -
 !دیکن

 

رو  اوشی شوکه شده بودم از حرفاش. من س یل یشدم و فقط با اخم نگاهش کردم، خ  ساکت
 بکنه.  یکار نیمحاله همچ  شناسم،یم

 

 که گفتم:  رونی ست از اتاق بره بشد و خوا بلند
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 ؟ یسیتو واقعا پل  -

 

  یتنش بود که عضالتش رو به خوب یاچهارخونه  دی سف رهنیبرگشت سمت من، پ  مهی و ن سادیوا
 شد و گفت:  میصداش دوباره مال داد،ینشون م

 

 خودمون بمونه.  نیب دیکه با  یمخف  سیپل هیبله،  -

 

 گفتم:  یبدجنس با

 

 که من دهنم قفله؟ یدونی از کجا م -

 

 لحظه شوکه شدنش رو حس کردم، آب دهنش رو قورت داد و گفت:  هی

 

 . دیکنی سکوت م اوشیجون خانوادتون و س یشما برا -

 

  سادم،یو من جلوش وا رونی زدم و بلند شدم رفتم سمتش. نفسش رو فوت کرد ب یصدا دار  پوزخند
 آروم گفتم: 

 

 ! ینور یآقا ستیبرام مهم ن یچ یکنم ه عیرو ضا  یکی من بخوام  -
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از کنارم رد شد و   عیسر د،یکشیبلند م یهانکرد، نفس  ی که من و نگاه کنه ول د یچشماش لرز مردمک
 ! اوشیبسته شد، س شمیآن ن هیدر  یول دمی . خندرونیاز اتاق زد ب

 

 اومد تو و گفت:  ِس یفکرا بودم که در باز شد و دختر پل  نیهم یتو

 

 !یرو بردار، تو آزاد لتیوسا -

 

 رو کردم سمت دختره و گفتم:  رون،ی ب میو برداشتم و از اتاق زد کولم

 

 شه؟یاون آزاد نم ؟یچ اوشی پس س -

 

 گفت:  عی منظورم دوست پسرِم که سر دیفهم

 

 .گهیساعت د کی -

 

من   ی. ولرونی زدم ب یاز کالنتر حتیو تکون دادم و بعد از امضا و چرت و پرت و تعهد و نص  سرم
 رو تنها بذاره!  اوشی نبودم که س یآدم
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  یفکر کردم، ه یج ی اون جوجه بس یمنتظرش نشستم و به حرفا یاز کالنتر رونیساعت و ب  کی تمام
که  دهینشون م نینگو بابائه خالفکاره! ا کنهی رفتار م   نیانقدر با باباش سنگ  اوشیچرا س گمیمن م

 ! ستین  یآدم نیمن همچ  اوشی. من مطئنم که سستین یآدم  نیهمچ اوشیخوِد س

 

چشمش  یخفنش رو گذاشت رو   یآفتاب نکیو ع  رونیزد ب یکه از کالنتر دمیرهام و د  نیح  نیهم در
 !گرفتمی براش م  ییپا  ری ز هیبه من از جلوم رد شد.کاش  توجهی و ب

 

  غیبرگشتم و ج اوشیس یکردم که با صدا یبهش نگاه م ینجوریرفت، هم  ابونیسمت اون ور خ  به
 زدم: 

 

 ! اوشیس -

 

 و کمرم رو گرفت!  دیبغلش که خند یتو دمیخوبه تازه تعهد دادم، زود پر حاال

 

رهام افتاد، بعد از تکون دادن سرش به عنوان  رهی نگاهم به نگاه خ  اوشیکه از سر شونه س دمیچرخ
 شد و گازش و گرفت و رفت.   نشیتاسف سوار ماش 

 

 و گفتم:  رونیاومدم ب اوشی بغل س از

 

 دلم برات تنگ شده بود. -
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 گفت:  یو با مهربون  دیو کش لپم

 

 ! یخانم مید یدو ساعت هم و ند -

 

مهربون و به روز   یلی خ اوشیس مدت محو صورتش بودم.  نیگفت چون تمام ا یچ دمینفهم اصال
 ! کالفه سرم و تکون دادم و گفتم:ستیخالفکار ن  نیبود، به نظر من که ا

 

 حداقل برسونم خونه.   دیکالس که پر زه،یچ -

 

 کرد و گفت:  زیو ر چشماش

 

 ؟یچرا االن اومد گهی مامانت نم  -

 

 زدم و گفتم:  یهولک لبخند

 

 م؟ یکن  کاری آخ آره... پس چ -

 

 رو در آورد و زد به چشمش و گفت:  نکشیکولش ع  یرو درست کرد و از تو  هاشنیآست
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 عشقم! می صبحانه بخور  میریم -

 

که فکر   کردی نگاهمون م یجور هی . سرباِز نشیسمت ماش میزدم و دستاش و گرفتم و راه افتاد  لبخند
 ! معلوم بود که تازه سربازه!دهیکنم تا االن آدم ند

 

 هان؟! -

 

 و گفت:  دیخند  اوشیکه بدبخت نگاهش رو گرفت و اصال حرف نزد، س دم یبهش توپ  یجور هی

 

 ؟ی چرا با همه دعوا دار -

 

 گفتم:  لکسیر

 

 ه؟ یچون دوست دارم، مشکل -

 

 رو خورد و گفت:   خندش

 

 . زمی نه عز -
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 کندم! یل راه همش پوست لبم و مطو یشدم، تو   نیخندم و گرفتم و سوار ماش یجلو

 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه  مین اوشیس

 

 ؟ یهانا خوب -

 

 نگاهش کنم گفتم: نکهیا بدونِ 

 

 چرا بد باشم؟  -

 

 !یکنی پوست لبات و م  ینجوریا یآخه هر وقت استرس دار -

 

 نگاهش کردم و گفتم:  برگشتم

 

 ؟ یدیبابات رو بهم نشون نم چوقتیچرا ه  اوش؟یس -

 

 برگشت نگاهم کرد و گفت:  متعجب

 

 من؟  یبه بابا یداد ری گ شدهیحاال چ -
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 گفتم:  یهم فشردم و بعد از مکث کوتاه ی*با*م رو رول

 

 . یتو اصال من و به بابات نشونم نداد م؟ی با هم ازدواج کن ستی مگه من و تو قرار ن -

 

 لبش نشوند و گفت:  یرو  یمهربون لبخند

 

 .زمیعز  دمیچشم، نشونت م -

 

بود گند   کی و روم و برگردوندم سمت پنجره و چشمام و باز و بسته کردم، نزد  دمیکش یق یعم  نفس
 بزنم. 

 

 شد!  ریخدا چه ذهنم درگ یهم خالفکار باشه؟ وا اوشیراست بگه؟ نکنه س ی جی واقعا اون بس نکنه

 

 م؟ دیکه من نفهم یزد  یک ؟یتو دوباره رژ قرمز زد نمیبب  -

 

 و گفت:  دیدستم و کش عیبا دستم شروع کردم به پاک کردن رژ که سر  یواشکی

 

 بخوابونم دهنت؟ چند دفعه گفتم نزن؟ -
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 برگشتم سمتش و گفتم:   یعصب

 

  ینجوریا  یها، گفته باشم من از آدماروم   یشیم یرت یتو شناسنامم که انقدر غ  ومدهیهنوز اسمت ن -
 !کنمی م خوادیدلم م یهر کار اد،یبدم م

 

 پرش.  ینگاهم کرد و بعد دلخور نگاهش رو گرفت؛ بدجور زده بودم تو   یکمی

 

 نیشدم، هر چه قدرم که دوستش داشته باشم اصال ا   رهیانداختم باال و به رو به رو خ  ی.اشونه
 تحمل کنم.  تونمی رفتاراش رو نم

 

  میشونیپ یدم، دستم و گذاشتم روکر  یشده کال قاط  ریپسره درگ یاالن که ذهنم با اون حرفا مخصوصا
 و گفتم: 

 

 من و ببر خونه.  -

 

که   ینشستم تا وقت نهیو دست به س دمیکش  یجوابم و نداد و مطمئنم که محاله ببرتم خونه، پوف اصال
 . طورنی هم هم اوشیو س خوردمی رستوران. از جام تکون نم هیبه  میدیرس

 

 !گهیشو د ادهیپ -
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 لج گفتم:  با

 

 بهت گفتم من و ببر خونه. -

 

 : د یبرگشت به سمتم و گله مند پرس کامل

 

 ؟ یکنی هانا؟ چرا امروز رو بدتر زهرمارمون م یکنیدعوا م یاالن چرا دار -

 

شدم و جلوتر رفتم   ادهی گذشت که باالخره پ قهیدو دق  یک یشدم.  رهینگفتم و فقط به جلو خ  یزیچ
و   زیاومد! نشست پشت م قهیدق هیهم بعد  اوشیو س  زای از م یک یرستوران، نشستم پشت  یتو

 سفارش صبحونه داد.

 

 رو به هم قفل کرد و گفت:  دستاش

 

 هانا؟  -

 

 رو گاز گرفت و گفت:  نشیینگاهش کردم که لبش پا فقط

 

 ! شین یوقت نذاشتم بب چیکه ه نِ ی هم یندارم برا  یخوب اد ی من با بابام رابطه ز -
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 ابروم و انداختم باال و گفتم:  یتا هی

 

 ؟ یچ یعنی -

 

 چشمام و گفت:  یزد تو زل

 

فقط  کنم،ی خونمون و با بابام رو به روت م  متبر یروز م هیباشه قبول.  ،یحاال که انقدر اصرار دار -
 دادم!  یالک دیسوسول و عالف بهت وعده وع  یاومدم و مثل پسرا یمن قپ  یکه فکر کن خوادی دلم نم

 

و بفهمم   نم یتونم برم باباش رو بب  یم  نکهیاز ا گه،یراست م اوشیس نکهیراحت شد، نه از ا کمی  المیخ
 ![استیراحت  نیواقعا چه خبره ]انگار به هم

 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 

 . یوقت به تو شک ندارم ول چیمن ه  اوشی و بدون س نیا -

 

و گذاشت و   لیوسا نکهیموند، بعد از ا مِ یو من حرفم نصفه و ن دیصبحانه رو چ ل ی و وسااومد  گارسون
 گفت:  عیسر اوشی رفت س
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 ؟ یچ  یول -

 

 و لبخندم و پررنگ کردم و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 

 گشنمه! یل یکه من خ میبخور ،یچ یه -

 

 !یباشم به همه چ توجهی کردم ب ینگاهم کرد که من نگاهم رو گرفتم و سع  کمی

 

 قهیهر دق شدیمخم بود و باعث م   یاون پسره رو یبازم حرفا یول میگشت کمی میاز خوردنمون رفت  بعد
 بشه. یادآوریذهنم  یبار تو کی

 

م به هاله افتاد که داره که نگاه می بود که من و رسوند خونه، سرکوچه بود  نطورایو ا 2 یکاینزد ساعت
 گفتم:  اوشیبه س عیسر شه،یتند مضطرب وارد کوچه م یهابا قدم 

 

 . سایوا -

 

با ترس   یو هاله ه کنهی و صداش م  رهیافتاد که داره دنبال هاله م یو نگاهم به پسر سوسول سادیوا
 !قشیسل  نیبود، خاک بر سر هاله با ا دهیچسب  ی! آمپرم حسابکنهیور و اون ور و نگاه م نیا

 

 شدم و داد زدم:  ادهیپ  نیاز ماش اوشیس یهای به کنجکاو توجهی ب
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 پسر.  یهو -

 

من با تعجب ابروش رو   دنیبرنگشت، مطمئنم سکته رو زده. پسره برگشت و از د  یول سادیوا هاله
 نه چندان دخترونه گفت:  ییانداخت باال و با صدا

 

 ؟ یبا من  -

 

 شد. رفتم سمت پسره و گفتم:  ادهی پ نیهم از ماش اوشیابروم و انداختم باال، س یتا هی

 

 ؟یراه افتاد شونیدنبال ا نمی آره با توام خواهر، بب -

 

 نگاه به هاله انداخت و گفت:   مین هیچشمم اشاره کردم به هاله، برگشت  با

 

 داره؟ یبه شما ربط -

 

 و مانعش شدم و گفتم:  نشیس یاومد جلو که دست گذاشتم رو اوشیس

 

دنبال هاله   نمیبب  گهیبار د هیحلقت گورت و گم کن،  یتو  زهی بچه سوسول تا نزدم دندونات بر نیبب  -
 ؟ یاوک  رم،یگی جونتو م یراه افتاد
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 به سرتاپاش انداختم، متعجب برگشت سمت هاله و گفت:  نیخشمگ ینگاه بعد

 

 گه؟ی م یچ نیهاله ا -

 

 به من نگاه کرد و با تته پته گفت:  دهیرنگ پر یاافهیآروم برگشت و با ق هاله

 

... سالم آبج - ـَ  !یس

 

کولش و ِد فرار، هاله با حسرت به   یدمش رو گذاشت رو عیافتاده بود سر شی که حاال دوهزار پسره
 شد.  رهی نش خرفت

 

 چه کوچولو. نه؟ یا تیعه پس آبج  -

 

 گفتم:  یو جد اوش یسمت س برگشتم

 

 !یببر فیتشر یتونی جان م اوشیس -

 

 شد و رفت.  نیسوار ماش عیکرد و سر یخداحافظ  هیخندش رو گرفت و  یجلو
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 سمت هاله و با تشر گفتم:  برگشتم

 

 برو... -

 

بود. در   یل یروم خ  یتند جلوتر از من راه افتاد و منم پشت سرش، امروز فشار عصب یهابا قدم  عیسر
 و با داد گفتم:  دم یخونه که کولش رو کش یخونه رو باز کرد و خواست زودتر بره تو

 

 کجا؟  -

 

 و گفت:  هیگر ریز زد

 

 غلط کردم!  یآبج  -

 

 گفتم:  یعصب

 

 !یغلط رو که کرد -

 

 رو به سمتش دراز کردم و گفتم:  دستم
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 !تی گوش -

 

 لرزونش پاک کرد و گفت:  یرو با دستا اشکاش

 

 خونست!  یتو -

 

 و گفتم:  بشیو دوختم به ج نمیخشمگ نگاه

 

 اعصاب من نرو.  یخونست آره؟ هاله رو  -

 

 در آوردم و گفتم:  بش ی ج  یرو از تو یسمتش و به زور گوش رفتم

 

ها  غلط نیا  امی مدرسه؟ من با تمام کثافت باز یبری م یآخه هان؟ گوش  یگرفت اد یها رو غلط  نیا یک -
 داده؟ ادیبهت   ینکردم، ک

 

 گفت:  هیسمتم و با گر دییتند وارد خونه شدم که دو یهاقدم  با

 

 !دیشکر خوردم، غلط کردم... ببخش  -
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 زدم:  داد

 

 . یغلطا رو نکن نیا گهیسن د نیتو ا یریبگ ادیکه  رمیگی و ازت م نیا -

 

 و گفت:  رونی با هول در اتاقش رو باز کرد و با چادرنماز اومد ب مامان

 

 چه خبرتونه؟ شده؟یچ -

 

 مامان پرت کردم و گفتم:  یپا یرو جلو یگوش

 

 . جشینت نمینده ا ری بگو به هاله گ یمامان خانم، ه ر یبگ  لیتحو -

 

دلخورانه به هاله انداخت و بعد   ینگاه  میمامان ن کرد،یم  هیبود و گر سادهیگوشه وا هی نطوریهم هاله
 دوباره به من نگاه کرد و گفت: 

 

 .گهید شهی م نیهم یتو باش   یالگوش وقت -

 

 زدم و گفتم:  یصدا دار  پوزخند
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 .میبا هم ازدواج کن میخوایکه م  نهیفقط و فقط ا اوشم ی مادر من هزار دفعه گفتم من اگه با س -

 

 تشر گفت:  با

 

 هان؟ یخواستگار  ادیپس چرا نم -

 

 داد گفتم:  با

 

 ها؟خونم ی چون من نذاشتم، دارم درس م -

 

سرش داد    تی مخم بود، با عصبان   یهاله رو یهاهیگر یبهم انداخت و سکوت کرد، صدا  یحرص نگاه
 زدم: 

 

 از جلو چشمام گمشو!  -

 

 زدم:  غی رو برداره که ج  شیدو رفت سمت مامان و خواست گوش  با

 

 .کنمی دستت و قلم م  یبه گوش  یدست بزن -
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نشست   یدرد گرفته بود. مامان همون جور یاتاق، سرم حساب  یو رفت تو دیترس دستش رو کش  با
 و گفت:  نی زم یرو

 

 برس.  ادمیمن نذاشتن، خودت به فر یکنم؟ آبرو برا   کاری چ نایخدا من از دست ا  یا -

 

اتاق، هاله    یهاله و برش داشتم و رفتم تو یحدقه چرخوندم و راه افتادم سمت گوش  یرو تو چشمام
بود و   دهیخواب ربودیاشکاش رو پاک کرد و مشغول عوض کردن لباساش شد. ه عیبا ورودم سر

 .میکرد داد یما انقدر داد و ب دیقربونش برم اصال نفهم 

 

تشکم و چشمام و   ریهاله رو گذاشتم ز یتختم و گوش  یرفتم رو  حوصلهی رو عوض کردم و ب املباس
 کردم بخوابم! یبستم و سع

 

  نکهیبود. با ا ختهیاعصابم بهم ر یحساب  دم،یدی رهام و م یکه خواب بودم خواب حرفا یمدت  تمام
 کنم.  یتاب یشم و ب   داریاز خواب ب عیباعث شد سر نی عرق کرده بودم و هم   یحساب یبود ول   زییپا

 

  امی پ هیداده بود اونم  امیفقط بهم پ اوشیبهش انداختم، س یو از کنار برداشتم و نگاه میگوش
 افتادم! لبم و به دندونم گرفتم و مشغول کندن پوستاش شدم.  یاون موضوع لعنت ادیعاشقانه. دوباره 

 

 ی! من آدمارمیکار و درب  نیا یفردا ته و تو دیبا یبالشت، حساب   یرو دمیو محکم بلند کردم و کوب کلم
 که زود گول بخوره. ستمین
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*** 

 

و بدو بدو به سمتش رفتم. با   نییپا دمیپر مکتین یاز رو عیسر دنشیرو باد کردم و با د آدامسم
 . نییبعد سرش و انداخت پا ی من اول تعجب کرد ول دنید

 

 ! یحرف بزن  یزبون ندار یول  یکنی کرده، نگاهم م دایپ رادیفکر کنم چشمات ا -

 

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 

 زشته! نجایا یخانم برات  -

 

 جداش کرد و گفت:   عیبره که بازوش رو گرفتم که سر خواست

 

 . دیکن تی رعا -

 

  دمیکوتاه پوش یتنگ و مانتو یببر، شلوارل  ضی... بله فنینگاهش افتاد به زم  سادم،یجلوش وا رفتم
 !یو نگاه کن  نییپا  دمیبا

 

 ده؟ی جواب نم  زنمیزنگ م  شیبه گوش  یچرا هرچ ومده؟یچرا امروز ن اوشی منو، س نیبب  -
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 به من نگاه نکرد و به پشت سرم نگاه کرد و گفت:  یسرش رو بلند کرد ول عیسر

 

 . دیبدون دیشما با دونم،ی و من نم  نیا -

 

  میوحش  یکرد عقب بکشه، با اون چشما یصورتش کردم که سع  کیرو گرفتم و صورتم و نزد قشی
 که حاال پر از خط چشم بود زل زدم به چشماش و گفتم: 

 

 روزتونیچرت و پرت د  یاون از حرفا ،یبه حالت اگه بفهمم بال مال سرش آورد یگوش کن برادر، وا -
 از امروز!  نمیا

 

 قرمز گفت:  یا افهیبا قعقب و  د یخودش رو کش عیسر

 

 !کنهی آب م ری داره سر کدوم جوون و ز دینی بب دیبود. االن بر  قتیزدم حق   روزی که د ییمن حرفا -

 

 راه افتاد که داد زدم:  تی عصبان با

 

آب؟   یرو زمیبر  کننی همه آدم که دارن نگاهمون م نیا نی پتت رو ب یکجا؟ تو که دوست ندار یهو -
 هان؟
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 تر و گفتم:  نییآوردم پا  یصدام و کم ساد،یوا

 

 وسط!  زمیریو تمام آمارت و م کنمیدهن و باز م هوی  ست،ین  میمن آبرو مابرو حال  -

 

 دمیاز پشت خورد بهم که برگشتم و د یزیچ هی هوی. کردنی دانشگاه با تعجب به ما نگاه م  یهابچه 
 بله حراست محترمه!

 

 به سرتاپاش انداختم و گفتم:  یتشنست! نگاه هم هست که به خونم اروی نیاوه ا اوه

 

 اومده؟  شیپ  یمشکل -

 

 پر غرور بهم انداخت و گفت:  ینگاه

 

 . یآورد شی پ  یمشکل نکهیمثل ا -

 

  چیه روزیمن. تا د یشناس شدن برا فهی نثارش کردم و از کنارش گذشتم، حاال مامور وظ  ییبرو بابا هی
 حاال آدم شدن! هاکردنی نم  یکار

 

و   دمیهم مال  یهام رو رو. ل**برونیزده بود ب  شی شون یپ یکه رگا یبود جور یعصب   یلیخ  رهام
رو گرفتم،   اوشیرو در آوردم و شماره س  میدر همون حال گوش رمش،ی نظر بگ ریکردم تا ز  زی چشمام و ر
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  نی! نکنه کار اتخ یری بهم م یاز همه چ شتریاعصابم رو ب نیو ا  ستیدر دسترس ن  گفتی همش م
دست از پا    دیکرده و نبا دیمن کل  یبه دور و برم کردم. االن حراست رو یباشه؟ نگاه یعوض  یسایپل

داخل سالن، ابروم و   رهیسمت رهام که داره م دوئهی داره م  دمیرو د یدختر چادر هیخطا کنم! 
  جب! عیلم یبه عجب ف گرفتن شدم. به لمیو مشغول ف  نیدورب یو بردم رو میانداختم باال و گوش 

 !یخجول و مهربون   یلبخندها

 

و به سمت سالن راه   بمی ج یو گذاشتم تو  میو گوش یال یخی و انداختم باال و خودم و زدم به ب  ابروم
 ! ارمیمن از تو در ب یپدر کیافتادم، 

 

  نیهم یبود برا  یخال یکه نه ول بای از هم جدا شدن و رهام راه افتاد سمت کالس. کالس تقر عیسر
 واردش شدم و گفتم:  عیسر

 

 کجاست؟ اوشیبگو س -

 

 و گفت:   یصندل یرو پرت کرد رو  کولش

 

 به ارواح خاک پدرم خبر ندارم.  -

 

 گفتم:  تی عصبان با

 

 ؟یهست ی س یپس تو چجور پل -



 رور دختر ش 

85 
 

 

 و گفت:  شی نیب یرو گذاشت رو  دستش

 

 تر. آروم  کنمی خواهش م -

 

 و گفتم:   نیی رو آوردم پا صدام

 

 . ذارمی وگرنه آبرو برات نم  چی شد که ه  داشیتا امروز پ  اوشیاگه س نیبب  -

 

 و گفت:  یصندل ینشست رو کالفه

 

شدنش    یآفتاب ایرفتن   رونیبازداشت شده پدرش اون رو از ب  روزیامکان داره چون د ،یخانم برات  -
 ! دیاطراف منع کرده باشه. نگران نباش نیا

 

 و گفتم: کالس و محکم بستم  در

 

 آب؟  ریرو کرده ز  یکی سر  یگی پس چرا م  -

 

 کرد و بعد از چند لحظه گفت:  سکوت
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 بکنه، با اون سابقـ... یکار ن یخوب ممکنه همچ  -

 

 حرفش و گفتم:   ونیم دمیپر

 

 ! ستین یطور آدم نیا اوشیس -

 

 بود گفتم: اوشی که حاصل نبود س یکنارش و با غم خاص  ینشستم صندل نی و غمگ حالی ب بعد

 

 چه برسه به آدم! رسهیمورچه هم نم هیآزارش به  یمهربونه، انقدر مهربونه که حت  یلیخ  اوشیس -

 

 فقط سکوت بود و سکوت.  نمونیکردم، حاال ب  سکوت

 

چونم و   ریداغون دستم و گذاشتم ز ی. با اعصابیو گرفتم و بازم اون جمله لعنت  اوشیشماره س  دوباره
شده بود و دستاش   رهی نقطه خ هیبه رهام انداختم که به  ینگاه میمشغول تکون دادن پاهام شدم. ن

 نیا اقعاشد، و  یشروع م  یبود و از مچ خالکوب   بیانگشتش عالمت صل یرو درهم گره کرده بود. رو
نگاه پر از   هیبا  یبود ول  دهیبلند پوش  نیآست رهنیپ نکهیتعجب داره، با ا یمن جا یبرا شی خالکوب
 داره. یخالکوب   یفهمی دقت م

 

 ! ادیبا هم جور در نم ادی ز یمومن یو اون ادعا یخالکوب  نیا -
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 کرد و گفت:   میدستش رو قا عیسر

 

 اشتباه. هی ی به پا  دشیشما بذار -

 

ابروم و انداختم باال و به   یتا هی حرف بزنم که در کالس باز شد و سوگند و بهادر وارد شدن،  خواستم
ها سوگند چه قدر بودم! همون موقع  قیبا بهادر رف دی در حد دوهفته شا یزمان هیدر نگاه کردم. بها
 !ختهیری ب گفتیم

 

بهادر. باالخره به خودشون اومدن و سوگند اومد نشست   یحت کرد،ی با تعجب به ما نگاه م سوگند
 و آروم گفت:  میکنار  یصندل

 

 کو؟  اوشی پس س -

 

 فتم: و انداختم باال و گ شونم

 

 امروز.  ومدهین -

 

  یسوگند و بهادر رد و بدل کردم و پوزخند نی ب ینگاه م یگفت و خودش رو جمع و جور کرد، ن یآهان
 شرمنده شده بود!   یزدم. سوگند حساب
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تو  رنیمردم نم  یهست که دوستا بعد از بد گفتن از دوست پسرا ییجا هی ای تو اون دن گنیم -
 کارشون! 

 

 کنه. هیخودش رو توج  کردی جرات نم گهیسوگند الل شد، د یواقع یمعنا به

 

من بلند شدم، اصال امروز حوصله دانشگاه رو نداشتم. کولم رو   نکهیسکوت گذشت تا ا نیب گهید کمی
 . رونی برداشتم و از کالس زدم ب

 

و تا  . همونم شد  رونی دانشگاه بزنم ب نیاز ا ترع یو دوست داشتم سر رفتمی تند راه م یهاقدم  با
 . یآر ت  یب  ستگاهیسمت ا دمیی دو ابونیبه خ دمیرس

 

 ن یمتنفر بودم از ا شهی. هوف هم سادمیوا یاتوبوس و مجبور یرو به زور چپوندم تو خودم
 !نهیبش تونهی نم  یچکسیه ذارهی م یسه چهارتا صندل   ،یآرت یب یهااتوبوس 

 

 ادهیو کالفه پ دمیباالخره به مقصد رس شدم،ی م وونهیشد که داشتم د  یاتوبوس پر و خال نیا انقدر
کولم در آوردم و در و باز کردم و   یو از تو  دیوارد کوچه شدم و کل دن،ییشدم و با دو شروع کردم به دو

 سوت و کور بود! ونهرو هم باز کردم. وارد که شدم خ یها باال رفتم و در ورودرفتم داخل، از پله 

 

 زدم:  داد
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 اوش؟ یس-

 

 خواستمی نبود، م  یخبر چینگار خونه نبود، درمونده شروع کردم به گشتن خونه. ه. اومدی ن ییصدا
 ! هیگر ری بزنم ز

 

 یارو گرفتم، شروع کرد به بوق خوردن. نفس تازه  اوشیو دوباره شماره س رونی از خونه اومدم ب  کالفه
 جواب داد. هویشدم که  دواریگرفتم و ام

 

 جانم؟  -

 

 بلند گفتم:  ییبا صدا زد،ی آروم حرف م   یلیخ

 

 !یاومدم خونه هم نبود ؟یدی جواب نم زنمی زنگ م ی چرا هرچ ؟ییمعلوم هست کجا اوشیس -

 

 گفت:  هیشد و بعد از چند ثان  سکوت

 

 ! امی. نتونستم بمیهانا من خونه بابام هستم، مهمون دار -

 

 گفتم:  تی عصبان با
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 ؟یدادی به من خبر م  دینبا  یعنیتو  -

 

 گفت:  تندتند

 

 ببخش من رو خداحافظ.  رنم،یبعدا بهت زنگ م زمی عز -

 

 گفتم:  تیرو قطع کرد، با عصبان   یگوش زرت

 

 اه، گندت بزنن.  -

 

 چیاصال حوصله ه گهیو کولم و جا به جا کردم و راه افتادم سمت خونه، د نی زم  یرو  دمیو کوب پام
 رو نداشتم. یکار

 

 جلوم سبز شد!  یکی  هویکه  رفتمیبا اخم راه م ینطوریکوچه که خارج شدم هم از

 

 نگاهش کردم و گفتم:  پوکر

 

 باغچه گل و بلبل اون طرفه بفرما اون ور سبز شو!   نجا،یا  یآقا اشتباه سبز شد -
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 گذاشت و گفت:  شیروشنش رو به نما یقهوه ا یچشمش برداشت و چشما  یرو از رو  نکشیع

 

 ؟ یات خانم بر -

 

 گفتم:  حوصلهی ب

 

 خودم هستم... امرت؟ -

 

 !یزیچ هیغرورا بودا. اصال  یابروش و داد باال، از اون خدا یتا هیزد و   یکمرنگ یل یخ  لبخند

 

 رم؟ ی چند لحظه وقتتون رو بگ شهیهستم، م یمن سروان پناه -

 

 گفتم:  لکسیر  یلینگاهش کردم و بعد خ کمی

 

 نه! -

 

 . صداش زدم: سادهیوا دمیو برگشتم د  سادمیوا هوی ی راه رفتم ول  کمیآروم از کنارش رد شدم،  بعد

 

 آقا؟  یه -
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 شدم.  مونیبرگشت، فکر کرد پش عیسر

 

 کنه! یذوق م   یدختر سبز نشو، بنده خدا از خوش  هیجلو   افتی ق نیبا ا -

 

  یچرا هر چ دونمی زدم و برگشتم و به راهم ادامه دادم. المصب جذاب بود خوب، نم  یخند  کیت بعد
 ! نینجوریا لمایف  نیا یتو کردمی عمر فکر م  هی س،یاداره پل نی ا یتو ختهیخوشگله ر

 

  زنمی و حدس م هیقو یلیخر که نبودم. حس ششم من خ  دم،یشنی هاش رو پشت سرم م قدم یصدا
 !افتهی راه نم  یک فته یدنبالم راه م یکه ک

 

  یول شهی م  سیدهن خودم سرو دونستمیکه م نیبرم خونه، با ا  ادهیگرفتم کال پ میلجش تصم از
 !دیکشیارزشش رو داشت، اون عذاب م

 

دستم تا راحت باشم.  یبندش رو هم کردم تو  یکیشدم و کولم و جا به جا کردم و اون  ابونی خ وارد
قلبم تندتند   ساد،یجلوم وا نی ماش هی هویکه  دادمیخند بدجنس به راهم ادامه مبا لب  ینطوریهم

  تمخودم رو گرف  یرهام جلو دنی خواستم قشنگ چند تا فحش خوشگل ببندم به بهش که با د زد،یم
 گفتم:  غیو با ج

 

 چه وضعشه؟ نیا ت،ی رانندگ   نیبا ا وونیح -
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 اون پسره، برگشتم سمتشون و نگاهشون کردم! شیبه من از کنارم رد شد و رفت پ  توجهی ب

 

شده مملکت به   ذارم،ی شد اصال محل سگم بهتون نم  نطوریحاال که ا د؟یخوایم  یبابا از جون من چ -
 باد بره.

 

بذار نگاه کنن تا   کردن،ینگاهم م یالت و لوت بدجور  یشروع کردم به راه رفتن، پسرا توجهی ب بعد
 دمیبرگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم که د عیسر دم،ی شنی قدم پشت سرم م یجونشون دراد! صدا

دادم، به  مهرفتم بهشون و دوباره برگشتم و به راهم ادا یادوتاشون حاال دنبالم راه افتادن، چشم غره
مانتو و   ره،ی خودشون بر باد م یکه من دارم آبرو یوضع ن ی! با اشهیخودشون بد م یمن چه اصال. برا

نفسم بند  رفتم،ی با دو راه م با ی تر کردم و تقرهام رو تند چشم بود. قدم یشلوار تنگ من بدجور تو
 خسته شده بودم. یل یاومده بود و خ

 

تا   دم؛یکش  قیزانوهام و نفس عم یخم شدم و دستم و گذاشتم رو  سادم،یو وا  دم یچیکوچه پ هی یتو
 پاهاشون اومد بلند شدم و برگشتم به سمتشون و با نفس نفس گفتم:  یصدا

 

 د؟یخوای از جون من م یچ های شما عوض -

 

 نگاهم کنه گفت:  نکهیبدون ا رهام

 

 !میزنی با شما حرف م  می ما دوستانه دار ،یخانم برات   دیبد دهن یل یخ -

 



 رور دختر ش 

94 
 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 

 و برم نباش. دور   یتحمل کن  یتون ی نم م،ینطوریمن ا -

 

 اومد جلو و گفت:  یپناه اروی یک یکه اون  رونی رو فوت کرد ب  نفسش

 

 .م یرو بهتر بلد باش گهیفکر کنم ما زبون هم د -

 

 گفت:  حیلبخند مل  هینگاهش کردم که بعد از زدن  فقط

 

 !دیری با دوست پسرتون تماس بگ د یشما موفق شد ایگو -

 

 لبم نقش بست، حرف زدنش رو تو رو خدا.   یرو یابروم رو انداختم باال و پوزخند یتا هی

 

 داره؟ یبه شما ربط -

 

رو برد به سمت دکمه کتش و بستش، نگاهم به نگاهش بود که متقابال ابروش رو انداخت   دستش
 باال و گفت: 
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 !دیو به ما گزارش بد یهمه چ دیرفته شما با  ادتونیانگار -

 

 بلند گفتم:  یصدا با

 

 شد؟ی! چدمینفهم  ؟یچ -

 

 و گفت:  کیاومد نزد رهام

 

 گفت؟  یبه شما چ  اوشیس یخانم برات  -

 

با تمسخر    یکمی زنم،ی نم یکنن اصال بهشون حرف زی ر زی ر نجایج کرده بودم، خودشونم امن ل یول
 نگاهشون کردم و گفتم: 

 

 نداره سه سوته بفروشمتون!  یمن کار یبرا کنم؟ی م یمن با شما همکار دیفکر کرد -

 

. با  کردی هام، برعکس رهام که اصال نگاهم نمچشم  یرنگش رو دوخت توخوش   یچشما یپناه
 گفت:  تیدج

 

 . یکنی و نم نکاریا -
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به سمتش قدم برداشتم و  یارو به سمت مقنعم بردم و صافش کردم و با تک خند مسخره دستم
 گفتم: 

 

 جناب، من با همه دخترا فرق دارم! یهنوز من رو نشناخت  نکهیمثل ا -

 

 گفت:  یابروش رو انداخت باال و با بدجنس یتا هی

 

 ؟ یچه فرق -

 

 : ی رنگ شرارت به خودش گرفت و لحنم بدجنس هامچشم

 

 دختر شرورم، سخته تحمل کردنم. هیمن  -

 

 . نه از ترس، از رک حرف زدنم. دیلرزی چشماش م مردمک

 

 خورد. یهم و مطمئن بودم که داشت حرص م  یاخماش رفته بود تو کرد،یفقط نگاهمون م  رهام

 

 نه! ای فتنیام مهم نبود که بخوان دوباره دنبالم راه ب ازشون جدا شدم و به راهم ادامه دادم، بر باالخره
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 ستم،ین ن یکف دستشون! من خبر چ ختمیرو ر ی. چون آب پاکفتنی دنبالم راه ب گهیفکر نکنم د البته
  اتیبا خصوص گم؛یدختر د هی من  خوردم،ی باشم که به درد نم هیمن خودمم. اگه قرار بود مثل بق

! فقط ودماز اندازه راه رفته ب شی ب یل یخ  یلیخ  زد،یمطمئن بودم تاول م گهیمنحصر به فرد! پاهام د 
  ای ،یزیچ ین یمثال با ماش  کنن،یدارن دنبالم م یواشکیهم  دیپشت سرم نبودن شا گهیمتوجه شدم د

 از خودشون! روی چند تا ن

 

در   ییهاا اخم پاهام رو درد آورده بود. ب  یخونه پدر پاهام در اومده بود و کفشم حساب دمیرس یوقت
بود و فکر کنم تا االن هاله  2ساعت   یکای به هم و وارد خونه شدم. ساعت نزد دم یهم در و محکم کوب

 رو آورده! فشیتشر

 

مبل و رو به   یجوابم رو داد. کولم رو پرت کردم رو ربودی خونه شدم و بلند سالم کردم که فقط ه وارد
 گفتم:  ربودیه

 

 مامان کجاست؟  -

 

 رو کرده بود تا ته تو حلقش گفت:  شی نگشت پر از پفککه ا یحال  در

 

 .یرفته روضه خونه بغل  -

 

 : دمینگاه به اطراف آروم پرس هیو دستم و به کمرم زدم و بعد از انداختن   دمیکش یپوف
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 هاله کو؟  -

 

 دستش رو در آورد و گفت:  باالخره

 

 اتاق.  یتو -

 

تخت نشسته   یتند به سمت اتاق رفتم و محکم بازش کردم. هاله رو یهاو انداختم باال و با قدم   ابروم
ل**ب آروم سالم کرد. با اخم جوابش رو   ری و اون ز دمیکش یکتابش بود؛ نفس راحت یبود و سرش تو

 بالشت! یبالشتم برداشتم و گذاشتم رو ریرو از ز  شی دادم و به سمت تختم رفتم و گوش

 

. تمام مدت  رونی از اتاق رفتم ب شی عوض کردم و بعد از برداشتن گوش عیرو در آوردم و سر هاملباس 
که بنده   ییرو باز کردم، از اون جا شی مبل و رمز گوش ی. نشستم روکردی نگاه م  شی با حسرت به گوش

وع  شر وهاش  امیپ یرفتم تو عیگرفته بودم. سر  ادی عیرو سر  شی دارم رمز گوش فیفضول تشر یلیخ
 یبه هاله گفته بود که من داشتم آب م ییزایچ هیهاش با اون پسر منگله،  امیکردم به خوندن پ

شمارش و   عی! سرشهیم  الیواو ارمیب  رشیاگه گ یول کشمی خجالت نم  یچ یشدم، دروغ گفتم! من از ه
  بیج یازش بود رو پاک کردم و قفلش کردم گذاشتم تو یو هرچ امای و پ اهیس  ستیل یگذاشتم تو

 در هم بود! یشلوارکم، اخمام حساب 

 

 : دمیپرس  ربودی از ه کردمیطور که نگاه مچشم دوختم، همون زونینشستم و به تلو نهیبه س دست

 

 امروز چندمه؟ -
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 شده بود گفت:  ونی زیتلو  خیکه م یحال  در

 

 . دمیزد فهم کتمونیمعلممون که تو دفتر د یامضا یاز رو ،ی امروز هشتم بود آج -

 

خوِد خدا! دهم که  ایامروز هشتمه؟  ؟یامروز هشتمه، چ ،یفسقل نیا دهیم  حی توض اتمی با جزئ چه
 !یابوالقاسم فردوس ای اوشه،یتولد س

 

خودم رو   یمخ خاک بر سرم بکنم؟ گوش  یتو یباز شده بود و حاال رفته بودن باال، من چه خاک  اخمام
 : امیشلوارکم در آوردم و شروع کردم به نوشتن پ   بیج  یکیاون  یاز تو

 

 .های ری مخم راه م یرو یپس؟ دار ییسالم کجا -

 

  یبود. ول  یک ای  یچ ری درگ اوشیس دونمی نداشت، نم  دهیفا یصبر کردم تا جواب بده ول  قهیدق چند
 !رفتی راه م  اعصابم داشت یکه بود رو یهرچ

 

 یبشم! با نشستن دست شونیپر  شتریکه ب شدی رهام و باعث م   یسمت حرفا رفت ی سره فکرم م کی
 گفتم:  عیماماِن، سر دمیسرم و بلند کردم که د عیشونم سر یرو

 

 ؟یعه سالم اومد -
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 رو تکون داد و گفت:   سرش

 

من اومدم و چند باره دارم صدات   یکه اصال متوجه نشد یسالم، آره مادر... انقدر تو فکر بود کیعل -
 .کنمیم

 

که دستم رو به صورتم  ی بلند شدم و در حال  ا؟ی دن نیپرت بودم از ا نی در ا یعنی! بیعج چه
 گفتم:  دمیکشیم

 

 گشنمه. یل ینبود، مامان من خ یزینه چ -

 

 و گفت:  دیخند

 

 چشمت با مامانت افتاد و گشنت شد. تو دوباره -

 

 زدم و دنبالش تو آشپزخونه رفتم. یکمرنگ  لبخند

 

*** 

 

نفر شدم و برگشتم  هینگاه  ینیرو مرتب کردم و آدامسم رو باد کردم و ترکوندم، متوجه سنگ هامبرگه
 دمی. واه منگل، برگشتم پشت سرم و نگاه کردم دکنهیداره به پشت سرم نگاه م  قایرهام دق دمیکه د
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. کنهیجا نگاه م نهنوز داره به او دمیگروه پسر نشستن، دوباره برگشتم به رهام نگاه کردم که د هی
اسکل   هیو با همون دست که رو هوا بود  نییدستم و تکون دادم براش که سرش رو انداخت پا 

 ترکوندم.نثارش کردم و دوباره آدامسم و باد کردم و 

 

  یخال  یبه جا ینگاه میبهم ندارن، ن یو کار انیاز پس زبونم برنم گهیاستادا د نیا ادیم خوشم
 .رونیفرستادم ب یانداختم و نفسم و حرص اوشیس

 

  ترکوندمیازش نداشتم. پشت سرهم آدامس م یتا حاال خبر روزیبودم و از د یاز دستش عصب  یحساب 
 .دادمی نم  یت یو منم بهش اهم  رفتی با جزوش ور م یوگند هس کردم،ی نم  یهم توجه هیو به بق

 

 یابه رهام انداختم، مشغول نت برداشتن بود! چشم غره  یچونم و دوباره نگاه ریو گذاشتم ز دستم
خودکارم و برداشتم و شروع   دمییجویکه آدامس م ینجوری رفتم و روم و کردم سمت استاد و هم

نکرده به   ییوقت خدا هیکه  سهینوی کالس شروع شده داره م  یاز وقت ی. لعنتیکردم به نت بردار
درکالس زده شد   نیح  نیخودش و ما رو مسخره کرده. در هم یخودش زحمت نده درس بده، واال الک 

قرمز بود. آروم اومد داخل چشماش  یاومد داخل، حساب  اوشیس هو یو من نگاهم به سمت در رفت و 
 و گفت: 

 

 اجازست استاد؟  -

 

  اوشیکرد که س دییانداخت و با تکون دادن سرش تا اوشیبه سر و وضع داغون س ینگاه استادمون
  یکه بهش کردم کال بادش خال  یمحلی گرفت اما با ب  ینگاهش به من افتاد و رنگ شاد نه،یبش  ادیب

 دلم یبدم مشغول نوشتن شدم، حاال تو  تیبهش اهم  نکه یدون اابروم و انداختم باال و ب یتا هیشد، 
 آشوب بودا!
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 کنار رهام.  قایدق یعن یبود نشست،   یتر که خالاون طرف  زی اومد دوم اوشیس

 

شدم،   یمتوجه م یرو به خوب  نی نگاهش رو من بود و من ا آوردی رو در م لشیکه وسا یمدت  تمام
هست؛ تنم به لرزه در   ییخبرا هینذاره. پس البد  خبری هزار دفعه بهش گفته بودم که من رو ب ستیب

  ندتندو آدامسم و ت دمیچرت و پرت دور بشم، لبم و گز الیتا از فکر و خ دمیکش  یق یاومد. نفس عم
 . دمیجو

 

با  رون،یب رو جمع کردم و با اخم از کالس رفتم  هامل ی وسا عیگفت سر د یکه خسته نباش  استاد
  کنن،یچند تا دختر دارن هرهر کرکر م  دمیرفتم و تا وارد شدم د ییتند به سمت دستشو یهاقدم

  ازآب رو باز کردم و دستم رو شستم، ُگر گرفته بودم  ری به اونا کولم و درست کردم و ش تیاهمی ب
اومدم   ییحالم رو به راه شد از دستشو  یذره منتظر موندم و وقت هی. زدی و چشمام داشت م  تیعصبان 

گل در   ه ی فشی از تو ک عیمن لبخند زد و سر دنیبا د وار،یداده به د هیتک اوشیکه س دمیو د رونیب
 گفت:  یآورد و گرفت سمتم و با لحن دلبرانه ا

 

 غلط کردم!  -

 

 زدم و گفتم: خندم گرفته بود، دستش رو پس   یحساب یشدت گرفت ول  اخمام

 

 برو خودت و خر کن. -
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رو   یِ که با همون دختر چادر دمی افتادم و اون با خنده پشت سرم راه افتاد، همون موقع رهام و د راه
  کرد،ی و دختره گوش م زدی هم بود و داشت حرف م  یرهام تو یاخما ان،یبه رومون دارن با هم راه م

 ه رفت باال. ل*با*م نشست و ابروهام ناخودآگا یپوزخند رو

 

نفسم رو   یو عصب سادمیگرفت، وا عی سر یسرش رو برگدوند و نگاهش به من افتاد ول همزمان
 و گفتم: اوشیو برگشتم سمت س  رونیفرستادم ب 

 

 چند دفعه بهت گفتم به من خبر بده؟  یبگ شهی م -

 

 و بعد از تر کردن لبش سرش رو باال آورد و گفت:   نییلبخند سرش رو انداخت پا با

 

 باور کن! تونم،ی ها انقدر سرم شلوغه که نم وقت  یگاه -

 

دنبال  ایبودم  قتیرو از چشماش بخونم. من واقعا دنبال حق  قتیحق خواستمی نگاهش کردم، م کمی
  یبا لحن  ن،ییپا و سرم و انداختم دمیکش یرهام دروغه! پوف  یاز چشماش بفهمم تمام حرفا نکهیا

 گفتم:  یجد

 

 ! ارمیوقت اسمت رو نم چیبزنه، ه بتیغ ینطوریا گهیبار د هیاگه  -
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رو آوردم باال و زل زدم به چشمهاش، لبخند زد و گل رو از دستش گرفتم و بوش کردم. متقابال   سرم
  یقیس عمنف م؛یزدم که دستام رو گرفت و با هم از کنار رهام و اون دختره رد شد یلبخند کمرنگ 

 گفت:  اوشیکه س دمیکش

 

 ! یایب خوامی تولدم جشن گرفته، م یبابام برا یراست -

 

 گفتم:  جانیباال و با ه   دیپر ابروهام 

 

 ؟ یبهم نگ یخواستیم  یعن ی نمیبب ؟یجد -

 

 گشاد شد و گفت:  چشماش

 

 االن بهت گفتم. نیدهنم هانا، هم یتو  یذاری چرا حرف م -

 

 تخس گفتم:   یکردم و با لحن  ینوچ

 

 ! امیمن ن ی بگ یخواستیکه م یانگار یگفت  یجور هی -

 

 و گفت:   شیشونیپ یرو زد
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  ی کن  میهمراه یدی دلم، فداتشم، افتخار م زهی من، عز یکارات دهن من رو... هووف بانو نیبا ا یعنی -
 مجلس تولدم؟  یتو

 

 زدم و گفتم:  یژکوند  لبخند

 

 نه! -

 

 فت: و گ سادیوا  ثابت

 

 چرا؟ گهید -

 

 بهش راه افتادم و گفتم:  تیاهمی ب

 

بخرم که در خور   یبرات چ دونمی نم  نکهیبپوشم دو، ا یچ دونمی من لباس نم ک،ی نکهیا یبرا -
 ... نکــیباشه و سه ا تمیشخص

 

 حرفم و گفت:  ونیم دیپر

 

 و گفتم:   دیعشقم. نگاهش کردم که خند هیبعدشم حضور تو برام کاف م،یخریم میری لباس با هم م -
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 . ادیها بدم محرف خر کنا نزن نیکدوم رو بپوشم، بعدشم از ا دونمی فداکار، لباس دارم فقط نم یآقا -

 

 حرفم خنده دار بود.  ی دونم کجا یسر داد، واال من نم یبلند خنده

 

 و به عنوان تاسف تکون دادم که گفت:  سرم

 

 ؟یای ب  یتونیم ، یفردا شِب مهمون -

 

شده، چرا راستش رو    ادیز هامیبندیخال   ارم،ی مامانم ب شی اسم سوگند رو پ تونستمی نم یحت گهید
 نگم؟ شونم رو انداختم باال و گفتم: 

 

 .دونمی نم -

 

 و کنارم نشست و دستش رو انداخت پشت سرم و گفت:  مکتین یرو نشستم

 

 .میخری لباس م  میریبعد با هم م  رم،یگی هم برات م شگاهیوقت آرا -

 

 گفتم:   های صورتش که متعجب نگاهم کرد و مثل وحش یتو دمیو کوب گل
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خودم بلدم خودم رو درست کنم الزم   ؟یهمه خرج کن  نیا یخوای که م یبری عروس م  یمگه دار -
 .دهینکرده، بعدشم لباس دارم مادرم برام خر

 

 گفت:  یابروم و انداختم باال که با لحن آروم یتا هی بعد

 

 ؟ یزنی خوب، چرا م یل یخ -

 

 گفتم:  هویبرقرار شده بود که  نمونی رو ندادم و شروع کردم با گله ور رفتن، سکوت ب  جوابش

 

 دنبالم!  ای حداقل زحمت بکش ب   دم،یحاال که من دارم همه کارها رو انجام م  -

 

 دهنش و گفت:  یاز تعجب ابروش و انداخته باال، دستش رو گذاشت رو دمیکردم که د نگاهش

 

 تو. یهست یعجب آدم -

 

 زدم و گفتم:  ییدندون نما لبخند

 

 که هست!  نِ یهم -
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 گفت:  یدهنش برداشت، با لحن آروم  یرو از رو شد و دستش دهیبه سمت لبم کش نگاهش

 

 ؟ یرو زد  غیرنگ ج نیو ا یدیدوباره تو چشم من رو دور د -

 

 و انداختم باال و گفتم:   ابروم

 

 کالس! میبلند شو بر شه،یاالن دوباره دعوامون م -

 

 و اخم گفت:   تیبلند شم که با عصبان  خواستم

 

 بتمرگ.  -

 

و الفاظ عاشقونه   کردی داشت خرم م  شیپ  قهیزد دوباره باال! انگار نه انگار دو دق  شی رگ خر نیا ایخدا
 . بردی به کار م
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 زل زدم بهش و گفتم:  پوکر

 

 بترسم؟  دیاالن با -

 

 زدم:  غ یمثل سحر تبر دستم و بردم باال و ج بعد

 

 نابه! دنیترس -

 

شده بود. خندم   یبرزخ   ینگاهش حساب کرد،ی اون همچنان با اخم بهم نگاه م یول  دمیخودم خند بعد
 !رفتمی وجه از رو نم چیصورتش، به ه  یآدامسم و باد کردم و ترکوندم جلو نیو خوردم و در همون ح 

 

نگاه ازش گرفتم و دوختم به پشت سرش،   نیهم یبرا  رفتی حوصلم داشت از نگاهاش سر م گهید
و دوباره   زدی رهام هنوز داشت فک م زون؟ی ه. رهام و اون دختره، اه دختر انقدر آوبوفه دانشگا قایدق

 !هحاال نوبت اون دختره بود که حرف بزن ن،ییبرگشت من رو نگاه کرد و بعد سرش رو انداخت پا 

 

گوشه کنار   یخوده من، نقطه ها قایدوباره سرش رو بلند کرد و چشماش رو دوخت به من. نه دق رهام
  اوشیبه لبم با وحشت به س یمحکم  زیشدن چ دهیبا کش هویمات مونده بودم که  ینجوریمن. هم

شد   دهیدوباره نگاهم کش نیبود به لبم؛ در همون ح دهیرو محکم مال ینگاه کردم که دستمال کاغذ
 با دختره حرف زد.   تیسمت رهام که با اخم نگاهش رو از من گرفت و با جد

 

 گرفتم و گفتم:  اوشی رو از دست س یدستمال کاغذ تی عصبان با



 رور دختر ش 

110 
 

 

 .یرژم و خراب کرد اوش،یاه س -

 

 بلند شدم و گفتم:   تیکه مونده بود، با عصبان  یلبم تا صاف و صوف کنم هرچ یرو دمیرو کش انگشتم

 

 مسخره.   یدادنا ری گ نیاز ا امیصد دفعه گفتم بدم م  -

 

 گفت:  یبه شدت عصب یول  یآروم یلی خ یبا صدابلند شد و شونه به شونم راه اومد و  متقابال

 

 رژها.  نیاز ا ادیمنم صد دفعه گفتم بدم م -

 

 و بردم باال و گفتم: دستم

 

 که من به حرفات گوش بدم؟  یمن گوش کرد یبه حرفا یحرف نزن، تو ک  -

 

گوشام   تی و از عصبان یبا خشم نگاهم و ازش گرفتم و به سمت سالن رفتم. دم کرده بودم حساب  بعد
  شیاعصابم قاراش م یمن حساب ینداشت ول  یمزخرف انقدر اعصاب خورد  زیچ هیداغ کرده بود! 

