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 :خالصه

های شجاع و کم سن از جنس انسان عسل دختری مهربان، اما 

دختری که با ورود به دنیای تاریک مرد مرموز و  و سال؛

 .کشاندخطرناک، سرنوشت خود را به سیاهی و تاریکی می

سیاه  پروا برای مردها قلبی که بیو اما... در بین این تاریکی

شود، مجبور به پیمودن همین ماجرا باعث می تپد.پوش می

  .راهی شود که خطرناک است

ها بیرون هم اینک مرد سیاه پوش، کسی که از دل تاریکی

آمده است، با انتخاب عسل دنیای خود را به سمت روشنی 

یونه تغییر مدهد و اما آیا این انتخاب دنیایش را چگسوق می

 دهد؟

 :مقدمه

 !خطرناک؟ مرد من کیستم؟ آیا تنها یک

کسی که همانند گرگ، شماری از دختران را به چنگال  

 کشیده و درون دره افکنده؟

 من کیستم؟

 همان کسی که با ریا خوی گرفته؟
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 کند؟و یا آن کسی که با روشنی دشمنی می

  .کنمهم اینک دفتر سیاه خود را باز می

  ...نویسماهی ورق میو بر سی

  .تاریکی درون سینه

فهمد و تا جان در بدن دارد دنیای ای که رحم را نمیسینه

 .شماری از دختران را به سرنوشتی نامعلوم دعوت کرده

 **عسل

بت خدایا چرا نو :از بس ایستادم؛ با خودم گفتم پاهام فلج شد

 چقدر من نمیشه، اه. این سر صف ایستادن، برای نون گرفتن 

  .چرته

 هشد من نوبت و نبود با خوشحالی رفتم جلو، دیگه کسی جلوم

 مخم واکنش این دیدن با ؛رفت آقایون سمت مَردیکِه اما بود؛

 . کردم نگاه ایشون حرکات به اخم با و کشید سوت

 بدون ای اون طرف بود که بعد سمت ما اومد .تقریبا پنج دقیقه

توجهی کنه، به پشت سریم که یک دختر لوس و  من به اینکه

 اون از رو پول و کرد توجه پر از طراحی روی صورتش بود،

 . کرد نثارش چشمکی هم کناری و گرفت

سرکارهم  ؟خدایا آدم خلق کردی یا میمـون»با خودم گفتم: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 5 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 
 

خواست بره که دیگه می« .دارندنمی بر کاراشون این دست از

 تحمل نکردم و گفتم:

 !خواید پول من رو هم بگیرید؟آقا نمی -

، ابروهاش رو باالداد و در حالی که نگاهش به سمت دختره بود

 گفت: 

 . کوچولو یک دقیقه وایسا نون پشت سریت رو بدم بعد -

 خواست بره که گفتم: دوباره می

 اما االن نوبت من بود آقا؛ ولی به جاش دارید نون پشت -

 . دیدنبود رو می سریم رو که اصال هم نوبتش

 اخم کرد و گفت:

 . کوچولو، گفتم صبر کن. االن میام نون تو رو هم میدم -

 میگی من به». نداد محل توجه رفت و به منبی

 .« عوضی کوچولو؟

 که هم چقدر به دختره که نیشش باز بود، نگاه کردم. )

 ننو لبخند با و برگشت نون تا چند با دوباره( خدا به خوشگله

 تش داد و گفت:دس رو

 . کارت رو هم بگیر خوشگل خانم، منتظر تماست هستم -

دختره هم شنیدم.  بود تیز گوشام چون ؛البته این رو آروم گفت
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خندید و بعد رفت. حواسم به مانتوش بود که هر لحظه امکان 

 به خودم اومدم: اون عوضی. با صدای پاره بشهداشت 

 خوای ؟خب کوچولو چقدر نون می -

 : گفتم

 .دارم وجود فهمیدید منم !چه عجب -

 ای کردو گفت:خنده

خوری حاال؟ تو هم اگه بزرگ بشی کوچولو چرا حرص می -

 . افتههمچین اتفاقاتی برات می

خوبه، تو اگه بدونی من چند سالمه چشمای درشتت از کاسه »

 «.در میاد؛ ولی همین مشکلم اینه که قدم کوتاهه

ه کانیه بعد با نون برگشت. درحالی پول رو دادم و رفت؛ چند ث

 نون رو ازش 

 گرفتم، گفتم: می

کنید، بهتره مثل آدم  برای خودتون تفریحبه جای اینکه  -

تر بعدشم اگه من مثل اون دختره بزرگ. کارتون رو انجام بدید

بشم ، هیچ وقت واسه پسری مثل تو که حواست رو جمع 

کنی، از خودم ادا  ه مکانی هستی و باید چکارچ تو کنی نمی

 در هم( شماره) در نمیارم که زودتر نون گیرم بیاد و یک
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 شکایت ،ازت بودم دختره اون جای اگه من. بگیرم عوضش

 . کردممی صورتت اون مهمون هم کشیده یک و کردممی

وای چه چیزا که بهش نگفتم؛ این همه حرف از کجام »

 و اون « آوردم ؟رد

 هنگا بهم باز دهن با بودند، نونوایی داخل ک آدمایی یبقیه 

 . کردندمی

 ار،افتخ با خیلیا رفتم ؛موقعی که داشتم از نونوایی بیرون می

 و حرص با مردیکه اون مثل یکی و تعجب با هم خیلیا

 . کردند بدرقم عصبانیت

 .داده شماره دختر اون به که بره لو خواستهنمی حتما آخی»

-هیری رو داد؛ دفعایکب اون نون  رفت نداد، منو نون .بود حقش

 «. کنهی آخرش باشه که همچین کاری می

 آویزون دوچرخم یدسته به و گذاشتم پالستیک داخل رو نون 

 دوچرخم سوار و کردم مرتب روسریم زیر رو موهام کردم؛

-می ازت خدیا». دیدم رو دختر اون راه سر زدم؛ رکاب و شدم

  رو با این نوع پوشش شفا بدی. ملت خوام

 « ی فیس فیسیمانتوش به زور تو تنش. دختره نگاه، -نگاه

 یدم.تا خود خونه تند رکاب زدم و باالخره رس
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 بیرون دوباره .نبود خونه کسی نون رو داخل سفره گذاشتم.

 همین بزنم، رکاب خواستم تا شدم؛  دوچرخه سوار و رفتم

 کنار مخم رو یخاله پسر  رضا، خوشگل و سفید ماشین موقع

-می که ممتدی هایبوق هم بعدش شد؛ پارک خونمون دیوار

 کاری شدم مجبور و نتونستم متاسفانه که برم در خواستم .زد

  که

 . خواست، براش انجام بدممی

یک  «ی دیوانه.همش دستور میده انگار من نوکرشم پسره»

به من  حواسش لیوان چایی ریختم و بردم کنارش گذاشتم؛

 نگاه چی بودم شده کنجکاو انقدر نبود و پرت گوشیش بود.

 ! نداره حد که کنهمی

 از که سبزی قرمه و برنج از و آشپزخونه رفتم بی خیالش شدم.

 مقدمات تموم خالصه کشیدم؛ واسش بود، مونده ناهار

 . و فراهم کردمپرخوریش ر

نزدیک بود بهش نگاه کردم. خداییش قیافش طوری بود که 

نیشش شل شده بود و دهنش تا باالی  و گاز بزنم.ر زمین

 به خیره و بود شده قلمبه مشکیش چشمای سرش رفته بود.

 . بود نفهمیدم، هنوز من که چیزی

 نگاه داره چی ببینی بهتره خب عسل دیگه بسه دختر جون.»
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 « . جونم وجدان چشم روی به» «. کنهمی

ی گوشیش و به زور به صفحهآروم و پاورچین رفتم کنارش 

 رو صدام ؛ وای... دادی زدم که هفت نسلم تونستننگاه کردم

 . بشه کر گوشاشون و بشنون

  !... من چی دیدم وای

متعجب و وحشت زده شده  رضا که رنگش پریده بود. قرمز،

 . دونهبود. من تو چه وضعی بودم خدا می

 رضا گفت:

و دهنم. ت اومد قلبم کشیدی؟ جیغ چرا چه مرگته دختر؟ -

 ببین صدای جیغت 

 . ی گوشمو پاره کردپرده

  من افتاده بودم. -به من

 گفتم: 

 دیدی ها...؟ اون چی بود رضا داشتی می -

 به تازه یادم افتاد چی گفتم و با دستم جلوی دهنم رو گرفتم.

 هب و داد گره هم به بیشتر اخماشو. کردم نگاه رضا العمل عکس

 گفت:  .کرد نگاه گوشیش

 بیای که تو به چه آخه بازم فوضولی کردی؟ عقل،ی بیدختره
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 ؟ کنممی نگاه چی ببینی. بکشی سرک من گوشی تو

 یهو چنان زد زیرخنده که فکر کردم دیوونه شده. 

 گفت: 

 عزیزم نیست چیزی وای خدا دختر تو دیگه کی هستی ها...؟ -

 . کن نگاه بیا بیا،

چشمام رو بستم و درحالی که از گوشیش رو سمتم گرفت. 

  .خیلی بیشعوری رضاا -رفتم گفتم: خونه در می

 سوار آورد؛های چندشش حرصم رو در میصدای خنده

 زدم رکاب کردم، درست رو روسریم اینکه بعد و شدم دوچرخه

 . شدم دور خونه جلوی از تند و

-وای خدا باورم نمیشه. اون چی بود که رضا داشت نگاه می »

 . با یادآوریش چندشم شد کرد اه ... اه...

که نفهمیدم چی  خواستم بخورم به ماشینبا شدت زیاد می

 ..نشد. حالیم چیزی دیگه و شد تاریک شد؛ همه جا 

 *** 

باحوله خیسی که روی پیشونیم گذاشته شده بود، از خواب 

   . کردم نگاه داشتم حضور که جایی به تعجب با بیدارشدم؛

 نشسته کنارم شخصی هرچی فکر کردم، به نظرم آشنا نیومد؛ 
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تنها و  کردمی نگاه من به شده پوشیده صورت با و بود

  . وسیش نمایان بودطای هچشم

با وحشت از جام بلند شدم. با دستی که روی شونم 

 کردم مقاومت اما بشه؛ اینکار مانع که کرد رو تالشش گذاشت،

 . شدم بلند و

 تمیزی جای کردم؛وحشت زده به اطراف نگاه میمتعجب و 

 . داشت غمزده حالت که خاکستری و مشکی دکور یک با بود،

جا جریان چیه ؟! این کنم ؟!من اینجا چکار می: با خودم گفتم

 !کجاست؟

ا حواسم پرت دکور و تموم وسایلی بود که جوری غم رو بهم الق

 خودش حتی کردند؛ برگشتم و به همون شخص نگاه کردم.می

شنلی پوشیده بود که مانع  د.وغریب بو عجیب خونش مثل هم

 . کشیدوسیش رو به رخ میطدیدنش میشد و تنها چشمای 

 من افتاده بودم. پرسیدم: -من با ترسی که داشتم به 

ی؟! و تو آوردی اینجا؟ توکی هستی؟! اینجا چرا اینطورر من -

دا خچیزی بگو تو رو تو...تو... اصال کی هستی ؟!...ای خدا یک 

 . هنگ کردم

 اعتراضی بشینم؛ کاناپه رو کرد اشاره حرفی نزد و به جاش
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 چه که کردممی تداعی رو لحظات خودم با که درحالی و نکردم

. نشستم خاکستری یکاناپه روی گذاشتم، جا این به پا جوری

 . موندم تنها من و شد ناپدید شخص اون ناگهان

اطراف رو از دید گذروندم. اینجا با تعجب یک بار دیگه 

 !کجاست آخه؟

ی نسبتا کوچیکی بود؛ چیز زیادی جز یک میز و گلدون خونه

 پوشیده روزنامه با همه هاپنجره پر از گل های مشکی نبود.

  بیشتر هرلحظه تعجبم. بود شده

 . شدیشد و یک عالم سواالی جورواجور تو ذهنم درست ممی

دوباره پیداش شد؛ تا نگاهش کردم دوباره ترس تو دلم لونه 

کرد. یک سینی، با دوتا فنجون هم رنگ مشکی تودستش 

 . گذاشت میز روی رو سینی و روبروم اومد بود؛ 

 هباالرفت ابروهای با انگار بدجوری به رنگ مشکی عالقه داشت.

 .گرفت طرفم به و برداشت رو فنجون کردم؛ نگاهش

 ریخت و به جاش با تعجب بهش نگاه کردم وگفتم:ترسم کمی 

 یعنی بگیرمش ؟ -

 . سرشو به معنای تایید تکون داد

  خوای بکشی که آره ؟ببخشید این رو میگم منو نمی :گفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 13 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 
 

 !هست؟ نیست، که الل بازم هیچی نگفت؛

 قهوه شد؛ چندشم و از دستش گرفتم... اه...ر مجبورکی فنجون

 اچر بابا نه آره؟ بده بهم سم خوادمی ؛نکنه بود ریخته واسم

 نزدیک چندش با رو فنجون نیست، هست ؟ که مریض بده سم

-می استخاره داشتم گرفتم، دستم یک با رو بینیم بردم؛ لبم

 .برد فرو دهنم داخل رو محتویات تموم دستش با یهو که کردم

ی پیش که از دست شخص دیگه قهوه خورده مثل دفعه

 بود که هرچی طعمش دونمنمی .نبود شیرینم. نبود تلخ بودم،

اد؟ داما چرا بهم قهوه  ن خوشم اومده بود. اما...م و بود عالی

 خواد منو بکشه؟نکنه واقعا می

 بهش نگاه کردم؛ با تعجب گفتم:

ا انقدر حاال چر کنی تو؟!چته بابا از قهوه بدم میاد، چکار می -

 ستی ؟اصرار داشتی من قهوه روبخورم هان؟ توکی ه

 از جاش بلند شد و گفت:

 . وقتشه بریم خانوم کوچولو -

 با تعجب از جام بلند شدم و گفتم:

 کجا ؟ چرا به سوالم جواب نمیدی ؟ -

 . توجهی نکرد و فقط راه خودشو ادامه داد
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فت. میلی دنبالش راه افتادم؛ خندم گرمنم چیزی نگفتم و با بی

 یک خداروشکر، زد که حرفم اینم به من خانوم کوچولو گفت.

 . طفلکی الله کردم فکر لحظه

 بهش بود نزدیک و اومده سمتم به ماشینی که اومد یادم یهو،

 . بخورم

راییل این آقای شنل پوش عز نکنه من مُردم ها... ن؟ وای... ن...

 هست؟! وای خدا یعنی من مُردم ؟! انقدر زود؟

سرجام میخکوب شدم و بهش نگاه کردم؛ راهرو رو 

  داشت وریهمینج

 :گفت و برگشت وایستادم من فهمید وقتی . رفتمی

 ؟ وایستادی چرا -

 :گفتم دوباره به تته پته افتاده بودم و ترس برم داشت.

 !ام یا مرده؟ب...بب... ببینم من االن زنده -

 اومد کنارم و گفت:

 منظورت چیه؟ -

 با کف دستم به پیشونیم زدم و گفتم: 

یا به ماشین بخورم. پس االن چی شد. آخواستم مگه من نمی -

 من مُردَم؟
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 :گفت

 نگرانت خانوادت که خواینمی .بیا دنبالم دختر چرت نگو -

 بشن ؟

 !ام؟ زنده من پس وای

-خب پس االن قضیه چیه که من نمی یک بار دیگه پرسیدم:

  کنم ؟فهمم؟ پیش تو چکار می

  جوابی که خواستم نداد و گفت:

 . اِنقدر حرف نزن دختر جون فقط دنبالم بیا -

 با ناگهان. دادنمی اعصابم به هم ریخت که جواب سواالتم رو

 .  زد بیرون حدقه از چشمام دیدم، روبروم که ایصحنه

 های بلند، تاریکحیاط بزرگ، با وجود درختهای بزرگ و شاخه

 تنه کنار که رنگی سطل و پاییزی برگهای همچنین شده بود؛

 برم، برگا سمت به خواستم زده ذوق.  بود افتاده درخت ی

 . شد مانعم و گرفت رو لومج ناگهان

 اینکه نه !کوچولو کجا میری؟ گفتم دنبال من بیا: شنل پوش

  نه؟! مگه. داری دوست خودت که هرجایی

 «!وا مگه جرم کرده بودم که این شکلی کرد؟»

 فقط کاری بکنم.به جون خودم نخواستم  -با تته پته گفتم 
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  . بردارم خواستم برگا اون از تا چند

 نگاه برگا به هم خودش ای به درختا کردم.با دستم اشاره

 روی از تا چند و رفت برگها سمت به و نگفت چیزی .کرد

 دستم به برگهارو و برگشت من سمت هم بعد برداشت؛ زمین

 . داد

 . خوب دیگه حاال دنبالم بیا :شنل پوش

-کردم و دنبال اون مرد میهای دستم نگاه میبرگ با ذوق به

 هب رو من. کرد باز مقابل درب ایستادیم و اون درب رو  رفتم.

 . کرد راهنمایی بیرون

اطراف خونه پر از سبزه زار و درخت بو. چشمم به دوچرخم 

 هک درحالی تمیز کنار درخت بود. سمتش رفتم، -تمیز خورد.

 . کردم نگاه هم پوش شنل مرد به بود دوچرخه روی نگاهم

 و تمیز کرده؟ر یعنی خودش این با خودم گفتم:

برگارو داخل صندوق جلوی دوچرخم گذاشتم و سوار دوچرخه 

دونستم نه اسمش رو می ختمش، شنابه فردی که نه می. شدم

 . و نه قیافش رو دیدم نگاه کردم

 . اومد کنارم شنلش رو جلوتر آورد و

ببین کوچولو، این راه رو مستقیم با کمک گلهای  :شنل پوش



 

 

 WWW.98IA3.IR 17 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 
 

تا به خونتون  کاشته شده که سرراهت هست، میری

 کنی تعریف نباید کس هیچ برای هم رو امروز ماجرای برسی؛

 !فهمیدی؟ مامانت، حتی

 با تعجب گفتم:

 ؟آره فهمیدم. اما آخه چرا آ... -

 . ی حرفم با صحبتش نصفه موندادامه

  . خانم کوچولو دیگه سوال نکن، بهتره بری :شنل پوش

  . خیال سوال پرسیدن شدم و پوفی کردمبی

م؛ کنتشکر می باشه به هرحال بابت اینکه منو نجاتم دادی، :من

 . هر چندم نفهمیدم دقیقا موضوع چیه

  خواستم رکاب بزنم که دوباره گفتم:

 که جایی از نه و ماجرا، این از نه راستی خیالت راحت، -

  زندگی داخلش

 . کنم؛ بازم ممنوننی، واسه کسی تعریف نمیکمی

 روم نیست؛ دیدم که منتظر حرفی از جانبش شدم

 گلهای حرف، همون طبق سوال، از دنیایی با و برگردوندم رو

 . رسیدم مون کوچه به راحت خیلی و کردم دنبال رو رازقی

 همچین کوچمون کنار یمزرعه کردمنمی فکر !چقدر جالب
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 جای انقدر چرا اون که بود سوال برام اما ؛باشه داشته چیزی

تونستم حداقل جواب سواالتم کاش می .کردمی زندگی پرتی

 . بگیرم رو

خواست دوباره به به پشتم نگاه کردم. نفهمیدم چرا دلم می

 منو کسی اینکه قبل همون جا که اون شخص نجاتم داد برم؛

 . رفتم خونه سمت ببینه

 با رین برگهای پاییزی رو داخل ورق های آلبوم گذاشتم.آخ

 . ن نگاه کردمبهشو و زدم صفحه دیگه بار یک لذت،

-صفحه وآخرین ی هایی که داشتم بود،یادگار از پر این آلبوم،

 پر کرد،می تداعی برام رو امروز یخاطره که برگهایی را اش

 . کرد

خودم حواسم پرت بود که ناگهان با صدای عثمان به 

 با سن، اختالف سال سه با نازم کوچولوی برادر عثمان، اومدم؛

 سمت بود، برده کردن بازی با معلوم بود که پاستور از پر دستی

 . رفت کمدش

 کتابام یقفسه روی منم کنجکاوی نکردم و آلبومم رو بستم و

 . رفتم پذیرایی سمت به و گذاشتم

کرد؛ مامان هم کنار بابا دراز کشیده بود و تلویزیون تماشا می

کرد. کنار مامان نشستم تلویزیون نشسته بود و سبزی پاک می
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 . بود امروز ماجرای پرت حواسم تمام اما و مشغول شدم؛

-می صدام که تا به خودم اومدم، متوجه شدم مامان مدتیه

 . بود شده خیره بهم اخم با. کردم نگاه بهش .کنه

دی کمکم، یا خراب دختر حواست کجاست؟ ببین اوم: مامان

  کاری کنی؟

ه ریز کرد -ریز ها نگاه کردم. همشون روبا تعجب به سبزی

 . بودم

 اومده؟ پیش مشکلی .پکری خیلی! ؟ شده چی عسل، :مامان

 من کردم.با این حرفش دلم لرز گرفت. آخه چطور تعریف می

 به قول یک اونم. کردممی عمل بهش باید که بودم داده قولی

 . عجیب و ناشناس آدم یک

 لبخندی زدم و گفتم:

نه مامان جون چیزی نشده. امروز تو نونوایی، یک بحث  -

. شدم گرفته همین برای. اومد پیش اعصاب خورد کنی

 ؟ کجاست رضا راستی .نکنید اذیت زیاد رو خودتون شما

 ها سبزی با دست، به سینی که درحالی مامان لبخندی زد و

 :گفت بره، آشپزخونه سمت به که میشد بلند

-تو هم که فقط با زبونت آخر یک کاری برای ما درست می -
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 . نمیاد هم شب کنم گمون رفته، بیرون  کنی؛

 باخوشحالی گفتم:

 . واقعا ؟! ایشاهلل که اصال نیاد -

-دلم می با اتفاقی که امروز به وجود اومده بود،»

 «.خواست ِخرِخرَشو بجوام

سالی میشه که به خاطر کار و رضا پسر خالم، تقریبا سه 

 رفتن قصد کی دونمنمی کنه؛ زندگی ی ما اومده درسش خونه

 . رهدا

 . بینمنمی که من ؟ کو اما مدام میگه دنبال خونه است؛

 مامان از داخل آشپزخونه گفت:

 هان؟ .میشی خوشحال نمیاد هروقت چکار به بچه داری که -

 !؟ ها خالته پسر مثال

 داشتم،برمی گوجه یک که درحالی. کردم نگاه ساالد ظرف به

 : گفتم اخم با بزارم، دهنم داخل

پسرخالم باشه مامان جون، مثل اینکه من به اون  -

 ما یتوخونه کسی همچین که نیست زشت نظرت به نامحرمم؛

 خودم همش اینکه نه خوام،می آزادی من بعدشم! باشه؟

 . خودمون یخونه تو اونم بپوشونم؛ رو
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 . مامان خواست حرف بزنه که بابا وسط حرفش پرید

عسل جان تحمل کن، چیزی دیگه نمونده. خوب کجا بره  :بابا

 رهمی کنه، پیدا خونه وقت هر بابا جان؟ دنبال خونه است دیگه؛

  . میشی راحت تو و

 کردم.به بابا نگاه 

کنم. ببینم کی این وضعیت باشه من باز هم تحمل می :من

 . تموم میشه

 کناری منم و به سمت تلویزیون برگردوند؛ر بابا دوباره سرش

 . شدم خیره تلویزیون به و نشستم

 غر -اومد که هم چنان داشت غرصدای مامان از آشپزخونه می

ان، تو کنه. آخه باباجاین بابای ماهم چه فیلما نگاه می کرد؛می

 . فهمی که روی این فیلم زوم کردیلهجه این ها رو می

 (. ین فیلمهای اکشن با زیر نویس فارسی بوداز ا)

ود بکرد، اما معلوم به بابا نگاه کردم. به تلویزیون نگاه می

  . حواسش پرت بود

 . بشکنی زدم و صداش کردم

  بابا !بابا :من

جانم  بابا با صدای من به خودش اومد و بهم نگاه کردو گفت
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 !دخترم کاری داشتی ؟

 . کردم تر نگاهشرفتم کنارش و دقیق

صورت گرد و سفیدی داشت که ریشای مشکی و سفیدش 

جذابترش کرده بود. اما قشنگ از صورتش معلوم بود که 

 ی.خبرای

 ؟بابا جون چیزی شده :من

 . مامان از آشپزخونه بیرون اومد و به بابا و من نگاه کرد

 !چی شده ؟ :مامان

 . شده چیزی کنم دونم اما بابا تو فکر بود. گمونمنم نمی -

 .مامان نگاهش رو از من گرفت و به بابا نگاه کرد

 !آره رشید؟ چیزی شده؟ :مامان

بابا صاف نشست و درحالی که دست به ریشاش می کشید 

 : گفت

 . نه چیزی نیست فشار خستگیه - 

 اخم کردم و گفتم: 

 . شده چی بگو حاال تو گفتی منم باور کردم، -

 حرفش آخر کنه فرار دستم زیر از تونهنمی دونست،چون می

 . زد رو
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ر باحرفایی که بابا زد و ما شنیدیدم، شاخ بزرگی رو سرمون د

 . اومد

چند وقتی یک خبر پخش شده که یک نفر، کارایی عجیب  :بابا

 چه دونمنمی. میاره دخترا سر بالیی یه  انجام میده و

 و عجیب کاراش ؛ میشه گم دختر یک هرروز ولی بالیی،

و اون ر نتونستن هنوز گذاشتن، اینجا گشت کلی بااینکه .غریبه

 که هرکی کشه ومی هم هاروآدم این از غیر ضمن در بگیرن؛

 . کنهمی عام قتل رو باشه راهش سر

 با تعجب جواب دادم: 

 مگه آخه کنی؟!این حرفا چیه بابا، قصه داری تعریف می -

 میشه؟

 به من نگاه کرد و گفت:

-می تعریف دارم شنیدم که رو چیزی من دونم عسل،نمی -

 دارم عکسشم راستی .ببافن قصه که نیستن بیمار مردم کنم؛

 . د نشونتون بدمبزاری

بابا بلند شد و رفت، سمت شلوار وپیراهنی که آویزون کرده 

 . بود

 . منو مامان به هم نگاه کردیم
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بابا برگشت و سرجاش نشست و کاغذی که دستش بود و 

منم کنار مامان رفتم و به مردی که داخل دست مامان داد. 

 . عکس بود، نگاه کردم

 . شاخای سرم بیشتر شد

 صنم براش هاقصه این که خورهاینکه اصال به قیافش نمی -

-می نظر به خوبی و مظلوم آدم حرفا این برعکس. باشه داشته

 . رسه

 واقعا مامانم حرف منو انگار تایید کرد: عسل راست میگه رشید،

  بهش

  . خورهنمی

 که شایعه کم مردم. کنندمی درست شایعه براش دارن شاید -

 . کنندنمی درست

گاه ندونم، ولی شما هم نباید به ظاهر آدم من خودمم نمی :بابا

مونه که تو میوه فروشی هستی و سیب کنید. مثل این می

داری، اما تا میای گاز بزنی، از داخلش کرم در سالم برمی

 نگاه کسی ظاهر به نباید همینطوریه، هم موضوع این میاد؛

 . کرد

کردم نگاه می چهرش به که درحالی و گرفتم مامان از عکس رو
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 :گفتم

تن شاید شما راست بگید، اما بااین وجود چرا هنوز نتونس  -

 .؟بگیرنش

 . گذاشت سرش پشت رو دستش یک بابا به پشتی تکیه داد و

مشکل اینجاست، زرنگ و باهوشه و معلوم نیست با چه  :بابا

 . ای بیرون میادتیپ و قیافه

 :مامان بلند شد و گفت

 باید ما چیه؟ تصمیم حاال پس معلومه کارش رو خوب بلده. -

 !کنیم؟ چکار

 قبل از اینکه بابا حرف بزنه گفتم: 

-رو می بابا هدفش چیه ؟!... اگه اینا راست باشه چرا اینکارا -

 کنه ؟

و از پشت سرش برداشت و این دفعه به ریشاش ر دستش

 . کشید

 ...دونم، هرچی که باشه مثل تالفیبازم نمی :بابا

 . پریدم رو حرفش

 . انتقام یا مسخره بازی :من

 هم تو که دخترم باش مراقب فقط خیالبی اصال، هرچی :بابا
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 تونممی چکار تو برای ببینم تا. نشه ختم اون به سرنوشتت

 !فهمیدی؟ باشی خونه باید بشه شب اینکه قبل .بکنم

 چشم. -

 .عثمان که تموم مدت کناری نشسته بود به حرف اومد 

 !نکنه داعشی باشه و بخواد مارو بکشه ؟ :عثمان

 . بااین حرف عثمان زدم زیرخنده

 : گفت عثمان با تعجب

 . خندی؟ خب راست میگم دیگهچته چرا می -

 آخه داداش خل وضع من، داعشیا با این قیافه ی گوگولی، :من

 . زنیمی حرفهایی چه میان جلوی مردم تا آدم بکشن،

کشی چشمم روشن دختره ی چشم سفید، خجالت نمی :بابا

 !میگی قیافش گوگولیه؟

 :لبو لوچمو جمع کردم و گفتم

 میگم راست دارم بکشم؟ خجالت چی برای آره گوگولیه،-  

 . دیگه

 مان که همچنان ایستاده بود گفت: ما

گیری؟ به عسل چرا تو هیچ وقت یک موضوع رو جدی نمی-

 نظرت االن موضوع شوخی برداره؟
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 :بابا جوابش رو داد و گفت

. تو هم مراقب شکلیه همین دختر این ولش کن مهدیسا، -

ه خودت باش تنها جایی نرو. خلوتم بود که اصال نرو. حاال اگ

 . بشین بیارین، که فردا یک عالمه کار دارمشام حاضره بلند 

 و رفت... گفت یمامان چشم

*** 

 یهرهچ به حواسم یهمه شستم،می رو ظرفها که حالی در 

اون مرد داخل عکس بود. مگه همچین چیزی امکان داره؟ من 

 که 

 به خوبی آدم شنیدم، بابا از که حرفهایی برعکس ”فهمم نمی

 نباید به»به قول بابا » هم از یک طرفرسید. هرچند می نظر

وسی و بینی طپوست گندمگون، چشمهای  «ظاهرش نگاه کرد.

ای داشت. من خوش فرم، و همچنین ابروهای دست نخورده

 فاکتور رو عثمان و بابا اگه البته بودم، سفید اون برعکس

. مامانم هم که بودند من از سفیدتر اونا چون .بگیرم

 . داشت سبزه پوستی بیخیال،

روم نگاه کردم، چشمام تو نور برق به آینه ی کوچیک روبه

 . خاصی داشت

 کرده کم رو عسلی رنگ و بود شده ترروشن رنگ سبز چشمام
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ود؛ چشمام از دوترکیب خاص عسلی و سبز یشمی بود. رنگ ب

ی بزرگ، و رنگ سبز هم از بابا بزرگ خدا عسلی از عمه

 . بیامرزم به ارث برده بودم

جفتشون فرشته بودن که متاسفانه تو بچگیم وقتی شیش ”

  د.سالم بود، از دنیا رفتن

 بهش خیلی چون هم جونم سارا بابابزرگم تو چاه افتاد. عمه

 . وابسته بود، بعد سه ماه تو تصادف فوت شد

عثمان و بابا، رنگ چشاشون سبز یشمی بود . فقط من بینشون 

 . ای بودقهوهمتفاوت بودم. مامانمم رنگ چشماش 

 دستامو با حوله خشک کردم و بعد از خوردن یک لیوان آب، به

 رنگی های شرشره به و کشیدم دراز تخت رو اتاق خوابم رفتم.

 . نجره خیره شدمپ کنار

 از خیلی کنجکاو بودم تا از کاراش سر در بیارم. !شنل پوش

 هم طرف یک

 . دزدیدی مردی که دخترها را میقصه

 بلند شدم و پنجره رو باز کردم. بالفاصله سردیاز روی تخت 

 ی دوست داشتنیمهوا به بدنم خورد و مورمورم شد؛ تک ستاره

 . دزمی چشمک بهم باالی آسمان بود و
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 زدممی حرف باهاش شد،این ستاره هروقت که مهمون من می

. مببین رو پوش شنل اون دوباره که کردم آرزو کردم؛می آرزو و

. بخورم طعمش خوش هایقهوه اون از دیگه ارب یک هم بعدش

  بودم؟ کی شکموی .گرفت خندم

 خیره سقف به در رو بستم و خودم رو روی تخت پرت کردم،

گاری هایی که از اون خونه ی عجیب آوردم، یاد یاد. شدم

 . افتادم. با فکر به همون برگا خوابم برد

** 

 زمین روی راه بین شدم که به مدرسه برم،داشتم آماده می

 جیبم داخل گذرا نگاه بعد و شدم خم .دیدم رو مرد اون عکس

 . گذاشتم

ی کیفمو برداشتم و بعد خداحافظی از مامان، همراه عثمان راه

 . مدرسه شدیم

 ت:عثمان گف

  !کنی؟آبجی اگه اون مرد پیشمون بیاد، تو چکار می -

 باخنده گفتم:

 !این سوال رو از تو باید پرسید، مگه نه ؟ -

 . کنم. آبجی من هنوز آرزو دارمخوب من فرار می: عثمان
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 دستام رو روی کمرم گذاشتم و با اخم گفتم:

قی چشمم روشن آقا عثمان، مثال تو باید مراقب من باشی اتفا -

و تخوای فرار کنی و خواهر برام نیفته. بعد تو این شرایط می

 !تنها بزاری؟

بعدش  می ترسی.خب آبجی تو از اون ن : لب ورچید و گفت

 چی؟ من هم ،تو از خودت میتونی دفاع کنی،

 خندیدم و گفتم: 

خوبه پس خدا نکنه که بیاد و داداش ترسوی منو  !خوبه -

  . بترسونه

و گرفتم و از خیابون رد شدیم. بهش نگاه کردم. چه ر دستش

. همون آینده مرد مثال .هخنگولیه ها! خیلی هم ترسو تشریف دار

 خانواده دختره ترین شجاع عسل» جونم مادر قول به

فاکتور  باید رو سوسک مثل چیزهایی سری یک البته «مونه

 . بگیرم

 یمدرسه سمت هم خودم و رسوندم سشعثمان رو به مدر

 کنار کار،بی و خنگول پسرای دوباره رفتم؛ خودم

 . بودند کرده درست زنی مخ پاتوق مدرسمون

 دآدم با دیدن اونا، یا اه -داشتند. اهم زنی به حال یقیافه چه
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  وحش باغ میمون

 اخالق حیف که خوشتیپه یکیشون پسرا این بین. فتادامی

 . نداره

-حالل زاده رو کاپوت ماشین نشسته بود و به دخترا نگاه می

توجه از مقابلشون رد شدم. خداروشکر چرت و پرتی کرد. بی

 . نشنیدم

 وشنگوال رو کنار آبخوری دیدم وارد حیاط مدرسه شدم؛ پاتوق 

 با من، جونی جون و صمیمی دوست رویا سمتشون دویدم.

 . دیدنم سمتم اومد و بغلم پرید

 دلم تو، جون به وای عسل، عشق خودم، دوروزه ندیدمت :رویا

 . پوسید

 و به شوخی گفتم: رو لمس کردم لپش

 هم عشقم، نباش نگران عقل.و قسم بخور بیر جون خودت -

 د ببر.توانی از او سوعسل زیبا، در کنارت ایستاده. تا می اینکه

 ()چشکی بهش زدم

 رویا خندید و گفت:

 . خواهری ژون مخلص شمام هستیم، -

هر دومون خندیدیم و دست به دست هم، به سمت بهار و یسنا 
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 . رفتیم

 رویا گفت:

مست  -ها عشقم اومد، سالم کنید بدویید. ولی دستبچه -

غیرتی میشم. حواستون هم باشه، با اون چشمای  ندید، من

 سفیدتون، نگاهش نکنید که به غیرتم بر

 . خوره، بعلهمی

 . یمخندیدریز می -ریز هم با حرفای رویا من و یسنا و بهار

 . رویا اخم کرد و به سرم زد

-چشمم روشن، جلوی بیست چهل نفر آدم نامحرم می :رویا

 !با آبخوری یکی بشی؟خندی؟! بزنم نفلت کنم همین جا 

 . مظلوم شدم و لب ورچیدم

 . آی ام مظلوم عشقم :من

 :رویا خندید و بعد گفت

 . خوب عشقم بریم نماز، االن آقا میاد -

 . رفتیم نمازخونه طرف به و گفتیم ها فعلنیبه بچه

ت چادرو از کمد برداشتمو سرم کردم. رویا هم دوتا مهر برداش

نشستیم. دیگه کامال جدی شده و باهم صف اول رفتیم و 

 . بودیم
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 اجتماعی خوندی؟؟! خوب چه خبر قربونت بشم :رویا

به  وبا یادآوری اتفاقات، نتونستم از رویا چیزی رو پنهون کنم 

 . جز قضیه ی شنل پوش، همه چی رو براش تعریف کردم

 رویا با تعجب گفت:

ن همچین آدمی داره دورو اطراف محلتو واقعا؟! مگه ممکن؟ -

به نظرت یک جای  پلکه و هنوز پلیس هیچ کاری نکرده؟!می

 ؟!لنگهکار نمی

 هنوز پلیس که عجیبه واقعا راستم میگه،": با خودم گفتم

 "بگیره اونو نتونسته

 :گفتم

 ! دونم رویا، من که سر در نمیارم واقعانمی  -

 و از جیب مانتوم در آوردم و به دستش دادم.ر عکس

 . گفتم: ببین، اینم قیافش -

این همون مردی که،  رویا با چشمای گرد نگاهش کرد و گفت:

دوساعت داری این حرفارو در موردش میزنی؟! درسته که به 

 . خورهظاهر نباید نگاه کنی، اما با این وجود اصال بهش نمی

 و تایید کردم و گفتم:ر منم حرفش

ی معروف رو اون جملهو گفتم، اما ر آره منم به بابام همین -
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 . گفت

 :رویا ادامه داد

 گیرش نتونستن دارن، عکس ازش اینکه با حتی ببین،  -

 رو گه یک انسان چقدر باهوشه که هم از دست پلیسم. بندازن

مردم مخفی بمونه و هم دختر بدزده؛ یا به قول خودت آدم 

، ، بزار تو جیبت یکی نبینه فکر کنهرو بکشه؟! بیا بگیر عکس

 . زنیماز اوناشیم. بعدا درموردش حرف میما 

ل و داخر با صدای اهلل اکبر مکبر نماز، بلند شدیم و منم عکس

 تم.جیبم گذاش

** 

 عسل جواب سوال سه رو بگو؟: یسنا

 . فهمههیس دیوونه االن خانم می: من

 مومنی کنار و دیگه طرف رفت و نگاه کردم.ر زیر چشمی خانم

 مکرد استفاده فرصت از منم و بده، جواب سوالش به تا ایستاد،

 . رسوندم یسنا به رو جواب و

از  داد. انگاربه رویا نگاه کردم. با لبخند به سواال جواب می

 سواالش راضی بود. منم همه ی سواالرو جواب داده بودم، اما

ده باید به یسنا و بهار تنبل که الی کتاب رو دوباره باز نکر

 . رسوندمبودند، می
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برگه  وبهار نگاه کردم، مهر تایید رو که زد از جام بلند شدم به 

 رو روی میز خانم گذاشتم. به خانم نگاه کردم و گفتم:

 خانم اجازه هست بریم بیرون؟ -

 با لبخند بهم گفت:

 . خسته نباشی دخترم بفرمایید راحت باشید -

 . ممنون با اجازه: من

کالس روبرویی، ی با لبخند از کالس خارج شدم. صدای خنده

سالن رو پر کرده بود. انگار معلم نداشتند. رفتم سمت 

 . کالسشون، در نیمه باز بود

ر دو تا دختر رو میز نشسته بودند، یک چند تا دیگه هم ادا د

زدند. سری به آوردند و از پسرای بیرون مدرسه حرف میمی

معنای تاسف تکون دادم و به سمت حیاط رفتم و رو سرکوی 

 . نشستم

 با اینکه نخونده بودم، سواالش چقدر آسون ”: با خودم گفتم

  "بود

 . همچنان رویا با خنده، به سمتم اومد و کنارم نشست

 !چطور بود عشقم؟: رویا

 . عاولی با طعم پرتقالی -
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  داد گفت:پا رو پا انداخت و در حالی که به بدنش کش می

 راحت بود، من نخونده بودم، فقط یک دوری زده بودم. اما -

 . خدا رحم کرد

 . اهوم، منم نخوندم بودم -

 من به خاطر اینکه مملی)محمد( از سربازی اومده بود، :رویا

  نتونستم بخونم.

 زاره درسدونی دیگه وقتی اون میاد یا حرصم میده یا نمیمی

 . بخونم

 خندیدم و گفتم: 

 .اهوم -

 اخم کرد و گفت:

 کوفت اهوم، باز شروع کردی؟ -

و بدم که بهار و یسنا هم به جمعمون اضافه ر خواستم جوابش

 . شدند

 روبرمون روی زمین نشستند و یسنا به من گفت:

 . دمت گرم عسل دستت طال، هیچی نخونده بودم -

 و تایید کرد وگفت:ر بهار حرفش

وای عسل، یسنا راست میگه، الی کتاب رو هم باز نکرده  -
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 . بودم

 رو داد و گفت:  رویا اخم کرد و جوابشون

بله دیگه وقتی سرکالس حواستون به فک زدن باشه، گوش  -

دین. تو خونه هم درگیر ماسماسکتون و دوست پسرتون نمی

 . هستید

اونام حرف رویا رو کش ندادند و مشغول چرت و پرت گفتن 

. هر چهار نفری بلند شدیم و به دشدیم، تااینکه زنگ خور

باز کردم و با کمک دستم  سمت آبخوری رفتیم. شیر آب رو

 . کمی آب نوشیدم

ای کشیدم. کار ناگهان با ریختن مقداری آب روم، جیغ خفه

 همچین که بود رویای بیشعور بود. هوای به این سردی مریض

 . کرد کاری

. شد شروع هامون بازی آب بماند که با این کار رویا، استارت

 به ناظم خانم سوت صدای با که بودیم بازی آب مشغول

 . اومدیم خودمون

 که دخترا از کمی تعداد با  کردم؛ نگاه اسفندیاری خانم به

 . بود ایستاده اخم با ما روبروی بودند، پشتش

ببینم اینجا چه خبره؟ چرا شما شبیه موش آب کشیده : خانم
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 شدین؟

 :گفتم مظلومانه لب ورچیدمو

موضوعات و درگیر این ر چیزی نیست خانم، زیاد خودتون -

 . اهمیت نکنید. فقط مارو عفو کنیدبی

 . ها خندیدندی بچههمه

خانم اسفندیاری با صدای سوتش همه رو خفه کرد. دوباره به 

 من نگاه کرد و گفت:

د که خودم رو درگیر این موضوع بی اهمیت نکنم، آره ؟ بع -

 هم شمارو خیلی راحت ببخشم، آره؟

 یگره ید کردم و اون همسری تکون دادم و حرف خانم رو تای

به جای اون  که بزنه حرف خواست خانم .شد بیشتر اخماش

 شفیعی دختر فوضول مدرسمون، با صدای لوتیش گفت:

 . ارو تنبیه کنیده باید اون ؟اجازه خانم -

 خانم به شغیعی نگاه کرد و گفت: 

 کنید؟االن شما برای من تعیین تکلیف می -

رو سرش خالی شد و من هم با این حرف خانم یک دبه آب 

 . خنک شدم

زنی، ی فوضول به تو چه ربطی داره که حرف میآخه دختره ”
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 ” نخود هر آش

 با حرف خانم شیر شدم و دست به کمر گفتم:

 تبه که بحثایی تو زیادی که بادمجون خانم بهت یاد ندادن -

 نکنی؟ دخالت نداره، ربطی

 و باز کردور اخماشها مجدد خندیدند. خانم هم این دفعه بچه

  گفت:

و ربس کن عسل باز دعوا راه نندازی که این دفعه انضباطت  -

 که کمه عقلتون مگه سردی، این به هوای کنم. دختر،کم می

 کنید؟می بازی آب کوچیک هایبچه مثل

 رویا در جواب گفت:

 آب بازی دلمون و شدیم شیطون یهو خانم شما ببخشید، -

-گردنمون بگذرید، که واقعا ممنونتون می. شما از خواست.