سمت چپم  قایننداختم، دق اوشینگاه هم به س هی  یحت میشده بود. تموم مدت که کالس داشت
 سمت راستم رهام! دبو اوشیس
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و در آوردم و  میاستاد گوش ال یخی رفته بود، ب یکدوم گور دونمی نبود و نم   یسوگند هم که خبر از
 بلند گفتم:   نیهم یمونده بود به تموم شدن برا گهید قهیدق 5به ساعت انداختم، همش  ینگاه

 

 ! دیاستاد خسته نباش -

 

دوشم و با   یکولم و انداختم رو عیاد و منم سرد د یخنگ هم فکر کرد وقتشه خسته نباش  استاد
رو تا براش کادو   اوشی س چونمیبپ  ینجوریا نکهیمگه ا رون،یتند و حالت قهر از کالس رفتم ب  یهاقدم

 !رمیتولد نگ

 

از   فمیک هو یلبم نشست که  یدم در دانشگاه، لبخند رو  دمیرس قهیکه تو دو دق رفتمی تند راه م انقدر
 بلند گفت:  یبا صدا  اوشی شد و س دهیپشت کش

 

 !شعوریراه افتاده واسه من... ب  نم،یبب سایوا -

 

 رو با استرس باد کردم و ترکوندم و گفتم:  آدامسم

 



 رور دختر ش 

112 
 

 برم.   عیسر دیبابا، کار دارم با یولم کن ا -

 

اگه  یحت! کنهی وجه قهر نم  چیبه ه  رهی فردا تولدشه و کادو قراره بگ دهیفهم نیاالغ؟ بب کنهی قهر نم چرا
و   نشیسمت ماش دی. دستم رو گرفت کشکشهی نازت رو م  ادیخودش م یهم بهش بد یفحش ناموس 

رو دور زد   ن یش در و بست و ما دم،ییجوی حاال تند تر آدامس م  نم،یدر و برام باز کرد و مجبورم کرد بش
  نیماش هی رهام سوار  دمیانداختم که د رونی به ب  نیماش شهیسوار شه. نگاهم رو از ش ادیتا خودشم ب 

رهام چشم دوختم، با   نیراه افتاد و منم تا آخر به ماش  نیشد! ماش  یکی ن یخفن شد، فکم با زم 
 سرم رو برگردوندم و بهش چشم دوختم.  عیسر اوشیس یصدا

 

 !یشد  یجور هی دایجد -

 

 و انداختم باال و گفتم:   ابروم

 

 ؟ یچجور -

 

 شد، لبش رو با زبونش تر کرد و گفت:  رهی نگاهم کرد و دوباره به جلو خ برگشت

 

 . یچ یه -

 

 به شماره نگاه کنم جواب دادم:  نکهیزنگ خورد و بدون ا میدوباره ازش بپرسم که گوش خواستم
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 بله؟  -

 

 به گوشم خورد:  ییآشنا یصدا

 

 که شک نکنه!  دیحرف بزن یجور هی -

 

برگرده و نگاهم کنه، به  اوشیباعث شد س  میام بود! سکوت طوالنره نیا ن،یکرده بودم، ا تعجب
 گفتم:  عیخودم اومدم و سر

 

 !ترواش ی کمی  یزنی عه مامان چه پشت سر هم حرف م -

 

 راحت شد سرش رو برگردوند و منم آب دهنم و قورت دادم.   الشی که خ اوشیس

 

اون جشن  د،یاون جشن شرکت کن  یبهتون بگم که فردا حتما تو خواستمیم ،ی خانم برات  نیآفر -
 ! دیاری به دست ب یادی اطالعات ز دیتونی مهمه و شما م یلیخ

 

 رو کنترل کنم گفتم:  میکردم عصبان  ی م یکه سع ییصدا با

 

ها. اونا هم که مهمون  شیپ نمیبش امی ب تونمی امشب؟ مامان من درس و امتحان دارم، نم ؟یمهمون  -
 !گمی نم یچی ه یدونی سوال بپرسن ازم، منم که م خوانی همش م
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 !گمی بفهمم به شماها نم  میمن هرچ نکهیا یعن یکردم،  شیاقهوه میمستق ری طور غ به

 

 باهوش بود که گفت:   یلیاونم خ  انگار

 

  دیاگه بفهم  د،یدونی نم  شی از زندگ یچ یکه ه دیکن  یزندگ یعمر با مرد هیشما قراره  دیفراموش نکن  -
 ! دیایدر خطره مطمئنا به سراغ ما م

 

 و گفتم:  دمینداشتم بدم، خند یجواب

 

 ؟ یندار یچشم مامان جونم، قربونت برم کار -

 

 : دمیآروم رهام رو شن  یصدا

 

 خدانگهدارتون.  ،یممنون خانم برات  -

 

 و گفتم:   یگوش یآروم لبم و گذاشتم رو  یلیخ

 

 گمشو بابا.  -
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 با خنده گفت:  اوشیم و ستلفن و قطع کرد بعد

 

 کرده.  تی عصب یمعلومه حساب  -

 

 زدم و گفتم: یعصب   لبخند

 

 . ییجورا هی -

 

 چشم دوختم! رونیبه ب شهیاز ش نیخشمگ بعد

 

*** 

 

داشتم، دلشوره داشتم، ترس   دیهم. ترد یو به خودم نگاه کردم، اخمام رفت تو سادمیوا نهییآ یجلو
 کرده! یکه چند روزه با اعصابم باز  ییداشتم. از رو به رو شدن با حرفا

 

 به سر و وضعم انداخت و گفت:  یاتاق باز شد و مامان اومد تو، نگاه در

 

 شبم که شده حرص نده. هیمن و حداقل واسه   زم؟یباشه عز ایزود ب  -
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 مانم و گفتم: رو دوختم به ما  نمیو نگاه غمگ برگشتم

 

 افتادم.  ریگ یسخت یلیخ  یدوراه یمامان برام دعا کن، تو -

 

 و گفت:   دیبه روم پاش  یلبخند

 

 صالحته مادر.  یانشااهلل که هرچ  -

 

 .رونیاز اتاق رفت ب  تمیبه وضع یرو تکون دادم و اون بعد از انداختن نگاه کوتاه سرم

 

  دهیتنگ پوش  یلیخ  یانداختم، شلوارکتون مشک ینگاه نهیآ یبرگشتم و به سر و وضع خودم تو  دوباره
درست کرده بود، کت   یباحال  یشلوارم و جلوه یکه کرده بودمش تو یساده مشک رهنیپ  هیبودم با 

  تا لندب یهاو ساده بود و جلوش باز بود، بوت  کیکه ش  دیبودم به رنگ سف دهی ر*و*ن*م پوش   یتا رو
  شیخوشگل روش، موهام و لخت کرده بودم که بلند دیسف  یهاچرم با رگه یدار مشکزانو پاشنه  یرو

و رژلب    ملیخط چشم و ر هیهم  شمیآرا د،یرسیباسنم م  یتا وسطا قایرو سه برابر کرده بود و دق
 .کنهی صد در صد قتلم رو صادر م اوشیرژم س نیا یبرا ،یگریج

 

نکرده بودم و دکلته تنم    یخودکش گهید یتر مثل دختراداشتم و از همه مهم یکی ش یل یساده و خ پیت
 ننم و حفظ کنم.  ینکرده بودم، خبر مرگم قرار بود آبرو
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و   یسرم و بعد از برداشتن گوش یداشت و انداختم رو  یاد ی ز یکه پهنا یروسر  عیسر فونی آ یصدا با
  یخداحافظ هی کردن،ینگاه م لمیمبل و ف یرونشسته بودن  نایمامان ا رون،ی از اتاقم رفتم ب فمیک

تونستم   یم  یبود. با اون کفشا به سخت  سادهی. آژانس منتظرم وارونی کردم و از خونه زدم ب یسرسر
 راه برم. 

 

برام اس کرده بود به راننده دادم و حرکت کرد،   اوشی که خوده س یو آدرس نیماش ینشستم تو
راه بود، مثال  یل ی. تا مقصد خامیدنبالم قبول نکردم و گفتم با آژانس م ادی اصرارم کرد ب یهرچ اوشیس

 بودنا، ما کجا و اونا کجا؟  یباال شهر

 

!  ییالیشدم، عجب و ادهیپ  نیدادم و از ماش یشده بود رو به سخت  میلیپول راننده که خ میدیرس یوقت
چه  ومد،ی م رونی اش تا بخونه صد یاز تو کیمدل باال پارک شده بود و موز نیماش یالمصب! کل

  تم،رو گرف  اوشیرو در آوردم و شماره س میلبخند زدم و گوش   ،یمجلل و خوشگل و باکالس یهاچراغ 
 چند تا بوق خورد که گفتم: 

 

 من دم درم!  -

 

  یمجلل  یلیخ یخونه   کردم،یور و اون ور نگاه م  نیقطع کردم، با تعجب به ا عی گفت و سر یاباشه 
افتاد،   اوشی باالخره نگاهم به س کردن،ی بودم نگاه م سادهیبود. مردم اونجا به من که مثل درخت وا

برد از  ی داشت م ی! چه دلکی اون کت و شلوار ش یدلم آب شد. چه قدر جذاب شده بود تو یقند تو
زد و به سمتم اومد، لبخند دندون نما   یالبخند عاشقانه دنمی! با دشیمشک یمن با اون چشم و ابرو 

 زدم و گفتم: 

 

 ؟یشاهزاده سوار بر خر من اومد -
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 و گفت:  دیخند

 

 تولدم مبارک. -

 

 به حرفش گفتم:  تیاهمی ب

 

 داخل؟ یمن رو ببر یخوای نم -

 

 و دستش رو به جلو دراز کرد و گفت:   دیخند بلند

 

 . دییبله بانو، بفرما  -

 

 بردم. الشیفام یآبروش رو جلو یحساب گهیراه افتادم، د  جانی رو دادم دستش و با ه فمیک

 

با خنده و    کردم،ی گشاد به همه جا نگاه م یواقعا انگار وارد قصر شده بودم، با چشما میکه شد وارد
 با اون همه سر و صدا گفتم:  اوشیبلند که برسه به س ییصدا بایتقر

 

 ما کجا و شما کجا.  -
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 کرد و گفت:  یاخم

 

 رو تو! ب  ایب -

 

 که مثل خدمتکارا بود! یکس هینفر جلوم ظاهر شد،   هی  هویزدم و  یخند تک

 

 به من! دیرو بد  لتونیخانم وسا -

 

  فیک عیبگه که سر یزیخواست چ اوشیو کندم، س  میروسر دیانداختم و با ترد  اوشی به س ینگاه مین
و فرصت    رونی فرستادم ب قیو دادم دست خدمتکاره و راه افتادم! نفسم رو عم دمیرو از دستش کش
 ندادم. اوشی حرف زدن به س

 

 اومد سمتم و گفت:  یو با ژست باکالس بیهم دست به ج  اوشیکه س دمیموهام کش  یرو یدست

 

 بعدا دارم برات.  -

 

 و گفت:   یهم فشار داد و نگاهش رفت به سمت یفکش رو رو بعد

 

 اونجا.  نیبش  میبر  ایب -
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بودن  یاعقده یداشتن و حساب  یرو تکون دادم و دنبالش راه افتادم، همه دخترا پوشش نامناسب  سرم
 خودشون رو نشون داده بودن!

 

اشاره کرد، خودشم کنارم نشست و   ییبا دستش به جا اوش ی با کالس و س یمبل سلطنت یرو نشستم
 گفت: 

 

 چه خبر؟  -

 

 دستم موهام رو دادم پشت گوشم و گفتم:  با

 

 که...  یاومدم جشن تولد کس چ،یه -

 

 خند زدم و ادامه دادم: تک

 

 بودم! دهیتاحاال خونشون رو ند  -

 

 و گفت:  کمیزد و اومد نزد یآروم  لبخند

 

 . ارمی چه برسه تو رو ب  نجایا امیآخه من به فدات، خودم هم کم م -
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 و انداختم باال و گفتم:   ابروم

 

 نبود قراره زنت بشم! ادمی -

 

 زد و گفت:  یادلبرانه  لبخند

 

 اصال من غلط کردم خوبه؟ -

 

 باالخره لبخند زدم و گفتم:  یخودم و نگه داشتم ول  یلیخ

 

 ...یهست  یاشکال نداره، حاال که انقدر پسر خوب  -

 

 چشماش.  یزدم تو زل

 

 تولدت مبارک عشقم!  -

 

 دون نما شد و گفت: دن لبخندش
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 است!دست و بالم بسته  نجایکه ا فیح -

 

  تی با جد اوشیگرفت سمتم که س یدنینوش  یحاو ینی خدمتکار اومد سمتمون، س هیو  دمیرو گز لبم
 گفت: 

 

 براشون!  دیاریشربت ب -

 

 زدم و گفتم:  یبوده؟ لبخند بدجنس  یاوه آب شنگول اوه

 

 بخورم.  خواستمی بود؟ م یمگه چ -

 

 پاهاش و گفتم:  یدستم و گذاشتم رو دم،یرو انداخت بهم که بلند خند شی برزخ نگاه

 

 ها.عروس خانم بلند شو قر بده مثال تولدِت  -

 

 کرده بودم. شیرو مخش رفته بودم و عصب  یذره لبخند هم نزد، حساب  هی اما

 

کردم و بلند   زونی و بهش آوبلند شد و منم دستم  هوی با لبخند بهش زل زده بودم که  ینجوریهم
 شدم.
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 ! دمیرس انسال یمرد م هیپسر جوون و  هیکشوندم و به  کردی نگاه م اوشیکه س ییرو به جا نگاهم

 

بودم   دهیو چسب اوشی س یکه بازو یبودن، با تعجب ابروم و انداختم باال و درحال  اوشیس هیشب  کمی
 گفتم: 

 

 اوش؟ یس -

 

 و بغل کرد و گفت:  اوشی س انسالیبهمون، مرد م دنیخواست حرف بزنه اونا رس  تا

 

 تولدت مبارک پسرم!  -

 

  ایشدم تا بفهمم خالفکاره   رهیبود؟ کنجکاو بهش خ اوشیس یبابا نی! ااوردمیداشتم شاخ درم گهید
کرده   تیارنگ داشت که همه رو به سمت باال هد یگندم  ی! موهاخوردی اصال بهش نم یل ینه؟ خداوک

 باباش بود!  هیشب  یحساب   اوشیداشت، س  یمشک  یمردونه و چشم و ابرو یبود و صورت 

 

  یکه بود اخما یهرچ  یول هیاز چ  دمینگاهش به من افتاد و برق زد، برق نگاهش رو نفهم باالخره
 درهم شد.  اوشیس

 

 مهربانانه گفت:  یلحن با
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 ؟ یکن  یمعرف یخوای نم  اوش؟یس هی دختر خوشگل ک  نیا -

 

 به من انداخت و با لبخند گفت:  ینگاه  مین اوشیس

 

 هانا، دختر مورد عالقم. -

 

 شتر زدم و دستم و به سمت باباش دراز کردم و گفتم:   یبه پهنا یلبخند

 

 خوشوقتم! تونییسالم، از آشنا -

 

 شِب؟ هیدر من جا شد   یهمه شعور و باکالس بودن چجور نیا ییخدا اصال

 

 رو فشرد و گفت:  دستم

 

 و برازنده! بایبه، عجب زبه زم، ی عز طورن یمنم هم -

 

افتاد و دستام رو گرفت و فشار داد، نگاهم به پسر جوون افتاد  اوشیس یعمق گرفت که دستا لبخندم
 .کردی نگاه م اوشیکه از اول تا آخر داشت به س
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 گفت:  دیرو د میکه کنجکاو اوشیس

 

 سال از من بزرگتره.  کیبرادرم،   امکیس -

 

 و انداختم باال و گفتم:   روماب

 

 .دنتونیخوشحال شدم از د یل یخ -

 

 و دم گوشم گفت:  دیدستم و کش اوش یس هوی رو به سمتش دراز کردم که  دستم

 

 . هاکنمیاالن دستات رو خورد م-

 

 به من انداخت و گفت:   ینگاه میزد و ن یلبخند محو امکیس

 

 هانا خانم. طورن یمنم هم -

 

با درد   شدی خورد م اوشیکه دستم داشت توسط س یمونده! درحال  صاحابیداشت ب  ییصدا  عجب
 گفتم: 
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 نه؟ گهید مین یبش -

 

  امکیبه س  ینگاه میهم نشستن و من ن شونیخودم زرت پهن شدم و دستم و تکون دادم، بق بعد
 انداختم.

 

هم  هیشب  یل یسه تا خ نیبود، کال ا اوشی چشم و ابروهاش مثل س یداشت ول  یامردونه صورت
 بودن.

 

 گفت:  دیکاو ی که سر تا پام رو م  یدرحال  اوشیس  یبابا

 

 ؟ی آشنا شد بای دختر ز نیبا ا ی! چجوریتو که دختر باز نبود اوشیس -

 

نگاه  هیاول برگشت  اوشیشدم، س رهی خ  اوشیکردم و به س تی دستم موهام رو به سمت عقب هدا با
 گفت:  قی نفس عم هی دنیکرد و بعد از کش امکیبه س

 

 . میبود و االن شده تمام زندگ میهست با هانا آشنا شدم، هم دانشگاه یسال کی -

 

  یها رو جلو مامانم محرف  نیاگه من ا شد،ی داشت حالم بد م گهیشد، د رهی با لبخند به من خ بعد
 از خون بشه!دهنم تا پر  یتو خوابوندی جا با پشت دست م زدم مامانم همون 
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  رهی بودن تکون داد که من با لبخند سرم رو برگردوندم و به رو به رو خ یعال یبه نشونه یسر باباش
 بسازن؟ گلومون خشک شد بابا.  ای ارنیشدم، رفتن شربت ب

 

نفر افتاد و مثل جن زده ها  هیزدم که نگاهم به  ی ذهنم با خودم حرف م یداشتم تو نطوریهم
 نگاهش کردم. 

 

 امام زمان!  ایکرد؟ همون که اون روز با رهام دنبالم راه افتاده بودن؟  یم کاریچ  نجایا سهیپل  اروی نیا

 

 دهنم و قورت دادم و گفتم:  آب

 

 کجاست؟  ییدستشو اوش،یعه س -

 

 گفت:  عیسر

 

 . برمتی بلند شو م  -

 

 داشتم و گفتم:  نگهش

 

 !کشهی طول م کمیکار دارم  رمی نه نه، خودم م -
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 رو تکون داد و گفت:   سرش

 

 کجاست.  گهی بهت م یاز خدمتکارا بپرس  یکی برو، از  میمستق -

 

تند شروع کردم به راه  ها تند با اجازه کوچولو بلند شدم و با اون کفش  هیرو تکون دادم و بعد از  سرم
  ینگاه میهم. برگشتم و ن یتو دمی اهش به من افتاد و لبخند زد، اخمام رو کشنگ  یرفتن. پسره پناه

پسره   نیا  اواتکر نیدرهمون ح زنه،ی داره با باباش حرف م اوشیس دمیبه پشت سرم انداختم که د
 و گفت:   دیبا خودم، خند دمی رو گرفتم و کش   یپناه

 

 چته؟ یه -

 

و  ییدستشو یافتاد و با خودم بردمش تو wcنگاهم به  دمش،ینگفتم و با خودم کش یزیچ
 .واریکوبوندمش به د

 

 ابو؟ ی کهیمرت  یکن ی م یچه غلط نجایا -

 

 خنده کراواتش رو درست کرد و گفت:  با

 

 بخورم.   کیاومدم ک -
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 و گفتم:   نشیس یاشارم و فرو کردم تو انگشت

 

رو لو   تتونی و هو زنمی م ادی همون جا فر دیدیچیمن پ یبه پرو پا  نمیدفعه بب نی ا سی جوجه پل نیبب  -
 من چه قدر کله خرابم.  دونهی م یاز دوستت بپرس  دم،یم

 

 هم و دستم و پس زد و گفت:  یرفت تو اخماش 

 

 نیا یاگه دوست پسرت بفهمه من و تو با هم تو ستی کن، دوما االن بد ن تی اوال که فاصلت و رعا -
 م؟یبسته هست یفضا

 

شدم بهش و   کیلبخند بدجنس زدم، نگاهش رنگ تعجب گرفت... نزد هوینگاهش کردم و    یکمی
 گفتم: 

 

 . دمیهاتون رو بر باد متمام نقشه  هو،یبه سرم  زنهیکه االن م نهیبدتر از اون موضوع ا  -

 

نفسم گرفت. چرا  رون،یزدم ب  یینگاهش کردم و از دستشو گهید کمیسکوت فقط نگاهم کرد،  در
 ها؟دارن کثافت  یرم بر نمدست از س

 

افتادم، انقدرم شلوغ بود که   ریچراغا خاموش شد و من اون وسط گ هویکه  رونیرو فوت کردم ب نفسم
 خوده خدا گم شدم فکر کنم! ای دن،یوسط و شروع کردن به رقص ختنینگو... همه ر
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از عقب هولم داد  یکیکه الشون رد بشم بهاز ال  کردمیم ی کردم و سع یبا مردم برخورد م ینجوریهم
 . رهنشی پ یرو  ختیدستش ر  یتو  یدنیپسر و نوش هیو خوردم به 

 

 داد زد:  یاون شلوغ  یبه من نگاه کرد و تو  تی عصبان با

 

 ؟ یکور -

 

 گفتم:  عیندارم سر نیکه اصال طاقت توه منم

 

 !میتحر کهی روت... مرت زهی کرم داشتم از قصد اومدم خوردم بهت بر نام،ینه ب -

 

 رو از تعجب انداخت باال و گفت:  ابروش

 

 ؟ یهست یک گهیتو د -

 

 تر از قبل گفتم:  پررو

 

 ؟یهستم تو مفتش یهرک -
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قطع شد   کی موز عیهم متوجه ماجرا شدن و سر هیقدم رفتم عقب، بق هیدستش محکم زد بهم که  با
 بهش انداختم و گفتم:  یاها روشن شد، نگاه خصمانه و چراغ 

 

 ؟ یکرد کاریچ -

 

 دستش تو کاره، ابروش رو انداخت باال و گفت:  یها بود و معلوم بود حسابآقازاده نیا از

 

 پررو.  یدختره  اوردمیخدا بهت رحم کرده بدترش رو سرت ن -

 

 داد زدم:  هوی نگاهش کردم و  کمی

 

 اوش؟ یس -

 

 کردن.  یبا دو اومد سمتمون، همه به ما نگاه م  اوشیزدم س  غیهمون موقع که ج قایدق

 

 هانا؟  شدهیچ -

 

 به پسره نگاه کرد و گفت:  برگشت
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 ن؟ یچه خبره شرو -

 

با   ن ی شرو  هویکه  میکردیخصمانه بهم نگاه م   ِنیاسمش شرو  دمیو اون پسره که حاال فهم من
 بلند گفت:  یو صدا  تیعصبان 

 

 . دهیکور فلج خورده بهم تمام لباسم رو به گند کش یدختره  اوش،یس  نیلباسم رو بب -

 

 با خنده جلوم رو گرفت و داد زدم:   اوشیسمتش حمله بردم که س به

 

 !یِ ور آفتابه مس  هی هیکه شب افتیبا اون ق  ییفلج تو ؟یگی م  یچ یفهمی م وونیح یپسره  -

 

 با خنده گفت:  اوشیخنده که س ریزدن ز همه

 

 قربونت برم، ولش کن... ول کن! -

 

 نگاهش کرد و گفت:  اوشیکرد که س یداشت نگاهم م تی با عصبان  نیشرو

 

 ها!پسر، مثال تولدمِ  یتو که اهل دعوا نبود  نیشرو الیخ یب -
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 شدم و گفتم:  رهی خ  اوشیدست زدن که پوکر به س همه

 

 ولم کن.  -

 

 هم مشکل دارن.  لی! فامزننی دست م نایا میکنیل هم و مو گو سیگ میدار ما

 

  ایکه نشسته بودم، ب ییمحکم رفتم سمت جا یهاو منم با قدم  نی ولم کرد و رفت طرف شرو اوشیس
  ی! مثل برج زهرمار نشستم که بابارونی تولد که از دماغ و دهنو لوزالمعدمون زد ب میشب اومد هی

 و گفت:   دیخند اوشیس

 

 خوشم اومد.   یلیبه جراتت دختر، خ   نیآفر -

 

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند

 

 !نمیشی اصال ساکت نم ییکسا نیآخه حقش بود. منم که در برابر همچ  ،یمرس -

 

 لبش گفت:  یدر حال که انگشتاش رو گذاشته بود رو امکیس

 

 کامال مشخصه! -
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 مشخص بشه! شتریتو حلقش تا ب  کنمی مشخص و م شمیبلند م االن

 

موهام رو زدم پشت گوشم که باالخره خدمتکار اومد و شربت به طرفم گرفت و منم  تی عصبان با
نشسته  اوشیس  نیا یبندازم بهش گفتم زشته حاال بابا کهی خواستم سه چهار تا ت  یبرداشتم، م
 . رهیآبرومون م 

 

 داشت، تا نشست گفت: شد، لبخند به ل**ب  داشی پ اوشمیرو مزه مزه کردم که باالخره س  شربت

 

 دختر، طرف از زبونت تعجب کرده بود.  یما رو ناکار کرد یپسرعمه  نیا یبابا زد -

 

 دم،یدیرو ابله م اوشی.دونم چرا سینم نجایدر ا ست،ی رو ندادم چون جواب ابلهان خاموش   جوابش
 قرار بده ان شاءاهلل.[  تش یچرا! ]خداوند مورد عنا دونمی نم نمشی ابله بب دیعشقم کش یالک

 

رو برد   فشی دل ازمون کند و بلند شد تشر اوشیس یکه باالخره بابا  دمیشربت و سرکش حوصلهی ب
 نگاه به داداشش کرد و گفت:   هینگاه به من  هی اوشیآروم نشسته بودم که س گه،ینفر د هیسمت 

 

 .یاه چه تولد بد -

 

 گفتم:  تی جد با
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 !زمیعز گهید نِ یهم یکنی دعوت م فرهنگی مشت ب هی یقتو -

 

 زدگفت:   یکه خنده توش موج م  یو با لحن دی کش  ینگاهش کردم، پوف یبرگشتم و جد بعد

 

 بله حق با شماست.  -

 

 نشه گفتم: عیبرادرش ضا یکه جلو یجور  آروم

 

 خاک بر سرت با اون پسر عمت!  -

 

 دهنش و آروم گفت:  یرو گذاشت رو  دستش

 

 . شیه -

 

 ابروهاش رو انداخت باال و گفت:  برادرش

 

 تو داداش؟  یانقدر حرف گوش کن بود اوشیس -

 

 و گفت:   دیخند اوشیس
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 .گهید گهید -

 

 ابروم و انداختم باال و گفتم:  ی تا هیزدم و   یپوزخند

 

  دیبکن یعشقتون هرکار یاو بر دی روز عاشق بش هیشما هم  دیشا کنه،ی م رییتغ یبه هرحال هر کس  -
 . امکیآقا س

 

 نگاهم کرد و گفت:  یکمی امکیس

 

 حق با شما باشه! دیشا -

 

کردم   یشده بودم، سع مونیاومدم پش نکهیاز ا لیدلیب   دم،یکش یق یرو تکون دادم و نفس عم سرم
 گفتم:  نیهم یخودم رو کنترل کنم برا 

 

 !چسبهی نم ارنیدرم  یبود، همه با کالس باز شتر یب  یمهمون نیشور و حال ا کمی کاش  -

 

بلند شد و با خنده   امکیس ها،ن ینجوریپولدارا ا نیصرف شام، المصب ا یموقع اعالم کردن برا همون
 گفت: 
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 شام هانا خانم.   دیاریب  فیتشر دهیخواب  تتونیاگه عصبان  -

 

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند

 

 ! یحتما مرس -

 

  اوشی و بلند کردن و بردن با خودشون، لحظه آخر س اوشی س یموقع چند نفر اومدن و با شوخ همون
رفتن که  یاگهیبرگشت نگاهم کرد که نگاه ازش گرفتم و بلند شدم دنبالشون راه افتادم، به سالن د

و   نمشو ال یخی و گم کرده بودم. ب اوشی شلوغ بود و منم س یلیخ  ،یشده بود و صندل  دهیچ  زیفقط م
خودشون غذا  یبرا یبودم که چجور دهید هالمیف نیا یرفتم، از تو زیانداختم باال و به سمت م

جوجه و کباب و  یبشقاب برداشتم و چند نوع غذا که حاو هی کنن،ی و با کالس رفتار م کشنیم
 شستم،ن یصندل  یاشتم و همون جا روجوجه برد کهی شده بود. چند تا ت دهیبود چ  زایچ نیو ا کیاست

 چشم همه بودم! یبا اون دعوا تو  یشده بود روم، امشب حساب   نیسنگ یل ینگاه ها خ

 

 بود.  یبرگشتم و نگاهش کردم، پناه  عینفر کنارم سر هیقرار گرفتن  با

 

 و گفتم:   دمیکش یپوف

 

 !یبد موقع اومد یاعصابم راه بر یرو یاگه اومد -
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  کردمی نگاهش م ینجوریخودش شد، هم یبرا دنیو مشغول غذا کش  یصندل  یخنده نشست رو با
 که گفت: 

 

 کار انتخاب کرده! نیا یرو برا  یمناسب  یلیآدم خ  گفت،ی نم  یرهام الک  ،یدل و جرأت دار یل یخ -

 

 دهنم و گفتم:  یجوجه گذاشتم تو کهیت هی

 

 نجا؟ یا یاومد یبلند شد یتو اصال با چه عنوان نمیبب -

 

 کلک گفت:  یو با لحن دیخند

 

نره ما کارمون   ادتیشما اومدم.   یبرادر آقا امکی همکار س نیبه عنوان بهتر ،ی من و دست کم گرفت-
 .یاحرفه 

 

دهنش موند و   یرون پاش که غذا تو یچنگال و برداشتم و فرو کردم تو هوی و تکون دادم و  سرم
 گفتم:  زیآم  دیو تهد یجد ییو با صدا کیرفتم نزد رون،ی چشماش از حدقه زد ب

 

رو ندارم، بهتون گفتم دست از سرم   های باز نیبه عرضتون برسونم جناب سروان، من حوصله ا دیبا -
 بال رو سرت آوردم.  نیمن اعصاب مصاب درست ندارم ا نیاالن بب د؛یبردار
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 ر دادم که از درد چشماش و بست و گفتم: فشا شتر یو ب چنگال

 

 !گمیبار دارم م نیآخر یبرا د،یپس دور و بر من نباش -

 

من و نشناخته بود. من واقعا دل و جرأت   نیو با لباس خودش پاکش کردم، ا رونیب  دمیو کش چنگال
 شد! ال میبود که پا  یهم مربوط به حقوق نایهمه ا دم، یترسی نم میچیرو داشتم و از ه یهمه کار

 

 پاش و گفت:  یو دستش رو مشت کرد و گذاشت رو  زیم یرو گذاشت رو بشقابش

 

 !انیدارن م -

 

 برگشتم سمت بشقابم و به غذا خوردنم ادامه دادم. یزدم و به حالت عاد یبدجنس   لبخند

 

  اوشینشست، دوباره فازم و عوض کردم و لبخند زدم و به س  اوشیشدم و س دهیکنارم کش  یصندل
 مهربون گفتم:  یشدم. با لحن   رهیخ

 

 ؟ ینوشابه به من بد وان یل هی شهیم زمی عز -

 

 لبخند گفت:  با
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 چشم. -

 

شدم، دستش رو با دستمال گذاشته بود   رهیبود خ  یکه مشغول حرف زدن با پناه امکیبه س برگشتم
بود و خون معلوم  یبود که کت و شلوارش مشک نیا شی نشه، خوبمعلوم  یزیپاش تا چ  یرو
 !شدی نم

 

 خنک شدم و اصال روحم تازه شد.  دم،ی جا سر کش هینوشابه رو داد دستم و  اوشیس

 

 تختشون کمه! هیبه خدا  دن،یوسط و شروع کردن به رقص ختنیدوباره ر  کاری از شام ملت ب بعد

 

وسط، چشمام اندازه کاسه  دیبلند شد و دستم و گرفت کش  اوشیس هوینشسته بودم که  ینجوریهم
 زد و در گوشم گفت:  یلبخند  اوشیو سوت کل سالن رو برداشت، س  غی ج یشده بود. صدا

 

 کنم. زشونیقراِر امشب سوپرا -

 

 کنار. آروم گفتم:  دنیاشاره کرد و همه کش ییبه جا اوشیو انداختم باال که س  ابروم

 

 !هاستمیمن بلد ن یبر هیها چرقص  نیاز ا یخوای اگه م اوشیس یوا -

 

 که مرده بود از خنده گفت:  یاز خنده قرمز شده بود، در حال اوشیس
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 ! ستیراحت ن التی بعدشم خ زم،ی خدا، تانگو عز یوا -

 

 که خودمم خندم گرفته بود گفتم:  یحال  در

 

 !کنهیمرض، من و مسخره م -

 

لبم نشست، عاشق   ی. لبخند روخونهی من م یبرا اوشیس شهیکه هم یدن، آهنگکر یآهنگ پل هی
 آهنگ بودم. سرم و تکون دادم و گفتم:  نیا

 

 خوبه!  -

 

که  یبود و قسمت کیبرقصم. سالن کال تار یعال  یل یکردم خ یفرجام«. سع ریاز ام شهی»مگه م آهنگ
تنگنا قرار نگرفته بودم، چون  ی تو ینجوریروشن بود، تا حاال تو عمرم ا میدی رقصی م اوشیمن و س

قرمز   یلباحرکت فرستادم عقب و با اون  هینما زدم و موهام و با چشم به ما بود! لبخند دندون  یکل
 خوندم:  اوشیس یرنگم همراه آهنگ برا

 

 ؟ی نباش  شهیاز من، مگه م یدور ش شهی"مگه م

 

 " ؟یجداش  یخوایو مت  یاز ک  ،یم یزندگ تموم
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 کرد:  میهمراه اوشمیدفعه س نیا

 

 ؟ی نباش شهیاز من، مگه م یدور ش شهی"مگه م

 

 " ؟یجداش  یخوایتو م یاز ک  ،یم یزندگ تموم

 

  یحس هی بهم دست داد.  یحس  هی خت؟ی قلبم ر هویچرا  ش،یمشک یلبخند نگاه دوختم به چشما با
 بد شد! یادفعه هیکه تا حاال تجربش نکرده بودم، حالم 

 

بغلم کرد و   اوشی رقصمون تموم شد س  یو لبخند رو از لبم دور نکردم، وقت دمیآخر با اون حالم رقص  تا
که دستش رو پشت کمرم   یو درحال  سادیگل مجلس وا  اوشیدست زدن و س  هیچراغا روشن شد. بق
 جمع گفت: بلند رو به   یگذاشته بود با صدا

 

 از اون دعوا و... ریهم هست. به غ میشب زندگ  نیتولدم هست، بهتر نکه یامشب عالوه بر ا -

 

ساله قلب  کیکه  یکنارم بود، کس میاتفاق زندگ نیشب بود چون بهتر نی[ بهتررخندهی]همه زدن ز
 .دهی و آرامش م یمن رو تصاحب کرده و با هر نفسش بهم زندگ 

 

 نگاه کرد و با عشق گفت:  کردمی نگاهش م ریبه من که متح  برگشت
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. یو صادقانه نگرانم شد یپشتم بود شهیهم نکهیاز ا ی از آرامشت، مرس یاز حضورت، مرس یمرس -
چشماش زل زده  یکه تو نطوریهم گفت، ی م اوشینبودم که س یهام نشست، من اون چشم یاشک تو

 بودم لبخند زدم و آروم ل**ب زدم:

 

 دوستت دارم.  -

 

 لبخند زد و دوباره رو به جمع گفت:  متقابال

 

 کنارم بمونه! شهی هم یکنم تا برا یاز خانواده هانا خواستگار خوامی با اجازه پدرم م -

 

و چند بار بستم و باز کردم تا اشک  هام رکردم بغضم رو قورت بدم، چشم  یدست زدن. سع همه
باال    ییبا لبخند ابرو ،یازشون دور بشه. برگشتم با لبخند به جمع نگاه کردم و نگام افتاد به پناه

  یهکردم بهش توج  یبودن رو نشون داد؛ نگاه ازش گرفتم و سع  یانداخت و با انگشتاش عالمت عال
 نکنم. 

 

 کنم؟  زشیکرده بود، چطور بود منم سوپرا زیمن رو سوپرا اوشیکه س حاال

 

 دهنم و صدام رو صاف کردم و بلند گفتم:   یرو گرفتم جلو دستم
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که به من داره متقابال همون حس رو دو   یهر حس  اوشه،ی فقط به خاطر س نجام یمن االن ا نکهیا -
 برابر بهش دارم.

 

 کوچولو برات دارم! یل یخ زیسوپرا هیفقط  -و نگاهش کردم و ادامه دادم:  اوش یسمت س برگشتم

 

 نگاهم کرد که بلند گفتم:  متعجب

 

 اره؟ ی رو ب فمیک شهی من رو گرفت م  لی و وسا فیکه ک یاون خدمتکار دیببخش -

 

م داد، اومد و به دست فمی رو با ک  لیلحظه منتظر موندم تا اون پسره که دم در ازم گرفته بود وسا چند
با   اوش،یرنگ رو در آوردم و گرفتم سمت س یرو باز کردم و دفتر خوشگل شکالت  فمی تشکر کردم و در ک

 لبخند گفتم: 

 

 .زمیکنم عز هیبود که تونستم برات ته  یاهیتنها هد -

 

گرفته بودم و چاپش   نیعاشقانمون اسکر یهاچت   یو دفتر رو گرفت و بازش کرد، از تمام دیخند
چاپش کرده بودم و گذاشته بودم   یچه عاشقونه چه مسخره باز میکه باهم داشت ییکرده بودم، عکسا

 دهنش و گفت:  یدفتر، با خنده دست گذاشت رو یتو

 

 عمرم گرفتم. یبود که تو یاهیهد نیبهتر نیا -
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به   یکه بود حساب یهرچ  یول ! گفتی واقعا داشت راست م ایخر کردن من بود  یبرا دونمی نم  حاال
نبود، البته اگه اون دعوا و  ی! شب بدزدی و حرف م  دیخندی رو به جمع م جانی وجد اومده بود و با ه

داد بهم که  نانیاطم گهیرو برام رقم زد، د یشب عال   اوش یرو سانسور کنم! س یپناه یرومخ بودنا
شم دستم رو گرفت و   ادهیه خواستم پک یخودش من رو رسوند و موقع یواقعا دوستم داره. برگشتن

 و گفت:  نیی برگشتم نگاهش کردم، سرش رو انداخت پا

 

 دوستت دارم! یل یبمونه که من خ ادتی شهیو هم  نیهانا، ا -

 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 

 ؟ یزنی حرف م  ینطوریچرا ا وونه،یمنم د -

 

 و گفت:  دیرو بلند کرد و آروم خند  سرش

 

 دلم گرفت.  هوی فقط  ،یچ یه -

 

 نگاهش کردم که دستم و ول کرد و گفت:   یکمی

 

 مامانت نگران شده حتما تا االن! زم،ی برو عز -
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 شدم. رهی گاز و رفت، تا آخر به رفتنش خ یشدم و اون پاش رو گذاشت رو ادهیحرف پ بدون

 

*** 

 

بسته و   یماکردم و با چش داشیگشتم، باالخره پ می و دنبال گوش ز یم یرو  دمیو محکم کوب دستم
 آلود جواب دادم:خواب   یلحن

 

 بله؟  -

 

 گوشم: یتو  دیچ یرهام پ  یصدا

 

 . یسالم خانم برات  -

 

 و گفتم:   دمیکش یپوف

 

 ؟یخوای م ی. چِش ی ریس  یرو دست هرچ یزد گهیتو د نیبب  -

 

 گفت:  یآروم یصدا با

 



 رور دختر ش 

147 
 

 د؟ یتماس گرفت  اوشیبهتون بگم، شما با س  یچطور -

 

 باز شد و با تعجب گفتم:  چشمام

 

 ؟ یپرس یم  یسوال نیچرا همچ  -

 

 بلند شدم صاف نشستم، چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:  بعد

 

 قتل به ما داده شده.  هیگزارش  تش،یواقع -

 

شد   یم دهیکه به زور شن ییکه دست و پام لمس شده بودن. با صدا یفشارم افتاد. جور خت،یر قلبم
 گفتم: 

 

 ؟ یقتل؟ چه قتل -

 

 حالم بد شده که تند تند پشت سر هم گفت:  دیفهم  انگار

 

 .دیبزن  شیسر به خونه پدر هیبهتره  -
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خاموش بود،   ی رو گرفتم ول اوشی قطع کرد. با سرعت شماره س عیرو بپرسم سر  لشیخواستم دل تا
بلند که بغض قشنگ توش   یبود با صدا  یبا هر زور  فتم،یاالنه که از دلشوره پس ب  کردمی حس م

 آشکار بود داد زدم: 

 

 مامان؟  -

 

 صورتش و گفت:  یمن زد تو دنیلحظه نگذشت که در باز شد و مامان اومد تو، با د چند

 

 ؟یشد  یشکل  نیمادر؟ چرا ا  دهیهانا چرا رنگت پر -

 

 بغض گفتم:  با

 

 کمکم کن بلند شم، تو رو خدا! ای مامان ب -

 

 کرد!  یکرده بود و داشت خفم م  ریبغض مثل لقمه تو گلوم گ   و ومدینم میگر

 

باز و نم دار بود، به   ینطوریحموم رفته بودم و موهام هم شبیسمتم و کمکم کرد بلند شم، د اومد
 سمت کمد رفتم و گفتم:

 

 مانتو شلوار به من بده، زود!  هیمامان  -
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مانتو شلوار   هی کنه؛یبود که گفتم االن سکته م دهیکار من، انقدر مامان ترس یمونده بود تو  نطوریهم
  ینطوریشال هم هی ن یهم یجون نداشتم موهام و ببندم برا  دم،یو به کمک خودش پوش رونی ب دیکش

 سرم!  یانداختم رو

 

 و برش داشتم که مامان گفت:  میسمت گوش  رفتم

 

 بهت دادن؟ یچه خبر ؟یشد شونیمادر؟ چرا انقدر پر شدهیچ -

 

 سمتش و با همون بغض گفتم:  برگشتم

 

 باشه، تو رو همون خدا دعا کن.  فتادهین ی مامان دعا کن اتفاق  -

 

. تا  رونیکفش پام کردم و از خونه زدم ب  هی یرفتم، با بدبخت یو به سمت خروج  دیباالخره چک اشکم
  رمردیکه پ سادیوا  نیماش هیبلند کردم،  نیماش هی یتم و دستم و برارف جونی ب یسر کوچه با پاها
 سوار شدم و گفتم:  عیبود رانندش، سر

 

 .کنمی خواهش م عیسر گم،یآدرس که م نیآقا برو به ا -

 

و دلشورم رو   کردی بد خطور م یآدرس رو گفتم و اون حرکت کرد، تمام مدت تو ذهنم فکرا عیسر
شدم. به خونه  ادهیچه قدر پول دادم به راننده و فقط پ دونمی نم دمیرس  ی! وقتکردیم دیتشد
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  رعتجون گرفتم و با س  هوی! هاسی بزرگشون نگاه کردم که پر از آدم بود و آمبوالنس و رفت و آمد پل
 داد زدم: هاوونه یداخل خونه، مثل د دمییدو

 

 اوش؟ ی س اوش؟یس -

 

به   کرد،ی م هینشسته بود و گر نیزم یکه رو کامیبا تعجب نگاهم کردن، نگاهم افتاد به س همه
 زدم:   غیرو گرفتم و ج  قشی سمتش حمله بردم و 

 

 کجاست کثافت؟ ده؟یرو نم شی کجاست؟ چرا جواب گوش اوشیس -

 

  غی سرم و با ج یو دستم و گذاشتم رو  نیزم ینگفت، کنارش ولو شدم رو یزیشدت گرفت و چ شیگر
 گفتم: 

 

 کجاست.  اوشیبهم بگه تو رو خدا س یک یکجاست؟   اوشیس دیگی چرا نم  -

 

 بلند شدم و گفتم:  عیتنش بود، سر  سینفر اومد سمتم که لباس پل هی زدمی م  غیکه ج  نطوریهم

 

 جمع شدن؟  نجایچه خبره؟ چـ... چرا همه ا نجایآقا... آقا ا -

 

 گفت:  تی سرش برداشت و با جد یرو از رو کالهش
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 نیهم یبرا میهستن، شک در قتلشون دار یقانون یدر پزشک دهیآرم  اوشیس  یمتاسفانه االن آقا -
 .میبرد یی از خدمه و پدرشون رو به اداره بازجو یچند

 

تا حاال به   ه،یگر ری شدم و بلند زدم ز نی پهن زم هوی. دمیدی رو تار م  سی. پلدی چرخی دور سرم م  ایدن
از   ومدی»نه!« نفسم باال نم گفتمی و ناباور م زدمی بودم جز مرگ بابام، بلند ضجه م فتادهی وضع ن نیا

کنم. شالم   هیل یتخ ادی خودم رو با داد و فر  خواستیبهم وارد شده بود و دلم م یشوک بد  ه،یشدت گر
! چند نفر اومدن سمتم و یچ ی برام مهم نبود... ه ی چ یهام، هشونه  یخورد و افتاد رو  زیاز سرم ل 

امکان نداره،   نی. نه اکردیم میهم همراه امکیکردم و س هیمن بلندتر گر یبدن، ول میخواستن دلدار
از  یقلبم سوخت، جور اش،هاون دوستت دارم  ادی افتادم،  شبشید یحرفا ادینمرده،  اوشیس

 داشتم! رهی که خودم هم باور نداشتم انقدر اشک ذخ ومدیچشمام اشک م

 

 تم: و گف امک یکردم سمت س رو

 

 ! نمیخودم بب یبا چشما خوامی . تو رو خدا من و ببر اونجا، میقانون یمن و ببر پزشک  -

 

  یبه سمت خروج هیبه سمتم اومد، بازوم رو گرفت و بلندم کرد، با گر شونیپر  یشد و با وضع  بلند
ما با وحشت   تیوضع دنیجلومون ظاهر شد، اونم رنگ به رو نداشت و با د  نیشرو هویکه  میرفت

 گفت: 

 

 شده؟یچ -
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 گفت:  هیبا گر امکیس

 

 نپرس!   ن،ینپرس شرو -

 

 و چنگ زدم و گفتم:  امکی س رهنیپ

 

 !میبر ایتو رو خدا ب  -

 

 گفت:  دیلرزی که دستاش م یدر حال نیشرو

 

 . برمتونی من م دیبر دی خوای هرجا م د،ییا یب -

 

  یسوارم کرد و خودشم نشست، تمام مدت با صدا ن،ی شرو نیمن و کشوند به سمت ماش  امکیس
رو برداشتم و شماره   میامروز، گوش هی. چه روز گندکردنی م میو اونا هم همراه کردمی م هیبلند گر

 گفتم:  هیخاموشه، با گر  گفتی م یشده بودم، اون خانمه ه وونهیرو گرفتم، د اوشیس

 

 خاموِش؟  شی گوش گهیچرا م -

 



 رور دختر ش 

153 
 

و   دیکشیم  ریت  یواقع یشدت گرفت، قلبم به معنا شی نگاهم کرد و گر نهیآ  یاز تو هیبا گر  نیشرو
خودم   یخوام با چشما  یم م؟یدیرسی پس؟ چرا نم  می دیرسی . چرا نم دیلرزیم  دیب  نیدست و پام ع

 !طورهن ی کنن، آره حتما هم  یباهام باز خوانیم دی شا گن،ی دارن دروغ م  دیتا باور کنم، شا نمی بب

 

 دونمی م یول   ن،یشدن خوردم زم  ادهیو باز کردم و موقع پ   نیدر ماش یچجور دم ینفهم میدیرس یوقت
به   راه برم کردی که کمکم م  یبد خودش کمکم کرد تا بلند شم! در حال  تیبا وضع اوشی که برادر س

  یو افراد اونجا حرف م هاس یبا مسئول و پل نیکه شرو یتمام اون لحظات  م،یرفت یقانون  یداخل پزشک 
 : »نه.«گفتمی ل**ب م ریکردم و ز یم هیزد من گر

 

 خراب اومد سمتمون و گفت:  یبا حال   نیشرو

 

 .میصبر کن   دیبا -

 

کردم، سرم و بلند کردم و با   نی ف نیو ف نیزم یخوردم و نشستم رو  زیبود، ل  وارید یتا االن رو میتک
 گفتم:  امکیبه س هیگر

 

  نیاصال ا دیبهش بگ  ذاره؟ی دوباره داره سر به سرم م اوشیس  د؟یکنی م یبا من باز دیتو رو خدا دار -
 . ستیبامزه ن شی شوخ

 

 .نیی انداخت پاسرش رو  قهیو بعد از چند دق نینگاه اشکبارش رو دوخت به شرو امکیس
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برام سخت    ستیکنارم ن گهید  اوشی س نکهیادامه دادم، باور ا میزانوم و به گر یرو گذاشتم رو سرم
 ممکنه!  ریاتفاق غ  نی ا کردمی بود... حس م

 

سرم و بلند کردم و نگاهم افتاد به  عیسر زدی حرف م یکه انگار داشت با کس  امکی س یصدا با
با    رون،یب  زنهیم نمیکه گفتم االن از س دیکوبی شده بود، قلبم چنان بهم م دهیکه روش کش یبرانکارد

  دیسف تصور دنیو با د دمیلرزون بلند شدم و به سمت برانکارد حمله بردم، روش و کش ییدست و پا
ضجه زدم و   ه،یگر ریرد و نگه داشتم و بلند زدم زو با دستم محکم برانکا  نیزم ینشستم رو اوشیس

 اسمش رو صدا زدم! 

 

 صورتش و گفتم:   یرو دمیهم بلند شد، آروم بلند شدم و دستم و کش نیو شرو  امکیس هیگر یصدا

 

تا من دوباره  یکنی و باز نم  تیخوشگل مشک  یهاشده عشق من؟ چرا چشم  ینجوریچرا رنگت ا -
  روِن،ی موهام ب نیبب ؟یدی نم  ریهم و بهم گ یتو یکشیچرا اون اخمات و نم  نم؟ی رو توش بب  یمهربون

تو   بزن! بلند شو یبه حسابم برس شبیبده، قرار بود واسه رژ د ری و بهم گ دارشویتو رو خدا ب  اوشیس
 گوشم!

 

 داد زدم:  هیگر با

 

 ! بلند شو سرم داد بزن، بلند شو بگو چشمات و از من برنگردون -

 

جدا کردن، اسمش رو صدا زدم و دست و پا زدم   اوشیزدم که چند تا زن اومدن و من رو از س  ضجه
 تا ولم کنن! 



 رور دختر ش 

155 
 

 

چشمش و    یبود و دستش رو نی زم  یرو امکیو برانکارد و حرکت دادن، س دنیو کش  اوشیس یرو
 !وارید یهم سرش رو گذاشته بود رو نی شرو کرد،ی م هیگر

 

 زدم:  ادیو از ته دلم فر نی زم یرو  دمشیو به زور از اون دوتا زن جدا کردم و کوب دستام

 

 ! ـاوشیس -

 

*** 

 

شونم نشست سرم و بلند کردم و نگاهم افتاد به  یکه رو  یشده بودم که با دست رهی عکسش خ به
رو به  یخاص  ییبای همرنگ چشماش ز یکمان یداشت و ابروها یرنگ  یمشک یهاکه چشم یدختر

 زد و گفت:   یمن لبخند  رهی نگاه خ دنیداده بود، با د دشیرت کشصو

 

 !گمی م تی تسل زم، ی کنم عز یدرکت م  -

 

 زور صدام بلند شد و گفتم:  به

 

 ممنون.  -
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سرم   یدستم رو گذاشتم رو کرد،یشده بود و اعصاب من رو متشنج م یو قرآن با هم قاط هیگر یصدا
  نمیهفت روز از مرگ بهتر سوخت،یکرده بودم م هیبس گرقورتش دادم. چشمام از  یو بغض کردم، ول

 رو ندارم.  شی سخته و تحمل دور ی ل ی. هفت روز از نبودنش کنار من؛ خگذرهیم

 

داغون به  یاهم با چهره امکیس زد،ی حرف نم یدر هم بود و با کس افشیق  یحساب  اوشیس  یبابا
  نیتدارک ا یبا حال خراب خودش برا  امکیهم کمک دست س ن یو شرو رفتی ور و اون ور م نیا

 .دنی کشی مجلس زحمت م

 

 مبل نشست و گفت:  یکنارم رو دختره

 

 . ستیناراحت شدم و باورش برام سخته که ن یل ی. خاوشیمن مهالم، دختر خاله س -

 

 یداغون بود و اون دختر یحساب  تمیشدم، وضع   رهیبلندم خ رنگی ب  یرو تکون دادم و به ناخنا سرم
هم رو به روم نشسته بود و زل زده بود بهم؛ انگار   ی. از اون موقع پناه شناختنی نبودم که همه م

 دم پرم بشه. ادیز  دیکه نبا دونستی خودش م

 

 دستم که نگاهش کردم، لبخند زد و گفت:  یدستش رو گذاشت رو مهال

 

 . زمیغمت بدون عز  کیمن و شر ،یدوستش داشت  یل یخ دونمی _ م مهال
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به تکون دادن سرم اکتفا کردم و باز نگاه ازش گرفتم. موقع ناهار شد و مردم بلند شدن؛ مهال هم  فقط
دادم به مبل. سرم داشت از درد منفجر   هیلبم نشست و همون جا تک یبلند شد و رفت. پوزخند رو

 به طرفم اومد و گفت:   نیشرو شد،یم

 

 دختر.  یبخور. جون ندار یزیچ  هی میبرشو هانا، بلند  -

 

و اتفاقا هم    ستیباهام بد ن  گهی رو به اون رو شده با من، د نیاز ا نیچند روز اخالق شرو نیا یتو
 !کنهیم یدرد

 

 گفتم:  آروم

 

 ندارم.  لیم -

 

 مبل نشست و گفت:  یو کنارم رو  دیکش یپوف

 

 !طورن یمنم هم -

 

 و گفتم:  دمیکش یآه

 

 چرا؟ گهیتو د -
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 رو بهم قفل کرد و گفت:  دستاش

 

  یاعصابم باز ی. همش رودهیبه قتل رس  اوشیس گنی م نکهیاشتهام رو کور کرده، ا ریاخ یهااتفاق  -
 !کنهیم

 

 و گفتم:  نیسرم رو چرخوندم طرف شرو عیسر

 

 ده؟یقتل؟ به قتل رس  -

 

 چشمام و گفت:  یخودم بود رو دوخت تو یرنگش که همرنگ چشما   یو نگاه آب برگشت

 

 .یقانون  یبردنش پزشک  عی سر نیهم یآره، برا -

 

 کف دستم فشار دادم و گفتم:  یرو تو ناخنام

 

 کار و کرده؟  نیا یک  یدونی نم -

 

 رو به عالمت نه تکون داد و گفت:   سرش
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 آروم نشسته بود. مییکه االن دا میدونستیاگه م -

 

عالمه محافظ داره  هیعمارت بزرگ که  نیا یخونه خودش، تو  ینفر رو تو هی  یراحت   نیبه هم یعنی
گشتم. نبود! مجبور بودم   یدنبال پناه عیبودار بود، با چشمم سر کمی ماجرا  نیبکشن؟ ا توننیم

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  یخودم رو بزنم به خنگ بودن، الک

 

 !میکن  داشیپ  دیبا -

 

  یرنگ داشت و صورت یاکوتاه قهوه  یموها نیالوندشون، شروچشماش و م یرو گذاشت رو  دستش
رنگ بود و دست توش برده   یکه قهوه ا ییابروها ،یآب یرنگ موهاش و چشما یهاش یو ته ر دیسف

 بود!

 

 و گفتم:  دمیکش ی قینفس عم  د،یباریاز سر و روش م یخستگ

 

 برو استراحت کن.  ،یاخسته  یل یخ -

 

 تکون داد و گفت:  یرو به عالمت منف  سرش

 

 و استراحت هم ندارم. دنیحوصله خواب  یحت -
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 بهم انداخت و گفت:  ینگاه می. نکردی شونش و بلند شدم، بدنم درد م یو گذاشتم رو دستم

 

 ؟ یهست  یدختر راحت -

 

 چشماش و گفتم:  یزدم تو زل

 

 رو از دست دادم.  میزندگ یهاچون مهم ست،یمن مهم ن یبرا  یچی و بدون ه نیا -

 

و   ومدیکلمه بدش م نیاز ا اوشیس  یول ستمیاصال خوب ن م،یاضافه کنم من دختر بد خواستمیم
 نگو.  ییگفت جا یبهم م شهیهم

 

گشتم، به سمتش رفتم که نگاهش به من افتاد، غم رو   اوش یس یرفتم و دنبال بابا ییرای سمت پذ به
 !شدی فکر من م یتو یو مانع از هر شک دمیدیچشماش م یواقعا تو

 

 آروم گفتم:  دمیکه رس بهش

 

پسر شما بود، صاحب قلب منم  اوشیاگه س دیو بدون   نیهمه وقت مزاحم شدم، ا نیکه ا دیببخش -
حالم خوب  کمی رمیهمه مراسماش هستم، االن دارم م یبا شما هم دردم و تو  نیهم یبود. برا

 .نیکه راهم داد یمرس ست،ین
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 زد و گفت:   یمحزون لبخند

 

وقت ترکمون    چیباشم؟ ه  تفاوتی نسبت بهت ب تونمی . چطور میبود  اوشی س  زیهانا جان، تو عز -
 نزن. گهیحرفا رو هم د نی فراموشمون نکن، ا یول  میستین  لیهرچند فام ا،یب  شمونینکن و پ

 

سرم و تکون دادم   نیهم ی! برانیا یحرفا ای هاس یپل یکرده بودم، حرفا  ریگ یدوراه یواقعا تو گهید
 و گفتم: 

 

 حتما، من رفتم خداحافظ. -

 

 گفت:  عیقدم دور شدم که سر چند

 

 . سایوا -

 

به اون مرد  ساد،یکنارش وا یمرد کت و شلوار هینفر اشاره کرد و  هیسمتش که با دستش به  برگشتم
 بلند گفت: 

 

 ببر.  خوانیکه م ییخانوم رو به جا -
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تشکر تکون دادم و همراه نگهبانه از   یسرش رو تکون داد و به سمتم اومد، سرم رو به نشونه  نگهبانِ 
هم  نی و شرو  امکیبا س  یخداحافظ یکرد که اصال حوصله   یخونه خارج شدم، انقدر سرم درد م

 نداشتم!