 . شیم

 شفیعی که انگار هنوز آدم نشده بود گفت: 

 اب.عقل نباشه جون در عذ -

 :گفتم اخم کردم رو به شفیعی 

 چی پس تو اگه من عقل ندارم  ،زنیهنوز داری حرف می -

 ادببی همچنین و بودن فوضول اسم به کلمه یک جز داری؟
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 . بینمنمی ویژگی درونت بودن،

-ها که تمام مدت میی بچهبا صدای سوت خانم خنده

م خندیدند، قطع شد. شفیعی در حالی که باد کرده بود، به خان

 نگاه کرد و گفت:

ی پررو با یک حرف، صد خانم یک چیزی بهش بگید. دختره -

 . تا جواب میده

 رویا با خشم نگاهش کرد و گفت:

 کنی کهی میای دخالت میکنجا میتو بی... خب دختر جون -

 . بعد بسوزی و گالیه کنی

  خانم اسفندیاری خندید و گفت:

 . همه تون کم دارید تمومش کنید،

 خندیدم و گفتم:

 . مخلص شما هم هستیم خانم -

 خانم رو به ما کرد و گفت:

وست ی بعد پدیگه نبینم از این بچه بازیا کردید. و إال دفعه -

 . کنمهمتون رو می

ها رو پراکنده کرد و نفری چشمی گفتیم. خانم هم بچهچهار 

 . دنبال کارش رفت و تنها شفیعی و چند تا از دوستاش موندند
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 و کج کرد و به من گفت:ر شفیعی لبش

 !دونستی؟تو چهل متر زبون داری می -

 خندیدم و گفتم:

 !خوای امتحانش کنزبونم تیز و برنده هم هست، می -

 یک یسکه بخوام دفعه هر. کنم متحانا بکنم غلط من :شفیعی

این  کنی. حاال خودمونیم، کمی ازپولم میبی  منو تو کنم پولت

 . زبونت به من هم بده

 بهار داد کشید و گفت:

ی ورپریده! اینجا کله پاچه فروشی نیست که هوو دختره -

 . تقاضای زبون از ما داری

 شفیعی اخم کرد و گفت:

 . زنمدارم با عسل حرف می از تو نخواستم فهمیدی؟ -

 بهار جلو اومد و به شفیعی گفت:

 . جون دختر با هرکی بودی، جوابتو گرفتی حاال هری...! -

 و گرفتم و نوچ نوچ کردم و رو به جفتشون گفتم:ردست بهار 

 . ای بابا بس کنید -

 . شفیعی سری تکون داد و به همراه دوستاش رفت

 رویا به بهار نگاه کرد و گفت: 
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 !تو که زبون داری، چرا فقط گذاشتی عسل حرف بزنه؟ -

  بهار خندید و گفت:

 چون زبون عسل بهتره. االنم حرف زدم به خاطر این بود که -

 . از اون دختره بدم میاد

 رویا نوچی کرد و گفت:

 ،پسرت چشم دارهت آره اونم به خاطر اینکه شفیعی به دوس -

 . رفیقات نیستیهایی اصال طرف وگرنه تو همچین موقع

 یسنا نزدیک تر شدوگفت:

 . منم ازش بدم میاد چه ربطی داره -

 بهار درحالی که میون حرفش غم لونه کرده بود، گفت:

 کنی. تو خودتم زیاد حرفمن که کاری نکردم اینطوری می -

 . نزدی

 تقریبا داد زدم:

وم ؟ دعوا نکنید خب ؟ تمهدارم میگم تمومش کنید، حالیتون -

 . شد رفت

اونام دیگه حرف رو کش ندادن و موضوع بسته شد. زنگ 

آخرهم خورد . چهارنفری جلوی درب مدرسه ایستاده بودیم 

 . که چشمم به عثمان خورد
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 بهار ذوق زده گفت:

کنه؟ یک هلوییه برای وای عسل داداشت اینجا چکار می -

خودش ها، حیف ازش بزرگ ترم وگرنه خودم ازش 

 . کردمخواستگاری می

  :گفتم اخم با و زدم کلشیکی پس 

 چشمت بعد داری یکی خودت خوبه ببند، چشماتو هوو -

 خودم بود، تو از تربزرگ هم اگر..؟ است دیگه یکی دنبال

ون خودش یکی ا. بشی زنش تو که دادمنمی ایاجازه همچین

 . رو تو قلبش داره که خیلیم دوستش داره

 : گفت کردو بهار اخم

 مال تداداش زنی؟می حرف انقدر حاال چرا بابا، خوب خیلی -

 . میشم اون قربون میرم رودارم امیرم خودم من خودت،

 ایشی کردم و گفتم:

 . باشه برو فدای اون ایکبیری شو -

 دادم وگفتم:  خواست تو سرم بزنه جا خالی

کنی؟ خوب چیزی یاد ی روانی چته؟ دست بلندی میدختره -

 . گرفتی ها

 گفت:حرصی شد و 
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 !به عشق من نگو ایکبیری فهمیدی؟ -

 لب ورچیدم و گفتم: 

 . باشه. گمشو فقط نبینمت -

بهار دست یسنارو گرفت و باهمدیگه سمت امیر که اون طرف 

 وضعم خل داداش سمت هم رویا و من تر منتظر بود رفتند؛ 

 . رفتیم

 خندید گفت:رویا در حالی که می

-ر چه آدمی انقدر حرص میاین بهار خیلی کم داره، به خاط -

 . خوره

کنه بخواد خیال بابا، به منو تو ربطی نداره هر غلطی میبی :من

بزار انجام بده، وکیل وصیش نیستیم. خودش مامان و بابا 

 . داره

 !کنه؟می کار چه اینجا عثمان راستی اهوم، :رویا

 . دونم آبجینمی منم :من

 :گفتم و کردم برانداز پاشو سرتا به عثمان رسیدیم؛

 !کنی؟سالم دادا خیر باشه، اینجا چه کار می -

 کرد، گفت:اخم کرد و در حالی که به بزمچه ها)پسرا(نگاه می

 سالم، آبجی این پسرا هرروزاینجا هستن؟ -
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 به پسرا نگاه کردم و گفتم:

 !پرسی؟آره چرا می -

 مگه نه؟ آهان، پس چقدر عالف و بیکارن.: عثمان

 خندیدم و گفتم:

 کنی؟آره گلم، خوب نگفتی اینجا چکار می -

 !به -خواست زبون باز کنه، رویا وسط حرف پرید و گفت: بهمی

 آقا عثمان گل و گالب خوبی؟

 عثمان لبخندی به روش پاشید و گفت:

اه سالم رویا خانم، خوبم ممنون، بیاید از اینجا بریم، تور -

 . زنیمحرف می

 شبه هم رویا منو قدم گذاشت؛ و بنابراین عثمان جلوتر از ما 

 . خندیدیممی

 رویا آروم گفت:

 . مثال غیرتی شده ها -

 خوب جلبکو این من میره، در هم حرفاهوم، ولی از زیر  :من

 . شناسممی

 متعجب گفت:

 !از زیر چه حرفی؟ -
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 ی کولمو گرفتم و شونمو باال انداختم و گفتم:دسته

 احتماال به خاطر داستان اون مرد ترسیده، برای همین جای -

 . من اومده

 . آهان :رویا

ون سر خیابون از رویا خداحافظی کردیم و منو داداشم، به راهم

 ادامه دادیم. ناگهان عثمان به حرف اومد و گفت:

  . آبجی از این به بعد من دنبالت میام -

 یک تای ابرومو باال دادم و گفتم: 

 علت؟ به -

 ادامه داد و گفت: 

به علت اینکه پسرای مدرستون پاتوق درست کردن، و من  -

 . دوست ندارم به تو نگاه کنند

جلبکو ببین، به خاطر ترسش چه دروغا که ”با خودم گفتم

 ”بافهنمی

 و نوازش کردم و گفتم: ر سرش

د؟! کننقربونت بشم دادا جون، اگه تو بیای دیگه نگاهم نمی -

 . خوشگلی دردسر دارهدرثانیا 

 خندید و گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 47 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 
 

 . اعتماد به سقفت تو حلق اون آدم کش -

 سره؟پ اون چرا حاال :من

برای اینکه بفهمم موضوع از چه قراره وارد نقش شدمو صاف 

 ایستادم؛ درحالی که اخم می کردم بهش گفتم: 

 ره؟ببینم، نکنه تو به خاطر اون دنبالم اومدی ترسو خان آ -

نه خیرم کی  -ه: نتادمن اف -پرید و به من رنگش به وضوح

 . ممیا بعدم به این از داره؟ مشکلی بیام، خواستم خودم گفته؟!

و کش ندادم؛ قشنگ مشخص شد که چرا دنبالم ر دیگه حرف

تونه سیاه اومده بود، آفتاب پرست کوچولو فکر کرده منو می

 . کنه

**** 

 . رسیدچندروز مثل برق و باد گذشت وروز جمعه فرا 

داد و تنها بنده، سرگرم درس و هیچ اتفاقی هم رخ نمی

ا امتحانات بودم؛ کمی از فکرم هم درگیر اون شنل پوش بود، ب

  االن کجاست ؟ چکار ” گفتمخودم می

 ” ؟ بود شکلی اون وضعش سرو چرا اصال؟ کنهمی

-از یک طرف هم به داستان مرد دختر دزد و آدم کش فکر می

 . کردم
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داخل جیب پالتوم گذاشتم؛ هوا خیلی سرد شده  دستم رو

 . نیست خبری برف از اما زمستونیم، وسط دیگه بود،

سم زدم. باز به خونه برشب بود، توخیابون تنهای تنها قدم می

شه. از وقتی این موضوع رو شنیده، غرغرای مامان شروع می

 . سخت گیریاش بیشتر شده و حساسیت نشون میده

 افتاد و با اون خرهشدم که چشمم به رد می از کنار نونوایی

 . یادآوری بحث سری قبل اعصابم بهم ریخت

زیر چشمی نگاهش کردم؛ سرش داخل ماسماکش بود و 

 . نیشش مثل رضای بیشعور تا بناگوش باز بود

توجه رد شدم که ناگهان، متوجه حضور من شد و با صداش بی

 . متوقف شدم

 . مخانم کوچولو، افتخار دیداری مجدد رو داشت !به -به: محسن

 گذاشتم که دوباره گفت: قدم بعدی رو داشتم می

م های بابا چرا محل نمیدی؟! این موقع شب تو خیابون اون  -

ه نوچ، این طرفا گرگ زیاد داره هاا، ممکن یک لقم -تنها نوچ

 . چربت کنه

 . بعد به حرف خودش خندید

آقای محترم من با آدمای روانیی  برگشتم به سمتش و گفتم:
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مثل شما کاری ندارم بهتره به کار قشنگتون، یعنی مخ زدن در 

نونوایی برسید. ضمناً هر گرگی اینجا وجود داشته باشه، از تو 

 . یکی الاقل بهتره

اومد که نیش خندی زدم و قدمامو تندتر کردم، صداش می

 گفت: می

 . جوجو حاال حاال ها باهم کارداریم -

رفتم؛ کوچه خلوت و تاریک بود. با حرص به سمت خونه می 

-نمی رو دلیلش و بود داده دست بهم عجیبی یک احساس

 . دونستم

عاشق این سکوت شده بودم؛ نفس عمیقی می  !چه سکوتی

 محکمی جسم به و شدم هکشید کشیدم که ناگهان به سمتی

 دم.خور ضربه

دونستم موضوع از چه قراره حشت زده شده بودم و نمیو

 باعث که رو شخصی تونستمنمی که طوری بود، تاریک خیلی  ؛

 . ببینم بوده، رو کار این

 دست با بود؛ گرفته باال به رو دستام دو و بود روبه روم 

د شمی حبس داشت نفسم .بود گرفته محکم رو دهنم دیگرش،

 و از جلوی دهنم برداشت و آروم گفت:ر که دستش

 . بینیهیسس صدات در نیاد، وگرنه بد می -
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 خاطرم به کردممی فکر صداش خیلی برام آشنا بود و هرچی

 . اومدنمی

 د.قابل دیدن بو غیر برام قیافش تاریکی، خاطر به خیلی بد بود؛

 گفت:

 ؟کنیاینجا تنهایی چه کار می -

 ”واا خوب بتوچه مردک” با خودم گفتم

زد و وحشت زده شده میاز یک طرفم قلبم مثل چی تند 

 . بودم

 انگار ذهنم رو خوند وگفت:

 این بگی باید و داره زیادی ربط االن بودن تو اینجا به من -

 ؟ کنیمی چکار اینجا شب وقت

 . و باز هم صدای آشنا

 دوباره گفت:

زبونتو موش خورد؟ خیلی کنجکاوی بدونی من کی هستم؟  -

 ...من همون آدمیم که

 حرف اومدم و گفتم: زبونم چرخید؛ به

برای من مهم نیست تو کی هستی، اگر حدسم درست باشه  -

 ...تو
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 :وسط حرفم پرید

ون جاتفاقا برای تو باید مهم باشه من کی هستم! چون االن  -

 ن.تو، تو دستای م

 متعجب گفتم:

 !جونم؟ -

ه ناگهان از روبروم ناپدید شد؛ صاف ایستادم و پشتم رو که ب

د و تو دلم به اون مرالیدم کوفته شده بود، مخاطر ضربه بد، 

 . فحش دادم

؟ اطراف هرچند قابل دید نبود،اما نگاه کردم. یهویی کجا رفت

تا به خودم خواستم بیام، دوباره پیداش شد؛ درون سیاهی، 

 . اومدهمچون خفاشی شده بود که، شبونه از لونه بیرون می

 بهم نزدیک شد و وحشیانه گفت:

 ترسی؟نمی من از چرا -

 با ابروهای باال رفته گفتم:

 . کنمچون من دلیلی واسه ترسیدن پیدا نمی -

 . مثل چی دروغم گفته بودم و خبر نداشت

اما باید بترسی، تو یک دختر زیبا هستی؛ من هم  د:مر

ولی بدبختانه  توست. مثل دخترایی عاشق که اممردی اون
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ری از اون دخترایی که تو چنگال من میفتن، سرنوشت بدت

 . خورهچیزی که تو فکرته، براشون رقم می

 ی حرفش برق از سرم پرید و گفتم: با ادامه

 طوری این کردی فکر چی ؟ چه سرنوشتی بدتر از کثیفی؟ -

 رسی؟می چی به

رق بام داد؛ متوجه شدم و کشید و دوباره به دیوار تکیهر دستم

 اشچهره از کمی کردم، نگاه ساختمونی روشن شد. بهش

رد، چون من کنمی مشخص رو چیزی بازم خوب اما شد، پدیدار

 . کامال کور تشریف دارم

 خشمگینانه گفت:

 که حرفهایی همچنین و قصه ی من، دزدیدن امثال توئه، -

 نا تو همچون دخترایی به اما، رسهنمی چیزی من به زدم؛ بهت

امیدی و شکست، خواری و کثیفی میرسه. و من هم این رو 

 . خیلی دوست دارم

 گفتم: 

 چرا این کار رو دوست داری؟ -

 .زیادی حرف نزن؛ دیدار دیگه مساوی با بدبختی -

و با زدن این حرف از مقابل چشمانم دور شد؛ مبهوت مونده 
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تونست باشه؟ دیدار بعدی بودم. دلیل این کارها چی می

 با بدبختیم؟ چرا االن کاری نکرد؟ مساوی

 نزدیک از رو دزد ی قصه جدی، شخصیت اون -جدی یعنی

 به بالیی چرا نکرد؟ کاری باهام چرا. شدنمی باورم بودم؛ دیده

 نیاورد؟ سرم

 یک خارهمی تنت هم تو انگار عسل،چی میگی ” با خودم گفتم

 احمق، به قول رضا این کنجکاوی یک بالیی .کننب باهات کاری

 ”. سرم میاره

رزو آخدایا واقعا دیدار بعد کلم کنده میشه؟ خدا نکنه من هنوز 

 . دارم

ات به طرف خونه قدم برداشتم و به تمام اتفاق با پاهای سست، 

های کردم؛ ناگهان چشمم به بوتهچند لحظه پیش فکر می

 افتاد و احساس اینکه یک مزرعه که در حال تکون خوردن بود،

 . کنهنفر بهم نگاه می

ی یک وحشت دیگه نداشتمو تندتر از قبل به دیگه حوصله

 . سمت در رفتم

کنار خونه، ماشین رضا رو دیدم. آه از نهادم بلند شد، همین 

یک نفر رو کم داشتم. در حال کلید انداختن درون قفل در 

دم. کی در حال کربودم و همون طور هم به مزرعه نگاه می
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 . خدا بخیر کنه ؟کشیک دادن من بود

***** 

 نگاه بهم برزخی چشمای با ومامان با نگرانی مقابلم پرید 

 . کرد

-دختر معلوم هست کجایی؟ من دق کردم عسل، می: مامان

 فهمی؟

های برای اینکه ریخت وپاش روجمع و جور کنم، مثل گربه

 ملوس شدم و با صدای بچگونه گفتم:

ببخشید مامان جون دیر شد دیگه، من هنوز عادت ندارم  -

 . خودم رو زود به خونه برسونم، کمی بهم فرصت بده عزیز دلم

و از گوشی در آورد وبا اخم بهم نگاه کرد؛ سری ر رضا سرش

 تکون دادم و گفتم:

 نکنه توام به قول خودت نگران شدی؟ تو چته؟ -

 با ترشرویی جواب داد:

 ن، دیر هم اومدی، زبونت درازتر هم شدهآفرین چشمم روش -

نتظار لیاقت شدم. با حرفهایی که بابات زد، ا؟ آره نگران تو بی

 داشتی نشم؟

 مامان با غضب گفت:
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ره خاکنه بچه بازی؛ انگار تنش میفهمه دیگه، فکر مینمی -

 . که، اون هم سرنوشت دخترای بیچاره رو دچار بشه

 با عصبانیت گفتم:

م. من بچه نیستم و نیازی هم به امرو نهی ندار. دتمومش کنی -

خودم مراقب خودم هستم. نگران من نباشید، اون بیکار نیست 

 حاال جلوی بیاد منو بگیره، آخه مگه از من چه سودی میبره!؟

 ،میاد بدم انقدر هستم، سالمبینید که بنده جفت چشماتون می

 . کنیدمی بزرگش الکی

 -فسو محکم بستم. به در تکیه دادم. ن تند به اتاقم رفتم و در

 ای فایده اما زدم؛ تالش کردم به خودم مسلط بشم،نفس می

 . کشیدم عمیقی نفس بعد و خوندم رو الکرسی آیت. داشتن

 و مانتو با رو اومد؛ توجهی نکردم ولباسمصداشون آروم می

 . عوض کردم داشت تشریف ما یخونه رضا که وقتایی شال

 گوشی رو از پالتوم در آوردم و به تخت پناه بردم؛ با خودم

 مکرد مالقات کسی رو چه امشب بفهمن، اینااگه مامان ” گفتم

 ”. میشم قیمه -قیمه

و همین طور اون تهدید آخر کالمش که نشون از دیدار آینده 

 . بگذرون بخیر خودت خدایا داد.رو می
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ی در و همچنین صدای بابا من رو از عالم فکر و صدای تقه

 به بودم، کرده بغل که زانوم رو طور همین خیال خارج کرد ؛ 

 . کردم نگاه بود، ایستاده سینه به دست در، کنار که بابا

 لبخند غمگینی زدم و گفتم:

 جانم بابا کاری داشتی؟ -

 ای کرد و گفت:کنارم اومد و روی تخت نشست؛ لبخند خسته

این نگاه،  ؟چی شده دخترم، چرا نگاه شیطونت غمگین -

 . کنهخستگی رو از تنم خارج نمی

 و کشیدم بود، گرفته رو تمصوردستی به موهایی که جلوی 

  دادم گوشم کنار

 ومدیا هم تو اگه نیست بابا جون، نگران من نباش.چیزی  - 

 . ممنون بری بهتره کنی، نصیحتم موضوع اون خاطر به

 شوخی اخم کرد و گفت:به 

 بیرون رو ما خوادمی اتاقش از چشمم روشن عسل خانم، -

 کنه؟

 . لب ورچیدمو چیزی نگفتم

جود واون مرد واقعا  خبری برات آوردم که شاید باور کنی، :بابا

 . داره
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 ”باور کردم بابا جون، دیگه جای اثبات نیست”:با خودم گفتم

 سوالی نگاهش کردم و گفتم:

 مگه؟چه خبره  -

 زد گفت: چروکینی می لبخند که درحالی و گرفت رو دستام

ر چند روز گذشته، یک نفر اون آدم رو در حالی که یک دخت -

 برد،دیده. انگاری اونکول کرده بود و با خودش به جایی می

 . بود دوچرخه هم دیگش دست تو دختر بیهوش بوده،

 متعجب و وحشت زده، گفتم:

ه رو دیده و همچین چرتی گفته ؟ اگ وا...اون وقت کی اون -

ده راست میگه چرا به پلیس خبر نداده، یا اینکه چرا کاری نکر

 ؟

 موشکافانه جواب داد: 

مچین دونم بابا جان، اما تو روز روشن همنم خودم اینو نمی -

 خارج. من فکر از کاری، واقعا

 :متکونی خوردم و بهش نزدیک تر شدم و گفت

میگم ناراحت نشو. با اینکه من بابا جون یک چیزی  -

-کنم یک جای کار میتر از این حرفام، اما حس میکوچیک

ای داریم، چون درحالی که پلیسای خبره ؟دونی چرالنگه؛ می
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اون به راحتی فرار میکنه و همچنین، هرکاری دلش بخواد رو 

 . انجام میده؛ به قول خودت هم تو روز روشن دختر دزدیده

 : ادم و ادامه دادمحرصی کری خنده

 ظاهر مردم جلویصال اون آدم نگفت با چه سر و وضعی، ا -

 ؟ کرده؟ هان کاری همچین و شده

 دستی به ریشاش کشید و گفت:

اون  دونم چی بگم؛ اما دخترم واقعاحرفت واقعا درسته، نمی -

 . مرد وجود داره

 پوفی کردمو گفتم:

 ...دونم وجود داره چونآره بابا می -

خواستم بزنم پشیمون شدم. محال این موضوع حرفی که میاز 

 . بینمرو تعریف کنم چون مطمئنم واکنشی خوب نمی

 ی حرفم بود، منم یک چیزی ساختم و گفتم:منتظر ادامه

چون واقعا وجود داره، اما اینکه پلیسا و هرکس دیگه  -

فهمی کنه. میو خورد میر و بگیرن، اعصاب مناون ر نتونستن

 جون؟ بابا

 از رو تخت بلند شد و گفت:

خیال دخترم، فقط مواظب خودت باش؛ تو سوگلی این بی -
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 . بیفته برات اتفاقی خوادنمی دلم! بابا دل عزیز ای،خونه

 بلند شدم و بغلش کردم و گفتم:

 . و گوش میدیر بابا جون خودمی! مرسی که حرفم -

 :گفت کرد،می نوازشدرحالی که موهام رو 

، غذا از شام بخوریم که بدون تو بیا حاال بابا، دختر تک قربون -

 . گلوم پایین نمیره

*** 

 یعنی واقعا تو روز روشن، اون مردی که دیشب دیدم و بالیی”

 ”هم به سرم نیاورد، دختری رو دزدیده ؟ آخه مگه میشه ؟

 وبابا وقتی جریان رو سر سفره برای بقیه تعریف کرد، متعجب 

خاصیت که با ه بودند. به خصوص رضای بیوحشت زده شد

داد؛ مامان هم نگرانیش نسبت به کنایه و تیکه منو حرص می

 . من بیشتر شد و سخت گیریش بدتر از قبل شد

 «از این به بعد خودش منو میبره و میاره»:رضا هم گفت

 ضار با اکنون هم مامان هم با این پیشنهاد رضا موافقت کرد، و

  مدرسه به

 . رممی

کردم که رضا، من رو از ، نگاه میماشین از بیرون یمنظره به 
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 . کردم نگاه بهش. کرد بیرون فکر و خیال 

 دختر خاله، چرا انقدر تو از من بدت میاد؟ :رضا

 دهن کجی کردم و گفتم:

 اون وقت از کجا فهمیدی من از تو بدم میاد؟ -

-خندید و در حالی که با دستش رو فرمون ضرب می

 :گفت گرفت،

 . فهمممن حس آدما رو می -

 پوزخندی زدم و گفتم:

 . آفرین بهت تبریک میگم -

 شنوم.خب! حاال می -

 و برگردوندم و به بیرون نگاه کردم و گفتم:ر روم

 . نهکاعصابمو خورد می من از تو بدم نمیاد، فقط رفتارهات، -

 مثال کدوم رفتارا؟: رضا

 چپ نگاهش کردم و گفتم: -چپ

 . یک نمونش کار اون روزت دونی؟خودت نمی -

 . با یادآوری این موضوع حرص خوردم و اون هم خندید

همچین چیزایی برای من و امثال من  !آخه دختر خوب: رضا

 ...عادی. بعدش هم چیز زیاد بدی نبود فقط در حد
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 جیغ زدم و گفتم:

 . خوام بشنومبسه. نمی -بسه -

 ؟خوام، حاال بعدیشبه هرحال معذرت می :رضا

 به مدرسه رسیدیم؛ کناری توقف کرد. 

-زنیم. اگه خیلی دلت میباشه بعدا در موردش حرف میمن:  

 دنبالم برگشتنی، خواد بهت احساس خوبی داشته باشم، لطفا

 . خاله پسر میشم ممنونت. نیا

 با ابروهای باال رفته نگاهم کرد و گفت:

 اون وقت چرا نیام؟ خبری؟ -

 . خبری؟ من دوست ندارم سرویس داشته باشمچه  -

 . رمت، همینآبرم و میمن فقط می مگه من سرویسم؟: رضا

 پوزخندی زدم و گفتم:

، خیلی ممنون که به فکرمی، اما من مراقب خودم هستم رضا -

دوست ندارم کسی دنبالم باشه یا حواسش به من باشه؛ من 

 . بزرگ شدم و از پس خودم برمیام

 موهای فرش کشید و گفت:دستی به 

 اوکی هر جور خودت صالح میدونی، اما فقط امروز دنبالت -

 . نمیام. روزهای بعد از این خبرا نیست
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 از ماشین پیاده شدم و گفتم:

 . ی روزها هم خبری ازت نیست، فعال پسرخالهبقیه -

ه سمت آب خوری رفتم و ب مستقیم شدم، مدرسه حیاط وارد

ه یادم رفته بود لباس گرم بپوشم و سردم شد؛ ای نشستمگوشه

 . بود، مچاله شدم و دستم رو بین پاهام گذاشتم

منظور بابا از دختری که اون مرد کول کرده بود چی ”

بود؟...مگه امکان داره تو روز روشن، همچین ماجرایی پیش 

بیاد. به خصوص دختره هم مثل من، دوچرخه سوار بوده، چه 

 ب!جال

دم که با صدای دست زدن یک نفر به خودم محو افکارم بو

 اومدم؛ برگشتم و 

 دو هر و نشستن ی خندون یسنا و بهار رو دیدم. روبرومچهره

 . کردند نگاهم سوالی

 سری به معنای چیه تکون دادم و گفتم:

 کنید؟چرا این شکلی نگاهم می چتونه؟ -

خوایم بدونیم، موضوع درگیری می کنی،هپروت سیر می :بهار

 . افکارت چیه

دونستم از نمی یسنا، حرف بهار و تایید کرد و با خنده گفت:
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-این کارا هم بلدی خواهرم، کپه این دخترایی شدی که می

 . خوان در مورد یک موضوع خیلی مهم تصمیم بگیرن

هر دوشون زدن زیر خنده و منم مثل جغدا بهشون خیره شدم؛ 

 همزمان سر و 

 . کنارم جا باز کرد و نشستی رویا هم پیداش شد و کله

 رویا به من نگاه کرد و گفت: 

 چطوری عشقم؟  -

 حالی گفتم:با بی

 . خوبم ممنون عزیزم، سردمه -

 بهم نگاهی انداخت و بعد اخم کرد و گفت:

 ببینم، خوب چرا یک لباس درست و حسابی نپوشیدی؟ -

 . با رضا اومدم، یادم رفت -

 !چه ربطی داره، خب :یسنا

 و بدم، که رویا با تشر گفت:ر جوابش خواستم

 ! خواهرم ربطش اینکه تو دخالت نکنی، -

 و به سمت من برگردوند و گفت:ر نگاهش

 ببینم دوباره چیزی شده؟ -

پوفی کردم و به طور خالصه، ماجرای دختر دزدی رو تعریف 
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کردند، و کردم؛ هر سه شون با تعجب و چشمای گرد نگاهم می

 . سوال، معلوم بودباالی سرشون عالمت 

 بهار موشکافانه گفت:

-می االن ما که ببینم این موضوع چند وقته اتفاق افتاده -

 شنویم؟

 :جواب دادم

 اصال چیزی همچین خیلی وقت. چون خودم مطمئن نبودم -

 . نزدم حرف زیاد درموردِش همین برای داره، وجود

 آهان، خب االن می خواید چکار کنید؟ر: بها

م و از گردنش در آورد و روم انداخت و بعد نوازشر رویا شالش

 کرد و گفت:

هم  پس با این وجود، واقعا این دزدی وجود داره ؛ لطفا تو -

 . دیگه حواست باشه، آبجی جان

 خندیدمو گفتم:

 . اتفاقا بنده هم ایشون رو مالقات کردم -

ی بهم نگاه کردند و رویا دنباله هرسه شون با گفتن )چی(

 ید:حرف رو کش

یعنی چی عسل؟ داری چی میگی دختر جون؟ مطمئنی  -
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خودش بوده؟ چرا پس االن تو اینجا سالم نشستی. هاان؟ اصال 

 زنی؟چرا االن ریلکس داری حرف می

 پشت چشمی براش نازک کردم و به شوخی گفتم:

نم، خواست اتفاقی برام بیفته؟ میگی چه کار کنکنه دلت می -

 بلند شم بندری برقصم؟

 و اینور و اونور تکون داد وگفت:ر سرش

تعریف  نه...نه بابا. چی میگی تو؟ فقط با ماجراهایی که برام -

 . کردی و همچنین حرف االنت، شوک بهم وارد کردی

 خندیدم و بلند شدم، گفتم:

تر این خیال مهم اینه که بالیی به سرم نیاورد. از همه بدبی -

 دزد دختراست؟ پس چراکنه، اگر اون مرد ماجرا منو اذیت می

 با من کاری نکرده ؟

سه تایی شون هم بلند شدند و بعد بدون هیچ حرف به سمت 

 .کالس رفتیم

*** 

 . زاشتیمیسنا و بهار کنار هم، من و رویا هم کنار هم قدم می

 اریک نکنه اصال خودمونیم ها، جالب! به تو کاری نداشته. :یسنا

 آره؟ کردی پنهون تو و کرده
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خودش خندید؛ منم گارد گرفتم و سمتش پریدم. بعد به حرف 

 ای بهش زدم و گفتم:کله

 . ببند دهنتو دختر جان، من دروغگو نیستم -

 داد گفت:می دادالش میدرحالی که سرشو م

 . با این یک ذره قدت چه زوری داری، دردم گرفت -

 . خندیدنرویا و بهار 

-می ندارم، باور جریان رو ینا زمهنو من اام اعسل، میگم: بهار

 اهپلیس دست به اون باید االن تا اینکه خاطر به؟ چرا دونی

 اونور وشه که آزادانه اینوروباه چقدر آدم یک مگه افتاد؛می

 بپلکه؟

منم همین فکرو دارم، منتهی قضیه یکم عجیب، اما به  :رویا

 درد ما دخترا 

 . ختم بخیر کنندخوره. باید بزرگترها این ماجرارو نمی

 کرد،می نگاه ما به و بود ایستادهچشمم به امیر که کناری 

 :گفتم و کردم بهار به رو .افتاد

 . منتظرته خواهرم، فعال پسرت دوس -

 با. رفتند امیر سمت یسنا همراه به و گرفت نگاهمو رد اربه

 قدمی خواستم تا  کردیم؛ خداحافظی ازشون سر دادن تکون
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 هنوز من خوبه”.شد بلند آشنا ماشین بوق ایصد که بزارم

 ”اومده؟ باز اچر نیا دنبالم برگشتنی، بودم گفته

آبجی پسر خالت، من برم دیگه مواظب خودت باش.  :رویا

 . عزیزم

 :گفتم یزونی آوبا قیافه

 . رویا بیا هم تو -

 :تبا چشمای گرد گف

 . زشته دختر بیام کجا من -

 :گفتم وو کشیدم ر دستش

. شمبا تنها سر، دو غول این با خوامنمی من داره؟ زشتی چه -

 . نداده گوش رو حرفم نیا، دنبالم بودم گفته بهش

 اب هم رویا و نشستم جلو کردن، من پاره تیکه فخالصه با تعار

 نگاه بهش جلو آینه از که حالی در رضا نشست؛ عقب خجالت

 :کرد،گفتمی

 امروز؟ ذشتگ خوش چطوری؟ خانوم رویا -

 :داد جواب لبخند با اما نگینرویا س

 . نبود بد هعی خوبم، رضا آقا ممنون خیلی -

 : گفت و( کرد نگاه بهم. )خداروشکر خوبه :رضا
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 جان؟ خاله دختر باز چرا اخمات تو همه،  -

 دونی؟نمی که: گفتم و دادم باال ابرومو ییک تا

و به سمت خونه رویا روند،  خودش رو به کوچه علی چپ زد

 گفت:

 برام یدبا فهمم،نمی رو تو گاهبی و گاه اخمای من راستش -

 . بدی توضیح

 . مگه من نگفتم دنبالم نیا ؟ نگفتم از سرویس بدم میاد  -

 اخم کرد و گفت:

 اومدم هم نیستم، بعد تو مدرسه سرویس من که فتممنم نگ -

 و بزنم اون حرف زیر تونمنمی که من .گفت خاله چون دنبالت

 . مادمازل بدم گوش رو تو حرف

 :گفت دوباره. کردم نگاه نجوابی ندادم و به بیرو

 ک لباس گرم هم نپوشیدی، خانمی راهی سردی این به هوای -

 . لرزیمی خودت به درد از خونه شهمیری، فردا پس فردا، گو

 . مچپ نگاهش کرد -چپ

-میدی، یا تو منو دکتر میحاال نه که تو خرجی منو   -

 مهندس؟ جناب بری،

 عه کردم، نگاه بیرون بهنداد. من رو  کناری توقف کرد و جواب 
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  به کی ما

و رسیدیم؛ رویا از ماشین پیاده شد، منم پنجره ر رویا یخونه

. دادم دست باهاش وپایین کشیدم و به سردی توجهی نکردم 

 :گفت و زد لبخندی

 ،بیشتره امنیتت بیای خالت پسر با اگه ولی آبجی، ببخشید -

 خودت مراقب فقط ونی،دمی خودت طور هر دونمنمی من

 . باش

 :گفت رضا در جواب رویا

 . فهمه آخه، تا این بال سرش نیاد درست بشو نیستنمی -

 رویا بهش نگاه کرد و گفت:

 وادبخ که سخته واقعا بوده، آزادی دختر االن تا عسل رضا، آقا

 حق بهش. بگیره قرار نظر تحت ماجرایی، همچین بخاطر

 ممنون نکنید، ناراحت رو خواهرم لطفا بیاید، راه باهاش و بدید

 . عالف رسوندید؛ رو من که

 خندیدم و گفتم:

 گفتی گل آی شنید، باید خانم رویا زجواب منطقی رو ا -

 . عشقم

 خندید و لپمو کشید، گفت:
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 !مواظب خودت باشخداحافظ عزیزم،  -

 . همچنین عزیزم ش،: بامن

 نزدیم حرفی مدت تموم وخالصه ما هم به سمت خونه رفتیم 

 کناری یمسیدر که کوچه به اومدمی موزیک صدای فقط و

 :گفت و کرد توقف

  ! باش خودت مواظب شدی، ناراحت اومدنم با اگه شرمنده -

 :گفتم و شدم خمشدم، از ماشین پیاده 

 نمیای؟ تو مگه -

 خندید و گفت:

 باز کنی،می بیرون خونتون از من رو که هستیتو همونی 

 ؟ کنی دعوتم ایخومی

 خندیدم و گفتم: 

 چی؟ یعنی -

دوستم یک خونه اجاره کردیم و از و  یعنی این که، من: رضا

 . کنی تحملمن رو این به بعد مجبور نیستی وجود 

 :گفتم تعجب با و آوردم در شاخ زد، رضا که حرفی با

 میگی؟ جدی ؟چی -

 و تکونی داد و گفت:ر سرش
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 آره دیگه، نکنه فکر کردی من با تو شوخی دارم؟ -

ن با وجود اینکه خوشحال شده بودم، باالخره تو خونه خودمو ”

طر کنم، اما از یک طرف هم ناراحت بودم بخاآزادانه زندگی می

 ”. اهحرفاینکه بهش وابسته شده بودم و از این 

مبارکت باشه پسر خاله، به خوبی و خوشی زندگی کنی،  :من

تونی بیای تعارف نکن؛ برات هروقتم دلت تنگ شد می

 . خوشحالم که مستقل شدی

 خندید و گفت:

مخلص شما هم هستیم دختر خاله، چشم مزاحم میشم  -

 . حاالها -حاال

و به معنای خداحافظی تکون دادم و اون ر و بستم و دستمردر

هم به سرعت از کوچه دور شد؛ عقب گرد کردم به سمت خونه 

های بزرگ داخل مزرعه، که علفبرم که ناگهان چشمم به 

 کردمها نگاه می ا تعجب به علفبدرحال تکون خوردن بودند، 

 ”تونه باشه؟یعنی کی می”که دوباره تکون خورد. 

 که ...م توجه برخواستم بی

ها رفتم و تا علفبدون اینکه کسی متوجه بشه، به سمت 

کناری زدم، ناگهان دستم به درون اونا کشیده شد و  ها روعلف
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 شد.قبل اینکه جیغ بزنم جلوی دهنم گرفته 

 کردم. گفت:با تعجب و وحشت بهش نگاه می

 . کنیمیساکت باش . االن جلب توجه  !هیس -

هنم برداشت. کمی از من فاصله و آروم از جلوی در دستش

 دو درست کرد؛ دومین مالقات، اونم بعد چنر گرفت و شنلش

 ته.هف

و رو زمین گذاشتم؛ بهش ر سر و وضعم رو مرتب کردم و کولم

 نگاه کردم وگفتم:

مگه من کش شلوارم  این چه وضعیه که درست کردی؟ -

کشی بعدشم تو مگه مسلمون نیستی که می من رواینطوری 

 زنی؟به من میدست 

رم نگاه درست ببینمش، به دورو ب تونستمنمیخیلی بد بود که 

بزرگ  هایعلففضای تقریبا بازی بود که اطرافمون رو  ؛کردم

 احاطه کرده بودند و تنها کمی از زمین، بدون علف بود و ما

 . درون اونا بودیم

روی تخته سنگی نشسته . نگاهش کردم برگشتم روبا صداش 

 :تاشو رو هم قالب کرده بود، گفتبود و دس

فکر کنم از مالقات دوممون زیاد خوشحال  نم کوچولو؟خا  -
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نشی، ولی الزم بود ببینمت؛ اونم به خاطر یک ماجرایی که 

 . حتما به گوشت خورده

 با تعجب گفتم:

 ؟ مگه تو هم خبر داری -

صداش برام خیلی آشنا بود و هر چه تالش می کردم، یادم  ”

ده ین صدا شباهت به کدوم صدا رو داره، اما بی فایبیارم که ا

 ”. بود

 :ادامه داد

منم به  ؛خبرمبیفکر نکن با اینکه راهم دوره، از همه چی  -

 . کنم محافظت خاطر همین اینجام که از تو

 ؟ اونم تو ؟محافظت ؟چی -

 :از رو تخته سنگ بلند شد و گفت

 ؟ چیز عجیبیه، آره -

خوان محافظ ما باشن، این شنل پوش میجالبه واقعا، همه  ”

 ”هم که دور برش داشته، عاشق محافظت از من شده

 

 

 دوباره گفت:
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باشه، اون شب خودم  کنیمیاست به هر کاری که حو -

ول شدی، فکر نکن که دیدار ا رو به رودیدم که با اون مرد 

اون مرد همینطوریه،  هم بعد ی دفعه کاری باهات نداشته،

 !چقدر باهوشه دونینمی، شناسینمیرو 

 :ی حرفش رو بدون وقفه ادامه دادم و گفتمدنباله

اما تو هم حواست به خودت باشه، توقع نداشته باش در  -

حالی که این مدلی جلوی من ظاهر میشی، بهت اعتماد 

 خودم به ثانیاً، در کنم و تو رو محافظ خودم بقبولونم. 

نین چه و همچ کنممی مالقات کسی چه با که مربوطه

ی این تونم دربارهمیخودم مخ دارم . کارهایی انجام میدم

 ماجراها فکر کنم و نیازی به شما ندارم، خیلی ممنون از

 !نگرانیتون

 می رفت گفت:  هاعلفکمی مکث کرد و در حالی که به سمت 

 من نگران تو نیستم، الکی برای خودت خیال پردازی نکن، -

 . برش نباشیفقط بهت هشدار دادم دور و 

از ملت قایم  خودت روو بر شما چی؟ شمایی که  ورد  -

 . کردی
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 :برگشت، صداش خشن شده بود. گفت

 دخالت نداره، ربطی تو به که چیزی خانم کوچولو، واسه -

 رو کارم دارم و شاید من یک پلیس مخفیمنکن!  جا بی

 . میدم انجام

 : ی خندم ادامه دادمدنبالهخندیدم و 

خوب مدرکت رو ببینم  ؟واقعا پلیس مخفی هستیجالبه،  -

 . تا مطمن بشم. آقای شنل پوش یا پلیس مخفی

خورد و بدون هیچ حرفی حرفش رو خواست چیزی بگه که 

ی گم شد و من دوباره تنها شدم؛ به جای هاعلفدوباره بین 

 . شدم خیره داشت حضورقبالً که 

 :با خودم گفتم

 واقعا دونست ؟میکیه که همه چی رو ؟ واقعا این آدم کیه -

 بنده؟ میاره خالی ؟ یا دپلیس مخفیه

 . رفتم خونه سمت به وبرداشتم کولم رو سردرگم 

. داخل اتاقم روی تخت نشسته بودم و به دیوار زل زده بودم

اون مرد شنل پوش فکر  هایرفتارها و حرفهمش به 

ه اینکه چقدر صداش برام آشنا بود و هرچی فکر کردم؛ بمی
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 . کردم، ذهنم پاسخگو نبودمی

. بدجوریم دلم لواشک ترش خواستبدجور لواشک می دلم 

مشغول کنم تا  خودم روبهتره کمی با خوردن  .خواستمی

 . مخم ارور بده یکهوترسم می .کمتر از مخم استفاده کنم

 د؛بودن نیومده عثمان و بابا و مامان هنوز به پذیرایی رفتم .