 

وجه   چیبودم و به ه  . من باهوشینه مقصد واقع یمدل باال شدم و مقصد رو گفتم، ول نیماش سوار
 . شناختمشونی که نم  ییاونم آدما دادم،ی لو نم یرو به کس میزندگ یخودم و جا

 

که مطمئن شدم   نیکردم و بعد از ا یشدم و تشکر کوتاه ادهی تر از خونه خودمون پ نییپا ابونیخ هی
باز کردم و وارد شدم، مامان و هاله  یحال ی در و با ب دم یرس  یرفته راه افتادم به سمت خونه. وقت 

کردم   سالمل**ب   ریمبل خوابش برده بود. آروم ز یهم ولو رو ربودی کردن و ه ی پاک م  یداشتن سبز
 گفت:  یا مهربون و به سمت اتاق راه افتادم که مامان صدام زد؛ برگشتم نگاهش کردم که ب

 

و بدون از   نیجوون مردم بود و انسان. ا ،یبودم ول  امرزیمخالفت رابطه تو و اون خدا ب یل یدرسته خ -
به هرحال تو هم دوستش  کنم،ی . درکت م زمیعز ختی ناراحت شدم و اعصابم بهم ر یل یمرگش خ

 دوستت دارم دخترم.  یلی خ ،یوضع باش  نیا یتو دمیو االن بهت حق م یداشت

 

 چشمام نشست، با بغض گفتم:  یکردم و اشک تو  بغض

 

 داغونم. میل یداغونم مامان، خ -
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ها  چشم همشون دور شدم، در اتاق و بستم و با همون لباس  یاز جلو عیو سر ختن یدوباره ر اشکام
نفر از پشت بغلم کرد،  هیکردم که  یخودم رو خال  یکردم، دوباره حساب هیتخت ولو شدم و گر یرو

 که هاله است! دمیبرگشتم و د

 

 شد و گفت:  یاشک  نگاهش

 

 نکن با خودت.  ینطوریتو رو خدا ا  ،یآج -

 

  یباهم خودمون رو خال  ییکرد و دوتا میشدت گرفت و محکم هاله رو بغل کردم، اونم همراه میگر
 .میکرد

 

 و اشکاش رو پاک کرد، شالم رو از سرم در آورد و گفت:  رونی گذشت که از بغلم اومد ب قهیدق چند

 

 نداره.  یبخواب چشمات با کاسه خون فرق کمی ار،یبلند شو لباسات و در ب -

 

عوض    یشلوار مشک  هیرنگم رو در آوردم و شلوارم و با   یمانتو مشک نیف نی زور بلند شدم و با ف به
 تخت نشستم. به هاله گفتم: یو دوباره رو  دمیهم پوش یمشک  شرتیت هیکردم، 

 

 بخورم!   اریقرص سردرد ب  هیهاله بلند شو  -
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هام رو بستم و باز کردم. مغزم  و چشم دمیکش یق ینفس عم رون،ی از اتاق رفت ب عیگفت و سر یچشم
آب وارد شد.   وانیل هیقرص و  هیبعد هاله با   قهیچند دق داد،ی کم داشت ارور مکرده بود و کم  یاتصال

 و گفتم:  دم یو دادم دستش و دراز کش وانیاز دستش گرفتم و خوردم. ل عیسر

 

 . دمیهفت روزه نخواب د،یخوابم سر و صدا نکن   یتو رو خدا وقت -

 

که پس   اوشی و به عکس س لنتی سا یرو گذاشتم رو میگوش  رون،یرو تکون داد و از اتاق رفت ب   سرش
 دم و گفتم: ش  رهیبود خ  نمیزم

 

 دوستت دارم.  یل یخ -

 

سرم و   یرو دمیبالشت فشار دادم، پتو رو کش یبا بغض صفحه رو خاموش کردم و سرم رو رو بعد
 نکنم. هیگر  گهیکردم که د یسع

 

  ییخواب شب تولدش و حرفا دم،یدی و م  اوشیخوابم برد. همش خواب س عی نگذشت که سر  یلیخ
  یو حت کردمی خواب ناله م ی. تمام مدت تودمیدی رهام رو م یهاخواب حرف   هوی ی. ولزدی که بهم م

 !شدمی هام مخودم هم متوجه ناله 

 

که  ییو شدت گرما به کابوسا سوختی قرار گرفته بودم، گلوم م یداریحالت خواب و ب یتو انگار
 . شدی افزون م دمیدیم
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چشم باز   یوقت  یخوابا برام تکرار شد ول و اون دمیچه قدر زمان گذشت، چه قدر خواب د دونمی نم
. آب گلوم دادی رو نشون م 7رو به روم بود که  وارید یکه افتاد ساعت رو یزیچ  نی کردم نگاهم به اول

کردم، روز   نگاه رونی بلند شدم و نشستم و از پنجره به ب سوخت،ی م  یلیقورت دادم چون خ یرو زور
من که با  دنیو هاله با لباس مدرسه اومدن داخل و با د  ربودی بود. تعجب کردم. در باز شد و ه

 کردم سالم کردن، جواب سالمشون رو دادم و آروم گفتم:   یتعجب نگاهشون م

 

 ساعت چنده؟  -

 

 کولش و گفت:  یکه مامان براش درست کرده بود و گذاشت تو  یری لقمه نون پن هاله

 

 هفت صبح.  -

 

 تعجب گفتم:  با

 

 رو خواب بودم؟   روزی من تمام د یعنی -

 

 موضوع گفت:  نیمهم بود براش ا یلیکه انگار خ یبا لحن باور نکردن ربودیه

 

 .ید یخواب  یکل  ،یآره آج  -
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به موهام   ی. جوابش رو دادم و دسترونی ت برف عی سر یخداحافظ  هیزدم و هاله با  یآروم  لبخند
 گفت:  یآروم اومد سمتم و با ناراحت  ربودیه دم،یکش

 

 ؟ یآج -

 

 گفتم:  یمهربون  با

 

 جانم؟  -

 

 و گفت:  نیی رو انداخت پا  سرش

 

آقا پولداره  نیکه ا دادمیبه دوستام پز م  یدنبالم مدرسه؟ من کل ادینم اوشیس گهید یعنی -
 دامادمونه!

 

 چشمام حلقه زد و دستش رو گرفتم و گفتم:  یتو اشک

 

 !یخواب ابد هی ده،ی. اون االن خوابادینم گهینه، د -

 

دوباره حالم خراب نشه... اشکام رو تند تند   نکهیا یچشماش بود، برا یرو که بلند کرد اشک تو  سرش
 پاک کردم و گفتم: 
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 تا منم حاضر شم برم به درسم برسم. گه،یبرو مدرسه د -

 

دفعه  نیبهم دست داد. ا یاحساس خفگ رون،ی از اتاق رفت ب فشیرو تکون داد و با برداشتن ک   سرش
 مامان اومد داخل اتاق و گفت: 

 

 .زمیعز رنیگی تماس م  یدانشگاه؟ چند روزه ه یریمدرسه. م  برمی هانا جان؟ دارم بچه ها رو م -

 

 تخت و گفتم:  یشدم از رو بلند

 

 .رمی آره مامان، م  -

 

 کرد و رفت. یاز غصه. مامان خداحافظ  مردمیم موندمی و تو خونه م  رفتمی نم رفتم،ی م دیبا

 

 یواقع  ینگاه کردم. چهرم به معنا نهییرفتم و دست و صورتم و شستم، به آ ییسمت دستشو به
باال انداختم و از  یابودن. شونه جونی چشمام گود افتاده بود و چشمام قرمز و ب  ری بود. ز دهیترک

حال   یشده بودم که حت  حوصلهی و به راست به سمت اتاق رفتم، انقدر ب رونی اومدم ب ییدستشو
 با کش بستمشون.   ینطوریشونه کنم و هم موهام و نداشتم

 

مدل موهام برام   گهی. ددمیپوش حوصلهی رنگ و مقنعه همرنگشون رو برداشتم و ب  یشلوار مشک مانتو
 مهم نبود و البته حال نداشتم!
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چند تا کتاب مربوط و دفترم و انداختم توش و به سمت   حوصلهی و کولم و برداشتم و ب یگوش
 پام کردم و از خونه خارج شدم! یکتون هیرفتم.   یخروج

 

 حال داره با مترو بره؟ اه.   یک گرفتم،یم ی زیچ  یآژانس هی کاش

 

به   ری و تاخ یآژانس بدم، با بدخت  یمجبور شدم با مترو برم چون اونقدر پول نداشتم که برا یول
کنارم   گهید اوشیبودم که س دهی. خودم هم فهم کردنی نگاهم م یجور هیها . بچهدمیدانشگاه رس

حالت   هیاالن  دن،یدی م اوشیمن رو با س شهیدانشگاه هم یهابچه  اد،یتا شونه به شونم راه ب  ستین
با ترحم نگاه کنه. در  یکس ذاشتمی من هنوز غرور خودم رو داشتم و نم یهاش ول نگاه یدلسوزاِن تو

و متعجب شدن. خوب   دیسمت من چرخها همه نگاهشون به کالس و زدم و آروم وارد شدم. بچه 
االن  ودکرده ب شیو آرا زی مانتوهاش نصف بود و شلوار تنگ و مرتب و تم شهیکه هم یمعلومه، دختر

 انقدر داغون باشه واقعا تعجب داره! 

 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین استاد

 

 ر؟ ی اونم با تاخ نیبعد از چند روز اومد ،یخانم برات دیداشت  ریتاخ  -

 

ازش   یزیچ ی مطمئنا جز فحش ناموس کردمی نزدم و فقط نگاهش کردم، چون اگه دهنم و باز م  یحرف 
 . ومدینم رونیب
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و با تکون دادن سرش به عنوان تاسف  دیکش  یقیکنم نفس عم یدارم نگاهش م رهی خ دید یوقت
 گفت: 

 

 ! دینیبش  دیبفرمائ -

 

  یبود، آب دهنم و قورت دادم ول  یه خال اول ک فیرد یدر کالس رو بستم و رفتم نشستم صندل  محکم
نبود.   نجایچون فکرم اصال ا دم،یفمی نم  یچ یو من ه دادی . استاد درس مکردی درد م تی نهای گلوم ب

 ها به خودم نشده بودم.بچه  رهیانقدر حواسم پرت بود که متوجه نگاه خ

 

نگاهش کردم، سوگند با   عیدستم نشست که سر یرو  یبودم دست رهیمدت که به تخته خ هی بعد
 گفت:  ینیلبخند غمگ 

 

 ! زمی سالم عز -

 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 

 سالم. -

 

متوجه شدم که استاد رفته بود و  کردن،ی کالس نشسته بودن و با سکوت به من نگاه م یتو هابچه 
دارم نگاهش   دی، تا درهام افتاد یکالس تموم شده. متعجب نگاهشون کردم که نگاهم به نگاه رنگ

 نگاهش رو گرفت و دوخت به برگه جلوش! عیسر کنمیم
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 د؟ یکنی نگام م ینجوریها؟ چرا اشده بچه  یزیچ -

 

 خورد باکالس باشه گفت:   یهم بهش م  یلیاز پسرا که خ  یکی

 

همه و  میناراحت یل ی. واقعا خمیشد  اوشیتازه دو روزه متوجه موضوع مرگ س م،یگی م تی تسل -
 در غمتون! دیبدون  کی که ما رو شر میخوایم

 

 یکه تو ی تا از بغض  دمیکش یقی رعشه انداخت به تمام وجودم، نفس عم اوشیمرگ س ادیهم  باز
دل خودم رو هم  ش یزدم مثل زهرمار که تلخ یلبخند نیهم  یکنم، برا یریگلوم نقش بسته بود جلوگ

 بعد گفتم:   ه،یزد چه برسه به بق

 

 .دیکنی درک م نکهیاز ا یممنون، مرس  -

 

  اوشیمحبتام رو خرج س   نکهیاز ا مونمیو االن پش دونمی از محبت کردن نم یچی من ه ن،یهم
 !کردمی نم

 

 هاشون کالس رو ترک کردن، سوگند دستم رو فشرد و گفت: گفتن  تیهمه بلند شدن و با تسل  کمکم

 

 عشقم. رونیب  میپاشو بر -
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 رو متقابال فشردم و گفتم:  دستش

 

 خونه! میری با هم م یسرده. تو برو برگشتن کمی -

 

حاال فقط من مونده بودم و رهام. خواست بلند   رون،یرو تکون داد و بلند شد و از کالس رفت ب  سرش
  ییبه هم و جلوش و گرفتم و با صدا دمشیگرفتم و با دو رفتم سمت در و محکم کوب  روی که نشه بره 

 که خش دار بود گفتم: 

 

 کجا؟  -

 

 گفت:  ری حرکت من تعجب کرد و سر به ز از

 

 .دیندار   یبعدا باهاتون حرف بزنم، چون االن حال خوب خواستمی من م -

 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 

 د؟ یرو تحت نظر داشته باش یهمه چ دیبعدا؟ کثافت مگه شما قول نداد -

 

 تکونش دادم و گفتم:  ه یرو گرفتم و به حالت گال  رهنشی بهش پ توجهی کرده بود، ب  سکوت
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خونه  یخونه طرف و اون رو تو   ادینفر م  هیانقدر راحت  یعن ی شد؟یپس چ ؟یمگه قول نداده بود -
 ؟ یعوض  یگی نم یزیچرا چ کشه؟ی خودش م

 

 من رو محکم پس زد و گفت:  دست

 

خانم   دیپا داشت. پس ما رو سرزنش نکن  هیمرغ شما   یول یهمکار یبرا میما بهتون چند بار گفت  -
 . دی. خودتون رو سرزنش کنیبرات

 

 خراب گفتم:   یدفعه پوزخندم پررنگ تر شد، با حال نیا

 

 یکه تو یبود، همون شب یاون مهمون  ی. همون شب توگمیرو م  یدوستت بهت نگفته؟ پناه -
پاش؟ هان؟   یشام حالش رو جا آوردم؟ بهتون نگفت چنگال و تا ته فرو کردم تو زی و سرم ییدستشو

 مونهیتا لحظه آخر تو اون خونه م  سیپل  هیتا حاال  یاز ک نمی بهتون نگفته؟ جالبه، هه. بب یچ یه یعنی
به  یکه پناه دیدونی م ادیسونده مشکوک نشده؟ به احتمال زرو به قتل ر  اوشیکه س یو به مرد
بود اون رو تا    قشیرف  نیبهتر نکهیا یبرا امکیاون مراسم حضور داشته و س یتو  امکی س قیعنوان رف

 خودش نگه داشته! شی پ یچند ساعت بعد از مهمون

 

تعجب رو   تونستمی و من راحت م شدی م  نییباال پا یزدم سرش ه   یکه من حرف م یطول مدت در
 نگاهش بخونم. یتو

 

 دادم: ادامه



 رور دختر ش 

173 
 

 

 حاال خودم رو سرزنش کنم؟  -

 

 رو به سمت خودم گرفتم و با بغض گفتم: دستم

 

شده بود   شیشب زندگ نیکه همون شب تولدش بهتر یاوشیمرگ س  یخودم رو سرزنش کنم؟ برا -
 سرزنش کنم؟ آره نامرد؟

 

 و گفت:  واریداد به د  هیاونم تک جا نشستم وسط کالس که همون

 

 . دینی بب یحضور دیخودتون با  ،یخانم برات  میمشکوک زای چ یلیما به خ  -

 

 گرفتم گفتم:  یاشکام رو م  یکه جلو یحال  در

 

 ارزش خودم!  متیبه ق یکنم حت  یشده م یبشه. هرکار دایقاتلش پ خوامی من فقط م -

 

چشماش   یدفعه واقعا نگاهش به نگاهم قفل شد. گستاخ تو  نینگاهم کرد، ا ع یحرفم سر نیزدن ا با
 زل زدم و گفتم: 

 

 ه؟یچ -
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 گفت:  یآروم یبا صدا  دم،ید یچشماش م یو تو تعجب

 

 د؟یگی نم یشما که جد -

 

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 

 دارم؟  یبه نظرت من با تو شوخ -

 

  یراحت نیدختر به ا هیوقت  چی ه دیموهاش، شا یال  دیگرفت و دستش رو کش عیرو سر نگاهش
 ! ختی رو نزده که انقدر بهم ر  یحرف نی بهش همچ

 

 که گفت:  رونی وسط کالس بلند شدم و به سمت کولم رفتم، خواستم برم ب از

 

 ؟ یخانم برات  -

 

 شده بود. یبرنگشتم، صداش جد یول  سادمیوا

 

 اداره! میریبا هم م امی دانشگاه تا منم ب رونی ب  دیشما بر -
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افتاد، نگاهش اول  هیلبم نشست و در و باز کردم که چشمم به همون دختر چادر یرو یکمرنگ  لبخند
کار خراب شد، شونم و   یلیبعد با تعجب رفت به پشت سرم. اوه اوه فکر کنم خ یبه خودم بود ول

  یجور هی وراهر  یتو ی. بچه هارونی دختره از کالس رفتم بپوزخند به  هیانداختم باال و با زدن  الی خیب
 بودم. ق یرف اوشی من با س دونستنیدانشگاه م یکردن، همه ینگاهم م

 

من  یبرا  یرفتم، در زدم و وارد شدم... چند تا دانشجو داخل دفتر بودن ول  ت یری سمت دفتر مد به
بود، با دستش به سمت    دیزد که ازش بع  ینگاهش به من افتاد و لبخند مهربون یزند  یمهم نبود، آقا

 مبل اشاره کرد و گفت: 

 

 !یخانم برات   دییبفرما -

 

ها کارشون تموم شه. بعد از  تا دانشجو رفتمی سمت مبل رفتم و نشستم روش. با انگشتام ور م  به
 و گفتم:  یبرگشتم سمت زند  رونی تموم شد تا پاشون رو گذاشتن ب نکهیا

 

 بهتون بگم. یزیچ خواستمیمزاحم شدم م دیببخش -

 

 بهم انداخت و گفت:   یمهربون نگاه

 

 دختر. گمیم  تیبابت نامزدتون تسل  ی راست ،یمراحم  -
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 کردم و گفتم: یتشکر زور هیل**ب  ریخودش رو زده به اون راه؟ ز ایکرد نامزدِم  یفکر م واقعا

 

 چند وقت که نبودمـ... نیبابت ا -

 

 وسط حرفم و گفت:  دیگاو پر مثل

 

  یکه افتاده درد کم یاتفاق  نی موضوع باهاتون حرف بزنم، ا نیخواستم راجع به ا یاتفاقا منم م -
دانشگاه دور از   نیامروز اومد نیشما بلند شد نکهیرو اطالع داده و ا یدخترم، مادرتون همه چ ستین

از  همواره  دیکن یکه سع  یبه شرط دمیم  یتا امتحانات من به شما مرخص نی هم یانتظار ما بود برا
کنم حضور شما   ی. حس م دیرو بپرس  یو از بچه ها حتما جزوه و مسائل درس  دیدرس هم عقب نمون

 دانشگاه مقدور نباشه.  نیفعال در ا

 

 گفت:  عیدر هم و خواستم دوباره حرف بزنم که سر دمیبودار بود، اخمام رو کش کمی  حرفاش

 

 کنم.  یشما رو رد م  یمن مرخص دیراحت، بفرمائ التونی خ -

 

  دمیرفتم و در و محکم کوب  رونینذاشت من زر بزنم، منم از خدا خواسته بلند شدم و به سمت ب  اصال
 گرفت و گفت:  جلوم و عیدانشگاه رفتم که سوگند سر یتند به سمت خروج یبه هم. با قدم ها

 

 ؟ یریعه کجا م  -
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 رو گرفتم و گفتم: دستش

 

 که... خوامیواسم افتاد، م  یگرفتم. اگه اتفاق یمرخص یاد یخوب گوش کن سوگند، من واسه مدت ز -

 

سوگند کنجکاو   فته؛یگفتم چون ممکن بود به خطر ب  یم یزیچ  دیسکوت کردم، به سوگند نبا هوی
 : د یپرس

 

 ؟ یکه چ یخوایهانا؟ م یگیم یدار یچ -

 

 گفتم:  یو با لبخند تلخ  دمیکش یق یعم  نفس

 

 !یچ یه -

 

 گفت:  یو جد دیل**ب کردم و خواستم برم که دستم و کش ر یز ی خداحافظ هی

 

 .یعوض  کشمتی که م ینکن   یدفع خودکش هی ا،ی نکن یهانا غلط اضاف  -

 

 زدم و گفتم:   یپوزخند
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 هاست، خداحافظ.کار بچه سوسول یخودکش  -

 

 یااز دانشگاه دور شدم و گوشه کمی رون،یاز دانشگاه رفتم ب رونی ب دمیدستش کش یو از تو دستم
 . ادیتا رهام ب سادمیوا

 

رهام   اد،یم  هیداره با همون دختر چادر دمشیپا و اون پا کردم که باالخره د نی منتظر شدم و ا یلیخ
دختره دقت کردم. صورت گرد   افهی به ق زد،ی نم یبود و دختره هم اخم کرده بود و حرف  یعصب  کمی

  معلومخوشگل بود و  یل یکوچولو، خ یروشن، دماغ کوچولو لبا یادرشت قهوه  ی ل یخ یو چشما دیسف
 !شهیجذاب م  یل یکنه خ شیبود آرا

 

اهش رو گرفت و ازش  بهش گفت که اونم دلخور نگ یزی چ ینگاه جد هیبرگشت سمتش و با  رهام
به سمتش رفتم، دختره نگاهش به   الیخیجدا شد، رهام سرش رو به عنوان تاسف تکون داد که من ب

 بهش گفتم:  دمیرس یتر از قبل به راهم ادامه دادم و وقت الی خی. بسادیمن افتاد و ثابت وا

 

 من اومدم.  -

 

 نگاهم کنه گفت:  نکهیبرگشت سمت من و بدون ا عی سر رهام

 

 .دیبش  نیسوار ماش عیسر -

 

 تعجب گفتم:  با
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 !نمیبی نم  ینیمن ماش  ن؟یماش -

 

 هیبرگشتم و نگاهم افتاد به  عیسر نیبوق ماش یو زد، با صدا موتیرو آورد باال و ر نشیماش چییسو
 شد. ن ی ماش نیهم سوار هم  شیچند وقت پ  نیمدل باال، آهان ا نیماش

 

 گفت:   یجد یل یکه خ نمیرفتم و خواستم جلو بش نی به سمت ماش  الی خیب

 

 عقب.  دییبفرما د،ین ینداره جلو بش یصورت خوش  -

 

به  دنیحدقش چرخوندم و رفتم در عقب و باز کردم و نشستم، اونم بعد از سرک کش یرو تو چشمام
 و روشن کرد و راه افتاد. ن یسوار شد و ماش عیاطراف سر

 

هم نداشتم باهاش حرف بزنم. البد  یلی. ممیگفتی نم  یچ یدوتامون ه میراه بود یمدت که تو تمام
 !ادی ازش خوشم م یلیخ

 

درش آوردم و به صفحش نگاه کردم. شماره ناآشنا   د،یلرز بمی ج یتو میفکرا بودم که گوش نیهم تو
 بود، اتصال و زدم و جواب دادم:

 

 بله؟  -
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 به گوشم خورد:  یمردونه ا یصدا

 

 ؟ یسالم، خانم برات  -

 

 گفتم:  یجد

 

 خودم هستم. دیبفرمائ -

 

 : دم یشنی سخت صداش رو م کمیبود و  ی و برش شلوغ دور

 

 هستم، نامزدتون.  اوشیس لی من وک -

 

نگاه کردم، نگاه رهام هم به سمت من بود. لبم رو با زبون تر کردم و   نیماش نهیی رفت باال و به آ  ابروم
 گفتم: 

 

 اومده؟ شی پ یبله، مشکل  -

 

 حتما بهتون بگم.  دیهست که با زایچ یسر هی د،یاریب فی تشر گمیکه م یبهتره به آدرس تش،یواقع -
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 گفتم:  دیبعد با ترد یسکوت کردم ول  کمی

 

 امی حتما تا بعد از ظهر م  دیآدرس و برام بفرست ی . ولامیتونم ب  یمن االن دانشگاه هستم، نم -
 .شتونیپ

 

 گفت:  شدیکه صداش قطع و وصل م یحال  در

 

 !داری د دیباشه، پس به ام -

 

  یرهام نگاه از گوش یصورتم، به صفحش زل زدم که با صدا یو گرفتم جلو میکردم و گوش یخداحافظ 
 گرفتم و دوختم بهش. 

 

 اومده؟  شیپ  یمشکل -

 

و گذاشتم  میو گوش  دمیکش یقینفس عم  رون،ی زبونم بکشه ب ری از ز یدونه چجور ینم یاز فضول مرده
 و گفتم:  بمی ج یتو

 

 بهم بگه. دیهست که با زایچ یسر هی. گفت ششی تماس گرفته بود تا برم پ اوشیس  لینه، وک -
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 و انداخت باال و گفت:  ابروش

 

 بهتون بگه؟ خوادی م یچ -

 

 نگاهش کردم و گفتم:  پوکر

 

 !یمغز جلبک  ششیبرم پ خواستی ازم نم گهیکه د دونستمیاگه م -

 

. ممکنه  ِس ی که در برابر نشسته پل  ی. کسدمیلحظه لرز هی هم انقدر خنگ؟  سیو اون ور کرد، پل  سرش
 بکنه! یاز سر لج باهات هر کار

 

بودم که   ییشده بودم و به فکر اتفاقا رهی خ  رونی و روم و کردم سمت پنجره، به ب  دمیکش یق یعم  نفس
 افتاده بود. اوشیس یبرا

 

 بودم و مثل باد گذشت!  اوشیکه با س  یخوب ییزود گذشت، مثل روزا یل یخ زمان

 

 .ابونیافتاد، درست اون ور خ  یو متوقف کرد که نگاهم به سردر کالنتر نیماش رهام
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  دیبش  یو داخل مغازه لباس فروش  دیبش ادهیپ  لکسیر یل یکرده باشن، پس بهتره خ بتونیممکنه تعق  -
اون موقع شما وارد اداره  ست،ی ن یخبر چیه نکهیالع گرفتن از اماموران ما و اط یتا بعد از بررس

 ! دیشی م سیپل

 

 شدم گفتم:  یکه به جلو خم م یو در حال  رونی و فوت مانند فرستادم ب نفسم

 

 بده. یدستمال کاغذ هیاول  -

 

دراز کردم که اونم همزمان دراز کرد و  یشدم جلو و دستم رو به سمت جعبه دستمال کاغذ خم
دستش  عی مهم بود چون سر یلیاون خ  یانگار برا یمن مهم نبود ول ین با هم برخورد کرد، برادستامو

 !اشمی . من هنوز تو کف خالکوبدیو کش

 

  یلیشدم. خ ادهیپ  نیو از ماش رونی ب دمیاز جعبش کش یدستمال کاغذ هیزدم و   یبدجنس   لبخند
 چیه ی انداختم، منتظر خبر بودم ول  یرفتم و داخلش و نگاه   یبه سمت مغازه لباس فروش لکسیر

 یتو یقد نهیی به سمت آ چ،یه  یگشتم ول یلباس فروش یتو قهیدق ستی. حدود ب شدی نم یخبر
اون دختر نبودم که  گهیداغون بود، د یواقع یبه معنا تمیمغازه رفتم و به خودم نگاه کردم. وضع 

  قایدور شدم که دق نهییآ یخودم زدم و از جلو  افهی قبه  یداشت! پوزخند  یکی ش لیاستا شهیهم
 شماره رهام جواب دادم: دنی ... درش آوردم و با دد یلرز بمی ج یتو میگوش

 

 پام باغچه سبز شد! ریمعلوم هست چه خبره؟ ز -

 

 : دم یو شن  لکسشیر شهیهم یصدا
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 . دیاری ب فیتشر دیتونی م ستین یخبر چیه  ،یمتاسفم خانم برات -

 

 

 

 

 

 !شدی م یبود چ یخبر گهینبوده ما رو عالف خودشون کردن، د یخبر چیه تازه

 

نگاه کرد که خودمم  یجور  هیصاحب مغازه  رون،ی قطع کردم و از مغازه زدم ب یخداحافظ بدون
و طلبکارانه  سادمیهم نگرفتم. وا ی چی ه چرخمی م ارویمغازه  یاالغم، سه ساعته دارم تو یل یخ  دمیفهم

 گفتم: 

 

 ؟ی دیآدم ند ه؟ی_ چ من

 

رفتم   سی . به سمت اداره پلرونی سرش رو تکون داد که چشم غره رفتم بهش و از مغازه اومدم ب  فقط
 و داخل شدم، سربازه جلوم و گرفت و گفت: 

 

 !دیکن  تی حجابتون و رعا -

 



 رور دختر ش 

185 
 

 زدم و گفتم:  پسش

 

 برو بابا.  -

 

من سبز شده و حجاب   یمثل درخت جلو نیدادن که ا ری به حجاب گ یکالنتر یتو یموندم ک من
 !کنهی حجاب م 

 

 شدم گفتم:  یم ک یکه بهش نزد طورنی رهام نگاهم و طلبکارانه کردم و هم  دنید با

 

 بود فحش بهم بکشه! کینزد اروی. می سه ساعت عالف شد -

 

 زدم و گفتم:  ی. پوزخندچارهینگفت، زبون نداره که ب یزیو چ نیی رو انداخت پا  سرش

 

 سم؟ یچه قدر وا دیبا گهیاالن د -

 

آدم   یل یخ  رون،ی اومد ب یخندون افهی با ق  یبگه که در سمت راستم باز شد و پناه یزی چ خواست
 کاه.  ریآب ز یها. از اون کثافت نیا یعوض

 

 من ابرو انداخت باال و گفت:  دنید با
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 دام. یخودش اومده تو  یموش کوچولو خودش با پا نمیبی بهپبه، م -

 

 ابروم انداختم باال و مثل لحن خودش گفتم:  یتا هی

 

 نشده. پات بهتره جوجه؟  تی چی که هنوز پوستت کلفته و ه نمیب  یبه به، م -

 

 و گفت:  دی به پاهاش کش یدست

 

 !یاز لطف شما، عال  -

 

 شدم و گفتم:  کی بهش نزد کمی

 

 باش.  گتید ی کنم، مواظب جا یلطفا م نیاز ا یل یمن خ -

 

 رهام خندش جمع شد. یکه با صدا دیخند بلند

 

 زشته، تمومش کن مسعود! -
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زد و نگاه دوخت به    ینگاه من لبخند دنینگاهش کردم که با د طونیپس اسمش مسعوِد. ش اوه
 رهام و گفت: 

 

 با هم بخوره! نجایداخل، االِن که من و تو رو ا دیبر دیتونی م -

 

 گفتم:  رمیدهنم و بگ یجلو  تونمی رفت، منم که اصال نم عیبهش بگم که سر یزیچ خواستم

 

 سر و تهش و جـ....  ارم،یب  رشیدفعه گ نیا -

 

 محکم رهام ساکت شدم.  یبا صدا که

 

 خانم! هیکاف -

 

  یاحترام نظام هیبه سمت اتاق رفت و در زد و بعد بازش کرد و داخل شد،  یجد یاافهی با ق بعد
 داخل اون اتاق گفتم:  یبه آدما  تیاهمی وارد شدم و ب   الیخیب  یل یگذاشت که منم خ

 

 ها داخل شن! اول خانم سهیمملکت شعور نداره وا سی_ پل من

 

کردم، سرم و بلند   کسانشیهمکاراش با خاک  یزدم جلو یلی فکر کنم خ ن،یی رو انداخت پا  سرش
 مرد جوون رو به رو شدم، بلند گفتم:  هیمرد مسن و  هیکردم که با 
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 سالم. -

 

  یتعارفم کنن به سمت مبل رفتم و نشستم. مقنعم و کم نکهیزدن و جوابم و دادن، بدون ا یلبخند
 گفتم:  لکسی ر یل یدرست کردم و خ

 

 بکنم؟  تونمی م یمن چه کار -

 

 

 

 

 

 به رهام انداخت و گفت:   ینشسته بود نگاه زی مسِن که پشت م مرد

 

مشکوک بودن و چه  ییها. چه آدمدیکن  فیما تعر یرو برا یمهمون  یکل ماجرا د یدخترم، شما اول با -
 !کیبه نامزدتون نزد ییکسا

 

 بود نگاه کردم و گفتم:  سادهیمتقابال برگشتم به رهام که مثل درخت وا  منم
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رو گفته، پس دوباره  یبهتون همه چ یپناه ارویدوباره ندارم. مطمئنم اون  حی له توضمن حوص -
نامزد  اوشیخودمون بگم. درضمن س  یذره از مسائل شخص هی نکهیمگر ا نی شنوی م یتکرار یحرفا

 بنده نبود، دوست پسرم بود!

 

و مرد جووِن با    نییکنن، مرد مسِن سرش رو انداخت پا شی واال چرا انقدر اصرار دارن رسم دونمی نم
 . کردیبه رهام نگاه م کردی که به زور کنترلش م یلبخند

 

 بود!  یو جوونه محسن دالور یصانع  اوریاسمشون رو خوندم، مرد مسِن اسمش  رهنشونی پ یرو از

 

 که بازم گفتم:  ادیدر نم  یچکسی از ه ییصدا دمید

 

به   ینداشتم. ول یکه من اصال قصد همکار دیدونی م یخودتون بهتر از هرکس   ،یصانع یآقا دینیبب  -
 بهـ....  یحت هیبکنم تا بفهمم کار ک   یحاضرم هر کار  اوشیخاطر مشکوک شدن به قتل س

 

 وسط حرفم، برگشتم و با تعجب نگاهش کردم.  دیرهام که پر یصدا با

 

 کنن! یو خواستن که با ما همکار دنیزحمت کش یبله، خانم برات  -

 

 که به خودش زدم رو باز تکرار نکنم. ی من اون حرف  خواستی تابلو بود که م  یلیخ
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 گفت:  تیبرگشت سمتم و با جد یصانع 

 

 خانم...  -

 

 حرفش و گفتم:   ونیم دمیپر

 

 !یبرات  -

 

 و انداخت باال و گفت:  ابروش

 

و  دیجواب بد دیدوست داشته باش   یکه به هر سوال  ستی ن! خونه خاله ِس یاداره پل نجایا ،یخانم برات  -
از شما   دیبا ییهامکان  نیهمچ دیدونی حتما م د،یجواب ند   دیدوست نداشته باش میبه هر سوال

 . دیبد  حیو درست به ما توض قیکه مو به مو و دق دیبشه و شما موظف هست  ییبازجو

 

 لبم و با زبونم تر کردم و گفتم:  قهینگاهش کردم و بعد از چند دق کمی

 

اومدم فقط و فقط به خاطر اون مرحوم بوده، من  نجاهمیجناب سرهنگ، من عزادار هستم. اگه تا ا -
 !گمیرو م  ی. همه چگمیباشه م  ،یو فکر کردن رو هم ندارم. ول  دنیاصال حوصله راه رفتن و خواب
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کنار   قایرو به رو من دق   یبود باالخره اومد نشست صندل سادهیکه تا اون موقع مثل درخت وا رهام
 ! یپسره دالور

 

 میشونیها و پبه چشم یتا بغض نکنم و به خودم مسلط باشم. دست دمیکش  قیتا نفس عم چند
و    تادمفیها مخاطره  ادیحرف زدنام  ونیم ،یدادن اون شب مهمون  حیو شروع کردم به توض دمیکش

خودمون   یخصوص  یهامسئله ی. مو به مو حت کردمیبود کنترلش م یبه هر زور یول  گرفتی بغضم م
  میشونیپ  یو دستم و رو دمیاز اعماق وجودم کش یحرفم تموم شد نفس نکهی و بعد از ا فتمرو هم گ
 گذاشتم!

 

  لممینخورده بودم و م یدرست حساب  یزیبود که چ یبود و چند روز یگرفته بودم. معدم خال  سردرد
 .دیکشی نم

 

 انداختم و گفتم:  یبه سرهنگ صانع یسکوت کرده بودن، نگاه همه

 

 ه؟ یحاال مشکل چ -

 

بلند شد و شروع به راه رفتن  زش یهم گره کرده بود باز کرد و از پشت م  یرو که تا االن تو دستاش
 گفت:  هویشده بودم که  رهی به راه رفتنش خ ینجوریکرد! هم

 

 !یخانم برات   دیایبا من ب -
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رفتم،   یبلند شدم و دنبال صانع  یبلند شد. مجبور یبه رهام نگاه کردم که اونم همراه دالور متعجب
 یبه دالور  یاونجا بود، صانع یتو وتریکامپ یوارد شدم کل یاتاق و باز کرد و رفت داخلش. وقت هیدر 

 اشاره کرد: 

 

 نشونش بده!  -

 

برگشت سمت من و   یرفت و مشغول شد. صانع  ستمی س هینگاه کردم که سمت  یبه دالور متعجب
 گفت: 

 

 کیاندازه  ستماشونیو س  نای هک دورب یبرخورداره، ما برا ییباال یل یخ یحفاظت   ستمیخونشون از س -
 متعدد به اونجا.  یروهای با فرستادن ن م،یدیسال زحمت کش

 

ضبط   لمی که رو به روم بود روشن شد. ف یتوریصفحه مان  هوی از تعجب،  شدیوا مداشت  گهید دهنم
داشتن با   ی ول ومدیاتاق! صداشون نم یبود همراه پدرش تو اوشیس نی... انی بود. ا نیشده از دورب 
.  رفتیور به اون ور م نیشلوارش بود و از ا بیج یدستش تو یعصب   اوشیو س زدنی هم حرف م 

  اوشیگفت که س یزی و در گوشش چ اوشیشونه س ی رفت سمتش و دستش و گذاشت رو  اباشب
  اوشیآروم ازش فاصله گرفت و باالخره دور شد و کال رفت؛ س اوشیس یبابا ن،یی سرش رو انداخت پا

شد،  یکی . پنجره جلوش با خون هوی  یموهاش و به سمت پنجره رفت ول یدستش و کرد ال



 رور دختر ش 

193 
 

کرده بودن و همون جا زانو زد و پخش   کیبا گلوله شل اوشیحه. به سصف هزل زده بودم ب ینطوریهم
که همشون  دمیکش یگلوم و نفس ترسناک  یشد! نفسم گرفته بود از بغض، دستم و گذاشتم رو نیزم

 رهام.  یبرگشتن و با تعجب و وحشت من رو نگاه کردن، حت

 

 با داد گفت:  ی. صانع دیرسی کردم نفس بکشم، نفس بهم نم  یو سع  نیزم یرو نشستم

 

 . اریبرو آب قند ب  ،یدالور -

 

 و گفت:   نیزم یاطاعت کرد و رفت. خودش نشست رو عیسر یدالور

 

 . دیباال و به من نگاه کن  دیریسرتون و بگ ،یخانم برات  -

 

بهم   ژنیصورتم و باد زد تا اکس یبا دستش جلو  شدم،یداشتم خفه م یزحمت سرم و باال بردم ول به
و فوران شدم، اشک   دیو همون جا بغضم ترک دمیجا بلع   کیو  ژنیبرسه. دهنم و آروم باز کردم و اکس

 شد و صدام بلند! یهام مثل رودخونه جاراز چشم

 

  یزی رهام چبلند شد و در گوش   یکردم، صانع  هیدادم و گر هیو به چهارچوب در تک  نیزم  یشدم رو ولو
  ادمیبود و مطمئنم حاال حاالها از   یو زار زدم. صحنه وحشتناک میشون یپ یگفت، دستم و گذاشتم رو

 !رهی نم

 



 رور دختر ش 

194 
 

  یآب قند و گرفتن سمتم، ول وانی بود وارد شد و ل سیکه اونم پل یزن چادر هیبا   یباز شد و دالور در
گرفت و آورد سمت لبم،   یو از دست دالور وانیرو هم نداشتم. زنه نشست و ل  وانی جون گرفتن ل

 پسش زدم و گفتم: 

 

 خورم.   ینم -

 

 گفت:  یمهربون  با

 

 .شهی برات خوبه. حالت بهتر م   زم،ی بخور عز -

 

بردم و خودم گرفتمش،   وانیدهنم، دستم و به زحمت به سمت ل یو آورد سمتم و گرفت جلو وانیل
بلند   هیو دوباره به خودش پس دادم، دستم رو گرفت و کمکم کرد تا بلند بشم. با گر  ازش خوردم کمی

 و گفتم:  یشدم و رو کردم سمت صانع 

 

 بکنم؟ تونمی م  کاریمن چ -

 

 نگاهم کرد و گفت:   یناراحت با

 

و   یهست یپس اگه راض  فته،ی سخته. ممکنه جونت هم در خطر ب  یلیکار خ  نیبذار راحتت کنم، ا -
 م اهلل!بس هیپا
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 رو پاک کردم و گفتم:   اشکام

 

 کنم؟  کاریچ دی با  دیبگ ست،یمهم ن -

 

 بعد دوباره به من و آروم گفت:  یبه رهام نگاه کرد بعد به دالور اول

 

 ! یاعتمادشون و جلب کن ،یکن  یباهاشون زندگ  دیبا -

 

*** 

 

باز شد و من داخل   یک یباالخره در با ت  قهیو فشردم و منتظر شدم تا در باز بشه. بعد از چند دق زنگ
به قدم هام سرعت   نیهم  یداشت برا یطوالن اطی شدم. در و پشت سرم بستم و راه افتادم. ح

  یرو  یجلوم ظاهر شد و لبخند مهربون  اوشیس یتر خودم رو رسوندم به داخل. بابا عیو سر دمیبخش
 زدم و گفتم:  یبش نشوند، لبخند کمرنگل

 

 سالم. -

 

کرد. دنبالش راه افتادم و بهم اشاره کرد   مییبزرگشون راهنما یی رایسالمم و داد و به سمت پذ جواب
 .اره یمبل، نشستم و خودش هم متقابال نشست و به خدمتکار گفت دوتا قهوه ب یرو نمیبش
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 نجا؟ یا امی ب دیگفت  دیکارم داشت -

 

 پاهاش گذاشت و گفت:  یرورو  دستش

 

خودت هم خوب   ،یبود زی عز یلی خ  اوشیس یگفتم. هانا جان تو برا یرو بهت م یمسئله ا دیآره، با -
که گرفتم  دمیماجرا رو فهم  نیا یسال بود از خونه من جدا شده بود و وقت کی  اوشی که س یدونیم

از من دور   شتریاون خودش رو ب  ینکردم ول یعاشق شده و خواسته مستقل باشه. باهاش مخالفت 
  شی بود و رفت پ وفای هم ب اوشیس یهستن، ول  زمیهمسر عز  ادگاری اوشیهم س امکیکرد. هم س

 مادرش! 

 

 و اون ادامه داد: دمی کش یق یهم قفل کردم، نفس عم یدر هم رفت و دستام و تو اخمام

 

 یقبول کن اگرم نه... چ یخواسته دارم. اگه دوست داشت هی. ازت یاندازیم اوشمیس  ادیتو من و  -
 .گهیبگم د

 

 گفتم: دیسرم و بلند کردم و نگاهم و دوختم به چشماش و با ترد عیسر

 

 ؟یاچه خواسته -

 

 گفت:  یارنگ غم گرفت و با لحن گرفته   چشماش
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  ،یرو برام جبران کن اوشیسال نبود س کی خوامیم  ،یکن یمدت با ما زندگ هی یای.خوام بیم -
 دختر خونم! یبش  خوامیم

 

 گفتم:  رتیبهم وارد شد، بهش شک کردم. آب دهنم و قورت دادم و با ح  شوک

 

 کنم؟  یزندگ  نجایا امیمن ب د؟یگی م یچ دیدار  دیفهمی اما شما... م  -

 

 !زدی هاش زل زدم. به نظر صادقانه حرف مچشم  یتو  ترشیرو به عنوان آره تکون داد، ب  سرش

 

 گفتم: یسرم و دوباره برداشتم و با تک خند یدستم و گذاشتم رو دادم،ی وا م یاول کار دینبا

 

 ؟ یخانوادم چ یشدم، ول   جیگ یحساب -

 

با غم به سمت   اوشی س یقهوه اومد و اونا رو گذاشت جلومون و رفت، بابا یحاو  ین یبا س خدمتکار
 شد و گفت:   رهیچپش که تمام پنجره بود خ

 

 ندارم.  ی... من قصد بدشنیم  یمطمئنم که اونا هم راض ،یبخوا یاگه تو -

 

 سمتم و نگاهم کرد و ادامه داد: برگشت
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 . یرو برام پر کن   اوشمینبود س خوامی فقط م -

 

 یبه هرکس  یول  ست،یخالفکار ن  ن یبار هزارم بهم گفت که ا یپر از اشک شد و دل من برا اشهچشم
 اعتماد کرد.  شهینم

 

 کننده جواب دادم: جیگ یو تکون دادم و با لحن  دستم

 

 بگم.  یچ دونمی نم -

 

  یشرفتی پ نیو ا شدی خود به خود جور داشت م ینگفت و گذاشت تا فکرام رو بکنم، همه چ یزیچ
 کار من بود!  یبرا

 

 و گفتم:  زی م ی... فنجون قهوه رو گذاشتم رومیرو در سکوت خورد قهومون

 

 اوش؟ یسر برم اتاق س هی شهی م -

 

 زد و گفت:  یلبخند

 

 کنه.  تیی راهنما گم یم مهیحتما، به سل -
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  یچی مارپ یهاخدمتکار و صدا زد و من بلند شدم، مانتوم رو درست کردم و همراه خدمتکار از پله  بعد
داشت رفت و رو   یرنگ یااتاق که در قهوه  هیبزرگ باال رفتم. قلبم ضربان گرفته بود، خدمتکار به سمت 

 به من گفت: 

 

 !اوشی اتاق آقا س نمیا -

 

در   ن،ییپا  دیرفت و اون رو کش  رهی رزونم به سمت دستگل  یل**ب کردم و اون رفت، دستا ری ز یتشکر
 از سرما با صورتم برخورد کرد. یاتاق باز شد و موج

 

وسط اتاق تخت خواب  د،یسف یهاوار یبا د یمتر 50  یاتاق شدم و کامل نگاهش کردم، اتاق وارد
هم  سمت راست اتاق بود و سمت چپ یواریداشت. کمد د دیو سف  اهیدونفره بود که روکش س

 بود.  دایپنجره تمام قد که کل شهر پ

 

من بود. چشمام پر اشک شد و در و پشت سرم   یو عکسا های با تعجب نگاه کردم، نقاش واراید به
اون! واقعا  یبه اتاقم نزدم ول اوش ی دونه عکسم از س  هی یدادم بهش، من حت هیمحکم بستم و تک 

 عاشقم بود! 

 

 ل**ب گفتم:  ریدلم خوردم، آروم ز ینبودنش رو بارها تو حسرت

 

 چرا؟  اوش؟یس ی چرا انقدر خوب بود -
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  یعسل  زیروش، به م دمیرو پاک کردم و از در جدا شدم. به سمت تختش رفتم و دستم و کش  اشکام
 !میانداخته بود مونیدوست لیکه اوا یعکس از من. عکس هیکه کنارش بود نگاه کردم، بازم  یک یکوچ

 

روش و برش داشتم، بهش   دمیعکسم از خودش بود که لبخند دندون نما زده بود، دستم و کش هی
 شب رنگش و گفتم:  یهاچشم یروش نشوندم. زل زدم تو یاشدم و بو*س*ه   رهیخ

 

 ؟یچرا اون کار و کرد -

 

کرد؟ چرا خونش رو به نامم زد؟    زیکرد؟ چرا اون همه پول رو به حسابم وار یکار نیچرا همچ  واقعا
  اوشی س لیوک  رونی اومدم ب  سی از اداره پل نکهیبعد از ا  روزی . دنکارشمیهنوزم که هنوزه تو شوک ا

  یساب بهم زد که ح ییحرفا هی دمیرس  یوقت شش،یرفتم پ  یمعطلی آدرسش رو برام فرستاد و منم ب
 کرده بود!  جمیگ

 

براش افتاد سندش رو به    یگفته بود که اگه اتفاق لشیخونش رو به نام من زده بوده و به وک اوشیس
  ریکنه. اشکم سراز زی من وار یخودش بوده رو برا یکه زحمات کارا یاردی لیمن بده و بالفاصله مبلغ م

 گفتم:  هیشد و با گر

 

 ؟یلعنت یو کرد  نکاریچرا ا -

 

کردم. واقعا کالفه شده بودم از    هیچشمم و گر یر جاش و دستم و گذاشتم رورو گذاشتم س عکسش 
 داره! یحد  هیو نبودنش، تحمل منم  یسردرگم نیا
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 به گوشم خورد:   امکیس یکردم در با شدت باز شد و صدا یم هیکه گر نطوریهم

 

 هانا؟  -

 

 اشکام و پاک کردم و بلند شدم و برگشتم سمتش، لبخند زدم و گفتم:  عیسر

 

 سالم. -

 

 گفت:  ی میمتعجب بود، با سالم من به خودش اومد و با لبخند مال افشیق

 

 ورا! نیسالم، از ا -

 

 و انداختم باال و گفتم:  شونم

 

 بهتون بزنم.  یسر هیاومده بودم  -

 

  اوشیس  ادیمن رو  تی نهای به سر و وضعش انداختم. ب ی نگفتم بابات باهام کار داشته، نگاه گهید
تنش بود و معلوم بود که تازه از سرکار برگشته. به سمتش رفتم که  یکت و شلوار مشک  انداخت،یم

 گفت: 
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 چشمات چرا قرمِز؟  ،یلطف کرد -

 

که   رونیب می نگفت، از اتاق باهم اومد یزی و چ دیو لبخند تلخ زدم. خودش فهم   دمیکش یق یعم  نفس
 گفت: 

 

 !یاندازی م  اوشیس ادیتو من و  گه،یم شهیدلم برات تنگ شده بود، به قول بابا که هم یل یخ -

 

کوتاه اکتفا کردم، با هم  ینگفتم و به لبخند یزی حال بازم چ  نیباباش خبرداره؟ با ا تی از ن نمیا یعنی
 که گفت:  نییپا  میها رفتاز پله

 

 مگه نه؟ ی مون یامشب شام م -

 

 و گفتم:  رون ی هم که متوجه ما شده بود بلند شد و اومد سمت ما، نفسم و فرستادم ب اوشیس  یبابا

 

 برم. مامانم منتظرم!  دینه، با -

 

 آروم گفت:  یرنگ غم گرفت، با لحن نگاهش

 

 !یایقول بده که حتما ب  یباشه... ول  -
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  امکیهم، دوباره به س یانداختم که لبخند زد و چشماش و گذاشت رو ینگاه مین  اوشیس یبابا به
 نگاه کردم و با لبخند گفتم: 

 

 حتما.  -

 

 کنه. تا دم در باهام اومد و گفت:   یم میگفت همراه امکیکردم و راه افتادم که س یخداحافظ ازشون

 

 ؟یدار نیماش -

 

 و درست کردم و گفتم:  موهام

 

 . رمیگ یم  نینه، سر کوچه ماش  -

 

 گفت:  تی کرد و با عصبان ینوچ

 

 !رسونمت ی هست م  نیماش  یوقت ؟یچ گهید -

 

 گفتم:  تند
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 !یشی کار دارم. عالف م   ییبرم جا دینه نه، با -

 

 هم بود گفت:  یکه اخماش تو  یحال  در

 

 اشکال نداره. -

 

 تر از دفعه قبل گفتم:  یجد

 

 .گفتمی نه، اگه الزم بود بدون تعارف بهت م  -

 

کردم و راه افتادم  یشد و به تکون دادن سر اکتفا کرد، دستم و براش تکون دادم و خداحافظ ساکت
دوباره دستم و  کنه،یو داره نگاهم م سادهیدم در وا دمیچند قدم دور شدم و دوباره برگشتم که د

هام رو تندتر  و قدم  رونی با لبخند دستش رو تکون داد و برگشتم، نفسم و فرستادم ب تکون دادم که
 کردم!