 خوبه. گذاشتن تنها رو بدبخت من و رفتن کجا نیست معلوم

 برای حاال بیفته، اتفاقی برام مبادا که ترسیدنمیوز هن

زنم جواب می زنگ هم چی هر و رفتن بیرون خودشون

 . نمیدن

.  اما پیدا نشد ،به سمت آشپزخونه رفتم و دنبال لواشک گشتم 

 ه. اَ -سوپری، اَه برم سردی این به هوای باید حاال پوف

که تحمل چیزها منم مغز خر خوردما، واسه یک لواشک چه 

 . خدا شفام بده .کنمنمی

 وهم رو سرم انداختم  سادم روتنم کردم، شال کرمی  پالتم رو

بعد از برداشتن مقداری پول و همچنین کلید، به سمت 

 .فتمروی مزرعه بود، ربه  سوپری سر کوچه که رو

کارم که تموم شد، در حال برگشت به خونه بودم که احساس 

 . پاییدمی من رو و کردم، کسی دنبالمه
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االتی اما خبری نبود، شاید خی ؛بر نگاه کردمدور و به برگشتم و 

شدم؛ دوباره قدم گذاشتم که این دفعه شک نداشتم، صدای پا 

 ”. ای بابا امشب خُل شدم.” اومد 

 بهم خیلی شدم، احساس کردم کهمیداشتم به کوچه نزدیک 

جلوی  رو شب خفاش دوباره و برگشتم سریع شده، تر نزدیک

با تعجب  .چشام دیدم. به اطرافم نگاه کردم، کوچه خلوت بود

 . نگاهش کردم

 کنی ؟میتو اینجا چکار  -

من رو  دست مدتی، از بعد برگشت و به اطرافش نگاه کرد .

ای که محل رفت و آمد کوچهش به سمت تاریکی دنبال خود

 . نبود، کشوند

اد دبه  ،ایستادبه روم  به دیوار تکیه داد و خودش هم رومن رو 

 . افتادم

دیوونه شدی؟ زده به  ؟کنی تومیبابا چرا همچین ای   -

 سرت؟

 :با خشم گفت

 خب؟! هیس دختر، هیس باش فقط،  -

تر اعصاببیانگار اعصاب نداشت، ولی متاسفانه من از اون 
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 . بودم

 . گارد گرفتم

خوبه  ها،جناب دور برت داشته ؟ ساکت باش چی -چی -

امروز بهت گفتم من احتیاجی به محافظ ندارم، باز برای 

 ؟ رو راه انداختی، جناب تجسس کارهامن این 

 :با پررویی تمام گفت

بهت گفتم حواست به خودت باشه. انگار اصال منم  -

 واقعا انگار پلکی.میهمچین ساعتی بیرون که  فهمینمی

  !ی همچین گرگی بشیطعمه که برات افتخاره باعث

ناگهان صدای پا اومد و به وضوح مشخص بود، شنل پوش 

 .تر شدنزدیکبهم  .وحشت زده شده

 :آروم گفت

 !صدات در نیاد -

علق . این بو، این صدای آشنا متزدمیبوی تنش هم برام آشنا 

 به کیه؟

افتاده بود و موهای  کالًتا صورتم رو برگردوندم، دیدم شنلش  

چقدر دوست داشتم این  بود. ریخته صورتش رو بهم ریختش
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 . ببینم شنل روپشت ی قیافه

 تیز کردم که صداهایی رو شنیدم، صدای چند تا مرد گوشام رو

 . دبو

 میشه؟ مگه دیدمش، اینجا خودم االن نم -

 گف:اون یکی صدا 

 خب اگه اینجا بود، پس کجا رفت؟ -

 . ن چه بدونم، تو این تاریکی هم چیزی که معلوم نیستم -

یرش گعجب گیری افتادیما بیا، بیا بریم باالخره  بابا، ای  -

 !اندازیممی

یعنی دنبال کی ” صدای پا که هر لحظه دور می شد، اومد 

البد دیگه،  .فهممنمی هیچی من خدا ای پوش؟ شنل بودن؟ 

 ” این مرد کیه؟ .دنبال خودش بودند که این طوری قایم شد

وقتی فهمید دور شدن، به خودش اومد و ازم فاصله گرفت و  

 . درست کرد شنلش روسریع 

 :ه دوباره بهم نزدیک شد وگفتخواستم نفس عمیق بکشم، ک

 ؟ کنیمیاینجا چکار  -

  !” افتادم ای خدا، من گیر عجب آدمی ”
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. ببینم کنممی چکار اینجا نم گفتم به تو ربطی نداره م -

ودن دنبال تو ب هاآدمکنی؟ اون میاصال خودت اینجا چکار 

 دادم: خودم روجواب زدن؟ میکه اون جوری حرف 

 ،اینجوری تو سوراخ قایم نمی شدیحتما دیگه، وگرنه  -

 جناب محافظ! 

 خشم غرید:با 

بینی میتوکاری که بهت ربطی نداره، دخالت نکن بد  شما -

منم چون  ،دنبال اون دزدن ا دنبال من نبودن،هاون. 

 شخصیتم رو به هر تونمنمیپلیس مخفیم، و  محافظ

 فهمی؟ میکسی لو بدم، برام بد میشه 

 با حرص خندیدم:

کنم، میه تو گفتی منم باور کردم، اصال میرم رسوات آر -

 . بکنی تونیمیببینم چه کار 

وار خواستم قدم بذارم که ناگهان دوباره دستم رو کشید و به دی

 . من رو کوبوند

 من رون کوچولو، از اینکه شخصیتم رو به تو گفتم، ببی -
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پشیمون نکن. انقدر هم زبون درازی نکن، مخم سوت 

 . تو کشید از دست

 :با پررویی تمام جواب دادم

ات اون هچشمتو کمی  ،زبون من دراز نیست آقای محترم -

مجبور  ؟بعدشم مخت سوت کشیده .زیر مشکل پیدا کرده

نیستی ور و ور جلوی من ظاهر بشی و ادای محافظای 

 . شجاع رو در بیاری برام

 :قشنگ مشخص بود که خیلی حرصی شده بود، با غرش گفت

گرنه برات داشتم، اون زبونت رو  دارم و حیف که کار -

که خودت باور نکنی. بعدشم اگر  کنممیجوری کوتاه 

 ن تموم میشه؛ ازگرو برات دادی، لو من روبفهمم به کسی 

 ؟ این که االن سالمی صدقه سر منه، اوکی

 :ی تمام گفتمغرهبا چشم 

اگه روز تصادف رو میگی  ؟صدقه سر توئه ،جون سالم من -

نبودی نجاتم بدی، بعدشم منت گذاشتن  که مجبور

 بره. میخوب رو از بین  کارهای
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 رخ درست کمتر کرد و همزمان شنلش پایین افتاد. فاصلش رو

رخ هم بودیم که با دیدن چشماش، دلم هری پایین  به

 . ریخت

تو تاریکی شب، برق خاص و  طوسی، دو جفت چشمای 

 وحشتناکی رو متحمل شده بود؛ زبونم به کل بریده شد و توان

 . حرف زدن نداشتنم

خدا شفا بده، اصال حال این مرد خوب نیست . جوری بهم  ”

خواد برّه میزل زده بود که انگار یک گرگ گرسنه است و 

ی چرب کنه. خدا شاهده این از لقمه یک رو کوچولویی 

و قلبم شد می بدتر لحظه هر خودمم حال. بدتره زدد اون

 ”. ددامیگومب، گومب صدا 

ش کرد و دوباره شنل رو روی سر زیادباالخره فاصلش رو باهام 

 . انداخت

من  خصوص به. نشناختی رو مرد اون نه و من، نه هنوز تو  -

رو که آدم زیاد جالبی نیستم و فقط کارم برام مهمه، زیاد 

خوب  ضمناًمن بلبل زبونی نکن و زبونت رو قیچی کن. جلوی 

نیست جلوی من شیطونی کنی فهمیدی؟ نزار مشکلی پیش 

  !جون دختر بشی ی لجبازیاتشرمندهبیاد که خودت 

با زدن این حرف ازم دور شد و گم شد؛ اما من هنوزم داغ بودم 
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مغزم از کار  .ودطوسی بتنها دو جفت چشم  هامچشمو جلوی 

 جوریکرد؛ می تولید خودش از بدی صدای ده بود و قلبمافتا

 . کنم حسش تونستممی راحت خیلی که

** 

 :رو به مامان و بابا کردم و با عصبانیت گفتم

هیچ معلوم بود کجا رفته بودید، خوبه شما به من گفته  -

بعد  ،اهحرفبودید باید هوای خودم رو داشته باشم و فالن 

 گذار؟  و گشت برای من میرین

 بابا با لبخند شرمگین گفت:

ببخش دخترم مجبور شدیم دیگه تکرار نمیشه، بعدشم  -

 . مگه دختر دزد داخل خونه میاد؟ جات تو خونه امن بود

 شنوم؟ میه هر حال بازم. خب کجا بودید، بگید ب -

گرفت؛ با  گوشش رواست حرف بزنه که بابا خومیعثمان 

 ؟ تو کنیمیبابا چرا همچین ، وا: تعجب گفتم

بلند  ... و هاخالهناگهان صدای در و همچنین تولدت مبارک 

 . شد

دست خاله مهشید، دوسه ؛ با تعجب به تک تکشون نگاه کردم
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خاله  رو سر خاله محنا)، خاله کوچیکم( تا بادکنک رنگی بود)

و هپی مپی داد میتکون  هاش رودستبزرگم( کاله بود و 

بزرگ  پسرهای؛ رضا و رحیم) داداشای هم و همچنین کردمی

 دست و گفتندمی مبارک خاله محنا( هم تولدتی خونواده

 فیلم دوربین دستش( مهشید خاله دختر )شیدا.  زدندمی

همچنان لبخند  و کردمی برداری فیلم داشت و بود برداری

دختر خاله محنا و خواهر رضا و رحیم( در ) ریحانه؛ زدمی

لی که حوریا دختر کوچولوی سه سالش بغلش بود، همچنان حا

 . خوندمیاون هم شعر هپی مپی رو 

ن م، ز تولدمهامرو ای بابا مگه امروز چه خبره هان؟ وای آره،

 کنم؟ فراموش  تولدم روچه جوری تونستم 

 :رضا اومد کنارم و با لبخند گفت

 !لدت مبارک جزقالهتو -

ته الب.” حرف رو تکرار کردن  و بعد از حرف رضا بقیه هم همین

 ” . به جز جزقاله

پشت صندلی نشوند. میز  من روخاله محنا دستم رو کشید و 

 رو مرتب کرد و به مامان اجازه داد، تا کیک خوشگلم رو روی

 . میز بزاره
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 .سالگیم که در حال سوختن بود، نگاه کردم ۱۷به شمع 

رک عسل تولدت مبا» ی زیبای کاکائویینوشتههمچنین به 

ور و یک دونه زنب دوتا گل زرد هم کنارِ نوشته بود «زندگیمون

 . خالصه کیک خوشگلی بود ؛هم باالش چسبیده بود

 اصرار و زدند می دست و شستن، نتک تکشون دورم حلقه زدند

 و نزاشتم منتظرشون زیاد منم. کنم خاموش رو شمع تا داشتن

که زندگیم به طعم اسمم،  کنممیآرزو » بستم چشمام رو 

عسلی و شیرین باشه، همچین از این گرفتاریی که برام پیش 

 «.  اومده جون سالم به در ببرم

چشمامو باز کردم و جلوی منتظران عزیزم شمع رو فوت کردم. 

صدای سوت و دست بلندتر شد؛ مامان کنارم نشست، بابا هم 

 :وق گفتمم نشست. به مامان نگاه کردم و با شادیگهطرف 

یادم رفته  تولدم روخیلی ممنون مامان جون، من به کل  -

 . بود

 همدیگه رو بغل کردیم.

 عزیزم من کاری نکردم، وظیفم بوده دختر کنممیخواهش  -

 . گلم

از بغلش بیرون اومدم و به بابای خوشتیپم نگاه کردم. لب 
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 گفتم:  ورچیدم و

از شما هم ممنونم،  .شرمنده بابا جون سرتون داد زدم -

 . خیلی زحمت کشیدید

 نوازش کرد و گفت:  سرم رو

 . نداشت؛ نوش جون بابایی دخترم روبل تک قا -

 :شیدا با خنده گفت

 . برش کیکه، زود باش عسلنوبت  -

با خنده بهش نگاه کردم، همچنان با دوربین فیلم برداریش 

ی دستی برای دوربین تکون دادم و چاقوی خوشگل پاپیون ؛بود

بنفش رو برداشتم و کیک رو برش زدم. کمی از کیک رو هم 

 . داخل دهنم گذاشتم. از شیرینیش غرق لذت شدم

 این بار رحیم گفت: 

 . خوب عسل، حاال کادوها -

همیشه عاشق قسمت باز کردن کادوها بودم. عثمان و مامان، 

عالم دسته گذاشتن. یک  کنارم و ی کادوها رو آوردندهمه

 . منگی که منتظر باز شدنشون بودندبندی رنگی 

تاب شلوارک ست  .اولین کادو از طرف بابام رو باز کردم
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 . ام خریده بودکالباس بر

 . تشکر کردم پاشیدم ولبخندی به روش 

دومین کادو از طرف مامانم، یک تابلوی نسبتا کوچیک که 

خیلی از طراحیش خوشم  .عکس من رو توش قاب زده بود

 . شکر کردماومد و دوباره ت

از طرف خاله محنا یک  ؛رو باز کردم تک کادوها -تندی تک

شلوار ِاسلش، از طرف خاله مهشید یک دست لیوان، از جانب 

 ریحانه رژ و تاب دامن سرخ که بسار عالی بود، از طرف شیدا

هم شیش تا الک رنگی و خوشگل که داخل جعبه جاسازی 

شده بودند، رحیم هم بهم یک روسری آبی داد و موند کادوی 

 . م و کادو رو پرت کردمرضا که با باز شدنش جیغ کشید

ل دند؛ با لرز به چیزی که داخرکهمه با تعجب بهم نگاه می 

از  .جعبه بود نگاه کردم، سوسک اسباب بازی بسیار چندش بود

جام بلند شدم و جعبه رو برداشتم، تو سر رضا که در حال 

 . خندیدن بود زدم

 و گفت: لید ما سرش رورضا با خنده  ؛شلیک خنده بلند شد

هر چی فکر کردم  ؟چکار کنم اینم کادو من بود خب !، وا -

 . به خاطرم نیومد که چی برات بخرم
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 با حرص گفتم: 

 ؟ آره ،تو هم برام همچین چیزی رو خریدی -

 گفت: خندید و 

  …اون که آره، ولی -

 کادویی کوچولو از تو جیبش در آورد و گفت: 

  !جون عسل اما کادوی اصلی اینه -

 : وگفتم گرفتم دستش از تردید با رو کوچیک یجعبه

 شوخی واقعا من بترسونی،من رو  خوایمی بازم نکنه -

 میارم؟ پایین رو دکوراسیونت و ندارم

 خاله محنا رو به رضا کرد و با اخم گفت: 

  !پسر جان نقشه مقشه نکشیده باشی ها -

 رضا به خاله نگاه کرد و خندید: 

 . جدیه دفعه این نه مامان جون، نگران نباش، -

 به من نگاه کرد و گفت: 

 !باز کن عسل، شوخی ندارم این دفعه -

ای خوشگل نقرهبا تردید جعبه رو باز کردم و با یک دستبند 
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های کوچیکی بهش وصل بودند، مواجهه شدم؛ با قلبکه 

خوشحالی به رضا نگاه کردم و گفتم: دمت گرم پسر، خیلی 

 هم بلدی مگه؟ کارهاممنون. تو از این 

 به شوخی گفت:  خندید و

 . نه این پیشنهاد دوست دخترم بود، منم خریدمش -

کمی  کنینمیفرین به دوست دخترت، مارو باهاش آشنا آ -

 ؟ از سلیقش فیض ببریم

 . دست بند رو برداشتم و به دستم بستمش

 باش،ندیگه ایشاهلل باهاش آشنا میشی نگران ی دفعهاال ح -

 . مبارکت باشه خاله ریزه

 . پسرخالهنون مم -

 ریحانه به شوخی و اخم گفت: 

 پس من چی داداش؟ -

رضا کنارش رفت و لپشو کشید و گفت: حساب ما موقع تولدت 

 . خوشگله

 ریحانه هم خندید و گفت: 

 خواهم! میاما من االن کادو  -
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 م زمان حوریا با اون لحن بامزش گفت: ه

 دوست! منم کادو  -

 رضا حوریا رو بغل کرد و گفت: 

 ؟دوستای جان دایی، کادو  -

 . تکون دادسرش رو حوریا 

 . عجب گیری کردیما خرم،میبرای شما هم چشم،  -

 . خندیدیممیهم ریز ریز بهشون  ما

خالصه تولدم به خوبی و خوشی تموم شد و بخشی از خاطرات 

شد که تولدم رو نمیباورم ” خوبم در ذهنم گنجیده شد؛ 

 ماجرای شنل پوش و اون مرد انقدر درگیر ”فراموش کرده باشم

 . بودم که به راحتی از خاطرم محو شده بود

** 

یعنی ”. گل از گلم شکفت دیدم، رو به رویمبا صحنه ای که 

باالخره آسمون تصمیم گرفت، زمین شهرمون رو  باالخره؟

 "سفید کنه؟

اومد نگاه میهایی که از آسمون برفبا خوشحالی به گوله 

 ناگهان با صدای رضا به خودم اومدم .کردم
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 . ببینها رو برف وای، -

 بهش نگاه کردم و با نیش باز گفتم: 

رسوا  هاش روآسمون دقیق منتظر تولد من بود که برف  -

 . کنه

 به طعنه گفت:  خندید و

 . حاال نه که موجود خاصی هم هستی -

 اخم ریزی کردم و گفتم: 

م، شما مشکلی ال همه چی به وجود منه آقای محتراص -

 ؟ دارید

 گفت: داد و سری تکون 

 . بیا زود باش ،من غلط بکنم مشکلی داشته باشم خانم -

فتم و ر ماشین سمت به سمت ماشینش رفت و منم کمی بعد

دیشب رضا و خاله محنا و همچنین ریحانه پیش ” . سوار شدم

ه بما موندگار شدند و االن صبح زود دوباره باید با آقا رضا 

 ” برممدرسه 

راستش اصال ناراحت نبودم، از ماجرای دیشب واقعا انگار عقلم 

سر جاش اومده. باید حواسم حتی به شنل پوش هم باشه، به 
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 . زنهمیخاطر اینکه اون هم زیاد مشکوک 

روند و من هم از میرضا با سکوت مطلق به سمت مدرسه 

 . نگاه می کردم هابرفداخل ماشین، به 

 . اومدمبا صداش به خودم 

عسل من برگشت دنبالت نمیام، مواظب باشی دیگه دخی  -

 . جون

 . برگشتم و به نیم رخش نگاه کردم

 . کنممیمشکلی نداره، منم برف بازی  -

 گفت:  خندید و

 . ها مثال همین دیشب یک سال بزرگتر شدی -

 :لب ورچیدم و گفتم

 . بازی فقط برای بچه ها که نیست؟ مگه چیه خب -

  !فرمایید خانممیبله شما درست  -هبل -

 . بابت دست بندت ممنونم، خیلی قشنگهبازم  -

 !نداشت عزیزدل قابلت و -

باالخره به مقصد رسیدیم و بعد خداحافظی به سمت مدرسه 

رفتم؛ حیاط خالی بود به خاطر همین بدون مکثی به سمت 
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داد تو این نمیخانم اسفندیاری اصال اجازه ”کالس رفتم. 

 ”ت و همچین هوایی، کسی بیرون بپلکهوضعی

خواستم در کالس رو باز کنم که ناگهان یکی از پشت بهم 

برگشتم و با حرص  .های آشنا بلند شدخندهخورد و صدای 

 گفتم: 

 یا خدا، مرض داری رویا؟ -

ی همهمهاز پشتم گرفت و باهم به داخل کالس رفتیم. صدای 

 گفت:. ها بلند بودبچه

 . عشق من، امروز بد اخالقی -

 . یلیم بد اخالقمآره خ -

م ی صندلیم آویزون کرددستهاز پشتم در آوردم و به  کولم رو

 . و بعد هم روی میز نشستم، اونم روی صندلیم نشست

  ای بابا، چه خبر عشق جان؟ -

  گلم.  خبری نیست ،هیچی -

 ؟ ز اون ماجرا چیا -

این  تونستمنمیولی ؛ گرفته شدبا یادآوری دیشب، کمی حالم 

موضوع رو بهش بگم، من قول دادم و تا آخرش هم باید ادامه 

چه دونم نمیریسک بسیار بزرگی کردم و  چند هم هر. بدم
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 .  سرنوشتی از طرف شنل پوش، برام رقم خورده

 : گفت و زد بشکنی رویا

 توام.  با عسل -

 اومدم و گفتم:  به خودم

 ؟ گفتیچی ؟ چیزی شده، جان -

 اخم کرد و گفت: 

 ؟ میگم از اون ماجرا خبری نیست -

 از روی میز پایین اومدم و گفتم: 

 . نه فعال که خبری نیست -

 رویا موشکوفانه جواب داد: 

 ؟ پس چرا تو فکر رفتی -

 با حرص گفتم: 

 کنممیهام شروع شده، خواهش گیریرویا من پاچه  -

  کن!خواهرم مالحظه 

 از روی صندلی بلند شد و گفت: 

 . باشه عزیزم، شرمنده اعصابت رو خورد کردم -
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 . لبخندی به روش پاشیدم و بغلش کردم

 کنی؟ میعذرخواهی دیگه چرا  .زیزم مشکلی نیستنه ع  -

 . حرف رویا با ورود خانم نصفه موند

** 

هنوزم  زدم.میرویس بهداشتی، تو حیاط قدم ی سبهانهبه 

 خدا کنه فردا تعطیلی اعالم کنند، من کهاومد. میداشت برف 

 ام. برفی هایتعطیلیعاشق این 

تربیت حتی تولدم بی .گیر شدهحالرویا باهام نیومد، امروز اونم 

عجب دوستایی  رو بهم تبریک نگفت. نکنه یادش رفته باشه؟

 . من دارم هعی

صدای زنگ که اومد، تصمیم گرفتم از قدم زدن دست بردارم و 

 . ببرم پناه کالس به آغوش گرم

 رگوشه و کنااندکی از بچه ها . آروم به سمت سالن رفتم -آروم

 . زدندمیفاژ پاتوق درست کرده بودند و حرف شوسالن، بغل 

خواستم به سمت کالس برم که ناگهان بهار سد راهم شد و 

 گفت: 

 !عسل -

 با تعجب گفتم: 
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 ؟ هان، چته -

 دستمو گرفت و گفت: 

 ! بوفه، من تنهاما بریم بی -

 ناله کردم و گفتم: 

رم از خودم بیزا کنهمیجون تو حال ندارم، دلم درد  به -

 . خواهرم

 کشید و گفت:  من روبهار با اخم 

 !لوس بیا دیگه عع -

 : گفتم مثل کش شلوار به طرف بوفه کشوند. من رو

 اصال یسنا کجاست که دنبال من اومدی؟ -

 گفت:  داد،میبه فروشنده  درخواستش رودرحالی که 

 ؟ خوای برات بخرمنمییسنا امروز تنبل شده، تو چیزی  -

  سری تکون دادم و گفتم:

 . ممنونم نه -

. خریدش که تموم شد، به همراه هم به سمت کالس رفتیم

 چیپس رو به طرف من گرفت و گفت:
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 !بردار -

 بدون تعارف تیکه پاره کردن، یک چند تا برداشتم و دونه به

 . دونه تو دهنم گذاشتم

 دوباره گفت: 

 . نریم کالس االن عشقم، بزنیم قدم کمی بیا تا موقع  -

 فهمی؟ می کنهمیدلم درد  من ،باوچی میگی  -

 دختره، چشمکی زدمیناگهان یسنا به طرفمون اومد. مشکوک 

 به بهار زد و گفت: 

 . اینجا چکار می کنید، بیاید کالس بریم -

 : غر گفتم -با غر

 کشونه، همیشه که بهمیاین بهار روانی منو دنبال خودش  -

 . نشونه گرفته من روتو چسبیده، امروز 

در کالس  ؛یسنا و بهار خندیدند و با هم به سمت کالس رفتیم

ی بچه ها رو به همراه کف زدنشون حلقهرو که باز کردم، 

 . دیدم

با . مات و مبهوت مونده بودم که رویا جلو اومد و بغلم کرد

 شوق گفت: 
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 !عتیقهلدت مبارک تو -

من فکر کردم  و یک سورپرایز دیگه از طرف بهترین دوستم،”

 "یادش رفته ولی

که  در آغوشم بگیرند واستنها خبچهاز بغلم جدا شد و بعد 

 دوباره رویا اخم کرد و بهشون گفت: 

 !ندارید، نامحرمای چشم سفید بغل رو حق دست و -

ریک طور بدون لمس، تولدم رو بهم تبهمینخندیدند و ها بچه

 . گفتند

نسبتا بزرگی ی جعبهبه سمت  من رورویا دستم رو گرفت و 

 . کشوند

 !بازش کن، عشقم اینم کادوتخب  -

ا با خنده جعبه رو همون طور که روی زمین بود بازش کردم. ام

تر کوچیکدیگه که از اون ی جعبه یک بستهداخل جعبه یک 

 . بود، قرار داشت

 گفت:  با تعجب به چشمای شیطون رویا نگاه کردم،

 !باز کن دیگه -

. ای بابا این داد رخ ،جعبه رو دوباره باز کردم که اتفاق قبلی



 

 

 WWW.98IA3.IR 99 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 
 

 . رویا چرا همچین کرده

 . دوباره به رویا نگاه کردم

 ؟ تا کی باید جعبه ببینم من  -

 گفت:  رویا خندید و

 !باز کن خودت میفهمی -

ی جعبه یک  دفعه، این .کردم باز رو جعبهی آویزون، قیافهبا 

 هاکاررویای دیوونه، چه . خندم گرفته بود .داخل بودکوچولوتر 

 . که نکرده

  …که کردم باز صاف ایستادم و جعبه رو

گفت. هاج میصدای شلیک خنده بلند شد و هرکی یک چیزی 

 ”.همینم کم بود” های درون جعبه نگاه کردمتخمهو واج به 

 هرو روی سر رویا بریزم کها تخمه و کنم گرد عقب خواستم

دستی از پشت، به جلوی گردنم اومد و همچنین گردنبندی 

 . فیروزه به شکل اشک به گردنم آویخته شد

 که رویا گفت: کردم میبا تعجب به گردنبند نگاه 

مسخره بازی چاشنی تولدت کردم عزیزم، این هم کمی  -

 . عشقم نداشت، رو کادوی اصلیت، قابل ات
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 بغلش کردم و گفتم: 

خیلی ممنون رویا جونم، بهترین کار رو کردی. البته کمی  -

 ارزیدسورپرایزت میهم عصبانیم کردی، ولی خوب به این 

. 

 :خندید

و ر گرنه این کار دونستم امروز اعصابت لغزندست، ونمی -

 . کردمنمی

 . اشکالی نداره، طبیعیه عزیزمنه بابا  -

شون بغلم جدا شد و بعد یسنا و بهار جلو اومدند و جفترویا از 

 . کادویی رو به دستم دادند

 . دونستمرونمیببخشید دیگه، زیاد سلیقه ات  -

 : گفتم و پاشیدم روش به لبخندی

 مهم ارزشیه که برام گذاشتین.  -

 : گفتم و مام روتو هم کردماخ

ور اونو  وراینپس بگو چرا امروز من رو با خودت  -

 . بلد نیستی کارهای، تو که اصال از این بردمی

 خندید و گفت: 
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 . آره دیگه، مجبور شدم -

 رویا تو سرش زد و با اخم تصنعی گفت: 

 . از خدات هم باشه با شخصی مثل عسل راه میری -

 زشا که بود خریده برام باز کردم . شلوار اسپرت کادوی بهار رو

 شال یک هم یسنا کادوی. بود بزرگ برام کمی اما اومد، خوشم

 . بود نخی زرشکی

از جفتشون تشکری کردم که ناگهان رویا به سمتم اومد و 

 گفت:

 . ب عشقم، حاال زود باش این رو گاز بزنخ -

 . به پیاز دستش با تعجب نگاه کردم

 ؟ این رو بخورممن  -

  باش!زود ، آره دیگه -

دستم من هم پیاز رو به . کردندمی نگاهم با تعجب هابچه

صدای دست و جیغ و هورا  ،گرفتم و با خنده گازی بهش زدم

 نمیری الهی بود، اومده در اشکم تندیش خاطر به  .بلند شد

خالصه جشن تولد کوچولو و  ،دیوونه بازیت کارهای این با رویا

 سرجامون همه دبیر ورود با و رسید اتمام به رویا یبازمسخره
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 . نشستیم

؛ مثل رفتیم مدرسه از بیرون به نفری زنگ آخر خورد و چهار

همیشه یسنا و بهار کنار هم، من و رویا کنار هم قدم بر 

 . داشتیممی

 ات کجاست؟خالهعسل پسر  -

 . ر داشتکا روز دنبالم نمیاد،ام -

 . آهان -

 اصابت سرم به برفی گوله ناگهان که بودم غرق خودم عالم تو 

روبه رو  تا بناگوش باز بود، هاشنیش که بهار با و برگشتم. کرد

 حرص و خنده گفتم:، با شدم

 . بهار خانمطور اینپس که  -

. کردم بهار دنبال و کردم گلوله از روی ماشین برف جمع کردم،

 . نشونه گرفتم و درست به صورتش زدم

ف ی یسنا و رویا بلند شد. تقریبا چندین دقیقه برخندهصدای 

گرفتیم که میو هم دیگه رو با گوله برف نشونه کردیم میبازی 

 . ناگهان چشمم به امیر خورد

 نارک و اومد ما سمت نمی دونم چرا از این بشر انقدر بدم میاد. 

 : گفت بهش خنده با. رفت بهار
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کنی، اون هم توی میسالم عشقم خوبی؟ برف بازی  -

 ؟ خیابون

 : رو دادبهار مظلومانه و پررویانه جوابش 

سالم عزیز، خوبم ممنون. همش تقصیر عسله، اون استارت -

 . بازی رو زد، ما هم گول خوردیم و بازی کردیم

 : گفت و کرد نگاه من به امیر با یک نگاه چندش،

 مجبور سالم عسل خانم، خوب توی خیابون عشق من رو -

ه اینجا چقدر پسر ریختبینید نمیکنید، می کارها این به

 میارید؟که بچه بازی در 

 من هم که کامال بهم برخورد جواب دادم: 

خارید به من میاوالً سالم امیر آقا، دوماً عشق شما جونش  -

ربطی نداره، سوماً من برای هر کاری که می کنم، اجازه 

نمی گیرم و نظر بقیه هم برام مهم نیست . لطفا بار 

 . آخرتون باشه که این حرفهارو به من می زنید

 بهار رو گرفت و با خنده گفت: مگهی کولهامیر 

شوخی زنی؟ یک میمن چی گفتم که این طوری حرف   -
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 . نیستی ایجنبهبود، معلومه آدم با 

 دست رویا رو گرفتم و گفتم: 

رو  هر چند شوخیشدونستم نمیهرچی که گفتید، لزومی  -

داریم که  با همبهم بزنید. بعدشم مگه ما چه نسبتی  شما

 امیر! دا نگهدار آقا شوخی کنیم، خ با هم

رک تامیر صحنه رو ی شدهگرد های چشمبه سرعت در مقابل 

 . کردیم

خیلی ازت خوشم میاد، اون وقت بیا با من شوخی هم بکن،  ”

 ”. میده نظر من برای که جلبک فکر کرده کیهی پسره

 ؟ دیزبا امیر حرف طوری اینعسل، بهار ناراحت نشه که  - 

 تک نگاهی بهش انداختم و گفتم: 

خواست شوخی نکنه، تا جوابش رو میبه قول خودش  -

 . نشنوه

 خندید و گفت:

چه بدونم خواهرم، ولی با جوابی که بهش دادی عشق  -

 . کردم

 منم خندیدم و گفتم: 
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چرا اینقدر  دونمنمیخداییش . مخلص شما هم هستم -

 . ازش بدم میاد، اصال حس خوبی بهش ندارم

 :شونم زد و گفت به

م گفتی، منم دیگه حالم ازش بهرو  اینبه خدا از بس  -

 . خورهمی

 

 خندیدم و گفتم:

رست دکه انتخابت  فهمیمیهمین مدلی ادامه بده، از آخر  -

 . ندارم بوده، من حس خوبی بهش

 . بگم واال چی -

شد که دست هم رو گرفتیم، به میدیگه راهمون از هم جدا 

 . هم نگاه کردیم

خیلی ممنون بابت کادو و جشن امروزت عزیزم، انشاهلل تو  -

 . کنممیعروسیت جبران 

 با اخم گفت:

 !جانمن عروس نمیشم، اینقدر من رو نفرین نکن دختر  -

 ؟ م نشو ای بابا، خب کاری نداری عزیزمچش -
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 . ه قربونت، مواظب خودت باشن -

 . تنهایی رفتمراه رو به ی بقیهاز رویا خداحافظی کردم و 

 کردی از دهنتمیای که ها گونههوا خیلی سرد شده بود، به 

دم قکه به خاطر  هابرفصدای قیریچ قیریچ  اومد؛می بخار در

 . کردمیشد، لذت خاصی رو بهم ایفا میگذاشتنم تولید 

نگاهی به داخل انداختم که . سر راه چشمم به نونوایی خورد

، یک نفر دیگه اومده محسنخره تعجب کردم؛ به جای اون 

 . بود

 ردوا تازه جوان با کنجکاوی فراوان به داخل رفتم و رو به مرد

 :گفتم و کردم

ا این سوال رو می پرسم، شم خواممیسالم آقا، معذرت  -

 تازه کار هستید ؟

 داد، گفت: میدر حالی که به خانمی نون 

 . بله خانم، دو روزی میشه -

 جای اون آقا اومدید؟شد که شما به چیآهان، -

کرد، جواب داد و میبرخالف اون، مردی که خمیر درست 

 گفت:

اخراج شده، ازش شکایت کردند و رئیس هم اون رو اخراج  -
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 . کرد

 . هان متوجه شدمآ -

 ای بهم انداخت و گفت: موشکفانههمون مردِ نگاه 

 . به نظر آشنا میای -

 جواب دادم:

خریدم، احتماال برای میداری نون از اینجا گهگ خوب،  -

 . یامم آشنا همین از نظرتون

 کمی مکث کرد و گفت:

کنم تو همون دختری هستی که عامل میآره، ولی حس  -

 . اخراج محسن شده

 با چشمای گرد گفتم: 

 من؟  ببخشید، به خاطر -

، مگه تو همونی نیستی که چند وقت پیش اینجا آشوب آره -

 ؟ به پا کرد

 دادم:با یادآوریش جواب 

 . آره خودم هستم -

 مرد جوان گفت:
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 چه خبره اینجا؟ -

 اون یکی گفت: 

 به محسن ن خانم چند وقت پیش به خاطر اینکهای -

از  .ناراحت شده و طوفان به پا کردهداده،  شماره دختری

د و میانامعلوم چند روز بعد، آقایی با مشخصات ورم اون

انجام  کنه و میگه که محسن کارش رو درستمیشکایت 

 . نمیده و تو محیط کار دنبال نخ دادنه

 با تعجب گفتم:

درسته من خواستم ادبش کنم که تو محیط کار این   -

رو انجام نده، ولی من مردی رو نفرستادم که ازش  کارها

 . شکایت کنه

 رو کناری گذاشت و گفت:  خمیرها

مردِ خوش برخورد و خوش تیپی بود، اما از صورتش غرور  -

 . باریدمیو وحشت 

سری تکون دادم و از نونوایی بیرون اومدم؛ یعنی این مرد کیه 

که به خاطر برخورد من، باعث شده اون رو از نون خوردن 

عسل؟ حتما دوباره این کارش رو تکرار میگی چی ” بندازه؟ 
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کرده که داد مردم رو در آورده، با اینکه راضی نبودم اما 

 ” بینمشنمی خوشحال شدم که دیگه

 هایی رو شنیدم؛قدم صدای ناگهان که شدم ترنزدیکبه خونه 

برگشتم و مردی ناآشنا رو دیدم. عقب گرد کردم و به راهم 

 . ادامه دادم که با صداش ایستادم

 ؟ نم وقتتون رو بگیرمتومیخانم، یک لحظه ببخشید  -

. بودای چهره خوش نسبتا آدم. کردم نگاه مرد برگشتم و به اون

   پوست گندمگون ( طوسی،کی، چشمهای )ابروهای مش

 بفرمایید ؟ بله -

 بهم نگاهی کرد و بعد از نگاهی طوالنی گفت: 

 نمیام؟ به نظرت آشنا  -

 کمی فکر کردم و گفتم: 

 ؟ خیر، باید آشنا بیایید -

 سری تکون داد و گفت: 

  جالبه!خیلی  -

 ابروهام رو به هم گره دادم و گفتم:  با تعجب
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 ؟ وقت من رو گرفتید خاطر همین سوالتون،به  -

 انگار توخودش بود، برای همین از جا پرید و هاج و واج بهم

 کرد: مینگاه 

 ؟ چی گفتی -

 پوفی کردم و حرفم رو دوباره تکرار کردم که گفت: 

 . ببخشید خیالبینه، ولی  -

 . رفت و شد دور چشمام مقابل از بعد از این حرف

ودم خکه با صدای عثمان به  کردممیبا تعجب به رفتنش نگاه 

روند، گذمی دید از رو من تعجب با که اومدم؛ برگشتم و بهش

 . نگاه کردم

 ایستادی؟  اینجا آبجی چرا -

نگاهی دیگه به محل رفتن اون مرد انداختم و کنار عثمان 

رفتیم میگرفتم و در حالی که به سمت خونه  شونش رو. رفتم

 . گفتم

 . جون، خسته نباشیزی نیست داداش چی   -

گفت:  کرد،میسری تکون داد و در حالی که با کلید در رو باز 

 ؟ خوبم ممنون، مگه با رضا نیومدی
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 . ، رضا کار داشتنه -

سپس  عثمان وبه داخل رفتیم و کفشامون رو در آوردیم، اول 

 .من به داخل خونه رفتیم

 ! اومدی تنها امروز که بادیگاردیه عجب رضا -

اه مشد دنبالم نیومد، بعد یک  اتفاقاً خوببدونم داداش، چه  -

  . برف داره میاد، دوست داشتم برف بازی کنمای خوردهو 

ه اتاق در آورد. من هم بهاش رو لباس اون هم چیزی نگفت و

 صورتی و یک شلوار رو با پیراهن مشکیهام لباسرفتم و 

  .ورزشی عوض کردم

 ؟ واقعا اون مرد کی بود

*** 

 فقط آسمون از چند روزی گذشت و آخرهای بهمن ماه بود.

اومد و همه جا رو سفید پوش کرده بود، همه چی رو می برف

یک جورایی دلم .”روال بود و از شنل پوش هم خبری نبود 

براش تنگ شده بود و دوست داشتم با وجود هر چند رو 

 دزد دختر مرد از دیگه خبری هم بابا ”ببینمش اعصاب بودن،

 چه من هنوز هم به گر ؛برامون نیاورد و بحثش بسته شده بود

 . شدنمیولی چیزی دست گیرم  کردم،میتمام این ماجرا فکر 
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حوصلم بدجوری سر رفته بود، به خاطر همین شال و کاله 

راف کردم و به زور عثمان رو هم با خودم به بیرون بردم؛ به اط

ان برگشتم و بهش عثم صدای با نگاه کردم، خلوتِ خلوت بود.

نگاه کردم، خیلی بامزه شده بود؛ پوست سفیدش بین این همه 

های سبزش روشن تر شده بود و چشم زد،میبرف رکورد رو 

 ترش بامزه قرمزش بینی اما تر کرده بود.خواستنیداداشم رو 

 . بود کرده

 !آبجی بیا آدم برفی درست کنیم -

ی انتخاب برف آدم ساخت ای رو برایگوشهدر حالی که 

 :دم، گفتمکرمی

د تا له، حاال زود برو یک دونه هویچ از خونه بیار، چنقبو  -

دکمه هم داخل کشو هست، تا ببینیم با شال و کالهش چه 

 . کنیم

  رفتم.  من باشه -

بزرگ برای  ی نسبتاًگلولهها رو جمع کردم و یک برف دستام با

ی گلوله یک بعد، و دادم بهش مدل کمی .بدنش درست کردم

 . تر برای سرش درست کردم و روی بدنه گذاشتمکوچک

 . هم زمان عثمان هم سر رسید
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 خندید و گفت: 

  کردی. تو این چند ثانیه، چقدر سریع درست  -

 دیگه.  من هم خندیدم و گفتم: ما اینیم

دو ، «به عنوان بینی» عثمان هویچ رو وسط گوله برف گذاشت

که ها دکمهی بقیه، و هاشچشمی آبی تیره هم برای دکمهتا 

 » به عنوان لباس» هر کدوم یک مدلی داشت، برای بدنش

 ؟ حاالبرای دهنش چکار کنیم -

 . کمی تو فکر رفتم

نش مان روی میز یک تیکه ربان افتاده، اون هم برای دهعث  -

  خوبه. 

چه حرف گوش  عزیزم الهی ای گفت و دوباره رفت.باشهعثمان 

 . کن شده

آدم برفی نیمه تموم فاصله گرفتم و قشنگ بهش  کمی از

ن به پایین بدنه نگاه کردم، خب تا وقتی که عثما کردم. نگاه

 . کفش درست کنم میاد براش

 رو کنار هم جمع هابرفبه آدم برفی نزدیک شدم و نشستم. 

کفش درست « بیضی شکل» کردم و به دو طرف پایین بدنش

 . کردم
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احساس کردم. فکر کردم  ناگهان وجود کسی رو کنارم

 :گفتم و نکردم نگاه همین خاطر به عثمانه

 آوردی؟ -

 صدایی نشنیدم، با تعجب برگشتم و گفتم: 

 که ... مگه اللی  -

 شنل پوش؟ اون هم این وقت ظهر؟

 . آروم بلند شدم و با تعجب نگاهش کردم

  کنی؟ می... تو اینجا چه کار اینجا  تو،  -

  بیا.اهات کار دارم، دنبالم ب -

 خواست قدم بزاره که با چشم غره گفتم: 

اون وقت تو از من انتظار داری به خاطر کاری که باهام  -

  !داری، دنبالت بیام؟

  .یزی غیر از این انتظار ندارمچ -

 چرا؟  -

 . ی پالتوم گرفت و من رو کشید؛ دادم بلند شده بودگوشهاز 

 .جا نمیامهیچ باهات من کنی روانی؟می کار چه  -

ای حرف، من رو به سمت ساختمون ذرهاما همین طوری بدون 
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 : غرید خشم با و کرد ول رو پالتوم نیمه کاره برد.