 

  یمشغول درست کردن شالم شدم ول  یصورتم، الک یدر آوردم و گرفتم جلو  بمی ج  یو از تو میگوش
 دم در بود. امکیکه هنوز س  دمییپای پشت سر و م

 

بالفاصله    دمیهام و تندتر کردم، به سر کوچه که رسقدم  کمیو   نییو آوردم پا م یو گوش  دمیکش یپوف
 شماره رهام و گرفتم و بعد از دو بوق جواب داد:
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 بله؟  -

 

 انداختم و گفتم:  ینگاه ابونیخ به

 

 .نمتی بب دیبا -

 

 : دم یبلند کردم که صداش و شن یتاکس هی یو برا دستم

 

 اونجا.  دیاریب فیمن ادراه هستم، تشر -

 

 سوار شدم و مقصد رو بهش گفتم. عیجلوم توقف کرد، سر یتاکس هیرو قطع کردم و   یگوش

 

 یاجه یواقعا به نت یبکنم. ول  یبود، من حاضر بودم هرکار اوشیس یبابا  یحرفا  ری مدت فکرم درگ تمام
فکر کردم که   نیو به ا  دمیانداختم، لبم و گز نیماش شهیاز ش  رونی نگاهم رو به ب رسم؟ی م خوامیکه م

کجا   دونمیو م  وشم. باهخورمی گول نم یکه به سادگ میدختر هیرو دارم. من  یهر کار گریمن دل و ج
 اعتماد به نفسم کمکم کرده! نیجاها هم ا  یلیدارم و خ ییاعتماد به نفس باال ارم،یب  ویدخل ک

 

لش رو حساب کردم و  پو عیسر م،یدیموضوع و اون موضوع فکر کردم که باالخره رس نیبه ا انقدر
وارد   ستی دنبالم ن  یکردم کس دای پ  نانیکه اطم نینگاه نگاه کردم و بعد از ا کمیشدم. اطرافم و  ادهیپ

  کمی نجام،ینگفت. شماره رهام و گرفتم و بهش اطالع دادم که ا یزیبهم چ گهی شدم. سرباِز د یکالنتر
بهم و سالم کرد و جوابش رو متقابال دادم،   دیو به سمتم اومد. رس رونیدر اومد ب هیمنتظر شدم که از 
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ازم استقبال کرد   یحساب  م،یکرد و وارد شد تیهدا یصانع  یهمون آقا سشیمن رو به سمت اتاق رئ 
 و گفتم:   دمیکش یق یمبل. نفس عم یو من نشستم رو

 

 داده. شنهادیپ هیباور کنم حرفاش رو، بهم  ایشک کنم  دیبا دونمی نم -

 

 بهم چشم دوخته بودن که گفتم: منتظر

 

 گهیسال. م  کیجبران اون  یعنیکنم،  یسال نبود پسرش من باهاشون زندگ  کیدر  خوادیم گهی م -
  یکنم ول دای رو پ قتیحق  خوامیکنم م یبهش دقت م  یهر چ اندازه،ی م  اوشی س ادی  یلیکه من رو خ 

 که شک داشته باشم بهش!  ستین  یزیواقعا چ

 

 به رهام انداخت و بعد از تکون دادن سرش برگشت سمت من و گفت:   ینگاه یصانع 

 

  نانیبا اطم یاونه. ول  ری که مرگ پسرش تقص میبگ نانیحتما با اطم  میتونی ما نم دم،یبهتون حق م -
فکر   یبرا دیدار شما هنوزم فرصت  یول دونمی کار نم نیخالفکاره! هدفش رو از ا هیکه اون  گمیم

 با خودتونه. میکردن. تصم

 

 گفتم: قهی و بعد از چند دق دمیکرد و من فقط نگاهش کردم، لبم و گز  سکوت

 

 رو بفهمم.  زیهمه چ نکهیا یکنم. فقط برا یمن آمادم، حاضرم برم باهاشون زندگ -
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 زد و گفت:  یلبخند یصانع 

 

 !میکه ما همه جوِر مراقبتون هست دیو مطمئن باش نیا ،یخانم برات  دیرو گرفت میتصم  نیبهتر -

 

 و تکون دادم و بلند شدم.  سرم

 

 بره.   شیخوب پ زیهمه چ دوارمیام ه،یکه جوابم چ گمیبهش م گهیپس، من چند روز د -

 

 کردن! د ییحرفم رو تا ن«یو رهام هم بلند شدن و با گفتن کلمه »آم یصانع 

 

 دوشم و گفتم:  یو انداختم رو کولم

 

 خداحافظ.  -

 

کردم   ی و سع  دمیکش ی قی. نفس عمرونی زدم ب یرو دادن و بعد از تشکر کردن من از کالنتر جوابم
 : دم یرهام رو پشت سرم شن  ی. چند قدم راه رفتم که صداادی اشکم درن

 

 !یخانم برات  -
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 سمتم. ادی داره با دو م دمیو برگشتم که د سادمیوا

 

 و گفت:  دیبه صورتش کش یدست ن،یی و سرش رو انداخت پا سادیوا  دیکه رس بهم

 

 .میهم بکش یاگهینقشه د میتونیم دیکن  یباهاشون زندگ  دیبر دیخوای اگه نم -

 

 گفتم:  تی جد با

 

من رو نشناسه تو خوب من رو   ی حرفام؟ هرک ری که بزنم ز میآدم  نیبه نظرت من همچ  ن،یمن و بب -
 . خداحافظ.کنمی هم صرف نظر نم یچی و از ه دمیکه گفتم رو انجام م  یکار نیهم ،یشناس یم

 

 و به راهم ادامه دادم که هم قدمم اومد و گفت:  برگشتم

 

 برسونمتون؟ دیخوای م -

 

 تفاوت گفتم:  یب

 

 برم مدرسه دنبال برادرم.  خوامی نه، م -
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 ِمن ِمن کرد و در آخر گفت:  کمی

 

 باهاتون حرف بزنم.  خوامی آخه م -

 

 و متعجب نگاهش کردم و گفتم:  سادمیوا

 

 برم.  خوامی که م ییبه جا یمن رو برسون دیفقط با -

 

زد که از چشمم دور نموند، سرش رو آورد باال و با نگاه کردن   یبود لبخند نییکه سرش پا  طورن یهم
 به پشت سرم گفت: 

 

 حتما!  -

 

مدل باالش رفت. در عقب رو باز کردم که   نیزدم که متوجه نشد و به سمت ماش   یکمرنگ یل یخ  لبخند
 تعجبم گفت:  تی دفعه در نها نیا

 

 . دین یجلو بش دیبفرمائ -

 

زدم، در عقب و بستم و رفتم جلو نشستم. خودشم  ید مزخرف رو انداختم باال و تک خن ابروهام 
 راه افتاد. نی نشست و بعد از روشن کردن ماش
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 گفتم: مقدمهی گذشت که ب قهیپنج دق هی

 

 حرفت رو بگو.  -

 

 بود گفت:  شیکه حواسش به رانندگ  طورن یهم

 

 !ی و روح  یبلکه از نظر جسم  یخطر داره، نه از نظر جان یکه کل  دیکن یزندگ   ییشما قراره جا -

 

 صورتش، گنگ گفتم:   یو زل زدم تو برگشتم

 

 ه؟ یچ یو روح  یمنظورت از جسم  -

 

 رک بر خالف انتظارم گفت:   یلیخ

 

  امکیس  نطوریمرد هستن، هم شترشون یکه اونجا هستن، محافظا و خدمتکارها ب  ییگاردهایباد -
 نشه! یوقت به شما دست دراز هیکه  میندار ینان یبرادر اون مرحوم. ما اطم

 

 گفتم:  نیهم یبرا ارمیخودم ن  یکردم به رو ی سع  د،یو بدنم لرز تن
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 . ستیمهم ن -

 

کم بهش نگاه نکرده بودم. کم هیزاو  نیتا حاال از ا دم،یسبزش د یچشما یرنگ تعجب رو تو نِ یع به
 فت: چشماش رنگ وحشت گرفت و گ

 

 گمیدارم م  نی هم یبرا فته،ی ممکنه عفتتون در خطر ب ؟ی خانم برات  دیکن  یشما منظور من رو درک م -
 باشم.  یاگهید یدنبال نقشه  تونمی اون خونه سخته و م یکردن تو  یزندگ

 

 مسخره گفتم:  یلحن با

 

ِال   ایکن، ب یو همکار ایکه ب دیکرد ی دنبالم موس موس م روزیبا خودت مشخصه؟ تا د  فتی تو تکل -
کنم، پس    یبا اونا زندگ  دیخودش گفت که من با یصانع یآقا ن یشد؟ هم یِبل کن. حاال چ   ایکن، ب

 !ستمین ییو پا دستی . در ضمن دختر ب اری فداکار و در ن یآدما یمن ادا یبرا

 

 کرد هرجور شده دلشوره رو به دل من بندازه.  یم یسع

 

 ندارم!  یو پا نبودنتون شک دستی ب  یداشتم بهتون بگم، در ضمن، تو فهیبود که وظ  یباالخره اخطار -

 

 .میمن و نشناخته چه آدم نی لحظه رنگ چشماش بدجنس شد و من ابروم و انداختم باال. ا هی
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 کردم و گفتم:  کی خودم و بهش نزد کمی

 

 هم مهارت دارم! گهید یکارا یل یخ یتو -

 

 گفت:  یخشک یل یجا شد و با لحن خبهجا  کمی وحشت  با

 

 کنه! یبا شما کار تونهی نم یچکسیمطمئن شدم ه  گهید -

 

بشنوم. روده بر شدم از خنده و  خواستمی که م یزیبود چ نیو دستم و زدم به هم، ا دمیخند بلند
که از   یم، اشک نگاهش کرد  یاشک یهاکم بند اومد و برگشتم با چشم. خندم کمیبه صندل   دمیچسب

  کنمیدارم نگاهش م دیتا د یول کنهی داره به من نگاه م دمیآن د هیخنده به وجود اومده بود. در 
 نگاهش رو گرفت!

 

 و گفتم:  دمیکش یق یبره که همونم شد، نفس عم  نیرو بستم و باز کردم تا اشکه از ب چشمام

 

 تا تهش بره.  دیبا دهیکه انجام م  میوقت ای  ده،یرو انجام نم یکار هی ایآدم  -

 

مدرسه نگه  یمن رو جلو قایآدرس مدرسه رو گفتم و دق د،یکش  قینگفت و فقط نفس عم یزیچ
 گفت:  عیشم که سر  ادهیداشت. خواستم پ
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راحت باشه از    التونی. خ یِ مخف اتیعمل هی نیا د،یخانوادتون جور کن یبرا یابهونه هیتر  عیبهتره سر -
 ن!بابت خانوادتو

 

 شم که گفت:  ادهیرو تکون دادم و دوباره خواستم پ سرم

 

 . رسونمتونیم  دیاری برادرتون رو ب -

 

 شدم و گفتم: ادهیهم و پ ی شد تو  دهیکش اخمام

 

 نه، ممنون! -

 

و صداش    ادیکه داره م دمیو د ربودی ه عیبه هم و به سمت در مدرسه رفتم. سر دمیزرت در و کوب  بعد
 کرد!  یزدم که با دو اومد سمتم و از دوستش خداحافظ

 

 بودمش!  دهیند  یبودم درست حساب ریکه درگ یقدر دلم براش تنگ شده بود. چند وقت چه

 

 بغلش کردم و گفتم: عیسر

 

 توله بز؟   یچطور -
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 و ب*و*س کرد و گفت:  لپم

 

 . یدنبالم آج  یخوشحال شدم اومد یل یخ -

 

حرف زد   یراه کل یتو م،یو کولش رو از دستش گرفتم و به سمت خونه راه افتاد گاز از لپش گرفتم هی
ها رو کتک زده. بعد  از بچه  یمدرسه شده و کل سیپل نی انشا شده. بهتر نیانشاش بهتر نکهیدر مورد ا

براش    یراکخو  یخرم کرد و مجبورم کرد کل  کمی نیهم یل*با*م نشست و برا ی از چند وقت خنده رو
 ! رمیبگ

 

هاله دم  یبره داخل و بعد خودم وارد شدم، کفشا ربودیو اول ه سادمیخونه رو باز کردم و منتظر وا رد
 نیزد و مثل ا غی با بند و بساط وارد شدم و سالم کردم که هاله ج عیدر بود و معلومه زود اومده. سر

رو دوست    مشونرو از دستم گرفت. خودم و که دوست ندارن. شک های سمتم و خوراک  دییها دوبچه 
 دارن.

 

 بود و جواب سالمم و داد. کولم و دادم به هاله و گفتم:  ربودی مشغول دوختن شلوار ه مامان

 

 و ببر داخل اتاق!  نیا -

 

 گفت و خواست بره که گفتم: «یذوق »چشم با
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 ! سایوا -

 

 ردم، شالم رو هم در آوردم و گرفتم سمتش و گفتم: مانتوم رو باز کردم و درش آو یهادکمه

 

 رو هم ببر. نایا یری م یحاال که دار -

 

. به سمت مبل  رونیب  امی دستم گرفت و رفت سمت اتاق، خوب حال نداشتم برم تو اتاق دوباره ب از
  ی سرش، منم نامرد ختن یرو همه رو باز کردن و ر های اومدن خوراک یبا خوشحال  ربودی رفتم و هاله و ه

 : تمو گف ربودی که زدم پس کله ه کردیزدم روشون. مامان با خنده نگاهمون م رجهینکردم و ش 

 

 ؟یپس مامان چ شعور یب -

 

 و گرفتم سمت مامان که گفت:   بسیچ

 

 . دیمادر، خودتون بخور خورمی نم -

 

 حرص گفتم:  با

 

 . لوس!گهیبخور د  ر یاه مامان، بگ -
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 دادم به مبل و گفتم:  هیو برداشت و منم تک  بسیرو تکون داد و چ  سرش

 

 ! خورمی نم گهید -

 

 با خنده گفت:  هاله

 

 !یکاغذشون رو بخور یاینه تورو خدا، فقط مونده ب -

 

 و خوردم و گفتم:  خندم

 

 !یدوباره زبون درآورد -

 

 مامان و گفتم:  یپا یو سرم و گذاشتم رو  دمیرو باز کردم، دراز کش شمیرو بست که من ن ششین

 

بنداز کف دستم. نذار از دماغ   عیزود تند سر ،یرو کش رفت   یمدت که حواسم پرت بوده گوش نیتو ا -
 . ارمیو دهنت در ب

 

 داد زد:  مامان
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 هانا شروع نکن! -

 

 . ارمیبال سرش م یخطا ازش سر نزنه که بدجور گهید دوارمیشدم. فقط ام الشیخی و ب  دمیکش یپوف

 

 درست کنم؟« ی: »شام چگفتی و م دیکشیآه م قهیدم به دق مامان

 

 گفتم:  لکسیر

 

 عذا گرفتن داره مادر من؟  گهید میخوری آخه ما که کوفتم بذاره جلومون م -

 

مامان برداشتم و صاف نشستم،  یپا یاتاق تا درس بخونن، سرم و از رو یرفتن تو  ربودیو ه هاله
  کمیکه کنارش بود رو تا کرد و به من نگاه کرد،  ییپاهام و آوردم باال و چهار زانو نشستم. مامان لباسا

 دست و اون دست کردم و آروم گفتم:  نیا

 

 مامان؟  -

 

 **ب زد:ل

 

 جانم؟  -
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کردم. از  فیدهنم و باز کردم و تمام ماجراها رو تعر دم، یکش قیدهنم و قورت دادم و نفس عم  آب
 !شهی ازشون محافظت م نکهیو ا اتیعمل  نیا یهمه رو. ماجرا اوش، یرهام گرفته تا س

 

 گفتم:  یهام تموم شد با نگرانحرف   یوقت کرد،یفقط در سکوت نگاهم م مامان

 

 کنم مامان؟  کاریچ -

 

 گفت:  یو اخماش در هم شد، با لحن سرزنشگر دیکش یق یعم  نفس

 

 االن بفهمم؟  دیمن با یعنی -

 

 و تکون دادم و گفتم:  دستم

 

رو    لمشیبود. مامان خودم ف گناهی ب  اوشیکه بخوام ساده ازش بگذرم، س ستین یبه خدا موضوع  -
 کشتنش! یکه چجور دمید دم،ید

 

 کردم و گفتم:  بغض

 

  نیا یخواست که جوونا یدلت نم  شهیبوده؟ مگه تو هم یبفهمم کار ک دیکشتن، من با یاون و الک  -
 من برم! نکهیآلوده نکنن؟ خوب موافقت کن با ا یمملکت و الک
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 بلند شد که منم پشت سرش بلند شدم و دنبالش راه افتادم.  عیسر

 

 ن گرگ!ده ی که بخوام تو رو فرستم تو ستین ینه با دخالت تو، هانا. بچه باز -

 

 آشپزخونه که منم پشتش وارد شدم و گفتم:  یتو رفت

 

 !سی مامان من توافق بستم با پل -

 

 سرم داد زد:  هوی رفتم،یشد من م یم یهرجور دیو برگشت نگاهم کرد، دروغ گفتم. با سادیوا  ثابت

 

 ! ی! سرخود شدیکرد جایبچه؟ ب  یصاحب یمگه ب ،یتو غلط کرد -

 

 و گفتم:  نی زم  یرو  دمیو کوب پام

 

تمومش کن.   شه،یسالم م ستیداره ب گهیانگار بچم! مامان من د یزنیحرف م یجور هیبا من  -
 رو دارم! میزندگ  اریاخت

 

گوشم،  یتو زدی بود که مامان م یبار نیگوشم که با بهت نگاهش کردم، اول  یخوابوند تو محکم
 زدم و گفتم:  یروش رو اون ور کرد. پوزخند صدا دار عیچشماش نشست و سر یاشک تو
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 !یکردی مدت ادعا م نیپس تمام ا -

 

.  خوندنیدرس م  گهیداشتن با هم د ربودیاتاق، هاله و ه یو رفتم تو رونیاز آشپزخونه زدم ب عیسر
 !کردم هیسرم و آروم گر  یرو دمی به اونا به سمت تختم رفتم و روش پهن شدم، پتو رو کش توجهی ب

 

و   دهیخوابام همه سف هی. چند وقتدمیشد و خواب نیچه قدر گذشت که باالخره چشمام سنگ دونمی نم
 ! نمیبی نم یچیه

 

نور آباژور روشن بود، مامان نشسته  یبود ول   کیچشمام و باز کردم، اتاق کامال تار نیف ن یف یصدا با
 گرفته گفتم: یهم و با صدا ی. اخمام رفت تو کردیم  هیتختم و گر یبود رو

 

 مامان؟  -

 

 اشکاش و پاک کرد و برگشت نگاهم کرد و گفت:  عیسر

 

 جان مامان؟  -

 

 سمتم و بغلم کرد، تعجب کردم. سرم و ب*و*س کرد و گفت:  اومد
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 ؟ یبذارم تو بر تونمیقربونت برم مادر. مگه من م -

 

 و منم بغلش کردم و گفتم:  دمیکش یق یعم  نفس

 

 بذار برم!  یدار اگه دوستم -

 

 کرد که منم بغض کردم، موهام و نوازش کرد و گفت:  هیگر آروم

 

 .تونمی نم -

 

 بغلش جدا شدم و با التماس گفتم:  از

 

 .رسمی کار به آرامش م نیمن با ا ؟یخوای مامان مگه آرامش من رو نم  -

 

 نگاهم کرد. نگاهم رو مظلوم کردم و آروم گفتم:  فقط

 

 تو رو روح بابا.  -

 

 هم گذاشت و گفت:  یو رو چشماش
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 باشه!  -

 

 بغلش و ماچش کردم، با ذوق گفتم:   دمیپر خوشحال

 

 من فدات بشم! ی... الهوونتمیعاشقتم مامان، د -

 

 روم و گفت:   دی، پتو رو کشتخت یرو دم یماچش کردم که اونم متقابال بوسم کرد و دراز کش دوباره

 

 باهاشون حرف بزنم. خوامیم یگی فردا به مامورا م  -

 

  رهیاتاق خ  کیتار یو به فضا دمی لبم و گز رون،ی بلند شد و از اتاق رفت ب عیبگم که سر یزیچ خواستم
 یو به عکسا یگالر یو روشن کردم، رفتم تو میو گوش دمی و به پهلو خواب دمیکش یقیشدم. نفس عم 

 !رونی ب  یریوقت از ذهنم نم چیشدم. ه  رهی و خودم خ وشایس

 

تا برم   ن ی زم یو انداختم رو می باالخره بلند شدم و نور گوش نکهیور و اون ور شدم تا ا نیساعت ا هی
  یکی جعبه قرص   یو باز کردم و از تو  خچالیآشپزخونه و در  یقرص خواب بخورم. رفتم تو هیو  رونیب

  یکی تار ونهم  یو تو دمیکش یقیها رو برداشتم و با آب پارچ خوردمش، نفس عم از اون قرص خواب 
 داد! یرو نشون م 3نگاه کردم که  میبه ساعت گوش ،یناهار خور زیم  یصندل  ینشستم رو
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بهم چشمک زد. زدم روش و تماس رو برقرار کردم، لبخند    «یجی اسم »جوجه بس نم،یمخاطب  یتو رفتم
 هم نگذشت که جواب داد! هیثان  کی یلبم نشست ول  یرو یبدجنس 

 

 !یسالم خانم برات  -

 

 شدم و گفتم:  هول

 

 ؟یداریسالم ب -

 

 باالخره گفت:  هینگفت که بعد از چند ثان یزیچ

 

 شدم.  دار یبله، با زنگ شما ب -

 

 کنم؟ عمرا. یعذرخواه دیبا یعنی االن

 

 و باهاتون حرف بزنه! نهیبهت بگم... موضوع رو به مادرم گفتم، خواسته شما رو بب یزیچ هیخواستم  -

 

 . دمیشن  یکه صداش رو به راحت دیکش یق یعم  نفس
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 .دی آدرس رو بفرست شهی. فقط اگه مزنمی و با مادرتون حرف م شتونیپ ام ی چشم حتما، فردا م -

 

 خونه و گفتم:  یک ی دوختم به تار چشم

 

 باشه.  -

 

چرا پس   دم،یشنی نفساش رو م یبود. صدا  نمونینگفتم، فقط سکوت ب یزی ت و منم چنگف  یزیچ
 کنه؟ی قطع نم 

 

 ؟ یخانم برات  -

 

 گفتم:  آروم

 

 بله؟  -

 

 و گفت:  دیکش یپوف

 

 .ری شب بخ -
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رو از گوشم  یگوش  تی در هم و با عصبان دمیگوشم و خراش داد، اخمام و کش   یبوق گوش یصدا بعد
  ربودیه دنیو زدم و انداختم باال که با د مینور گوش  کندمی که پوست لبم و م ی و در حال نییآوردم پا

 زدم و گفتم:   غیج

 

 ؟ یکنی کار م  یچ نجا یا ربودیه ،یوا یا -

 

 و گفت:  دیو مال چشماش

 

 اومدم آب بخورم.  -

 

 زد گفتم:  یکه قلبم هنوز م یحال  در

 

 .یبخور، سکتم داد  ایب -

 

اتاق و بغلش کردم   یتو میآب خورد باهم برگشت ی. وقتدمیکش قیو منم نفس عم خچالیسمت  رفت
 تختم که دستم و گرفت و گفت:  یرخت خوابش، خواستم برگردم تو یبره تو

 

 ؟ یآج -

 

 خوابالو گفت:  یکردم که با صدا نگاهش
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 تنگ شده. اوشیس یدلم برا -

 

 موهاش و گفتم:  یال دمیو کش دستم

 

 بخواب عشقم!  ر یبگ -

 

و با حسرت به خواب   ختی بار اشک از چشمم فرو ر نیهزارم  یتختم و برا یو برگشتم تو دمشیبوس
 رفتم.

 

*** 

 

  زدن،یدادم با اخم چشم دوختم به مامان و رهام که حرف م  یکه داشتم از سردرد جون م  یحال  در
 . گنیم یساعته دارن بهم چ هی ستیمعلوم ن

 

 یقو یلی افتاده بود به جونم، قرص خوابه خ  یبی و سر درد عج  ومدیقرمز بود و هنوز خوابم م چشمام
  یزیچ د یاکه من نب هیچه حرف دونمی نم زدن،ی آشپزخونه حرف م یبود! مامان و رهام داشتن تو

 بفهمم.

 

. اومدی به نظر ناراحت م کمیبود و    دهینگاه به سمت من انداخت، موهاش ژول هیبرگشت و  رهام
 سرش رو تکون داد و ل**ب زد:
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 چشم. -

 

نگاهشون  رهیو من خ  رونیباالخره تموم شد و از آشپزخونه اومدن ب  دم،یحرفش رو فهم  نیهم فقط
 به مامان نگاه کردم و گفتم:  یمبل که سوال یکردم، نشستن رو

 

 خب؟  -

 

 چادرش رو درست کرد و گفت:  مامان

 

چشمت فرو بره انگار   ی... هانا، من مادرم، خار توادیسرت ن  ییبال چیکه ه ی به شرط  م،یمن راض -
 جون من رو گرفتن. مواظب خودت باش! 

 

 و تکون دادم و گفتم: سرم

 

 . دمیل مقو -

 

سوزه،  ی مامانم م یبا چادر پاکشون کرد، دلم برا عیرنگش نشست و سرخوش  یچشما یتو اشک
 !کنهیهمه عذاب و تحمل م نیسال داره و ا 38فقط 
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کنن، در ضمن به   یمحافظت م  یما ازشون به خوب یروهای ن  د،ینگران باش ستیالزم ن  یخانم برات  -
 دوست دارن.  یلی مرحوم دخترتون رو خ  اوشیپدر س  ادی نظر م

 

 مامان نگاه کردم و گفتم:  به

 

 آره مامان.  -

 

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 

 بگم واال! یچ -

 

بود و با   ن یی به رهام نگاه کردم که سرش پا اره،یرو ب ییرایپذ  لیآشپزخونه تا وسا یشد رفت تو بلند
 رفت!   یانگشترش ور م

 

 رهام؟  -

 

 نگاهم نکرد.  یتعجب سرش رو بلند کرد ول  با

 

 صدات بزنم؟   یجی نگاه نکن، خوبه جوجه بس یاونجور -
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 زد و گفت:  یزی تمسخر آم  لبخند

 

 د؟ یبفرمائ  د،یما گذاشت  یرو یشما که همه جور اسم  -

 

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 

 جرمشونه؟ کیهم شر امکیس -

 

 پاهاش و گفت:  یشد و آرنجش و گذاشت رو خم

 

سر از   میخواستی م  نیهم یشرکت نداشته. برا یامعامله چیه یتو امکیس  دونمی تا اونجا که م -
 . میاری کارشون در ب

 

 و تکون دادم و گفتم: سرم

 

 زنگ بزنم و بهش بگم که موافقم.  اوشیس یخوام به بابا  یامروز م  -

 

 زد و گفت:  یلبخند
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 !دیموفق باش  -

 

 !ختمیر یزهرم و بهش م یجور هی  دیکه انقدر خشک بود نفرت داشتم، با نیا از

 

 رو گرفتم. چند تا بوق خورد که باالخره جواب داد: اوشیس  یبابا یو در آوردم و شماره  میگوش همونجا

 

 سالم هانا جان.  -

 

 رو با زبون تر کردم و گفتم:  لبم

 

 د؟ یسالم، خوب هست -

 

 ! یخوب داشته باش یبرام خبرا دوارمیسر کنم. ام کنمی م یسع ی خوب که نه ول -

 

 گفتم:  یای جد یل یابروم و انداختم باال و زل زدم به رهام، با لحن خ یتا هی

 

 شدن! یباالخره راض یسخت بود ول یل یبا خانوادم صحبت کردم، خ -

 

 شد و گفت:   یجانیکامال ه صداش
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 بفرستم دنبالت؟  ی... کیبهم داد یواقعا خبر خوب  -

 

 تند گفتم:  تند

 

 و کردم!  نکاریفقط... به خاطر شما ا امی نه نه، خودم م -

 

 گفت:  یآروم یبا صدا یبعد از مدت یسکوت کرد ول  اول

 

 ممنونم.  -

 

 شد و من به صورتش، آروم گفتم:  رهی به شالم خ رهام

 

 پس. خداحافظ!  -

 

 و تکون دادم و گفتم:  میکردم و گوش  قطع

 

 تموم شد.  -
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 زد و گفت:  یلبخند

 

 ممنون! -

 

 نهیشده بود به سماور، دست به س رهی بهش بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه. مامان خ تیاهمی ب
 زدم به چهارچوب در و گفتم:  هیتک

 

 !رمی من امروز م  -

 

 زدم و گفتم:  یخودش اومد و برگشت نگاهم کرد. لبخند  به

 

 پسِر مواظبتون هست!  اروی نینباش، ا یچ یه نگران -

 

 . دینگفت و فقط اخماش و در هم کش یچیه

 

اتاقم  ی بمونه! تو دیداره باهامون که با یواال چه صنم دونمی به اصرار مامان ناهار موند، نم  رهام
 ! فتهیب  یبود که قراره چه اتفاق  نیا ری کردم و فکرم درگ  یو جمع م المیوسا
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رهام متعجب شده  دنیو هاله هم از مدرسه اومدن. از د ربودیو جمع کردم ه المیتمام وسا یوقت
ناهار، رهام با   ادیناهار آماده شد به سمت آشپزخونه رفتم و مامان به رهام تعارف زد ب یبودن، وقت

 آشپزخونه! یاومد تو یخجالت و عذرخواه یکل

 

به پام که  دیکردم و محل نذاشتم، پاهاش و کوب  بهم اشاره کرد براش ناهار بکشم که اخم مامان
روش و   ختمی . خورشت هم ردمیبود و برداشتم و برنج کش قشی یبشقاب رهام و که سرش تو  یعصب

 بهم انداخت و تشکر کرد! ینگاه میگذاشتم جلوش، سرش و بلند کرد و ن 

 

و شروع کرد   نییانداخت پاهاله نگاه کردم که مثل گاو زل زده بود به رهام. زدم بهش که سرش و  به
 و خوردم!  دمیخودم کش یکم برا  یلیخ ن یهم ینداشتم برا یآنچنان لیغذا خوردن، م

 

 رد و بدل نشد.  یحرف چیه میخوردیکه غذا م یمدت  تمام

 

درهم رفتم  ییبا اخما شش،ی از خوردن غذا هاله ظرفا رو شست و رهام ازم خواست که برم پ بعد
 سمتش و گفتم: 

 

 ؟ یبگ  یخواستی م یزیچ -

 

 و گفت:  رونیرو فرستاد ب   نفسش

 

 !دیو همراه خودتون ببر نیا -



 رور دختر ش 

234 
 

 

 کارت گرفت سمتم. از دستش گرفتم و گفتم:  میس هی

 

 الزِم؟!  -

 

 کون داد و گفت: ت دیی رو به عنوان تا  سرش

 

 هم الزِم! یل یخ -

 

 رو تکون دادم و خواستم برم که دوباره صدام کرد:  سرم

 

 . رسونمتونی م ییجا هیتا   دیحاضر بش -

 

باالخره موهام و شونه کردم   یادیز  یل یمدت خ یو جمع کردم، برا  المیسمت اتاقم راه افتادم و وسا به
رو هم چک کردم، از اتاق اومدم  ال یوسا هیو تنم کردم... چمدونم و برداشتم و بق میمشک یو لباسا

 من تعجب کردن! تیوضع دنیاز د ربودیکه هاله و ه رونیب

 

دستم و دراز کردم   نمشون،ینب گهینداشته باشه و د یبرگشت رمی که من دارم م ییجا  دیکردم. شا بغض
 بغلم!  انیسمتشون و اشاره کردم ب
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سر هاله و  یبغلم، دستم و گذاشتم رو یشوک بودن بلند شدن و اومدن تو یکه هنوز تو یدرحال 
که کامال بغض توش معلوم  ییرو هم ب*و*س کردم و با صدا  ربودی بوسش کردم، خم شدم و سر ه

 بود گفتم: 

 

مدت طول بکشه برگشتنم. قول  هی  دیمسافرت دور که شا  هی رمی من دارم م د،یمواظب خودتون باش  -
 .دایباشه؟ قول بد  دیاز مامان مراقبت کن ستمیکه ن یمدت نیا یتو دیدب

 

 چشماش حلقه زده بود گفت:  یکه اشک تو یدر حال  هاله

 

 ؟ یآبج یریم ی. بگو کجا دارستمی هانا، من بچه ن -

 

 رو ب*و*س کردم و گفتم:  گونش

 

 !زنهیبه مامان ضربه م یکه بدجور  یخطا نکن گهی. هاله، بهم قول بده دگهی بعدا مامان بهتون م -

 

 گفت:  ربودیو ه  دیچک اشکش

 

 مدرسه دنبالم؟  ادی ب یپس ک  -

 

 موهاش و گفتم: یتو دمیدستم و کش  د،یلرز دلم
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از مامان و هاله  دیو با یاخونه  نی. تو االن مرد ایایخودت ب دیبا ،یشد یامرد گنده گهی_ تو د من
 باشه؟  ،یمواظبت کن 

 

 لحن بچگونش گفت:  با

 

 باشه.  -

 

ازشون جدا شدم. رهام گفت که دم در منتظرِم، به سمت   یشدم دوباره بوسش کردم و به سخت خم
  نیبغض داره رفتم و چادرش رو گرفتم، سخت تر  یمامان که اخماش در هم بود و معلوم بود حساب

 !کنمی نم  یازش خداحافظ نیهم یکنم. برا یبود که بخوام از مامان خداحافظ  نیکار برام ا

 

رو به صورت مثل ماه   ی. دوباره بلند شدم و با بغض پنهان دمیو چادرش رو بوس  نیزم یرو نشستم
 شده بود گفتم:  یمامانم که بارون 

 

 من رفتم، دوستت دارم مامان! -

 

ث شد  که بهم خورد باع  رونیب ی. هوا رونی بغلش کنم چمدونم رو برداشتم و از خونه زدم ب نکهیا بدون
نگاه به خونه در و   مین هیو به سمت در رفتم و بعد از انداختن  دمیهام رو پوش بغضم کم تر بشه. کفش

 پشت سرم بستم. 
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 رو باز کرد و گفت:   نیدر ماش رهام

 

 ! دیچمدونتون رو بذار دیتونی م -

 

  ن،یماش یهم و چمدون رو گذاشتم تو یشد تو دهی. اخمام کشرهیکمکم کنه چمدون رو بگ ومدی ن یحت
 در جلو رو باز کردم و نشستم!

 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه  میو روشن کرد، ن  نینشست و ماش اونم

 

 د؟یآماده ا -

 

 به خونمون نگاه کردم و آروم گفتم:  نی ماش شهیاز ش برگشتم

 

 آره.  -

 

که واقعا  کردم ی فکر م نیشده بودم. از االن داشتم به ا ره ی راه افتاد و من تمام مدت به جلو خ باالخره
  یخوب م،یگوش یمانتوم در آوردم و انداختم تو بی ج یکارت و از تو می! سفتهیب  یقراره چه اتفاق 

 کارته بود و راحت تر بودم!  میبود که دو س نیا میگوش

 

 . میبه حرف زدن نداشت لیدوتامون هم م شد،ی من و رهام رد و بدل نم  نی ب یحرف  چیه
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 و گفت:  سادیوا ابونی سرخ

 

 که آدماش دنبالمون نباشن.  می االنشم شک دار نی. همشهیشر م امیباهاتون ب نیاز ا شتریبخوام ب -

 

 و درست کردم و گفتم:  موهام

 

خِط شنود    نیا نکهیبکنم و ا دیبا کار ی خِط حداقل بهم بگو که چ نیا قیفقط... از طر رمی باشه، من م  -
 شه؟یم

 

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 

 .گمیرو م  یراحت باشه... بهتون همه چ التونیشما خ  ست،ی ن  یخط عاد هی نیا -

 

 سبزش و گفتم:   یچشما یزدم تو زل

 

 باشه... پس من برم!  -

 

 گفت:  رلبیاون اصال نگاهم نکرد، ز اما
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 خدا به همراهتون.  -

 

دسته  حوصلهی و حرکت داد و از اونجا دور شد، ب  نیتم. ماششدم و از عقب چمدونم رو برداش ادهیپ
زنگ زدم و منتظر شدم که در باز    دمیرس  یبه سمت مقصد حرکت کردم، وقت ادهیچمدون و گرفتم و پ 

 بشه!

 

که خاطرات بد رو برام   یاخونه گردوندم. خونه نیباز شد و من رفتم داخل، نگاهم رو سر تا سر ا در
 !دهیخونه به قتل رس  نیا یتو   اوشیس زد،ی رقم م

 

و در روم باز شد، خدمتکار بود. همون پسره   دم یبه خونه رس نکهیکردم تا ا یو پهن رو ط یطوالن  اطیح
 و گفت:  نییرو گرفته بود، سرش رو انداخت پا  لمیکه اون شب هم وسا

 

 به من. دیرو بد لتونیخانم، وسا دیخوش اومد -

 

 و گرفتم سمتش و گفتم:  چمدونم

 

 ممنون، سروش خان خونه هستن؟ -

 

 رو تکون داد و گفت:   سرش
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 !انیب شونیکنم تا ا تونییتا اتاقتون راهنما دیبفرمائ  ر،ی نخ -

 

 نگاه کردم و گفتم:  اوشیها رفت باال. به اتاق سراه افتادم که از پله دنبالش

 

 اون بمونم؟ یتو شهینم -

 

 : گفت یکامال جد یلحن با

 

کردن. فقط   زیتم  یبرا یحق نداره پا بذاره توش، حت یآقا در اونجا رو قفل کردن و گفتن کس  -
 برن! توننی خودشون م

 

رفتم   لکسیر  یلیها رو باز کرد و رفت کنار تا اول من وارد بشم، خ از اتاق  یکیو کج کردم و در   افمیق
 داخل و و مشغول رصد شدم. 

 

  یلیخ  یلیشد، خ  یپنجره رو به باغشون باز م  هیداشت و  یمشک دیسف نیزایکه د  یمتر 50اتاق  هی
 متر بود! 50ما  یخوشگل بود و فقط خونه

 

دستم و زدم به کمرم و نگاهم و   رون،یخدمتکاره رفت ب  دمیبسته شدن در اومد و برگشتم که د یصدا
 نه. ا یداره  نی دورب نمیبب خواستمی نامحسوس چرخوندم دور و بر اتاق. م
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باشه، رفتم سمت تخت بزرگ و نرم و خوشگل و   هایمخف  نیدورب  نیاز ا دی نبود و شا یخبر چیه
  رونی از همون جا به ب نه،یلبم بش ی بهم دست داد و باعث شد که لبخند رو ینشستم روش. حس خوب

  اوشیس  یوقت ده؟یچه فا یهم خوشگل و دلباز بود ول  یلیداشتن و خ  یاز پنجره نگاه کردم، باغ بزرگ
 مزه نداره. یزی چ چینباشه ه

 

 داده بودن! امیکه رهام بهم داده بود بهم پ یکارت  میس  نیو روشن کردم، از ا م یوگرفتم و گوش نگاهم

 

  نیدورب میتا چک کن دیبد امیبهم پ دیوارد خونه که شد د،یوقت خاموش نکن  چیرو ه تونیگوش -
 دارن!

 

 نوشتم: عیموقع سر همون

 

 . دمیمن رس -

 

  میلبخند فرستاد که پوکر براش فرستادم و گوش یموجیا اد،ی و ارسال کردم و منتظر شدم جواب ب امیپ
 تخت.  یرو گذاشتم رو

 

 هیهم   رهنیپ  یساده عوض کردم، رو یو شلوار مشک یمشک  رهنیپ هیشدم و لباسام و با  بلند
رو   یو شال هم همون شال مشک  دمیسوخته پوش یاجلو باز قهوه  یحلقه ا نی آست یروسارافون

 سرم بمونه. یگذاشتم رو
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ها رفتم همه جا شدم و از پله  ی . مشغول وارسرونیتخت برداشتم و از اتاق رفتم ب یرو از رو میگوش
 همون خدمتکارشون اومد سمتم و گفت:  مهیسل نییتا پام رو گذاشتم پا ن؛ییپا

 

 ؟ ارمیبراتون ب  دیدار لیم یزیخانم، چ دیخوش اومد -

 

 تکون دادم و گفتم:  ی رو به عنوان منف سرم

 

 نه ممنون. -

 

رفتم و   ییرا یو به سمت پذ دمیکش یپوف ها،کننی م یپادشاه نجایرو تکون داد و ازم دور شد. ا  سرش
رو کنارم   اوشینشسته بودم! حضور س  اوشیکه شب تولد س هییهمون جا نجایمبل. ا ینشستم رو

 نبود.  یخبر  چیه یول سرم رو برگردوندم  کردم،ی حس م

 

  یبابا  دمیکفش اومد، سرم و برگردونم که د یکه در سالن باز شد و صدا  دمیاز سر غم کش یآه
 بلند گفتم: یبلند شدم و با صدا  عیسر اوِش،یس

 

 سالم. -

 

 من چهرش باز شد و گفت:  دنید از
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 !یسالم هانا جان... خوش اومد -

 

شد. با لبخند دستم و فشرد و   ع ی سمتم خواست بغلم کنه که دستام و سمتش دراز کردم و ضا اومد
 گفت: 

 

  یهم خبر دادم و اون کل امکیبه س یانقدر ذوق زده شدم که حت  ،یچه قدر خوشحالم کرد یدونی نم -
 تعجب کرد!

 

 زدم و گفتم:  یکمرنگ  لبخند

 

 !دیمهم بود یلی خ وشایس یو کردم، چون برا نکاریفقط به خاطر شما ا-

 

 با پدرش اصال جالب نبود. اصال!  اوشینبود، رابطه س  نطوریهم ا اصال

 

 دستم و گفت:  یدستشم گذاشت رو یکی اون

 

 ممنونم ازت، ممنون!  -
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 یواقعا تو ای لمهی همش ف نایا  ؟یکنی م کاریچ یپررنگ شد. زل زدم به چشم هاش، تو دار لبخندم
 ست؟ ین  یزیدلت چ

 

 گفت:  عیکه سر  رونی ب دمیو کش دستم

 

 ! امیمن برم لباسام رو عوض کنم االن م -

 

 و تکون دادم و گفتم: سرم

 

 . دیراحت باش -

 

با   خوامیم یمن چجور ای. خدارونیها رفت باال که برگشتم به سمت مبال و نفسم و فرستادم ب پله از
 کنم؟   یزندگ نیا

 

 بودن! روحی نکردم. الک نداشتن و ب یدگی بهشون رس  هگیبلندم که د یبه دستام افتاد، ناخنا نگاهم

 

که تا سر کوچه هم  یمن د،یبه خودش ند شیبه بعد رنگ آرا  اوشیاز مرگ س گهیکه د یصورت 
 !مونن ی نم خوانیکه م ی اونجور شهیها هم! آدمزدمی رو م ملیر دیبرم حداقل با خواستمیم
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نبود که عصا  ادیسنش ز ن،ییاومد پا شیمشک  کیعوض کرده ش یهاگذشت که با لباس  قهیدق پنج
 !ییاونم چه عصا گرفت،یدستش م

 

 مشغول شدم. ومدیسمت م  نیپاهاش که به ا یصدا  دنیو به شن نییرو انداختم دوباره پا سرم

 

م، اونم داد لشیسرم و بلند کردم و لبخند تحو نیهم ی نشست حضورش رو حس کردم برا یوقت
 چشماش حلقه زد و گفت:  یمتقابال لبخند زد و اشک تو

 

نفر   هیوقت به  چیه اوشیهم عاشق شده بود، س اوش یکه س کنمی فکر م  نیها به اشب   یبعض -
 شد!  ینجوریکرد و سرنوشتش ا  ریگ یک ی شی همه مدت دلش پ  نیحس نداشت. بعد از ا

 

 یکردم، صدا یری جلوگ  زهیاز چشمم بر خواستیکه م  یو از قطره اشک  نییرو دوباره انداختم پا سرم
  عیضا یلیخ ی رو ضبط کنم و بدم رهام گوش کنه ول  نایتمام ا  خواستیدلم م دم،یشنی رو م هاشهیگر
 !شدیم

 

 

 

 

 

  یسرم رو ببرم باال هول زده شدم و همراه با عصا کردیچونم که مجبورم م  یرو ینشستن فلز سرد با
 سرم رو بردم باال! اوشیس  یبابا
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 رو جمع کرد و گفت:   عصاش

 

 دخترم!   نییسرت رو ننداز پا -

 

 بکشم!   نجایگربه رو هم دیابروم و انداختم باال. با یتا هیشده بودم،  یکارش عصب نیا از

 

 !خورهی راه رفتن به درد م یبرا شتریب  یول د، یدار یقشنگ یعصا -

 

 با خنده گفت:  د،یو بعد خند دیصورتش کش یبه اشکا ینگاهم کرد و دست  یکمی

 

 .خوامی معذرت م  ،یکردم ناراحت بش ی فکر نم -

 

 زدم و گفتم:  تمیموفق یاز رو یلبخند

 

 !کنمی خواهش م-

 

زده بود نگاهم رو چرخوندم سمت    جانیکه ه امکیبلند س  یبا صدا هویلبخند نگاهم کرد که  با
 !یورود
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 ! نجایاومده ا یک نیبب  یوا -

 

  کننی م رییتغ  یلیمحجوب و مغرور بود؟ اصال آدما خ  یلیخ  دمشیکه د یهمون نبود که شب اول نیا
 . زننی و تبر م

 

 زدم و بلند شدم و گفتم:  ییدندون نما لبخند

 

 سالم. -

 

رفتم   نیهم یمن و در آغوش برا  رهیبگ نمیو اومد طرفم، االنه ا  نیزم یرو گذاشت رو سامسونتش
 فشرد و گفت:  یجلو و دستم و دراز کردم طرفش، به گرم

 

 ! کردمی باور نم یول  ،یای بابا گفت قراره ب -

 

 و رو به باباش گفت:   رونی ب دمیو کش دستم

 

 ؟ یکرد یهانا خانم ما رو راض  نیا ی. چجورایکلک شد یلیبابا خ  -

 

 بلند شد و اومد سمت ما و گفت:  باباش
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 .گهید مینیما ا -

 

 به ما نگاه کرد و گفت:  اوشی س یلبم بود. بابا یلبخند رو فقط

 

 برم استراحت کنم اشکال که نداره؟  کنه،ی سرم درد م کمیمن  -

 

 گفتم:  عیسر

 

 . دینه نه، راحت باش -

 

 گفت:  ینگاهم کرد و با لحن فوق العاده آروم  امکیها حرکت کرد، س زد و به سمت پله یلبخند

 

 !یرو با خودت آورد اوشی س یاصال انگار بو ،یکه اومد یمرس -

 

 کنم« زدم و گفتم:  ی»خواهش م یبه معنا یلبخند

 

 ؟یخونتون رو به من نشون بد  یخوای خب، نم  -
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 شلوارش و گفت:  بی ج یرو کرد تو دستش

 

 من لباسم رو عوض کنم. یس یوا دیچرا، فقط با -

 

دوتا مرد افتادم. نگاه کردن به   ری گ رون،ی رو تکون دادم که ازم دور شد و نفسم رو فوت کردم ب سرم
 اندازه! یم اوشی س ادیسخته، چون به شدت من رو  یلیبرام خ  امکیس

 

 جواب داد:  عی رهام رو گرفتم، سر یشماره لکسیر  یلیو روشن کردم و خ میگوش

 

 د؟ یسالم، خوب هست -

 

 داره، با ذوق گفتم:  نیدورب نجایبودم ا مطمئن

 

ل**ب تابم  نینگاه به اتاق من بنداز بب هیمامان  هاگمیم ؟یسالم مامان جونم، من خوبم تو خوب  -
 اونجاست؟ 

 

 گفت:  ع یداره، انگار گرفت که سر نیخونه کجاهاش دورب ننیبود که چک کنن بب  نیا منظورم

 

 !دمیتا شب خبرش رو بهتون م شه،یم یچشم بررس  -
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 ادامه دادم: نیهم  یبرا ومدیپا م یصدا

 

 ها دست نزنن. عه اونجاست؟ پس جمعش کن بچه  -

 

 و با لبخند نگاهم کرد، متقابال لبخند زدم و گفتم:  نییاومد پا  امکیس

 

 س خداحافظ! مواظب خودت باش قربونت برم، ب*و*  -

 

 زدم ترکوندمش!   یلیخ دم یبود. از صداش فهم   یدنیرهام د افهیبودم از خنده، االن ق دهیترک

 

 خـ... خداحافظ!  -

 

 بود. سادهیکنارم وا گهید امکیو قطع کردم، س می خندم و گرفتم و گوش  یبود جلو یهر زور به

 

 مادرت بود؟  -

 

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 

 فاتحش رو بخونم.  دیتاپم و دم دست گذاشتم زنگ زدم جمعش کنه، وگرنه باآره، فکر کردم ل**ب -
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 رو به سمت چپ دراز کرد و گفت:  دستش

 

 .می شروع کن نجایاز ا ایب -

 

اول رفت   اوش؛ یبود. مثل س بشی ج یدستش تو هیو  ومدیو تکون دادم و راه افتادم، کنارم راه م سرم
 داخلش بودن!  ینفر 6به سمت آشپزخونه بزرگشون که فکر کنم 

 

 است!آشپزخونه نجایا ین یبی طور که مهمون -

 

 و تکون دادم و گفتم: سرم

 

 . یآشپز یبرا دهی آره، جون م  -

 

 سمتم و گفت:  برگشت

 

 ؟ یبلد یآشپز -

 

 دادم.  یو بهش م میکه تمام آمار زندگ دیو خوردم و ل*با*م و کج کردم، نبا لبخندم
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 !مروی آره، ن -

 

 زد و گفت:  یخند تک

 

 !یرو هم بلد مرویخدا رحم کرده همون ن -

 

با   نکهیخونه رو بهم نشون داد تا ا یهاقسمت  یتمام م،ی و انداختم باال و از آشپزخونه خارج شد  ابروم
 خوب!  یرنگارنگ و بو یهابود، گل  ی . الحق عجب باغمیهم به سمت باغشون رفت

 

 خوشگِل.  یلیباغتون خ  -

 

 اومده از شالم و گفت:  رونیب یموها یباغچه رو کند و گذاشت رو یهااز گل  یکی

 

 !رسهی شما که نم یبه خوشگل  -

 

موهام برداشتم و گرفتم دستم،   یشد و گل و از رو دهی حرفش، اخمام در هم کش  نیشدم از ا شوکه
 گفت:  عیبهم برخورده که سر دیانگار فهم 

 

 ! یزیبرام عز  یتین چیکه بدون ه  یو بفهم  نیا خوامی نداشتم. فقط م  یمن منظور خاص -
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 و تکون دادم و گفتم: سرم

 

 . ستیمهم ن -

 

 گفتم: تو سکوت گذشت که باالخره   یکمیشروع کردم به قدم زدن که دنبالم اومد،   دوباره

 

 چه خبر؟  نیاز شرو -

 

 رو انداخت باال و گفت:   شونش

 

 مرده  اوشیکه س یاز وقت  نمش،یبی جا نم چیه گهید -

 

 و ادامه داد: دیکش یق یعم  نفس

 

 ! نمشیبی شرکت هم نم  یناگفته نماند که تو دمش؛ یورا ند نیا -

 

 لبم نشست و گفتم: یرو  اوشیشب تولد س یاز خاطره یکمرنگ  لبخند
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 کردم باهاش! ییچه دعوا -

 

 گفت:  ینیزد و با لحن غمگ یخند تک

 

 آره.  -

 

 و گل و بو کردم تا بغضم بپره.  دمیکش  قینفس عم هی یکردم ول  بغض

 

 داخل! میبرگرد ایب شه،یم  کیداره تار گهیهوا د -

 

 موقع برگشت گفت:  م،یو برگشت میرو کج کرد راهمون

 

 اد؟ ی هم ب نیزنگ بزنم شرو یخوای م -

 

 !نایراحت ترم تا ا   نیبا شرو یقابل باور باشه ول  ری غ دیکردم، شا نگاهش

 

 آره حتما! -

 

 زد و گفت:  یلبخند
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 ؟ یاستراحت کن  کمی یبر یخوب، دوست دار یل یخ -

 

 دور و برم نگاه کردم و گفتم:  به

 

 . نمیبب ونیز یتلو دمیم حی نه، ترج -

 

 : رو تکون داد و گفت   سرش

 

 زنگ بزنم. نی پس من برم به شرو -

 

چرا انقدر   ای. خدانهیسنگ یلی و متقابال تکون دادم و اون ازم دور شد، حضورش کنارم برام خ سرم
 اوِش؟ یس یچشما  هیچشماش شب

 

و روشن   میروشن هم نکردم؛ گوش یرو حت  ونیزیمبل، تلو یو درست کردم و رفتم نشستم رو شالم
 !شهی ها شدم. مثل همعکس دنیمشغول د ،یگالر یکردم و رفتم تو

 

  ییامایشدم و پ اممی پ ستیوارد ل عیرهام افتادم، بهتره پاکش کنم تا واسم شر نشده. سر  امکیپ ادی
کردم، بذار فکر کنن که مامانم  رهی« ذخ 1رو پاک کردم؛ اسم رهام هم »مامان میکه رد و بدل کرده بود

 داره. دو تا خط
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وآوردم باال تا شالم رو درست کنم   میگذاشتم و گوش  یسلف یرو  ن،یدورب یو رفتم تو   دمیکش یپوف
نگاهم به پشت   یگوش  یاز تو کردمی که شالم و درست م  ینجوریهم ره؟ی حال داره عکس بگ  یوگرنه ک

که با شالم    یجورن یو هم  اوردمیخودم ن ی. به رودیدیداشت من رو م وارینفر پشت د هیسرم افتاد، 
 عکس انداختم! هیشدم و  رهی به طرف خ  رفتمی ور م

 

و بلند شدم، به   نییرو آوردم پا  م یگوش کرد،ی من رو مشکوک نگاه م یبی نگهبان بود که به طرز عج هی
 رفت!  عیسر دمیانداختم که د  ینگاه نامحسوس  وارید

 

 ل**ب گفتم:  ریو انداختم باال و ز   ابروم

 

 !چارهی ب  دمیو د افتیق ؟یر طرف با خ  یفکر کرد -

 

 نیبرخورد کردم، بدون ا امکیراه با س  نیها رفتم که بکه ازش دارم به سمت پله یاز عکس خوشحال
 که هول بشم گفتم:

 

 ... یخستم، راست  یلیخ گهیفکر کنم د -

 

 گفت:  یلحن آروم  با

 

 شده؟  یزیچ -
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 گفتم:  واشیو گذاشتم کنار دهنم و  دستم

 

هم   نجایا  ا یداره، آ نیهم دورب شونییدستشو یتو یبزرگ یهاخونه   نیهمچ لما یف نیا یمعموال تو -
 راحت باشم. خوامی داره؟ آخه م

 

 کرد و گفت:  یزیر خنده

 

 مهمان!  یهاداره به جز اتاق من و تو و اتاق نیهمه جا دورب  نجایتخت، ا  التی خ -

 

 کردم و گفتم:   یداره، خنده مصنوع نی اتاق باباش هم دورب نکهیا یعنی نیا

 

 .یخب خداروشکر، مرس  -

 

به حرف   یوارد اتاقم شدم، در و بستم ول لکسیر ی لیرفتم باال و خ  عیرو تکون داد که سر  سرش
 اعتماد نکردم! امکیس

 

گوشم و  یدر آوردم و گذاشتم تو   فمی ک یرو از تو میتخت، هندزفر یرو در آوردم و پهن شدم رو شالم
آهنگ قطع شد و بعد   هویبود که  نیح  نیبرخورد کنم، در هم  یعیکردم طب  ی کردم. سع یآهنگ پل

 اومده! امیبرام پ  دمیچند لحظه دوباره خوند، فهم
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 بلند گفتم:  یبا صدا  یرو باز کردم و عصب  امیپ  لکسیر  یلیخ

 

 هم... رانسل یا نیاه ا -

 

 رهام بود که نوشته بود: از طرف  امی پ یول

 

 دهیاتاق سروش آرم  میدیتا اتاق که در طبقه باال هست، اونطور که فهم  5داره جز  نی همه جا دورب -
 !نهیدورب  یداره، که تنها اتاق موجود در طبقه باالست که دارا نیهم دورب

 

 نداشت.  نیپاک کردم... پس اتاقم دورب عیرو سر امشیراحت شد و پ  المیخ

 

 !شی پتو، آخ ری و در آوردم و رفتم ز رهنمی و کامال پ دمیکش  یتراح  نفس

 

*** 

 

 گفت:  نیشرو هویکه  دمیخودم برنج کش یبرا

 

 ؟ یکن  یزندگ   نجایا یاومد یهانا جد شه،یمن هنوز باورم نم  -
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 گفتم:  یآروم یبهش انداختم و با صدا ینگاه مین

 

 ؟ یزن  یآروم حرف م یاالن مثال دار -

 

که داشت با   اوشیس یو بابا ومدیم زیکه داشت تازه طرف م  امکینگاه به س هیرو چرخوند و   سرش
 انداخت و دوباره برگشت سمت من و گفت:  زدی ها حرف مخدمتکار 

 

 بهت داده! هانا؟  یشنهاد یپ  نیهمچ مییدا  شهیبه خدا باورم نم -

 

 گفتم:  یحرص

 

 بله؟  -

 

 ! زی م یرو گذاشت رو  شی نشست و گوش یبا لبخند کمرنگ  امکیخواست حرف بزنه س تا

 

 آروم دم گوشم گفت:   یلیخ

 

 !کردمی و نم نکاریتو بودم ا  یمن به جا -
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 یو غذاش رو خورد، زبونم و تو  نییزد و سرش رو انداخت پا یتعجب نگاهش کردم، لبخند تلخ  با
به خودم   ز، یت پشت مدهنم چرخوندم و مشکوک نگاهش کردم، باالخره سروش هم اومد و نشس

 زدم. ی اومدم و لبخند کمرنگ

 

 .دی دار یشده، معلومه آشپز خوب  یغذا عال نیا -

 

 زد و گفت:  یپررنگ لبخند

 

 مملکته. یآشپزها نی از بهتر یکی آشپز ما  -

 

 ابروم و انداختم باال و گفتم:  یتا هی

 

 !رسهی گرچه دست پختش به دست پخت مامانم نم -

 

 گفت:  امکیو س  دیصدا خند یب

 

 هانا خانم.  ییپر ادعا یل یخ -

 

 گفتم:  یابروم و انداختم باال و با بدجنس  دوتا
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 ؟ یپس چ -

 

سکوت کرده بود،   بینگاه کردم. عج نینگفت، دوباره به شرو یچیرو با لبخند تکون داد و ه  سرش
 شدم!  رهی خ زی نقطه از م هیدستم رو مشت کردم و کالفه به 

 

 یبود تو ختهیاز موهام که ر یاکهی ت م،ینشست یو همگ میرفت  یراحت یهااز شام به سمت مبل بعد
 صورتم و بردم داخل شال و گفتم: 

 

 چه خبر؟  گهید -

 

 گفت:  حوصلهی ب  یو با لحن  دیدستاش رو به هم مال نیشرو

 

 ! اوِش یپس فردا چهلم س نکهیخبر ا -

 

 ! نییسرم رو انداختم پا عیرچشمام نشست و س  یبهم وارد شد، اشک تو شوک

 

  یپاشنه بلند یبلند شدم و با اون کفشا ع یسر کرد،یداشت بهم فشار وارد م یلی خ گهیو بغض د اشک
تند خودم رو رسوندم به   یهاها رفتم باال، با قدم کردم و از پله کیکوچ یعذرخواه هیکه پاهام بود 

 اتاقم و خودم و چپوندم توش! 
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خوردم و نشستم  زی ل  اوش؟یچهل روز شد؟ چهل روز شد از نبودن س یعن یو بستم و بغضم شکست،  در
 !اوشیس اوش،یس یاز دست دادم؟ وا وی من ک د،یکشیم  ری قلبم که ت یدستم و گذاشتم رو ن،ی زم یرو

 

هستم که فراموش کردم نبودنش   یه زل زدم. من چه دختر عوضنقط هیشد و به  صدای ب میگر کمکم
حال به  یبلند شدم و ب  نیزم یاز رو حوصلهی اشکام و پاک کردم و ب عیسر میزنگ گوش  یرو! با صدا

 رو از روش برداشتم و به شمارش نگاه کردم، هوف تو رو کم داشتم االن! میسمت تخت رفتم، گوش 

 

 بله؟  -

 

 مردونش به گوشم خورد:  یرسا یصدا

 

 . یسالم خانم برات  -

 

 حدقش چرخوندم و گفتم:   یو تو چشمام

 

 شده؟یچ -

 

 شد که باالخره گفت:  جادیسکوت ا هیثان چند
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که بود   ی. هرچفتهی قراره ب یمهم  یل یاتفاق خ  هیواجب بود،   یواضح حرف بزنم. ول تونمی من االن نم -
 !دیباهاش موافقت کن 

 

 و گفتم:  نییهم و صدام و آوردم پا   یتو دمیو کش اخمام

 

 رهام؟   یگیم یچ -

 

 متقابال صداش رو آروم کرد و گفت:  اونم

 

 . خداحافظ!دیتونم حرف بزنم، فقط هماهنگ باش  یاالن نم -

 

  یعنی. وا دیچی پگوشم  یبوق تو یتلفن رو قطع کرد و فقط صدا عیاومدم بهش پرخاش کنم سر تا
 دارم؟! بیمن مگه علم غ ؟یچ

 

به در اتاقم خورد، رد اشکام و پاک کردم و   یارفتم که تقه یذهنم با خودم کلنجار م  یتو ینجوریهم
 صدام و صاف کردم و گفتم: 

 

 تو!  ایب -
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سرش رو آورد داخل و   نیپشت در سروش بود؛ در باز شد و شرو دیشا زنمیحرف م   یمیصم  چنان
 گفت: 

 

 تو؟  امیب -

 

 پوکر شد و گفتم:  افمیق

 

 تو. ای خودم بهت گفتم ب -

 

 و اومد داخل و در و پشت سرش بست و به سمتم اومد، اشاره کرد به کنارم و گفت:  دیخند

 

 نم؟ یبش -

 

 و به عنوان آره تکون دادم و اون نشست، دستاش رو به هم قفل کرد و گفت:  سرم

 

 کنم؟ ی زندگ نجایا امیمنم ب -

 

 زد و گفت:   یو به شدت برگردونم طرفش، لبخند سرم
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 کنه! ینداره کجا زندگ  یباشه واسش فرق و مادر  پدری که ب یآدم -

 

 هم و گفتم:  ی شد تو  دهیکش اخمام

 

 ؟ یچ یعنی... ـی -

 

 ل..*باش بود.   یهمچنان لبخند رو یول  دیکش یق یعم  نفس

 

 هاست از دست دادم! پدر و مادرم و سال  -

 

 ناراحت گفتم:  یلحن با

 

 خدا رحمتشون کنه. -

 

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 

 ! حیتفر یمدتم تو هیو   نجایمدت ا  هیمدت خونه خودمم  هی نی هم یبرا -

 

 !ادهی ز یلیمرد خ  نجایا نکهیا شد،ی ذهنم مرور م  یرهام تو ینگفتم. حرفا ی چیزدم و ه یکمرنگ  لبخند
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 ؟ یکرد هیگر -

 

 و تکون دادم و گفتم: سرم

 

 نکنم؟ هیگر شهیمگه م -

 

 چشماش زل زدم و گفتم:  یتو

 

 تر!نبودنش سخت  یباور نبودش سخِت ول  -

 

 لبخند تلخ بلند شد و گفت:  هینگاهم کرد و بعد از زدن  کمی

 

 !ری حرف بزنم؛ شب بخ ییمن برم با دا گه،یخوب د -

 

  قیتختم ولو شدم و نفس عم یرو رونیاز اتاق رفت ب  یبه تکون دادن سرم اکتفا کردم. وقت فقط
و کالفه بلند   دمیگذاشته نفرت دارم؛ لبم و گز یسردرگم یتو یجورنیرهام من و ا نکهیاز ا دم،یکش

. ادهی ز یلیخ   نجایهام رو عوض کردم، به سمت در رفتم و قفلش کردم. به قول رهام مرد اشدم و لباس 
 به مامانم قول دادم مواظب خودم باشم!  یدل و جراتش رو دارم ول نکهیبه هرحال با ا

 



 رور دختر ش 

267 
 

 کردم در قفل شده به سمت تختم برگشتم و به خواب رفتم.  دایپ  نانی اطم نکهیاز ا عدب

 

تختم نشسته بودم و به رو به رو نگاه  یساعت تو  هیشدم، فقط  داریاز خواب ب 10ساعت   صبح
 !دیباالخره خواب از سرم پر  نکهیتا ا کردمیم

 

چه قدر   نایا ،ییدستشو یو رفتم تو رونیاز شال گذاشتم ب یو عوض کردم و موهام و همونطور لباسم
 داره. ییدستشو هیهر ورشون  ،ییخر پولنا خدا

 

مرد جلوم ظاهر شد،  هی هویهمون موقع   رون،ی اومدم ب ییو صورتم و شستم و از دستشو دست
 با اخم گفتم: رون؛یقلبم و نفسم و فرستادم ب یو دستم و گذاشتم رو  دمیترس

 

 شما؟   ؟یچرا مثل درخت جلوم سبز شد -

 

 گفت:  یجد ی اخمو بود با لحن میلیکه خ  یحال  در

 

 خونه محافظ شما هستم. یدر حال حاضر فعال من تو -

 

 و از تعجب انداختم باال و گفتم:   ابروم

 

 نه بابا.  -
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  یاعتماِد. وگرنه اونجور نایا یهازدم، چه قدر هم به محافظ و پوزخند   نییابروهام و آوردم پا  بعد
 !ومدیبال سرش نم اوشیس

 

 یهاش یداشت. ر یاقهوه  یبه مرده نگاه کردم، موهاش و کال فرستاده بود عقب و چشم و ابرو  دوباره
 متناسب با صورتش و صورت مردونه؛ درکل جذاب بود!