دیدی که حرفات اثری نداره. من هر کاری که بخوام،  -

  . انجام بدمتونم می

 دست به سینه ایستادم و گفتم: 

و  نه بابا ؟ خیلی بهت رو دادم، برای همین انقدر شیک ،اِ -

اگر شخصیتت رو  کنی؛میمجلسی هر کاری دوست داری 

  . آقای محترم میشهرسوا کنم که اون جرئتت موش 

بدون توجه به حرفم، به سمت گوشه ای از ساختمون رفت و 

پالستیکی رو برداشت؛ سپس به سمتم اومد ودر مقابلم 

 . ایستاد

 . توئه برای این -

نه بمب ؛ نکبا تعجب به پالستیک دستش نگاه کردم

شریف تنه بابا بیمار روانی که ”خواد من رو بترکونه ؟ می باشه؟

 ”. نداره

 خودم ی قهوه نکن کهقضیهبگیر دیگه، چرا ماتت برده؟ مثل  -

 . کنم بازش برات

؛ ولی جلوی این شنل پوش گرفتبا یادآوری اون روز خندم 
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ورد کن، قورتش دادم. پالستیک رو از دستش گرفتم اعصاب خ

 و داخلش رو نگاه کردم. چشمام چهار تا شد، این چیه دیگه؟

با تعجب، شنل قرمز رو از داخل پالستیک در آوردم و بازش 

 کردم؛ خداییش خیلی قشنگ بود، تا حاال از این چیزا نگرفته

 ؟ بودم ولی حاال مناسبتش چی بود

 تم:بهش نگاه کردم و گف

 این چیه؟ محافظ عجق وجق، -

 پوفی کرد و گفت:

 مشخص نیست خانم باهوش؟ -

 چپ نگاهش کردم و گفتم:  -چپ

 دونم چیه، ولی چرا این رو بهم دادی؟میخنگ نیستم  -

 داد گفت: میدرحالی که به دیوار تکیه 

برای روز مبادا الزمت میشه؛ در ضمن کادوی تولدت هم  -

 . هست

ند برای انگار فکرم رو خو ؟من تولدمه دونهمین از کجا ، ایوا

 همین گفت:

کردم، صدای تولد و اینا رو که میاز کنار خونتون که عبور  -

 محافظت، عنوان به همین برای شنیدم، متوجه شدم تولدته.
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 . خریدم کادو برات

 . قبولش کنم تونمنمیممنون ولی من  کی،او -

بخوای نخوای باید بپذیریش، بازی داره شروع میشه خانم  -

 . کوچولو

من گوش بده،  هایحرفاین رو گفت و بدون اینکه به 

 . ساختمون رو ترک کرد

با تعجب به شنل نگاه  میشه؟ شروع داره بازی؟ کدوم بازی

 کردم. خب چه ربطی به این شنل داره؟

 یبرف آدم متس به که تو ذهنم داشتم،  هاییسؤالبا تموم 

 . زد خشکم برفی آدم دیدن با ولی رفتم تموم نیمه

 بود و همین طور هامبچگیکاله و شال گردن قرمز که مال 

 . دهن قرمزش، خوشگلش کرده بود

 . با صدای عثمان که با اخم نگاهم می کرد برگشتم

 کجا بودی ؟ -

 گشتم که ناگهان گفتم:میدنبال یک حرف قانع کننده 

 . بگردمهاش دستخواستم دنبال چوب برای  -

 نگاه کرد و گفت:  هامدستبه 

پس کو ؟! جز یک پالستیک تو دستت چیزی نمیبینم که،  -
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 ؟ اصال اون چیه داخل پالستیک هان

 زدم:میبه هان و هون افتاده بودم و مشنگ 

 ؟ چی کو؟ چی -

 با کف دستش به پیشونیش زد و گفت:

که گفتی دیگه.  هایچوب؟ باز عقلت رو جا گذاشتی -

 ا توی پالستیک چیه؟هنگفتی

د هیچی دوستم همین االن از اینجا ر .ب پیدا نکردم، خانآه -

. بریم خونه بهت نشون میدم ؛شد و بعد کادوی تولدم رو داد

یک  تو برو گوشیم رو بیار از آدم برفی عکس بگیریم، منم فعالً

 . بار دیگه دنبال بگردم

 . دوباره رفتگفت و ای باشه

 به پالستیک برد؛ هپروت عالم به رو من پوش، شنل ایهحرف

ت، دنبال چوب گشتم و از آخر، کنار تنه درختی دو تا دس

نش رو به کنار بد هاچوب برداشتم و به سمت آدم برفی رفتم.

 .وصل کردم؛ آدم برفی خوشگلی شده بود

ختیم خالصه با عثمان و آدم برفی جونمون یک عالم عکس اندا

 . و با داد مامان به خونه برگشتیم

** 
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 . که حرف من دوتا نداره دونیمیبابا: همین که گفتم. 

 ...بابا جاما  -

 . گفتم نه، یعنی نه، عسل بفهم -

 . شما باید اجازه بدید، خوامنمی -خوامنمی -

 با اخم بهم نگاه کرد و گفت:

 ن وقت چرا؟او -

 . ن که من دخترتمچو -

 گفت: پوفی کرد و

 . ترکنندهدلیل قانع  -

چون، من یک دخمل ناز و همچنین تو دل برو شما  ... ونچ -

 هستم . 

 )لب ورچیدم و قیافم رو عین گربه های ملوس کردم(

 چپ نگاهم انداخت و گفت:  -چپ

قیافت هم اون طوری نکن، بچه که  .از دست تو، میگم نه -

 . نیستی، همین چند روز پیش تولدت بود جزقاله

 تقریبا داد زدم:

 ! دِ به من نگو جزقاله بابا -

 رفت گفت:میدر حالی که با خنده به سمت آشپزخونه 
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 . میگم، خوبش هم میگم -

 برم! باشه بگو ولی بزار -

 رو گرفت: هاشگوشآهی کشید و 

 !نهمیگم  -

 (ای بابا هیچ جوره نمیشه راضیش کرد که)

 ورفتم، از آخر رو مبل نشست میراه ها جوجهدنبالش مثل 

عوض  ها روشبکهتکیه داد. کنترل رو برداشت و در حالی که 

 کرد گفت:می

ریز انقدرم دنبالم نباش، میگم نه یعنی نه، اعصابمم به هم ن -

 کنم. میدختر جان، که سرت رو از تنت جدا 

 کنارش نشستم و با ابروهای باال رفته گفتم: 

 ؟کی تا حاال قاتل شدی بابا جوننه بابا، اون وقت از  عه -

صدای تی وی که بلند شد، برگشتم و به فیلم اکشن خیره 

 شدم. )بله کامال معلومه از کی تا حاال خشن شده(

من باید برم، باید برم ؟ حاال چه جوری راضیش کنم خدا

گاه شنل پوش و درمورد اون حرفی که چند روز پیش مخفی

ز اما اول باید ا .چی بوده باید بفهمم منظورش؛ زد حرف بزنم

 . این مرحله عبور کنم
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 داد زدم:

 !بابا -

 من . فته بابا، چشم سفید پاشو برو به درس و مشقت برسکو -

ای خوای بری، برمی هاخنگ مثل تو باز خطرناکه بیرون میگم

من قدم بزنی؟ خیلی مشتاق قدم زدنی، دور همین خونه رو 

 . ام هم نباشهچشمقدم بزن، دیگه حرف هم نزن، جلوی 

 رغ -غراه ی ردنبالهبغض کرده به سمت اتاق خوابم رفتم و 

خوب راست هم ؛ روی تخت نشستم و به دیوار زل زدم .کردم

 ؟ میگه دیگه، این وقت شب من بیرون چه کار کنم

 خاطر به رو بدبخت من و مامان و عثمان هم دیروز روستا رفتن

 )نامردای تک عشق وحال( .نبردن هامدرس

مشغول خودم رو  روی تخت دراز کشیدم و گوشی به دست

صدای زنگ در بلند شد، توجهی نکردم و هندزفری رو  ؛کردم

 . به گوشم زدم و موزیک دلخواهم رو پلی کردم

رفتنت رو هیچ جور ، اد روزه که من از تو خبر ندارمهفت -

 ...منو دورم زده، حالم بده، باور ندارم

از  ها،گوشیکه ناگهان یکی از بردم میآهنگ داشتم فیض با 

 . داخل گوشم کنده شد
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به شخص عامل این کار نگاه کردم، بابا بود. چنان میرغضب 

 . کرد که حد نداشتمینگاهم 

 با دلخوری گفتم:

 گوش بدم؟ تونمنمیچیه، آهنگ هم  -

 غرید: 

چرا ولی جوری گوش بده، وقتی یک آدمی مثل بابات،  -

 . کنه متوجه بشیمیصدات 

 بلند شدم، نشستم و بهش نگاه کردم:

 ؟ بفرمایید خب، -

 زنی؟میا مجلسی حرف چر -

 :گفتم و کردم نگاهشچپ  -چپ

 ؟ آقا رشید بزنم حرف خودمونی داری انتظار -

 :گفت و تر شدمهربونلحنش 

 پذیرایی، بیا بپوشفعالً  زنیم،می حرف موردش در بعداً -

 . داریم مهمون

 کیه؟  -

 رفت، گفت:میدر حالی که از اتاقم بیرون 
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 . فهمیمیحاال بیا خودت  -

از برفتم و در رو  هاملباسپوفی کردم و بلندشدم، سمت کمد 

ایم گلبهمانتو بلند  (؟)خب حاال این مهمون ناخونده کیه ؛کردم

 مشکیِ چون آوردم و تنم کردم، شلوارممرو از جا لباسی در 

شال صورتی کم حالم رو هم برداشتم و  بود؛ خوب بود اسپرت

 .سرم کردم

با تعجب به فردی که روی مبل تک نفره نشسته بود نگاه  

 . کردم، با صدای بابا به خودم اومدممی

 ل جان، سالمت کو دخترم؟عس -

و به جور کردم و ربه تته پته افتاده بودم، ولی خودم رو جمع و 

 بابا کردم و گفتم:

 ؟ جانم بابا، چی گفتی -

 ای بهم رفت و گفت: غرهچشم 

 گم سالمت کو؟میدارم  -

دستی به شالم کشیدم و به مردی که روی مبل نشسته بود 

 . نگاه کردم

 . سالم، خوش اومدید آقا ..س .  -

 کشید، گفت:می دستی سبیالش به که در حالی
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 . منون خانمسالم عرض شد، م -

 به سرعت جت به سمت آشپزخونه رفتم و قبلش هم گفتم:

 . من برم چایی بریزم -

 کنه؟ میوای خدای من، این آدم اینجا چه کار 

 یادم اومد از چند روز پیش که مشکوکانه بهم گفت:

 شناسی؟منومی -

 دیگه اما بودم، شده متعجب کارهاش از راستش با این که 

شد؟ من هنوز میبودم، چی عایدم می پیگیر حاال. نبودم پیگیر

چه برسه به اینکه  نتونسم ماجرای شنل پوش رو درک کنم،

خود شنل پوش سر راهم  هایچشمیک آدمه عجیبه دیگه کپ 

ا . امدیوونه شدم هوف، «؟ شناسیمی من رو» قرار بگیره و بگه

 ؟ حاال قصدش از اومدن به خونمون چیه

ریختم و روی سینی گذاشتم. قندون دو لیوان چایی معتدل 

 . رفتم و به سمتشون گذاشتم کنارش هم رو

 اول به بابا تعارف کردم و بعد به سمت اون مرد رفتم:

 !بفرمایید آقا -

 . تشکری کرد و من هم تنها به تکون دادن سر اکتفا کردم

بابا: خوب دخترم، حاال بیا بشین، تا تو رو به آرتین جان معرفی 
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 . کنم

 هامگوشکنار بابا نشستم و منتظرانه  ؛اسمش آرتین بودپس 

 . رو تیز کردم

 شناسید و امامی رو دخترم شما که بابا: آرتین جان، مشخصه

تو دخترم، آرتین جان پذیرفتن که مسئولیت محافظت از شما 

رو بر عهده بگیرن. ایشون مدرک پلیس ویژه و هم چنین 

 . مخفی رو دارن

 ، محافظ؟چی -

 آرتین به حرف اومد: این دفعه

بله خانم کوچولو، بنده محافظ شما هستم و هر کجا که  -

 . کنم تا مشکلی براتون پیش نیادمیهستید، همراهیتون 

 یا شاید هم طوسی، هایچشمبا ابروهای باال رفته به جفت 

خواد میاینم مثل شنل پوش، . اش نگاه کردمخاکستری

 !هه .محافظ من بشه

ز ن مشکلی برام پیش نیومده، هر چند هم اا من تا االام  -

 . سالمم ماجرا گذشته، اما من هنوز هم صریح و

 دستی به سبیالش کشید و گفت:

 . افته، بهتره پیشگیری کنیممیاما اتفاق یک بار  -



 

 

WWW.98IA3.IR 12 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

6  

بابا: دخترم، آرتین جان کارش رو خوب بلده، پس مشکلی 

 . نیست عزیزم

 . کردممیفانه به آرتین نگاه موشکا چیزی نگفتم و

 گفت:آرتین در حالی که نگاهش به من بود رو به بابا کرد و 

انجام میدم، حتی اگر بخواید  کارها روفردا تمام  از -

 . سرویس شخصی عسل خانم میشم

وای نه، همینم مونده تو، محافظ و سرویسم بشی، اصال از )

 (کجا پیدات شد؟

به  و وقت رفتن ایشون فرا رسید؛بابا حرف آرتین رو تایید کرد 

 من نگاهی انداخت و گفت:

 . امیدوارم بتونم شما رو راضی نگه دارم -

( ، تو همین که گورت رو گم کنی، راضیه راضی میشم جناب

 (اه

ر دخواستم مانتوم رو . بازم چیزی نگفتم و بعد به اتاقم رفتم

ی شنل پوش افتاد؛ مانتو و شال رو هدیه به چشمم بیارم،

 . آویزون جالباسی کردم و اون رو برداشتم

م و موهام رو باز کرد جلوی آیینه ایستادم و شنل رو تنم کردم؛

 . دو طرف شونم ریختم، بعد کالهِ شنل رو سرم کردم
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اما  اومد،میاومد، از حق نگذریم رنگ قرمز بهم میخیلی بهم 

 . تا االن این اولین چیزی به این رنگه که دارم

که چند روز ؛ آدمی ت این ماجرای جدید رفتفکرم به سم

اصال از کجا اَجیر  !پیش دیدمش، حاال شده بادیگارد شخصیم

 البد بابا این کار رو کرده دیگه. هوف من که ذهنم به شده؟

 .میریم جلو هیچ جا قد نمیده، به امید خدا

** 

افظ قرار بر این شد بنده با ماشین مح صبح روز بعد فرا رسید و

اکنون کناری ایستادم و منتظر ایشون  ه مدرسه برم؛جدیدم ب

 . هستم

اومد و این موضوع خیلی من رو خوشحال میهنوز برف 

 ولی داشتیم، کرد؛ درسته به خاطر یخ بندون کلی تعطیلیمی

 . کمه بازم خوب

 هم پوش شنل پیش هنوز من بودم، شده مزرعه خیره وراونبه 

 خندم گرفت از حرف اون روزش که گفت: نرفتم، آه.

  .من هم محافظم -

 ...ماشاهلل دوتا محافظ، یکی عجیب و غریب، این یکی هم

با صدای بوق از فکر و خیال خارج شدم و به ماشین خیره 

شدم، راستش من از مدل ماشین سر در نمیارم، فقط بگم که 



 

 

WWW.98IA3.IR 12 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

8  

 . مدل باال و مشکی بود

و یک مرد خوش تیپ ی ماشین پایین کشیده شد شیشه

 .جناب محافظ جدیدمخان،  آرتین اون هم کی؟ نمایان شد،

  !بفرمایید م بانو،سال -

نم یا مونده بودم جلو بشی ور نگاه کردم،اونو  وراینکمی به 

 دوباره گفت: از آخر آرتین در جلو رو برام باز کرد و عقب؛

 .کنی بپر دیگهمیاستخاره -

 سوار وضع این با ولی شدم از لحن صمیمیش کمی حرصی

 :دادم محکم رو جوابش و شدم

انتظار نداشته باشید که  سالم عرض شد جناب محافظ، -

من از محافظ و این  همین اول راه باهاتون کنار بیام،

اما  هزار بار هم به بابام گفتم بدم میاد، هابازیمسخره 

ده شما از کجا پیداتون ش دونمنمی گوشش بدهکار نبود؛

ولی دلتون خوش نباشه که من باهاتون کنار بیام آقای 

 .محترم

 گفت:روند، میخیلی خونسردانه در حالی که به سمت مدرسه 

من فقط کارم  دور برت نداره بانو، من هم انتظاری ندارم، -



 

 

WWW.98IA3.IR 12 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

9  

بگو مدرست کجاست تا تر دقیقحاال  رو انجام میدم؛

 .برسونمت خانم

 بعد گفتم: و آدرس دقیق مدرسه رو بهش دادم، پوفی کردم

من دور برم نداشته شما اشتباهی منظورم رو متوجه  -

 ...من فقط شدید،

 وسط حرفم پرید:

رید کمی حاال بزافرمائید. میاصال شما درست  خیلی خب، -

 بیشتر هم رو بشناسیم، هوم؟

 ابروهام رو باال انداختم و گفتم:

ته در اختیارتون گذاش امالًکفکر کنم بابام  ،هه بشناسیم؟ -

 .همه چی رو

 آرتین تک نگاهی بهم انداخت و گفت:

ش که زیاد نشون اون شب زبون درازی داری. اما نگفته بود، -

 .ندادی

 نگاهش کردم و گفتم: چپ -چپ

و هم چنین  انتظار نداشته باشید از مالقات سری پیش -



 

 

WWW.98IA3.IR 13 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

0  

 .هنگ نکرده باشم  اون شبتوندیدار 

 خندید:

مالحضگی بیشرمنده اگر اون روز کمی  معلوم بود؛کامالً  بله، -

 .کردم

انگار  شناسی؟میشما به من گفتید من رو  مالحضگی؟بی -

 ه؟آر باید شما رو جایی دیده باشم،

 کمی تو فکر رفت و بعد گفت:

آشنایی  فکر کنم رسیدیم، خب همین طوری پرسیدم؛ نه، -

 ساعت چند تموم میشه؟ باشه برای برگشت،

قدر سریع رسیدیم. در حالی که چ برگشتم و مدرسه رو دیدم،

 شدم گفتم:میاز ماشین پیاده 

 .آقای محافظفعالً ساعت پنج،  -

 با شیطنت نگاهم کرد و گفت:

 .آرتین بگی راحت ترم -

 .خدا نگهدار ا من ترجیح میدم خودمونی نباشه،ام -

 در ماشین رو بستم و مهلت ندادم که حتی خداحافظی کنه،

 .اون هم بدون هیچ حرفی از کوچه دور شد
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ناگهان دوباره  عقب گرد کردم که به سمت حیاط برم،

و درمورد رضا باهام حرف  گرفت رو جلوم که پیش سری دختر

 .سد راهم شد زد،

 با تشر گفت:

کنم تور میبه امروز هم با یک مدل باالتر اومدی، فکر  -به -

که هر چند وقت یک بار  پولدارهاخوبی پهن کردی برای 

 .با یک پسر و با یک ماشین میای

 ای رفتم و گفتم:غرهچشم 

 نگذاشته که امروز تأثیرمثل این که حرف قبلی زیاد روت  -

 نه؟ هم فوضولیت گل کرده،

 ای کرد و گفت:خنده

 اومد،میبدت کارها تو که از این ، بس کن دختر ؟تأثیر -

 خوشگال رو؟کنی میحاال چرا ماهی یک بار عوض 

 از کنارش رد شدم و گفتم:

ی زدهفشنگ ِپاتوق  پسرهایفوضولی نکن بهتره به دوس  -

 .بدو -بدو اینجا برسی؛



 

 

WWW.98IA3.IR 13 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

2  

 دستم رو کشید و با حرص گفت:

 .حرف دهنت رو بفهم -

 ابروهام رو باال انداختم و گفتم:

 .منتهی تو حالیت نیست عزیزم ،فهمممیمن  -

 با اومدن رویا کنارم، دستم رو کشیدم و به سمت حیاط رفتم،

 .اون هم زیاد ور ور جادو نکرد و گورش رو گم کرد

 رویا بغلم پرید و بعد گفت:

 .دلم برات تنگیده بود ها سالم عشقولکم، -

 من هم خندیدم و گفتم:

خداییش من اصالً سرم خلوت نبوده که صدای دلتنگی رو  -

 .بشنوم

 با شوخی به شونم زد و گفت:

کردی که انقدر تو تعطیالت سرت مگه چه کار  شعور،بی -

 هان؟ شلوغ بوده،

 لرزی به بدنم افتاد و گفتم:

 .دلبرم ات توضیح میدم،کالس، بر بیا بریم -
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 .هباش -

ها اومده بچههنوز خلوت بود و تک و توکی از  به کالس رفتیم،

من و رویا به سمت جایگاه خودمون رفتیم و نشستیم،  بودند؛

 .رویا نشستمروبروی  میز،اما من طبق معمول روی 

 ،شهنکنه ماجرا دوباره به اون دزد ختم می شنوم،میخوب  رویا:

 آره؟

 وپوفی کردم و کولم رو روی صندلی خالی، کنار رویا انداختم 

 گفتم:

 .اون کم بود حاال محافظ هم شروع شد هعی خواهرم، -

 گرد گفت: هایچشمبا 

 یعنی چی؟ -

دونم بابام نمی امنیتم محافظ دارم،از این به بعد برای هیچی،  -

 .ولی من حس خوبی بهش ندارم اون رو از کجا پیدا کرده،

فکر کنم  ه به همه حس بد داری،تو ک ت بردار دختر،سد  -

 .باید یک دکتر خودت رو نشون بدی

 با حرص گفتم:

 !؟خبچه کار کنم  ببند رویا، -

 .خواست دهن باز کنه که بهار و یسنا سر رسیدند
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 ای به من زد و گفت:تنهبهار 

 گوگولی مگول چطوری؟ -

 خندیدم و گفتم:

 .مثل پلو تو دوری -

 بهار التی برداشت و گفت:

 .جون خراب این پلوتم من -

 رویا غرید:

ه خودت عشق مگ جون از عشق من فاصله بگیر، و کپکه -

 نداری؟

 .با این حرف رویا پقی زدم زیرخنده

 با چشمای وزقیش گفت:رویا با ابروهای باال نگاهم کرد و 

من غیرتی میشم  دونینمی خندی؟می نمکدون، هر -هر -

 کسی خندت رو ببینه؟

 این دفعه خواستم حرف بزنم که یسنا با خنده به سر رویا زد،

 من گارد گرفتم:

حواست باشه از  خیارشور دست به زن بدی داری ها، هو -
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 .من که خوردی تابلو نشی به دیوار

 !کن بابا جمع یسنا:

 کنم؟ جمعرو  چی -

 آشغاال رو!  بهار:

ما داشتیم حرف  ها،مسخرهبرید گورتون رو گم کنید  رویا:

 ًً .زدیم مثالمی

ها این از روی میز پایین پریدم و روی صندلی خالی نشستم:

هم  ما روهای مسخره ،هر وقتم میان جفتشون مسخره ان،که 

 .در میارند

درحالی که روی  با این حرفم سه تاییشون خندیدند و بهار

 ویبره بود گفت:

 در میاریم؟مسخرت رو  -

 .دوباره زد زیر خنده

 ...بی خاصی هایکپکرو آب بخندید  حناق، فت،کو -

 .ای که به سرم زده شد نصفه موندضربهی حرفم با ادامه

  !من رو قاطی نکن ها شعوربی رویا:

امون نصفه موند و بهار و یسنا پشت هحرف با ورود خانم،
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 .ن نشستندسرمو

** 
حاال باید یک آدم جدید  به خاطر اون دزد، آره خواهری، -

حمل  ورو اون رواینمحافظم هست رو با خودم مثالً که 

از کجا پیداش شده ولی من دوست  اصالًدونم نمی کنم،

 کنم؟میمگه فقط من تو اون محله زندگی  ندارم،

 رو جلوی دهنش گرفته بود و ها هاشدسترویا در حالی که 

 کرد تا گرم بشه، گفت:می

شاید  ،خوادنمیبابات که بدیت رو  ای آبجی زیاد سخت نگیر، -

مگه  آدم خوبی باشه، زنیمیواقعا آرتینی که ازش حرف 

 هرچندم من خودم از .خیالبیخب پس  نمیگی پلیس مخفیه،

 .شاخ در میارم هاتحرفاین 

 .هوف بدونم، چه -

توی حیاط کناری  بهار و یسنا دوباره سرو کلشون پیدا شد،

رویا که  بود، هامونجیبداخل  هاموندستایستاده بودیم و 

بهار در کرد؛ میرو گرم  هاشدستفقط با استفاده از دهانش 

 گفت: خندیدمیحالی که 

 کنید؟میای به این سردی اینجا چه کار ببینم، هو -
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 ی حرفش یسنا گفت:دنباله

 !شون یخ بسته آخهمخ -

 سری تکون دادم و به جفتشون ببندیدی گفتم که رویا گفت:

بر  دونستیم قفلید به ما،نمی ما از شر شما اومدیم اینجا، -

 .خر مگس معرکه لعنت

 رد و گفت:ک ایشی بهار

 .مثل این که پاتوقیم ها -

گیریم میاز هم فاصله  خیلی پاتوق باحالی هستیم ما، یسنا:

 .همش

 گفتم:خندیدم و 

 .شک نکنید مثل پاتوق ما هیچ کجا پیدا نمیشه، -

 بهار به دیوار تکیه داد و گفت:

چشم نخوریم به خدا؛ ولی دور از این  آره خداییشم، -

دیگه امیر ی هفته ها؛بچهباهاتون کار داشتم ها، حرف

گفت سورپرایزه برای تولدم » جایی ببره، خواد من رومی

هم پیشم  خوام دوستانممیمن هم گفتم که  ،«که نزدیکه
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 .حاال اومدم نظر شما رو هم بدونم باشند.

 باال انداختم؛ قبل از من رویا گفت:ابروهام رو 

 محاله عسل شده که هم به خاطر امیر دونیمیتو که  -

 .بیام اصالً من هم بدون اون  قبول کنه،

  حرف عشقم رو تایید کردم:

 .یادنم خوشم ایکبیری اون از بله درسته عزیزم، -

 بهار غرغری کرد و گفت:

اد خومیدلم ! روم رو زمین ننداز دختر عسل به خاطر من، -

 !شما هم باشید، خب

رفتم میام رو از دیوار گرفتم و در حالی که به سمت سالن تکیه

 گفتم:

 تو اصالً  گیرم، اوکی؟میکجا بدون امیر  من تولدت رو هر -

 بیاره،اگر یک بالیی سرت  کنی؟میچرا بهش اعتماد 

 خوای چه کار کنی؟می

 زنی؛میتکراری  هایحرفعسل تو هم همش آه،  یسنا:

 چه کار کنه وقتی ما هم پیشش هستیم ها؟خواد می
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اگر شما هم باشید اون هیچ کاری باهام  آره آبجی، بهار:

 .کنه کهنمی

 شوفاژدستانم رو باالی  ایستادم، شوفاژاخمی کردم و کنار 

و  اما بهار کرد،می کار رورویا هم همین  گرفتم تا گرم بشند،

 .کردندمیور جادو  -یسنا ور

ترسه و اگر ما هم باشیم هیچ میر کردید اون از ما فک -

 .کپک زده ها هاتونذهنبابا  کنه؟نمیکاری 

 شرک قیافش رو درست کرد و گفت:ی گربهبهار عین 

 آبجی!  -

  !قیافت هم اون مدلی نکن فته آبجی،کو -

 گرفت و بیشتر التماس کرد: دستم رو

ک ی واقعاًمن به امیر گفتم تو  قول میدم جبران کنم برات، -

خواهش  نزار پیشش شرمنده بشم، خواهر خوب برام هستی،

این طوری شاید بیشتر بشناسیش و اونجا هر حرفی  کنم؛می

 .کنممیزدی من قبول 

یعنی اگر بگم باهاش تموم  کنی؟میچیزی گفتم قبول هر  -

 ...نک

 .کنممیوم تم اهوم،- 
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 اینکه راضی نبودم اما گفتم: با کمی فکر کردم،

شم براتون باز انتظار نداشته باش نیکنم، اما میقبول  باشه -

 فهمیدی؟، باشه

 پایین پرید: باال وبا خوشحالی 

  !حله حله آبجی، -

 اخمی کردم که رویا گفت:

 .نگار چه چیز مهمیم هست که انقدر خر ذوق شدا -

 رویا نگاه کردم و گفتم:به 

 .چون حس خوبی ندارم هنوزم دلم راضی نیست، -

 به بهار نگاه کردم و ادامه دادم:

 حاال کی هست؟ -

 بالفاصله جواب داد:

 .هفته دیگه یدوشنبه -

 .کنم ببینم چی میشهمیریزی برنامهمن اوکی، -

 وبهار و یسنا با خوشحالی جلوتر از ما به کالس رفتند و من 

 .با هم رفتیم رویا هم
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هر  این تفریح تا به رویا هم قرار شد از خونوادش اجازه بگیره،

 یر! کی؟ امزیاد قدم برداریم؛ اون هم با ی دلشورهچند دارای 

***        

 مدرسه خوش گذشت؟ چه خبر خانم خانما؟ آرتین:

 گفتم: در حالی که نگاهم به جلوم بود، خنثی،

 .بد نگذشت ممنون، -

 گفت:

همیشه  چرا هنوز هم این مدلی هستی؟ حاال ب،خ -

 اینطوری هستی؟

بهش نگاه کردم که اون هم تک نگاهی انداخت و دوباره به 

 جلوش نگاه کرد:

 .ها زیاد راحت نیستمغریبهنه منتهی با  -

 ای کرد و گفت:خندهتک 

 .نگران نباش گذره،می -

 شما هم بهتره به جای این که از من مهم نیست جناب،برام  -

شما ی همه رتون رو انجام بدید؛کا ارصمیمی کش برید،رفت

 .عصاب هستیدرو این قدر  هامحافظ
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دستش موهاش دست راستش رو از روی فرمون برداشت و به 

ی کناره ی صورتش ریخت،دیگهطرف  موهاشکشید که نصف 

 .نوشته بود vice انگلیسی به و بود کمتر هاشموسرش 

به جلو نگاه  برگشتم وی روی سرش کلمهمتعجب از این 

 گفت: کردم،

تا حاال چند تا محافظ اعصاب خورد کن داشتی که مگه  -

 جمع بستی؟

آدم عجیب و غریب که بیشتر از این مرد  یک وای شنل پوش،)

 اینی که بابا دونم کدومشون واقعا محافظن،نمی شناسمش،نمی

و  یا شنل پوشی که یک روزی جونم رونجات داد برام فرستاده

سخت بهم اضافه ی مسئلهیک  هاشحرفهر لحظه با 

 (!کنه؟می

 شماری؟میداری  تو فکر رفتی، چی شد؟ آرتین:

 با حرص گفتم:

شما چه به  از دستم در رفته هر چه قدر محافظ داشتم، -

 ربطی داره؟

 .بحث رو بست خیالبیپوفی کرد و با یک 

 .رفت من رو به خونمون رسوند و برای فردا قراردادی بست و
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برگشتم  تا کردم،میبا فکری شلوغ پلوغ به محل رفتنش نگاه 

 .کنار همون ساختمون متروکه شنل پوش رو دیدم

ه از وقتی تو این محله اومدیم چرا یک سر کالفه شدم خدایا؟!

چرا  اصالً بین این همه دختری که اینجاست، همچین میشه؟

 من؟

 اشاره دستش با داره دیدم که برداشتم کوچه سمت به قدمی

کردم که با اومدن میتعجب به حرکات موزونش نگاه  باکنه می

 .یک ماشین سریع مخفی شد

شنل پوش پلیس مخفیه یا آرتینی که انقدر با تیپ شخصی و 

 معمولی کارش رو انجام میده؟

. ماشین که رد شد، دوباره ظاهر شد و همون کار رو ادامه داد

 نرم؟( )برم؟

ل وبیشعور، پاهام روبه سمت ساختمون ه یاز آخر این کنجکاو

 .داد و من هم تسلیم اون به سمت شنل پوش راه افتادم

ناگهان دستم رو کشید به داخل و کنار  نزدیک که شدم،

به  تم آروم به دیوار خورد؛ ولیپش هدایتم کرد، ناپدیددیواری 

سریع  خواستم دهن باز کنم، خاطر کار احمقانش آتیشی شدم،

 . گرفتدهنم رو 

متوجه شدم که داره با استفاده از سوراخی کوچیک بیرون رو 
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دلم  این شنلش بدجوراعصاب خورد کن شده،آه.  نگاه می کنه،

 .خواد خفش کنممی

اما فاصلش  انگار دید زدنش تموم شد، برای همین ولم کرد،

مد؛ همون حس لعنتی سراغم او دوباره، -دوباره همون قدر بود؛

غم این فکر مریض سرا دوباره -دوباره. فتادقلبم به شمارش ا

 .اومد و من رو تو سردرگمی گذاشت

 ازم فاصله گرفت و زبون باز کرد: به خودم که اومدم،

 !تو با کی اومدی؟ -

 از هپروت بیرون اومدم و با تعجب گفتم:

 هان؟ -

 داد زد:تقریباً 

 میگم تو با کی از مدرسه اومدی؟ -

هم کمی صدام روبلند  از این عکس العملش بدم اومد و من

 کردم:

 به تو چه ربطی داره؟ با هر خری اومده باشم، -

ولی خیلی زیرکانه جلوی دهنش رو با  تر رفته بودعقبشنلش 

 .شدمییده طوسیش دفقط چشمای  شال بسته بود،
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کمی صداش خشن شد و دوباره فاصلش رو باهام کم کرد و 

 انگشت اشارش رو جلوی صورتم قرار داد:

از خوام میاما  ی کارهای تو سر در میارم،همهاز  ببین من -

 !خودت بشنوم که اون مرد کی بود؟

 هوفی کردم و گفتم:

ونم تمی تموم شد؟ خب داره کار تو رو انجام میده،مثالً  -

 برم به بدبختیم برسم؟

 صداش قطع شد ولی بعد دوباره گفت:

 یعنی چی؟ کار من؟ -

قدم برداشتم و حرصی  زدم و فاصلش رو زیاد کردم، ایتنه

 گفتم:

 .محافظ من حافظه،م -

 زهرخندی زدم:

 اعصاب خورد کنهای محافظهیچ موقع تا حاال از این  -

 .اما اون آشکارا و رو مخ نداشتم؛ تو مخفیانه و عجیب،

تعادلم رو از دست  دوباره نزدیکم اومد و بازوم رو محکم گرفت،
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پشت کمرم  هاشدستدادم و محکم بهش خوردم؛ این دفعه 

اونقدر قدش بلند بود که من فقط تا  بود و سفت گرفته بود،

اما توان رهایی از  بودم؛ بدجوری خجالت کشیدم شونشجای 

 .هاش رو نداشتمدستحصار 

 ،راز آلود خیره شدم هایچشم جفت به و کردم بلند رو سرم

 .انگار تو چشمهاش رمز مرموزی پنهون بود

نمیدونم چرا،ولی یک حس عجیب تموم بدنم رو فرا گرفت،از 

وسیش،اون هم برای بار دوم سیر نمی طدیدن جفت چشمای 

 .شدم

حالم رو درک نمی کردم،حتی حال خودش رو هم درک نمی 

 .کردم

اما من هنوزم جلوی  حصارش آزاد شد و به خودش اومد

 .دیدممیرو طوسی  هایچشمجفت  چشمام،

 .نباید جلوی این آدم مسخره به نظر بیام زم،اما نباید ببا

 سرم رو پایین انداختم و گفتم:

بهم  چرا انقدر عجیبی آخه؟ چرا صورتت از من پنهونه؟ تو -

تو کی هستی که همه چی من رو  بگو تو کی هستی؟

چرا نمیری پِی  بامن چه کار داری؟ اصالً ؟دونیمی
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 زندگیت؟

 ...سر بلند کردم که

هاش و چشم رخ نیم بود، افتاده سرش روی از کاله شنلش

ترم اومد و نزدیک همچنین موهاش بدجوری برام آشنا بود؛

 تر گفت:آروم

 .کنی نیستمین آدمی که تو فکر او ازش فاصله بگیر، -

حتما خودش انگار  منظورش چی بود؟ هام گرد شد،چشم

های چشمبه  کنه؛میخیلی قابل اعتماده که من رو از اون منع 

 زل زدم و گفتم: وسیشط

تو  نیازی به امر و نهی دم،گرمیمن با هر کسی که بخوام  -

 شنلی کنه،نمی کاری مخفیانه در ضمن اون مثل تو ندارم

اون پیش بابام  روی سرش نیست که آدم نتونه ببینتش،

 خوای بگی؟میحاال چی  اومد و حکم محافظ من رو داد،

 دوباره بازوهام رو گرفت:

 خوایمیاگر  مرد باشی پشیمون میشی، از اینکه با اون -

اون هم  بینمت،میی بعد هفتههمه چی رو بفهمی آخر 

مبادا به کسی  کنم،میدوباره بهت گوشزد ام. گاهمخفی
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 .وگرنه برای خودت گرون تموم میشه بگی

 .این حرف رو زد و از ساختمون رفت

م زدکلید رو به در  با دنیایی از سردرگمی به سمت خونه رفتم؛

و به داخل حیاط رفتم و در روبستم؛ دور و بر ر و بازش کردم،

ی دوچرخهیک حیاط نسبتاً کوچیک که فقط برای  نگاه کردم،

در  رو هامکفشچند قدمی برداشتم و  من و بابا جا داشت.

 کردم.  شاجفت کمی تمیزش کردم و کناری آوردم،

 آخیش!  ی گرم ونرم،خونه

 برای عثمان و مامان تنگ شده بود،دلم  تنها من خونه بودم؛

با مامان  دوب -بدواین عثمان هم برای اینکه از مدرسه فرار کنه 

 .بابا هم که سرکار تشریف داشتهعی  رفت،

گرم  ورزشی لباس  دست یک با به اتاقم رفتم و فرمم رو

 .کردم عوض ستش وهمچنین شلوار

چرا انقدر از این  دونمنمی چشمم دوباره به شنل قرمز خورد،

حرف شنل پوش صنم ، بالتکلیفی گیر کردم کادو خوشم اومده؛

اصال این حسی  آرتین اونی نیست که نشون میده؟ داره یا نه؟

بهش آلرژی دارم  دونمنمی این چیه؟ که به شنل پوش دارم،

اون  آخه چه دیدنی؟ بینمش این مدلی میشم،میکه هر وقت 
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 !هه هم فقط بخشی از صورتش،

به سمت تخت رفتم و بالفاصله خوابم  چشمام گرم خواب شد،

 .برد

***     

دوشنبه فرا رسید؛ روزی که من ازش حس خوبی تزریق 

جبور بودم چند ساعتی امیر رو تحمل روزی که م کردم،نمی

 .خواد فقط خودم رو محو کنمدلم می کنم؛

ی ونهخاز مامان و بابا اجازه گرفته بودم که برای تولد بهار به 

فهمید قراره یک مییسنا میریم تا غافل گیرش کنیم؛ نباید 

گرچه دلم از این پنهون  آدم نفهم هم باهامون همراه باشه،

 .بهش حقیقت رو بگم میدم بعداًاما قول  کاری و دروغ گرفت

 تونیک شلوار مانتو کرمی با طرح گیپورم رو به همراه

ی بقیهش بستم، موهام رو جمع کردم و با کپوشیدم؛  سفیدم

 در آخر شال سفیدم رو و کنار شونم گذاشتم؛ رو بافتمموهام 

 .اش رو روی شونم انداختمگوشهسرم کردم و 

دوست داشتم  به سمت تخت رفتم و شنل قرمز رو پوشیدم؛

 باالخره من اما زد غر کلی مامان کنم، استفاده ازش امروز رو

بابت این کادو و یادم اومد برای تعجب مامان  .کردم راضیش

دوستم بهم هدیه ». دروغی که برای این هدیه بهش گفتم
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 «.داده

 . روبروی آیینه ایستادم و کاله رو روی سرم انداختم

 الهی قربونت برم(، یی چه جذاب شدی عسل هاو)

 . آیینه جون خجالتم نده من خدادادی ناناز بودمممنون  -

ترسم می نم،کمیهر وقت میای روبروی من ایست  )صد البته،

 از این همه خوشگلی بشکنم(

تو رفیق شیش و خوشگل  ای بابا خدا نکنه آیینه جون، -

 خوای بشکنی؟میحاال  چند ساله کنارم هستی، منی،

تر جذابروز به روز بزنم به این میز لعنتی،  )دیگه چه کنم،

 میشی(

 .من رفتمبوش  مخلصیم آیینه جون، -

زم کردم و کیف دستی سفید، قرمدیوونه بازی با آیینه رو تموم 

پالستیک  رو که بندش رو بافته بودم رو روی شونم انداختم؛

 .تمکادو روهم برداشتم و به همراه گوشیم به بیرون از اتاق رف

مامان در حال ظرف شستن بود، وقتی متوجه من شد در 

 که کرد همون حین برگشت و بهم زل زد، جوری نگاهم می

 .بود دیده فرشته انگار
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نه خیرم من عسل  )خب صد البته خوشگل و فرشته هستم،

 .هستم(

 مامان با ذوق گفت:

 .چقدر قرمز بهت میاد دختر -

 خندیدم وگفتم:

 .کردم بهم بیادنمیمرسی مامان، آره خودمم فکر  -

 خوریمیبا این وضع چشم  برو درش بیار دخترم ل،عس -

  !مامان

 اخم کردم:

 !رفتم دیگهخب من  امان قرار نبود دیگه،م -

اون هم تالفی  کاشتم، گونشروی ای بوسهنزدیکش رفتم و 

 .کرد

 چرا آرایش کردی؟ مامان:

 ای رفتم و گفتم:غرهچشم 

 من کی آرایش کردم که االن بکنم؟ وا، -

 خندید:

آخه انقدر خوشگل شدی که یک لحظه فکر کردم آرایش  -



 

 

WWW.98IA3.IR 15 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

2  

 .کردی

 به شوخی گفتم:

 .مامی جون من بدون آرایش محشرم ممنون واقعا، -

 اومده؟ اصالً آرتین حاال برو، البته،صد  -

 با شنیدن اسمش اخمام تو هم رفت:

 فعالً!  خوب دیگه آره بهش گفتم، -

منتظر  کردم و به سمت سرکوچه رفتم،خداحافظی با مامان 

 ناز آخرین مالقاتمو آرتین بودم که چشمم به شنل پوش افتاد؛

ما هیچی خودم کلنجار میرم اخیلی با  ،گذرهمیاون هم تا االن 

 .عایدم نمیشه

چه  زنهمیهایی که شنل پوش حرفباید در مقابل دونم نمی

های چند روز پیش آرتین که حرفیا  چیزی نشون بدم،

 گفتمی

تر از این حرفاست و ممکنه با یک باهوشاون دزد خیلی »

 «دیگه ظاهر بشهی چهره

 شه؟چی می حاال اگه از شنل پوش چیزی بدونه،

منظورش  دیگه ظاهربشه،ی چهرهاینکه آرتین میگه با  اصالً

 چرا بالفاصله بعد اون حرفدونم نمی ای هست؟چهرهچه جور 
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 .فکرم به سمت شنل پوش پر کشید

 اون که تا االن با من کاری نداشته؛ محال بود اون باشه،

 ...اون جون من رو نجات داده واصالً

ماشین مدل باالی مشکیِ آرتین با صدای بوق برگشتم و به 

 من میشه شیشه رو پایین کشید و به انتظارمثل ه نگاه کردم؛

 .ماشین بشمبود، سوار 

جایی که شنل پوش حضور داشت کردم، بعد به ای دیگهنگاه 

 بالفاصله گفت: در ماشین رو باز کردم و سوار شدم.