 

  یخبر چی رفتم و به دور و برم نگاه کردم. ه  نییها پاپله از کنارش رد شدم که دنبالم اومد. از لکسیر
 نبود!

 

 کجا هستن؟ هیپس بق  -

 

 اومد جلو و گفت:  عی سر محافِظ 

 

 . انیناهار م یشرکت هستن، گفتن برا -

 

و   دمی رو کش  های از صندل یک یتکون دادم و به سمت آشپزخونه رفتم،  دنیو به عنوان فهم  سرم
 بود! سادهیباال سرم وا لی خانم در حال کار بود. محافظه هم مثل عزرائ هینشستم، 

 

 هول کرد و گفت:  دیتا من و د زنِ 
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 .رونی ب اوردمی براتون م نجا؟یا دیخانم چرا اومد -

 

 زدم و گفتم:  یکمرنگ  لبخند

 

 .یِ چه کار گهید خورم ی جا م نیهم -

 

  میتا تصم  یشده بودم که نشستم تا اون برام حاضر کنه، چند دفعه خواستم بلند شم ول   یجور هی حاال
 اون صبحانه رو گذاشت جلوم. رمیبگ

 

سرم و بلند کردم و به محافِظ   دمیی جوی که نون و م ینطوریمشغول خوردن شدم و هم لکسیر  یلیخ
 نگاه کردم و گفتم: 

 

 ه؟ یاسمت چ -

 

 باالخره جواب داد:  یول دمی سوال رو پرس  نیشده بود که ازش ا سکوت کرد، انگار شوکه کمی اول

 

 رضا.  -

 

 گفتم: یحلقم و همون جور یرو کردم تو  یو انداختم باال و لقمه بعد  ابروم
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 صبحانه؟   یخوری نم -

 

 و گفت:  دیدر هم کش شتریرو ب اخماش 

 

 من خوردم خانم. -

 

 خواد؟ ی گرفتن م افهیانقدر ق یبد یخوایجواب م هی! دادمی هم بهت نم  یخوردی درک. م به

 

 صبحانم و خوردم بلند شدم و رو به رضا گفتم:   نکهیاز ا بعد

 

 بگردم. کمی باِغ  نیا یتو رونی برم ب خوامی م -

 

ها بهم  حس آدم خفن  ،ی محافظ داشته باش هیرو تکون داد و من راه افتادم. چه قدر حس خوب  سرش
 دست داد.

 

بزرگه  یلی بابا خ به،یباغه به نظرم عج   نیا یتو ییزایچ هی دم،یکش قیو نفس عم رونیخونه رفتم ب  از
 .کنمی فکر م  ینجوریمن ا دمیشا ایپنهون کردن،   یدارن برا یزیچ هیحتما   نجایا
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ور   نی. انقدر به اگرفتی چشمام مثل عقاب همه جا رو در نظر م یشروع کردم راه رفتن ول  لکسیر اول
پاهام حس کردم و   یرو رو  یبیسوزش عج  هیکرد که  ری گ  یپام به چ دونمی و اون ور نگاه کردم که نم

 ! نیزم یبا مخ رفتم تو

 

 اومد سمتم و گفت:  عی سر رضا

 

 د؟ یخانم؟ خوب -

 

پاهام کال   ی! روومدیازش م می م نگاه کردم، چه خوننالون به پاها یاافه یبلند شدم و با ق یسخت به
 موندست! صاحبیصندِل ب  دنیپوش  جهینت  نیزخم شده بود و ا

 

 زدم:  داد

 

 ! اریب یزیچ یاهیاول یهاکمک  یجعبه هی به نظرت خوبم؟ برو  -

 

 پاهام و از درد گفتم:  یداخل، دستم و گذاشتم رو دییدو عیرو تکون داد و سر  سرش

 

 ! ییآ -
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  زدمی م غیاز ترس داشتم ج  ن،یزم یرو فتمیدهنم نشست و باعث شد که ب  یرو  یموقع دست همون
ها و  گل ونیم دیمحکم من رو کش ،یچی ه ی. دست و پاهام رو تکون دادم ولدیرسی صدام نم   یول

 ها که از قد منم بزرگ تر بودن. سبزه 

 

! کردی بود و داشت خفم م یقو یل یخ  یبرش دارم ول  خواستمی ستش و مد یو گذاشته بودم رو دستم
بلند شد   ریآژ یباالخره صدا نکهیانقدر دست و پا زدم تا ا نم،ی و بب افشیچشمام و گردوندم تا حداقل ق

تا  تمحلقم و برگش یتو دمیدهنم برداشت، نفس رو با تمام وجودم کش یاز رو عیو دستش رو سر
 زدم:  غیباال و ج  دیپر وار یتنش بود و در حال فرار بود، از د یکال مشک یطرف و نگاه کنم ول 

 

 رضــا!  -

 

 سبزه ها و با ترس گفت:  نیا  یبا عجله اومد تو رضا

 

 شکرت!  ایخدا  یخانم؟ وا -

 

 لرزون گفتم: یبودم با صدا دهیکه ترس یحال  در

 

 در رفت، اون رفت!  -

 

 اطراف نگاه کرد وگفت:  به
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 صد در صد گرفتش که در رفته! نی خانم، دورب دونمی م -

 

 کی! اگه یچ یعنی یامننا  فهممی بود، حاال م دهیو مطمئن بودم که رنگ و روم پر دیلرزی م دستام
 ! شدمیصد درصد خفه م شدیوقت تلف م گهید قهیدق

 

 دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:  رضا

 

 کمکتون کنم.  دیبذار -

 

بدنم رفته بود و   یاصال نا نکهیبلند شدم، هم پاهام سوزش داشت هم ا یرو گرفتم و به سخت دستش
 گهیواقعا من د  یعنیاون لحظه بود،  ری بود و همش ذهنم درگ یشوک بد یلی راه برم. خ تونستمی نم

 !رونیبرم ب   ییتنها کنمی جرات نم 

 

شده بودن و  ادیها زنگهبان  د؛ی لرزی مبل. دستام م یمن رو برد داخل خونه و نشوندم رو  یسخت به
 کم نشده باشه! ی زیچ دیتا شا گشتنیداشتن تمام خونه رو م 

 

داده بودم به  هیکرد؛ سرم رو تک ینشست جلو پام و زخمم رو ضد عفون  هیاول یهاکمک  ل یبا وسا رضا
 !شهی صحنه از ذهنم پاک نم نیوقت ا چیه دم،یکشیو پشت سِر هم م عیسر یهاتاج مبل و نفس 

 

 : د یکار رضا تموم شد آروم پرس نکهیاز ا بعد
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 خانم حالتون خوبه؟  -

 

 که هنوز بدنم لرز داشت گفتم:  یحال  در

 

 نه. -

 

 : دینگاهم کرد و دوباره پرس  نگران

 

 ان؟ ی تا ب امکیزنگ بزنم به آقا س دیخوای م -

 

 زدم:  غی ج  یعصب

 

 نه الزم نکرده!  -

 

 و داد کنم. غ ی ج  خواستیو دلم م زدی جلوم. کنار چشمم م سادیشد و وا ساکت

 

پاهام بود مانع شد،   یکه تو یدرد  یمبل و چنگ انداختم و اراده کردم بلند بشم ول یه یناخنام رو با
 : مبل و گفتم یرو دمیدستم و کوب
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 خدا! یآ -

 

آب قند اومد سمتم و  وانیل هی با  مهیشدم؟ سل یبود. چرا انقدر دست و پا چلفت ادیز  یلیخ  دردش
 گفت: 

 

 !دیو بخور نیخانم ا -

 

 و دوباره برگردوندم بهش و گفتم: وانیل دم،یسر کش کجایحال از دستش گرفتم و همه رو  یب

 

 نکردن؟   داشیچه خبر شد؟ پ  -

 

 هم بود گفت:  یکه اخماش تو یدر حال  رضا

 

 !کننی رو دارن چک م  هانی اون فرار کرده. دورب -

 

 !دییدوی ور و اون ور م نیبه ا یخونه شلوغ شده بود و هر نگهبان  یحساب 

 

تند اومدن سمتم، رضا که زنگ نزده پس   یهابا قدم  نیو شرو   امکیموقع در سالن باز شد و س  همون
 ه؟ یکار ک
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 نشست جلوم و گفت:  دیتا بهم رس امکیس

 

 ؟ یهانا خوب -

 

 کنارش زد و گفت:   نیشرو

 

 ؟ ین یبی رنگ و روش رو نم   ست،یمعلومه که حالش خوب ن  امک؟یس یگ یچرا چرت و پرت م -

 

 داد نزنم سرشون گفتم:  کردمی م یکه سع یحال  در

 

 که پر از نگهبانه بشه؟ یابود که انقدر راحت تونست وارد خونه  یچطور شد؟ اون ک  -

 

 نگاه کرد. زدم به شونش و گفتم:   نیبرگشت و به شرو امکیس

 

 !کردی من و داشت خفه م امک،یبا تو ام س -

 

 ی. اخمادادی محکم فشار م  یلیصورتم هست، چون خ  یطرف هنوز رو یانگشتا یبودم جا مطمئن
 : در هم شد و گفت نیشرو
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 هانا!  میدونی نم -

 

بلند شد و زد به   هوی ی! ولکردی م یسکوتش من رو عصب  ن یهمچنان سکوت کرده بود و ا امکی س یول
 رضا و گفت:  یشونه

 

 ؟ یکردی م یچه غلط ؟ یبود یتو کدوم گور -

 

 رضا حرف بزنه گفتم:  نکهیاز ا قبل

 

نفر   هی همون موقع که رفت   اره،ی رو ب هیاول یهاو بهش گفتم بره جعبه کمک  نیمن خوردم زم -
  زدمیم  غ یج  یها، هرچها و سبزه گل  نیب  دیدهنم و من و با خودش کش یدستش رو گذاشت رو 

 صحنه رو گرفته بودن!  یمخف یهان یدورب  یول  دینفهم  یکس

 

دستش رو زده بود به کمرش   هم  امکی موهاش و خاروندشون، س یدستاش رو محکم کرد ال نیشرو
 !کردی و به اطراف با حرص نگاه م

 

بکنم. نگاه پر    یفکر هی دیندارم! با یجان   تی امن نایخونه با ا نیا یمن تو کردن،ی م وونمید داشتن
  ادینگاهم کرد که بهش اشاره کردم ب عیگرفتم و دوختم به رضا، سر نیو شرو امکی حرصم و از س
بشم،  بلندکمکم کنه تا  دیبا دیو دستم و بهش بند کردم و فهم  کمیبلند اومد نزد یهاسمتم، با قدم 

 روش رو برگردوند!  یبه پاهام افتاد و حرص  امکینگاه س
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ه کردم،  اتفاق رو تجرب  نیکه من بدتر یااون لحظه ی. تو سادمیوا  هوی یرفتم ول  یقدم به سخت چند
 راحت ازش بگذرن!   نایا ذارمی نم

 

 گفتم:  یو با لحن سرزنش بار  امکیسمت س برگشتم

 

  ییدشمنا نیکه همچ نیهست  یبود؟ اصال مگه شماها ک  نیبه من، ا دیداده بود تی شما قول امن -
 ن؟یدار

 

 کردم و گفتم:   کیچشمام و بار  کمی به چشمام نگاه کرد.  رهی فقط خ امکیس

 

 کنم، حقمه که بدونم. یزندگ شتونیپ  یبدونم؟ به هرحال قراره چند وقت دیهست که من با یزیچ -

 

چشم  امکیبه س رهی ندادم و خ تی من اهم یابروش و انداخت باال، ول  یرکیز  ری برگشت و ز  نیشرو
زدم و به کمک رضا    یزیگفتن نداشت، پوزخند ر یبرا یاما انگار الل شده بود و حرف  امکیدوختم؛ س

 !یو بدبخت یشتم و به سمت اتاقم حرکت کردم، بماند که با چه سختبرگ

 

 اتاقم شدم که رضا هم خواست وارد بشه که با اخم گفتم:  وارد

 

 خوام استراحت کنم. یکجا؟ م -
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و در آوردم   می به سمت تختم رفتم، تا نشستم گوش یبستم و به سخت شیجد یچهره  یو محکم رو در
زنگ زدم و خواستم قطع کنم که باالخره جواب   گهیدو بار د داشت،ی رهام و گرفتم. بر نم  یو شماره 

 داد:

 

 سالم. -

 

 گفتم:  یلرزون یصدا با

 

دشمناشون  نای! رهام اکردی بهم حمله کرد. داشت خفم م یک یامروز  افته،یم یبد  یداره اتفاقا نجایا -
. انقدر دست و پا زدم  نمیرو نتونستم بب  افشیخونه بشن، ق  نیکه تونستن راحت وارد ا نی قو یلیخ
 به قتل رسوندن نه؟   ینطوریهم ا اوشیبود، س دهیفای ب  یول

 

 نفس گرفتم که رهام آروم گفت:  کمی

 

 کرد؟ی داشت خفتون م -

 

 ! دیو فهم کش یت هی نیهمه براش نطق کردم فقط ا نیا

 

لحظه حس کردم واقعا   هیدماغ و دهنم،  یتاش رو محکم گذاشته بود روبود، دس یآره. حس بد -
 کارم تمومه.
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 صداش رفت باال و گفت:  باالخره

 

 . ختی هامون بهم ربوده؟ تمام نقشه یپس مسعود کدوم گور -

 

 و گفتم:  نییتعجب صدام رو آوردم پا با

 

 اد؟ یمگه مسعود قرار بود ب -

 

 بعد گفت:  یسکوت کرد ول  کمی اول

 

 باشه؟  دینترس یچ ی. از هیخانم برات میبه بعد خودمون مراقبتون هست نیاز ا د، ینباش  یچ ینگران ه -

 

 گفتم:  تی عصبان با

 

 ندارم من اصال.   یجان تی امن نجایرهام؟ ا  یگیچرا شر و ور م -

 

 ! نییپا اوردمیرو ن یگوش  یمثل االغ اومد داخل. هول شدم ول نی در باز شد و شرو هوی

 

 .دی آروم باش یخانم برات  -
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 مشکوک نگاهم کرد و گفت:  نیشرو

 

 ؟ یزنی حرف م یبا ک  -

 

 گفتم:  لکسیر  یلیخ

 

 ه؟یمشکل  زنم،یدارم با مامانم حرف م  -

 

و    نیگوشم برداشتم و گرفتم سمت شرو یرو از رو ینگفت؛ گوش یزی و اصال چ  دیفهم  نکهیمثل ا رهام
 گفتم: 

 

 حرف بزن باهاش! یخوای م ر یبگ -

 

 و گفت:  دیخند

 

 . امیپس من برم دوباره م  ذاشتم؛ی داشتم سر به سرت م وونه،ینه بابا د -

 

رو دوباره گذاشتم  یو گوش  رونی نفسم و فوت کردم به سمت ب رون،یو تکون دادم و اون رفت ب  سرم
 گفتم:  یآروم   یلیخ  یگوشم و با صدا یرو
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 شده! یتازه پاهامم زخم -

 

 رهام سکوت و شکست و گفت:  باالخره

 

سرم   یتو  یمن چه خاک گرفتی رو م  یاگه گوش د؟ یسنج ی شما چرا جوانب رو نم ،یخانم برات  -
 ختم؟ یریم

 

 گفتم:  یعصب  یو خوردم و با لحن  خندم

 

 ! اوردمیطرز حرف زدنت جا م نیباشه وگرنه حالت و به خاطر ا سادهیممکنه پشت در وا -

 

 صدام رو بردم باال و گفتم:  کمی

 

 !میزنی بعدا باهم حرف م ست،یبرو مامان اصال حالم خوب ن -

 

 رو روش قطع کردم.  یگوش  یزرت  بعد

 

  نیکه شرو دمیدر نبود و فهم ریز یاهیانداختم. سا یدر نگاه ریو به ز رونی و محکم فرستادم ب نفسم
 همون موقع رفته بوده.
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 و گفتم:  دمیکش یق ی. نفس عمکردی درد م یلیتکونش دادم، خ مکیبه پاهام انداختم و  ینگاه

 

 !ادیبده، دخلمون م  یلینباشه خ ژنیواقعا اگه اکس -

 

 بازوم، نگاه نگرانم و دور اتاق چرخوندم و گفتم:  یو دستم و گذاشتم رو  دیلرز بدنم

 

 ؟ یکن  کاریچ یخوای م شی تازه اوله ماجراست هانا، با بق نیا -

 

بار نفسام لرزون بود. سردم شده بود و مطمئن بودم از ترس   نیاما ا دمیکش  قینفس عم هی دوباره
 اتفاق صبح بود.

 

خودم نگاه   افهیو به ق سادمیرفتم... جلوش وا نهییتخت بلند شدم و لنگ لنگون به سمت آ یرو از
 چشمام گود افتاده بود! ری کردم، رنگ و روم زرد شده بود و ز

 

و   دمیبهشون کش  یبود بازش کردم، دست سادهیوا ره ی سرم کندم و موهام و که با گ یو از رو شالم
 گفتم: 

 

 بلند بود! یعاشق مو اوشیس -
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 گفتم:  هاوونهیخودم زل زدم. مثل د یهاحسرت نگاه ازشون گرفتم و به چشم با

 

 !ییترسو هیتو  -

 

 چهرم بهم پوزخند زد، ادامه دادم: اما

 

هان؟  ؟یرو دار افهی و ق ختیر نیچرا ا ده؟ی. االن چرا رنگت پریکه شجاع  ی.کردیفقط ادعا م -
 ! یجواب بده عوض

 

 ولو شدن! زیم یو چند تا از عطرها رو دیلرز  ش؛یآرا زی به م دمیبا دست محکم کوب بعد

 

که درد تمام وجودم و گرفت و نفسم   نی زم یرو  دمیسرم و پاهام و کوب یدستم و گذاشتم رو نالون
شدم، بغضم و قورت دادم و   چیباند پ یپاها یرو دمیو دستم وکش نی زم یبند اومد. آروم نشستم رو

 آروم گفتم: 

 

 تو سرم کنم؟ یچه خاک -

 

 هم بود به دور و بر دوباره نگاه کردم و گفتم:  یو اخمام از درد تو زدمی که نفس نفس م یحال  در

 

 به درد بخور.  کمیبلند شو و حداقل   ارم،ی در ب یباز عرضهی ب  دینبا -
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بود رو برداشتم و  ختهیر نیزم  یکه رو  ییبند کردم و بلند شدم، خم شدم عطرها زیو به م دستم
 گذاشتم سره جاشون! 

 

  ایمسخره باز نیا دن،یمن و د یقبال موها نایافتاد ا ادمیبرداشتم و خواستم سرم بذارم که  شالمم
 !شهی حجابت م  یادعا نجایو حاال ا یخوب خودت رو ول کرده بود اوشی شب تولد س ه؟یچ

 

  میبه لباس مشک یبستمش، دست رهی تخت و موهام و جمع کردم و با گ یشال و پرت کردم رو کالفه
  یل یبه سر و ته راهرو نگاه کردم و خ رونی که پاهام رو گذاشتم ب نی . همرونیو از اتاق رفتم ب  دمیکش

 کنن. یضبط م نایدورب نیمطمئنم که صدا رو هم ا دم،ی کش ینگاه کردم و پوف  نیبه دوربنامحسوس 

 

 اتاق ورزش هم دارن؟ یعنی باشه؟  تونهی م یهمه اتاق ماله ک نیا یعنی -

 

تابلو بود و با   یلیبود چون خ اوشی س یبرا ش یکیراه رفتم و در هر اتاق و باز کردم،   واشی واشی
 !واریعکسش رو چسبونده بود به د ادش یاعتماد به نفس ز

 

اتاق ساده مثل اتاق خودم بود و   هی رفتم، اون رو هم باز کردم که   یرو بستم و به سراغ اتاق بعد  درش
 ! ستین  یکس یمعلوم بود برا

 

 م و گفتم: در قرمز رنگ نشست؛ ابروم و باال انداخت هی یو رو دیهمه درا چرخ نیب نگاهم
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 ه؟ یاتاق ک  ،یچه رنگ باحال  یوا -

 

  دمیسروش فهم  یذوق کردم و پرواز کردم سمت اتاقه و درش رو باز کردم، با عکس شاهانه   یالک بعد
به اتاق   یکامل نگاه دم،یکش قی لبم نشوندم و نفس عم  یرو  تیموفق  یاز رو یاتاق خودِش. لبخند

کمد   هیداشت و  متیگرون ق یها و تابلوهامجسمه  یابرو ذوق زده نشون دادم. حس افمیانداختم و ق
 و دم و دستگاهش بود!  یو صندل زی پشت م کیبزرگ و ش 

 

و   امکیو نگاهم به س سادمیها وارفتم، سر راه پله نییو در اتاق و بستم و به سمت پا  رونی ب اومدم
 . ستین نجایزدن و معلوم بود که حواسشون ا یسروش افتاد که داشتن باهم حرف م 

 

 زد و گفت:  یسرفه کردم که متوجهم شدن، سروش لبخند چندتا

 

 زم؟ ی عز یبهتر -

 

 گردنم و آروم گفتم:  یرو دمیو کش دستم

 

 ! ینگ یبگ یا -

 

 به من نگاه کرد و گفت:  امکیس
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 یپ میدر ضمن رضا رو فرستاد  م،یکن  ادیخونه رو ز نیا یهاکه محافظ  میهانا؟ با بابا قرار گذاشت -
 به جاش! میاری ب تریمحافظ قو هیکارش. قراره 

 

 و آروم تکون دادم و گفتم:  سرم

 

 . دییخونه شما نیبه هرحال صاحب ا  د،یدون یباشه هرجور خودتون صالح م  -

 

 اومده باشه گفتم:  ادمی یزیچ هیسکوت کردم و انگار که  کمی

 

 ها، داخلش و نگاه کردم!بگردم نکهیکردم، البته نه ا  یاتاقاتون فضول  یتو کم ی من  ،یآهان راست -

 

 شلوارش بود گفت:  بیج  یکه دستش تو یو همونطور دیخند امکیس

 

 . زمیعز ستین یمورد -

 

و زهِر مار، روم و ازش برگردوندم و دهنم و جمع کردم از حرص و باالخره برگشتم سمتش و   زمیعز
 اومد سمتم و گفت:  دمیبزنم که د  یخواستم حرف

 

  میحاضر شو بر یاگه دوست دار ای رم؟یبرات بگ یخوای لباس م  م،یدار کیکوچ  یمهمون  هیشب  -
 .می بخر گهیباهم د رونیب
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 کردم و گفتم:  شیهم تمسخر و چاشن کمیزدم و    یمصنوع لبخند

 

رو در   میلباس مشک دمیم  حیترج   اوش،ی مونده تا چهلم س ینه، ممنون دارم. در ضمن، هنوز چند روز -
 !ارمین

 

 سرش رو تکون داد و گفت:  نیهم یدهنش رو بستم برا یحساب 

 

 ! یراحت  یهر طور -

 

 به سمتمون اومد و گفت:   نیزم  یبا تق تق عصاش رو  سروش

 

 زم؟ یعز یاستراحت کن کمی یخوای نم -

 

 گفت:  یاحتو به عنوان »نه« تکون دادم و به پاهام نگاه کرد که بردمشون عقب و با نار سرم

 

 !قهیعم ی لیدکتر، زخم پاهات انگار خ  میحاضر شو بر -

 

 به سرعت اومد سمتم و دستم و گرفت و رو به سروش گفت:  امکیجواب بدم که س خواستم
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 بابا!  برمشی من م -

 

و مجبورم کرد همراهش برم باال، دستم و محکم   دیدستم و کش کنن؟ی م ینطوریچرا ا ناینام خدا! ا به
 و گفتم:  دمیکش

 

 منتظر باش تا آماده بشم! ستم،ین جیافل -

 

به هم، واال. اصال   دمیوارد اتاقم شدم و در و کوب  تی رو آروم تکون داد که منم با عصبان  سرش
 من رو ببرن دکتر، بذار خرجشون بره باال!  دیبا فشونهیوظ 

 

دست کرده   امکیس رون،یرو هم برداشتم و از اتاق رفتم ب میو گوش  دمیسره هم کردم و پوش یزیچ هی
 : دیپرس لکسیر  یلیزده بود، تا نگاهش بهم افتاد خ هیاتاقم تک یجلو واریو به د   بشی ج یبود تو

 

 ؟ یآروم شد -

 

 زدم و گفتم:  یلبخند عصب کنه،ی م میداره عصب شترینداره ب  خبر

 

 م؟ یآره آرومم، بر -
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هست و سه   نیاومد دورب  ادمیکه   ارمیرو تکون داد و جلوتر راه افتاد، خواستم اداش رو درب   سرش
 !شهیم

 

داشت بهم فشار وارد  یل یراه افتادم، درد پاهام خ یهم فشار دادم و دنبالش به سخت  یرو رو لبم
 حفظ آبرو کنم مجبور بودم کمتر ناله کنم!  نکهیا یو من برا کردیم

 

 چی کردم، من ه یکه افتاده بود فکر م  ییمن سکوت کرده بودم و به اتفاقا مارستانیخود ب  تا
 من رو داشته باشن؟  یهوا خوانیم  ینداشتم و تک و تنها بودم. رهام و همکاراش چجور یبان یپشت

 

  امکیزد س شی کرد و بخ  یدکتر پاهام رو ضدعفون یبود. وقت از من سکوت کرده ترب یعج امکیس
نفر   هی اد،ی تا ب  های صندل یکنه، منتظر نشسته بودم رو ه یو پولش رو تصف مارستانیرفت تا صندوق ب
 کاغذ هیرد شد.   لکسیپاهام، با هول نگاهش کردم که ر یکاغذ رو پرت کرد رو هیاز کنارم رد شد و 

و چشمام و چرخوندم   دمیکش قی مانتوم و نفس عم یگذاشتمش تو عیم سرآچهار تا شده بود! از ترس
 حواسش نبوده.  امکی س نمیتا بب

 

رو برگردوند و من رو نگاه کرد و لبخند زد، متقابال لبخند زدم و سرم رو تکون دادم. فکر کنم   سرش
  نکهیپاهام و فشارش دادم، انگار بعد از ا یو دستم و گذاشتم رو دمیکش یمتوجه نشده بود! پوف

رو   المش یهالبه  کرد،ی صورتم نشسته بود و کالفم م یشده، عرق سرد رو  شتری شده دردش ب  یجراح 
 گفت:  عیبلند شدم که سر یکرد و اومد سمتم، به سخت هیتصو امکیصورتم. س  یرو دمیکش

 

 بذار کمکت کنم.  -
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  یکه کاغذه رو انداخته بود رو یو به عنوان موافقت تکون دادم و اون بازوم رو گرفت، اون مرد سرم
ه بود، سرش رو بلند  مشغول کرد شی با گوش یبود و خودش رو الک سادهیوا مارستان یپاهام دم در ب

  یبرا تمخبر نداش یزیبهم انداخت و سرش رو نامحسوس تکون داد. من از چ تفاوت ی نگاه ب  هیکرد و 
 .فته یمانتوم فشار دادم تا ن  ری نامه ز یتکون دادم و اون دست آزادم رو رو  زیسرم رو ر نیهم

 

و مانتوم   رونیفرستادم ب  قینشستم نفسم و عم یوقت نم،ی رو برام باز کرد و کمکم کرد تا بش نی ماش در
  مارستانی رو روشن کرد و از محوطه ب   نیشد و ماش نیهم سوار ماش  امکیرو صاف و صوف کردم، س

 عجبرو زد کنار و نگه داشت، برگشتم و با ت نیماش هوی دور شد و  مارستانیاز ب کمیخارج شد؛ 
 نگاهم. یش کردم که آروم برگشت سمتم و نگاهش رو دوخت تونگاه

 

 موضوع باهات حرف بزنم هانا.  هیخوام راجع به  یم-

 

 و تکون دادم و گفتم: سرم

 

 نجا؟ یباشه، فقط ا -

 

 گفت:  یجد  یلیبه حرفم نداد و خ تیاهم

 

 ؟ یکن  یو با ما زندگ یما بذار یپا خونه یشد یراحت راض  نقدریتو چطور ا -

 

 و گفتم:   دمیپرسه؟ لبم و گز یداره م نیا هیسوال چه
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 من و بابات! نیب  ییموضوع هی -

 

 شدم، چند لحظه گذشت که دوباره گفت:   رهیابروم و انداختم باال و کامل برگشتم به رو به رو خ  بعد

 

 .یکمکم کن  دیبرم و تو با  رانیاز ا خوامی من م -

 

 بهش انداختم و خونسرد گفتم:  ینگاه مین

 

 ؟ یدار یازیبه کمک من چه ن ،یبر  یتونی تو که راحت م -

 

 گفت:  مقدمهی ب

 

 ! یاومد اوشیانتقام س یتو برا نکهیا یبرا -

 

خنده    رینگاه کردم، چند لحظه نگاهش کردم و بعد بلند زدم ز امکی رو به شدت برگردوندم و به س سرم
 و گفتم: 

 

 شما؟  شی پ  امیب  دیچرا با اوشیانتقام س  یبرا ؟یخوب  -
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 نگاهم کرد و گفت:  یجد

 

 . انتقام خون برادرم!خوامیکه من م یزیهمون چ ،یانتقام اومد یقبول کن که برا -

 

 و گفتم:  شی شون یدستم زدم به پ با

 

 . امکیس یرد داد -

 

 گفت:  یعصب   یو با لحن د یرو درهم کش اخماش 

 

 ؟ یکن  یخونه ما زندگ یای داشت تو ب یلیهانا. خودت و نزن به اون راه، چه دل -

 

 داد زدم:  بلند

 

 !دهیم  اوشیس یخونه بو   نیا نکهیبه خاطر خودم، به خاطر ا -

 

 و گفتم:  نیینفس زنان نگاه کردم، صدام رو آوردم پا  نفس
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 ؟ی! اصال تا حاال عاشق شدامکیس یفهم ینم  یزی تو از عشق چ -

 

 لبش نشست و گفت:  یرو  یمزخرف پوزخند

 

 که دوستش دارم! یکس شی برم، برم پ رانیاز ا خوامی که م نهی هم یبرا -

 

 صورتش و گفت:  یرو  دیتعجب نگاهش کردم که دستش رو کش با

 

 گرده؛ی که بابام االن دنبال اونا م هی سرما یرو به نام تو کرده، کل زشیقبل از مرگش همه چ اوشیس -
 منم باهات هستم! اوش یانتقام خون س یبرا  یهانا. اگه اومد دونمی رو م زیمن همه چ

 

 هام نگاه کرد و نالون گفت: به چشم شونیو پر کالفه

 

 من از بابام نفرت دارم. -

 

 ته بود، نفرت از پدرش!به من هم گف  اوشیبود که س  یحرف قایدق نیا

 

آروم   یل یانقدر ازش نفرت دارن؟ نتونستم خودم رو نگه دارم و خ نایکرده که ا کاری باباشون چ مگه
 : دم یپرس
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 هم متنفر بود؟ اوشیچرا س ؟یچرا نفرت دار -

 

فرمون و سرش رو هم گذاشت روش، کالفه بود. چشماش قرمز شده   یدستاش رو گذاشت رو دوتا
سرش رو بلند کرد و   قهیاشکاش رو گرفته. بعد از چند دق یکه به زحمت جلو دادی م نشون نیبود و ا

 جواب من رو داد: 

 

 ازمون گرفت! یزندگ یکسمون رو تو نیزتر ی عز نکهیبه خاطر ا -

 

لحظه هم از هم  هیدهنش و روش رو ازم برگردوند، اخمام کامال در هم بود و  یرو گذاشت رو  دستش
 زنه؟ یم یدست هیاز کجا بدونم که داره بهم  بنده؟ی نم ی. از کجا بدونم که خالشدی باز نم

 

 یبده که برا  حیوسط بهم توض  ید یحاال که بحث و کش  رم؟یرو بگ  اوشیداره من انتقام س یلیچه دل -
 رم؟ ی از بابات بگ دیرو با اوشیس انتقام خون یچ

 

 و گفت:  دیکش  یقیبرگشت نفس عم یتا دوباره برگرده سمتم، وقت  دیلحظه طول کش چند

 

دعواش شد. من  اوشی شد، چون همون شب با س اوشیکرد و باعث مرگ س یچون بابام کوتاه -
 زدم،ی م ادیخواستم برم داخل نذاشتن، جلوم رو گرفته بودن، فر  یو هرچ  دمیگلوله رو شن یصدا

 بود! میزندگ یمن تو ادگاری تنها  اوش ی. سذاشتنی نم یول  زدمی ها رو م نگهبان 
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  یترق توروق استخونا یکه صدا ی چشمام جمع شده بود و دستام مشت شده بودن جور یتو اشک
و باز کردم و   نیدر ماش  نی هم یر بشم برااالنه که منفج  کردمی انگشتم بلند شده بود؛ حس م

پاهام   یبه هم. درد تو  دمیشدم و درش رو محکم کوب  ادهیپ  نیپاهام از ماش  تیبه وضع  تیاهمی ب
هام و  گونه  یرو  زنیبشن و بر هیچشمام تخل یندادم و گذاشتم اشکام از تو یت یاهم یپخش شد ول

 کنن! دایراه خودشون رو پ

 

لنگ لنگان به سمت   داد،ی م شیافزا  میهم به شدت گر شدنی رد م  ابونیکه از خ ییهان یماش یصدا
رفتم و دستام رو گذاشتم روش و خم شدم. باالخره سکوتم   ابونی خ یشد بود تو دهیکه کش یالهیم

س  یاداره پل یکه تو یلمیکه بفهمم واقعا اون ف دمیترس ی م نی کردم. از هم  هیشکست و با صدا گر
و   دمیکش یق ی. نفس عم سادمیباشه. با شالم اشکام رو پاک کردم و صاف وا اوشیس  یکار بابا دمید

صاف نشسته بود و به رو به رو نگاه    امکیس  ؛یصندل یرو باز کردم و نشستم رو  نیبرگشتم و در ماش 
 رو زدم:  یخالص  ریهم فشردم و باالخره ت  ی . ل*با*م رو روکردیم

 

 کارست؟ی مگه بابات چ -

 

 هم کرد، ل**ب زد:سمتم و آروم نگا برگشت

 

 خونه.   میبهتره بر -

 

که از   ییرو روشن کرد و راه افتاد. تمام مدت تمام حرفا   نیهم فشردم و اون ماش  یرو رو هامدندون
شده بودم و   وونهید شد،یذهنم مرور م یداشتم تو امکی و سروش و س  اوشی اول با رهام و س

 و باور کنم!  یحرف ک  دیکه با دونستمی نم
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 اومد سمتم و گفت:   امکی س میدیرس یوقت

 

 بذار کمکت کنم.  -

 

  امکیکه س ی کمکم کنه، لنگ لگان در حال یکی نکردم چون ضعف هم داشتم و واقعا بهتر بود  یمخالفت 
 بود!  نیشرو یهم صدا شتریو ب  ومدیسر و صدا م م،یبازوم رو گرفته بود به داخل خونه رفت

 

 آروم گفت:  امکیس

 

 چه خبره؟ -

 

مسعود جا   دنیاز د م،یرفت ومدیکه صدا از اونجا م  ییرای رو انداختم باال و با هم به سمت پذ شونم
 و بغلش کرد.  امکیزد و بلند شد و رفت سمت س یخوردم... لبخند

 

 شرکت!  یتو نمتیبی. کم مستیازت ن یتو؟ خبر ییکجا مرامی بابا ب  -

 

 مسعود. زد پشت کمرش و گفت:  دنیخر ذوق شده بود از د یحساب  امکیس

 

 .یو ما رو فراموش کرد یکار شد ریدرگ ،یست یشما ن میما هست -
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 من و گفت:  یرو انداخت رو   طونشی مسعود نگاه بدجنس و ش  دن،یآروم خند بعد

 

 امک؟ی س یکنی نم یمعرف -

 

بلند   دیجمله رو شن نیا یدم. وقتبو سادهیکنار من نشسته بود، من همچنان وا یصندل   یرو  نیشرو
 شد و بازوم رو گرفت و گفت: 

 

 هانا.  نیبش -

 

 و گفت:  دیکش  یقینفس عم امکیمن نگاهم به مسعود بود، س اما

 

 !یکن  یکه بهت گفتم برام جور یهمون مورد اوش،یس  امرزی نامزد خدا ب -

 

  ری من فکرم درگ ی. ول نمیبود تا من بش سادهیهمچنان وا نیشرو د،یگفت و بعد خند یآهان مسعود
 کنه!  یم یچه غلط  قایدق نجایبود که مسعود ا

 

 آروم گفت:   نیشرو

 

 هانا؟  -
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  ،یسلطنت یمبال یل**ب کردم و نشستم رو ریز یزدم، تشکر یخودم اومدم و لبخند مصنوع به
هم به  نیشرو  .امکیس ایمسعود بود  یرو ایو مسعود در حال حرف زدن بودن و منم نگاهم  امکیس

 !زدی نم  یکرد و حرف  یاون دوتا نگاه م

 

 برگشت سمت و من و نگاهم کرد و گفت:  امکیس

 

 . زمی عز فتهی برات ب  ستیقرار ن یاتفاق  چیه گهیمحافظ خوب گرفتم هانا! د هیبرات  -

 

 باالخره سکوت رو شکست و گفت:   نیشرو

 

 که مسعود انتخاب کرده باشه به عنوان محافظ، قابل قبول و قابل اعتماده!  میمطمئنا هرک -

 

 زد و گفت:   یلبخند گشاد مسعود

 

 یتو دمیخودم د فهیبد براتون افتاده که وظ  یچند وقت انقدر اتفاقا نیا یجان، تو نیشرو یبزرگوار -
مسلط به کاراته   ارم،یب  ریگ بود که تونستم یفرد ن یبشم. به هرحال بهتر میآرامش براتون سه یبرقرار

که   دوارمیکه قبولش دارم و ام. منهیآدم قابل اعتماد یحساب  ،یدفاع شخص  نطوری و تکواندو و هم
 ! نیشما هم قبول داشته باش

 

 باز کردم و گفتم:  مقدمهی و ب دهنم
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 اما رضا خوبه.  -

 

 با اخم گفت:   نیشرو

 

 محافظت رو؟  ی نیبب   ستیدختر، بهتر ن  افتادی اتفاق برات نم نیاگه خوب بود ا -

 

 گفت:  یبلند یبا صدا یدار ی سرش رو تکون داد و با لبخند معن مسعود

 

 تو!  ایب -

 

بهم  دیرس نکهیتا ا دیطول کش هیچند ثان  نمش،یو بب کی نزد ادیو منتظر بودم تا ب   دمیشن  یپا م یصدا
زدم  دیپاهاش بود د  یچرم و براق ی کفشاباال سرم. سرم و بلند کردم و از نوک پاش که  سادیو ثابت وا

 تا کت و شلوار و صو... صورتش! 

 

هم بود با   یکه اخماش تو یبهم وارد شده بود، در حال  یبد  یلیرهاِم! شوک خ  نکهی... انی... انیا
 گفت:  یجد  یلحن

 

 هستم خانم.  تونیبه بعد من محافظ شخص  نیاز ا -

 

 کرد و گفت:  یاخنده امکیس
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 معلومه از اون وارداست، دمت گرم دادا! -

 

 سرش رو تکون داد و گفت:  مسعود

 

 ! نیکنم، خوشحالم که قبول کرد یخواهش م -

 

 

 

 

 

گذاشته  شی به نما شهیاز هم  شتریسبزش ب  یصورت رهام. چشما یبودم رو رهی من همچنان خ اما
دونه از  هیزده بود!   الشمیبی س و شی . موهاش رو کامل فرستاده بود عقب و رکردی م یشده بود و دلبر

افزوده بود. آب دهنم و قورت دادم و سرم رو به  تشی گوشش بود و به جذاب یهم تو های گوش نیا
 و گفتم:  نیی آوردم پا یسخت

 

 خوب بود.   یاون محافظ قبل گمیبازم م  یول -

 

 زدی م تند تند مکه قلب  یو در حال دمیکش ی: »ساکت شو.« پوف ی با دستش آروم زد بهم به معنا  نیشرو
 رو به من کرد و گفت:  امکی شروع کردم انگشتام رو شکستن. س
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 هاناجان.  یبهتره لباسات رو عوض کن -

 

 و گفتم:  نیی لبم نشوندم. ولوم صدام رو آوردم پا  یرو یلبخند مصنوع  هیخدا خواسته بلند شدم و  از

 

 باشه، با اجازه.  -

 

نگاه به  می ن  هیچشم ازش گرفتم و بعد از انداختن  حوصلهی سرش رو تکون داد که ب طونیش مسعود
  یدر اتاق رو باز کردم و برا ومد،یرهام لنگ لنگون به سمت اتاقم راه افتادم. رهام هم پشت سرم م 

 سه نشه گفتم:  هان یدورب یجلو نکهیا

 

 نباشه؟ یکس یاق رو نگاه کنداخل ات یاول بر شهیم ده،یترس   یلیمن از اون اتفاق چشمم خ -

 

تکون داد و در اتاق رو باز کرد و   دییبود در همون حالت سرش رو به عنوان تا  نییکه سرش پا  رهام
 باز گذاشتم.  مهی داخل شد، چند لحظه گذشت منم پشت سرش وارد شدم و در و ن

 

 . یبود خانم برات نیا گفتمیکه بهتون م یانقشه -

 

 گفتم:  یهم فشردم و انگشت اشارم و گرفتم سمتش و حرص یرو رو  دندونام
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 دم؟ یم یمن سوت  یشی ظاهر م ینجوریا یابله! نگفت ،یابله  هیتو  -

 

 لبش نشست و گفت:  یرو یکمرنگ  لبخند

 

 . دیساده تر باهاش کنار اومد کردمیکه فکرش رو م یزیاز چ -

 

رون پاهام و همزمان   یرو  دمیحدقش چرخوندم و با دستم محکم کوب  یو چشمام رو تو  دمیکش یپوف
  ینگاهش و دوخته جا دمی تخت، شالم و از سرم کندم و برگشتم سمت رهام که د ینشستم رو

 لبم نشست و گفتم:   یرو ی... پوزخندگهید

 

 . نگاهم کن!گذرمی ساده ازش نم یآره ساده باهاش کنار اومدم، ول-

 

 بود گفت:  یاگوشه که نگاهش به نطوریهم

 

 . رونی بهتره من برم ب  ،یخانم برات ستی انگار حالتون خوب ن  -

 

 که گفتم:  رونیبره ب  خواست

 

 گفتم من و نگاه کن.  -
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 نگاهم نکرد. پام و آوردم باال و گفتم: یرو برگردوند طرف من ول   سرش

 

 .فتهیخش هم روم ن  هی یسرم اومده؟ تو قول داده بود ییچه بال نیبب  -

 

 در هم شد و گفت:  اخماش 

 

 نداده بودم؟ اده،ی کار ز نیا یبهتون ندادم، از اول هم هشدار داده بودم خطر تو  یقول نی من همچ -

 

 

 

 

 

 کردمی م یرو ادهیبهم زده بود و من االن داشتم ز  یحرف   نیکردم، حق با اون بود. همچ سکوت
 . یل یخداوک

 

 گفتم:  آروم

 

 . رونی برو ب -
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تخت ولو شدم و مشغول ور رفتن با موهام شدم. در حال کلنجار رفتن با   یبهش رو  تیاهمی ب بعد
 کرد، نگاه کردم و بلندتر گفتم:  ینگاه م  نی بود و به زم سادهیخودم بودم. برگشتم به رهام که هنوز وا

 

 ! رونیگفتم برو ب  -

 

 گفت:  یجد یل یسرش رو آورد باال و خ کمی

 

  د؟یکنیم  یاحترامی به طرف مقابلتون ب   دیاریکم م یو وقت دیکنی برخورد م  ینجوریهم شهیشما هم  -
 ؟ یخانم برات دیدونستی رو م  زیچ هی

 

از   دم،ینگاهم. لرز یبهش چشم دوختم، سرش رو آورد باالتر و باالخره نگاهش رو انداخت تو منتظر
 تر از دفعه قبل گفت:  یچشماش! جد  یسرما

 

 !دیادبی ب  یل یشما خ -

 

  یشدم، داغ شدم، نبض پلکم شروع کرد به زدن ول یحرف رو زد. عصب نیرک بهم ا  یلیخوردم، خ جا
پر از نفرت    یو آروم به سمت در رفت که با لحن نییفقط نگاهش کردم. سرش رو دوباره انداخت پا

 گفتم: 

 

 ؟ یدونی رو م زیچ هیتو هم  -
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 حرف رو بهش بزنم.   نیرو جمع کردم تا ا میتمام انرژ ساد،یوا

 

 متنفرم!  یل یازت خ -

 

نگاهش  گهیلبم نشست و چشمام رو بستم تا د یرو یرو کامال حس کردم... پوزخند مزخرف   نیا د،یلرز
 نکنم، دروغ گفته بودم بهش! 

 

سوخت و پر از آب شد.  عیرفته، چشمام رو باز کردم و سر  دمیبرخورد در به هم اومد و فهم یصدا
بشن؛ چت شده هانا؟ چرا انقدر برات مهم بود   یدهنم و اجازه دادم اشکام جار یدستم و گذاشتم رو

 که اون حرف رو زد؟ 

 

 کردم.   یسرم و خودم رو خال یو گذاشتم رو رونی ب دمیسرم کش ری و از ز  بالشت

 

*** 

 

 

 

 با لبخند نگاهم کرد و گفت:  مهال

 

 !دیخندی کنارمون بود و م اوشیبود که س  روزی د نیگار همزود گذشت، ان  یل یخ -
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 و گفتم:  دمیکش ی قیچشماش نشست، نفس عم یتو اشک

 

 !ری. چه زود چه درنی م یروز هیهمه  ستن،یموندن ن یآدما برا -

 

 پر از آرامش گفت:  یدستم و با لحن  یرو گذاشت رو  دستش

 

 بود که دوستت داشت. راحت   التیخ  یهانا جان، ول ستی درسته که کنارت ن -

 

  یرو  زهیخواست بر  یکه لجوجانه م  یکردم از قطره اشک  یم ی. سع دمیرو تکون دادم و لبم رو گز سرم
 هم موفق شدم! یکنم که تا حدود یری هام جلوگگونه

 

 مهال کردم و گفتم:  یمشک یبه چشما ینگاه

 

 . زمی عز  یمرس -

 

 به اطراف انداخت و گفت:  یرو تکون داد و نگاه  سرش

 

 کم نباشه. یزیسر به آشپزخونه بزنم چ هی رمی م -
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به   تیاهمی مبل بلند شدم و ب یرو تکون دادم، بلند شد و از من دور شد. خودم هم از رو سرم
  یول  کردیرفتم. پاهام هنوز درد م   رونی اومده بودن به سمت ب اوشیمراسم چهلم س یکه برا  یتیجمع

 اون یهاانداختم. صحنه یهاش نگاهبکنم و مجبور بودم تحمل کنم. به باغ و گل  ستمتونی نم  یکار
 عوض کرد.  شهیرو نم  تیواقع رفتم،ی از رو نم یچشمم بود ول یجلو یی روز کذا

 

  یکنارم. جا سادهیوا یجد یاافه یبا ق دمیرو کنارم حس کردم، برگشتم که رهام رو د یکس  حضور
حواسم باشه  نکهیزدم و بدون ا ی ازم محافظت کنه. لبخند تلخ دیو با گاردمهیمثال باد  ستیتعجب ن 

 گفتم:  ادیچه قدر ازش بدم م ایباهام داره  یرهام چه نسبت 

 

 . اوشیچهل روز گذشت از نبودن س -

 

 گفت:  کردیصورتم نگاه م  کینزد ییکه به جا ی کرد و در حال لیسمتم متما یرو کم   سرش

 

 کرد.  ینحو زندگ  نیبه بهتر  دیبا ،یخانم برات  عمر گذراست -

 

 به حرفش زدم و ابروم و انداختم باال و گفتم:   یپوزخند

 

 نحو؟  نیبهتر -

 

 نگفت.  یچی ها. پشت سرم اومد و هرو به عنوان تاسف تکون دادم و قدم برداشتم به سمت گل  سرم
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 عاشق گل الله بود. اوشی زدم، س یو لبخند تلخ  دمیگل الله سرخ کش یرو یدست

 

و من   کردیم تمیاذ یها بدجور ونیو ش  هاهیگر یو شروع کردم قدم زدن. صدا  دمیکش یق یعم  نفس
 کنم. هیعشقم گر یخلوت خودم برا یکه آروم تو  خواستمیم

 

آخه من؟  ظدمی و کالفه به اطراف نگاه کردم. چرا آروم نم  رونی نفسم و با بغض فرستادم ب سادم؛یوا
 .دمی کش قیقلبم و نفس عم یدستم و گذاشتم رو

 

 حالتون خوبه؟  یخانمم برات  -

 

 تکون داد و گفتم:   نیو به طرف سرم

 

 اصال.  -

 

 زد گفت:  یکه آرامش توش موج م یتر و با لحن  کینزد اومد

 

 مجلس حالتون رو بد کرده باشه. نیگغم یفضا دیشا د؟یاستراحت کن دی.خوایم -

 

 به عنوان مخالت تکون دادم و گفتم:  نی و دوباره به طرف سرم
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 باشم.  نجایدور از ا رونیخواد برم ب ینه؛ دلم م -

 

 پا و اون پا کرد و گفت:  نیا کمی

 

 د؟ یخبر بد دیخوای . فقط قبلش م رونیب  میپس بهتره بر -

 

 گفتم:  یکردم و با لحن حرص اخم

 

 . ستینه! به اونا مربوط ن -

 

مناسب بود. راه   رونی رفتن به ب ی و برا یبه لباسام انداختم، سر تا پا مشک  ینگفت و من نگاه یچیه
 افتادم که رهام هم پشت سرم اومد.