 .سالم خانم خانما،چه خوشگل کردی

 گفتم: معمولی جوابش رو دادم و

 .سالم،خیلی ممنون؛خوشگل هستم -

 خندید و در حالی که به سمت خونه ی یسنا می رفت،گفت:

 .اون که صد البته،تو بدون آرایش واقعا جذابی -

از حرفش خجالتی شدم و مطمئن بودم لپام گل انداخته؛جواب 

 .دادم حرفش رو فقط با سکوت

 کردی؟ تنت شنل چرا یک سوال بپرسم؟تونم می آرتین:

 برگشتم و بهش نگاه کردم:

 .ازش خوشم اومده همین طوری، -
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خوش بگذره عسل  رسیدیم،خب  خیلی هم خوب! ان،آه -

 .خانم

 . ماشین رو کناری پارک کرد

 .لی ممنونخی -

 :گفت که بشم در رو باز کردم و تا خواستم پیاده

 کی بیام دنبالت؟ -

 .ت اس می دمبه -

 .شدم و در رو بستم من هم از ماشین پیاده سری تکوت داد،

ی یسنا رفتم و خونهنگاه به سمت ای ذرهبدون خداحافظی و 

هم زمان صدای کشیده شدن الستیک ماشین زدم،  رو زنگ

 .اومد

جفتشون خوشگل  در باز شد و یسنا و بهار هم بیرون اومدند،

 .کرده بودند

 یسنا موهاش رو فر ریز کرده بود و باز گذاشته بود؛ یک شال

 .سرش کرده بود و اون هم باز گذاشته بودمشکی هم 

 طرح یک پیراهن سفید هم زیر مانتو جلو بازش پوشیده بود،

مانتو جلو بازش  ربان قلب بود،ض فقط و بود ساده پیراهنش

 شلوار کتون مشکی هم پوشیده بود، بود. یک مشکی هم
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 بندهای رنگی رنگی هم داشت، اسپرت مشکی کههاشم کفش

 .بود

خط  یعنی چیزی کم نزاشته بود؛ فرمالیته بود،آرایش یسنا 

ی مشکی سایه رو کشیده کرده بود، هاشچشمچشم بلند که 

خالصه جوری  لباشم جیگری جیغ کرده بود؛ ،هاشچشم

 .خواست عروسی برهمی آرایش کرده بود انگار که 

مز با یسنا ست کرده بود و فقط پیراهن زیریش قر کالًبهار هم 

مانتوش هم کپه یسنا بود؛  ح دار بود.شالش هم طر بود،

 .برخالف اون موهاش رو لخت نگه داشته بود و باز گذاشته بود

 .البته کم هم نبود؛ بگذریم آرایشش نسبت به یسنا بهتر بود،

هشون برگشتم و ب رویا هنوز نیومده بود. به دور و بر نگاه کردم،

  گفتم:

 !رویا کجاست؟ پس -

  یسنا جوابم رو داد:

 دونم االن دیگه پیداش میشه.نمی -

  با ذوق چرخید و گفت:

 به نظرت چطوری شدم؟ -

 .نیستی بدهعی،  -
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 آویزون شده نگاهم کرد:

 یعنی چی بد نیستم؟ -

 .همین که شنیدی دیگهیعنی  -

بر  خواست حرف بزنه که سرو کله ی رویا جونم هم پیدا شد.

 نکرده بود،اسپرت زده بود و زیاد آرایش تیپ  اندازش کردم،

 .فقط به رژ اکتفا کرده بود

که  مثل همیشه بغل هم پریدیم و ابراز احساسات کردیم،

 دایی نا آشنا اومد:ص

 ؟ شماره بدم رو ببین، وشگالجون خ -

 یک پسر زشت سیاه بود، برگشتم و به صاحب صدا نگاه کردم،

ه توجهی نکردم و برگشتم به رویا نگا دلش گفته تیکه بندازه؛

 .کردم

 دوباره حرف زد:

 ؟ میشه آشنا بشیم ی ها،ترخوشگلولی تو بین همشون  -

 ور دیدم که زیرچشمی خواستم ببینم، بنده خداعاشق کی شده

 .کنهمیداره به من نگاه  ور و

 رویا در گوشم گفت:

 .آخ شنلت دیوونه کنندست عشقم -آخ -
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 .ب غلطی کردم تنم کردمعج -

 پسر:

بشیم دیگه قول میدم بیا دوست ؟ زنینمیچرا حرف  -

 .هرچی بگی همون باشه

 بهار به جای من حرف زد و گفت:

 .برو رد کارت زشتو -

کنی زیبای میکه دخالت  زنممیمگه دارم با تو حرف  پسر:

 ؟ خفته

 یسنا آمپر چسبوند:

 ؟ تر رو صدا کنمبزرگمیری یا  -

 کرد گفت:میتر رفت و در حالی که به من نگاه عقب پسرِ

ی رفیقتون رو شمارهمن تا  بیار، خوایمیبرو هر کی رو  -

 خورم. نمینگیرم از این جا تکون 

رو هاش گوشامیر رو پشت پسره دیدم که ناگهان 

رو  پسرِ آخ که حالی در طوری وهمون بود کرده  اخم گرفت؛

 در آورد، حرف زد:

کنی مزاحم آبجیای من و همچنین عشقم میتو بیجا  -
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 شعور. بیشدی 

 :گفت و کرد جدا امیر از رو خودش پسرِ

 !نکنه شنل قرمزیه عشقته؟ من با عشق تو چه کار دارم، -

حالت تهوع بهم  حتی از این جمله که من عشق امیر باشم،

 بود. میچه برسه به اینکه واقعی  دست داد،

مسلما از کسی بدت بیاد که عشقش نمیشی  چی میگی باو،)

 جلبک(

و  خورهمیاز اون نگاهایی که حالم بهم  امیر نگاهی به من کرد،

 . خفش کنمخواد میدلم 

 )از همونا(

  به پسرِ نگاه کرد و بعد آروم به شونش زد:

 .بیا برو رد کارت بیخی داداش، -

گشت و میپسرِ از آخر کوتاه اومد و تا آخر محو شدنش هی بر 

 .کردمیبه من نگاه 

 یسنا غرش کرد:

ای زمونهچه دورو  میدن،ما خوشگل کردیم به عسل نخ  -

 .شده ها
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 رویا جواب داد:

 نیازی به طراحی نداره؛ عسل بدون آرایش هم ماه هست، -

 .پسر هم عاشق همینش شده حتما

ترکوند، به میتر اومد و در حالی که برای بهار الو نزدیکامیر 

 من نگاه کرد و گفت:

 !قرمز؟رنگی؟  چه هم اون شنل پوشیدی؟ -

 خواد. میدلم  افتادم،ای بابا عجب گیری 

 حاال قرار چه کار کنیم؟ حرفی نباشه امیر آقا،بهتره -

 امیر هم ادامه نداد و گفت:

 .عشقم به مناسبت تولد خارج از شهر مهمونیه، -

 از نهادم بلند شد:آه 

 این مهمونیتون مختلطه؟ اون وقت ما با چی بیایم؟ -

طه آره مختلبرمتون؛ میخودم  من ماشین بابام رو آوردم، امیر:

 .ولی زیاد نیستیم

 .شرمنده من نظرم عوض شد نمیام پس -

 :گفت و اومد بهار نزدیکم
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کنم من میتا اینجا اومدی، خواهش  عسل جون نرو دیگه، -

 .رو تو روز تولدم ناراحت نکن

عجب گیری کردم؛ من از مختلط  چپ نگاهش کردم، -چپ

 .خوشم نمیاد

 به رویا نگاه کردم و گفتم:

 این مهمونی راضی هستی؟ تو خودت از -

 سری تکون داد و گفت:

 .ن هم میرم خونموناال منه ولی اگه تو باشی هستم، و  -

روز تولد  من بهتون قول میدم؛ ها،بچهچیزی نمیشه  امیر:

 .خدا انقدر ناز نکنید تو رو عشقمه،

 :گفتم و رفتم ای بهشغرهچشم 

 .ببخشید اگه از جو مختلط خوشم نمیاد -

 جیب شلوارش گذاشت و گفت:دستش رو داخل 

 !حاال یک امشب رو تحمل کن چی میشه؟ -

هاش چشمزیر چشمی به بهار که تو  حاال چه کار کنم،هوف، 

چه کنم دیگه رفیق که باشی باید  غم لونه کرده بود نگاه کردم؛
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 .قبول کنی

 .شه قبولهبا -

 بهار جیغ آرومی کشید و گفت:

 .وای عاشقتم عسل -

 .زودتر بریم زود باشیدحاال  باشه ببند،- 

 رفت و گفت:ای غرهامیر چشم 

 .با عشق من درست حرف بزن -

 بهار دستش رو گرفت:

همین طوری  کالًما که آبجیمه اشکال نداره  اِ امیر، -

 .هستیم

 رفت.  سفید پراید امیر چیزی نگفت و به سمت ماشین

شیش رضا رو  دویست صد و)به خدا از دار دنیا فقط پراید و 

 .اومد ما سمت سوار شد و بعد روشن کردن، شناسم(می

 از ماشین پیاده شد و در جلو رو برای بهار باز کرد:

 .بیا بشین عشقم -

الهی رضای  برای خودم ندیدم، چیزهاتا حاال از این  عوق،

 بیشعور بمیره که...
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 )استغفراهلل بیخیال(

ب عق بهار جلوتر از ما سوار ماشین شد و من و رویا و یسنا هم

و من هم  رویا وسط یسنا کنار پنجره پشت امیر، نشستیم؛

 .پشت بهار نشسته بودم

بگم که آقا امیر یک کت خاکستری رنگ به همراه پیراهن 

موهای کوتاه و بورش هم  سفید که زیر کتش بود پوشیده بود،

 یک کروات آبی تیره هم یک دست کاری کوتاه انگار کرده بود؛

 . زده بود

 نمیدونم دقیقاًهاش که چشم از چهرش بگمهست انگار داماد 

پوست نه خیلی روشن و نه خیلی  هست،ای قهوهولی حتما 

ته ریش کمی هم گذاشته  یک باید بگم گندمگون تیره داره،

 که زیاد بدش نکرده.

م خالصه امیر راه افتاد و من هم شروع به صلوات فرستادن کرد

 .تا مشکلی برامون پیش نیاد

 تر شد و گفت:نزدیکدر همین حین رویا به من 

 تا االن با رنگ قرمز ندیدمت، شنل رو کی بهت داده؟! -

بگو ببینم کی بهت  خیلی خوشگل شدی و بهت میاد!

 داده؟
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 خندیدم:

 .کنممیحاال باشه یک روزی برات تعریف  یک دوست، -

 ابروهاش رو باال داد:

 !حاال چرا االن نگی -

 گفتم:نگاهی بهش انداختم و 

 .اما قول میدم یک روز بهت بگم نمیشه دیگه، -

ا برای همین ب هاش رو برای ما تیز کرده بود،گوشانگار امیر 

 خنده گفت:

 رو کنی؟ خواینمیببینم عسل خانم کسی رو تور کردی که  -

 . بهش نگاهی انداختم

 ابله( ،به تو چه)آخه 

 لب ورچیدم و گفتم:

 خیلی هم خوش سلیقست، ماشاهلل یکی رو تور کردم؛ آره، -

 .چون یکی مثل من به پستش خورده چرا؟ دونیمی

 نگاه کوتاهی بهم انداخت و دوباره برگشت:

 یه؟حاال اسمش چ ایی،کارهشما هم اهل این  دونستمنمی -
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 بهار گفت:

کارها، آخه اون چه به این  کنه،میعسل شوخی  عع امیر، -

 .کنم اصالًنمیمن باور  اگه واقعا یک روز همچین بیاد بگه،

 امیر نگاهی بهش انداخت و گفت:

 ، انگار اون هم آدمکارهاهمچین میگی عسل رو چه به این  -

فقط  عسل هم خوشگله و هم خانمه مگه چیه، نیست؛

 که کسی کمی لجباز و سرتقه وگرنه مورد خوبی برای هر

 .هست بشه تورش

ولی چون امیر این رو  دوباره از این تعریف خجالت کشیدم

اصال احتیاج نداشتم که این  گفته بود حرص هم خوردم؛

 .عوضی از من تعریف کنه

 :یسنا با خنده گفت

دونی نمیحاال کنی، میداییش تو چقدر از عسل تعریف خ -

 .یعنی چقدر از تو نفرت داره که عسل چقدر،

خواستم جوابش رو کردم،  نگاه بهش غره چشم با برگشتم و

 :بدم که امیر هم خندید و گفت

چرا عسل از من  دونمنمیحاال من  نظر بقیه محترمه، -
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عمل  تونهمیولی خوب هر طور دوست داره  بدش میاد

 کنه. مگه نه عسل؟

 گفتم: ،کردممیدر حالی که به یسنا نگاه  آروم،

 .اهوم -

 زنه. میبیا حتی به زور هم باهات حرف  بهار:

 امیر خندید:

کاری کنی ازت به زور که نمیشه آدم رو  مشکلی نیست -

 .خوشش بیاد و یا باهات دو کلوم حرف بزنه

خوبه با این  چه عجب کمی مخ جلبکش شروع به کار کرد،)

 (خواست چه کار کنه؟میوگرنه  نفرت من کنار اومده

 هوار کشید: تقریباًرویا 

خوش  بگیم بخندیم، کارهابه جای این  بس کنید دیگه، -

 .باشیم

آوردند، میو بهار و امیر ادا در یسنا  خالصه تا مقصد مورد نظر

و  زدمیو به من  کردمیبازی  هاشدستگداری با گهرویا هم 

 .کردمیشنل قرمزی خطابم 

 .هم شدیم شنل قرمزی، خندم گرفته بود
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 گرفت که با صدای امیر اَجیر شدم:میداشت چرتم 

 .بانوان گرامی رسیدیم خب -

بیرون نگاه  کش و قوسی به بدنم دادم و از داخل ماشین به

 ؟ نگران چی دونمنمیاما  نگران بودم، ه هنوزمکردم؛

من جلوتر به دور و بر نگاه  همگی از ماشین پیاده شدیم،

 .کردممی

یک پل چوبی که به سمت  همه جا پر درخت و سبزه زار بود.

 ،شدمیاز زیر پل آب رد شد و می ی چوبی ختمکلبهیک 

 .وجود داشت

شد و میانحصار آب به سمت یک استخر بزرگ کنار کلبه ختم 

 .ریختمیجریان آب به اون سمت فرو 

خ جالبه چرا اینجا با وجود برف و سرما ی کنار استخر رفتم، 

 !بندون نشده؟

 ردم،ها برگشتم و بهشون نگاه کبچهچه  -به و چه -با صدای به

 .هم مشغول دید زدن بودند هااون

 رفت و گفت: امیر سمت بهار

حاال بگو من  بینی چه جای قشنگی آوردمت دلبندم،می -
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 .بدم

 بهار خندید و گفت:

اگه تا آخر بهم خوش  هنوز که اولین قدم رو برداشتی، -

 خوبی! بگذره اونجا 

مگر همین یک حرف  تو دلم به حرفی که بهار زد خندیدم،

ی حرف حق عرضهوگرنه  خوب تا االن از دهنش بیرون اومده

 .رو نداره زدن

 امیر هم نوچ نوچی کرد و گفت:

 !حاال بفرمایید داخل باشه قبول، -

ها و من و رویا اونیسنا هم پشت سر  امیر و بهار جلوتر رفتند،

 .هم کنار هم از پل رد شدیم

 اینجا رو از کجا پیدا کرده؟ این خل وضع، رویا:

 بهش نگاه کردم:

 .خوب برو بپرس -

 چپ نگاهم کرد: -چپ

 !حاال چته چرا میرغضب شدی؟ ام مگه،دیوونه -

 .ون حس قبلیهم -
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 لبخندی زد:

 .ولی ان شاءاهلل هیچی نمیشه منم نگرانم آبجی، -

 .شاءاهلل ان -

زیاد ی کلبه همه جا رو بررسی کردم؛ به داخل کلبه که رفتیم،

 .کوچیک هم نبود بزرگی نبود،

 وسط و روبروی همای قهوهی کاناپهکناری از کلبه دو سه تا 

 .ای وجود داشتشیشهها یک میز اون

ی کوچیک پهن شده بود و کنار قالیچه یک کلبه سمت خالی

 .همون قالیچه شومینه وجود داشت

کردم میرو گرم  هامدستنزدیک شومینه رفتم و در حالی که 

های چوبی پلهکلبه ی دیگهسمت  لبه رو نگاه کردم؛ی کبقیه

ق شت همون پله دوتا اتاو پ شتشد وجود دامیکه به باال ختم 

 .بود

روی  با هعی و وای بهار و یسنا برگشتم و بهشون نگاه کردم؛

 .رفتندمیکاناپه نشسته بودند و قش و ضعف 

ازش خوشم اومد ولی امیر گفت جو  قشنگی بود،ی کلبه

خواد میی کوچیک چه جوری کلبهمختلط هست. پس تو این 

 جشن بگیره؟
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 چوبی بود و به امیرهای پلهخونده بود؛ کنار انگار رویا فکرم رو 

 گفت: کرد،مینگاه 

 چه جوری ا جا داره،ی ماندازهی کوچیک فقط کلبهاین  -

 جشن بگیری؟خوای میچه جوری  اصالً ه؟مختلطگفتی 

 نشست گفت:میامیر در حالی که کنار بهار 

 .کردمجاش رو خودم فکر همه  حاال بیاید بشینید، -

 م،تونستم جو رو تحمل کننمیاصال  انداختم، ابروهام رو باال

  ای همین گفتم:بر

 .من میرم بیرون -

 خواستم برم که امیر بلند شد و گفت:

 بیا همین جا بشین کمی دور هم باشیم تا چرا بری بیرون، -

 !بعدیا هم سر برسند

 بهش نگاه کردم: 

و تحمل رنمیتونم این جو مونم، میتا اون موقع من بیرون  -

 ؟فهمیمی کنم،

به  چیزی نگفت و من هم بعد از گذاشتن پالستیک کناری،
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 .بیرون از کلبه رفتم

ت آخه این شنل اون قدرها کلف کردم؛میسردی هوا رو حس 

 .نبود که بخواد من رو گرم کنه

نگاه ریخت میکه درونش های آبسمت استخر رفتم و به 

دلشوره  معلوم نیست امروز قراره چی بشه که انقدر من کردم؛

 .دارم

سرم رو بلند کردم و به اون طرف استخر که یک عالمه درخت 

بالفاصله حس کردم شخصی  نگاه کردم؛ کاج وجود داشت،

 .های درخت پنهون شدتنهدرون 

خیال  فکر ویعنی  با تعجب به همون قسمت خیره شده بودم؛

 !کسی اینجا بوده؟ واقعاً یا  کردم؟!

 بلند گفتم:

 کسی اون جاست؟ -

تا  قدم گذاشتمها درختبه سمت همون  صدایی نیومد؛

 .تر بشم که صدای ماشین اومدنزدیکخواستم 

که شک نداشتم پراید بود رو  برگشتم و یک ماشین سفید

 .دیدم

نگاه دیگه به سمت درخت انداختم و بعد از پوفی به سمت 
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 تا سرم رو بلند کردم و اولین سرنشین رو ببینم ماشین رفتم؛

 .چشمام چهار تا شد از تعجب

نها تانگار اون تعجبی نکرده بود و  اینجا! ،این ... ا ... این

 .پوزخند رو لبانش نقش بسته بود

 صدای امیر اومد:

 .های گل منم سر رسیدندرفیقبه باالخره  -به -

 اونا برام از محسن چشن دوختم و به دو پسر دیگه نگاه کردم؛

 که قابل رؤیت نیست، یکیشون سیاه و افتضاح ناشناس بودند،

 اون یکی هم چاق و تپلو بود.

 )چاق و الغر سیاه(

چشمش  ابراز خوشحالی کرد؛ امیر به سه نفرشون دست داد و

 به من خورد و گفت:

 این دوست عزیز کنم،میبهت معرفی  عسل دوستانم رو -

 علی هست که بهش میگیم زیبای خفته؛ )اشاره به چاقه(

جلیل رفیق شیش  سوخته( سیاه)اشاره به  این یکی هم

و حاال رفیق  نگ بنده که چشمش دنبال یسنا استد

ها بچه هم دوستیم، قشنگ من محسن که خیلی وقته با
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دوست عشقم  ی بنده عسل هست؛خوندهایشون هم آبجی 

 .بهار

 دلم جوری که  کردند،میجلیل و علی خیلی بد بهم نگاه 

 .رو از کاسه در بیارمهاشون چشم خواستمی

منی  ،کنهمیخودش فکر  و حاال محسن معلوم نیست چی با

حاال کردم،  یک پولشی سکهکه چند وقت پیش تو نونوایی 

حض اشتباه م اومدم،نمی اصالًکاش  ؛بینهمیمن رو این جا 

 .کردم

ن تنها و به داخل کلبه راهنمایی کرد و مها راونخالصه امیر 

ولی  ز این جا برمبهتره بیخیال این مهمونی بشم و ا. موندم

 .این جا کجاست دونمنمیآخه چه جوری؟! من که 

 .امیدم به خودت خدا جون

***     

ی هدستجلیل هم رو  من کنار رویا و بهار کنار امیر نشسته بود؛

خوبه امیر گفت چشمش  .شدمیکاناپه مدام به من خیره 

 ،کنهمیدنبال یسنا است ولی حاال داره مثل بز به من نگاه 

 ! جلل خالق

ی تک نفره نشسته بود و اون هم زیر کاناپه محسن هم رو
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علی هم مثل خنگوال دلقک بازی در  پایید؛می من روچشمی 

 .آورد و وسط حلقه بودمی

خوب امروز دور هم جمع شدیم تا تولد عشقم رو جشن  امیر:

ممون همیشه و امیدوارم به ای العادهامروز روز فوق  بگیریم؛

 .خوش بگذره

جلیل و محسن و علی دست  دونست چی بگه؛نمیبهار از شوق 

 .زدند و تولدت مبارک گفتند

ت امیر بلند شد و سم اما من تنها مشغول دلشوره داشتن بودم؛

 بهار کنار میز روی و آورد رو یخچال رفت و کیک کوچیکی

 .گذاشت

 .خب اینم از کیک قشنگت عزیزم امیر:

 بهار با ذوق گفت:

  !خیلی لطف کردی دستت درد نکنه عزیزم،وای امیر  -

از داخل جیب لباسش شمع  ای کرد و هیچی نگفت؛خندهامیر 

 .سالگی رو در آورد و روی کیک موزی گذاشت ۱۷

 !ها؟بچهفندکی چیزی ندارید  امیر:

 محسن بلند شد و با دادن فندک به دستش گفت:

 .ا داداش این هم فندکبی -
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بالفاصله  کرد؛ ها رو روشنشمعامیر فندک رو گرفت و باهاش 

زدیم و شعر خاموش کردن شمع رو میما هم دست 

 .خوندیممی

ن بعد از اون هم بهار کیک رو برش زد و از آخر نوبت باز کرد

 خواستم بلند شم که رویا گفت: کادو بود.

بهار  آبجی حاال که اومدی بهتر نیست کمی بخندی؟ -

 .اینطوری ناراحت میشه

نشون محسن رو ام هچشم با که حالی و دربهش نگاه کردم 

 گفتم: دادم،می

اگه  شد. اضافهدیگه هم شعور بییک  ،خودش کم بود -

 .اومدمنمی اصالًدونستم این عوضی این جاست می

 با تعجب گفت:

 شناسیش؟میمگه  برای چی؟ -

از خنده سرخ شده  ی نونوایی رو آروم براش شرح دادم،قضیه

داری براش تعریف کرده بودم. با اخم نگار چیز خنده بود. ا

 گفتم:

ینکه االن در مورد من یک  خنده داره؟ا ،خندیمیبه چی  -
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 خنده داره؟ کنهمیچیزی فکر 

 جلوی دهنش رو گرفت و گفت:

از اون وقتی میگم چرا همش به تو زل زده نگو دلش از  -

 .فکر کردم باز عاشق پیشه پیدا کردی پره. مندستت 

 م:حرصی خندیدم و گفت

دوماً با اون حرفی که  کنه عاشق من بشه.میاوالً غلط  -

کلم رو جز اینکه بخواد  بردم، آبروش روجلوی همه زدم و 

ست نمیده. د بهشای دیگهبکشه احساس  من روو بکنه 

 !؟حاال من موندم امیر بین این همه آدم چرا با این دوسته

 با هم آشنا شدند. حتماًخوب یک جا  زنیا،میحرفی : رویا

 .جوریه یک راستی این پسره هم مثل امیر

 :گفتم آروم شدم و بلند

 .بهتره امثال امیر بمیرن -

رفتم سمت شومینه و از روی صندلی چوبی پالستیک رو 

 .خواستم عقب گرد کنم که با محسن روبرو شدم برداشتم،

 با پوزخند گفت:
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قدر دراز، ان زبون کوچولوی اون دخترکردم نمیرش رو فک -

رو ه اون شمار چیه؟ دونیباشه. میخوشگل و خواستنی 

  .نمتبیمیه حاال  اینجا آخ دادم،میباید به تو 

 اومدم،میبیا من نباید ؟ فکری کرده چهن عوضی با خودش ای

آخ عسل با اومدنت چه افکاری رو برای مردم درست ! نباید

 . کردی

 با خشم گفتم:

 وماًدخترت! داوالً که چنین تعریفاتی رو بزار برای دوست  -

کنم چه برسه به اینکه میقم میشه حتی قیافت تحمل عو

ون اگه بهم ا چیه؟ دونیمی دادی.میبهم  شماره رواون 

 کردم.میسترش خاک چشمات دادی جلویمی کارت رو

 وگرنه تمایلی به درضمن اگر من اینجام به خاطر دوستامه

 .مختلط نداشتم و ندارم مزخرف ون این جش

 دستشو تو جیبش کرد و گفت:

پخم نمی ارزیم که مورد پسند واقعاً ما  حاال اینا هیچی، -

بخاطر  یک چیزی به اون عوضی بگو، باشیم ولیشما 
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 .اخراج شدنم تقاص پس میده

 با تعجب و خشم گفتم:

  !گنده تر از دهنت حرف نزن کدوم عوضی؟ -

 تک خندی زد و گفت:

ی رانندههمون مرد خوشتیپ و پولدار که شده  !دست بردار -

 .شخصیت

ولی اون  دلیل اخراج شدن این عوضی اون بوده؟ آرتین؟ چی؟

از کجا  اصالً از کجا فهمیده من چه خصومتی با محسن دارم؟

 ! باید در این مورد باهاش حرف بزنم شناخته؟می من رو

 بکشنی زد و گفت:

خیلی دیر ، میدی زبونیت رولبل البته تو هم تقاص اون ب -

 .نشده

یک لحظه  دور شد؛ هامچشمزد و از مقابل  حرف رواین 

 خواد تالفی کنه،می کرد.احساس لرزش به تموم بدنم سرایت 

 دونه. میاما کی و کجا خدا 

کادو رو هم روی  رفتم و نشستم؛ها بچهبا بدنی سست، سمت 

یک لباس  باز کرد،بهار هم اول کادوی امیر و  میز گذاشتم.
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ی دقیق نگاه کردنش حوصلهکه  ای برق برقیسرمهشب کوتاه 

هم تاپ و شلوارک نارنجی بهش  بود. یسنارو نداشتم گرفته 

من هم براش مانتو کوتاه  رویا هم یک عینک آفتابی، داده بود.

محسن و علی هم بوق خریده  کالباسی خریده بودم.

 خخخ! .بودند

موم شد علی بلند شد و سینی قهوه رو که تکادوها باز کردن 

ی شیرین مزهیاد اون  یاد شنل پوش افتادم. بهمون تعارف کرد؛

م یاد این حس عجیبی که با به یاد آوردنش به و باور نکردنی.

 .دست میده افتادم

 علی سمت من اومد و گفت:

 .بفرمایید بانوی شنل قرمزی -

فنجون رو برداشتم و نگاهش  چشمکی زد که من بدم اومد؛

 به دوباره قلبم نل پوش زنده شد وی شچهرهاخل قهوه کردم. د

 چرا این مدلی میشم؟ من چم شده؟ .افتاد شمارش

 یسنا با خنده گفت:

 .هاکردیامیر فکر همه جا رو  -

 عجیب گفت:ی قیافهیک  با امیر هم خندید و
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 .دیدی کجاش روحاال  فکر همه چیو کردم آبجی، -

یک احساس عجیبی بهم دست داد که  دلشورم بیشتر شد.

از جام  حس گر گرفتن رو داشتم. تونستم تحملش کنم.نمی

 .بلند شدم و همراه فنجون سمت پنجره رفتم

 امیر گفت:

 کجا میری عسل؟ -

 گیرم؟بباید اجازه ، میرم کنار پنجره با ابروهای باال رفته گفتم:

. به قهوه نگاه کردم م؛حرفی نزد و من هم کنار پنجره ایستاد

   هست؟ سری اون طعم مثل این همی مزه

بیرون ترسیدم. به میاز طعمش  تونستم لب به قهوه بزنم؛نمی

 .ها می اومدبچهصدای  نگاه کردم.

  !امیر ممنون واقعا ،چقدر خوشمزست: یسنا

 کی بلده فال قهوه بگیره؟: علی

 .من بلدم: رویا

 خنده گفت:علی با 

پس رویا خانم فالمون رو بگیر ببینم از تو این یک  خب -

 !دوست دختر خوشگلی گیر میاد یا نه
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 نگاه کردم؛ هادرختتوجهی نکردم و به ها حرفی بقیهبه 

 چم شده خدا؟ وف من چم شده؟رفت. اناخداگاه ضربانم باال 

برگشتم ببینم چه خبره که جلوی دهنم  صداها قطع شد؛

 محسن رو دیدم. ی تار قیافه تنها و گرفته شد

 **سامآر

ای که جلوم دیدم سریع با گوشیم به پلیس زنگ زدم صحنهبا 

 .و آدرس رو بهشون دادم که سریع خودشون رو برسونن

کالهو از روی سرم برداشتم و اسلحه رو از داخل شلوارم در 

 دم.نزدیک کلبه رفتم و از کنار پنجره به داخل نگاه کر آوردم؛

 .ندون باال هستا حتماً خورد،ها پلهچشمم به  کس نبود.هیچ

 .افتادمینباید اتفاقی براش  ی من بود؛طعمهاون 

از  روآماده کردم تا رفتم. اسلحهدر کلبه رو باز کردم و داخل 

ز ا دور کنم. اون روقبل از رسیدن پلیس باید  خودم دفاع کنم.

ر بود که سچند تا پ کردم. صدایباال رفتم و به باال نگاه ها پله

 .زدندمیحرف 

مثل همیشه ، به خشکی شانس ناگهان صدای آژیر پلیس اومد.

رفتم دل جنگل فرو  مثل برق و باد از کلبه خارج شدم و تو

 .پاییدممیاز دور همه چی رو  ولی



 

 

WWW.98IA3.IR 18 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

1  

همه  هاپلیس افته؛نمیحداقل امیدوار بودم برای طعمم اتفاقی 

 .رو بگیرند اپسرهجای کلبه رو احاطه کردند و تونستند 

 کردم که با اون هدیه به اینجا اومدهمیمثل همیشه تعقیبش 

که به  هاستحرفباهوش تر از این کردم میمن فکر  بود؛

چی  دونمخونه. نمیمیراحتی حرف پسری رو از تو ذهنش 

 .هیچی نفهمیده هاعوضیشده که از فکر شوم این 

 بودم با همون شنلی که بهش داده چشمم بهش خورد؛

همین طوری  هاشمی دوستبود. بقیهروی برانکارد هوش بی

مراه هکه لباس سفید تنشون بود عسل رو به هایی آدم بودند.

 هاپلیسبه داخل آمبوالنس بردند و بعد به همراه  هاشدوست

 .دور شدند

 خورد. باچند نفر دیگه موندند؛ نگاه کردم، چشمم به آرتین 

ای هنقشچه  چرا این با عسله؟ .مشت کردمهام رو دستخشم 

 ز عسل،اباید بزارم با استفاده کنم. نازش دور  اون روباید  داره؟

 .درون من نفوذ کنه

ی کلبه دور شدم و سمت ماشین مشکی بی ام و محوطهاز  

 .پشت فرمون نشستم و به سمت عمارت روندم رفتم؛

 آرتین**

احساس عذاب  دیدم، هوشبیتو تخت  عسل رواز اینکه 
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 به درستی انجام بدم؟وظیفم رو چطور نتونستم  وجدان کردم؛

مگه من قرار نبود طبق  چرا نفهمیدم عسل به من دروغ میگه؟

 باشه؟کنه میکه  کارهایینقشه جلو برم و حواسم به عسل و 

 یه؟چ دستور امانه امن وچی قربان همه سرباز: 

د سالم نگاه برگشتم و به محتشمی سرباز و رفیق چندین چن

 کسی اینجا رو بهتون گزارش داده؟ که گفتم: کردم،

 .باید از ساالری بپرسید قربان، دونم: نمیمحتشمی

 گفتم: رفتم،میدر حالی که سمت ماشین 

کنم. اون میمیام پرس و جو  بعداً میرم بیمارستان.فعالً  -

رو یک مدت بزارید آب خنک بخورند تا وقتی ها عوضی

 !بازجویی کنماومدم ازشون 

 .قربان محتشمی: چشم

سوار ماشین شدم و به سرعت سمت بیمارستانی که عسل و 

 .اونجا بردند رفتم اش رودوست

  م:گفت چند تا سرباز جلوی در بودند که با دیدنم پیشم اومدند،

 شیشون چی بوده؟هوبیدلیل  چطوره؟ هامصدومحال  -

 گفت: سربازهااز  یکی داخل راهروی بیمارستان رفتیم؛
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نل خانمی که ش ،هوشیبیبا داروی  هاخانمسه نفر از  -

 .شدند هوشبیتنشون بوده با الکل 

 اون یکی سرباز:

ه کتر از خانمی طوالنی دخترهای بقیه هوشیبیداروی  -

 .بوده شنل تنشون بود،

 با تعجب گفتم:

 یعنی چی؟ -

 جلوی در ایستادیم، ادامه دادم:

 همشون اینجان؟ -

 .بله قربان: اولی سرباز

 به هوش نیومدند؟ من: هنوزم

شدند، هوش بیدیگه، اون خانمی که با الکل  اولی: چراسرباز 

 .االن به هوش اومدند

طرف منم خودِخودشه. با دستم اشاره کردم داخل نیان و من 

خودم داخل رفتم؛ پرستاری کنارش بود و داشت سرمش رو 

 .کردمیچک 

 ت:نزدیک که رفتم پرستار گف
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 مریض هستید؟ی کارهشما چه  -

 :غریدم

 !بفرمایید بیرون، بنده پلیسم خانم -

 .شرمنده ببخشید جناب سروان، ... ب: پرستار

م. کردناز و گیراش نگاه  هایچشمبه  و از اتاق بیرون رفت؛

 تخت نشستم و گفتم: روی

 ی دوستت سر از اون کلبه در آوردی؟خونهچطور از  -

 گفت: طلبکارهاچپ نگاهم کرد و مثل همیشه مثل  -چپ

 .دوماً به خودم مربوطه کو؟ بد ندهاوالً سالمت و خدا  -

  به هم گره دادم و گفتم: ابروهام رو

 فهمی؟میمن محافظتم  یعنی چی که به خودت مربوطه؟ -

 .شدمیمن جویده ی خرخرهافتاد میاتفاقی برات اگه 

 با ابروهای باال افتاده گفت:

افظ یعنی مح از کارت تونیباشی، می دنبالم نیستی مجبور -

گوش  حرفت روبدی و بری محافظ یکی که  استعفامن 

 .نیازی بهت ندارم بشی. منمیده 
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 با خشم غریدم:

یک بالیی  هاعوضیفهمی نزدیک بود اون نمی چرا دِ بچه، -

 هان؟ ،سرت بیارند

 پوفی کرد و با پررویی گفت:

 چطور فهمیدی من اون کجا پیدا کردی؟از من رو اصالً تو  -

 جام؟

 باال انداختم و گفتم: ابروهام رو

ولی یک نفر  تو چیزی نفهمیدمهای دروغمن خودم از  -

 حاال خوبی؟ کنم.میبهمون گزارش داده که بعداً رسیدگی 

 جواب داد:موشکافانه 

 کی گزارش داده؟ -

  گفتم: دستی به موهام کشیدم و بلند شدم،

اون سه تا عوضی رو دونم. نمیبهت که گفتم  -

 .گاه بردندبازداشت هم

 انگار که دلش خنک شده باشه جواب داد:

من  میمون،  هاینکبتانقدر عذابشون بده تا بمیرن.  ایول، -
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خواستند می هاییغلطاز اولم دلشوره داشتم، نگو یک 

 .بکنند

باره دو که به هوش اومدند، هاتمدوست استراحت کن.فعالً  -

 .گیرممیاتتون رو احظارهمیام 

 خواستم برم که گفت:

 آرتین! -

 چرا از حرف زدن این دختر دلم یک جوری میشه. دونمنمی

 .برگشتم و منتظر ایستادم

 گفت:

 موضوعاگه این  به خونوادم در این مورد لطفاً هیچی نگو. -

 .ی جایی رفتن رو ندارماجازهبفهمن دیگه  رو

 .چه چشم سفیدم هست ی پررو،دختره

 :گفتم

ی همتون گزارش بدم تا دیگه از این خونوادهاتفاقاً باید به  -

این جامعه  پسرهایدختر خوب  نکنید. آخه هابازیبچه 

من هنوز در تعجبم با من جوری رفتار  شناسی؟نمیرو 
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ال بینم، میولی باز  باال کشیدم بابات روکنی انگار ارث می

 .اله اله اهلل

 ش گرفت که دلم ریش شد،ی مظلوم به خودچهرهچنان 

 بچگونه گفت:

فقط به  تا حاال همچین کاری نکردم، خوام. منمیمعذرت  -

دم کاری دور از یک آ واقعاً دونممی خاطر دوستم بود.

یفته بمعلوم نبود چه اتفاقاتی برام  دونممی عاقل کردم.

مثبت  وسالمم! نکتهولی خوب چه کار کنم االن که صریح 

 .اینه

 خندیدم:

ودت هیچی نمیگم ولی ی خخونوادهدختر خوب به  باشه -

 معذورم. فعالً! برای دوستات 

 تکون داد:سرش رو برای اولین بار اونم خندید و 

 !ممنون به خاطر همه چی -

 .ری نکردم، انجام وظیفستکا -

و نفس عمیقی نسبت به حسی که از عسل  رفتماز اتاق بیرون 
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خوشم  کارهاشتموم  کشیدم. از درون من رشد کرده بود،

 دخترهایی ازچنین هم من و بود نترسی آدم شجاع و اومد.می

 .خوشم میاد و البته کم دیدم

که  هاییماموریتی جالبش اینجاست که این همه وقت نقطه

قول به  نیست،داشتم مثل این ماموریت برام دلنشین نبوده و 

 .محتشمی عاشق شدم رفت

ن ترین اطالعاتی بهم خبر بدن و مکوچکسپردم با سربازها به 

اون  کار آرسام باشه. زنممیحدس  ی پلیس رفتم؛ادارههم به 

به  ندارم، انتظاراتیولی خوب از اون چنین  به عسل نزدیکه

 دونمنمی ای بلدی نیست.دیگهخاطر اینکه جز بدی کار 

 نباید این دفعه! باید ازش سر در بیارم ی جدیدش چیه.نقشه

 .دیگه قربونی بشه هم یک دختر

آرسام داداش ناتنی من، به خاطر اون مجبور شدم محافظ 

تا  کنم.ها رو پیدا خالفتا بتونم باند اصلی این  عسل بشم

 !کنه؟می کارها روبفهمم درد آرسام چیه و چرا این 

ی همه پارکینگ بردم و پر غرور پا به اداره گذاشتم؛ماشین رو 

کوبیدند و عصر بخیر میپا  و هرکی که اونجا بود سربازها

 .ولش مردم عادی هم که هیچی گفتند.می

محتشمی تا منو دید سمتم اومد و گفت:جناب سروان پسرا 



 

 

WWW.98IA3.IR 18 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

9  

 .بازداشت گاهن

  سری تکون دادم و گفتم:

که این اتفاق رو بهمون ی قضیهاول باید بفهمیم طرف  -

 ؟ گزارش داده کیه

 اما زدم زنگ شماره همون بار دیگه بهیکمن محتشمی: 

 .بود خاموش

 .خط رو شکونده احتماالً

 :گفتم

 پس باید چه کار کنیم؟ -

اطراف کلبه هیچ چیزی جز یک گردنبند  محتشمی: جناب،

 یدنبوده. شاهم کسی  و دخترهااون سه تا پسر  بود. جزنیفتاده 

 ! باشه اینشونهگردنبند 

 گردنبند کجاست؟: من

 .دنبالم بیاید تا نشونتون بدم: محتشمی

 پالستیکیدنبال محتشمی به اتاقی رفتیم و بعد از داخل کشو 

 .در آورد

 !اینه آقا: محتشمی
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دفعه مطمن شدم که خود این  انداختم،نگاهی به گردنبند 

وقتی  این گردنبند صلیب خودمم دارم. بوده. ازآرسام اونجا 

 به هم مثالً بچه بودیم جفتمون با هم یک گردنبند خریدیم تا 

 .حسودی نکنیم

 پالستیکو از دستش گرفتم و گفتم:

فکر کنم بدونی طرف  .مونهمیخیلی خوب این دست من  -

 ! قضیه کیه و گزارشگر کی بوده

 محتشمی بدون وقفه جواب داد:

اولش هم حدس زده بودم ولی خوب االن مطمن شدم کار  -

 .داداشتون بوده

 جلوش گرفتم و گفتم: ای رواشارهانگشت 

 !نفهمهحواست باشه سرگرد چیزی  -

مه بهتره تنهایی این موضوع روادا ا ایشون باید بدونند.ام -

 .خطرناکه! ندید

 :گفتم

فهمم مخفی گاهش و میزودی  نباشه. بهتو کاریت  -

 کهاون موقع  کجاست.ها عوضیهمچنین اون عمارت 
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 .خواستم کاری کنم به سرگرد مهرورزی گزارش میدم

 .سری تکون داد و دنبالم تا بازداشتگاه اومد

 عسل**

 همیشه از بیمارستان و بوش حالم به اطراف اتاق نگاه کردم.

ها چهببه  .کنم تحمل رو و االن هم باید این جو خوردمیبهم 

ای دقیقه بودند. پنجنگاه کردم که هر کدوم طرفی دراز کشیده 

 که به هوش اومده بودند؛ آخ که از دست بهار، دلمشد می

از وقتی چشم باز کرده فقط  بکنم.سرش رو خواست موهای می

 ،تخت یسنا کنار اون تخت اون کنار پنجره بود. کنه.میگریه 

 ای که به بیرونپنجرهمنم کنار  من. تختت رویا هم کنار تخ

 .از اتاق می خورد

من اول  خدا خیرش بده. کار کی بوده ما رو نجات داده؟هوف! 

که از  فکر کردم آرتین خودش تعقیبم کرده و فالن ولی اونم

اون که همیشه تعقیبم  شنل پوش، دونست.نمیجریان چیزی 

وب خآره بابا جز اون و آرتین که  نکنه کار اون باشه؟ کنه.می

اقعا وکه بهم ثابت شد  نمیارن. آرتیندر  ها رومحافظادای 

 !شنل پوش کیه؟ پلیسه. اما

آخ فقط  فقط ببینمشون، یادم از اون سه تا احمق اومد؛
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حیفه شهید  تا شهید بشن. زنممی تونممیببینمشون، فقط تا 

 !بشن، باید مفقوداالثر بشن

 نق گفت: -بهار با نق

 .کرد باور نمیشه امیر تو روز تولدم همچین کاری وای خدا، -

من چه کار کردم باهاش که از اعتمادم  چرا؟ چرا آخه؟

 .خواد بمیرممیدلم  سواستفاده کرد؟

 کرد.  و دوباره گریه

 رویا با حرص گفت:

فقط ببند که انقدر از دستت  ببند بهار. دهنت رو -

خواد بلند شم و تخت رو تو لوزوالمعدت می دلم کفریم، 

 .جا کنم. بعدم، انقدر بزنمت خون باال بیاری

مرض  خواد همچین کنه؟میدونستم میمن چه  بهار: آخه

 تو باتالق ببرم؟شما رو هم داشتم 

 زدم:تقریبا داد 

دیدی من یک چی میگم راست از آب در  دیدی بهار؟  -

لجباز تو  نیست،آخه احمق من گفتم امیر آدم  میاد؟

 بودی، تو! 



 

 

WWW.98IA3.IR 19 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

3  

 یسنا گفت:

 چه جوری نجات پیدا کردیم؟ رو ولش، هااینحاال  -

 سری تکون دادم و گفتم: همشون به من نگاه کردند؛

 .آرتین محافظم،-

 یسنا خندید و گفت:

 .کنیمیداش چه خودمونیم ص -

 غریدم:

ی که شما برای خودتون انتخاب مثل پسرهای آدمه،اون  -

لطفاً مخ  اون فقط محافظمه، نیست. احمقکنید می

 .دار خودت رو برای من فعال نکنعیب

 با حرص گفت:

 پریونی! ی شازدههمچین میگی انگار  -

 !اینجا بیمارستانه ،بس کنید لطفاً  رویا:

آرتین  بعد آرتین داخل اومدند؛همین موقع چند تا سرباز و 

 و بعد به من انداخت و گفت: دخترهانگاهی به 

پسرها از  که چی شده.کنید، میمو به مو برام تعریف خب  -
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از کدومتون  بازجویی کردم و حاال نوبت شماست. هم

 شروع کنم؟

 باال انداختم و گفتم:ابروهام رو 

 .شدهچیاز من شروع کن تا قشنگ برات بگم  -

 بیرون کرد و بعد گفت: سربازها رو آرتین

اسم ها متهماز  کنم. یکیاما باید از بهار خانم باز جویی  -

 گفتند. خبایشون رو که دوست دخترشون بوده رو بهم 

 حاال کدومتون بهار سارانی هستید؟

ک بیا ی پرسی احمق جان؟!میخب چرا  ها!شعوریهبیچه 

 .تعریفی کردیم ترشیده از آب در اومد

 :گفت و اومد من کنار و کرد بازجویی هابچهآرتین از  خالصه

 بهتری؟ -

 سری تکون دادم و گفتم:

 .خوبم آره، -

 .نیازی نیست دیگه اینجا بمونیخدا رو شکر، پس  -

 گفت: ا نازیسنا سریع ب
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 ببخشید آقا پس ما چی؟ -

 آرتین بدون اینکه نگاهی بهش بندازه جواب داد:

 .دن مرخصیداومهستند، وقتی  راههای شما تو خونواده -

 بهار رنگش پرید و گفت:

 ح بدید؟در این باره توضیخواهید مییعنی به خونوادمون  -

 .نباید داشتای دیگهانتظار آرتین: البته، 

 به من نگاهی کرد و گفت:

رباز سسر و وضعت رو مرتب کن. به  بلند شی،تونی میاگه  -

لی حرف دارم خی با توام دنبالت،محتشمی میگم بیاد 

 !عسل خانم

وست و از اتاق بیرون رفت؛ بهار و یسنا ترسیده بودند. انگار د

 .نداشتند خونوادشون از این موضوع بویی ببره

 رویا رو به من کرد و گفت: 

 وای عسل من جواب مامان و بابام رو چی بدم؟ -

کردم از تخت پایین بیام لب ورچیدم و در حالی که سعی می

 گفتم:
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تو که کاری نکردی! فقط مثل من، دلت برای یک احمق   -

سوخته. در ضمن نگران نباشید آرتین پسر خوبیه فکر 

 .نکنم حقیقت رو واضح برای خونوادتون تعریف کنه

 .طور نباشه دیگه اجازه نمیدن بیرون برمرویا: خدا کنه. اگه این

 یسنا با تشر گفت:

 ی تونمیان؟اون وقت چرا خونواده  -

هام رفتم و پوشیدم. همون طوری هم جواب ت لباسبه سم

 یسنا رو دادم: 

حافظم وقتی هست نیازی به خونوادم نیست. اگه اون م -

د. نبود االن همه ی ما معلوم نبود چه بالیی به سرمون بیا

 ضمناً مقصر اصلی این اتفاق تویی!

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:

 چرا من اون وقت؟ -

کشوندی. من خر که به سمت امیر می چون تو مدام بهار و -

 .نیستم

 دونستم مرتیکه چه جور آدمیه، هان؟یسنا: من چه می
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شنل رو توی پالستیک گذاشتم و بعد شالم رو مرتب کردم، 

 گفتم:

ی بحث کردن باهاتون روندارم. کم بردار، حوصله دست  -

 .مونده بود کل زندگیم رو هوا بره

 بهار با ناراحتی گفت: 

تونم سرم رو بلند کنم و آبجی. دیگه حتی نمیرمنده ش -

 .بهت نگاه کنم

 هوف! آخه چی بهش بگم؟

 لبخندی به روش پاشیدم و گفتم:

های من چقدر که فهمیدی حرفاشکال نداره. حداقلش این -

 .درست بودند

ای به در خورد و یک سرباز داخل اومد. نگاهی به من کرد و تقه

 گفت: 

 عسل فرخنده؟ -

 سری تکون دادم و گفتم: 

 ه شما محتشمی هستید؟بل -

 محتشمی: بله خانم. حاضرید؟
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 پالستیک رو برداشتم و گفتم:

 آره حاضرم؛ بیرون وایسید االن میام -

 .چشم -

 در رو بست. نگاهی به رویا انداختم و گفتم: 

 بینمتون!من دیگه برم مدرسه می -

محتشمی به خالصه باهاشون خداحافظی کردم و بعد به همراه 

ها رو دست به سر خونه رفتم. آرتین هم بیمارستان موند تا بچه

 .کنه

یک هفته مثل برق و باد گذشت. اون سه عوضی هنوز 

گاه بودند و انگار آرتین قصد آزاد کردنشون رو نداشت. بازداشت

 .حقشونه، امیدوارم تو همون زندان فسیل بشن

 رش باهام یک جوریآرتین بیشتر از قبل هوام رو داره و رفتا

من هم دیگه بهش عادت کرده بودم و مثل یک  شده بود. البته

 .دوست خوب برام شده بود

زنگ آخر که خورد از رویا خداحافظی کردم و اون رفت. 

ی اون طبق حرفی که به آرتین زدم از اون ماجرا خونواده

چیزی نفهمیدند و یک چیزی بهشون تحویل داده بود؛ اما 

یسنا و بهار حداقل کمی رو فهمیدند و از اون موقع ی خونواده
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 .آوردند مدرسهبردن و میها رو میمامان یا باباشون اون

دونم چرا یک ربع گذشته هنوز کناری منتظر آرتین بودم. نمی

اومدم بیرون، خورد و میهمیشه تا زنگ می پیداش نشده.

ه هم کرد جلوی درب مدرسه بود اما االن نه که نبود، تازه دیر

 .بود

حوصلم بدجوری سر رفته بود. به اینور نگاه کردم چند 

 هایفروشنده کردم نگاه اونور به. بودند سرویس منتظر دختر

زدند و از بینشون می حرف کناری هاحرف فالن و فروشیمیوه

 .کردند و نیششون باز بوددونفری هم به دخترها نگاه می

صدای بوق که اومد برگشتم و ماشین آرتین رو دیدم. سمتش 

رفتم و درب جلو رو باز کردم و نشستم. بهش نگاه کردم. 

 رسید. گفتم: آشفته به نظر می

 سالم چرا انقدر دیر اومدی؟ -

 نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:

سالم! فقط یک ربع گذشته بانو! شرمنده ماموریت   -

 .دادممش میای داشتم، باید انجادیگه

 خندیدم و گفتم:

 .آهان خیلی خوب خسته نباشی -
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 اون هم لبخندی زد و جوابم داد: 

 همچنین عسل بانو! -

کردم، ناگهان با صدای آرتین طور که به بیرون نگاه میهمین

 .برگشتم

 آرتین: عسل یک سوال ازت بپرسم؟

 ابروهام رو باال انداختم و موشکوفانه جواب دادم:

 بپرس! -

کوتاهی بهم انداخت و بعد ماشین رو متوقف کرد. به  نگاه

جا کجاست؟ چرا اصالً نفهمیدم از بیرون نگاه کردم. ای وای این

 مسیر دور شدیم؟

 خواستم چیزی بگم که آرتین پیش دستی کرد و گفت: 

زنیم، جوری هم حرف میفعال بریم ناهار بخوریم همین -

 پیاده شو!

 م پیاده شد و بعد ماشین روچیزی نگفتم و پیاده شدم. اون ه

 .قفل کرد. دوتایی سمت رستوران معمولی اما شیک رفتیم

که گفتم معمولیه پشیمون شدم. تا پا به داخل گذاشتیم، از این

تموم دیزاین و دکور رستوران جوری طراحی شده بود که آدم 

 .خوردبرد و با عشق غذا میجا لذت میاز بودن در این
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افکن ی نورهای برجستهبود و ستارهوسط سالن کال خالی 

درونش وجود داشت. میزهای گرد طالیی و لوکس که هر کجا 

زدند. خوردند و حرف میهای الکچری غذا میدیدم، آدمرو می

های زیبایی داشت و نورافکن طالیی سقف رستوران هم طراحی

ی قشنگی به خودش اختصاص داده بود و من داشت. کلًا جلوه

 .دمغرق لذت ش

خوره همچین جاهایی رو سراغ به آرتین نگاه کردم. بهش نمی

 داشته باشه ها! عجب کلکیه!

هایی طالی رنگ که به باال ختم من رو راهنمایی کرد طرف پله

 ؟شد. ای بابا  باال هم دارهمی

ی بعدی رستوران رو هم دیدیم و خالصه باال رفتیم و منظره

 وجود هااین و نفره دو چوبی میزهای دفعه این. افتاد فکم

 چینهم تیپم این با بابا، بهتر. بود پایینش از تر خلوت و داشت

 و هم با دوستن هااین میگه کنه فکر یکی. اومدم قشنگی جای

 .هاحرف فالن

ای رفتیم و آرتین صندلی رو عقب کشید به طرف میز دو نفره

 و گفت:

 بفرمایید بانو! -

دروغ چرا هم خوشم اومد و هم خجالت کشیدم. کسی تا حاال 
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تر رفتم و روی صندلی برام همچین کارهایی نکرده بود. نزدیک

 .روم نشستنشستم. خودش هم اومد روبه

 با لذت گفتم:

 چه جای قشنگی! -

 خندید و با یک نگاه عجیب بهم زل زد و گفت: 

 قابل خانم زیبایی مثل شما رو نداره! -

فرم پوشیده خجالت کشیدم. چیزی نگفتم. مردی یونیدوباره 

 به سمت ما اومد و گفت: 

 یل دارید؟های خوشتیپ، چی مسالم جوون -

هم سری تکون دادم. آخه هنوز  آرتین جواب سالم داد و من

 .عرق خجالت تو پیشونیم بود

 خورید؟ تعارف نکنید ها!آرتین: عسل خانم چی می

 ن گفتم: برای همی خواستمیپاچین  دلم

خوام. نوشابه دوغ ترش می خورم. به جایمن پاچین می -

 .ماست و ساالد هم باشه ممنون میشم

 آرتین خندید و بعد گفت: 

خوام. اما ن هم مواردی که خانم عرض کردند رو میم -
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 .کنمترجیهاً نوشابه مشکی رو انتخاب می

 .رسممرد: چشم تا ده دقیقه دیگه خدمت می

 .تنها شدیمرفت و ما دوباره 

هاش من رو یاد شنل پوش زیر چشمی نگاهش کردم؛ چشم

هاش حس عجیب رو دوباره بهم منتقل انداخت. چشممی

کنم رو کرد. همون احساسی که وقتی به شنل پوش فکر میمی

 .بهم دست میده

 .با صداش به خودم اومدم

خواستم بپرسم که اون شنل قرمزی که آرتین: راستش می

 چه کسی بهت هدیه داده بود؟ پوشیده بودی،

 هام گرد شد، گفتم: چشم

 .پرسی؟ خب دوستم دیگهواسه چی می -

 پوفی کرد و گفت:

 میشه به من دروغ نگی؟ حقیقت رو بهم بگو عسل! -

خواد بدونه؟ خب مگه زنه؟ چی میدر مورد چی حرف می

 محافظم نیست؟ ای بابا دیوونه شدم!

 گفتم: دروغ چی؟ گفتم دوستم داده.
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دونم دوستت داده اما این دوستت کیه؟ بهار، یسنا و یا می -

 رویا؟

 الکی گفتم:

 .رویا -

 انگار باور نکرده بود برای همین گفت:

 باز هم دروغ؟ -

 کفری شدم و گفتم:

 پرسی دوباره؟دونی دروغ میگم، ازم میچرا وقتی می -

 ا بهم دروغ میگی؟خوام بدونم، چرچون می -

 حرصی جواب دادم:

، خواد. مگه این چیزها برای تو هم مهمه؟ اصالً به تودلم می -

 اهلل اله اهلل. بزار باادب باشم ها!ال 

 ناگهان دوباره اون مرد به همراه یک سینی بزرگ اومد و همه

 .رو چید و رفت

 آرتین ناراحت گفت:

 .زنیمغذات رو بخور. بعداً در موردش حرف می -

سوال دوباره به مغزم هجوم  تونستم بخورم؟ کلیحاال مگه می
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آورد و کلی سوال بدون جواب که به هیچ کدومشون تا حاال 

نرسیدم. زندگی جدید من هم پر از مسئله و کش مکش شده. 

های عجیب و غریب که یکیشون واقعاً پلیسه و اون یکی محافظ

 هنوز هم برام گنگه!

زی جا که با غذا باآرتین: غذات رو بخور دیگه. نیومدیم این

 .کنی

 به ظرفش نگاه کردم. خودش نصفه گذاشته بود. گفتم:

 خودت چرا نخوردی؟ -

 به شوخی گفت: 

 .چون تنهایی حال نمیده -

 نازک کردم و گفتم:  اشپشت چشمی بر

 نصفش حال داد، بقیش حال نمیده؟ -

 خندید و گفت:

 لی خوشمزست!خیال، بخور دیگه، خیبی -

باز شد و تا ته تهش  این حرف بماند. اشتهای من هم دوباره

ها رو هم بخورم. دوغ ترشم هم با خوردم. مونده بود استخون

 .لذت توان خوردم و بعد از نفس عمیق، روصندلی ولو شدم

چشمم به آرتین که دست به سینه و با نیش باز من رو تماشا 
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کرد، خورد. خودم رو جمع و جور کردم و الکی به سقف می

 .ل نخود سیاه گشتمخیره شدم و برای خودم دنبا

 گفت: 

خوردی، نه به االن که مثل جاروبرقی نه به اول که نمی -

 میز رو خالی کردی!

که از خجالت در بیام لب ورچیدم و چیزی نگفتم. برای این

 ی بحث، بفرمایید!گفتم: ادامه

 دستی به سر و روش کشید و گفت: 

 کنم. قابلی نداشت!خواهش می -

 متعجب گفتم: 

 هان؟ -

 نگام کرد و گفت: چپ -چپ

 بلد نیستی تشکر کنی؟ -

 نوچ! -ادب شدم! نوچبیآخ ببین چه  -آخ

 خجالت زده گفتم: 

 .ببخشید یادم رفت. ممنون لطف کردید -

 به گرمی لبخند زد و گفت: 
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قابلی نداشت. خب، بریم سر اصل مطلب خانم کوچولو. من  -

خواد دونم که تو بهم دروغ میگی خب؟ اما دلم میمی

که این دروغ رو حقیقت رو خودت بهم بگی. شاید از این

 بهم بگی و حقیقت رو با من در میون نزاری، مثل ماجرا و

 .بیاد سرت به بدتر بالی دروغت، خاطر به اتفاقات کلبه، 

که تو رو باز توجیه کنم، نه این رو تو خواممی نه من! نببی

خواستت کنم. فقط، فقط من به عامل شخص کسی که 

این هدیه رو بهت داده نسبت بهش عالمت سوالی روی 

 سرم هست و باید تبدیل به یک چیز معلوم بشه. حاال برام

 میگی یا نه؟

به  هوف ،من چی بگم آخه؟ باید برمال کنم رازی رو که حتی

 خونوادمم نگفتم؟ رازی رو که حتی رویا رفیق شیشم نمیدونه؟

ست داِم، چه کار کنم خدایا؟ شاید واقعاً اگه نگم دوباره کار 

 پوش رو بدونه. حاال وقتشه!خودم بدم. شاید باید جریان شنل

های منتظرش نگاه کردم. آب دهانم رو قورت دادم و به چشم

 گفتم: 

 .پوش بهم هدیه دادهاین رو دوستم، یعنی شنل  -
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کرد، برای همین ادامه چهرش رنگ باخت. منتظر نگاه می

 دادم.

شناسم. خب، تقریباً چند وقتی میشه که من اون رو می -

گرده. هنوز هم جریان آشنایی ما به تصادف بر می

هوش دونم چه جوری من رو نجات داد ولی وقتی بینمی

 مونمحل نزدیک تقریباً ی اون کهشده بودم، تو خونه

ش خیلی ترسیدم و وحشت کردم ولی اول. بودم هست،

وقتی دیزاین خونه رو و همچنین نوع پوشش رو دیدم، 

تعجب کردم. این آشنایی گذشت و چندین دفعه اون رو 

 ...و بود عجیب برام مالقت کردم. راستش تموم حرکاتش

 ناگهان گفت: 

 .خواد ادامه بدیبسه! بقیش رو نمی -

 : گفتم و باال انداختم ابروهام رو

خواستی حقیقت رازی که درون سینم چرا؟ مگه نمی -

 هست رو بدونی؟

دستاش رو روی میز قفل کرد و گفت: ادامش رو خودم رفتم 
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 .شناسمپوش رو هم میعسل. شنل

فکم منقبض شد؛ جوری چشم هام گرد شده بود که هر لحظه 

 .امکان داشت از کاسه در بیاد

 با تته پته گفتم: 

 شناسی؟یعنی چی؟ چه جوری می -

 از جاش بلند شد و گفت:

. نباش اون با گفتی. دیگهتر میبعداً برات میگم اما کاش زود -

   فهمیدی؟ نباش هم اطرافش

 بلند شدم و گفتم: 

 چرا؟ چی میگی تو؟ -

 بیا بریم تو راه بقیش رو میگم. -

 کنار خونه پارک کرد. گفت:

پوش همون آرسام داداش اندر من هست. ما خب، شنل  -

روزهای خوبی رو با هم داشتیم تا وقتی که آرسام به راه 

بد کشیده شد. به خاطر یک دختر کل زندگیش شد نفرت 

زد. از از دخترهای جامعه! فکرهای شومی به سرش می

برد.اون شهر جا به بعد از اذیت کردن دخترها لذت میاون
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ه. کاری به دخترا نداره. فقط با احساساتشون دیگه هم بود

ها رو به شاهین فرجام هدیه میده. کنه و بعد اونبازی می

خدا داند که شاهین دیگه چه بالیی سر اون دخترها میاره 

کنه و اما آرسام تنها از قلب دخترهایی مثل تو استفاده می

بعد تو تولد دخترها شنلی به رنگ شنل خودت هدیه 

دونی چرا؟ ی تو با اون مرد کوتاه شده. میصلهمیده. فا

دونی چه چون شنل پوش قلبت، به درونت نفوذ کرده. می

هات فهمیده که سرت بره قولت جوری؟ از خوندن چشم

تر شد اما شنلت دونم چرا جریان تو طوالنینمیره. نمی

 معنای قربانی شدنه!

 نجریهاش مثل خونه حرفد -لرز تموم بدنم رو گرفت. دونه

مونه. مگه درون قلبم و احساساتم بود. همش مثل افسانه می

پوش،همون آرسام، چنین آدمیه؟! میشه؟ مگه ممکنه؟ شنل

دزد دخترها همونه؟ یعنی این همه مدت من رو بازی داده؟ 

 باورم نمیشه!

داغ شده  -بغضم گرفته بود. توان حرف زدن نداشتم و تنها داغ

که من هم ن بار ترسیدم. از اینبودم. از سرنوشتم برای اولی
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شدم، ترسیدم. برای اولین بار شجاعتم رو ندیدم و قربونی می

گاهی که جوری فرار کنم؟ لب پرتاون فرار کرد اما من چه

پشتم گرگ وجود داره گیر کردم. چه جوری خودم رو نجات 

 بدم؟

چه جوری این همه مدت نفهمیدم که اون چه کسیه؟ یاد 

 افتادم. « بازی داره شروع میشه»ه بهم گفت حرف اون روزش ک

های اون بشم. خدایا من چقدر احمقم که تونستم خار حرف

چقدر نفهمم که این همه مدت موضوع و جریان به این مهمی 

 .رو تو دلم نگه داشتم

هام خیس از اشک شده بود. با دستم اشکم در اومده بود. چشم

 ردم:ه آرتین نگاه کها رو پاک کردم و باشک

تونم نمی من االن چی میشم؟ یعنی واقعاً شنل پوش بده؟  -

 .هگولم زد من روباور کنم تونم ، نمیباور کنم آرتین

 :کرد. گفتگرفت و کالفه به روبرو نگاه  فرمون رو

 کیه!میدم که آرسام انتخاب بعدیش فهمیکاش زودتر  -

 خوام! میمعذرت  اون طوری تو این وضع نبودی.شاید 

 .جاری شدهام اشکانداختم و دوباره سرم رو پایین 

 گفت:
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گریه دیگه واسه  من هستم.! کنم گریه نکنمیخواهش  -

 .زارم اتفاقی برات بیفتهنمیمن  چیه هان؟

 .بهش نگاه کردم و بهم نگاه کرد

 به زور تونستم حرف بزنم و گفتم:

 موفق شده با قلب منماون  مریضه،آرتین خیلی وقته قلبم  -

  ...م چونکنمی... من به خاطر این گریه کنه. من بازی 

 تموم کرد:اش رو اون ادامه

 .چون دوسش داری -

ه من چقدر با اون خاطر کرد. آخهقلبم دوباره شروع به تپیدن 

مگه  داشتم که بخوام همچین احساسی بهش داشته باشم؟

 من خوب نبودهبا  وقتهیچاون  دوست داشتن به این میگن؟

، گفتیم کهمی چیزهاییدیدیم یک هم رو میوقت هر  که،

 حاال تکلیفم چیه؟ باور کنم. تونمنمی

و از اتفاق اما برام عجیبه که چرا اون تو ر چیه؟ دونی: میآرتین

 بدی که قرار بود برات بیفته نجات داده؟

 دوباره پاک کردم و گفتم: اشکام رومتعجب شدم. 

 ؟زنیمیدر مورد چی حرف  -
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 ادامه داد:

فته اون کسی که گزارش کلبه و اتفاقاتی که قرار بود برات بی -

   بوده.، آرسام داده رو

 کرد؟میاون اونجا چه کار  گرد شد.هام چشم

 گفتم:

 دونی؟ میتو از کجا  مگه میشه؟ -

 آورد. بهمداشبورد روبروم رو باز کرد و پالستیکی کوچیک در 

 .بود صلیب داد، گردنبدنشونش 

دا اطراف کلبه پیها بچهچیزی که تنها  این،به خاطر : گفت

 .کردند اینه

 بستم و گفتم: هام روچشم

خواسته بالیی به نمیبه خاطر این کنه؟ میحاال چه فرقی  -

کسی  خوب اونم، کهسرم بیاد چون، به قول تو من قربونی 

 میده؟ دیگه کس دست کنه و بهمیرها  قربونی رومیاد 

یگه دور زنیم. دمیدر موردش حرف بعداً خونه،برو  آرتین: فعالً

 و برش نباش باشه!؟

 در و باز کردم و بهش نگاه کردم و گفتم:
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 .ممنون -

 لبخندی زد و گفت:

نمیارماا دوست خوشگلم طاقت من ! غصه نخور عسل، -

 گریه کنه؟

رو کشید  بستم. شیشهناراحت از ماشین پیاده شدم و در و 

 پایین و گفت:

موضوع بین خودمون میمونه و این  دیگه،راستی یک چیز  -

 !نباشنگران  فهمن،پدر و مادرت هیچی نمی 

خر ی آرفتم. لحظهتکون دادم و به سمت خونه  سرم رو

 .رفت بوق یک با اونم و دادم تکون دستی و برگشتم

   *** 

 خودم روخاطر  بخوابم. بهاز دیشب تا االن نتونستم راحت 

شنل پوش معروف داشتم گریه  احساسی که به آرسام،

خاطر دوست داشتن فردی که سرنوشتش معلوم  کردم بهمی

دونم. به گندش رو میکه حتی بخشی از زندگی  نیست. کسی

 خاطر یک دختر،به  کنه!کارها که نمی چه دختر یک اطرخ

حاال هم نوبت منه و  .ریخته بهم کسایی رو که  چهزندگی 
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 .من قربونی اون بشمقراره 

و رلی  کردم. شلواراز جالباسی برداشتم و تنم  مشکیم رومانتو 

 .سرم کردمآبیم رو هم پام کردم و بعد شال 

ن از زبوچی رو باید همه  دارم پیش آرسام میرم.ها خلمثل 

ن تا اینجا میشه. میگه برام مهم نیست چی بفهمم. دخودش 

 .اومدم خیلی راه رو اومدم،

 هایچشمعاشق من  کن!خدایا کمکم  باره لبریز شد.اشکم دو

همه یک  هااینعجیب بودن و اخالقی شدم که پشت طوسی، 

قلبم بیرون دلم رو از چه جوری عشق  مرد خطرناک نشسته.

که،  ین بار عاشق کسی شدماول چه جوری دووم بیارم؟ کنم؟

 هعی! 

کشید. میتیر خوابی بیاز  نبود. سرمکسی خونه  خدا رو شکر

 چشمام روکمی  آب زدم. صورتم روظرف شویی رفتم و سمت 

شدم  خیالبی فایده بود.بشه. بیمالش دادم تا از دردش کاسته 

 .از کشوی دراور در آوردم شنلم رو و به پذیرایی رفتم.

 خودم دارم تو چنگال اون میرم؟ کنم؟میمن دارم چه کار 

 تر از منم وجود داره؟ابله

شاید  روبروی آیینه به خودم نگاه کردم. کردم. تنم شنل رو

ین آخرین باریه که ام، شاید اخونهامروز آخرین باریه که تو این 
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 .کشممیدارم نفس 

کر و فبا هزار  گاه رو هنوز یادم بود.مخفی از خونه بیرون رفتم.

 .باالخره به مقصد رسیدم خیال،

 درونش بهکه اولین بار از ای خونههمون  همون خونه بود.

 .ی درخت هنوزم روی خونه بوداومدم. ساقههوش 

باز  وآروم در  رفتم و دستی به در کشیدم که باز شد.تر نزدیک

 حیاط جمع کنارهایهمه گوشه  هارفتم. برفکردم و به حیاط 

 بودند. شده 

من حتی از این خونه یادگاری  چشمم به سطل رنگ خورد.

تم که از این خونه گرفتم و تو آلبوم خاطرا هایدارم. برگ

 .محفوظ شده بود

 .نفس عمیقی کشیدم و جلوتر رفتم تا به در خونه رسیدم

واستم خاما من خودم ! کنم یا نهمیدارم کار درستی  دونمنمی

 اگه یک درصد مخ داشتم، که آرسام از همه مخفی بمونه.

د جای من بو هر کس به دادم.میاین راز و به همه لو ی همه

 .ردکاینکار رو می

 .پشت صدا اومد از دستم به در که نزدیک شد،

 کنی؟میتو اینجا چه کار : آرسام
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کاله شنلش رو  برگشتم و به تیپ همیشگیش نگاه کردم.

بود. نزاشته بود و فقط یک شال مشکی دور دهنش بسته 

م دلم هری ریخت و دوباره قلب که تا نگاهش کردم، هاشچشم

 .زد فریاد

 تکرار کرد:حرفش رو شد و دوباره تر نزدیک

 شده؟کنی؟ چیمیگفتم تو اینجا چه کار  -

 .نبینهچشمام رو انداختم پایین تا بغض  سرم رو

 به باال گرفت. سرم رودستی زیر چونم قرار گرفت و  یکهو

کرد که بدنم مینگاه هام چشمجوری به  کرد.میداشت دیوونم 

قشنگش همه چی  هایچشمبا اون رو  کرد. خودممیرو سست 

 تجربه نکردم.وقت هیچحس شیرینی که  رو فراموش کردم.

دار هستش، عاشق فردی شدم که سرنوشتش مطمنن پای 

 !هعی

شده  را خودش کالفهدونم چزدم. نمیبه خودم اومدم و پسش 

 .بود

 از کنارم رد شد و در و باز کرد و گفت:

 .اینجا سرده بیا ببینم چت شده؟ -

از  بودم.این دفعه اون پشتم بود و من جلو  به داخل رفتم.
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رسیدیم  تموم خاطرات دوباره برام زنده شد. راهرو عبور کردیم.

 به حال نقلی و عجیبی که هنوز دکورش تغییری نکرده بود.

مثل اول تمیز نبود و  اما این دفعه همه چی بهم ریخته بود.، اما

 .ریخت و پاش بودند هاوسایل

 گفتم: متعجب

 اینجا چرا این شکلیه؟ -

 شنیدم:صداش رو از پشت 

 .برو بشین رو کاناپه تا برات قهوه بیارمخیال بی -

لی که شیرین بار اوی قهوههمون  قهوه، لبخندی کنار لبم اومد.

اما این دفعه  کردم.میبرای دوباره چشیدنش لحظه شماری 

 من که خطرناکی مرد آرسام، ای شده.دیگهشنل پوش کس 

 .کشممی نفس دارم قفسش تو االن

بهش  رو کاناپه نشستم و اونم بعد پنج دقیقه دوباره برگشت.

رازی که پشت  پر از حس عجیب بود. هاشچشم نگاه کردم.

و  دونمنمی ها روچیزهنوز خیلی  پنهون شده بود. هاشچشم

نفسم حتی اگه دیگه امروز آخرین  باید االن همه چیو بفهمم.

 .بکشمرو 

ون رو از روی سینی برداشتم و به محتویات داخلش نگاه فنج
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 . شد گرم فنجون داغی از دست یخم .کردم

همون  نوشیدم. قهوه اون رو به لبم نزدیک کردم و کمی از 

طوسی طعم سری پیش بود. لبخندی زدم و به جفت چشمای 

 . دوسش داشتم نگاه کردماحمقانه  ردی کهم

اما اون حواسش پرت بود و به زمین خیره شده بود. وقتی 

قفل اون  هامچشمی نگاه من شد، سرش رو بلند کرد و متوجه

 . و گیراش شدهای طوسی چشم

ند شد و دید که کالفه از جاش بلهام چشمچی تو دونم نمی

 . رفت سمت میزی که باالی دیوارش عکس من نصب بود

چرا اومدی اینجا؟ اگه  ؟بزنیخوای حرف نمیهنوزم  :آرسام

خوای چه میکسی متوجه اومدنت به این منطقه شده باشه، 

 ؟ کار کنی

کمی دیگه از قهوه رو نوشیدم و بعد روی سینی گذاشتم. از 

تونستم میجام بلند شدم و به کنارش رفتم. نیم رخش رو 

 هامدتای که چهرهداشت، میبر شال رو اون اگه البته ببینم؛

 . شدمیار بازگشاییش بودم، شکوفا به انتظ

خودش رو  هامدتدر مورد کسی که چی رو اومدم تا همه  -

باید ، تعریف کنیچی رو ازم مخفی کرده بدونم. باید برام همه 

باید بگی چرا خونت از  ،بگی که چرا چهرت از مردم پنهونه
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)تقریبا داد زدم( و باید بگی چرا این همه ، بقیه ی مردم دوره

 !بازی دادی من رومدت 

 خونسرد به طرفم برگشت و آروم گفت:

یک بار بهت گفتم چرا این  .من چیزی برای گفتن ندارم -

 ؟زنیمی حرف چی از ندادم، بازیتم کنم، تازهمیمدلی زندگی 

 . بعد حرفش پوزخندی زدم و دست به سینه ایستادم

خوای می؟ چی میگی هان؟ تا کی زنممیمن از چی حرف  -

بازی بدی؟ ببین از یک  من روخوای میبگی؟ تا کی  دروغ

ها مدتتصادف کوچیک، کارم به کجا کشیده! یک مردی رو 

درست دیدم و نه حتی چهرش رو شناسم و اما نه هنوز می

واقعاً من . رهدامی. بعد برام فاز محافظ هم بردونممی اسمش رو

دقت نکردم، االن  چیزهاتا این مدت ابله بودم که به این 

همیدم تا االن باز شده و ف هامچشم بینیمیباز شده.  هامچشم

 دونستم. نمیچقدر احمق بودم و 

فنجون  .از کمال تعجب برگشت و رفت روی کاناپه نشست

 !عجیب، عجیب حرص خوردم .قهوش رو برداشت و نوشید

 . خواستم چیزی بگم که وسط حرفم پرید

بارم یکیگم بهتره هیچی ازم ندونی. عسل، دارم بهت م :آرسام

من سرک نکش، خودت بد میبینی.  کارهایبهت گفتم تو 
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 ؟ایمتوجه

 سمتش رفتم و داد زدم و گفتم:  

 هایطرفخوای بگی نگو، اما دیگه نمیدِ بس کن لعنتی،  -

اصل و نسبی مثل بیمن احتیاجی به آدم  !من آفتابی نشو

 ندارم. تو 

مچ دستم رو گرفت. از عصبانیت دستم  یکهوخواستم برم که 

ر رو کشیدم تا رها بشم، اما فایده نداشت و زورش از من بیشت

به  بود. زبونم رو به کار گرفتم و گفتم: ولم کن، تو حق نداری

به خدا قسم  !من دست بزنی، حق نداری دیگه سمت من بیای

  ...ی بعدی ببینمت، این خونه رو به همهدفعهخورم اگه می

 ن دفعه سرم داد کشید و گفت: ای

خوای میفهمی؟ میببند عسل، دهنت رو  میگم بهت دارم -

 ؟تهدید کنی، فهمیدی تونینمیمن رو ! بری بگی؟ برو بگو

نزار با دلی  .حریص نکن هاتبازیآروم باش و من رو با وحشی 

 بینیم،هم رو نمیباشه دیگه  .شکسته از این خونه بیرون بری

وم شد. دیگه دور و برت آفتابی نمیشم، اما فکر نکن تم

محافظت از من بهتره. آره احمقی، چون به اون مرد  دونمنمی

در میاره و  ها روپلیسکنی. فکر کردی چون ادای میاعتماد 
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؟ کنه، آدم خوبیه و باید بهش اعتماد کنیمی کارها روفالن 

ر جون، چون برو به همون اعتماد کن دخت -)پوزخندی زد( برو

 نسبش رو! ، هم اصل و دونیمی اسمش روهم 

الی  هاش رودستولم کرد و رفت رو کاناپه نشست.  من رو

 . فرو کرد و نفس صدا داری کشیدموهاش 

   *** 

، روز و گذرهمیآرسام ی خونهچند روز از ماجرای رفتن من به 

ا ب .شبم با هم یکی شده بود و تموم فکر و حواسم پیش اون بود

هاش چشمخوامش، اما ته دلم برای دیدن نمیاینکه گفته بودم 

ن ی آرتین هم نداشتم و اوحوصلهدیگه حتی رفت. میضعف 

 زد. نمیهم انقدر مشغله داشت، تو ماشین هیچ حرفی 

 هادرس به چنین هم و زدم نمیتو مدرسه حتی با رویا حرف 

خالصه زندگیم به کل شبیه جهنم  .دادمنمیهم دیگه اهمیت 

 .بودشده 

هام این مرد دنبال چی بود که بازم هیچ کاری بادونم نمی

 ...خواد کهمیاز جون و زندگی من چی  دونمنمینداشت. 

تظر حوصله بودم که بدون اینکه منبیامروز بعد تعطیلی، انقدر 

 . آرتین باشم به سمت خونه راه افتادم

تمام  کردم.میوم بود و به زمین نگاه تو جیب پالت هامدست
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خودم رو  کردم.میخاطرات هر چند کوتاه رو، تو ذهنم مرور 

دادم که چرا خیلی راحت خام حرفای آرسام شده میش حف

ای ازش برای کسی تعریف ذره. چرا این همه مدت حتی بودم

 . نکرده بودم

مثل من کس هیچ! کسهیچمثل من نیست،  کسهیچ

رش کنه و بالفاصله بعد هر اتفاقی که به سنمیسک ری ایذره

 . کنهمیمیاد، برای اطرافیانش بازگو 

انقدر کردم. نمیانقدر بدنم داغ بود که سردی هوا رو احساس 

 .مخم پر از هیاهو بود که در حال ترکیدن بود

به خودم که اومدم تو کوچمون بودم. خواستم قدمی بزارم که 

 از قبل و کرد نزدیک بینیم به چیزی پشت از یکی ناگهان

 .شدم هوشبی قراره، چه از موضوع بفهمم اینکه

 **آرتین

 هامدستاز درد زیاد روی میز گذاشته بودم و با دو  سرم رو

با این  واعصابم حسابی خورد بود  دادم.میهام رو مالش شقیقه

 .درد بدتر شده بودم

از روزی که ماجرای آرسام رو برای عسل تعریف کردم، از 

گفتم ای کاش میو  زدممی لعنتخودم بدم اومده. به خودم 

 فهمید. نمیچیزی 
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هام چشممظلوم و بغض دارش جلوی ی قیافههر وقت اون 

ر به این چه جوری، اما بدجو دونمنمیشدم. میومد، داغون امی

طرفیم دلم برای دل کوچیکش دختر کوچولو دلباخته شدم. از 

ار براش چه ک دونمنمیسوخت، که گرفتار دل آرسام شده. می

و از طرف دیگه احساسات دختری  کنم. از طرفی موضوع کارمه

 بودم. که من عاشقش 

بلند کردم. محتشمی  سرم روبا صدای در به خودم اومدم و 

 بود. 

 . اومد سمت میزم و گفت

 .ی حاضرهقربان اتاق بازجوی :محتشمی

 حوصله از روی صندلی بلند شدم و گفتم:بی

 فهمیدی؟  کسی از این موضوع چیزی نفهمه، حتی بابام، -

 رفتیم گفت: میدرحالی که به سمت اتاق بازجویی 

ن در نگران نباشید قربان، اما بهتره این موضوع رو با پدرتو -

  باالست! میون بزارید، ریسکش خیلی 

 :گفتم و ایستادم اتاق روبروی

  نیست. خبری  فعالًوقتش که برسه، به اونم میگم.  -

.  بستدر اتاق و باز کردم و داخل رفتم و محتشمی در و 



 

 

WWW.98IA3.IR 22 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

5  

روبروی میز رفتم و خم شدم و به سه پسر روبروم نگاه کردم. 

که خودم کوکشون کردم  هاییآدمهمون  محسنو  امیر علی،

 بشه. تا نقشم عملی 

ومه. با این پیشنهادم موافقت خوب آقایون، وقتتون تم: من

ده سال  تونممیدونید که در غیر این صورت، میکنید؟ می

  حبس براتون بزنم، مگه نه؟

ترس  تپل به حرف اومد و بانسبتاً علی پسر ها، اوناز بین 

 گفت: 

کنه. میخوای با جونمون بازی میاما این کاری که از ما  -

 .بلد نیستیم که ها روپلیسما کار 

 .این دفعه امیر صحبت کرد

در ضمن، از کجا بدونیم با این کار از حبسمون کم  :امیر

  میشه؟

قبول کنم،ریسکش خیلی باالست.  تونمنمیمن  :محسن

 . بکشین ما روخواین که میراستی  -راستی

موضوع از این قراره که برای کم شدن حبسشون پیشنهادی 

تاشون  سه هر اینکه پیشنهادم ریسک دار، براشون قائل شدم. 

به عمارت شاهین بفرستم تا بفهمم درون اون عمارت چه  رو
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خوام میگذره. این سه تا هم به عنوان نگهبان می چیزها

 . بفرستم تا از همه چی سر در بیارم

 رو به علی کردم و گفتم: 

تونیم از شما می خوب خیلی و پلیسیم ما نباشید نگران -

میاد اگر بتونید کارتون رو به محافظت کنیم. مشکلی پیش ن

  بدین.درستی انجام 

 رو به امیر کردم و گفتم: 

اصل و نشون نیستم که بخوام زیر بیمن یک پلیسم، آدم  -

 حرفم بزنم، اوکی؟

 و به محسن نگاه کردم و گفتم: 

بعد از آزادی هیچ  هر طور مایلی، اما به عالوه ی حبس، -

 من حرفی ندارمجا بهت کار داده نمیشه. دوست داری که 

. 

صاف ایستادم و دست به سینه بهشون نگاه کردم. هرچند 

نجوری بکنن قابل بخشش نیست، ولی ایخواستند میکاری که 

  بزنم.  نشون دو تیر با یک تونممی

 علی و امیر به حرف اومدند و جفتشون با هم گفتند: 
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  کنم. میمن قبول  -

 امیر ادامه داد: 

 یک ضمن در ا زیر سوال نبر.شخصیتت رو بعد این ماجر -

خواستم فقط عسل رو بترسونم، می من گفتم، بهت بارم

 .قصد بدی از کارم نداشتم

 پوزخندی زدم و گفتم:

 رسیدم. میآره معلوم بود، اگه دیر  -

 پوفی کشیدم و گفتم:

ردید. یک، گول اشتباه بزرگی کدونید میخودتونم خیال، بی -

کردن  هوشبیسه،   مزخرفی.جشن به اون  . دو،دخترهازدن 

  ها. اونو چهار اذیت کردن  هااون

 علی با ترس گفت:

ر چرا باو نداشتیم، هادختر اجناب سروان، ما هیچ کار ب -

  کنید؟نمی

 با عصبانیت گفتم: شدم رودوباره خم 

هم پاک نیست که بخوام  اونقدرهاچون پروندتون  -

خواستین نمی کاریم هر. کنم باور رو مهمی این به موضوعی
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 هوششون نکردید؟بیباالخره  بکنین،

 .این تیکه رو آخری رو داد زدم که رنگ هر سه شون پرید

و ربا اعصابی خراب از اتاق بیرون اومدم و مقابل در، محتشمی 

 .دیدم

  کنیم. م چه کار ببینی بعداًببر سلولشون، تا  فعالًرو  هااین -

اقم رفتم. هنوزم سرم محتشمی چشمی گفت و من هم به ات

  .شدممیکرد و داشتم منفجر میدرد 

سمت میز رفتم و یک قرص سر درد خوردم تا ببینم درمون 

روش  سرم رومیشم یا نه؟ بعد هم روی صندلی نشستم و 

  گذاشتم. 