 

 د؟ی ری نم  نی: با ماشرهام

 

 محکم گفتم:  یو با لحن  یجد

 

 کنم. یرو  ادهیپ خوامی نه م -
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و صدا دنبالم راه افتاد. قدم  سریباز سکوت کرد و ب  یشده ول یاز دست من حرص  یبود حساب معلوم
که رهام شونه به شونم راه  رفتم ی . انقدر آروم راه مکردمی زدنم آروم بود و فقط به اطراف نگاه م

 .اومدیم

 

هوا  یکه ب  میدیچرخ یم ابونیخ  یتو نجوریو هم میاومد رونی ب نکهیگذشته بود از ا یاقه یدق ستیب
 گفتم: 

 

 کردن مدرک؟  دایبه پ میشروع کن میخوای م یپس ک  -

 

 شلوارش و گفت:  بیج یدستش رو کرد تو  رهام

 

که همه   ی. موقعمیشروع کن د یموضوع بگم. امشب با نیبهتون راجع به ا خواستمی م تشیواقع -
 خوابن! 

 

نگاهم   یو برگشت سمت من ول  سادینم متقابال واو برگشتم سمتش و نگاهش کردم، او سادمیوا
 نکرد. 

 

 آخه؟ ی: امشب؟ چجورمن

 

 و نگاه کرد و اخماش درهم شد و گفت:  اطراف
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 . دمیم حی خونه، بهتون توض  میبهتره برگرد  ،یخانم برات مینظر باش  ریممکنه ز -

 

 بذاره.  جوابی سوالم رو ب یک یدستش رو دراز کرد تا اول من برم، با اخم نگاه ازش گرفتم. متنفرم  بعد

 

مراسم تموم شده بود و   میدی رس  یوقت شد،ی و من اخمام اصال باز نم میسمت خونه راه افتاد به
 خونه نبود.  یتو یچکسیه

 

ها هستن. با چشمم دنبال  خدمتکارا در حال جمع کردن خرت و پرت  دمیشدم که د  ییرایپذ وارد
 نبود ازشون. یخبر چیه یگشتم ول نی و شرو امکیس

 

 .ومدیدنبالم م رفتمیقدم راه هم م هی یحت  رهام

 

 که با دستم نگهش داشتم و گفتم: شدی از خدمتکارا داشت رد م یکی

 

 کجاست؟  نیشرو -

 

 و گفت:  نیی رو انداخت پا  سرش

 

 باال هستن خانم.  -
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تقه زدم و  هیو   نیجلو در اتاق شرو دمیل**ب کردم و به سمت پله باال رفتم. رس ری ز یتشکر
و با تعجب به   نیی آورد پا عیدستش رو سر یتلفن تو دمیبهش در رو تا آخر باز کردم که د تیاهمی ب

رو    شیو گوش رونیو بعد نفسش رو فرستاد ب  دیمن و رهام چرخ  نیمن و رهام نگاه کرد. نگاهش ب
 شلوارش.  بیج  یتو گذاشت

 

 

 

 

 

 شدم که سرش و تکون داد و گفت:  رهی خ  افشیو ق  شیبه گوش  مشکوک

 

 شده هانا؟  یزیچ -

 

 . سادیبست و همون جا وا سمت داخل رفتم و به رهام اشاره کردم در رو ببنده، در و به

 

 به سرتاپاهام انداخت و گفت:  ینگاه  نیشرو

 

 ازتا.  دمیسوال پرس -
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 گوشش و گفتم:  کیو بردم نزد سرم

 

 ؟یکردی م  کاریچ -

 

 عقب و گفت:   دیخودش رو کش  کمی

 

 ؟یتو کجا رفته بود نمی اصال بگو بب وونه؟ید ه یچ ای مسخره باز نیا -

 

 ابروم و انداختم و گفتم:  یتا هیزدم و   یبدجنس   لبخند

 

 . یهوا بخورم. خوب، نگفت  کمی  رونی رفتم ب -

 

 و گفت:  دیبهش نگاه کردم که خند منتظر

 

 . نزاکتی ب هیخصوص  -

 

 سرد گفتم:  ی و با لحن یع یبه رهام اشاره کرد. برگشتم سمت رهام و کامال طب بعد

 

 . رونی از اتاق برو ب -
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 سرد گفت:  متقابال

 

 اما خانم...  -

 

 حرفش و بلند گفتم:   ونیم دمیپر

 

 ! رونیگفتم برو ب  -

 

. نفس  رونیچشماش؛ نگاهش رو گرفت و از اتاق رفت ب یسمت من که زل زدم تو دیچرخ نگاهش
 گفتم: نمیتختش بش یرو رفتمی طور که مو همون نی و دوباره برگشتم سمت شرو دمیکش ی قیعم

 

 کن.  فیخب تعر -

 

 تعجب گفت:  با

 

 رو؟  یچ -

 

 و گفت:  دینگاهش کردم که خند زیت
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 دوست دخترم بود. یچ یآهان. ه -

 

 و تکون دادم و ابروهام و انداختم باال و گفتم:  سرم

 

 منم که شاخ دارم.  -

 

 تخت و بهم زل زد و گفت:  ینشست رو  کنارم

 

 رو راست حرفت رو بزن.  ؟یاالن چرا بهم شک کرد -

 

 برگشتم سمتش و گفتم:  کامل

 

 ؟ یکنی شک نم ن،ییپا  ارمیرو ب  میو من هول زده گوش  یاقم بش اگه تو وارد ات -

 

 نگاهم کرد و گفت:  کمی

 

 . یوارد شد ییهوی حق با توئه. اما تو  -
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  یشدم ول رهیرو دراورد و رمزش رو زد. با دقت به رمزش خ   شیو گوش  بشیج یدستش رو کرد تو  بعد
  نیرو گرفت سمتم. آخر شیتماس ها و گوش  ستیل  یبود. رفت تو یچ دمیانقدر تند زد که نفهم

 »سودابه« بود. یتماسش برا

 

 شدم و گفتم:  رهی بهش خ لکسیر

 

 . دمیخوب فهم -

 

 و گفت:  بشیج یرو خاموش کرد و دوباره گذاشت تو   شیکرد و گوش ییصدای ب خنده

 

 ! یاریدرب  دی. تو هم باارنی در ب مییرو از تن دا  یامشب قراره لباس مشک -

 

 گفتم: حوصلهی و ب  دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 

 ؟یزود نیبه هم -

 

 آروم گفت:  ییرو تکون داد و با صدا  سرش

 

 . زمیعز ی ایهانا، بهتره باهاش کنار ب  گهیتموم شد د -
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 زد و دستام و گرفت و فشار داد و گفت:   ی. لبخندکردنی چشماش نگاه کردم که مهربون نگاهم م به

 

 به سر و روت بکش. بلند شو دختر خوب. یدست هیحاال هم بلند شو برو   -

 

.  رونی و مجبورم کرد بلند بشم. در اتاق و باز کرد و من و از اتاق برد ب دیبلند شد و دستم و کش خودش
کم نگاهش  ما قفل شد. کم یدستا یبرگشت سمت ما و نگاهش رو میاومد رون ی رهام بالفاصله تا ب

 بود که منم بهش زل زده بودم! بی من. عج یچشما یباال اومد و نشست تو 

 

 : هانا؟ ن یشرو

 

 به خودم اومدم و بهش نگاه کردم که اخماش در هم بود.  نیشرو یصدا با

 

 شده؟  یزیچ -

 

 آروم گفت:  یباز شد و با لحن  کمی اخماش 

 

 به سر و روت برس.  کمی استراحت کن و همون جور که گفتم  کمیاتاقت  یبرو تو -
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به رهام که حاال سرش   ینگاه م یو تکون دادم و دستام رو از دستاش رها کردم و با انداختن ن  سرم
که  دمیبه صورتم کش یو دست رونیبود به سمت اتاقم رفتم و در و بستم. نفسم رو فرستادم ب نییپا
 بودن.  خی خِ ی

 

م. ابروهام پر شده بود و شد رهیاتاقم رفتم و به صورتم خ  نهیی و گاز گرفتم و با استرس به سمت آ لبم
 چشمام گود افتاده بود. ریز

 

 

 

گرم گرفتم. از حموم که اومدم دوش آب  هیراست به سمت حموم رفتم و  هیو از سرم کندم و   شالم
. موهام  ارمیرو از تنم درب  میسرخود لباس مشک شدی تنم کردم. به هر حال نم یبازم لباس مشک  رونیب

 . رفتی م یل یو یل یبود و ق قراری ت و به اطراف نگاه کردم. دلم بتخ  یرو شونه کردم و نشستم رو

 

 بازتر شده بود. کمی رفتم. رنگ چهرم  نهیی بلند شدم و به سمت آ  دوباره

 

بود. به سر تا   سادهیشده بود؟ به سمت در رفتم و بازش کردم. رهام پشت در وا ینجوریاحواالتم ا چرا
 !شدمی نم ری اعتراف کنم از نگاه کردن بهش س د یپاهاش نگاه کردم، با

 

 صداش کردم و گفتم:  آروم

 

 دارم.  ازیتو اتاقم به کمکت ن  ایب -
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 سرد گفت:  یلیرو تکون داد و خ  سرش

 

 حتما خانم.  -

 

 هی. سادمیوش واداخل و اون پشت سرم اومد. در و بستم و موهام و فرستادم پشت گوشم و جل رفتم
 . آوردمی داشتم حرصش رو در م  یجور

 

 . میکن کاری چ دیامشب با یقرار بود بهم بگ -

 

 خواستمیرو م  نیمعلوم بود از سرلخت بودن من معذب بود و من هم ن،ییرو کامل انداخت پا  سرش
 فکرا بودم که با صداش رشته افکارم پاره شد. نیهم یتو د؟یدی که حرصش بدم. چرا من رو نم 

 

به آب دادم  ی سر و گوش  هیمن رفتم  شبید نی. هممیکارمون رو انجام بد دیهمه خوابن ما با یوقت -
 و کار ما رو امشب راحت کنن.  ادیها دستشون ب نیها تا کنترل دورب و سپردم به بچه 

 

 و گفتم:  شدم کشینزد کمی و  دمیکش  یقیتکون دادم و نفس عم و

 

 م؟ یکن کاری فقط بگو قراره چ ؟یدیچرا انقدر بحث رو کش م -
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شامپو موهام هم به  یکه بو یشدم؛ طور کشیآورد باال که ناخواسته دوباره نزد  کمی رو   سرش
 . خوردی مشامش م

 

 یسرش رو بلند کرد با اخم وحشتناک هویقدم عقب رفت و  کی دم،یرو شن  دنش ینفس کش یصدا
 و خشن گفت:  یجد  ینگاهم کرد و بعد با لحن کمی. اوردمیخودم ن یبه رو یول  دمیترسنگاهم کرد که 

 

که ثابت کنه   یمدارک ایدنبال عالئم  دیشما امشب با ، یبگم خانم برات  تونمیو بهتون فقط م  نیا -
 .نی هستن بگرد یقاچاقچ 

 

 من بست.  یهاطنت ی ش یزد به اون راه و چشماش رو رو ! باز هم خودش رو یلعنت

 

نفرت   یروش، چشمام رو بستم و با لحن   دمیازش گرفتم و به سمت تختم رفتم و دراز کش رو  نگاهم
 :گفتمز یانگ

 

 گورت و گم کن حاال. -

 

از چشمام اشک  و همون طور چشم بسته  دمیمحکم و بلند در رو شن یهم نشد که صدا قهیدق کی
 ! رونی ب ختیر

 

*** 
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 که در اثر خواب گرفته بود گفتم:  ییو با صدا دمیدر اتاق هول زده از خواب پر یصدا با

 

 . دیبفرمائ -

 

 سرش رو آورد داخل و گفت:  امکیآروم باز شد و س  در

 

 کردم باالخره؟ دارتیب -

 

 و گفتم:  دمیهام کشبه چشم یکه دست دیخند بعد

 

 .شدمی م  داریب دیبا گهید -

 

 گفت:  خاروندیکه دستش رو م   یاومد داخل و در حال کامل

 

 . نییپا  ایآب به سر و صورتت بزن ب ه یمهمون ها اومدن،  -

 

 گفتم:  یحالی رو تکون دادم و با ب سرم

 

 بلند شدم.  گهیباشه د ،ی زنیچه قدر حرف م امکیس -
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 از جام بلند شم. ومدیزورم م  یم بسته و حسابچشم هیچشمم باز بود  هی رون،یو از اتاق رفت ب  دیخند

 

دست و صورتم رو شستم. از  رفتم و ییبود با سروصدا بلند شدم و به سمت دستشو یهر زحمت به
موهام بازه و نم دار انداختمش   نکهیبه ا تیاهمی به سمت شالم رفتم و ب رونی که اومدم ب ییدستشو

قرار   رم اومد طرفم و پشت س عیمن سر دنیبود که با د سادهی. رهام وارونیسرم و از اتاق رفتم ب یرو
 .دمی باال کش بلند  ازهیخم هی  نیرفتم. در همون ح  نییبهش به سمت پا ت یاهمی گرفت و من ب

 

مبل نشستن، مسعود هم بود. به طرفشون رفتم  یرو دمیمهال و پدر و مادرش رو د نییرفتم پا  یوقت
 مبل و گفت:  یش نگاهم کرد و دستش رو زد کنار خودش روو سالم کردم که جوابم رو دادن. سرو 

 

 دخترم. نیبش  نجایا ایب -

 

زد  یسمتش رفتم و نشستم کنارش، از سمت راست مسعود کنارم بود. نگاهم کرد و لبخند مرموز به
که مسعود ابروش و   سادیاومد کنارم وا لکسی. رسهیکنارم وا ادی که به رهام نگاه کردم و اشاره کردم ب

 کردی م میعصب   اشتانداخت باال که منم متقابال ابروم و انداختم باال و زل زدم به چشماش. دوباره د رو
 . کردیو باد م تمیو اون رگ خر

 

 خم شد و در گوشم گفت:  رهام

 

 .یخانم برات  کنمی خواهش م -
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چشمام رو از مسعود گرفتم و رو به   لکسیر  یلیخ  نیهم یبرا زدی صداش موج م یالتماس تو لحن
 جمع گفتم: 

 

 کجاست؟  نیشرو -

 

 پاهاش رو جمع کرد و گفت:  امکیس

 

 .دیخواب  ومد،یخوابش م -

 

مادر  یبا صدا ده؟یهمه به من اصرار کرد حاال خودش گرفته خواب نیتعجب نگاهش کردم! اون ا با
 اومدم. رونیمهال از فکر ب 

 

جان رو،    اوشیخدا رحمتش کنه س م،یاری رو از تنتون در ب  تونیکه لباس مشک میما امشب موند -
 . دیکه شما عذاب بکش  ستیهم ن یراض  یول  دونمی باورش سخته م

 

 یبلند شد اومد سمت ما و گذاشت رو در آورد و  یلباس یمهال اشاره کرد و مهال از کنارش جعبه  به
 . کردیم که داشت به سروش نگاه مکه نامحسوس به مسعود نگاه کرد هیگر ر ی. سروش بلند زد ززیم

 

 چشمش و اشکاش رو پاک کرد و گفت:  یدستش رو گذاشت رو سروش
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 شد.   فیپسرم ح -

 

 . کردی به سروش نگاه م  ی نگاه کردم که داشت با نفرت خاص امکیدر هم شد و به س  اخمام

 

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 

 . نیممنون لطف کرد -

 

 بهم زد و بالفاصله خوده مهال گفت:  یمهال لبخند کمرنگ مادر

 

 !نمتیهانا جون دوست دارم از فردا سرحال بب -

 

زدم و موهام رو که  یباشه؟ لبخند کمرنگ و سرد تونهی م درکی رو مشت کردم، آدم چه قدر ب دستم
 بود بردم تو شالم و گفتم:  شونیپر

 

 با اجازه بابا سروش حتما.  -

 

به مسعود انداختم که  ینگاه میبشم! ن کیبه سروش نزد ی من نشست. قرار بود کل یرو نگاه ها همه
 گفت:  یزده بود. نگاهم رو گرفتم و دوختم به سروش که با لحن ذوق زده ا یبخش تی لبخند رضا
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 تنت باشه دخترم، راحت باش.   یدوست ندارم مشک  -

 

 مجبورم!  اوشم،ی سچشمام. من رو ببخش  یاشک نشوندم تو یزدم و زور یلبخند

 

از   خواستی و م کردی نگاه کردم که به من نگاه م امکی بغض و به س یو جمع کردم به نشونه چونم
 بفهمه.  یزینگاهم چ

 

 و گفتم:  میشونیپ یو گذاشتم رو دستم

 

 از جمعتون مرخص بشم؟ تونمی فکرم رو آزاد کنم. م  یکمی  دیبا  ست،یحالم خوب ن  دیببخش -

 

 دستش جا به جا کرد و گفت:  ی عصاش رو تو  سروش

 

 آره حتما دخترم.  -

 

 آروم گفتم:  ییمودب و با صدا  یلیشدم و رو به جمع خ بلند

 

 . ری. شب بخخوامی معذرت م ن،یلطف کرد یل یخ -
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 ها راه افتادم و رهام دنبالم.سمت راه پله  به

 

نگاهم کرد و آروم رفتم باال اونم نگاه از من بر   عیو به مسعود نگاه کردم که سر  سادمیراه پله وا وسط
 که رهام آروم گفت:  داشتی نم

 

 .ترع ی سر دیبفرمائ -

 

 گفتم:  یهمه دور شدم با لحن عصب دی از د یافتادم و وقت راه

 

 م. تو اتاق  ایب -

 

اومد تو در و بستم و ناگهان دستم و  یداخل. وقت ادیرهام ب  سادمیاتاق و باز کردم و وارد شدم و وا در
گرفتم سمتش و   دیو دستم و به نشونه تهد کشیو رفتم نزد واریکه خورد به د نشی محکم زدم رو س

 گفتم: 

 

 .یدیدفعه آخرت باشه به من دستور م -

 

غرق شده    مییاینگاه در یگشاد شد و به من نگاه کردن، نگاه سبزش تو شیبار نگاه جنگل  نیاول یبرا
 بودن. چشماش چه قدر قشنگه!
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 گرفته گفت:  ییبود که با صدا نشیس یهنوز رو دستم

 

 . یخانم برات  -

 

  تخواسیبار دلم م  وانهیبرم کنار، د خواستمی . اما من نمزدی موج م شیلعنت یاون صدا یتو التماس
 نگاهش کنم. 

 

 پشتم و کردم بهش و گفتم:  تی هولم داد که به خودم اومد و با عصبان کمی

 

 . نجایا ادیبگو ب  امکیبرو به س -

 

 . دمیبرخورد در رو شن  یو فقط صدا ومدی ازش درن  ییصدا چیه

 

  یموهام و عصب یور. دستم و کردم التختم نشستم و شالم و از سرم برداشتم و انداختم اون یرو رفتم
 و کالفه فرستادمش عقب.

 

 گفتم: حالی تقه در ب یصدا با

 

 تو.   ایب -
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 گفت:   بستی که داشت در و م  یاومد داخل و در حال  امکی باز شد و س در

 

 هانا؟  یکارم داشت -

 

 کردم و سرم رو تکون دادم، گفتم:  نگاهش

 

 . نجایا نیبش  ایب -

 

 گفتم:  قهیبعد از چند دق  یتخت و اون اومد نشست کنارم. اول سکوت کردم ول  یبا دستم زدم رو بعد

 

 ؟ یبهم شک دار کنمی چرا حس م  امکیس -

 

 بود آورد باال و به من نگاه کرد و گفت:  نییرو که پا   سرش

 

 ؟ گفته من شک دارم بهت یک -

 

 و گفتم:   دمیکش یپوف
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 !گهیرو بهم م نیحسم ا گمی گفته، م ینگفتم کس -

 

 کرد و با لطافت گفت:  یآروم  خنده

 

 ندارم بهت.  یشک چ ینه ه زم،یعز کنهی حست اشتباه م-

 

 !گهیزدم، مثل روز روشن بود که داره دروغ م یکمرنگ  لبخند

 

 که دوباره من گفتم:  می سکوت کرد گهید کمی

 

 .د یباش  انی رو بگم در جر  یموضوع هیخواستم  -

 

 نگاهم کرد و لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم:  یسوال

 

پسر محافظه،  نیا شهیاتاقم بخوابم. م یتنها تو ترسمیها مباغ شب  یمن بعد از اون اتفاق تو-
 بود؟ یاوممم اسمش چ

 

 گفت:  یو جد عیسر
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 رهام. -

 

 م و ادامه دادم: گفت یآهان

 

 اتاقم محافظت کنه؟  یتو  ادیها بشب  شهیم-

 

 و محکم گفت:  یجد

 

 برسه!  بینه هانا، ممکنه بهت آس -

 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 

در موردم    یو فکر یبه من شک دار  دمیشا  نش؟یچرا محافظ من کرد ستیپس اگه قابل اعتماد ن -
 . یکنیم

 

 موهاش رو چنگ زد و گفت:  یعصب

 

 نبود.  نیکم چرت و پرت بگو، اصال منظورم ا-
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 موندم و با همون پوزخند نگاهش کردم که خودش دوباره گفت:  ساکت

 

 حواسم هست.   یباشه، ول -

 

 زدم و گفتم:  یکمرنگ  لبخند

 

 ممنون.  -

 

 گفت:  رفتی رو تکون داد و بلند شد. همون طور که به سمت در م   سرش

 

 اتاقت.  ارهی غذات رو ب گمیبه خدمتکار م  زم، یاستراحت کن عز -

 

و محکم فوتش   دمیکش  یقی. نفس عمرونی و تکون دادم و اون در رو باز کرد و از اتاق رفت ب سرم
 . رونیکردم ب 

 

*** 

 

 ام اومد داخل و گفت: زده بودم به سقف که در باز شد و ره زل
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االن شروع   نیهم دیبا دیسازمان. اگه حاضر هستکنترل شدن توسط  هان یتمام دورب  ،یخانم برات -
 .میکن

 

رهام هستم، موهام رو   یجلو یوضع با چه  نکهیبه ا تیاهمی اومدم و ب نییتخت پا  یاز رو عیسر
 فرستادم پشت گوشم و آروم گفتم: 

 

 . میبر -

 

 و گفتم: دمیکه دستش و کش رونیبره ب  خواست

 

 ؟یهمه جا رو چک کرد  -

 

 و گفت:  رونی ب دیرو از دستم کش دستش

 

 تخت.  التونیآره خ  -

 

بر   داشتمیکه بر م  یرو تکون دادم و رهام اول از در خارج شد من هم پشت سرش. هر دو قدم سرم
 .کردمی پشت سرم و نگاه م گشتمیم
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به رهام که محکم دستش رو   دمیچسب عیسر نیهم یمطلق بود برا  یک یتار می رفت  نییها که پاپله از
 گفتم:  یآروم و عصب  ی. لج کردم و محکم تر دستش رو گرفتم و با صدادیکش

 

 !نمیبی رو نم یزیو چ  کهیذره شعور داشته باش. تار هی -

 

 : دمیصداش رو شن  یول دمشیدی نم

 

 . دیری تم رو بگک یباشه، حداقل لبه  -

 

 زدم.  یبدنش و لبه کتش رو گرفتم و همزمان لبخند بدجنس  یرو دمیو دستم رو کش  دمیکش یپوف

 

  واریشدم به د دهیپا کوب یبا صدا ومد،یم یزیچ هی یراه افتاد و منم پشت بندش، هر لحظه صدا اون
 . آروم گفتم: خوردی صورتم م یکه تو یگرم یهاو نفس 

 

 ...یچ -

 

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

 

 . ـــــسیه -
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  یتو چهینفسام نپ  یدهنم تا صدا یچشمام گشاد شد و دستم و گذاشتم رو  دمینفر رو د هی یهیسا
 .میرو داشتم که لو بر نی و هر لحظه ترس ا زدی فضا. قلبم تند تند م

 

  دییراه افتاد و دو  عیآشپزخونه و المپش روشن شد. رهام هم سر یرد شد و رفت تو ینجوریهم هیسا
  یقفل یدستش گرفت و کردش تو یسنجاق سر عیمنم پشت سرش و رفت سمت اتاق سروش و سر

 و همزمان به رهام گفتم:   ادین یدر، برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم که کس 

 

 . ترع یسر -

 

 یو شروع کردم ور رفتن که صدا دمیکه کالفه کنارش زدم و سنجاق رو از دستش کش شدی باز نم در
 اومد و نگاه خوشحالم و انداختم به رهام و ل**ب زدم:  یک یت

 

 باز شد! -

 

خوشحالش رو به در دوخت و من آروم در رو باز کردم و رفتم داخل. رهام پشت سرم اومد و در   نگاه
 طال. یهافتاد وسط اتاق. اتاق پر از مجسمه بود، اونم مجسمه رو آروم بست و نور چراغ قوه ا

 

 آدم بود رفتم و گفتم:  هیمجسمه که شب  هیباز به طرف  یدهن با

 

 ! هیزیعجب چ  -
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 گفت:  یآروم یبا صدا رهام

 

 .می دنبال گاوصندوق بگرد  دی. بای خاتم برات میرو ندار  نکارایاالن وقت ا -

 

 سروش و گفتم:  زیرفتم سمت م نگاهم رو از مجسمه گرفتم و یزور

 

 کرده.  ری گ  نیاتاق ا یپول مملکته تو یهر چ  یلعنت -

 

سرش   ر،یمجسمه ش  هیبه  دمیو آوردم باالتر که رس زیم یرو ینگاهم و انداختم به کاغذا ینجوریهم
 کج بود.  یکم

 

من نشست   یاومد و نگاه رهام رو یتق یو بردم سمت سرش و خواستم درستش کنم که صدا دستم
 گفتم:  دهیو من ترس 

 

 نکردم.  یبه خدا کار -

 

 . وارید یرو میاومد و نور چراغ قوه رو انداخت ییصدا زی پشت م  واریرو گفتم از د نیا تا

 

 !هالم یف نیمانند، ع  لی مستط هیبه صورت  یترک برداشت ول  وارید
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 .میو بهش نگاه کرد میرفت واریبه سمت د عیسر

 

 . نجاستی: مطمئنم گاوصندوق ارهام

 

 رو با زبونم تر کردم و گفتم:  لبم

 

 شک نکن.  -

 

  انیگاوصندوق نما هیاون قسمت ترک خورده و فشارش دادم که رفت کنار و  یو گذاشتم رو دستم
 شد.

 

 رهام نگاه کردم و گفتم: به

 

 ؟ یبازش کن یبلد -

 

 زد گفت:  یکج  لبخند

 

 راحت.  التونیخ-
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ازش سر   یچ یدستگاه گرد در آورد و چسبوند به گاوصندوق. ه هیدستش رو برد داخل کتش و  بعد
 .کردی جز چندتا شماره که بر اساس اون رهام وارد رمز گاوصندوق م  اوردمیدرنم

 

رهام و فشردم که اخماش در هم شد و   یبازو یندوق بازشد و با خوشحال از چندلحظه در گاوص بعد
 .اوردمیخودم ن یمن به رو

 

و بهشون  رونی کاغذ و چند اسکناس پول و چند تکه جواهر توش بود. رهام کاغذا رو آورد ب چندتا
 گفت:  قهیکرد و بعد از چند دق ینگاه

 

 .میخودشه، بر -

 

 و گفتم:  شی پبشون یدوباره، با انگشتم زدم رو نهیو مجبور شد بش دمشیبلندشه که کش  خواست

 

 الیو واو کننی شده و اون موقع به همه شک م یکه دزد فهمنی م عیمخت تاب داره؟ احمق سر -
 .شهیم

 

 در هم شد و گفت:  اخماش 

 

 م؟یکن  کاری پس چ -
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 رو در آوردم و گفتم: میشلوارم گوش بیراستم و دراز کردم و از ج  یکه نشسته بودم پا همونطور

 

 از روشون. رمیگی عکس م-

 

و نور چراغ قوه رو انداخت روش و من   نی زم یرو تکون داد و کاغذا رو دونه دونه گذاشت رو  سرش
 عکس گرفتم.

 

 و گفتم:  بمیج یو گذاشتم تو میگوش  یخوشحال با

 

 . یو انقدر خنگ  یسیپلمثال تو م،یپاک کن دیحاال اثر انگشتامون و با -

 

 .دمیل..*باش و من هم خند ینشست رو لبخند

 

گرفته  رهنمی که با پ یکاغذا و آروم همونجور یرو  دمیکش رهنمی با پ و رهنمی پ ری و بردم ز دستم
 گاوصندوق.  یبودمشون، گذاشتمش تو

 

 و گفتم:  رونیفرستادم ب قیو عم نفسم

 

 جور حل کن.  هیو  وارید نیپاکش کنم تو ا دیاون مجسمه مونده، با یدستام رو یخوب من جا -
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 بلندشم که گفت:  خواستم

 

 .دمیممن انجام   -

 

صدا داد و برگشت به   وارهیور رفت که دوباره د کمی  رهی رو تکون دادم که بلند شد و با سر ش سرم
 باز گفتم:   یشیو با ن  هیحالت اول

 

 . میبر -

 

و بعد با دست بهم اشاره  دیسرک کش هیو  رونی چراغ قوه رو خاموش کرد و اول خودش رفت ب رهام
که کت    دیچی پ میزخم   یداخل پا یچه درد دونمی که نم رونی آروم پام رو گذاشتم ب رون،یکرد برم ب 

نگاهم  یتو یدور کمرم حلقه شد و نگاه برق دار ی که دست فتمی بود ب کی و نزد دمیرهام و کش 
 . کردیگشاد نگاهم م یهاشده بودم اونم داشت با چشم رهی هاش خبا نفس نفس به چشم. ستنش

 

 آروم و نگرانش دلم رو بد به لرزش انداخت.  یصدا

 

 حالت خوبه؟  -

 

هم فشار دادم و فقط تونستم سرم رو   ینگرانم بود. ل*با*م رو رو یجمع استفاده نکرد و حساب  از
 نگاهم کنه گفت:  نکهیو بدون ا دی کش شیشون یبه پ یتکون بدم. به خودش اومد و صافم کرد و دست
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 . میبر -

 

 . من چه مرگم شده؟دیلرزیمن قلبم هم م یخدا یو پاهام و دلم و... وا دست

 

اعتراف کنم به خودم. من  هی وام خی فکر نگاه براق رهام بودم؛ م ینبود و همش تو میحال  تیموقع
 !ادیسر دلم م  ییبال هیداره 

 

گرفته رهام به خودم   یلی آروم و خ  یبودم و با صدا سادهی شد که وسط اتاقم وا ی شد و ک  یچ  دمینفهم
 اومدم. برگشتم نگاهش کردم که گفت: 

 

 . ستمیوا رونی ب رمی من م د،یشما بخواب  -

 

 بود زبون باز کردم و گفتم: یرفت که به هر زور ی به سمت در م داشت

 

 نرو، بمون!  -

 

 چشم... یو نگاهم کرد، چشم تو برگشت

 

 : چرا؟ رهام
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 رفتم گفتم:   یکه به سمت تخت م یرو ازش گرفتم و در حال  نگاهم

 

 تنها بخوابم.  نجایشب ا ترسمی م -

 

 نبودم گفتم:  ینجوریوقت ا چیکه ه ی نگاهش کردم دوباره و با لحن آروم برگشتم

 

 بمون.  -

 

 موهاش و گفت:  یال  دیرو گرفت و کالفه دستش رو کش نگاهش

 

 !مونمی م -

 

تخت ولو شدم و   یکنار تخت و خودم رو یعسل  زیم یدر آوردم و انداختم رو  بم یج  یرو از تو میگوش
 گفتم: 

 

 ؟ یکاناپه راحت یرو -

 

 دستاش گفت:  نیکه سرش رو گرفته بود ب یروش و درحال  شستن

 



 رور دختر ش 

343 
 

 آره راحتم. -

 

تخت بود رو به سمت رهام   یاز پتوها که رو  یک یو دستم و به زور دراز کردم و  دمیپهلو دراز کش به
 پرت کردم و گفتم: 

 

 بنداز روت.  -

 

 رو با دستش گرفت و به من نگاه کرد و گفت:  پتو

 

 ؟ یکنی م کاریچ یدار -

 

 نگاهش کردم که کالفه گفت:  فقط

 

 خواهشا چشمات و ببند و بخواب.  -

 

داد  هیو سرش رو تک  دمیکش یتخت و بهش زل زدم. پوف ی. بلند شدم و نشستم روومدی خوابم نم اما
 . اشیچشمش. دوباره نگاهم افتاد به خالکوب  یکاناپه و دستش رو گذاشت رو یبه پشت

 

 ؟ یبهم بگ یخوای هستن؟ نم  یچ  ای: اون خالکوبمن
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 چشمش برداشت و گفت:  یرو از رو دستش

 

 ؟ یبدون  یخوای چرا م -

 

 رو گاز گرفتم و سرم رو آروم تکون دادم و همزمان گفتم:  لبم

 

 !یبذار به حساب کنجکاو -

 

 فاز همون رهام قبل.  یرو با زبونش تر کرد و دوباره رفت تو  لبش

 

 .نیبهتِر بخواب  یخانم برات  -

 

 بالشت و گفتم:  یرو  دمیو محکم سرم رو کوب  دمیدر هم شد و دراز کش اخمام

 

 خودخواه.  -

 

که خوابم ببره داشتم  ی. تا زمانشدی نم  یکنم ول رونیکردم فکرش رو از سرم ب  یرو بستم و سع  چشمام
هام اومد و من کم خواب به چشمبه لحظه نگاه نگران رهام. کم  کردم،ی به اون لحظه افتادنم فکر م 

 . کردی بودم که تا خوِد صبح رهام به صورتم نگاه م نیغافل از ا
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داده شده به کاناپه افتاد. لبخند   هیکج شده و تک یشدم نگاهم به رهام که با سر  داریخواب که ب از
 . دیزدم و دوباره دلم لرز یمحو

 

خورد و افتاد   زیصورتش؛ موهام از پشت گوشم ل  یشدم و آروم به سمتش رفتم و خم شدم رو بلند
 شد و با من چشم تو چشم شد. داریب  عیصورت رهام که سر یرو

 

که با صورت محکم خورد به دماغ  شدم خواستم برم عقب که اونم هول شد و خواست بلند شه  هول
 چشمام نشست.  یزدم و اشک تو یمن. از درد داد

 

 شده بود.  یباحال  یل یداشت آرومم کنه، صحنه خ  یخوابالو و نگران سع یاافه یبا ق رهام

 

 که دماغم و گرفته بودم داد زدم:   یدستم هولش دادم عقب و درحال با

 

 .شعوریب یدماغم و له کرد -

 

دوباره بر    رفتی عقب م یپه و شروع کردم دماغم و مالش دادن؛ رهام سرگردون هکانا  یرو نشستم
شدم و   یشد. آخر سر خودم عصب  یم مونیبگه که پش یزی خواست چ یم یسرجاش و ه  گشتیم

 داد زدم سرش: 

 

 ؟ یبگ یخوای م یچ -
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 مظلوم گفت:  ییو با صدا سادیوا  ثابت

 

 استفاده کنم؟ تونیبهداشت  سیاز سرو تونمی م -

 

 گفتم:  خوردمی که به زور داشتم خندم رو م ی! درحالن؟یهم

 

 کن. هیآره، برو خودت و تخل  -

 

باز شد و آروم   شمین ییرفت، تا پاش رو گذاشت داخل دستشو ییو به سمت دستشو  دیرو گز  لبش
 کم خندم کمرنگ شد و به خودم اومدم.کم  ی. ول دمیخند

 

نه نه، حتما   ؟یرهام نور لرزه؟یو دلم م زنمی لبخند م  ی ک  یرهام؟ برا دم؟یخندی م یداشتم به ک من
 اشتباه شده. 

 

  نیآست رهنی پ هیبلند شدم و به سمت کمد لباسم رفتم و   یرفته بود و عصب ادمیکل درد دماغم و  به
 .دمیکش رونی رنگ ب یار دودشلو ه یساده با  یبلند طوس

 

 نگاهش کنم سرد گفتم: نکهیبدون ا رون،ی اومد ب ییرو هم برداشتم و تا رهام از دستشو حولم

 

 حموم، منتظر باش.  رمیمن م -
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  ی. آب دهنم رو به سختکردمی به وضوح وا رفتن و تعجبش رو حس م یول دمشیدی نم نکهیا با
 قورت دادم و وارد حموم شدم و درش رو محکم بستم.

 

موهام و اون ها رو به سمت عقب   یال دمیدوش، دستم و کش ریهام رو در آوردم و رفتم زلباس  عیسر
 .میبا هم اتفاقات رو مرور کن ا یکردم. هانا، ب  تیهدا

 

  یحت ،یکرد  شتی. اذینتونست  یسرجاش ول یبنشون ی جور هیرهام رو  یوقته که دوست دار  یلیخ
 ،یبرات مهم شد، لبخند زد  ،یشد  ینشد، حرص ی ول  یمثبت هجده بکن یهاطنت ی ش یخواست

 هانا؟  ادیسرت م یی! داره چه بالیدیخند

 

امکان نداره که من دلم  نیامکان نداره؛ نه ا نی. ارونیباز کردم و نفسم رو فرستادم ب  شتریداغ رو ب  آب
 باخته باشم.  یج ی جوجه بس هیرو به 

 

  یاتفاق هینبود و معلومه  یج یدر اون حد هم بس نی! اما ایدوست داشتن یجی زدم، جوجه بس  لبخند
 افتاده براش. 

 

همراهم باشه لبخند زدم و   رمیاتاق خودم باشه و هر لحظه و هرجا که م یها قراره توشب  نکهیفکر ا از
که  یپسر نیپسر، ا نیدوست داشتم. اما ارو   اوشی س  یزمان هی. فراموش کرده بودم که دیدلم لرز

و من احمق   لرزوندههم قبال  دیتا حاال دلم رو لرزونِد! شا  شبیدو سه بار نگاهم کرده بدجور از د یزور
هام رو تنم لباس   یدادم و وقت تی فکرها خودم رو شستم و باالخره رضا نیش نشده بودم. با امتوجه

رفتم و  ش یآرا  زیبودم به موهام به سمت م دهیچیکه حوله پ یاومدم و در حال رونی کردم از حموم ب
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بود   شی سبد لوازم آرا یتو هک ی لیوسا یاز تو عی. به ابروهام نگاه کردم و سرش یصندل  ینشستم رو
 هم داشت.  یگشتم. قربونش برم همه چ  یچی و ق  نیدنبال موچ

 

  اوشیدلم نبود و هنوزم مرگ س  نکهیکردم و مشغول ور رفتن با ابروهام شدم. با ا اشوندیپ باالخره
رو داد مجبور بودم. من   یبهم حکم آزاد شبیسروش د نکه یو ا تی برام سخت بود اما به خاطر مامور

 .کردمی م کینزد یلیخودم رو به سروش خ  دیبا

 

باز شده بود و چشمام جلب توجه    افمیق  ی. حسابدمیروشون کش  یکردم و دست  زیتم  یو هشت ابروهام 
 کرد.  یم

 

فر شد و خودش رو به   یهام حسابمژه  نکهیزدم تا ا ملیرو برداشتم چند بار پشت سر هم ر  ملیر
 شمیآرا نکهی. با ادمیکمرنگ براق رو هم برداشتم و به لبم مال  یلیخ  یگذاشت. رژ ل**ب صورت  شینما
 کرده بودم. ریی تغ یکم بود اما حساب   یلیخ

 

 زدم و گفتم:  ییدندون نما لبخند

 

 . مینفلشون کن ی . قراره حسابمیکرد دای مدارک و پ شبیآخراشه هانا خانم، د گهید -

 

  یرو از دور موهام باز کردم و برس رو برداشتم و شروع کردم موهام رو شونه کردن. نم دار بود ول حوله
چشمک به سمت در   هیبستمشون و بعد از زدن  یدم اسب نیهم یبود برارو به خشک شدن  گهید

 گفتم:  یوصف نشدن  ی رهام و با شاد یجلو دم یبازش کردم و پر عیحرکت سر  هیرفتم و با 
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 صبحانه.  یبه سو میبر -

 

 رو آروم کردم و ادامه دادم: صدام

 

 مدرک.  یبعد به سو -

 

  نییها پاو من از پله  ومدیزدم و جلوتر راه افتادم. رهام آروم پشت سرم راه م ییدندون نما لبخند
اون ور سالن   یناهار خور زینبود انداختم و بعد به سمت م یکه کس ییراینگاه به پذ هیرفتم و اول 

 رفتم.

 

 زدم:  بلند داد ز یبه م دهیکرده بودن، نرس ضی هم اونجا بودن و لباساشون رو تعو نیاز جمله شرو همه

 

 . ریسالم، صبح بخ  -

 

دستش رو ثابت نگه  یانداخت باال و لقمه تو ییسر و وضعم ابرو دنینگاهم کرد و با د عیسر نیشرو
 داشت و گفت: 

 

 ؟ یاوالال، خانم شماره بدم پاره کن  -

 

 شونش و گفتم:  یو نشستم کنارش و با خنده زدم رو دمیرو کش   یصندل
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 .وونهیگمشو د -

 

 حواسم بهش جلب شد.  امکی س یصدا با

 

 هانا.  یرنگ باز کرد -

 

وسط و   دی سرحال بود که سروش پر یلیانگار امروز خ  د،یباری م طنتی کردم که از نگاهش ش نگاهش
 گفت: 

 

 .یشد  بایز  یدخترم، حساب -

 

 زدم و گفتم:  یکش دار لبخند

 

 بابا سروش.   یمرس -

 

و تکون داد و اشاره کرد که مهم . سروش سرش ردنیخند   امکیشروع کرد سرفه کردن و س  نیشرو
 نباشه برام. 
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نون برداشتم و به رهام   کمیکردم و  زونیلوس که من متنفرم ازشون ل*با*م رو آو یدخترا نیا مثل
 کرد،ی صورتش قرمز شده بود و اخماش درهم بود و داشت به من نگاه م  یبی نگاه کردم که به طرز عج

 قشنگ زل زده بود به من.

 

کنار   عیدوتا لقمه صبحانه قورت دادم و سر ینگاهم رو گرفتم و با بدخت عیو سر دمینگاهش ترس از
 .دمیکش

 

 برداشت و گفت:  زیم یرو از رو شی گوش نیشرو

 

 ؟ یایهانا تو هم م رون،ی ب رمی من م -

 

 تعجب نگاهش کردم و گفتم:  با

 

 ؟ یبر یخوای کجا م  -

 

 ..*باش رو با زبونش تر کرد و گفت: ل

 

 بچرخم اطراف.  کمی -

 

 . آب دهنم و قورت دادم و گفتم: شدی وجه اخماش باز نم  چیبه رهام انداختم که به ه ینگاه مین
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 نه، اصال حوصله ندارم. -

 

 سرد رو به باباش گفت:  یلیهم بلند شد و خ   امک یتکون داد و از جمع خارج شد. س یسر

 

 منتظرتم بابا.  نیماش  یمن تو -

 

 سرش رو تکون داد و گفت:  سروش

 

 باشه پسرم.  -

 

 زدم و همزمان بلند شدم و گفتم:  یلبخند

 

 روز خوش.   چرخم،یتو نت م کمی پس منم  -

 

 و برگشتم.  سادمیسروش وا یها راه افتادم که با صداسمت راه پله  به

 

 تا حوصلت سر نره. یکتابخونه و اصال عمارت بگرد یتو  یتونی م زمی عز -
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 پررنگ شد و گفتم:  لبخندم

 

 . یمرس -

 

 داخل.  ادیها باال رفتم و رهام پشت سرم، وارد اتاقم شدم و در و باز گذاشتم تا اونم بپله از

 

 گفت:  تیبار با عصبان   نیاول  یوارد شد برا تا

 

 ن؟ یبذار شی همه به نما یخودتون رو برا  نیعادت کرد -

 

 خشن گفتم:   یدر هم شد و با لحن اخمام

 

 !کهیدرست حرف بزن مرت  -

 

 .ترسوندی من رو م نیرو بلند کرد. چشماش به خون نشسته بود و ا  سرش

 

سه تا مرد نشسته  یجلو شی راحت و با آرا  یلیموهاتون بازه، امروزم که خ دیری : هرجا که مرهام
 بشه.  یکن بود بهتون دست دراز. اگه من نبودم ممنیبود
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از   د؛یچی کل اتاق پ یصورتش! صداش تو یتو دمیحرفش تموم شد دستم و بلند کردم و محکم کوب تا
 منم دردم گرفت.  یصداش حت

 

 که بغض رنگ داشت توش گفتم:  یبهش نگاه کردم و با لحن  یاشک  یهاچشم با

 

 ؟ یفهم یم  ،یحرف بزن   ینجوریبا من ا  یتو حق ندار -

 

نگاه ازش گرفتم و به سمت تختم رفتم و نشستم  هیچشمام نگاه کرد، با گر یرو آورد باال و تو   شسر
 پسر؟ نیا یاونم جلو یکن ی م هیگر یروش. چه مرگت شده هانا؟ دار

 

 .دمی صداش رو شن   نکهیشد تا ا یرد و بدل نم  نمونیب  یحرف چیبود و ه  سادهیوا یطور همون

 

 خوردم!  یلیعمرم انقدر بد س یبار دوم بود که تو یبرا نیا -

 

  یآروم رفت رو نیغمگ یاکه با چهره  دمینگاهم و چرخوندم طرفش و د کردمیم  نیف  نیکه ف یحال  در
 خودش حرف بزنه گفت:  یکاناپه نشست و انگار که برا

 

پرورشگاه   یدم توچشم باز کر  یاز چه قراره، از وقت می که زندگ   دمیشش سالم شده بود و تازه فهم -
ده سالم شد.  نکهیکرد تا ا یلحظه هم ولم نم کی یاسلحه به دست گرفتن و قهرمان باز یای بودم. رو

و   سادیروم وا  یسرم که مسئول اونجا تو یپرورشگاه رو گذاشتم رو میروز انقدر با تفنگ اسباب باز هی
 خوردش کرد.  نیزم  یچشمم زد رو یجلو رحمانهی تفنگ رو از دستم گرفت و اون رو ب 
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 زد و گفت:   یشده بودم، سرش رو بلند کرد و لبخند  رهی به رهام خ متعجب

 

که دلم رو   ییزایتا دور باشم از چ دمیو انجام م فمی! من فقط وظ ینه متاسفانه مذهب  میجی من نه بس -
  یج یمن بس دیگی که شما به من م ی! اما اونجوریو خدا و همه چ نی. اعتقاد دارم به دلرزونهیم
 بتونم بگم سعادتش رو نداشتم.  دی شا ،یخانم برات  ستمین

 

 کرد که لبخندش پررنگ تر شد و گفت:  یو مبهوت نگاهش م جیگ

 

بهم خورد.   کردنی م  بهم نگاه یاحساس چیپرورشگاه که بدون ه یاون موقع حالم از اون مرد و آدما -
  ریپسر بچه ده ساله رو درگ هیازشون! ذهن  رمی برسم و انتقام بگ ییجا هیبه  یروز هیقسم خوردم 

 تاسف بود. تی نها نیکرده بودن و ا

 

 یگفتم تا تمام تالشم و بکنم برا  یعل ای به خودم اومدم و  دم؛یعمرم و اونجا خوردم، لرز یل یس نیاول
 برم.  رونی ب یاز اون پرورشگاه لعنت نکهیا

 

 آروم و مردونه گفت:  یی. با صدادیکش یقیرو داد به کاناپه و نفس عم  شی تک

 

که   یخانواده مذهب هیقبول کردن.  یخانواده من رو به فرزند خاندگ هیبود،   دهیخدا صدام رو شن -
کردن   یهستم. چون چشمم و رو به جهان باز کردن. کار  میزندگ یتو حضورشون  ونیتمام عمرم رو مد

  یتو یچ  هیسازمان اطالعات! فقط  یبرسم که بشم مامور مخف یاو به درجه  ستمیمرد وا هیکه مثل 
 ناجور بود!  یزندگ نیا



 رور دختر ش 

356 
 

 

دهنم و قورت دادم و محو نگاهش شدم، لبخندش رفت کنج ل..*باش و به لبخند کج و تلخ   آب
 شد.  لیتبد

 

 ! قیشقا زدم،ی عاشقم شد که من خواهر صداش م ی: دختررهام

 

 در هم شد و به زور دهن باز کردم و گفتم: اخمام

 

 تو دانشگاه؟ هیهمون دختر چادر -

 

 ت: تکون داد و گف  دیی رو به عنوان تا  سرش

 

مادر و پدر نفهمن   نکهیو من از شرم ا گفتی من شده بود، شبانه روز بهم م  یعاشق چ  دونمی نم -
باهاش بزرگ   یکه از بچگ ی. برام سخت بود کساومدی کوتاه نم  یتموم کنه ول کردمی التماسش م
 رو زهرمارم کنه.   میبخواد زندگ  ینجوریا میرو مثل خواهربرادر دوست داشت گهیشدم و همد

 

 و ادامه داد: دیکش یق یعم  نفس

 

بود که  ن یا تمیمامور نیاول فته؛ین  ینکرده اتفاق بد ییگرفتم از اون خونه دور بشم تا خدا میتصم -
کرده بودم.   ریی شش ماه من کال تغ  نیا یول دیبشم. کارش شش ماه طول کش یعضو باند خالفکار

 همون موقعست.  یبرا  دین یب یدستم م یکه رو ایخالکوب نیمثل خالفکارا شده بود و ا افمیق
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 گفتم:  اریاختی زدم و ب یمحو لبخند

 

 . ادیبهت م  یل یبه نظر من که خ -

 

 زد و نگاهم کرد و آروم و خاص گفت:   یلبخند اونم

 

 ؟ یبا من خانم برات نیکرد کاریچ -

 

 نگاهش کردم که گفت:  متعجب

 

 .شکستمیبود تا االن گردنش رو م  گهید یکوتاه اومدم. هرکس طنتاتونی و ش ها یر زبون درازدر براب -

 

  یرو دم ی. دستم رو کشکردمی م هیداشتم گر شیزدم و فراموش کردم که چند لحظه پ یخند تک
و سرم و   دیمحو من شده. دلم لرز ییبا لبخند دندون نما  دمیصورتم و دوباره نگاهش کردم که د

 سرم رو بردم باال.  کمیکه با صداش  نییانداختم پا

 

  یلیکه بهم س نیبود ینفر نیرو. شما دوم  میکنم داستان زندگ فینفر تعر هی یدوست داشتم برا -
 بود! یدوست داشتن  تونیلیس  یول ن،یزد
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 زنه؟ی حرفا رو م  نیه داره اواقعا رهامه ک نیکرد؟ ا  یم کاری داشت با من چ نیمن، ا یخدا

 

 خواهش کنم؟  هیازتون  شهی : م رهام

 

 از اندازه آروم شده بودم. سرم رو تکون دادم که گفت:  شی ب یل یکردم، من خ نگاهش

 

 . نیو راحت نگرد دینکن شیآرا گهید -

 

شدم و لبم رو محکم   رهی ! مات و مبهوت به در خرونیبگم بلند شد و از اتاق رفت ب  یزیخواستم چ تا
 بزرگ آب جوش انداخته بودن.  گید هیگاز گرفتم. گر گرفته بودم و انگار من رو داخل  

 

و به   دمی تخت دراز کش یخراب رو ی فراموش کرده بودم که قراره به مدارک نگاه کنم؛ با حال یکل به
 کرد؟  یذهنم پررنگ شده بود و داشت حالم رو خوب م یرهام فکر کردم. چرا انقدر تو

 

به   دیها. باعکس  یگالر یبرداشتم و رفتم تو یعسل یرو از رو  میو گوش  دمیبه پهلو دراز کش  تابی ب
 . کشوندمی بهونه رهام رو داخل اتاق م نیا

 

 گفتم:  یبلند یتخت نشستم و با صدا یرو  دوباره

 

 رهام؟  -
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 در باز شد و رهام اومد داخل و گفت:  دینکش قهیدق به

 

 شده؟  یزیچ -

 

 اشاره کردم و گفتم:  میو به گوش  دمیازش دزد نگاه

 

 .مین یقرار بود مدارک و بب  -

 

سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم و گوشه کتش رو   ساد،یرو آروم بست و اومد باال سرم وا در
 . نهیسمت تخت که مجبور شد بش  دمیکش

 

 . یسادیباال سرم وا  لی: مثل عزرائمن

 

مشغول نگاه  ییعکس رو باز کردم و دوتا  نیزدم. اول ی کرد که ناخودآگاه لبخند کمرنگ  یآروم  خنده
 ... میکردن بهش شد

 

ه به شدت سرم رو بلند کردم و به رهام که مبهوت مونده بود ک یزدم عکس بعد عیشد، سر ینم  باورم
 نگاه کردم. 
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 لرزون گفتم:  ییتخت و با صدا یرو پرت کردم رو  یشدم و گوش بلند

 

 مدارک! نیا گستید یکی یبرا دیامکان نداره! شـ... شا نی... اـینه ا -

 

 گفت:  زدی که دو دو م ییهابا چشم رهام

 

 م؟ یدونستی نم یچ یمورد ه نیچرا در ا -

 

 گفتم:  هاوونهیموهام و چنگشون زدم و مثل د یو بردم ال دستم

 

 منم؟  یعنی -

 

 رهام رنگ خشونت گرفت و گفت:  نگاه

 

 نه. -

 

  کردمی م یکردم و سع  یم یو شروع کردم راه رفتن. عرض و طول اتاق رو ط دمیها خند وونهید مثل
 ذهنم رو آزاد کنم. 
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 و گفتم:   سادمیدستاش گرفته بود. جلوش وا نیسرش رو ب  رهام

 

 االن؟ یمواد مخدر باشه هم شک داشتم؛ ول یقاچاقچ نکهیبه ا روزیتا د -

 

 پر از اشک شد و گفتم:  چشمام

 

 فروختن دخترا؟! -

 

 آروم گفت:  ینگاهم کرد؛ با لحن  رهام

 

 آروم باش.  -

 

 رو چنگ زدم و گفتم:  قشی

 

نکنه   زنن؟ینکنه دارن گولم م ؟یچ  یعنیاگه منم جزو اون دخترا بشم  یفهم  یآروم باشم؟ م یچطور -
 بوده؟ ینجوریمنم ا اوشیس

 

 دستام و پس زد و گفت:  یعصب رهام
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 بکنن.  یبا تو کار ستیخواهشا چرت نگو، اونا قرار ن -

 

 چشمام زل زد و گفت:  یتو

 

 ! ذارمی من نم -

 

شدم. سروش داشت به سمت   رهیخ   رونی و عقب رفتم. به سمت پنجره رفتم و به ب  دمیوار خند وانهید
 از قبل ازش نفرت داشتم. صدام در اثر بغض دورگه شده بود. شتری! برفتی م امکی س نیماش

 

 ه؟ یچ یدونیکثافت بودن م  تی: نهامن

 

 گونم و ادامه دادم: یصورتم سر خورد و افتاد رو   یاز رو یاشک قطره

 

 . کننیها هم استفاده ماز جسد مرده  نکهیا -

 

به سمت رهام   اوشی س نیبزنم. با دور شدن ماش شیهاش رو آت عمارت و آدم  نیا خواستیم دلم
 برگشتم و گفتم: 

 

کار   ترع یسازمان ارسال کن تا سر یچند ماه صبر کنم، حاال که مدارک دستمون اومده برا  تونمی من نم -
 . میرو تموم کن
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 باال انداخت و گفت:  ییابرو د،یتخت بلند شد و ل..*باش رو گز یرو از

 

 .کنمیبفهمم، مدارک و هم ارسال م  ییزای چ هی دیامروز با -

 

 تا اشکام رو پاک کنم، سرم رو تکون دادم و گفتم:  دمیبه صورتم کش یدست

 

 .میکن  دایرو پ هان یاتاق کنترل دورب  دیبا م؛ی بچرخ حی تفر یاطراف به هوا نیا کمیبهتره  -

 

رهام  یرو به عنوان موافقت تکون داد و به سمت در رفتم و خواستم بازش کنم که با صدا  سرش
 متوقف شدم: 

 

 د؟ یکنی سر نم  یروسر -

 

 گفتم:  تی سمتش و با عصبان برگشتم

 

 .کنمی م اون موقع سرم ،یموقع حرف زدن با من از جمع استفاده نکن  یگرفت  ادیهروقت  -

 

زد؛   یبود کپ کردم. قلبم تند تند م سادهیدر وا یدر رو باز کردم که از فرد مقابلم که جلو یحرص
 زد و گفت:   یابروش رو انداخت باال و لبخند مرموز
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 ها؟احوال خانم خانم  -

 

 زدم و گفتم:  یاو تک خنده  ارمیخودم ن یکردم به رو یسع

 

 رون؟ ی ب یبر  یخواستی مگه تو نم -

 

 انداخت و گفت:  رونی ب  نینگاه به دورب  هیو  د یرهام لبش رو گز دنی داد داخل و با د هولم

 

 آروم باش.  -

 

 نکنه. ینگاه کردم و با ترس اشاره کردم کار گرفتی دهنم و قورت دادم و به رهام که داشت گارد م آب

 

 رو داد به در و گفت:  ش یرو بست و تک در

 

 ن؟ یدن مدارک لذت بردبا هم از خون  نجایا ییخب دوتا -

 

 شلوار داشتم! ضیبه تعو ازین گذشتیم گهید کمی و اگه  کردمی داشتم رنگ عوض م نِ یع به
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 و گفتم:  دمیخند بلند

 

 !ن ی که زده به سرت شرو  ییدوباره از اون روزا -

 

 زد و به رهام نگاه کرد و گفت:  یلبخند مرموز  نیشرو

 

 نگفته بود!  یزی. سازمان در مورد فرستادن تو به من چیرهام نور -

 

 شکاک نگاهش کرد و بعد از چند لحظه گفت:  رهام

 

 آقا.  فهممیمن منظورتون رو نم  -

 

 داد و گفت:  یکه سرش رو تکون م یشلوارش و در حال   بیج  یو دستش رو کرد تو دیخند  نیشرو

 

 هستم! یصودمق نی. من شرویخودت رو به اون راه بزن   ستی الزم ن -

 

 یو االِن که همه چ  دِ یرو فهم یهمه چ  کردمی کردم، حس م یوحشت زده داشتم بهش نگاه م من
 . زِ یبهم بر
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 گفت:  زدی که دو دو م ییهابا چشم رهام

 

 کنه؟ی م یساله داره جاسوس  شی که ش  یمامور مخف -

 

زد و اصال   یتند م  . قلبم تندرهیکه آروم داره به سمت اسلحش م دمیرهام رو د یدستا همزمان
رو لمس کردم.   یک یکوچ ینهییحواسم به حرفاشون نبود. آروم آروم به سمت عقب رفتم و با دستم آ

 کنم. کسرهیرو بزنم و کارش رو   زیهمه چ دیتا ق فتهیب  یآماده بودم اتفاق

 

نگاه   نیشرو یصورت رهام گرفت. رهام شکاک به صفحه گوش   یرو آورد باال و جلو شی گوش نیشرو
 و احترام گذاشت و گفت:  سادیصاف وا  هوی زد و  یلبخند قهیکرد و بعد از چند دق

 

 که زودتر نشناختم قربان.  خوامی معذرت م  -

 

 و با تته پته گفتم:  متعجب

 

 افتاده؟ یچـ... چه اتفاق -

 

 برگشت و با لبخند نگاهم کرد و گفت:   نیشرو

 

 کلک.   ییسای تو هم همدست پل دونستمی نم -
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نگاه کردم و    نیبهش اعتماد کنم. دوباره به شرو تونمیکرد م دییرهام نگاه کردم که با نگاهش تا به
 گفتم: 

 

 بود! نی مربوط به ا یکنیم یکار هی یپس اون روز که بهت شک کردم دار -

 

 و گفت:  بشیج  یو گذاشت تور  شیو گوش  دیخند

 

اطالعاتت رو دادم سازمان و در مورد شما دوتا به   نکهی بودم تا ا دهیواقعا ازت ترس  ،یباهوش یل یخ -
 من گفتن. 