بدی به سراغم اومد. مثل اینکه بخواد یک ی دلشوره یکهو

 ...بیفته و قیاتفا

ین اداخل اومد. از  سربازهادر با صدای بلند باز شد و یکی از 

  کردم.  نگاه ای گرد بهشهچشمکار شوکه شدم و با تعجب و 

زد. مینفس  -بیچاره خودش هم رنگی به رو نداشت و نفس

 .دویده باشه من رومثل اینکه تا اتاق 

 شمرده گفت: -، شمردهزدمینفس  -همون طوری که نفس

 ...ببخشید قربان، جناب سروان -



 

 

WWW.98IA3.IR 22 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

9  

 کردم و به سرعت سمت اتاق بابام رفتم. چند تاحرفش رو قطع 

دیگه،  سربازهایسرباز دیگه کنارش نشسته بودند و یکی از 

 داد. میقلبی  ماساژداشت  

 به درد از کردم، نگاه روی سرش رفتم و به صورتش

زدم و پیچید و رنگی به رو نداشت. سرباز رو کنار می خودش

جایی  رو روی هم دیگه گذاشتم و به سینش، هامدستدو تا 

کردم. در همون حالت هم میکه قلبش وجود داشت فشار وارد 

 . گفتم

 !بیاره یکی بره آب :من

 شد  رفعتکرار کردم که باالخره بال کار روپونزده بار این تقریباً 

 زا رو آب لیوان. آوردمش باال و کنارش نشستم. شد بهتر بابا و

. کمی که خورد کردم نزدیک لبش به و گرفتم محتشمی دست

  کرد. نفسی به زور عمیقی کشید و آخیشی 

نده. از اتاق بیرون کردم و به محتشمی گفتم در و بب سربازها رو

 .سمت تختش بردیم و کمک کردیم بشینه با همبعد دوتایی 

 با نگرانی گفتم: 

 بابا خوبی؟ -

 دستی به روش کشید و گفت:
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 .خوبم پسرم -

 بلندجاش  از. شد بهتر هم بابا وضعیت و شد کمی اوضاع نرمال

شد و سمت صندلی رفت و نشست. منم رفتم روی کاناپه 

 .ی مهربون بابا نگاه کردمقیافهنشستم و به 

 متما و بود شده پیرتر سال هزار آرسام، گمراهی بابا بعد از 

طور، هیچوقت همین منم. بود شده سفید بیخ از موهاش

  یاد. بسروان، یکی مجرم در ی خانوادهدم، از کرفکرش رو نمی

خوای میآخ آرسام با زندگی خودت و ما چه کار کردی؟ کی 

 برداری؟ خسته نشدی داداش؟ کارهاتدست از این 

 .پدر عزیزم به خودم اومدم با حرف سامان خان،

 نداری؟ خبری از آرسام : سامان خان

 گفتم: سری تکون دادم و

 .نهفعالً  -

 پوفی کرد و گفت:

 .ترسممیکشه. از آیندش می من رواین پسر از آخر  -

 لبخند کمرنگی زدم و گفتم:

 .نگران نباش بابا، باالخره سر عقل میاد -

 پا رو پا انداخت و جواب داد: 
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چه فایده؟ کدوم جرمش بخشیدنیه که بخواد پشیمون  -

 تا االن چند تا دختر رو بدبخت کرده؟ دونیمیبشه؟ 

ه کرو به شاهین تحویل میده. خودش ها طعمهآرسام فقط  :من

 .کردنمیکاری 

 پوزخندی زد و گفت:

از کجا معلوم؟ باالخره با شاهین عوضی هم شریکه دیگه،  -

شریکه. همه و همه مربوط به  دخترهااونم تو بدبخت شدن 

  شه؟مچین آدم پستی رو ببخه تونهمیحاال تو بگو کی  !اونه

 پایین انداختم. حق داشت، واقعا این جرم قابل بخششسرم رو 

تی تا اونو از گرداب نجات بدیم وق تونیممینیست. چه جوری 

 وجود شدنش تمیز برای راهی دیگه وقتی ؛ ته داخلش رفته

  پاکش کنیم؟ تونیممی چیزی چه با نداره،

 آروم گفتم:

، اگه پشیمون بشه کنم.میمن برای نجات آرسام هرکاری  -

  بدم. قول میدم نجاتش 

 بابا لبخندی زد و با ناراحتی گفت:

باش، پسری که خودم بزرگش کردم به چه  ما رواوضاع  -

 !جاهایی رسیده
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 از جام بلند شدم و گفتم:

 .ها تموم میشه، چیز دیگه نموندهتاریکیباالخره این  -

 .نگفت و من هم با سر درد به اتاقم رفتماونم چیزی 

هو گوشیم زنگ خورد. به مخاطب یکچند ساعتی گذشت که 

 .باال انداختم و جواب دادم ابروهام روکه نگاه کردم 

 .الو، سالم پسرم خوبی؟ خسته نباشی :رشید)بابای عسل(

 مهربون جواب دادم:

سالم خیلی ممنون بد نیستم. باز ممنون، جانم کاری  -

 ن؟داشتی

خواستم بگم عسل خونه میفقط  نه چیزی نیست، :رشید

 نیومده هنوز، پیش شماست؟

بلند شدم و به ساعت نگاه کردم. ساعت دو ظهر بود. یعنی 

  رفته باشه؟ تونهمیچی؟ کجا 

 پوفی کردم و گفتم:

 .نباشید ، االن میرم دنبالش نگراناست مدرسههنوز  احتماالً -

به تو سپردما نگرانش شدم برای باشه پسرم، عسلم رو  :رشید

م خواستم کارتون رو زیر سوال ببرنمی. زدم همین به شما زنگ

 !دیگه شرمنده
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 گفتم:کردم میتنم کاپشنم رو در حالی که 

 .زنید؟ نگران نباشیدمیچیه  هاحرفنه بابا این  -

و من هم به سمت پارکینگ  کردیمقطع  گوشی روخالصه 

ی عسل روندم و سر کوچه نگه مدرسهرفتم. بالفاصله به سمت 

داشتم. خلوت بود و فقط چند تا دختر سر سوپری ایستاده 

  بودند. 

 نگاه رو بر و دور. کردم از داخل ماشین پیاده شدم و قفلش

 داخل به و رفتم مدرسه سمت. نبود عسل از اثری اما کردم

 کنارهایگوشه  متفاوت، یونیفرم با بعدی شیفت. رفتم حیاط

 .حیاط رو پر کرده بودند

 شدم. کجا رفته این دختر؟ نکنه حالشمیدیگه داشتم دیوونه 

ایا نداشت. وای خدرو به راه بد شده باشه؟ این چند روزم حالی 

چه اشتباهی کردم که براش همه چی رو تعریف کردم. 

 زاره. میانقدر روش تاثیر  دونستمنمی

برگشتم و به سمت ماشینم رفتم، همین جوریم دوباره به 

کردم. سوار ماشین شدم و از قسمت میاطراف کوچه نگاه 

 مه پارک بازم اما ،پارک رفتم. احتمال دادم حتما اونجا رفته

  بود.  خلوت

سردردم بیشتر شد. دلشورم دوباره سر باز زد و داشت دیوونم 
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  .برداشتم و شمارش رو گرفتم گوشی روکرد. از آخر می

 .باشدمیمشترک مورد نظر خاموش  -

حرصم بده. حاال من  کارهاشاه لعنتی، همش باید با این 

 ...نکنه افتاده؟ چی بدم؟ نکنه اتفاقی براش باباش روجواب 

ره، با فکری که به ذهنم اومد، بدنم به لرزش افتاد. امکان ندا

 .امکان نداره

 **عسل

کردم که در میاز خواب پریدم. چنان سرفه ی شدید سرفهبا 

رازیر شده بود و همین جوری هام ساشکحال مرگ بودم. 

دم. با لیوان آبی که کنارم بود، تر کر گلوم روکردم. میسرفه 

 .کمی که بهتر شدم به خودم اومدم و به اطرافم نگاه کردم

کوچیک نیمه نسبتاً  اتاق یک اطرافم. بودم روی تخت نشسته

 .تاریک بود و رنگ دیوار هم سفید بود

رفت. برای میخواستم از روی تخت بلند شم اما سرم گیج 

  بگیرم. همین ترجیح دادم نشسته پی همه چی رو 

آورده من رو کنم؟ کی میاینجا کجاست؟ من اینجا چه کار 

 اینجا؟

 ...کمی به مغزم فشار آوردم و
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 . برای بار دوم چنان از وحشت لرزم گرفته بود که حد نداشت

ر نکاخواسته با من ایمیشده بودم. اما این دفعه کی  هوشبی

 رو بکنه؟

شد. نبه زور از جام بلند شدم و سمت در رفتم. هر کار کردم باز 

  یعنی از پشت قفل کرده بودند؟

ر ی اتفاق دیگه رو ندارم. تو هم ما رو گیحوصلهوای خدایا، 

 .آوردیا، به جون خودت خسته شدم

 .داد کشیدم کوبیدم روا دستم به در ب

 ای، در رو باز کنید لعنتیا! شما با من چه کار داریدآه -

ی با برم خونه. آها خواممی آخه؟ بیاید در و باز کنید،

 .گفتم کنید باز درو بیاین شمام ها! کر شدین؟

 کوبیدم. خسته که شدم،میبه در  گفتم ومیهمینجوری 

العملی بودم اما انگار نه انگار، سکوت کردم. منتظر عکس 

 .خبری نبود

 صبرم لبریز شده بود. با پام کوبیدم به در و داد زدم: 

ید زندگی ندار کار رو؟ شما رفتیدکدوم قبرستون  هاروانی -

 ...که من بدبخت فلک زده رو
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در  عقب رفتم و به باز شدن -عقبحرفم با صدای در قطع شد. 

لم ا آدم غول پیکر ترسناک مقابنگاه کردم. در که باز شد دو ت

 به سمت عقب ها روگفتم. قدمدیدم. بگم نترسیدم، دروغ 

 .بیشتر کردم و به جفتشون نگاه کردم

اشون حلقه هگوشیک بدن غول تشنی داشتند و یکی از 

داشت. سمت چپی خالکوبی روی سینش داشت. عکس اژدها 

بود. اون یکی هم کنار گردنش یک خالکوبی عجیب غریب 

 .ی دقیق نگاه کردن رو نداشتمحوصلهداشت که 

 مرد اژدهایی با صدای خشنش گفت: یکهو

  ببر فهمیدی؟ صدات روکشی؟ میچته جوجه، چرا هوار  -

 تا مثل بمب منفجر بشم. در حالی کافی بود این جمله رو بگه

 .که ته صدام ترس داشت گفتم

من درست حرف بزن فهمیدی؟ تو کی هستی که به من  با  -

ر ساز کدوم قبرستونی نازل شدید که  اصالً کنی؟ میامر و نهی 

بزارید برم  من خراب شدید؟ دردتون چیه آشغاال ولم کنید،

 ...وگرنه

 سرعت به و ریخت هری دلم گذاشت، سمتم به کناریش قدمی

زدم با صدای مینفس  -نفس که حالی در. رفتم تخت پشت

 بلندی گفتم: 
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ز ا، حد و مرزت رو رعایت کن. به خدا شعوربیجلو نیا  -

  کنم فهمیدی؟میهستی محوت 

 بلند خندیدند. این یکی -این جمله رو که گفتم جفتشون بلند

خندید که دلم میکه فاصلش تا هفت قدم به من بود، جوری 

 .ور روی میز رو تو حلقش بکنم خفه بشهژخواست آبامی

اومد و از می خوردم که از سرم بخار در میچنان حرص 

ه کار اومد. آخه اینا با من چمیآتیش بیرون هام هم گوش

بر خقراره روبرو بشم و خودم  هاییآدمداشتند؟ باز با چه 

 ! ان هم بد تر شدهای خدا زندگی ما رو ببین، از رم ؟ندارم

 مرد اژدهایی در حالی که ته صداش هنوز خنده داشت،)الهی به

 زمین گرم بشینه(، گفت: 

ه وای، خیلی باحال بود. تا حاال ندیدم یک جوجه اعتماد ب -

 سقفش انقدر باال باشه.

 به من نگاهی کرد و بعد ادامه داد: 

تونی ما رو از هستی میمن موندم با این جثه، چطوری  -

 محو کنی؟

این یکی دوباره به سمتم قدم برداشت. بالفاصله آباجورو 



 

 

WWW.98IA3.IR 23 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

8  

 برداشتم و به خوشگلیشم نگاه نکردم. دوباره با ترس گفتم:

فهمی؟ خری یا کری؟ ولم نمیرم بهت میگم جلو نیا، دا -

کنم از این کارتون میکنید برم، به جون خودم کاری 

  پشیمون بشید، فهمیدین؟

ومد آروم به سمتم ا -ت. این یکی آرومدوباره خندشون اوج گرف

 وور از دستم افتاد ژو بالفاصله بازوم رو محکم گرفت که آبا

 .شکست

شکست، بهتر از این جور آخی تو سر این گنده بک می

خیلی خوشگل بود، ولی برای توصیف کردنش  ش بود.اشکستن

 . شیماز بحث اصلی خارج می

د و بهش فشار وارد محکم گرفته بو بازوم رو هامثل روانی

گفتم تا از غرورم کرد. اما من حتی با وجود دردم آخ نمیمی

 وونه از این کوچولو خانم جلو بزنه تمی کرده کم نشه. فکر

 بشه. هه! برنده 

ال کفشار بیشتری به بازوم وارد کرد و دیگه حس کردم االنه که 

 ش گفت:اهدستم قطع بشه. همین مدلی با صدای خشن و خند

ای که در برابر ما هیچی یزهمببین کوچولو، انقدر ریزه  -

ای چه جوری ما رو از هستی محو کنی خوبعد می ؛نیستی
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 .هان؟ کنجکاو شدم

ش آزاد بشم، اما غیر هابا تالش زیاد خواستم از فشار دست

ید، اما رسممکن بود. تنها راهم اصولی بود که زشت به نظر می

 رو بود. خب گیریم این یکیبرای آزاد شدنم بهترین راه 

 به سر جوری چه رو دیگه بک گنده اون کردم، شق  ضرب

 من خدایا وای خبره؟ چه اتاق این از بیرون اصال کنم؟ نیست

 کنم؟ کار چه

گیرم، اون گنده بک رو ضربه شق آهان این یکی رو گاز می

 فعالًدارم دیگه. کنم. حاال برای بیرون یک فکری بر میمی

خدا  رو شاهقیب عبور کنم، هااین احمق یبهتره از مرحله

 .سونهرکمک می

 زن بهم ای حالهبا فشار دیگش به خودم اومدم و چشم

ش انداختم و اصورت تو م رواش نگاه کردم. آب دهانامشکی

 گفتم:

 !دارم بهت میگم ولم کن، ولم کن -

اش صورتسرش که داد کشیدم بازم افاقه نکرد و در حالی که 

 ا حرص گفت:ب کرد،از آب دهانم تمیز می رو

فایدست، بیپس میدی کوچولو، اما تقال  کارت روحساب این  -

 .با زندگی قشنگت خداحافظی کن
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م دیگه داشت در ه دیگه خونم به جوش اومده بود. اشکم

ا رو ومد. به اون یکی نگاه کردم که ور و ور داشت با خنده مامی

  .ردکنگاه می

من از دستتون راحت بشم. با  الهی همتون منفجر شین، آخ

تمام حرص و قوایی که داشتم دستی رو که بازوم رو به حصار 

 گرفتم.  گاز خودش در آورده بود

قوا شد و بیبا همون هیکل گندش در برابر گازی که گرفتم، 

 و اومد سمتم خشم با یکی اون. شد آزاد هاشحصار دست

 .کرد زمزمه

  کردی فسقلی؟کار چه  -

ایی که اتاق رفتم. جور اونباالی تخت رفتم و از سمت دیگه به 

تونستم فرار کنم. مرد اژدهایی حواسش در باز بود و من می

 ...پرت اون آشغال شد و منم از این فرصت استفاده کردم و

 یک. شدم مواجهه بسته در تا چند با از اتاق که بیرون اومدم،

ا در چوبی که معلوم ت چند دارای بزرگ، شکل مستطیلی سالن

ی پنجره یک سالن، ته ش چی بود. سمت چپ،انبود پشت

سفید کوتاه تزیین شده بود.  یپرده یک با که بود قد تمام

هایی که به پایین سمت راست سالن هم یک نرده داشت و پله
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  .شدختم می

نس بستم. از شا هاو روی اون آشغالر به خودم اومدم و در اتاق

 .کلید روی در بود و دو قفله کردم امخوشگل

ی دوباره برگشتم و به چپ و راست سالن نگاه کردم. از اونجای

ر ایین سالن معلوم نبود چه خبر بود و از قراپ که پیدا بود،

 .معلوم هم سمت چپ سالن یک راه دیگه هم وجود داشت

 حاال از کدوم ور برم؟ خدایا خودت بهم بگو؟

 .ها باال پریدمبا صدای اون اعجوبه

هم اومد تو دهنم. فکر کردم آشغال دیگه سر را اموای خدا! قلب

ی صد من یک قازشون توجهی نکردم و هاقرار گرفته. به حرف

  .از فرصت استفاده کردم

به سمت چپ سالن کشید. هنگامی که رسیدم،  من روپاهام 

م خورد. اما این دفعه سمت چپ ایک دو راهی دیگه به چشم

سمت راست  .اومدنمیاین راه تاریک بود و چیزی به چشم 

 .سالن، یک در بزرگ طالیی داشت

 د نگاه کوتاهی بهبع کرد،از جایی که بازم کنجکاوی ولم نمی

 .جای اولم، سمت در بزرگ رفتم

دستی به در کشیدم. یعنی پشت این در خوشگل و تزیین شده 
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 اشه؟ونه بتچی می

ی پر از الماس رفت، نفس اهای نقرهدستم به سمت دستگیره

 .ل دادموعمیقی کشیدم و به سمت خودم ه

 از شانس خوشگلم در باز شد. آروم به داخل رفتم و در رو هم

 .نگاه کردم امپشت سرم بستم. به در تیکه دادم و به اطراف

  .دهنم از فرط تعجب باز مونده بود

گ های عجیب و غریب بود. چند تا میز بزراطرافم پر از دستگاه

اشت، پر از بِشِر پر و یا نیمه خالی رنگی وجود دها که روی اون

 ...به همراه چند تا کاغذ و قلم و

 ای چوبی، چندکمی جلوتر رفتم و بیشتر نگاه کردم. روی تخته

ته دلم یک  هااونتا سرنگ بزرگ و کوچیک خالی بود. با دیدن 

 به کف دستم فشار آورده هام از بس با ناخونچیزی خالی شد. 

وخت. نگاهی که به دستم انداختم، دیدم به سبودم که می

 .ی تیزم زخمی شدههاخاطر ناخون

ها نگاه انداختم و دوباره با تعجب به دم و دستگاه دستم رو

 کردم. نه به بیرونش که انقدر مجذوب کننده بود، نه به این

 . زاتش سکته میدهیجهتبا این  آدم رو که شاداخل

خوان آخه؟ آورده اینجا؟ اینا از جون من چی می من روکی 
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کیه؟ اصال با این  هااینقراره چی بشه؟ سرپرست  !وای خدایا

  ؟میکننا چه کار هدستگاه

خم کردم و به کاغذی که روی میز بود خیره شدم.  رو سرم

نستم توای به زبون دیگه، مخم سوت کشید نمینوشته

ش. برگه رو جابجا کردم که از زیرش یک برگه دیگه ابخونم

بیرون اومد. روی اون یک طراحی بود. طراحی نصف نیمه از 

 ...بدن یک انسان

دیگه ، نشون میده؟ پوف رو این یعنی چی؟ این طراحی چی

 .دارم خل میشم

بیشتر قدم گذاشتم تا به ته اتاق عجیب و غریب رسیدم. این 

ش ااز وسط اتاق بود، چون نوری نداشت که روشن ترتاریکته، 

ای بود که روی سقف به صورت به خاطر پنجره مون همکنه. ه

اتاق ی، نصب شده بود. به خاطر اینکه کوچیک بود، کل ادایره

 .روشن نکرده بودرو 

 تو دهنم پرید و سریع یک گوشه قایم امصدای در که اومد قلب

شدم. اما تا تکیه دادم پرت شدم به سمتی که خودم هم 

 !دونستم چیهنمی

چون غافلگیرانه افتادم، تموم بدنم کوفته شده بود و از درد 

نا و صدای ناآشدونستم چه کار کنم! از طرفیم صداهایی نمی
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 .رو شنیدم مردهاهمون 

 همون جایی که افتاده بودم، کزو  و گرفته بودمر جلوی دهنم

دادم. دنبال من شون گوش میها کرده بودم و به حرف

  .گشتنمی

 گفت:مد که میاوصدای مرد اژدهایی می

 ریزش خوب تونست بره رو اعصابم، هوف اگه به یبا اون جثه -

 .دونستم چه کارش کنمخاطر خان نبود، می

 :گرفته بود، صداش اومدمن رو مرد عوضی که 

، باید پیداش کنیم. اطراف همین عمارته. یک جوری یاسر -

 .حس کردبیگاز گرفت که تموم بدنم رو  دستم رو

بدی اومد، مثل اینکه یکی  یمرد اژدهایی خندید که یک ضربه

 .تو سرش بزنه و صدایی ناآشنا

م ه، بگردید و پیداش کنید. غلط نکنیدور  -حمقا انقدر ورا -

نید اذیتش کنید فهمیدید؟ اون رو باید، فقط به کمی

شاهین خان تحویل بدیم و بس. حاال گم شید از جلوی 

 .امچشم

 گفتند: هاعوضیجفت 
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 .ما رفتیم ،شم پرفسورچ -

ها ای بدتری تو مخم اومد. این حرفها سوالهبا این حرف

)شنل پوش( رو داشت.  گواهی از یک ماجرای بدتر از آرسام

واد اینا همه یک خواب باشه. من کجا و این خیراستش دلم م

 اصالً، اصالً خوان منم بکشن؟ای ماجرایی کجا؟ نکنه میهکار

ه رو بهشون هدی دخترهاایین که آرسام هآدم هاایننکنه که 

 یعنی خود، نییع چه جوری من اینجا اومدم؟ اما، داده؟ امامی

 اینجا آورده؟ من روآرسام 

بدبختیم سوخت. معلومه که کار خودشه، م از شدت اقلب

آخ، خدایا من با این  بود دیگه. هاای آرتین همینهحرف

، سرنوشتم کنار میام، اما درست نبود عاشق کسی بشم که

 ...که

ند د. آروم و با درد بلداسکوت اتاق نشون از خالی بودن رو می

شدم و از همون گوشه به اطراف نگاه کردم. آره کسی 

جلوی دهنم گرفته شد و با یکهو  که کشیدم عمیقی سنف نبود.

 .آشنا مواجهه شدمطوسی جفت چشم دو 

 کمی بیشتر بهم نزدیک شد و آروم دم گوشم گفت:

  نگو!هیس، هیچی  -
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 با ترس سری تکون دادم، که دوباره گفت:

ای از زبونت دارم، اما ذرهاالن از جلوی دهنت بر می ودستم -

 حرف در نمیاد. فهمیدی؟

 از جلوی دهنم رو تکون دادم که دستش سرم روبازم از اجبار 

دم، به زنفس می -نفسو گرفتم و درحالی که ر برداشت. گلوم

 .کردم نگاه بود، من آرسام که االن اینجا، پیش

ه دونم قراره چاز هیچی خبر ندارم و نمی. دیگه دارم کم میارم

با دیدن ، کاش االن نجات پیدا کنم بالیی به سرم بیارن.

ام خوه موندن ترجیح میدم. نمیرو ب همچین ابزاری رفتن

 .خوامبمیرم خدا، نمی

ای اشک از غم بزرگی تو دلم لونه کرد و باعث شد قطره

 .م بریزههاچشم

 نه کرده، برام کاری ی آدمی شدم که نهوابسته چقدر بده،

چقدر حقیرم که نفهمیدم تموم مدت  و درست دیدم.قیافش ر

 .چقدر احمقم سرکار گذاشته، من رو

 دستم روخوندم که همینجوری تو دلم برای خودم روضه می

کردیم. می عبور داشتیم غریب و عجیب جای یک از کشید.

 اریک، که فکر کنم رفت و آمد بهت -یک سالن تنگ و تاریک

  افته. میاینجا خیلی کم اتفاق 



 

 

WWW.98IA3.IR 24 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

7  

دنبال خودش  من روهمینطوری مثل کش شلوار 

 قدرت دیگه فجایع، و سوال همه این شدت از منم ند.شوکمی

 .نداشتم زدن حرف

ول کرد. جلوتر  دستم روبه یک دیوار که رسیدیم ایستاد و 

روی دیوار گذاشت و به سمت چپ  رو شهارفت و دو تا دست

ونم چطوری درست شده بود که دکشید. خیلی جالب بود، نمی

  . شددیوار باز شد و اتاقی با دکور مشکی و سفید نمایان  یکهو

 خودش جلوتر رفت و بعد گفت:

 .زود بیا داخل -

بدون هیچ حرفی به حرفش گوش دادم و به داخل اتاق رفتم. 

 اونم دوباره دیوارو به حالت اول برگردوند. جلوی دیوار یک

کتاب که بهش وصل بود وجود داشت. خیلی جالب  ی قفسه

 .برام! چون تا حاال همچین چیزی ندیده بودم بود

و تو آیینه دیدم. چه وضع خرابی ر عقب گرد کردم که خودم

عه قنداشتم و خودم خبر نداشتم. موهام همینجوری از زیر م

 .بیرون اومده بود و شنلمم خاکی و سیاه شده بود

بهش خورد که پشتم قرار گرفته بود و ام از داخل آیینه چشم

ز کرد. برگشتم و بهش نگاه کردم. خواستم زبون بامیبهم نگاه 

 .. قدرت حرف زدن دیگه نداشتمشدنمیکنم اما 
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عبور کرد و سمت در رفت. قفلش کرد و بعد  اماز مقابل

رو از روی سرش اش برگشت و روی تخت نشست. کاله

ش ابرداشت و بعد هم شالی که تموم مدت به انتظار برداشتن

  .بودم رو باز کرد

ای که چهره واقعیش رو دیدم توصیف کنم، اما تونم لحظهنمی

یک مرد تاریک و  از اینکه پشت همچین مرد خوشتیپی،

 .خطرناک نشسته، کلی عذاب کشیدم

همون طور وقتی که بار اول عکسش رو  تونم باور کنم.نمی

 .تونم باور کنمهنوزم نمی دیدم و همچین حرفی زدم،

سرش تم و کامل نگاهش کردم. ش رفابا بدنی سست به سمت

ش، حتما هابلند کرد و اونم بهم نگاه کرد. با اون چشم رو

 من اما ی خودش در بیاره؛تونست دختری رو زیر سلطهمی

 نباید ضعیف باشم. باید از احساسم بگذرم و حاال که به قول

 .خودش بازی شروع شده، هم بازی قهرمان این مجموعه باشم

 کردم و گفتم:باالخره زبون باز 

 بازی دادی؟من رو چرا این همه مدت  -

به کل در آورد و روی تخت  رو شنلش پوزخندی زد و بلند شد.

 بود مشکی لباسش انداخت. بدن خوش جذبش نمایان بود.

آتیشی وسط لباسش طراحی شده بود. با صداش از  A  و
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 . ی الکی دست برداشتم و به حرفش گوش سپردمهادیدن

پرسی؟ نی، دوباره ازم میدومی چی روچرا وقتی همه : آرسام

 من بهت گفته بودم، بازی داره شروع میشه. مگه نه؟

 دار بهش نگاه کردم و گفتم:بغض

 و گوش ندم؟ر آرتین، محافظم هایپس چرا بهم گفتی حرف -

 . دستی به ته ریش صورتش انداخت

عکس ای که با اون نگاه کردم. چهره صورتش رو جزء به جزء

تر از دلنشینتنها تفاوتش این بود که صورتش فقط  زد.نمیمو 

ش که حاال یک گیرایی خاص هاچشم مخصوصاًاون روز شده. 

به  من روکنه و و سست میر داره. یک آهن ربایی که بدنم

 .کشونهسمت خودش می

وهای بهم بود. مته ریش فوق العادش که مردونه ترش کرده 

پیشونیش ریخته بود. ابروهایی ریختش که مقداری روی 

 ...و گیراطوسی ای هچشم مشکی دست نخورده و دوباره،

 .از حالت توصیف برگشتم

 .بتونم بهت نفوذ کنم ترراحتبرای اینکه : آرسام

 زد.میبهم  رو چقدر حقیرانه و راحت این حرف شکست. امقلب

ش؟ هاشکنم با حرفدونه چقدر میمگه خودش دل نداره؟ نمی
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ونه و از این شکستن لذت ددونه، یا شایدم میا نمیحتم

 .رهبمی

و ر که چند ماه پیش بدون شنل، جلوم هم پس اون کسی

از شکستن و خورد  واقعاًس پ گرفت و تهدیدم کرد خودش بود.

ولی کی  .برهمییی که عاشقش میشن، لذت هاشدن دختر

 ؟رسهمی فرا زمان شکستن خودش

  به خان بزرگتون هدیه بدی؟ من رونفوذ کنی و  :من

 دوباره پوزخند زد و گفت: 

که آرتین بهت زده عینه  هاییآره همین طوره. حرف -

 .حقیقته

 .خود حقیقته: من

ی رحمانه ب ام زل زد.ه و باهام کوتاه کرد و به چشمر فاصلش

 گفت:

دم انقدر ساده بتونم اینجا بیارمت. اما بدون، کریفکر نم -

کوتاه  رو م. بهت گفتم زبونتکلی به خاطرت اذیت شد

بینی. نگفتم؟ کنم. بهت گفتم زیاد فوضولی نکن، بد میمی

رفتی، االن یی که زدم، پیش میهااگه بدون این حرف
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کردم؛ ولی خودت خواستی باهات برخورد میتر نرم

 .رحمانه باهات برخورد کنمبیاینجوری 

 اومد: مرد اژدهایی (یاسرای به در خورد و بعد صدای )تقه

 .و پیدا نکردمر ا ، خانومآق -

 ش گذاشت و گفت:او جلوی بینیر انگشتش

 .صدات در نیاد -

 .و سمت در رفت و نیمه باز گذاشت و با اون عوضی حرف زد

رحمی بهت نشون بدم تا کیف بیک ی فکر کردی آرسام خان،

تونی با من به هدفت برسی؟ من آدمی کنی. فکر کردی می

نگم، جبکشم. هر چقدر که بشه باهات می نیستم که زود کنار

ای تا پیروز این داستان بشم. اگر باخت بدم، بدون اینکه ذره

ایی که به سرم هکشم. چون من از فکرو میر تعلل کنم، خودم

 ...رسم. راضیم اینجوری بمیرم، نه با گناه و یاتزده می

 خالفکارهاچند روزی از ماجرای اومدنم به عمارت بزرگ 

ک خوردنم، ی غذا برای فقط و بودم حبس اتاقم تو .رهگذمی

ونم ایی که از زبهتنها حرف رفت.میاومد و دوباره خانمی می

 .د، فقط ممنون و حوصله ندارم، بودشخارج می

خوابیدم. از خوابیدن تو این ا با استرس و هوشیار میهشب
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فقط  هاعمارت خطرناک باید هم ترس داشت. نصف نگهبان

ای عظیم الجثه که به راحتی خورد و همرد بودند.از این مرد

 .کنندخمیرت می

یی که های آرسام رو دیدم، و حرفبعد از اون روزی که چهره

اومدها، اما من همش بینمون رد و بدل شد، دیگه ندیدمش. می

رو  و نبینم و بتونم راحترش اهردوندم تا قیافگبر می سرم رو

  .ماحساسم پا بزار

از  هانگهباندیگه از خوابیدن و فکر و خیال و تماشا کردن 

و از نگاه کردن درخت و  توسط پنجره به بیرون داخل اتاق

 بودم.کوفت و زهر مار خسته شده 

دلم حسابی برای مامان قشنگم، بابای دوست داشتنیم، عثمان 

نفهم و گوگولی تنگ شده بود؛ دلم برای رویای دوست 

و ها ردغدغهکه این  روزهاییه بود. دلم برای داشتنیم تنگ شد

 .نداشتم تنگ شده

یی از نرم کرده تا بو ها رواونمعلوم نیست آرتین چه جوری 

خود آرتین متوجه نبود من شده؟ این  اصالً قضیه نبرن.

 !مگه میشه نشه؟زنم میچیه ها حرف

 من روخواد میچه جوری کنه!؟ میولی خب داره چه کار 

از دست این ارازل اوباش  من روخواد میچه جوری  نجات بده؟
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مناسبی به ی ایده چه جوری، کنممینجاتم بده؟ هر چی فکر 

 .رسهنمیذهنم 

 **آرتین

گذره و من همچنان در پی یک میچند روزی از نبود عسل 

ی درست و حسابی برای نجات اون و آرسام، و نابودی نقشه

 رسیدم،میخان و اعضاش بودم؛ اما هر وقت به بمب بست 

مثل اعصابم بهم  اتاقم روریخت و میاعصابم به کل بهم 

 ریختم. می

 برای جبران اشتباهشون بهعوضی رو امروز زمانیه که اون سه 

م رو انجام که بهشون گفت کارهاییفرستم تا میعمارت خان 

بدن. برای اینکه دست از پا خطا نکنن هم سرباز 

 همچنین و پلیس ی اداره ی ساله چندین خدمتگذار خاتمی،

 احسنت نحو به نقشم تا گذاشتم کار روشون غیره و ردیاب

 .بزنم نشون دو تیرم یک با و بگیره

در مورد این موضوع هنوز هم به بابا هیچی نگفتم. دلم 

. بیفته براش اتفاقی داره، که قلبیخواد با وجود بیماری نمی

و به خصوص محتشمی هم سپردم  سربازها باقی به همچنین

کارها رو ی همهکه صدایی ازشون در نیاد، تا خودم به تنهایی 

انجام بدم. درسته ریسک آوره اما واسه دو آدم عزیز، حاضرم هر 
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 م از هرکس عزیز ترهه براامه کناتنیآرسام داداش  کاری بکنم.

 .و همچنین عسل که محبوب و عشق مخفی منه

سوار ماشین شدم و به سرعت سمت قرار رفتم. محتشمی و 

اون سه نفر زودتر از من رسیده بودند. خاتمی هم با لباس 

 .معمولی کنارشون ایستاده بود

 هااونکناری گذاشتم و بعد پیاده شدم و به سمت ماشین رو 

 رفتم. محتشمی و خاتمی نظام گرفتند و بعد محتشمی گفت: 

ا شاهین فرجام امروز هم از آنتالی، قربان همه چی آمادست -

 .میرسن

سری تکون دادم و به امیر نگاه کردم. اخماش تو هم بود و 

 . امامعلوم بود که از این کاری که قراره بکنه، زیاد راضی نیست

هاشون قیافهبفرستم. هم به  ها رواینمن هم از مجبوری باید 

ت خوره عوضی باشن و هم اگه اتفاقیم براشون بیفته، ناراحمی

خواد سه مینمیشم؛ راستش انقدر دلم از دستشون پره، دلم 

 .سنگسار کنم جفتشون رو

 به خاتمی نگاه کردم و گفتم:

 لباساشون کجاست؟ -

 پالستیکی به دستش بود و باال گرفت و گفت: 
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 .این پالستکین قربان مشون داخله -

جمع کنید که با یک کوتاهی، کل  حواستون رو خوبه.  -

 .نقشمون بهم میریزه

 تو این هاگیر و واگیر، محسن جلو اومد و گفت:

تعریف  هااوناگه اتفاقی برامون بیفته چی؟ جوری که تو از  -

 .از ما پست تر باشن کنممیکردی، خیال 

 باال انداختم و گفتم: ابروهام رو

غیر ه. درفروشمیا رو دختره تنها تفاوت شاهین با شما اینکه، -

 بیاین بر کارتون پس از نتونین که رو شما مثل  هاییآدماین، 

 اونجا که نفعتونه به پس. میشه قائل براتون بدی مجازات رو

درست و حسابی انجام بدین. اگه سه تاتون، یک  کارتون رو

کاری رو شروع کردید، به هیچ عنوان در مورد همچین 

عمارت از یک دم،  دیوارهایزنید. کل نمیحرف  چیزهایی

م و یک آد گذاشته شدهها کار حرفدوربین مخفی و فالن 

ه بعد بالفاصل هست.دوربین و... تر از شما پیگیر این رحمبی

چنان پدری ازتون در میارن که تو این چند سال مشکوکیت، 

 .ندیدین

 علی با ترس جلو اومد و گفت: 
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 فهمن؟نمیها اوناما  م.کنسعیم رو میمن تمام  -

 فهمن؟چی رو ب  -

 امیر با حرص گفت:

 .اینکه ما از طرف شماییم -

 دستمو داخل جیب شلوارم گذاشتم و گفتم:

ید. کنمیاین به ظاهر شما بستگی داره که چه جوری رفتار  -

 .خب دیگه من برم

 به محتشمی و خاتمی نگاه کردم و گفتم:

 .سپرم به شما، حواستون بهشون باشهمی کارها رو -

 بعد به خاتمی نگاه کردم و ادامه دادم:

ها حرفمواظب خودتون باشین. نیازی به زنگ زدن و فالن  -

گیر ردیاب و دوربینی که پیها شب و روز بچهی بقیهنیست. 

هایی هم که تو بچهبراتون به کار گذاشتیم هستن. یکی از 

 دوربین هاقسمتعمارته، باهاتون آشنا میشه و میگه کدوم 

 فهمیدی؟. باشه هم عسل به حواست. نداره

 خاتمی سری تکون داد و گفت: 

 .کنمنمیخیالتون جمع آقا، ناامیدتون  -

 گین زدم و جواب دادم:لبخندی غم
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 .سپرمتون به خدامیامیدوارم. خب دیگه بروبچ  -

ی عسل اینا روندم. خونهدوباره سوار ماشین شدم و به سمت 

خیال  بدم تا بتونم باگرمی دل مادر عسل رو هم پدر وباید 

 زاره.نمیبکنم. این عذاب وجدان منو راحتم  کارم روراحت 

 برای کنم باعث و بانی این اتفاقات خود منم. میهمش فکر 

 .اتفاق و ماجرا رو بکشم این جور باید خودم همین

کنار مزرعه  ماشین رو بعد از چندین دقیقه به مقصد رسیدم.

 درست پالتوم روپارک کردم و پیاده شدم. بعد از قفل ماشین، 

 م.رفتبه سمت خونشون کردم و 

ونستم چه جوری تو چشمای دنمیروبروی در ایستاده بودم و 

، من سپرده بود و مندخترش رو به رشید آقا نگاه کنم. اون 

 .درست انجام بدم کارم رونتونسته بودم 

نفس عمیقی کشیدم و دردناک زنگ خونه رو زدم. بعد از مکث 

 .کوتاه صدایی پسر نوجوون اومد و بعد در و باز کرد

. داشت شکه شباهت خاصی به عثمان داداش کوچولوی عسل،

 .ی عثمان یاد عسل افتادم و دوباره غمم گرفتچهره دیدن با

 عثمان با ناراحتی سالم کرد و گفت: 

 و پیدا کردی؟ر سالم آقا پلیسه، خواهرم -
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  .دادم سالمش روانداختم پایین و فقط جواب  سرم رو

 م عمو جون، بابا خونه است؟سال  -

چیزی نگفت و رفت داخل و بعد از مدتی مرد شکست 

ده خیلی یرون اومد. انگار وجود عسل برای این خونواای بخورده

جوری چهرش زرد شده بود و چشماش گود افتاده  ،ضروریه

 .زجر کشیده بود که گویی چندین شب بعد از نبودن عسل،

 در نستم چجوری خودم رودونمیخیلی خجالت زده بودم و 

تره و همچنین به من بزرگ من از سال چندین که مردی برابر

 .کنم جمع اعتماد کرده،

سوال  داد و همچنین جوابم روافتاده سالم کردم که  ایشونهبا 

 .تکراری این چند روز

 شد؟چیدخترم رو پیدا کردی؟  :رشید

 .و جواب تکراری این چند روز من

 .کنممی تالشم روشاهلل که پیدا میشه. من تموم  ان  -

 دوباره غم چشماش بیشتر شد و دوباره قلب من از این غم زجر

کرد نمیسرم خالی  عصبانیتش روبدی کشید. انقدر آقا بود که 

زیر نگاه معصوم و خسته و عصبانیتش رو تونست میو تا 

 .دکرمینگرانش حبس 
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 .خوای چه کار کنیمیبیا داخل ببینم  :رشید

 مزاحم نباشم؟: من

ای به خونه اشارهستاد و با دستش ایمیدر حالی که کنار 

 گفت: کرد،می

 !نیستی، بیا -

 رمنتظ. رفتم داخل گفتنی، یااهللپایین انداختم و با  سرم رو

 تا رفتم؛ سرش پشت هم من و بره داخل رشید تا موندم

 .ی دوم دیدارم با عسل یادم افتادلحظه خورد، مبل به چشمم

مبل تک نفره رفتم و با اجازه رشید  با عجز بسیار سمت

نشستم که همین موقع مادر عسل، خانمی مهربون و نگران از 

 الیح در و شدم بلند احترام راهرو اتاق، بیرون اومد. برای حفظ

 .دادم، سالم کردممی تکون رو سرم که

 اومد گفت: میجواب سالممو داد و در حالی که سمت ما 

 پیدا کردی؟ عسلم روجان؟ آرتین چیشد  -

. تونستم خبر خوبی بهشون بدم، خجالت زده بودمنمیاز اینکه 

 د و باپایین انداختم که اونم متوجه رفتارم ش سرم رواز ناتوانی 

 .کوهی پر از غم به آشپزخونه رفت

دوباره روی مبل نشستم و رشید هم روبروی من نشست. زیر 



 

 

WWW.98IA3.IR 26 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

0  

م چشمی نگاهی بهش انداختم که دیدم اونم داره نگاه

بهش  دخترش روکرد میایی که التماسم هنگاه اون از کنه؛می

 .برگردونم

خوای دختر میخوای چه کار کنی؟ چه جوری میخب!  :رشید

  نجات بدی؟ من رو

کردم به میبهم قفل کردم و در حالی که سعی  دستام رو

 :گفتم نکنم، نگاه چشماش

رست با همکارام کشیدم و امیدوارم که دای نقشهامروز یک  -

برای نجات عسل  خودم روپیش بره. به خدا قسم تالش 

در راه نجات اون  خودم روکنم. حتی اگه الزم باشه جون می

 .میدم

گرفت که دستام رواز جاش بلند شد و اومد کنار من نشست. 

 .کردمنگاهش تعجب کردم و با چشمای گرد 

 با عجز گفت:

کنم، نه اینکه از میمن نه تو رو باز خواستت ببین پسرم،   -

خود عسل کله شق بوده و  دونممیدستت عصبانیم. 