 

 تخت و گفت:  یبهت زده من نشست رو یدر مقابل چشم ها لکسیر

 

. اما نیمدارک و به دست آورد ن یو شانس آورد نیبدون فکر به آب زد ن؛یاما شما دوتا عجله کرد -
کنم   یو من تعجب م نیزود وارد عمل شد  یلیچون خ  نیفتی ب  ریراحت باشه! ممکنه گ  التونیخ  دینبا

 .نی چطور انقدر موفق بود

 

 چشم هاش و گفتم:  یو زل زدم تو نی به سمت شرو دمیگز  یکه لبم رو م یحال  در

 

 ؟ یسی پل هیواقعا تو  -
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 و گفت:  مینیب ی و گذاشت رو دستش

 

 موش داره. واری! دشیه -

 

 و گفت:  سادیشد و رو به روم وا  بلند

 

وانمود کن که من انگار   یجور هی  رونی ب میرفت  یکه اومدم داخل اتاق تو؛ وقت دنیمن و د هان یدورب  -
 . رونیاومدم دنبالت ببرمت ب 

 

 و گفت:   نییبه رهام نگاه کردم که با اخم سرش رو انداخت پا برگشتم

 

 د؟ یشما به من گفت  دونهی قربان، سازمان م  -

 

 شلوارش و گفت:  ب یدستش رو کرد داخل ج الیخی ب  نیشرو

 

 . نیدار ازیسازمان خودش به من گفت که بهتون اطالع بدم! انگار به کمکم ن  -

 

و به سمت در حرکت کرد. در رو باز کرد و بلند   دیو کشزد و با دوتا انگشتاش دماغم  یکج  لبخند
 گفت: 
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 هانا منتظرتم دم در!  -

 

 از خودش داد زدم:  بلندتر 

 

 .کنمی باشه لباسم و االن عوض م -

 

 رفت و در و محکم بست! رونیبود به سمت ب نیی همون طور که سرش پا رهام

 

 هیو  رونی ب دمیکش یااتن کوتاه نقره مانتو س هیو به سمت کمدم رفتم و بازش کردم.   دمیکش یپوف
کردم با برداشتن   دیهام رو عوض کردم و فقط رژم رو تمدرنگ هم درآوردم. لباس   یشلوار و شال طوس

 .رونی از اتاق رفتم ب میگوش

 

 نکهیبود. از ا  نییشده بود که رهام انقدر اخم کرده بود و دوباره مثل قبل سرش پا یچ دونمی نم
 .دونستمیم  کیبهش نزد شتریخوشحال شده بودم و خودم رو ب  ستیانقدر هم حساس ن دونستمیم

 

 به رهام گفتم:  تیاهمی و ب  سادمیوا  نیدورب یقصد جلو از

 

 .م یدار ازی به محافظ ن فتهی ب ی ممکنه دوباره اتفاق ا،یتو هم باهامون ب  -
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 گفت:  عیکه مط کنمی م یباز لمیدارم ف  دیفهم  انگار

 

 چشم خانم.  -

 

که رهام جلوتر در رو برام باز کرد و منتظر   رونیخواستم برم ب   یراه افتادم و از در خروج  نییسمت پا  به
 که گفت:  دمیمن برم. صداش رو آروم شن  سادیوا

 

 داخل. دی بکن  کمی موهاتون رو  -

 

شالم و بردم عقب تر از لجش و لبخند   الیخ یکنم از دستش. ب یمودب شد؛ آخرش من سکته م بازم
رفتم و رهام در عقب و باز کرد   نی شرو نی. به سمت ماشهیکه عصب دمیدی زدم. به وضوح م یبدجنس 

 و باز گفت: 

 

 جلو.   دیعتونه شالتون رو بکشبه نف -

 

 چشماش و گفتم:  یزدم تو زل

 

 شه؟ی م یمثال چ -

 

 گفت:  ت یاهمی زد و ب یو پوزخند دیو دزد چشماش
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 . نیباشه، هرجور راحت  -

 

  یو رهام رو  نینشستم کنار شرو  یصندل یرو  یحرفش از صدتا فحش بدتر بود. حرص نی! ایلعنت
 برگشت نگاهم کرد و گفت:   نیرو روشن کرد. شرو ن یراننده نشست و ماش  یصندل

 

 نظرمون دارن؛ البته تو رو! ری چون همه جا ز م؟یخب کجا بر -

 

 شد و گفتم:  دهیدر هم کش اخمام

 

 چرا من؟  -

 

 رو انداخت باال و گفت:   شونش

 

 .ینبود یامن آدم از قبل شناخته شده  ییدا یبه هرحال برا -

 

پارک رو بهش داد و رهام   هیآدرس  نیدوستم داره. شرو  یلیکرد خ  یاونکه ادعا م یبا اون بود ول حق
 فکر بودم گفتم:  یطور که تو نیراه افتاد. هم

 

 کنم.  یزندگ  ششیپ  امی آخه خودش از من دعوت کرد ب -
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 برگشت نگاهم کرد و گفت:   لکسیزد و ر یلبخند

 

رو   مییسنم هنوز دا نی من با ا ه؟یک اوشیقاتل س نداشت بفهمم یمن کار یبرا یفکر کرد -
 .شناسمی نم

 

که چند وقته  یبود و دوست داشتم سوال ریذهنم درگ  یلیخ  دم،یکش  یقیو نفس عم دمیرو گز لبم
 بپرسم.  نیذهنم رو مشغول کرده بود از شرو

 

 شد و گفتم:   زیصبرم لبر باالخره

 

 کرد؟ یهم خالف م  اوشیس -

 

 گفت:  میکه من و رهام متعجب شد یبرگشت نگاهم کرد و قاطع و محکم طور  عیو سر تند

 

 نه! -

 

 انداخت و گفت:  نینگاهش رو به شرو نهییاز آ  رهام

 

 د؟ یاز کجا مطمئن -
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 و گفت:   شیشون یپ یدستش رو گذاشت رو نیشرو

 

 نِ یهم یبود. برا  اوشیس شی باعث و بان کرد،ی م افتیاطالعات از من در  یسازمان هرچ نکهیا یبرا -
  خواستی اواخر م ی... حتسمی من پل دونستی م اوشی. ساوشمیقاطع به دنبال قاتل س یلیکه خ

دوتا برادر بدجور به خون پدرشون تشنه بودن و هنوزم که هنوزه  نیرو هم با خبر کنه! ا امکیس
 از سروش متنفِر.  امکیس

 

و رهام با    داشتی کنارم قدم بر م نیما باز کرد، شرو یشد و در رو برا  ادهی و رهام پ میدیمقصد رس به
 پشت سرمون بود. یفاصله کم 

 

طرف   هیاز  ِس یپل  نیشرو نکهیشوک بهم وارد شده بود از ا یمشغول شده بودم و از طرف یلیخ ذهنم
 کنه.  یهمه داره کمک م نی نفر هست بهمون ا هیهم خوشحال بودم که 

 

 : دم یول و آشفته پرس مشغ یبا ذهن   بازم

 

 انقدر متنفرن از سروش؟  یچ یآخه برا -

 

 نشست و من هم کنارش، کامل برگشتم سمتش که گفت:  مکتین هی یرو

 

 چشمشون کشته! یسروش مادرشون رو جلو نکهیا یبرا -
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 دهنم و رهام اخطار داد:  یو گذاشتم رو دستم

 

 . یخانم برات دیرفتار کن  یع یطب -

 

برگشت سمت من. بلندتر از قبل   انیکه نگاه اطراف دمی دهنم بود بلند خند یکه دستم رو طورن یهم
که چرا  دمیهام نشست. حاال فهمچشم ی. اشک تودیهام خندهم از خنده  نیکه شرو دمیخند

  محرفا رو به  نیاون روز ا امکیس نکهیا ای د؛یدی باباش رو م  نکهیاز ا دیکشیهمه عذاب م نیا اوشیس
 زد.

 

 نگاهم کرد و گفت:  نی کمتر شد و شرو ندمخ

 

 ؟ یبود اوشیچه قدر عاشق س  -

 

نگاه  نی . دوباره برگشتم به شروکردی نگاه م نیبه رهام انداختم که با اخم به زم  ینگاه مین  دم،یلرز
 زد. لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم:  ییکردم که ابروهاش رو انداخت باال و لبخند کج دندون نما

 

 از اندازه عاشقش بودم!  شی . بیل یخ -

 

 سرش رو تکون داد و آروم اومد جلو و در گوشم گفت:  نیشرو
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 . ِس یسمت آقا پل پرهیم  یادیلرزوِن خانم کوچولو، ز یل ینگاهت خ -

 

زد و شونش رو    ینگاه کردم که چشمک نی شرو  یآب یهابه چشم زدی هام دو دو مکه چشم یحال  در
 دارم به رهام.  ییهاحس  هی دهیهم فهم نیشرو یانداخت باال. لعنت به من که حت

 

با   نیشرو یشوکه شدم ول  دم،یو برگشتم عقب که مهال رو د  دمیدختر پشت سرمون ترس هی یصدا با
 شم. بلند شدم که مهال با خنده گفت: نگاهش اشاره کرد بلند ب

 

 . یاینگفت قراره تو هم ب  نیهانا جون، شرو -

 

با   نی کار اونه. شرو دمیو فهم نیسمتم و بغلم کرد؛ بغلش کردم و نگاهم و دوختم به شرو اومد
 گفت:   شی شگیهم یال یخی ب

 

 حوصلم سر رفته بود. م؛یگفتم دور هم جمع بش -

 

بود. من وسط نشسته بودم و   سادهیو رهام بدبخت مثل درخت وا  مکتین یرو مینشست ییتا سه
 بود. سادهی بود و سمت چپم مهال و بغل مهال هم رهام وا  نیسمت راستم شرو

 

 سرش رو بلند کرد و به رهام نگاه کرد و آروم به من گفت:  مهال
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 .یدار یگریعجب محافظ ج -

 

سمت رهام که   پرهی نگاهش م یل یخ  دمی. ددخوری از تو داشت خون خونم رو م یول دم یظاهر خند به
 نگاهم به دستش افتاد و گفتم: 

 

 مهال جون.  یدار یچه ساعت خوشگل یوا -

 

 گفت:  ی به من جمع شد و با لبخند مهربون  حواسش

 

 قابلت رو نداره. زم،یآره عز -

 

 پررنگ تر شد و گفتم:  لبخندم

 

 . زمی عز  یمرس -

 

 با نمک گفت:  یاافهیسرش رو سمت ما کج کرد و با ق نیشرو

 

 شما دخترا.  نی اه اه چه قدر چندش -
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 براش نازک کرد و گفت:  یچشم مهال

 

 راحت.   التیخ  ستیاز تو چندش تر آدم ن  -

 

و   کردیبه رهام نگاه م گشتی برم قهیو مهال هم دم به دق  خوردی حالم از حرف زدن مهال بهم م داشت
 . رفتیم ی اعصاب من اسک  یرو

 

 که من گفتم: کردیبا اخم اطراف و نگاه م رهام

 

جاهامون رو عوض   شهیم ده،یبهم دست م  یاحساس خفگ نمیشی مهال جون من وسط م دیببخش -
 م؟ یکن

 

 بلند شد و گفت:  عیسر

 

 . زمیآره عز -

 

 . دمیکش ی بلند شدم و جام رو باهاش عوض کردم و نفس راحت خوشحال
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لحظه نگاهم کرد و نگاهامون به هم قفل  هیرو گاز گرفته،   نشییل**ب پا دمیرهام نگاه کردم که د  به
 شد و با اخم نگاه ازش گرفتم به نشانه قهر. 

 

برام گرون تموم شده بود، بله که هرجور راحتم به توچه اصال؟! از لج شالم رو دوباره عقب  حرفش
  ادیز یچپم که مانتوم در اثر کوتاه یپا یستم و انداختم رورا ی. پارونیو موهام و انداختم ب دمیکش

 رفت باال و پاهام کامل معلوم بود. 

 

اما تمام حواسم به رهام بود که داشت از   دمیخندیو به حرفاش م   کردمیظاهر به مهال نگاه م  به
که داشت حساس شده   یهمون اعتقادات کم  یاز رو ا یمن براش مهمم؟  یعنی. دیترکی م  تیعصبان 
 بود؟

 

  شتریداد تا ساعتش رو ب یدستش رو تکون م یخوشش اومده بود ه یل یانگار که از حرف من خ مهال
 پولش بود! یونیلیکه م یبه رخ بکشه؛ ساعت

 

 که نامحسوس نگاهم کرد و من ل**ب زدم:  نی و آروم از پشت سر مهال رد کردم و زدم به شرو دستم

 

 بابا.   میبلند شو بر -

 

 پررنگ تر شد و رو به مهال گفت:  لبخندش

 

 اه. ،یزنی مهال چه قدر فک م  -
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 لوس گفت:  یلی بهش رفت و خ یاچشم غره مهال

 

 از خداتم باشه.  -

 

 حرفش بلند شد و عقب عقب رفت و گفت:   نیبا ا همزمان

 

 عقب افتاده. میقیشده، کالس موس رمیبرم د دیخوب دوستان عشق من با -

 

که  ردشیتا رهام بگ ارهیافتادن و درم یعقب رفت و خورد به رهام و قشنگ تابلو بود ادا نطوریهم
 رهام هم از خدا خواسته گرفتش!

 

به من انداخت. از   ینگاه میمهال رو ول کرد و ن عیو دوختم به رهام که سر می و حرص نیخشمگ نگاه
 نگاهم متعجب شده بود!

 

 قلبش و گفت:  یو دستش رو گذاشت رو دیخند مهال

 

 بودا. کینزد یوا -

 

 به رهام نگاه کرد و گفت:  بعد
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 ممنون.  -

 

 بلند شدم و با لبخند گفتم:  عیسر

 

 هاست!لحظه  نیمن کارش نجات دادن ا  گاریگذشت مهال جون، ماشااهلل باد ری به خ -

 

زد    ی. مهال چشمکنییسرش رو انداخت پاابروم و انداختم باال، رهام اخم کرد و  یتا هیو   دمیخند بعد
 گفت:  دادی تکون م یخداحافظ یکه دستش رو به نشونه  یو در حال

 

 . یبا  یمن برم فعال با -

 

رو از    نیشرو یبه رهام انداختم که صدا یو دلخور یرفت نگاه عصب  یو براش تکون دادم و وقت دستم
 : دمیپشت سرم شن

 

 . نمیبهتره مدارک رو منم بب -

 

 جلب توجه کنه گفت:  نکهیو بدون ا کیاومد نزد رهام

 

 نظرمون داره. ری نفر ز هیقربان، چون انگار  دمیم حیتوض  یمن بهتون همه چ -
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 سرش رو تکون داد و اومد دست انداخت گردن من که متعجب نگاهش کردم و گفتم:  نیشرو

 

 بنداز بابا دستتو. -

 

 و گفت:  دیو دستش رو کش دیخند

 

 نشو.  یخوب وحش یل یخ -

 

 بهش رفتم و کالفه گفتم:  یاغره چشم

 

 حاال پارک؟ جا قحط بود؟ حوصلمون سر رفت.  -

 

 شلوارش و گفت:  بیج یدستش رو کرد تو نیشرو

 

 م؟یقدم بزن  هینظرت چ -

 

 .میو سکوت کرده بود  میزدی و تکون دادم و آروم راه افتادم.قدم م سرم
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 به حرف اومد و گفت:  نی شرو  یاز مدت بعد

 

 ؟ یترسی هانا، نم -

 

 بهش نگاه کردم و گفتم:   آروم

 

 ؟ یاز چ -

 

 گفت:  یجد  یبهم کرد و با لحن یق یعم نگاه

 

 .مییدا -

 

 نه! یاحمقانه باشه ول  دیشا دم؟ یترسی کردم. من واقعا از سروش م سکوت

 

که به شدت دنبال انتقام هستم و تا   دونمی رو م نیا ی ول  ستم؛ینه متنفر ن دمیازش متنفرم، شا من
 . شهیراحت نم  المیرو تموم نکنم خ یباز نیا

 

 شدم، گفتم:   رهیبه روبرو خ میداشتی که آروم قدم بر م طورن یهم
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 نه. -

 

 سنگ شد و گفت:  هیبا  یپاهاش مشغول باز با

 

 رو بسپرم.   یکار هیبهت  تونمیراحت م  ینطوریخوبه. ا -

 

 کردم و گفتم:  نگاهش عیسر

 

 ؟ یچه کار -

 

 و سرش رو آروم تکون داد و گفت:  دیخند

 

 ... یهم باشه ول دیشا دونمی . نمستین  یبی غر بیتو، کار عج  یچه قدر عجول -

 

 کرد و گفت:  دایشدم که لبخندش عمق پ رهی خ  بهش

 

 شو!   کیهر طور شده به سروش نزد -

 

 و گفتم:  دمیخند  نیمثل خود شرو میکنی م ینقش باز مینشه دار عی ضا نکهیا یبرا
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 . نهیبیاالن داره من رو به چشم دخترش م گهیاون د ک؟ یچه قدر نزد گهید -

 

 تکون داد و گفت:  دیی رو به عنوان تا  سرش

 

که  یاکنه. متوجه یکه تو رو هم وارد باز یخودت رو بهش ثابت کن  یطور خوامیم دونم؛ی رو م  نیا -
 گم؟ی م یچ

 

که وارد باند سروش بشم. پس چرا   خوادی رو آروم تکون دادم و به فکر فرو رفتم. اون از من م سرم
 کنه؟ی نم  یمخالفت  زنه؟ی نم  یرهام حرف

 

باعث لرزش    نی. اخم جذاب ترش کرده بود و ادییپایبهش انداختم که با اخم اطراف رو م ینگاه مین
هم پر از اعتماد  شی قدم کیکه حضوِر  نهیمهم ا ،میچه قدر با هم بد باش ستی دلم شد. مهم ن  شتریب

 خوبه برام.  یه یبه نفس و روح

 

چند تا   هیبشم. آره حق با اونه! فقط کاف کینزد یلیبه سروش خ   دیافتادم. من با نی حرف شرو ادی به
 .نکهیاما غافل از ا ام،ی حرکت ب

 

*** 
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ور به اون ور   نیمثل مار از ا امکی. سلرزوندی سروش کل عمارت رو م یعصب دادی داد و ب یصدا
 بده.  رییجو متشنج رو تغ  نیاز ا یتا بلکه کم  رفت،یم

 

رو   دنیکه ترس  ییکسا افهی حفظ تظاهر، ق یخودم جمع شده بودم و برا یمبل تو یالکپشت، رو مثل
 یال یدست قهیدم به دق نیباعث شده بود شرو نیآخر و ا میبه خودم گرفتم. سروش زده بود به س

 اش بکشه.موه

 

اومد و  می به سمت مبل کنار دیکوبی م  نیزم یکه عصاش رو محکم رو یدر حال ت،ی با عصبان  سروش
 هام رو با زبونم تر کردم و آروم گفتم: نشست. ل**ب

 

 باباجون؟   نیختیکه انقدر بهم ر شدهیچ -

 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه خسته ا میذره هم به من شک نکنه. ن هیتا  کردمی رو م میسع تی نها

 

 نشده. یچ یه -

 

به سمتم اومد  شونیپر امکی. سشدی مشکوک م شتریب  کردمی اصرار م  شترینگفتم. اگه ب یزیچ گهید
 بود گفت:  سادهیو به رهام که باال سرم وا

 

 اتاقش تا استراحت کنه، مراقبش باش! یهانا رو ببر تو -
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آهسته  یهاانداختم. با قدم  امکیبه سروش و س ینینگاه غمگگفت و من بلند شدم و  یچشم رهام
 .سادمیپله دوم که گذاشتم وا یها رفتم. پام رو، روبه سمت راه پله 

 

  یو ه  دمیکردم خودم رو مضطرب نشون بدم. دستم رو به هم مال یسمتشون برگشتم و سع به
عمرم بروز   یکه تا به حال تو  یتیمنتظر نگاهم کرد که با مظلوم امکی . سکردمیتر مل*با*م رو با زبون 
 نداده بودم، گفتم: 

 

  نجایخواستم بگم، ا  یول  ستیمربوط ن چیافتاده، خب مطمئنا به من هم ه یچه اتفاق دونمی من نم -
باغ قصد جون من رو کرده بود. من نگران بابا و تو هستم  یتو قاینفر دق هیخطرناِک! چون   یلیخ
 !امکیس

 

 صداقت گفت:  تی هاش نشوند و در نهال**ب یمهربون رو یلبخند امکیس

 

و    ستین یادلم! مسئله زی . برو استراحت کن عزتِ یتو االن در اولو  تیممنونتم هانا، آرامش و امن -
 . میکنی حتما حلش م

 

 هیفرستادم.  رونی ب قیبه سمت اتاقم رفتم. تا وارد اتاق شدم نفسم رو عم  رو آروم تکون دادم و سرم
 بود!  یخوب   یلیپسر خ  امکیکوچولو حس عذاب وجدان داشتم. س یلیخ  یل یکوچولو، خ

 

  یبامداد تمام 4. امروز ساعت  رون ی گذاشتم و نفسم رو محکم فرستادم ب نمیقفسه س یرو رو دستم
 بود. ختهی اتاق سروش بهم ر
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شبه داره    9کرد و هراسون تا االن که ساعت  داریداد سروش همه رو ب یصبح بود که صدا 6ساعت 
 هیداغون بودن چون قض شتریو رهام ب  نیشرو ها،نی. جدا از همه اکنهیم هی تمام محافظاش رو تنب

 یهمه اون دعواها نی. بگشتمی م  اوشی مرگ س لمیوسط دنبال ف نیتر شده بود. من هم امشکوک 
که توسط  ییهالم یف یسروش تمام  دمینامحسوس فهم یل یخ  یلیخ  یپرس و جو هیفقط با  حصب 

 !کنهیم ینگهدار یانبار یرو تو شهی ظبط م هاشن ی دورب

 

از پنجره   رونی تخت نشستم و به ب  یبهم نداده. رو یخبر  چیسپردم و تا االن ه  نیکار رو به شرو نیا
که راحت به خونه پر   یِ چه دشمن نیا ها؟ی ختگیبهم ر نیباشه ا تونهی م یشدم. واقعا کار ک   رهیخ

 رو مطمئنم! نیکه هست حتما از خودشونه. ا ی! هرککنه؟ی عظمت و پر قدرت سروش نفوذ م

 

از   یامک یرو در آوردم. پ میبردم و گوش  بمیدستم رو داخل ج عیسر م،یهود بیج  یتو  یلرزش گوش با
 بود.  نیوطرف شر 

 

 کردم.  داشیپ -

 

 کردم:  پی لبم نشست و تند تا یرو  یلبخند

 

 به دستم برسون. یجور هی -

 

 تخت و به سمت در رفتم و بازش کردم.  یرو گذاشتم رو یدر آروم گوش  یصدا با
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 زد و گفت:  یلبخند یبود! ول شونیهم پر یلیبود، خ شونیپر امکیس

 

 زم؟ یتو عز امیب شهیم -

 

زدم و رفتم کنار، وارد اتاق شد و تا در رو بستم، برگشت سمتم  ینگاهش پر از التماس بود، لبخند یتو
 ! دیو بازوهام رو سفت چسب

 

 ! ِس یپل هیواقعا  نیهانا، بهم بگو که شرو  -

 

 داد زدم:   بای هانا. چشمام رو گشاد کردم و تقر زنهیم ی دست هیداره بهت  ن،یی پا  ختیر یهور دلم

 

 امک؟ یس ی گ یم یارد یچ ؟یچ -

 

 هام زل زد و گفت: چشم یتو

 

 .کشهی رو م نی بهم بگو. بابام بفهمه، شرو یدونی م  یهرچ -

 

 بازوهام رو از حصار دستاش آزاد کردم و گفتم:  محکم
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 بترسه؟  سی پل  هیبابات از  دیچرا با  امک؟یس  یگیم یچ -

 

 ادامه دادم:  یزدم بهش و با لحن متمسخر زل

 

 ... یحرفا نم نیباشه؟ اصال ژسِتش به ا سی پل نیشرو -

 

 هستم! یخوب  گر یباز گفتنیبهم م شهیگذاشتم. هم  مهیرو نصفه و ن حرفم

 

 شدم، ل**ب زدم:  رهی وحشت زدش خ افه ی*با*م رو به حالت لرزش در آوردم و به قل

 

 ؟ یگی که نم یجد -

 

شلوارش کرد و به    بیدستش رو داخل ج ی. عصب دونمینم  یزی که من چ شدیداشت مطمئن م  کمکم
 رو دنبال کرد.  یریسمت پنجره اتاق رفت. دست آزادش رو مشت کرد و با نگاهش مس

 

 گذشت که برگشت سمتم و گفت:  قهیدق کی

 

بفهمم واقعا  یکمکم کن  دیپر از محافظه! با نجای. اادیها نممطمئنا حاال حاال  رون، ی بابام االن رفته ب -
 نه.  ای ِس یپل  نیشرو
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 تماس گرفت.  نیبا شرو شدیموافقت تکون دادم، کاش م  یرو به معنا سرم

 

تخت نشسته   یوقته رو یل ی. خدمی فهمی م  شیشونیپ یرو از عرق رو  نیبود و ا تابی ب  یلیخ  امکیس
. تمام مدت نگاهم به دادمیمبل نشسته بودم و پاهام رو تکون م یشده. منم رو رهی خ  نیو به زم

 . ادین  یامیپ چیه کنمی ازت خواهش م ایبود؛ خدا میگوش

 

 نگاهم رو بهش دوختم.  عیاز جاش بلند شد و من سر امکیزل زده بودم، س می که به گوش طورن یهم

 

 و گفت:  دیموهاش کش یال یدست

 

 !شمی م وونهی. دارم دنییپا میبلند شو بر -

 

پر معنا به رهام انداختم که اخم  ی. نگاه رونی از اتاق زدم ب امکیدهنم رو قورت دادم و جلوتر از س  آب
 !دهیاونم فهم نکهیکرد. مثل ا

 

  نییپا دیرو کش  رشیها قرار داشت. دستگرفت که پشت راه پله   یتند به سمت در یهابا قدم  امکیس
 ن هم برم داخل. باز شد. داخل شد و از من خواست که م یو در به راحت

 

المپش رو روشن کرد که نگاهم به  امکیخاک برداشته بود! س یبود و سرد. کل اتاق رو بو  کیتار
 داخلش بود.  لیافتاد که انواع و اقسام وسا یقفسه بزرگ 
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زدم و   یدلگرم  یاز رو یچرا انقدر آشفته بود؟ لبخند کرد،یکه نگران نگاهم م  امکیسمت س برگشتم
 گفتم: 

 

 پلـ.... آخ! نیآروم باش، من مطمئنم که شرو وونهید -

 

 یاخورد، ناله  نیزم  یشد و صورتم محکم رو اهیچشمم س  یجلو  امکیحس سوزش پشت گردنم، س با
 شد!  کیاطرافم تار یایکردم و دن 

 

*** 

 

و محال   نیبش  دیآخِر خِط؟ نا ام گهیجا د نیا نیو بگ  نیبرس یاز زندگ یامرحله هیحاال شده به  تا
گنجشک، ناآروم   هی! همون لحظه دلتون مثل نینیرو بب   ایدن یهایی بایممکنه که ز ری غ گهید نیبدون

 !د؟یباشه و فقط خدا رو صدا کن

 

ها رمان  نیکه مثل ا کردمی زود اتفاق افتاد! همش فکر م  یل یخ یهمه چ تم،یوضع نیا یمن تو قایدق
  یبرا ی. درسته؛ من خودم رو حت رمیمی و آخرشم م فتمیم ر یبعد گ کنمیم دای سرنخ پ یکل ها،لم یو ف

 مرگ هم آماده کرده بودم!

 

 بسته شدم!  یاتاق سرد به صندل هی یو کوفته که تو حالی ب یبا بدن   نجام،یمن ا حاال
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 یدست هیبهم  امکیافتاد؟ مگه رهام پشت سرم نبود؟ حال اون چطوره؟ س  یچه اتفاق شد؟ی چ قایدق
 زد؟

 

رو تکون دادم و  جونمی ب یهاذهِن ضربه خوردست! از سرما ل**ب نیا یسوال تو یکل ایکه خدا آخ
 ده؟یها کردم. اما چه فا

 

لحظه هم  نیا یتو دونستمی م یروز؟ در باز شد و سروش اومد داخل. حت  ایچنده؟ االن شب  ساعت
و   یوول خوردم و با خوشحال  یکم  نیهم یبدم برا یکردم به خودم تکون  یکنم. سع ینقش باز دیبا

 بغض گفتم: 

 

 دستام رو باز کنه.  ادیب  یکی کجاست؟  نجای. انیدی نجاتم م نیایم دونستمی م ن؟یاومد -

 

 سمتم اومدن و من گفتم:  کری! دوتا مرد غول پافزودی اتاق م یفضا یسروش، نگاه سردش به سرد اما

 

 . دیدستم رو باز کن عیسر ومدنی تا ن -

 

 زدم و گفتم:  غی به سمت باال که ج دنیرو تکون دادن و موهام رو کش  میصورم، صندلبر خالف ت اما

 

 موهام رو ول کن کنده شد! ؟یمعلوم هست چته وحش -
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دوال شد تا من رو   کمیدستش نبود. به سمتم اومد و  یتو شهیهم یاز عصا یخبر گهید سروش، 
 زد و گفت:  ی. لبخندنهیخوب بب 

 

 . یچه عروسک ناز -

 

 ! یدهنم رو قورت دادم. ترسناک شده بود و البته، عوض آب

 

 رو ول کردن که سروش با دستش چونم رو گرفت و گفت:  موهام

 

 خودت ابله؟ من گنده تر از تو رو از سر راهم برداشتم. چه برسه به تو!  شیپ یفکر کرد یچ -

 

.  دمیکش ی قورتش بدم چه عذاب نکهیا یبرا دونهیمثل استخون سد راه گلوم شده بود. خدا م بغض
 مثل خودش نگاهم سرد شد و آروم تر از خودش گفتم: 

 

 ؟ یرو از سر راهت برداشت اوشیطور که سهمون -

 

 خورده بودم! یکثافت لجن من تو دهن نیاز ا د،یچیدهنم پ یتو یدرد بد  امیبه خودم ب تا

 

 .رونیدهنم رو محکم پرت کردم ب یهم فشار دادم و خون جمع شده تو یهام رو، رو درد چشم از
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 داد زد:  سروش

 

  دیبا. از همون روز اول یکردیکارا و امور دخالت م  یاز حد تو  ادیمن به تو اعتماد کردم، اما تو ز -
 .یکه تو خطرناک دمیفهمیم

 

 تر از خندم بود. کردم که باعث سوزش لبم شد. لحن صدام مسخره یامسخره  یخنده

 

 من برات خطرناکم؟ یبزرگ، گنده و خفن. خودتم قبول دار ینه بابا، آقا -

 

 گرفته بود.  نهینبود و جاش رو خشم و ک یخبر  شیدوست داشتن یهانفرت بهم زل زد. از اون نگاه با

 

 دادم: ادامه

 

 هام. البته...داستان نیا ینه پر ادعا. من خودمم. من، آدم بده م،یاآخه من نه آدم گنده  -

 

 رو بردم جلوتر و لبخندم رو کش دادم، ادامه دادم: سرم

 

 تو!  یداستان زندگ یآدم بده  -
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کردم   یبلند یشدم. از درد ناله  نی به شکمم زد و پرت زم  یسمتم حمله کرد و با پاهاش لگد محکم به
 از اندازه! شی ب  یل یدرد داشت، خ یل یو به سرفه افتادم. خ 

 

  میهاش نه؛ دو هزارنوچه  یول رونی نداشت. سروش از اتاق رفت ب یادهیفا چی ه یو پا زدم ول  دست
 .می قو یل یآره من خ م،یمن قو ی. ولادی رم بس یاد یز یافتاد که قراره بال

 

  ریاومدن، ز یو به سمتم م زدنی رو باال م  ناشونیغوال آست نیو قورت دادم و همونطور که ا بغضم
 ل**ب گفتم:

 

 مراقب خانوادم باش.  ا،یخدا -

 

 .دمیکش یبلند غی شکم و دست و پا و صورتم ج یتو یحس سوزش بد با

 

 رهام 

 

 گفتم:   یبلند یاتاق سرهنگ و باز کردم و با صدا در

 

 کنم قربان.  یخواهش م م،یبش  یخانم برات  الی خیب م یتونی سرهنگ ما نم  -

 

 صورت کبودش گرفت.  یو دستش رو جلو  نیینگاه پر از بغضش رو انداخت پا  نیشرو
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 بهم انداخت و گفت:  یانگاه دلسوزانه  سرهنگ

 

  نیاز ا یسرنخ چیه یدونی طور که خودت مهمون  یسروان. ول مینکی تمام تالشمون رو م میما دار -
 ! ستیدختر ن

 

 : دمیدادم و نال  هیتک واریبه د حالی شد و به سمتم اومد. دستم و رو ب بلند

 

 رفتم کمکش! ی . کاش مدادمی و نجاتش م  دمیفهمی نکرده، کاش م یاون گناه -

 

 شونم گذاشت و گفت:  یدستش رو، رو  سرهنگ

 

دور کردن    یتو رو از خانم برات نکهی. ایو فرار کن  یبوده که زود بفهم نیا ریخدا بزرِگ رهام جان، تقد -
 . ستیتو ن  ریتقص

 

که ناعادالنه خورده بود  ییهااز جاش بلند شد و اومد سمت ما، صورتش از ضربه  تابیب  نیشرو
 داغون شده بود. یحساب 

 

  میکردن و با گوش  هوشی هانا و رهام به سمت اتاقشون رفتن، من رو ب  نکهیاز ا: سرهنگ بعد ن یشرو
بندست   ری و التماسش کردم به دادش برسه اما، نتونست. تقص  دیفهم امکیدادن. س امی به هانا پ
 . زدمیبه آب م گداری ب  دیقربان، نبا
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 زد و گفت:  یلبخند گرم  سرهنگ

 

 . ستیکدومتون ن چیه ری تقص -

 

 به من کرد و گفت:  رو

 

 . میکنیشد بالفاصله خبرت م یبه سر و صورتت بکش، خدا بزرِگ. خبر یبرو استراحت کن و دست -

 

. هر چه قدر هم بهم ییبرم جا تونستمی . اما من که نمرونی گذاشتم و از اتاق اومدم ب ینظام احترام
 .شمی م وونهیدارم د رم،یبگ  یخبر هی دی . بارمیبگن برو، من نم 

 

  رهی خ واریبه د حالی و ب   یصندل  ی. ولو شدم رورهی نم رونی وقت از ذهنم ب چ یه هوششی ب سمج
 شدم.

 

 کردم.   انشی جر نیکردم که وارد ا یچه غلط ؟ی کشته باشنش چ اگه

 

به   ییچا وانیرو به مسعود انداختم. کنارم نشست و ل  حالمی شونم نگاه ب  یرو  ینشستن دست با
 سمتم گرفت و گفت: 
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 . یبزن روشن ش -

 

 گفتم:  حالی ب

 

 !خورمی نم -

 

 و گفت:  دیکش یپوف

 

  یتونی رفتارت م  نیبا ا ی. تو فکر کردکننی م یری گیهفته است که شبانه روز دارن پ کیها رهام بچه  -
 ؟ یببر شی رو پ یکار

 

بغض کردم. نگاهم رو به سمتش برگردوندم و   قمیرف یمرد، جلو هی یجلو م،یزندگ یبار تو  نیاول یبرا
 با بغض گفتم: 

 

 خودم رو ببخشم. تونمیمن عاشقشم مسعود، اگه کشته باشنش، نم  -

 

 نگران سرش رو تکون داد و گفت:  مسعود

 

 . ان شااهلل زنده است!میدی . هانا رو نجات مییتوکل کن به باال  ِن،یخدا بزرِگ رهام، خدا ارحم الراحم -
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عذاب وجدان داشت و حاال، خودش   یلی خ چارهی ب دم،یرس  نینگاهم رو چرخوندم که به شرو طاقتی ب
 کنه. دای از هانا پ  یزد تا سرنخ  یم شی رو به آب و آت

 

 تو دختر؟  ییهانا، کجا هانا،

 

*** 

 

هفته است که رفت و آمد مهال   ک ی. دمیسرم کش یصورتم گذاشتم و کاله رو کامل رو یرو، رو نکمیع
 . عمارت هم فقط سرباز داخلِش. ستین  یهم خبر امکی. از سادی م ریو د رهی ه. زود ممشکوک شد

 

 تماس رو وصل کردم.  عیسر  م،یزنگ گوش یصدا با

 

 .میکرد دای پ ییزایچ هیسروان،  -

 

 شدم و محکم به سمت اداره روندم.  نیکنه، سوار ماش  یخداحافظ یندادم حت  فرصت

 

*** 

 

 هانا 
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مزخرف خالص کردن. انقدر روش نشسته بودم تمام   ی که من رو از شر اون صندل  یِ شکرش باق یجا
 استخونام درد گرفته بود.

 

داشتم با فوت کردن   یبود و سع ختهی صورتم ر یاز موهام تو کهی ت هیسرد بود.  یل یهم خ نیزم  یول
 کنارش بزنم اما قدرت فوت کردن هم نداشتم.

 

هفته است که فقط من رو به باد   هینمونده.  یازم باق  یصورت  گهی. مطمئنم دکردی بدنم درد م تمام
 هستم. یآدم ک پرسنی و م رنیگی کتک م

 

  یتعجب کردم و با صدا دنشیبازم رو به در دوختم که باز شد و مهال اومد داخل. از د  مهین یچشما
 گفتم:  یخش دار

 

 ؟ یکنیم  کاری چ نجایمهال؟ تو ا -

 

 سمت خودش و نشست رو به روم! دینشستم رو کش یکه من روش م  یزد و صندل یلبخند

 

متنفرم! دستش رو دراز کرد و لبخندش   گاریس یدر آورد و روشنش کرد. از بو فش یک  یاز تو یگاریس
 رو کش داد و گفت: 

 

 بامداد. قهیدق 2ساعت  -
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 ساعت آشناست!  نیافتاد و ساعتش... اما ساعتش! چه ا دشیبه دست کش نگاهم

 

 برام آشناست.  یلیدست خ  لیفرم و استا نیا

 

 بردم باالتر و گفتم:   یرو کم صدام

 

 ؟ یکن  یم یچه غلط  نجایبا توام! ا -

 

رو   شیآغشته به رژ ل**ب صورت  یهافکر کنم! ل**ب نهی ب یم  لمیف ادیو ز وونست ید نمیا د،یخند
 جمع کرد و گفت: 

 

 دل بست!  یگرفت و به تو داهات دهیمن رو ناد یچطور اوش یتو. من موندم س  یزیچه قدر نفرت انگ -

 

 ساعت!   نیدست، ا نیشدن. ا  قی. نفس هام بلند و عم دیسوت کش مغزم

 

 ! شیتو کشت -

 

 شد و شروع کرد به راه رفتن. به حرف من توجه نکرد و گفت:  بلند
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تو رو   نکهیشک انداخته بود تا ا یمن رو تو  ستیجون پسرش براش مهم ن یکه حت یتجارت با مرد -
مجبور شدم بمونم معامله کنم. سر تو،   نیهم یبرا  رمیازت بگ  یحال هی ومدیکرد. خوشم م یوارد باز
 ! اوشیمثل س

 

 وحشت گفتم:  با

 

 . شیتو کشت -

 

 و گفت:  دیخند

 

واست بفروشم،   متیهات رو ده برابر قبه سروش گفتم بذار کار پسرت رو تموم کنم تا محموله یوقت -
 داد. تاوان شکستن احساس من.  یتاوان پس م دیبا اوشیل کرد. سقبو یفکر چیبدون ه

 

 زدم:   غیو پر َخش ج  بلند

 

 ! یلعنت شیتو کشت -

 

تکون   یباعث شد که محکم دست و پا بزنم. خودم رو به سخت نیدوباره به بدنم برگشته بود و ا جون
 .کردی م ترح ی و من رو جر  دیخندی زدم. اما اون فقط بهم م  غیدادم و ج
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 مرد.  بایچه قدر ز  یدونی نم  زمیرو من کشتم، آخ عز  اوشیاومدم بهت خبر بدم که س -

 

 و عربده زدم:  نیی پا ختیاز چشمام ر یاشک قطره

 

 دستام رو باز کن. ی. جرات داریعوض  کشمتیم  وون،ی ح کشمتی م -

 

 زد و گفت:  یخند تک

 

 ها. آخه جوجه رو چه به پارس کردن؟ اوهو، چه غلط -

 

 سوزاننده گفتم:  یگاهش کردم و با لحن ن نیخشمگ

 

 ترســو! ،ی هم ندار یجرأت چیهمه ادعا ه نیبا ا ادیخوشم م  ،یکنی ازم که دستام رو باز نم یترسی م -

 

بستم و بلند   یزدم و پاها  غیکه ج دیشد و لبخندش جمع شد. به سمتم اومد و موهام رو کش  یعصب
هفته بود   هیکه  ییکه از فرصت استفاده کردم و دستا نیکردم و محکم زدم به شکمش. افتاد زم

  ز. مهال ان یکرد و خوردم زم  ریطنابش رو شل کرده بودم رو باز کردم و هجوم بردم سمتش اما پام گ
 باعث شد که زود طناب دور پاهام رو باز کنم. نیو ا دیچ یپی درد به خودش م 
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مهال فرو کردم. موهام رو ول کرد و من   یدستا یهام رو توزدم و ناخن   یغیشدن موهام ج دهیکش با
صورتش زدم و چنگ انداختم به  یتو  ی. مشت محکموارید یمحکم هولش دادم که خورد تو

 بود که موهام رو بکشه.  نیبکنه ا تونستیکه م یصورتش. تنها کار

 

 : دمیصورتش غر یتو

 

 !یل. همون طور که عشقم رو کشتآشغا کشمتی م -

 

مونده بود. نفس   وارید ی. رد خون رونیزم  یخورد رو زی و اون ل واریبه د دمیرو محکم کوب   سرش
ته  گهیجا د   نیرو به تنم بمالم. ا  یهمه چ یپ دیمهال گشتم. با فیک ینفس زدم و دنبال سنجاق تو

 به در بسته بخورم.  ییجا  دیبرداشتم، شا  فشیک یتو یمهال رو با اسلحه  یخطه! سنجاق مو

 

کجاست؟   نجایمن ا ی. خدارونی تف به مهال از اتاق آروم اومدم ب هیو باز کردم و بعد از انداختن  در
 کال دار و درخته! نجای نه. ا یخونه هستم ول  هیداخل  کردمی فکر م 

 

گذشتم تا من رو   واریتم و از کنار دنگاهم به دو تا نگهبان افتاد. آروم آروم قدم برداش  یکی تار نیا یتو
پارس سگ نگاه نگهبانا به طرف من و   یکه با صدا واریمونده بود که برم اون ور د گهیقدم د هی. ننینب

بدنم بود شروع   یکه تو یکه کنار پام نشسته بود برگشت. آب دهنم و قورت دادم و با تمام درد یسگ
فقط   رمیدارم کجا م دونستمی . نمدمیشنی رو م دناشونی دو ی. داد نگهبانا بلند شد. صدادنییکردم دو

.  کردیصورتم و زخمام رو بدتر م  یتو خوردی برسم. شاخه درختا م ییجا هیبه   دیتا شا دمییدویم
 اسلحه بلند شد و داد نگهبان:   کیشل  ی. صدادمییدوی و با تمام توانم م دمی کشی بلند م یهانفس 
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 . سایوا -

 

بهم برسن کارم حتما تموِم. برگشتم   ان،یچهارتا نگهبان دارن دنبالم م دمیپشت سرم نگاه کردم که د به
 کیکه،  نی گرد به ماش یی. با چشماسادمیو وا دمیکش  یبلند غی ج  نیماش کی الست غیج  یکه با صدا

 گفت:  جبشد و با تع  ادهی ازش پ امک یباز شد و س نیسانت باهام فاصله داشت نگاه کردم. در ماش

 

 هانا.  -

 

و اسلحه   امکی و دستم و انداختم دور گردن س  دمییحرکت دو یشد که تو ترکی ها نزدنگهبان یصدا
 هاشون رو گرفتن سمتم.و اسلحه دنیسرش. نگهبانا رس  یرو گذاشتم رو

 

 زدم:   غیج

 

 !کشمشی م ن،یبش  کینزد -

 

 آروم گفت:  امکیس

 

 . امکی هانا منم، س -

 

 زدم:  ادی بغض فر با
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 . یرو کشت  اوشی. تو هم سیآشغال هیخفه شو، تو هم مثل بابات  -

 

 کردم. داتی. من تازه پ زمیکنم عز یهانا خواهش م ،یکنی اشتباه م -

 

 رو به عقب کشوندم و گفتم:  امکیها ساز نگهبان  یک یشدن  کی نزد با

 

 .نی هاتون رو بنداز. اسلحهنینش  کیگفتم نزد -

 

 بلند داد زد:  امکیهم نگاه کردن که س به

 

 ها.هاتون رو احمق اسلحه نیبنداز -

 

کرد.   کیکرد و بالفاصله به سمتم شل  یزرنگ  شونیک ی یول   نیزم یرو آروم گذاشتن رو هاشوناسلحه
 از دستم خالص بشه. امکیبلندم باعث شد دستم شل بشه و س  غیج

 

 کنارم نشست و گفت:  امکی . سدمیکش غی ج هیو با گر نی زم یبه دستم خورده بود. افتادم رو  ریت

 

 شد هانا؟  یچـ... چ -
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 کنم. هیگر تیدر اون وضع تونستمی دستم تمام جونم رو گرفته بود و فقط م دیشد یزی خونر

 

 هیبفهمم.  یزی چ ذاشتی و درد نم هیها هجوم برد. گربلند شد و به سمت نگهبان  یعصب امکیس
 ولو شدم و دستم رو فشار دادم. داد زدم:  نیزم  یاسلحه اومد. رو کیشل  یلحظه صدا

 

 خـــدا. -

 

 گاز گرفت و گفت:  عیسر  امکیگذاشته شدم. س نیکنده شدم و داخل ماش نیزم  یرو از

 

 کنم!  یهانا. خواهش م اری. طاقت ب مارستانیمت ب بر یاالن م  ست،ی ن یزیچ -

 

 گفتم: هیو با گر  یبه صندل  دمیبه هق هق شد. سرم رو محکم کوب  لیتبد میگر

 

پست فطرت که به خودشون و خانوادشون هم رحم   یمشت عوض  هی ن؟یهست  یک گهیشماها د -
 .کننی نم

 

چشمم  نی ماش شهی. از تو شیزیچ  هیمحکم خورد به  نی بگه که ماش  یزیسمتم و خواست چ برگشت
 سروش بود! نیزده بود بهش. اما. اون ماش امکی که س ین یافتاد به ماش
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دو طرف باز شد و من و   یباباش. درا یقفل شده بود رو امک یشدن. س ادهیو چند تا نگهبان پ  سروش
 . نیزم یرو  میو پرت شد میشد  دهیکش رونی ب کرایتوسط اون غول پ امکیس

 

 گفت:  نیشد. خشمگ رهی خ  امکیبه سمتمون اومد و به س  سروش

 

 به پدرت؟  ؟یکنی م یبه من نامرد -

 

شده بود و مبهوم بودن   دمید یدستم، باعث تار یزیسرش رو بلند کرد و نگاهش کرد. خونر امکیس
 ! دمیشنی رو م امکیبه صورت س یدر پ  یپ یهای لیسروش و س  دادی داد و ب یکلمات. صدا

 

ولو شده بودم و ناله   نیزم یکه رو  ی! سروش به طرف من کردی اما، سرد به باباش نگاه م  امکیس
به   امکی. اون لحظه سدمیکش یکبود غیگذاشت که ج  رخوردمی دست ت یاومد و پاش رو، رو کردمیم

 . داد زد:ختیهاش رگونه یچشمش رو یاز تو یسمتم برگشت و نگران اشک

 

 بس کن بابا.  -

 

 . دیکش یم  رونی و جونم رو ذره ذره از تنم ب دادی تر فشار محکمسروش م اما

 

 عربده زد:  امکیس
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 تمومش کن بابا، ولش کن پست فطرت رذل! -

 

و   دیکشیو عربده م زدی دست و پا م امکی ها گرفتنش، سشد که به سروش حمله کنه اما نگهبان  بلند
 .گفت ی فحش و ناسزا م

 

دستم برداشت و نشست   یزدم. پاش رو از رو یخدا رو صدا م غمیبود و هر لحظه با هر ج ادیز دردم
 باال سرم و گفت: 

 

 . خائن! رسونمی جون به لبت م   ،یول کشمتی نم -

 

  دیبا یبه ک گهیمن د ای. خداکردی م هیهم گر امکیشدت گرفت، همراه من س میشد و من گر بلند
لحن صادقش   ایمهربونش  یهابه نگاه کنه؟یم هی زار برام گرکه زار   یامکی س نیاعتماد کنم؟ به ا

 اعتماد کنم؟ 

 

 رو به نگهبانا گفت:  رفتی م نشیکه به سمت ماش  یدر حال سروش

 

 تا صبح سگ لرزه بزنن.  دیدو تاشون رو به درخت ببند -

 

به درخت   امکیکنده شدم و به خودم که اومدم من و س  نی چه قدر گذشت که از رو زم قیدق دونمی نم
قدر عذاب نکشم.  نیتا ا رمی تر بم عیسر خواستیبود و دلم م دهی. درد امونم رو برمیبسته شده بود

 . کردیهوا به دردام اضافه م یسرد
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شده   رهیشب خ ی اهیسکوت به س یداشتم و تو یوحشتناک یل یبند اومده بود و حاال سردرد خ میگر
کارمون  گهی د میدونستیو م میمونده بود ابونیب نیا یزد. دوتامون تنها تو ینم یحرف   امکیبودم. س
 تمومه.

 

نبودم و به   ی. درسته بنده خوبین یبیم یدار دونمی م ایرو بلند کردم و به آسمون نگاه کردم. خدا سرم
  یرحم کن. آب دهنم رو به سخت یل یبه خانوادم، مادرم خ ،یتوجه داشتم ول شهیعشق و حاالم هم 

امک به  یس یدادم که صدا  هیگلوم، مواجه شدم. سرم رو به درخت تک دیقورت دادم که با سوزش شد
 گوشم خورد: 

 

 ؟ یدرد دار یل یخ -

 

 : دم یشنیبه زور خودم هم م  یرو حت صدام

 

 ندارم! یابا مرگ فاصله -

 

 زدم و ادامه دادم:  یتلخ  لبخند

 

 . رمیرو بگ  اوشینتونستم انتقام مرگ س یکه حت امعرضهی انقدر ب  -

 

 صداش بغض دار بود و سوزناک:  امکیس



 رور دختر ش 

411 
 

 

تو به  دونستمی بکنم. هانا، من م ینتونستم کار یمن هزاران بار، با بابام تنها بودم ول ؟یمن چ -
بازم شک داشتم. تا  یول ِس یپل ن یشرو دونستمی. از اول هم میومدیما ن یبه خونه یراحت  نیهم

کنم.   ظت! متاسفم که نتونستم ازت محاف هییخبرا دمی و فهم   دمیتو د یطفره تقالهاش رو برا نکهیا
برات   تونستمی بود و من نم  دهیاون اتاق، پشت اون قفس پدرم رو به من اسلحه کش یاون شب تو

 مراقبت کنم.  اوشی س یکنم. متاسفم هانا، نتونستم از امانت یکار

 

 . متقابال برگشت و بهم نگاه کرد و گفت: ختی از چشماش فرو ر ینگاه کردم که قطره اشک   بهش

 

بودم. من تمام تالشم رو    وونتید یخواهر واقع هیبود اما، مثل   پروای از رفتارات ب یل یخ نکهیبا ا -
ال بوده. قسم کار مه دمیکردم و فهم دایرو پ   اوشیمرگ س لمیکردم تا بابا تو رو با اون دخترا نفرسته. ف

 حال ممکن، بکشمش!   نیترکنم، به ترسناک  دایاگه نجات پ خورمیم

 

 چشمام و گفت:  یزد تو زل

 

 .یکن  میو همراه یکن زنده بمون یپس سع -

 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 

 .دمی قول م -
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. آروم  زدی شب برق م یاهیتو س یهاش حت چشم یزد و مهربون نگاهم کرد. مشک   یجونی ب  لبخند
 گفتم: 

 

 ؟یتو همدست بابات بود امکیس -

 

 زد و گفت:   یپوزخند

 

  ی. براکردی کار م  نیرو مجبور به ا اوشیبشم، س ردستشیز رفتمی ! چون اگه نمیدروغ چرا. آره، زور -
اون آلوده  خواستمی . نمکنمیبشه در عوض، من براش کار م  اوشیس الی خیبابام شرط گذاشتم که ب

 بشه!

 

 من آلوده نبود! اوشی س نکهیا یاز ته دل زدم، برا یو لبخند  دمیکش یق یعم  نفس

 

 شده بود! یقربان امک،یوسط س نیلبخندم جمع شد. ا عیسر اما

 

 و به آسمون نگاه کرد و ادامه داد:  دیکش یپوف

 

  یعروسک تو هیبا دوستام رو هم نداشتم. مثل  حی از ته دل، تفر دنیحق عاشق شدن، خند  یمن حت -
نداشتم   میزندگ یتو یعشق چی. من هکردی باهام م  خواست ی دلش م  یبابام بودم و هرکار یدستا

 ه؟ یهانا. عاشق شدن چه شکل
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 توجه به حرفش گفتم:  یکردم و ب  بغض

 

 زندان.  یتو... ممکنه بر امکیاما س -

 

 گفت: به حرفم برگشت نگاهم کرد و  تیاهمی ب

 

. ینگاهت رو ندار اریاخت ،یفکرش  یهمش تو لرزه،ی قلبت م یش یعاشق م  یوقت گنی م دمیشن -
 راسته؟

 

 به درد دستم اضافه شده بود. امکیس یدرد قلبم از ناراحت  خت،یری م نییپشت سر هم پا   اشکام

 

 داد زدم:  بلند

 

 اعتراف نکن.  ی زیزندان، تو رو خدا به چ یری تو م  امکیس -

 

 مهربون گفت:  ی برق زدن، پر از آب شده بود! با لحن  چشماش

 

 دختر خوب! میمونی زنده م نی حاال بب -
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*** 

 

 رهام 

 

 

 

 

 

 شدت در اتاق و باز کردم و گفتم:  به

 

 ن؟ یکرد داشیپ -

 

 گذاشت. سرم رو تکون دادم که گفت:  یبلند شد و احترام نظام زیاز پشت م یغفار سروان

 

ساعته اما بعد  کیساوه قرار داره. رد  یکی شهر تهران نزد  رونی ب  ییجا م،یرو زد  امکی ن، ما رد سقربا -
 از کار افتاد. 

 

 دهنم و قورت دادم و گفتم:  آب
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 کجاست؟  قی دق نیدیخوب، فهم -

 

 تکون داد و گفت:  دیی رو به عنوان تا  سرش

 

 هم اونجا باشن.  یخانم برات  میستیما هنوز مطمئن ن  یبله قربان، ول  -

 

 و گفتم:  دمی موهام کش یال یدست

 

 .نیبد  یرو به سروان ناظر  قیمرد! آدرس دق یخوب، خسته نباش یل یخ -

 

 اومدم. مسعود به سمتم هجوم آورد و گفت:  رونی کرد و من از اتاق ب اطاعت

 

 رفته!  امکیکه س ییبه اونجا میرو اعزام کن  روهایسرهنگ گفت تمام ن  ؟یدیرهام. شن -

 

 به آب بزنه.  گداری ب  ینجوریممکنه ا ریاز تعجب گشاد شد. سرهنگ؟ غ چشمام

 

 و گفتم:  دمی هم کش یرو تو  اخمام

 

 بده؟ یدستور نیباعث شده که همچ  یچ یعنی -
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 هاش رو انداخت باال و گفت: شونه مسعود

 

 فقط دعا کن هانا اونجا باشه.  م؛یآماده ش می بر  ایواال. ب دونمی نم -

 

. گناه کنم و نمیرو بب شییا یدر یهاکه دوباره اون چشم نهیهفته تمام آرزوم ا کیکنم؟ من  دعا
 و موهاش رو بو کنم.  رمی دستاش رو بگ

 

من   کردی خودش فکر م یگستاخانش هم تنگ شده. حسادتش وقت یجواب دادنا یبرا یحت دلم
 گذاشتم و فشردم تا بلکه از دردم کم بشه. میشونیپ ی! دستم رو رو فهممی نم

 

رو   زاتمیضدگلوله رو تنم کردم و اسلحه و تمام تجه  یچجور دمیفکر هانا بودم که اصال نفهم  یتو انقدر
 هانا رو نجات بدم!  دیشده با ی. هرجوردونستمی م یزیچ  هیآماده کردم. فقط 

 

. سرهنگ اخم کرده بود و آروم به  میشونیپ یو دستم رو دوباره گذاشتم رو میون مخصوص شد سوار
 : د یزد، آروم پرس یشده بود. مسعود دستش رو دور گردنم انداخت و لبخند تلخ رهیخ  نیزم

 

 دلت رو برده؟  ینجوریکه ا شدهیچ -

 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم
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و از حق خودش   ستین  زونیت و نترس! آوپرواس  یاون واقعا ب ،یاحمقانست مسعود ول دونم،ی نم -
 . برهیدل من رو م  یاز کاراش زشته ول یل ی. خکنهیدفاع م یدر برابر هرکس 

 

 شدم و گفتم:   رهیمسعود خ یهاچشم به

 

 !ستی مسعود. دست خودم ن  وونشمیمن واقعا د -

 

 تلخ تر شد و گفت:  لبخندش

 

 واقعا پروئه. ،یول  قیرف فهممی م -

 

 زدم و گفتم:  یکرد و زد پشتم. لبخند آروم یحالی ب یخنده  بعد

 

 پررو بودنش هم، دلبرانست! یحت -

 

*** 

 

 هانا 
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. حاال که روزه همه ستیآسمون ن یهم تو دیخورش یکه حت  بهی ظهره و هوا سردتر شده، عج کینزد
 چه به آدم. زنهی پرنده هم پر نم  نجایا یقابل باوره که حت ریواضح تره! غ یچ

 

کرده بودم و   یادیز یزی . خونردیکشی نفس م  قینگاه کردم که چشماش بسته بود و عم امکیس به
ل*با*م رو گاز   اد،ی! از درد زنی زم  یرو نمیبش تونستمی هم ندارم. کاش م  سادنیتوان وا یحاال حت 

 . زنمیو خدا رو صدا م  رمیگیم

 

به   یسرم رو زور امکیس یهم نذاشتم و منتظر مرگ نشستم. با صدا یساعت هم پلک رو کی یحت
 سمتش برگردوندم: 

 

 ! ادیم نیماش  یصدا -

 

 گفتم:  حالی ب

 

 . شنومی من که نم -
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 بلند گفت:  یو با صدا دیکرد که چشماش وحشت زده شد. رنگش پر نگاهم

 

 ؟ی درد دار زم؟یشده عز د یهانا، چرا رنگت سف  -

 

 حرف بزنم.  تونستمی . دهنم خشک شده بود و به زور مشدی و مدام کج م ستادیای ثابت نم  سرم

 

 طاقت ندارم. من مردم، مراقب خانوادم باش! گهید امک،یس -

 

 گفت:  یعصب

 

 . نِ یماش یهانا. گوش کن! صدا یبهتره چرت و پرت نگ  -

 

 .شدیاطرافم م یصداها دنیواقعا سردرد مانع از شن ،ی کردم بشنوم ول  یسع

 

سرم رو بلند کنم رو نداشتم انگار، فلج شده بودم. چشمام   نکهیافتاد و چشمام تار شد، قدرت ا سرم
 .زدی که اسمم رو با وحشت صدا م دمیشنیرو م امکیس یاما صدا افتادیهم م یداشت رو

 

جام بهتر   ا،ی اون دن رمی اگه بم دونمی . مرمی بم  یخفت و خار نیبا ا  م،یزندگ یتو  کردمی فکرشم نم یحت
 حالم گرفته بشه. یو مطمئنا قراره کل  ستین  نجایاز ا
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که  ومدیم گهید یچند تا صدا امک،یس یباز بود و صداها نامفهوم. عالوه بر صدا  مهین چشمام
 . کردمیرو حس م خوردی بدنم که تکون م ،یهم افتاد ول یهام کامل رو. چشمگنی م ی چ دمیشنی نم

 

 ...یعنی که؟ی ندارم؟ چرا همه جا تار یدرد گهید چرا

 

 من مردم؟  یعنی

 

*** 

 

 . ویس یبه بخش آ  یزدانیدکتر  یآقا -

 

 زندم؟  ایاالن کجا هستم. مردم  دونمی چشمام رو باز کنم نداشتم، نم نکهیا قدرت

 

ر  پلکمو باز کردم که نو یال یکردم حداقل چشمام رو باز کنم. به سخت یتکون بخورم؟ سع تونمی نم چرا
 به شدت با چشمام برخورد کرد که، باعث شد چشمام رو باز ببندم. 

 

به   یبود! سرم رو کم   یواضح تر شد! باال سرم فقط چراغ مهتاب دمیآروم آروم پلک زدم تا د دوباره
! آروم آروم خط  هاستمارستان یب  یافتاد که تو ییهازونیتلو نیکردم و نگاهم به ا لیسمت راست ما

 . رفتیم  نیی سبز رنگ باال و پا
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 کردم دستام رو تکون بدم اما نتونستم. یصورتمه، سع  یرو یزی کردم چ حس

 

 .دونمی خوشحال باشم؟ نم   دیبودم و البته، زنده! با مارستانیب من

 

باال سرم  وارد شد. اومد  رونیبود ب ختهیبلوندش رو ر یکه موها یمانند باز شد و پرستار یاشه یش در
 زد و گفت:  یو لبخند کم جون 

 

 .یخداروشکر به هوش اومد -

 

 بود.  دنیانجام بدم نگاه کردن و نفس کش تونستمی که م یکار تنها

 

 با ُسُرمم ور رفت و آخر سر گفت:  کمی  پرستاره

 

 !یخانم  یپدر من و دکتر رو درآوردن. خوش برگشت ،یبود هوشی چند وقت که ب نیتو ا -

 

دکتر مرد مسن برگشت. دکتر اومد باال   هیرفت و بالفاصله با  رونیزدم و اون با لبخند از اتاق ب  پلک
 گفت:  ییسرم و با خوشرو

 

 به، هانا خانم افتخار دادن و چشماشون رو باز کردن. به -
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کرد. رفت سراغ دست  نشونیرو باز کرد و نور چراغ قوه رو انداخت داخل چشمام و معا چشمام
 زد و گفت:  یهم رفت. دکتر لبخند یخورده بود و آوردش باال که از درد اخمام تو ریراستم، همون که ت

 

 . یدستت رو بلند کن یتونیم  نمیحان کن بب . امتیخوب، خداروشکر سالم -

 

 . دوال شد و گفت: شدی کردم دستم رو بلند کنم اما تا نصفه و بعد ول م یسع

 

 ؟ یحرف بزن یتونی م -

 

  یلی دهنمه. دکتر ماسک رو برداشت و من آروم، خ یرو  ژنیماسک اکس دم،یرو باز کردم که فهم دهنم
 آروم گفتم:   یلیخ

 

 ... جا؟ نیاومدم ا ا...  یمن چـ... چطور -

 

 پررنگ شد و گفت:  لبخندش

 

 دختر.  یتر بود  یقو کردم،یکه فکرش رو م یزی. از چنجا یخوب و فداکار آوردنت ا یآدما یسر هی -
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ُسُرمم، همراه دکتر از اتاق خارج   یآمپول تو قیدهنم و پرستار با تزر یماسک رو گذاشت رو دوباره
 شدن.

 

کجاست؟    امکیس اره؟یسرمون ب  ییبال خوادی کار سروِش؟ نکنه دوباره م  یعنیخوب؟   یآدما یسر هی
 حال اون چطوره؟ 

 

! پلکام رو گذاشتم  میمشت دستگاه و س هیاتاق بودم و  یزدم و به اطراف نگاه کردم. فقط من تو  پلک
  عیسر کرد،ی م  قیوجودم تزر یکه آرامش رو تو یکس یهم تا به سرم استراحت بدم، اما با صدا  یرو

 چشمام رو باز کردم و نگاهش کردم. 

 

ن حالم رو  و نگرا  کنهی چشمام نگاه م یصاف صاف داره تو  نجا،یبود، نجاتم داده بود و حاال ا خودش
 م بوده؟ انقدر نگران یعن ی گرفت؟ی ! چرا نگاهش رو نم پرسهیم

 

 منم رهام.   ؟یشنوی صدام رو م -

 

 فکر و ذهنم شده! ام،ی که االن تمام دن یهست یتو همون ،یخودت دونمی م آره

 

 یشد و نم اشک رو تو دهیتوانم رو جمع کردم و دستم رو آوردم باال، نگاهش به دستم کش تمام
هم پخش   یلعنت ونیزیاون تلو یو صداش تو دیتپی تندتر م اد،ی . قلبم از تعجب زدمیچشماش د

 !شدیم
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  ومدیرو لمس کنم اما، اون خوشش نم  هاشش یداشتم دستم رو به سمت صورتش ببرم و ته ر یسع
 تخت.  یدوباره دستم و شل کردم و افتاد رو نیهم یبرا

 

 کرد و گفت:  نگاهم

 

 .دمینباش، خودم مراقبتم. قول م یچینگران ه گهید -

 

 ! آروم پلک زدم و به زور گفتم: ادتریز جانمیتر شده بود و ه دیقلبم شد تپش

 

 امک؟ ی... سـیس -

 

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 

  دایپ ترع یتا سروش رو سر کنهیم یما امنه. نگرانش نباش، داره با ما همکار شی اونم خوبه، جاش پ -
 .میکن

 

 خوبه، چشمام رو به زور بازنگه داشته بودم. امکیراحت شد که حال س  المیخ

 

 رهام؟  -
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 گفت:  اقینگاهم کرد و با اشت منتظر

 

 جانم؟  -

 

 و حال من دگرگون تر! شدی م  ادتری بوق خط سبز رنگ ز یصدا  هرلحظه

 

 سرفه گفتم:  با

 

 شم؟ی ... مـیمرخص م  یک -

 

 پلک زد و گفت:  آروم

 

 . باشه؟ یکن خوب بش یفقط سع ،یهروقت که رو به راه شد -

 

شدم. اونم  رهی خ  شیسبزرنگ طوفان یهم گذاشتم و به چشم ها یرو به عنوان موافقت رو چشمام
 به چشم هام بود.  رهیخ

 

 **ب زد:ل
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 ! یچه گناه لذت بخش -

 

*** 

 

  شتریرو بگم و دستم رو ببودم و فقط تونسته بودم درست کلمات   مارستانیب  یبود که تو یروز سه
 بلند کنم اما، قدرت راه رفتن نداشتم.

 

. مخصوصا  ومدنیم دنمیبه د یلی و البته رهام خ نی همه مدت سرهنگ و مسعود و شرو نیا یتو
 خبر نداره و قول داده که مراقبم باشه.   یچی مادرم از ه گفتی سرهنگ که م

 

بودم. پرستار تازه برام آرام بخش زده   ونیمامورا مراقبم بودن و من واقعا از ته دل بهشون مد تمام
صورتم قرار گرفت. نفس   یرو   یزیشد و چ  یسرم خال  ری که... ز بردیبود و کم کم داشت خوابم م

  ری ز الشتکنم. ب دایتا نجات پ زدمی بوق بوق بلند شده بود. دست و پا م یبکشم و صدا تونستمی نم
 هیکه محکم دستم و بلند کردم و دنبال  شدمی صورتم بود. داشتم خفه م  یشده بود و رو دهیسرم کش

 گشتم اطرافم. یزیچ

 

  دیاما من با دادنی بود، دستام داشتن توانشون رو از دست م یاشهیش وانیل هی میکنار ز یم یرو
که داشت خفم   یبه فرد  دمیرو محکم کوب وانیکه ل شدی خودم رو نجات بدم. چشمام داشت بسته م

  شآخ یزدم و صدا  یضربه محکم تر نکهیو اون محکم تر فشار داد تا ا فتادی ن  یاتفاق چی. هکردیم
  غیو ج  دمیکش  قیبلند و عم  یصورتم برش دارم. نفسا یبلند شد. بالشت، شل شد و من تونستم از رو 

 زدم.
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 و رهام اومدن داخل. نیدر باز شد و شرو دینکش  هیثان به

 

.  کردمیانداختن و بعد به من که داشتم از ترس سکته م یافتاد نگاه نیزم  یکه رو  یجسد کس به
 . کردمی بود که داشتم حس خفه شدن رو تجربه م یدفعه چندم

 

 .کردی که داشت خفم م یچرخوندم سمت کس  یرو به سخت نگاهم

 

 استفاده کرده بود.  یمتفاوت  یو مدل مو شی بود و از آرا دهیبود! لباس پرستارا پوش مهال

 

به سمتم اومد تا آرومم کنه! رهام و چند تا مامور زن اومدن و مهال رو بلند کردن و از اتاق    نیشرو
 . رونی بردنش ب

 

.  دمیکشیکمکم کرد تا دوباره دراز بکشم. از ترس چشمام رو باز نگه داشته بودم و بلند نفس م   نیشرو
دهنم گذاشتن که راحت   یرو، رو ژنیکنن. ماسک اکس   قیداخل تا آرام بخش بهم تزر ختنیپرستارا ر

م رو  سر قطو من ف دیپرسی بار حالم رو م  کی هیثان 10تمام مدت، هر  نیتر تونستم نفس بکشم! شرو
 .دادمی تکون م

 

 گفت:  یداخل شد و با نگران رهام

 

 ؟ یخوب  -
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 که دوباره توش خش افتاده بود گفتم:  ییهم انداختم و با صدا یرو، رو پلکام

 

 ! نیتنهام نذار -

 

 گفت:   نینگاه کرد و خطاب به شرو  نیبه شرو رهام

 

 .میمونی به بعد من و سروان، تو اتاق م  نیاز ا -

 

و من   کردی هم گذاشتم. مسکن داشت کار خودش رو م یو آروم چشمام رو، رو  دمیکش یق یعم  نفس
 . دمیشنی بازم م  ی. صداها کم شده بودن ولبردی رو به عالم خواب م

 

 م؟یش نشدچطور متوجه  -

 

 کالفه و سردرگم گفت:   نیشرو

 

 واقعا پرستاِر! میواقعا. حتما فکر کرد دونمی نم -

 

 سکوت برقرار شد که دوباره رهام گفت:  یمدت
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 از طرف سروش بود.  -

 

 گفت:  یجد  نیدفعه شرو نیا

 

براش!   میدار یخوب  یمنتظر بمونه که خبرها دیگذشت. سروش هم با ری خداروشکر به خ دونم،ی آره م -
 . میشیاز شرش خالص م یبه زود

 

*** 

 

امورا اضافه شده بود و پرستارا کمکم  اتفاق وحشتناک برام افتاد، به م نیکه ا  یاون شب یفردا
بهم زد   یبودم که در باز شد و سرهنگ داخل شد. لبخند  نی تا بهتر بتونم راه برم. درحال تمر کردنیم

 و گفت: 

 

 . یمرخص بش دیخوب، فکر کنم کم کم با -

 

 گفت:  کرد،ی اتاق نشسته بود و به راه رفتنم نگاه م یکه تو  نیشرو

 

 خوب نشده قربان.اما، اون حالش کامال   -
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رو به   نیبه حرف شرو   تیاهمیانداخت و دوباره به من نگاه کرد و ب  نیبه شرو  ینگاه مین سرهنگ
 من گفت: 

 

 دخترم. یبهتره لباسات رو بپوش  -

 

نگاه کردم که شونش رو   نیو من، به شرو  رونی . سرهنگ از اتاق رفت بگفتنی نم یچ ی ه پرستارا
 ندونستن! یانداخت باال به معنا

 

رفت و پرستارا چند دست لباس برام آوردن و کمکم کردن تا تنم کنم. راه  رونیهم از اتاق ب  نیشرو
 رفتن واقعا برام سخت بود.

 

که قرار بود    یبشم. تا خود محل نیاسکورتم کردن و کمکم کردن که سوار ماش  یحساب  نیدم ماش  تا
 ی. مامورامیشد ادهی ساده نگه داشت و پ یاخونه  یرو به رو نی. ماش کردیرو ببرن، دستام درد م من

  تکه سمت راس یمتر 50خونه  هیبازوم رو گرفته بودن و من رو به داخل خونه بردن.   ریزن ز
. وسط حال  یانبار شیک یبود و  یی دستشو شیکیآشپزخونه و اتاق بود و سمت چپ دوتا در بود که 

مبل   ی. رو نشستیبود و به دل م ی. خونه ساده اونیزیتلو هیمبلمان  یمبلمان بود و روبه رو هم
 اطراف شدم. رهام با لبخند اومد داخل و گفت:  دنینشستم و مشغول د

 

 ؟ یهست یخوب، راض  -

 

 گفتم: یواکنش  چیه بدون
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 !هیمدت آره، عال هی  یکنم، برا یکه تا ابد توش زندگ ستیقرار ن  -

 

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 

 !نتتیبب خوادیکه م  نجاستینفر ا هی -

 

برگشتم   عیاز پشت سرم اومد. سر ییآشنا یکه صدا ،ی تعجب نگاهش کردم و خواستم بپرسم ک با
 پر شدن از اشک، صداش زدم:  عیکه سر  ییسمتش و با چشما

 

 . امکیس -

 

و   دییبه سمتم دو  امکی. سنیو خوردم زم  اوردی ام دووم نوسط راه پ   یشدم که برم سمتش ول بلند
و   ختیر یهم همراهم اشک م  امکیبود. س یهام جارگونه  یاز رو لیهام مثل سبغلم کرد. اشک 

 صورتش و گفتم:  یمبل نشوندم و من دستم رو گذاشتم رو یتا بلندم کنه. رو کردی کمکم م

 

 جات امن بود؟ ؟یحالت خوبه؟ کجا بود ؟یخوب  -

 

 دستم و بو*س*ه زد و گفت:  یرو

 

 شدم.   تری تو عال دنی با د ،یخوبم خواهر -
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 ل**ب گفتم:  ریبه رهام نگاه کردم و ز  ی و با خوشحال دمیخند

 

 ممنون.  -

 

 : دمیو آروم پرس امکی سمت س عی. برگشتم سر رونی هم گذاشت و از در خونه رفت ب یرو، رو  چشماش

 

 امک؟ ی س یکه اعتراف نکرد یزیبه چ -

 

 لبخند زد که تکونش دادم و گفتم:  فقط

 

 با توام.  -

 

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 

 . یشیچه خوب نگران حالم م -

 

 و گفت:  دینگاهش کردم که خند یعصب
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که دارم   نیا. اما گمیرو نه، به خاطر تو بهشون نم ییزای چ هی یول دونستنی اونا خودشون م -
و   میاریب  ری به سودم تموم شه. دعا کن هانا، دعا کن تا بابام رو گ  یقراره کل کنمی م یباهاشون همکار

 .می راحت ش  شهیهم یبرا

 

 از ته دل زدم و گفتم:  یلبخند

 

 . کار ما هنوز باهاش تموم نشده!میاری م ریگ -

 

*** 

 

و عوامل   امک یماِه من و س کی. گذشتی م مارستانیب ی که از واقعه خفه شدنم تو شدی م یماه کی
تنگ شده. راه  یل یخ ربودیمامان، هاله و ه ی. دلم برامیکردی م یخونه زندگ  نیا یتو ی تیکادر امن
 شمونسر و گو کمی  امکیمن و س ن،یب  نیندارم. فقط ا یمشکل گهید بایو شده تقر یعال یل یرفتنم خ

  یو سع رونیب  رمی م ادینباشه، فقط من! ز ی. نامردمیدی گوش نم  ادیسرهنگ ز یو به حرفا جنبهیم
من و   ایهانا ب گهی. ]انگار نشسته منیزم یآب شده رفته تو ست،یدنبال سروش بگردم. اما ن کنمیم
 کن![ دایپ

 

و سر به سر    امکیو س  نیمن با شرو تی می. صم رسهیتر به نظر متر و کالفه خسته  یلیروزا، خ  نیا رهام
 .فهممی سردش م یرو از رفتارها نی و ا کنهیم تشیاذ یادیگذاشتنم با مسعود، ز

 

  یکه گاه زنمی م ییحرفا هیو منم  کنهی م تمیاذ یلی و مسعود هم خ  ستیمنم ن  ری خوب، تقص اما
از  یکی تا  رونیرو برده ب  امک یس نی. امروز، شروخندهی م یل یخ یو گاه کنهی سرهنگ اخم م
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کنن. فقط من بودم و رهام، با چند تا مامور که مشغول  دایرو پ کردی که سروش اقامت م ییهامحل 
 و جستجو بودن. یاب یرد

 

 .کردنی گوش م یزیگوشش بود و به چ یاز مامورا و هدفون تو یکینشسته بود بغل   رهام

 

 گفتم:  رفتم،ی که به سمت اتاق م نطوریرو فرستادم داخل شالم و بلند شدم و هم امموه

 

 باالپشت بوم. رمیمن م -

 

رفتن   یاتاق خواب بود برا یکه تو  ییهااز پله  نیهم یبرا زنهی م یچه حرف  یندادم کس یتیاهم گهید
بدنم افتاد. رفتم  یسرد بود و لرز تو یلی به باال پشت بوم، باال رفتم و در پشت بوم رو باز کردم. هوا خ

. با  دمیکش قی. چشمام رو بستم و نفس عم ریبود و دلگ ی. هوا ابردمیپام رو د ریز یهاجلوتر و خونه
 . خودش بود یچشمام رو تا ته باز کردم. صدا قم،یشق  یرو یسرد یِ حِس ش 

 

 : سالم عروسک. سروش 

 

رو پشت    هشی کر افهیسمتش که ق دمی. آروم چرخدنیدهنم؛ بدنم شروع کرد به لرز یاومد تو قلبم
 زده بود!  یسرتا مشک پی . ت دمید یدود نکیع

 

 ؟ یایب  یتونست یچطور نجا،ی: تو... تو امن
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 و گفت:  میشونیپ ی رو گذاشت رو اسلحه

 

 . یدست کم گرفت یلی تو من رو خ -

 

  یبا لحن نی هم یبرا  رمیخودم رو بگ  یکردم نتونستم جلو یانداختم. هرکار یسر تا پاهاش نگاه  به
 مسخره گفتم: 

 

 !یکنی و رو نم  یهست ی. وگرنه شناگر ماهریراه بر یتونی که نم یکردی م یباز لمیما ف یپس جلو -

 

 و گفت:  دیخند

 

 ت!نکنم؛ هوش  فیو ازش تعر رم یبگ  دیوقت ند چیه تونم ی رو نم یزیچ هی -

 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 

از   یترسی . نمیچرا من رو دست کم گرفته بود دونمی نم  ی. ولستیدرش ن  یمن باهوشم، شک نکهیا -
 ؟یسادیاالن رو به روم وا  نکهیا

 

 که حواسش پرت بشه! ادامه دادم: خواستم،ی رو م نیشدت گرفت. من هم  خندش
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  یتا اعضا ی کشتی همه آدم رو م ن ی. تو ادمیبفهمم که، کم هم نفهم یزی ظه ممکن بود ازت چهر لح  -
 همه هوش و ذکاوتم؟   نی. برات ضرر نداره ای بدنشون رو قاچاق کن 

 

 زد و گفت:   یپوزخند

 

 ! یفهمی نم یچی تو از پول ه -

 

 زدم و گفتم:   یپوزخند تلخ متقابال

 

 نفر بود.ازت مت اوش،یپول بود که س نی هم یبرا -

 

رو به حالت قهقهه به عقب پرتاب کرد که از فرصت استفاده کردم و اسلحه رو از دستش   سرش
 زد و گفت:  یهی . به خودش که اومد، لبخند کردمیکش

 

 نه بابا.  -

 

پر کرده بود! اون همچنان   نهینبود و جاش رو نفرت و خشم و ک  یاز لرزش بدنم خبر گهید حاال
 . کردی م یو من رو عصب دیخندیم

 

 . ینکرت و بنداز ی: بهتره صدامن
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 زد و گفت:  یبدجنس   لبخند

 

 عروسک؟  یجونت رو کشتم ناراحت اوشی س نکهیاز ا -

 

قدر راحت از مرگ پسر خودش حرف   نیو پست فطرت باشه که ا  حیوق تونهیانسان چه قدر م هی
 !زنهیم

 

 و گفتم:  شی شونیپ ی رو گذاشتم رو اسلحه

 

 ببند دهنت رو لجن.  -

 

 چشمام و گفت:  یزل زد تو صاف

 

مرگش رو گرفتم. به مهال گفتم کارش رو تموم کنه.   میتصم گهیکه بهم گفت دوستت داره د یلحظه ا -
  یکه خونش رو یا. لحظه زدیسم تو رو صدا مموقع مرگ هم ا یحت  یدونیدرست روز تولدش! نم 

. اما دست کم گرفته بودمت، تو رو  ستیسر راهم ن یمانع چیراحت شد که ه الم یخ  خت،یر هاشهیش
 !کشتمی مثل سگ م  اوش،یمثل س دیبا هم

 

 زدم:  غیاز ته وجودم ج  نی هم یآمپر چسبونده بودم برا گهیحد و مرز داره؟ من د جنون
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 .وونیخفه شو آشغال ح -

 

 یهاوونی مثل ح یول ومدی. از سرش خون منی زم یسرش که افتاد رو یتو دمیاسلحه محکم کوب با
  یدر پ  یپ یها! به سمتش حمله بردم و تمام صورتش رو چنگ انداختم. مشتدیخندی رذل هنوز م 

 صورتم خوابوند.  یچک محکم تو هینکرد و  یپشت سرهم. اون هم نامرد

 

که با دستش،  ی. در حال کردی م ترمی عصب  نیو ا ومدی. از دماغم به شدت خون منی زم یدم روش پرت 
افتاده بود، افتاد و  نی زم یبه سمتم اومد. نگاهم به اسلحه که رو کردی خون دور دهنش رو پاک م

ک  یشل یخواستم برم سمتش که متوجهم شد و اومد بهم حمله ور شه که اسلحه رو برداشتم و صدا
 ! دیچی فضا پ یتو

 

! با  نیزم  یشده بود، افتاد رو  یمخش خال یکه گلوله تو ینکردم! سروش، درحال  کی... من شلاما
در   امکیکرده. س  کیکه شل یمت کس و برگشتم س نی زم  یلرزون، اسلحه رو پرت کردم رو ییدستا

 . کردی سروش نگاه م یبود و به جنازه  ستاده یکه اسلحه دستش بود، مات وا  یحال

 

رفت و بغلش کرد و مسعود و رهام هم  امکیبه سمت س نیباال و شرو ختنی مامورا ر یکم تمام کم
 . کردیمن رو نگران م نیشوک بود و ا یتو ،یبود. بدجور امکیس یسمت من اومدن. تمام حواسم پ

 

  رهیخ  شد،یجمع م  وونیح یسروش که مثل الشه یبه جنازه  هیحال خودش نبود. با گر یتو امک،یس
 همه درد و رنج رو نداشتم. نیشدم و ناله کردم. من طاقت ا
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 صداش زدم:   هیو با گر دمییدو امک ی به سمت س کردیکه داشت کمکم م  یخی به خانم ش تیاهمی ب

 

 ؟ یشنوی. صدام رو مامکیس -

 

. دادنی و مهلت نم   ختنیریهاش م گونه یصورت من. اشک گوله گوله رو  یرو  دیچرخ چشماش
 ل**ب زد:

 

 کشتمش! -

 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 

 . من! اوشیرو کردم س  نکاریمن ا  ش،ی نه، نه. تو نکشت -

 

 ها ل**ب زد:  وونهید مثل

 

 !میکشتمش هانا. راحت شد -

 

 گفتم:  هیهمه آدم واقعا زشت بود. سرم و تند تند تکون دادم و با گر نیجلو ا یبغلش کنم ول  خواستم

 



 رور دختر ش 

440 
 

 بود که مادر و برادرت رو کشت. یهمون کس نیا ا،ی . به خودت بامکیس -

 

 بکنم.   یکار امکیس یکه برا کرد ی و با چشماش به من التماس م کردینگران بهش نگاه م  نیشرو

 

 اومد سمتمون و گفت:  رهام

 

 . دیکن قیبهش شوک وارد شده، بهتره بهش مسکن تزر -

 

 داد زد:  یخ یرو گرفت و رو به خانم ش  امکی دست س نیشرو

 

 . دیرو صدا کن میسروان، پزشک ت  -

 

 رهام به سمتش برگشتم:  یرو تماشا کردم. با صدا امکیو رفتن س سادمیوسط وا اون

 

 تموم شد.  -

 

 رو پاک کردم و گفتم:   اشکام

 

 مرد؟  -



 رور دختر ش 

441 
 

 

 تکون داد و گفت:  دیی رو به عنوان تا  سرش

 

 . یبکن  یزندگ   یتونیراحت م الیبا خ گهیشدن. د ریافرادشم دستگ -

 

 رهام گذاشت و گفت:  یشونه یدست رو مسعود

 

 !رسهی نم امکیدرصد هم به س کی  یاموالشون هم مصادره شد. حت یناگفته نماند که تمام  -

 

 رد و بدل کردم و گفتم:   نشونیب  ینگاه نگران،

 

 کنه؟ کاریقراره چ امکیپس، س  ؟یچی ه یعنی -

 

 و گفت:  نی نگاهش رو انداخت زم رهام

 

 .دونمی نم -

 

صحنه جرم بودن.    یررسمامورا در حال ب هی. بقنییو رهام و مسعود رفتن پا ستادمیهمون جا وا من
 ل**ب گفتم: ری و ز دمیصورتم کش  یخشک شده رو یهابه خون  یدست
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 !یگریدر د  دیز رحمت بگشا ،ی . خدا گر ببندد ز حکمت درزدی م یحرف قشنگ هی شهیمامان هم -

 

 رفتم.  نییزدم و نگاه از جسد سروش گرفتم و به سمت پا  یتلخ  لبخند

 

*** 

 

 بامداد  3ساعت 

 

به سقف زل زده بودم.   یکی تار یباعث سردردم شده بود. تو نیو ا بردی خوابم نم کردم،ی م یهرکار
  ینگاه کردم ول   داریکه خواب بودن و ب ییبلند شدم و به کسا عی به گوشم خورد. سر یک ی هیگر یصدا
 یارو توش خوابونده بودم رفتم و درش رو باز کردم. صد  امکیکه س ینبود. به سمت اتاق یخبر

 بود که سکوت اتاق رو به هم زده بود. امکیس یهیگر

 

 رفتم و آروم گفتم:  کشینزد

 

 . امکیس -

 

پاک کرد   عی من سرش رو بلند کرد و من رو نگاه کرد. اشکاش رو سر یتخت نشسته بود، با صدا یرو
 تخت، رو به روش نشستم. یو من رو
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 زل زدم.  امکی که اونجا بود رو، روشن کردم و به صورت س  یخواب کوچک چراغ

 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 

خبر مرگ   نکهیحامله بود؛ تا ا کم ی سالم بود! مامانم سر داداش کوچ 12بابام مرد،  یوقت  ادیم ادمی -
محل کارش رو برامون آوردن! اون موقع  یسکته کرده بود تو یباور  ریو غ بی بابام رو که به طرز عج

من چراغ   طرها موقع خواب، بخانبود تا شب  یی بابا گهی. ددهیبه آخر رس گهید ایدن  کردمی حس م
بخره.   رکاکائوینبود که هروقت ل**ب ترکنم برام ش ییبابا  گهیحموم رو، روشن بذاره تا من نترسم. د

با   میکنم و کجا ساکت باشم و خانم. تمام زندگ هیکجا گر دونستمی نم  ی. من حتکردی م یقراری هاله ب
دوباره رو به   ی کوچولو، روشن پسردم، گذشت! مامانم با آوردن اون خانوادم رو از دست ب نکهیترس از ا

از مامان و خانوادم   دیکه با کردمی شده بود خواهر و داداشم! حس م  امی. تمام دندیبخش مونی زندگ
نترسم، شجاعم و   گنیکه بهم م  نِ یهم یمراقبت کنم در نبود بابا. مسئول خانواده رو گردن گرفتم. برا

دوست شدم   اوشیکه با س ی. زماندمیها رو داجتماع بزرگ شدم و انواع و اقسام آدم  یپررو! من تو
از دستش دادم و   نکهیکنم. تا ا یگاهم باشه اما، بلد نبودم براش عاشق  هیتک تونهی مرد م هی دم،یفهم

 . خورمی هر روز حسرتش رو م 

 

 نگاه کردم و گفتم:  من شده بود، یکه محو حرفا امکیس به

 

فکر کن که سروش مادرت رو ازت گرفت. داداشت رو   نیاما... به ا ستمیتو ن یمن جا امک،یس -
کارت بذارم اما،   یرو یاسم تونمی . من نمیکرد یسالها با فکر مرگ پدرت، زندگ  نیکشت و تو، تمام ا

 بهش فکر نکن.  کنمی خواهش م
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 بون گفتم: تر و دستش رو گرفتم و مهر کینزد رفتم

 

 باهاتم داداش! شهیمن هم -

 

*** 

 

 گفتم:  ینگاه کردم و لبخند زدم. با لحن شاد کردینگاهم م ی که با نگران  امکیس به

 

 . یلعنت میما با هم حرف زد امک،ی س الیخ یب -

 

 و گفت:  دیکش یپوف

 

 .ترسمی از واکنششون م -

 

 شد و خصمانه نگاهم کرد و گفت:  ادهیپ  نیبا اخم از ماش رهام،

 

 ن؟ یگرفت میبکنم، چرا انقدر زود تصم ی فکر هی تونمی من م -

 

 رهام، زنگ خونه رو زدم.   یبه حرفا  الیخی زد و من ب یلبخند معنا دار امکیس
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 . دیچیپ فونیآ یتو میزندگ  یصدا

 

 ه؟ ی: کربود یه

 

 و گفتم:  فونیآ  یرو بردم جلو  صورتم

 

 منم توله بز!  -

 

 و گفت:  دیخند  امکیدر رو باز کرد. س عیو سر دیکش فونی پشت آ یغیج

 

 پسر؟   ایدختِر  -

 

مامانم  یسرهنگ برا یالبخند، چمدونم رو برداشتم و در رو باز کردم و اول رفتم داخل. چه خونه با
 بزرگ به همراه تاب. باغچه پر از گل که مطمئنم کار دست مامانه!  اطیگرفته! ح

 

 سمت خونه حرکت کردم و داد زدم:  به

 

 خونه، من اومدم. یاهال یآها -
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و پا برهنه، به سمت    رونیتمام خونه رو لرزوند. دوتاشون از خونه اومدن ب ربود،ی هاله و ه غی ج یصدا
بغلم و شروع کردن ماچ و   یتو دنیردم که دوتاشون پر. منم آغوشم رو به روشون باز ک دنییمن دو

 و از ته دل، فشارشون دادم.  دمیبو*س*ه. خند

 

 مامان بلند شد:  ی عصب یصدا

 

 نگاهشون کن، پا برهنه دربه درا؟  -

 

 یمن اشک تو دنیو از اون دوتا وروجک جدا شدم و به مامانم نگاه کردم. مامان، با د دمیخند
 محکم گرفت و گفت: چشماش نشست و چادرش رو 

 

 هانا، مادر.  -

 

چشماش،   ش، یشون ی. گونش، پنیی پا  ختی بغلش. اشک از چشمام ر یو رفتم تو  دمییسمتش دو به
 . با بغض گفتم: کردی م میهمه رو ب*و*س کردم و اونم همراه

 

 ذره شده بود مامان.  هیدلم برات  -

 

 و گفت:  دیرو بوس  میشون یپ محکم
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 .یرفت نیدردت به جگرم مادر، چه قدر از ب  یاله -

 

 و گفتم:  دمییرو بو  چادرش

 

 خدانکنه دورت بگردم. من خوبم.  -

 

. مامان کردنی و رهام که با لبخند به ما نگاه م امکی و برگشتم سمت س  رونی بغلش اومدم ب از
 و گفت:  کشونی چادرش رو صاف کرد و جلوتر از من رفت نزد

 

 داخل.  نیبفرمائ  ن، یخوش اومد یل یخ -

 

صورتم جا خوش کنه و رهام،   ی رو یهول زده سالم و تشکر کرد که باعث شد لبخند گشاد امکیس
 . رهی نگاه ازم بگ  یبرزخ

 

 .دادنی اجازه رو بهش نم نی هاش ا یکنه اما، چتر  تی داشت حجابش رو رعا یسع  یلیخ هاله،

 

  لی. مامان به هاله گفت وسانیی مبل و سرش رو انداخت پا یمامان نشست رو یبا تعارفا امکیس
 به رهام انداخت و گفت:  یو خودش نشست کنار ما. نگاه ارهیب  ییرایپذ
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حافظ و نگهدارت باشه  رو بهت بده پسرم. خدا  یخوایکه م یمادر. خدا هرچ  ی نیبب   تی از جوون ری خ -
 . یکه پاره تنم رو سالم بهم برگردوند

 

 زد و گفت:  تیرضا یاز رو یلبخند رهام

 

 . نیبود، سالمت باش  فمیوظ  -

 

 بود انداخت و گفت:   نییکه سرش پا امکی به س ینگاه مامان

 

 هانا جان؟  یکنی نم یمعرف -

 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 

 هستن مامان.  اوشیس برادر   امک،یس -

 

  ین یگفتن و از مرگ و آخرت حرف زدن. هاله با س تیچهرش رنگ غم گرفت و شروع کرد تسل مامان،
رهام گرفت که رهام با تشکر برداشت. ماشااهلل   یو با خجالت اول جلو رونیاز آشپزخونه اومد ب ییچا

  امکیسرفت که  امکی ه سمت سچندماه بزرگتر و خانم تر شده! ب نیچه خوشگل شده هاله، انگار تو ا
 هول زده نگاهش رو به هاله داد و با تته پته گفت: 
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 مـ... ممنون خانم.  -

 

زدم که مامان با اخم نگاهم کرد و من، خندم رو خوردم و به رهام نگاه کردم. داشت با   یبلند  پوزخند
دادم  شنهادیپ  یوقت دونهی! خدا مشهیخوشگل م شهیم ی. چه قدر عصبکردی نگاهم م  تیعصبان 

بخره  یابه پا انداخت. به سرهنگ پول دادم تا خونه یاکنه چه المشنگه  یما زندگ شی پ ادیب  امکیس
  سیکارخونه تاس هی اوش،یس یشد که با پوال نیامکانات که دو تا خونه کنار هم باشن. قرار بر ا نیبا ا
  امکیقرار شد که خود س شه،یسرم نم زایچ نیو ا  تیریمن که مد اوش«ی»س می و اسمش رو بذار میکن

 !ستمین یادراصل و من کاره امِک ی س یبرا اوش، یبگردونش. به هرحال پول س

 

قلبم نگه  یاون رو تو شهیو من هم  هیکردنش هم به خوب ادی یحت  م،یعشق زندگ  نیاول اوش،یس
 . دارمیم

 

که دنبالش بودم. مرد   یِ رهام واقعا مرد  ،یاحمقانست ول یل یواقعا خ ده،یدوباره دلم لرز نکهیا دونمیم
 !اهامیرو

 

با   یرهام. زندگ و بود اوشی. نبود سندمیآ  یفکر زندگ یمشغول حرف زدن بودن و من تو همه
 درصد، اعتمادم رو بهش از دست بدم.  کیممکنه که  ری برادر قابل اعتماده و غ هیکه مثل  امکیس

 

 کرد و بعد گفت:  یشدن رو به مامان گفت. مامان اول مکث کوتاه هیهمسا یماجرا امکیس خودِ 

 

 . فنی کث یل یخ  اطیبده مادر، باغچه و ح رتی دارم. خدا خ ازیباشه جوون، منم به کمک ن -
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 کرد و گفت:   یبلند یخنده امکیس

 

 ... یزیچ هی یچشمم. راست  یبه رو -

 

 زد و گفت:  یکه لبخند میمنتظر نگاهش کرد همه

 

 مادر؟  نیگیم یخانم، پس چرا ه حاج   نیندار یشما که سن  -

 

 زدم که مامان با خجالت گفت:  یلبخند

 

 مادر. گمیهش مب نمیکه بب   یمن هرجوون -

 

 و گفتم:  دمیخند

 

 من فداتشم!  یاله -

 

مرض باشه که از قصد  نیو اگه ا  شدمی رهام مواجه م یهابا اخم کردمی جمع م یکه تو یاخنده  هر
 .یجذابه لعنت  یلیپس من مرض دارم! چون خ دم،ی رو انجام م  نکاریدارم ا
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باهاش رفتم. دستام رو بغل کردم و   اطی اما من تا ح میعزم رفتن کرد، تا دم در همه بدرقش کرد  رهام
 گفتم: 

 

 .ی جی همه مدت ممنون، جوجه بس نیا یبرا -

 

 تکون داد:  زی آم دیزدم که برگشت سمتم و دستش رو تهد یلبخند بعد

 

 .یکنی ل مها هم درها رو قف دانشگاه... شب یگردی برم  ،یمونی خونه نم ادیز -

 

 با لبخند نگاهش کردم و گفتم:  نطوریهم

 

 ؟ یکه دانشگاه ندارم چ ییروزا -

 

 گفت:  یعصب

 

 ؟ یکنی رو قبول م   میهمکار شنهادی. پدونمی همکارم شو، نم  ایب -

 

 گفتم:  متعجب
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 س؟ یپل یآقا یِ مگه الک ن،یناموسا؟ جدا از ا خورهی م َسمیاصال به س س؟ی من؟ پل -

 

 و گفت:  دیموهاش کش یال یدست

 

 ؟یازدواجم رو چ شنهادیپ -

 

شدم و   رهی وحشت زدش خ یهاگشاد به چشم یی! با چشماسادیقلبم وا هویبزنم که   یحرف خواستم
 گفتم: 

 

 ازدواج؟  -

 

 داغم گذاشتم و گفتم:  یهاگونه یدستم و رو  کرد؟یم یاز من خواستگار داشت

 

 ؟ یبا من  -

 

 و گفت:  نی خجولش رو انداخت زم نگاه

 

 خوب منم دل دارم، عاشقم! -
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 گفت:  عیبگم که سر یزیچ هی خواستم

 

 . خداحافظ میرسی فردا شب با خانواده خدمت م -

 

به سمتش برگشتم  امکیس ی. با صداستادمیوا اطی با دو از خونه خارج شد و من مات وسط ح بعد
 مدونا رو ببره. . اومده بود چکردیداشت نگاهم م طونیکه ش

 

 ؟یسرخ شد شدهی: چ امکیس

 

 تته پته گفتم:  با

 

 . یچیه...ه -

 

و برگشت سمت من و  ستادیباال انداخت و چمدون رو به سمت داخل برد اما وسط راه وا  ییابرو
 گفت: 

 

 هانا؟  -

 

 کردم که با لبخند گفت:  نگاهش
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 خواهرت چندسالشه؟  -

 

 شد!  میج  ع یمالجش که سر یکردم و کفشم رو در آوردم بزنم تو زی و ر چشمام

 

 لبم نشست.  یرفتنش لبخند رو با

 

  3. ساعت کردمی موقع خواب هم به رهام فکر م  یفکر رهام و حرفاش بودم. حت یشب رو تو تمام
به صفحش نگاه کردم که اسم »جوجه  عی. سردنیشروع کرد به لرز مینصفه شب بود که گوش 

 زدم و با استرس جواب دادم:  ی. لبخنددمید رو  «یج یبس

 

 بله؟  -

 

 آرومش به گوشم خورد:  یصدا

 

 ؟ یخواب بود -

 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 

 . یکرد دارمینه، ب -
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 : دمیشادش رو شن یصدا هویسکوت برقرار شد که  کمی

 

 . مثل اون شِب من.یکردیبه من فکر م  یو داشت ی بود داریدروغ نگو، ب -

 

 متعجب گفتم:  شیبا جمله بعد یشدم ول  یدستم رو خونده حرص نکهیا از

 

 کدوم شب تو؟  -

 

 گفت:  میو مال  آروم

 

خواب بودم و من گفتم آره. خوب دروغ   یدیو ازم پرس  یموقع شب بهم زنگ زد  نیکه ا یهمون شب  -
 !کردمی بودم و داشتم به تو فکر م  داریگفتم. ب

 

 لبم نشست و گفتم:  یبه اندازه کل صورتم، رو یلبخند

 

 ؟ یدار یعجب. کار -

 

 صداش هول زده شد و گفت:  هوی
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 شد؟یخوب، خوب... جوابم چ -

 

 : دم یمتعجب پرس یکنم. با لحن  تشیکرمم گرفت اذ هوی

 

 ؟ یجواب چ -

 

 گفت:  آروم

 

 .گهید همون که بعداز ظهر بهت گفتم -

 

 گفتم:  طونیش

 

 . ستی ن  ادمی یزیمن که چ -

 

 و گفت:  دیکش یپوف

 

من متاسفانه عاشق   ،یخانم برات  نی. باشه! بب رونیب  یزبون من حرف بکش  ری از ز یخوای پس م -
  ین یبیم یا ی و به خودت م لرزهیم هوی گه،یدِل د یول تهیخر دونمی شدم. م تونیو زبون دراز ییپررو

 ! یاونم زور ن،یکه با من ازدواج کن خوامیشدم و حاال ازتون م وونتونی. منم دیشد وونهید
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 ! خندم رو خوردم و گفتم: شدی دلم پودر م  یمن قند تو زدی حرف م نیکه ا یتمام مدت 

 

 به تعداد سال تولدم باشه! دیبا میپس، مهر میی که من دختر پررو ییاز اونجا -

 

 گفت:  هویبرقرار شد و بعد   سکوت

 

 ؟ یقبول کرد -

 

 گفتم:  طونیش

 

 ؟ یکنی فکر م  یخودت چ  -

 

 و گفت:  دیخند

 

 ! یناز کن یخوای اه چه قدر راحت بود، من فکر کردم سه ساعت م -

 

 شدم و گفتم:  رهی به سقف خ پوکر

 

 کنم؟  تی دهنت و عنا یدوستدار -
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 و گفت:   دیخند بلند

 

 بگو جوابت رو.  گهیبار د هینه نه، فقط  -

 

 گفتم:  یض یو با لبخند عر دمیپهلو چرخ به

 

 دوستت دارم!  -

 

 منفجر شد و گفت:  هوی قهی... فکر کنم پشت تلفن سکته کرد. بعد از دو دقاومدی نم  ییصدا چیه

 

ـ  -  ؟ یبا منـ

 

 و گفتم:  دمیها! خند زنهی م شیش نمیا

 

 . ریشب به خ  -

 

 قطع کنم که بلند داد زد:  خواستم
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 دوستت دارم!  شتر یباشه من ب   ادتی -

 

اومده بود سراغم که دلم  یقطع کردم. حاال چنان خواب عی سر نطور«یو با گفتن »منم هم دیلرز قلبم
 .نم یهم، خواب رهام رو بب یچشمام رو گذاشتم رو یوقت  خواستیم

 

 !شهیهم یچند تا کلمه ساده، من متعلق به قلِب رهام شدم، برا با

 

 

 

 

 

 به من چرخ فلک  لهی * گفته بودم که نکن پ

 

 قدر که پروانه شدم! *به من آن  یکرد لهیپ
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 ان یپا

 

 

 

 

 

 : خ یتار

 

23/9 /1398 

 

 آذرماه 

 

 بامداد قهیدق 2:11: ساعت 

 

 

 

 

 

 دلم! یعشقا یبه همه میاز دختر شرور، تقد  نمیا
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 :گمید یها رمان

 

 سردرد یعنی عشق

 

 گار یبا اسانس س یدختر

 

 جلف من  یآقا

 

 دخترخوناشام  شایم

 

 دخترجاودانه  شایم

 

 خواهرشوهر 

 

 م یدختر افسانه ا من

 

 به موال  عاشـــــقتونم
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