خودش گرفتار چنین مصیبت شده. من به دخترم اعتماد 

دارم و مطمئنم اتفاقی براش نمیفته؛ اما بازم یک پدرم و 
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و تنها لبخند خونواد برای دخترم که تنها تکیه گاه این 

اونجا داره چه کنم مینگرانم. اینکه فکر ست، خانواده ااین 

االن دارن  هاییآدمبه سرش میاد، اینکه چه  چیزهایی

فهمی؟ من میعذابم میده. من رو اذیتش میکنن، 

خوام میبه خاطر دخترم بدی، من  جونت روخوام تو نمی

 .واسه نجاتش انجام بدیتالشت رو تو تمام قدرت و 

 و لبخند زدم و گفتم:  کردمنوازشی  دستش رو

 سختتون تموم میشه.روزهایی نگران نباشین، باالخره این  -

 شاید طول بکشه اما باالخره تموم میشه. اونم با پایانی

 ...قشنگ

آورد می ما  سمت به رو چایی سینی که حالی در مادر عسل

 گفت: 

ه، که تموم بشه. االن تنها چیزی که برای ما مهمامیدوارم  -

 .برگشت عسله

سینی چایی رو به سمت رشید برد و بعد سمت من آورد. بهم 

داشتم مینگاه کرد و در حالی که من فنجون چایی رو بر 
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 گفتم:

کشم از اینکه عسل رو میدونید خودم چه عذابی نمی -

کردم که بخوان انقدر نمی فکرش رواما  ... گرفتن، اما

 .و بعد از چندین ماه چنین کاری کنن یکهویی

 مادر عسل رفت کنار عثمان نشست و گفت: 

 که عسل هیچ دونیمیعذاب وجدان نداشته باش، خودتم  -

 .آوردمیداد و کله شق بازی در نمیموقع به حرف ما گوش 

سته، اما با این حال چندین روز حال خوبی نداشت و در  -

ا هاونحتما برای اینکه تنها باشه، چنین کاری کرده؛ شاید 

 .تصمیم گرفتن بگیرنش کردن روتعقیبش 

 رشید با تعجب گفت:

محسوب شده،  دخترها؟ مگه جز این آدمی که دزد هااون -

 فرد دیگه هم وجود داره؟

 دستی به موهام کشیدم و گفتم: 

کنید نیست. میموضوع اصلی اون آدمی که شما فکر  -

تر از این آدمی که شما خطرناک آدمای پشت این قضایا،

ازش یک مرد بد ساختید، هست. موضوع اصلی ما همون، 
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و مجرم  ی خالفکارهادستهمرد یعنی شاهین خان که سر 

 .هست

 مادر عسل محکم به سرش زد و گفت:

الن ایا ابوالفضل، این دیگه از کجا در اومده؟ یعنی دختر من  -

  زندانی همچین آدمی شده؟

 

 گریه گفت:گریش در اومد و با 

وای خدا، این چه مصیبتی بود که سر ما نازل کردی؟  -

 خوام... میاز تو  دخترم رویا، خدا

 رشید بین حرف مادر عسل پرید و بهش گفت:

 !بس کن مهدیسا، بزار ببینیم چی میگه  -

 به من نگاه کرد و گفت: 

چرا نگفتی عسل من زیر دست همچین آدمیه؟ اصال بلند  -

جمع کن و غوغا به پا کن.  تت رودسشو برو تمام دار و 

  اگه بالیی به سر عسل بیارن من چه کار کنم؟

 : گفتم و کردم دوشون هر به از جام بلند شدم و رو
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سخت نکنید.  شرایط روبا این رفتار  کنممی خواهش -

ر شما هم و ب دورورها، اینشاهین ی دستهاحتماال دار و 

پلکه. حواستون به خودتون باشه و ضمن این حواستون می

 مونم و هر چیمیبه عثمانم باشه. من باهاتون در ارتباط 

خوام می شما از که چیزی تنها میگم؛ بهتون اومد روپیش 

 .صبوری هست

رشید از جاش بلند شد و به شونم زد و با عصبانیت پنهونی 

 گفت: 

 .خواممی عسلم رومنم از تو  -

 گفتم:دادم رو سری تکون 

 !شما فقط دعا کنید ،کنممی تالشم روتمام  -

ی عسل اینا بیرون اومدم و مستقیم به سمت اداره خونهاز 

ت تا وقتی که عسل رو نجاکنم نمیای اسراحت لحظهرفتم. 

 .ندادم

 **آرسام

کنار دیوار روی تراس ایستاده بودم و به داخل اتاق نگاه کردم. 

تر نزدیکو با خیالی آسوده به اتاقش رفتم. کمی خوابیده بود 
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 .شدم و به صورت ناز و معصومش نگاه کردم

از روی صورتش برداشتم و به  جلوش رو موهایخم شدم و 

جاش رو عقب هدایت کردم. تکون خورد، ولی بیدار نشد و 

 .آروم روی تخت نشستم و دوباره بهش نگاه کردم عوض کرد.

خواستم بیای اینجا، اما خودت خواستی. خودت خواستی نمی

لم دکه دوباره یادم بیاد کی هستم و باید چه کاری انجام بدم. 

ه گه رانمیاد اتفاقی برات بیفته، اما پا گذاشتن به این عمارت دی

 نداره. برگشتی 

 به اینجا گذاشتم، بد شدم پام رواز روزی که  ،درست مثل من

ن مبخوای یا نخوای  ... یا نا خواه، اماخواه و  و بدی کردم.

مجرمم. حتی اگه بخوامم برگردم، در پشت سرم بسته است و 

 .ی ورود به اون رو ندارماجازه

ی ههدیتو رو نجات بدم. تو دیگه  تونمنمیحتی اگه بخوامم 

با تو چه کار  دونمنمیگذره. نمیهاش هدیهشاهینی، و اون از 

ن و سهم  دخترهای، اما امیدوارم بالیی که به سر باقی کنهمی

 ی تو از االنآیندهسال تو آورده، سر تو نیاره؛ امیدوارم حداقل 

 .به بعد خوب باشه

 آروم از روی تخت بلند شدم و بعد نگاهی کوتاه به سمت تراس

 .رفتم. دوباره برگشتم و نگاهش کردم
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خوام میاز کاری که  تو با من چه کار کردی که برای اولین بار

بکنم پشیمونم؟ تو با زندگی من چه کار کردی که دیگه 

تحمل کنم؟ چرا اینطوری شد. قرار من با  خودم روخوام نمی

 ...که دخترهاتو یک چیز دیگه بود. قراری مثل همه ی 

ه دست اتاق عسل بود رفتم. روبروی آیین بغلبه اتاق خودم که 

 .ایستادم و به چهرم نگاه کردم

، این صورت گندمگون و ته ریشی که به طوسی هایچشم

های مژهتازگی زده بودمش، ابروهای کمونی و هشتی و 

به سمت من  دخترها شد که میی اینا باعث همهمشکیم، 

 .کشیده بشن

و ت، برای اولین بار شنل تنم کردم و هاحرفاما برعکس این 

 دونممیچرا انتخابش کردم، اما  دونمنمیی عسل رفتم. محله

 .کردم پشیمونم از اینکه عسل رو قربونی

. اون برعکس کنهمیفرق  دخترهاچرا عسل با باقی  دونمنمی

شجاع و دور از  ایی که تا االن به پستم خوردند،دخترههمه ی 

 دونممیبفهمم که عاشقمه یا نه. فقط  تونمنمی توصیفه؛ حتی

 ،منمها اونی محلهینکه فهمید دزد که خیلی ناراحت شد از ا

خوندم. برای اولین بار دیدم که  هاشچشماین ناراحتی رو از 

ناتوان شده. شاید به خاطر این بود که توقع همچین حقایقی 
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 هست، هرچی که! درکش کنم تونمدونم، نمینمیرو نداشت. 

 فرجام، شاهین قفس درون و شده خارج من دستان از دیگه

 .افتاده

رو از تنم در آوردم و یک گوشه  بودم. پیراهنم خسته خیلی

دید  اطراف روانداختم و به سمت تختم رفتم. نشستم و کمی 

 .زدم

 دور تا دور متراژمشکی،  اما کاشی کاری گل سفید، دیوارهای

اتاق، وجود داشت. سمت چپ تختم یک قفسه چوبی بزرگ 

که به  ریمیانبشد. میباز  حرکت، با یکبود که پشت اون 

 سمت اتاق عسل و اتاق پروفسور راه داشت. البته این میانبر

اشون سر در کارهبیشتر برای اتاق شیمی پروفسور بود که از 

 بیارم. تنها هدفم از اومدن به اینجا، به دست آوردن فرمول

الکل چند میلیاردی بود که تو همین عمارت پنهون شده. 

ت و برای همین نصف دونسمی اون رومطمئنم پروفسور جای 

 .وقتم صرف پیگیری اون بود

فرمول الکل چندین سال پیش، توسط پروفسور دنیل هاتنگین 

بود که  خالفکارهاطراحی شده. پروفسور هاتنگین نقش اصلی 

و به دست  بگیره ها روخیلیتونست جون میبا اون الکل 

جهت از بین بردن شاهین و اعضاش غنیمت اون رو آوردن 
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 .مدونستمی

ای که بی پروا سالهشاهین قاتل دخترم بود. قاتل دختر سه 

چشم خاکستری من،  دوسش داشتم. آیلین جوجوی باباش،

 مرگ بعد اونم میگیرم. مادر آیلین، همتاانتقام رو باالخره 

کشت. با اینکه دوسش نداشتم، برای  خودش رو دخترمون

شاهین تر از دیروزم شدم و قصد کردم که جون عصبانیمرگش 

 .بگیرم رو

نداشتم و با اتاق رو ی توصیف بقیه ی دکور حوصلهدیگه 

 .پرمشغله به خواب رفتمفکرهایی 

 **عسل

. گوشه تخت کز کرده بودم به دیوار سفید روبروم زل زده بودم

م. با چه جوری باید از اینجا فرار کنم و راحت بشدونم نمی

ی از اینجا وجود این همه نگهبان و کوفت و زهر مار، رهای

 .محاله

دونستم باید نمیپوفی کردم و زیر پتو رفتم. دلم گرفته بود و 

 .تنگ شده بود هامبازیهام و شر خندهچه کار کنم. دلم برای 

 حتما گذشته؟ چی وای بابا جونم، االن این چند روز بهش

گفت یک می همیشه آخه. شده سفید موهاشم شکسته، کمرش

نفس نکشی، نفس خودم میگیره؛ مامان جونم، کنار من روز 
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سر  دلیش روچقدر گریه کرده و غصه خورده. حتما تمام دق و 

کنه. الهی براشون بمیرم که به خاطر میعثمان بدبخت خالی 

 .من چه عذابی متحمل میشن

 زندگیم و من باید قوی باشم. باید یک فکری برای خودم

 این از بدبختی به مطمئنم بشینم طوری همین اگه. بردارم

 .میشم دچار بدتر

خوردما ! دارم دیوونه میشم. میچقدر از دست آرسام حرص 

؟ احساسی که بهش دارم چه کار کنماون رو واسه  دونمنمی

 دارم. بلد نیستم روی دوستشاصال بلد نیستم فراموش کنم که 

آبروم رو احساسم یک سر گنده بزارم تا یک وقت سر نره و 

 .ببره

هر  از تق کوتاهی باز شد و خانم میانسالی که هر روز و در بعد

 .آورد، وارد شدمیشب برام غذا و کوفت 

 رسید. چندین سالمیاسمش مریم بانو بود و زن خوبی به نظر 

رو  هاآدمو من هنوز موندم چه جوری این  کنهمی کار اینجا

در زن خوبیه، همین ق کنممیکنه. با اینکه احساس میتحمل 

 واین خونه عجیب های آدمکنم اونم مثل مابقی میاحساس 

 .غریبه

چشم ابرو مشکی و  هویت ظاهری هم، چاق و سفید پوست.
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موی بلوند و قهوه ای. بگم سر لخته که یک وقت دچار خطای 

 ! نشین چهره پردازی

سینی به دست به سمتم اومد و با مهربونی سینی رو ، خالصه

 .میز عسلی کنارم گذاشتروی 

 بهم نگاه کرد و گفت:

تمیزی  هایلباس هم، کمد دخترم ناهارت رو بخور. داخل -

ها لباسخوردی هرکدوم از ناهار رو برات گذاشتم، بعد از اینکه 

 .خواستی بپوش که باید بعد بیای پایین رو

 بلند شدم و نشستم. با تعجب گفتم: 

 مگه پایین چه خبره؟ -

 رفت گفت:میدر حالی که به سمت در 

 .خواد تو رو ببینهمیشاهین خان اومده.  -

 .و بعد درو قفل کرد و رفت

نکه از روی میز برداشتم و روی پام گذاشتم. با ای غذا روسینی 

تا یک خورم میغذای اینجا همش حرومه، از مجبوری  دونممی

 .وقت از گرسنگی نمیرم

 چی -چی دونمنمیگوشت  خورشت کرفس و کلی حبوبات و

به همراه برنج و نوشابه و سبزی بود؛ از حق نگذرم این چند 
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خوردم و مطمئنم به جای اینکه الغر میروز غذاهای خوبی 

 .بشم، دارم چاق میشم

 مثل جاروبرقی باال کشیدم و بعد از جام بلند شدم و همش رو

ت به سمت کمد لباس رفتم. در و باز کردم و لباسی که دم دس

 .بود رو نگاه کردم

برام  هاییلباسبا خودشون چی فکر کردن که همچین ها این

کنن همه مثل خودشون کافرن که میانتخاب کردند؟ خیال 

 .آزاد بپوشن هایلباس

نگاه  هالباستو کمد پرت کردم و به باقی  لباس روبا حرص 

دا کردم. انقد باال و پایین کردم که باالخره یک لباس خوب پی

دم؛ سویشرت بلند کاله دار، به رنگ خاکستری کر

 پوشیدم.  آوردم و اون رودر  هایم رولباس بود.

 دوباره کمد رو زیر و رو کردم و یک شلوار مشکی پیدا کردم.

 .به زیر تا کردم هاش روفقط برام کمی بلند بود که پاچه 

موهام دوباره هم کمد رو زیر رو کردم اما یک چیزی نبود که 

م باهاش بپوشونم. سمت کیفی که آرسام برام آورده بود رفت رو

و زهی از خوش شانسی یک کوفتم پیدا نکردم. باید بش بگم 

، اینجا هاآدمالاقل یک کوفتی برام بیاره تا بتونم جلوی این 

 .دووم بیارم
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ای گوجهبعد اینکه  موهام رواز مجبوری سمت آیینه رفتم و 

وهام گذاشتم و یک جوری بستم، کاله سویشرت رو روی م

 .جمعشون کردم

دو  دفعهاینخواستم سمت تخت برم که در با تقی باز شد و 

 .و دیگری ناصر به اتاقم اومدند یاسرغول پیکر، یکی 

( ا بودن ممنونهکدوم هاعوضیدیگه خودتون بفهمین این  ) 

 ر رو کرد به من و گفت:یاس

 جلوی اون تونیمیالخره رئیست اومد. ببینم با خب کوچولو، -

 ...بدم هشدار یک فقط بلبل زبونی کنی. 

 از جای گردنش رد کرد و ادامه داد: سبابش رو انگشت

 .سرت اینجوری از بیخ کنده میشه -

 .مثل هر روزشون دوباره الکی خندیدند

خواد همچین میبامزه، چقدر دلم های نمکدون هر -هر

رم. ندا قدرتش رو! حیف، حیف االن هابیارن باال بزنمشون خون

 .نکنید شک کنم،میاما باالخره همچین کاری 

 باال انداختم و گفتم: هام رومنم در کمال پررویی شونه 

برید به عمتون بخندین، به دنیا نیومده همچین کسی که  -

 .بخواد با من چنین کاری بکنه
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 ناصر خندید و گفت:

 باید تاسف کمال در اما ها، میدی اوهوع، چه شجاعتی نشون -

 در و اومده دنیا به پیش سال چندین کسی همچین بگم، بهت

 .نشسته پایین تو انتظار به حاضر حال

 .گرفت و کشیدبازوم رو اومد سمتم و 

 دادم در اومد و گفتم:

ل راه برم. نیازی نیست مث تونممیولم کن احمق، خودم  -

 .بکشی من روکش شلوار 

م هم جلو یاسرول کرد و پشت سرم به راه افتاد. دستم رو اونم 

کرد. سمت راست سالن که نرده میهمراهی  من روبود و 

های طالیی شیک پایین رفتیم تا به یک پلهداشت رفتیم. از 

سالن بزرگ و خوش ساخت رسیدیم. سقفش انقدر بلند بود که 

ور دبزرگ هر قسمتش قرار داشت.  ایشیشه هایچراغاز این 

 .ی سفید طالیی بودهاکاشیور سالن پر از تا د

ی سالن که وسطش یک میز دیگهسلطنتی قسمت  هایمبل

بزرگ عسلی بود. یک تی وی بزرگ هم به دیوار نصب بود و 

 .خاموش بود

دیدم. از ای شیشهرفتیم جلوتر که سمت چپم یک در بزرگ 
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شد دید. پس راه بیرون میاین داخل حیاط پر از درخت رو 

فقط  اینجاست. راستش از وقتی که به این خونه اومدم،رفتن 

 .تو اتاقم حبس بودم و از اونجا تکون نخوردم

همین که برگشتم چشمم به مردی پوست برنزه افتاد. در حالی 

که پیپ دستش بود به دیوار زل زده بود و پای چپش رو تکون 

 .می داد

 یک پیراهن لیمویی پوشیده بود و موهاشم که سفید مشکی

ل انقدر چرا در نگاه او دونمنمیبود و وسط سرش بدون مو بود. 

نظر  آدم خوبی به واقعاًازش بدم اومد؛ شاید بخاطر این بود که 

 رسید. یا شایدم به خاطر این بوده که از اینکه شخصیتشنمی

 .دونستم حالت تهوع بهم دست داده بودمیرو 

ریز اعضای  -دار زد. ریزنیشای خندهچشمش که به من خورد 

 بدنم از این حرکت و نگاهش به لرز افتاد. ناصر از پشت هلم

 داد به جلو گفت:

 .آقا این همون دخترست -

ز اردم. نگاه کوتاهی به ناصر انداختم و دوباره به اون مرد نگاه ک

 دید زد و گفت: پام روسر تا 

 .این که خیلی کوچولوئه -
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 .برمخورم ولم کنید نمیهوف، آره به دردتون 

 .نگاه کرد هامچشماومدم نزدیکم و به 

 .گیرایی داری هایچشماما : شاهین

ین باال داد. از اچونم رو پایین انداختم که با دستش  سرم رو

 چشمای با. کشیدم عقب و برداشتم غیض و اومد بدم کارش

 : گفتم و کردم نگاهش برزخی

 .حدت رو بدون. به من دست نزن -

هر خندید و بعد  -کرده باشم، هر انگار که براش جک تعریف

 دوباره بهم نگاه کرد و گفت:

ه بهت بگم این حدی ک تونممیبدونم؟ حدم رو چه جالب،  -

 چیه؟زنی میازش حرف 

 احمقه؟ واقعاً احمق فرض کرده، یا خودش رو 

 هامچشمجوابی بهش ندادم و فقط بهش نگاه کردم. شاید از 

 .خر و نفهمهواقعاً بفهمه که 

دهن باز کنه که همین موقع در پشت سریم باز و  خواست

بسته شد. شاهین به طرف که نگاه کرد، نیشش باز شد و با 

 صدای بلند گفت:

 !به آرسام جان، خوش اومدی -به -
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 خودش به با اسم آرسام برگشتم و بهش نگاه کردم. کمی

و موهاش ر از الخ چند و بود کرده کوتاه موهاش رو. بود رسیده

حسابی از جا  دلم روجلوش انداخته بود. ته ریششم که نگم 

از  من روکند. اون چشماش! چشماش بازم مثل هر دفعه 

 . هستی محوم کرد

رد. کاونم بهم نگاه کرد؛ ولی سرد برخورد کرد و به شاهین نگاه 

 .کردمیبا اونم همین طوری بود و سنگین برخورد 

 رسیدن بخیر. کی اومدی؟ :آرسام

مشخص بود آرسام  کامالًای به شونش زد که ضربهشاهین 

 کنه. میبدش اومده و به زور تحملش 

دو ساعت پیش رسیدم. دستت درد نکنه ها، چرا  :شاهین

 نیومدی پیشوازم؟

آرسام ازش فاصله گرفت و سمت مبل سلطنتی که کنارم بود 

اومد و بعد نگاه کوتاهی روش نشست. پا رو پا انداخت و در 

 کرد گفت:میحالی که موهاش رو دست کاری 

 .دنبالمنها پلیسمثل اینکه یادت رفته  -

گفتم. نمیکردم و هیچی مینگاه  هااینمنم مثل بز فقط به 

 .کردندمیو ناصر هم که مثل گاو این دو نفر و نگاه  یاسر
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شاهین با خنده به سمت آرسام اومد و روی مبل روبروش 

نشست. پیپ رو به نزدیک لبش برد و بعد از کشیدن کوتاهی 

 گفت:

، این دختری که اینجا آوردی اسمش چیه؟ چند خیالبی -

 سالشه؟

 نگاهی بهم انداخت و دوباره گفت:

 به نظرت به کار ما میاد؟ خیلی ریزه، -

 آرسام به من نگاه کرد و گفت:

ای تو به دور از من عسل رو اینجا هآدممشکل خودتونه،  -

 .آوردن؛ من هنوز خیلی کار باهاش داشتم

شاهین بلند شد و سمت من اومد که دو قدم عقب رفتم و با 

 .زل زدم هاشچشمنفرت به 

 ای کرد و گفت:تکه خنده

 خان شاهین که منم انم کوچولو! پس اسمت عسله خ -

 .مادمازل خوشوقتم . هستم

ی آخریش دستی رو سینش گذاشت و تعظیم کوتاهی جملهبا 

 کرد و بعد صاف ایستاد و رو به آرسام گفت: 

خوب چیزی رو تور  .تو دل بروییه آدم جثش این وجود با اما -
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 بزرگ که وقتی تا مال خودت، فعالًکردی پسر، پس این یکی 

 فعال.ًبرسم،  کارهام به برم دیگه من. بشه

 و ناصر از سالن خارج شدند. من یاسر همراه و داد دستی تکون

دم و تنها چیزی که بهش فکر کرمیهم به رفتنشون نگاه 

 .کردم، رهایی از اینجا بودمی

 اصال چیه؟ داشته کار باهام هنوز اینکه از آرسام، حرف منظور

 اینجا نیاورده، پس کی آورده؟ من رو آرسام اگه

 کردم که آرسام شنید. از جاشمیانگار بلند از خودم سوال  

 حالی در و بود شلوارش جیب تو دستش بلند شد و اومد کنارم.

 زد، گفت:می دید رو اطراف که

حاال که برگشتی سمت خودم، حواست به همه چی باشه.   -

کنم. ینمدست از پا خطا نکنی که این دفعه بهت رحم 

که فکر کنی، آدم نرمالی نیستم. فهمیدی؟  قدرها هماون 

ایی کارهآهان راستی، اینکه باهات کار داشتم، مسئلش به 

کردم. یعنی عاشق کردنشون، می دخترهابود که با دیگر 

اما این موضوع هنوز در تو پدیدار نشد و کمی زودتر از حد 

 دونممیرو هم  هااحمقمعلوم پا به اینجا گذاشتی. اون 

چه کار کنم، ولی دیگه حاال که اینجا اومدی، سعی کن با 
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 فهمیدی؟ شرایط اینجا کنار بیای تا بهت سخت نگذره.

آروم و  هاشحرفریز  -کردم و با ریزمینگاه  هاشچشمبه 

شکستم. عاشق کردن؟ خیلی وقته به خواستت میصدا بی

 رو تو اینکه از رسیدی و خبر نداری. خیلی وقته حال دلم

خوره. بهم سخت نگذره؟ من با هر لحظه می بهم داره دوست

کشم میکه االن  سختیشروع میشه. تنها  هامسختیدیدن تو 

ه تر از اون چیزیم کشجاعسر گذاشتن رو احساس الکیمه و اال 

امیدوارم ، تو این عمارت راحت کم بیارم و شکست بخورم. اما

بازم نقشی ، اگه ه نه توازت ببرم. باید برد با من باش

 کاری چنین روز یک باالخره نداشتی، اینجا به من اومدن از

 کردی. می

 .با صداش به خودم اومدم

 شد، الل شدی؟: چیآرسام

 سری تکون دادم و گفتم: 

بینم، برام قابل باور می هاییآدماز اینکه مقابلم همچین  -

 برات شاید درسته؟ میشه نیست. تو گفتی بازی داره شروع

، برام چیدی، منمبازی که ی برندهاما باشه،  دار خنده
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  !شک نکن

 ابرویی باال انداخت و گفت:

 بخوای که ی سیاه من تویی. تو بازیکن نیستیمهرهکه فعالً  -

ر مثل وزی ی منی که با فکر و زکاوت من،مهره تو ببری، من از

 کنی. من بهت سخت نمیگیرممی بخوای هرکار تویه شطرنج،

 .اگه تو هم باهام راه بیای

شد. ای بهم انداخت و بعد از مقابل چشمام دور دیگهنگاه 

 .و به رفتنش نگاه کردم برگشتم

 فهمیدم. دور از فکر و گنجایش فهمنمیهیچی  هاشحرفاز 

میاد ؟ چرا مثل آدم نزنهمیمن بود. چرا انقدر سر بسته حرف 

ه، خیال ام؟ هبازیی کدوم مهرهبگه هدفش چیه؟ من 

به من و خودش  زنهمیکردم این بازیی که ازش حرف می

نفر  خودمونیم. ولی انگاری رقیبش یک هابازیکنبستگی داره و 

ای برای برد اون. پس اومدن من به وسیلهدیگست و من هم 

 .دیگه فرق می کنه دخترهایاینجا با باقی 

نمیدونم چند ساعت گذشته بود که من داخل اتاقم، همین 

ا کردم که در بمیوری به دیوار زل زده بودم و فکر و خیال ط

 شد. ای کوتاه باز تقه
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سریع کالهم رو روی سرم گذاشتم و به طرف نگاه کردم که 

 دیدم یاصر هست. 

 زش چرت و پرت بگه گفت:که مثل هر روبدون این

بانو کوچولو، این پالستیک رو بگیر و لباسات رو عوض   -

 کن؛ بعد بیا پایین. فهمیدی؟

ای حرف نزدم. پالستیک رو روی میز گذاشت و من ذره

 برگشت و بهم نگاه کرد و گفت: 

 ؟ شاهین خان زبونت رو برید؟زنینمیچی شده، حرف  -

خیال رفت. بلند شدم و نیشخندی زدم و حرفی نزدم که بی

ک رو برداشتم. محتویات داخلش رو روی تخت خالی پالستی

 .کردم که چند دست لباس و شال و شلوار بود

که یک لباس خیال بابا! مهم اینکار شاهینه یا کار آرسام؟ بی

ی هیچکدومشون رو مناسب حداقل برام آوردن؛ پوف، حوصله

 ندارم. باز پایین چه خبره؟

فتی برداشتم و شرت آبی نها یک تیبی رمق از بین لباس

پوشیدم. شلوار لوله تفنگی رو هم برداشتم و پام کردم. یک 

که موهام رو جمع کردم، اون رو شال آبی هم بود که بعد از این

سرم کردم. ولی سر شال رو به پشت گردنم بردم و از طرف 
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 .دیگه جلوم آوردم

ل جلوی آیینه رفتم و خودم رو نگاه کردم؛ خوب شده بودم، قاب

 .جا اومدم اصلًا رنگی به صورتم ندارملبته! از وقتی اینتحمل ا

ها رفتم. خالصه از اتاقم بیرون اومدم و دوباره به سمت پله

رفتم، روش دستم رو از نرده گرفتم و در حالی که پایین می

 .کشیدممی

 به پایین که رسیدم چند تا مرد جلوی در دست به سینه دیدم.

رکت به روبروشون نگاه حانگار نگهبان بودن؛ چون بی

 .کردندمی

شناختم هایی که میکمی اطراف رو نگاه کردم؛ خبری از اون

 .نبود. خواستم قدمی بردارم که با صدای آرسام برگشتم

تونستم کردم نمیدوباره قلبم رو ویبره رفته بود و هر کار می

 انداختم؛ پایین کنترلش کنم. کمی نگاهش کردم و بعد سرم رو

 .کرد ثبت ذهنم توی رو تیپش تمام کوتاه نگاه همین اما

موهای خوش حالتش رو به سمت چپ انداخته بود. چند الخ 

مثل قبل، روی پیشونیش بود؛ پیراهن مشکی مثل همیشه، 

 شلوار مشکی و کفش مشکی قرمز. طرح پیراهنش به انگلیسی

a بود، رنگش هم قرمز آتشی بود. 
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که بدونم داره من رو براندازم میکنه، سمتم اومد و بدون این

 گفت: 

های این ی من چقدر خودش رو برای آدمخوبه، مهره -

 کنه!خونه تو دل برو می

هام قفل ابروهام رو باال انداختم و بهش نگاه کردم. هر آن چشم

تونستم از حصار وسیش شد و دیگه نمیطهای چشم

 .هاش آزاد بشمچشم

 :گفتم

 ها رو برام گرفتی!اما خودت این لباس -

 فاصلش رو باهام کمتر کرد و گفت:

 .کردم که تو بپوشیشونآره خودم گرفتم. ولی فکر نمی -

 بدون مکث کوتاهی گفتم:

 ناراحتی برم درشون بیارم؟! -

 دونم کجا رفت و گفت:ازم فاصله گرفت و به سمت نمی

حاال که پوشیدی، حوصله داری این همه راه رو برگردی  -

 اتاقت و باز در بیاری؟ اصلًا لباس هم داری؟

ها! آخه من چی بگم بهش؟! این وای خدایا! این عجب پررویه

 دیوونست یا من؟
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 پشتش به راه افتادم و گفتم: 

کردی بپوشمون، خودت ناراحتی خودت گفتی فکر نمی -

رفی خریدی پوشیدم. من که حهایی که تو من لباس

 .نزدم

 .ایستاد و برگشت بهم نگاه کرد. دوباره به راه افتاد

 .میزنی حرف زیاد داری االن ولی آرسام:  آره!

 .دیگه چیزی نگفتم و تو دلم فقط فحشش دادم

جلوم یک میز بزرگ تزیین شده، به همراه چند تا صندلی  

رش یک دختر دیدم؛ سمت باالی میز شاهین نشسته بود و کنا

ر هم مو بلوند که تا ته آرایش کرده بود نشسته بود؛ یاصر و ناص

ها جزو خانوادشون اینور میز نشسته بودند. چه جالب این

 حساب میان!

آرسام هم سمت شاهین خان که روبروش اون دختر مو بلوند 

 کنار رو که به دختره نگاهی بندازه صندلیبود رفت و بدون این

 :گفت بهم و کشید

 بیا بشین! -

روی من هم حرفی نزدم و نشستم که اون هم کنارم روبه

دختره نشست. به دختره نگاه کردم که دیدم زل زده بهش! آخ 
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 ! که چقدر حرص خوردم! آخ

 صدا رو شکست و به آرسام گفت: شاهین با خنده جو بی

 .انقدر دلم برای این جمع تنگ شده بود که حد نداره -

 بعد به من نگاه کرد و ادامه داد: 

 .ای هم بهمون اضافه شدهولی یک خانم خوشکل دیگه -

کرد و به دختره نگاه کرد و در حالی که شونش رو نوازش می

 اومد، گفت:می نازدختره 

عزیزم، این خانم زیبا )به من اشاره کرد(عسل و عسل جان  -

های وستاین خانم مهربونم )به دختره اشاره کرد(ستاره! د

 خوبی برای هم میشین، بهتون قول میدم!

 رارهق انگار میگه همچین. میشیم های خوبیآره خیلی دوست

 امید دلم ته کنم؛ زندگی دلشون ور جااین دراز سالیان من

ه باالخره از شرشون خالص میشم. از طرفی هم خیلی ک داشتم

اوف! از دختره خوشم اومده که بخوام باهاش دوست هم بشم؟! 

 .کننمی دیوونه خودشون مثل رو من ها از آخراین

زیر چشمی به دختره که حاال اسمش رو فهمیده بودم، نگاه 

کنه که جوری به آرسام نگاه میکردم. دیدم نیشش بازه و یک

ی چرب کنه!  هر آن امکان داشت اون رو به جای غذا یک لقمه
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 .ادمالعملی نشون ندته دلم کمی حرص خوردم ولی عکس

تر کرد و به خودم که اومدم، دیدم آرسام خودش رو بهم نزدیک

 گفت:

 خوای از خودت پذیرایی کن عزیزم!هر چقدر که می -

هام در حد نعلبکی قلمبه شد! چی گفت؟! عزیزم؟! اون چشم

هم آرسام؟ جلوی شاهین؟ این اولین حرفی بود که از زبون 

م؟ جریان داره ه براش عزیزم شدشنیدم. چی شده کآرسام می

عسل جان، الکی دلت رو خوش نکن! آره! اما به خاطر همین 

 .عزیزم، ته دلم دوباره همون چیز تکون خورد

 رو سرم و زدم لبخندی بهش نگاه کردم و من هم مثل خودش

العملی نشون نداد و روش رو به سمت ن دادم اما اون عکستکو

 . کرد بود، شده شاهین که به ما خیره

انواع غذاها نگاه کردم که ببینم حداقل یک امشب  من هم به

غذاشون حالله یا نه! از شانس گلم که خیلی هم گرسنم شده 

 .قشنگ پهن زمین شدم حرامبود، با دیدن گوشت 

 گوشت به دوباره و کردم نگاه آرسام به و برگشتم با چندش

زل زدم.  )قشنگ از خودم پذیرایی کنم؟( د آخه لعنتی  حرام

چه جوری از خودم پذیرایی کنم وقتی هیچیتون درست 

آخ، من  -خوری؟ آخنیست؟ نکنه توام از همین گوشت می
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عاشق کی شدم؟ خاک تو سرم یعنی با طرز عاشق شدنم! این 

همه آدم تو دنیا، عاشق یک آدمی شدم که هیچیش درست 

هیچ مالک خوبی من ازش ندیدم، این رو کجای نیست. اصالً 

 آخ، ههی! -دلم بزارم؟ آخ

ستاره  نازداشتم با خودم یکی به دو می کردم که با صدای 

ز  خانم شاهین، به خودم اومدم و بهش نگاه کردم. همچین با نا

 .داد که حالم بهم خوردزد و خودش رو تکون میحرف می

کنی عزیزم؟ پذیرایی نمیستاره: عسل جان چرا از خودت 

راحت باش همه چی عالی چیده شده و مطمئن باش 

 ای هستن.آشپزهامون خیلی حرفه

 شاهین ی درست شده عزیزابخوره تو سرت هر چی که حرفه

 !جونت

 لبخندی ملیح زدم و در جوابش گفتم: 

دونم چه کار کنم! شما خودتون نوش کنید، من خودم می -

تونم چنین جوی یا شاید نمی شاید اصلًا گرسنم نیست و

 .رو تحمل کنم

این رو که گفتم پشت کمرم سوراخ شد. برگشتم ببینم کار کیه 

که با اخم آرسام مواجهه شدم ولی سریع لبخند ملیحی زد و 
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 گفت: 

 ...کهمنظور عسل جان این -

 شاهین وسط حرفش پرید و با سر سنگینی گفت:

خودم منظور عسل جان رو متوجه شدم آرسام جان، نیاز به  -

 مفهوم پراکنی نیست.

 بعد به من نگاه کرد و گفت: 

 .اگه االن نخوری، تا فردا صبحانه خبری از غذا نیست -

ها رو بخورم. که غذای  شما احمقهه! آشغال بخورم بهتر از این

خواستم بلند شم که آرسام دستش رو روی دستم گذاشت. 

حرکت سرجام نشستم. گرمی دستش هام قفل شد و بیپا

 دوباره کار دستم داد.

ی خواد از دل دیوونهکنه آخه؟! چی میچرا با من همچین می

 !من؟

 که بودند  شام صرف مشغول احمق هایآدم و گذشت کمی

 لب و کنهمی بازی غذاش با فقط دیدم .خورد آرسام به چشمم

 انداختم و با خودم گفتم:م رو باال ابروها. نمیزنه

 این دیگه چه مرگشه؟ -

به نیم رخش نگاه کردم که یکهو سرش رو برگردوند. نگاهم رو 
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دزدیدم. سرم رو چرخوندم و به ظرف خالی از غذام نگاه کردم. 

 گوشتخیلی گرسنم بود! ولی خب نمیشه به خاطر شکمم 

 .حروم بخورم

تحرک به یبکردم و من هم سنگینی نگاهش رو هنوز حس می

کردم که یکهو با صدای آشنایی سرم رو باال بردم ظرف نگاه می

 . کردم نگاه برومروه اشخاص به تعجب و با

های ها هم آدمکنن؟ یعنی، اینجا چه کار میاین سه تا این

شاهینن؟ باورم نمیشه! چرا همه چی درهم برهمه آخه؟ چرا 

کنه؟ جوری یو مخ من داره فشار وارد مجوری همه چی راین

 که هر لحظه ممکنه مخم از همچین فجایایی منفجر بشه!

سه تاشون یونیفرم مخصوص پوشیده بودند و خیلی مودب و 

من  شیک، کنار هم ایستاده بودند؛ البته امیر کمی جلوتر بود و

 .به خاطر صدای این عوضی نظرم جلب شد

وع شر با دیدنشون دوباره اون روز کذایی به خاطرم اومد و بدنم

به لرزش کرد؛ هرکاری کردم نتونستم خودم رو کنترل کنم. 

هاش آرسام سرشو برگردوند و وقتی لرزش دستام رو دید چشم

گرد شد. خواست چیزی بگه که شاهین به حرف اومد و رو به 

 ها کرد و گفت:اون عوضی

امیدوارم از پس کاری که بهتون دادم بر بیاید! هیچ خوش  -
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آدم کارتون رو انجام ندین و همچنین خوش ندارم ببینم مثل 

های من تو کنید و برخالف خواستهندارم ببینم بهم خیانت می

این عمارت مشغول هستین. درست کارتون رو بکنید تا پاداش 

 !خوبی تو دستتون بزارم اوکی؟

امیر چشمی گفت و علی و محسن سری تکون دادند که 

 شاهین با انزجار گفت: 

رو  ندارین که مثل گوسفندها سرهاتونها زبون عقبی -

 تکون میدین؟

 شاهین پشت بعد و گفتند این رو که گفت اون دو تا هم چشم

 ریعس هم من و کرد پیدا تالقی هم به امیر و من نگاه. ایستادند

 تازه هااین پس. برگردوندم آرسام و شاهین سمت رو نگاهم

دند؟ زندان آزاد ش از چجوری پس کنن؟ کار جااین خوانمی

 مجازاتشون ایرحمانه بی طور به که گفت بهم آرتین

 آرتین حتی  کنن؟می کار چه جااین االن هااین پس  کنه،می

 کناری رو من هم اون حتی نیست، خوبی آدم نظر به هم

 !پوف گرده،نمی هم دنبالم حتی و گذاشته

دیگه نتونستم جو رو تحمل کنم. بغض سنگینی سد راه گلوم 

شده بود و هر لحظه ممکن بود سر بره. دستی به میز کشیدم و 
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بلند شدم که نگاه چند جفت آدم رو روی خودم حس کردم؛ 

توجهی نکردم و سریع به سمت اتاقم رفتم. در رو هم قفل 

که از  هاییکه روی تخت ولو شدم و چه گریهکردم و بعد این

 ی سفید نریخت!های من روی ملحفهچشم

هام رو باز کردم با حس نوازش دستی روی موهام، آروم چشم

 نبود یمحال هیچی و بودم گنگ. دیدم مقابلم ای آشناکه چهره

... و کجام؟ من کیه؟ طرف ببینم تا کردممی نگاه بهش فقط و

وسیش ط چشمای به و شدم بلند جام از یکهو مغزم استارت با

گفت. مین هیچی و کردمی زل زدم؛ آروم و خونسرد بهم نگاه

خواستم از روی تخت بلند شم که حس کردم چیزی روی سرم 

نیست. دستی به سرم کشیدم که دیدم بله! بنده بدون شال، 

روی آرسام خوش قد و قامت و خوش خط و خال، روبه

 .ایستادم

سریع شالم رو از روی تخت برداشتم و روی سرم گذاشتم. با 

 عصبانیت ولی آروم گفتم: 

 من در رو قفل کرده بودم، تو از کجا اومدی؟ -

دستی به ته ریشش کشید و از روی تخت بلند شد. کلید تکی 

 :داد جواب آروم و گذاشت نمایش به رو بود که دستش
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ها رو دارم. دوماً ) به ی اتاقیادت نره که من کلید همه  -

سمت بالکن اشاره کرد(چون اتاقم کنار اتاق توعه، خیلی 

 .تونم از طریق بالکن به اتاق تو نفوذ کنمراحت می

های از گرسنگی حال حرف زدن نداشتم ولی خیلی خوب شاخ

تونم کوچیکی روی سرم در آوردم. این عجب آدمیه! نمی

 .ش کنمدرک

. رفتم عقب قدم دو هم من .اومد نزدیکم بهش نگاه کردم که

 :گفت پوزخند با و ایستاد سرجاش

 کنی؟چیه؟ چرا ازم فرار می  -

چیزی نگفتم و فقط بهش نگاه کردم که عقب گرد کرد و 

 رخ برگشت و گفت:سمت در رفت. نیم

خواستم که ببرمت بیرون و یک دلی از غذا در بیاری. اگه  -

 خواستی بیای، پایین تو بالکن منتظرتم!

 .برگشت راهش رو گرفت و رفتو بی

که پولش تونم بکنم؟ درسته احتمال اینخب! حاال چه کار می

ش هم حروم باشه زیاده ولی اگه سیر نشم، تلف میشم. حاال برا

خیال بابا به من چه؟! ون ببره؟ بیهم بد نمیشه که من رو بیر

 دونم، گرسنگیمه!االن تنها چیزی که می
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؛ هوفی کردم و سریع شال و کاله کردم و از اتاقم بیرون رفتم

استم به اطرافم نگاه کردم که خبری از اون دوتا ارازل نبود. خو

ها برم که صدای امیر، علی و محسن رو از توی سمت راه پله

 .، شنیدمیک اتاق کنار نرده

 نزدیک اتاق رفتم و گوشم رو نزدیک در بردم. صداهاشون آروم

 .دارم اومد ولی خب من گوش تیزیمی

 ها!امیر: ساکت بشین ابله

ترن، ها خیلی از ما غول تشنمحسن: مگه دروغ میگم دادا؟ این

 ترسم بمیرم!می

 .ای به سر کسی خورده باشهای اومد، انگار ضربهصدای ضربه

 ناله:  محسن با

 چرا میزنی؟ اَه! -

! یک امیر:  تا تو باشی ور اضافه بزنی، دارم میگم ببر صدات رو

 حرف تو جون هممون رو به باد میده!

هایی که بازم چیزی صاف ایستادم و متعجب به نیمه حرف

ازش دستگیرم نشد، شدم. شالم رو درست کردم و بعد یک 

مسیر بالکن رو طی و  ها پایین رفتمنگاه کوتاه به در، از پله

 .کردم
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کشید. با حضور من روی صندلی نشسته بود و سیگار می

ار وم به دیوربرگشت و یک نگاه کوتاه کرد. در حالی که دوباره 

 بود، گفت:

 .خوشحالم که دعوتم رو قبول کردی -

 پ بهش نگاه کردم و گفتم:چ -چپ

 رسنمه!گدونی که مجبورم! خیلی می -

سیگار و روی زمین انداخت و با کفشش از جاش بلند شد و نخ 

 .لهش کرد. سمتم اومد و بهم نگاه کرد

آرسام: نگران حرومی پولم نباش. من پول حروم استفاده 

 .کنمنمی

 نگاهش کردم و گفتم:  چپ -چپ

 مگه حروم نیست؟ به نظرت این کارها همشون حالله؟ -

 .شد رد کنارم از کوچیک ایتنه یک با و گرفت ازم فاصله

 آرسام: زیادی حرف نزن! دنبالم بیا!

بدون هیچ حرفی دنبالش رفتم و دوباره مثل همیشه به 

سرنوشتم فکر کردم. چقدر دلم برای خونوادم تنگ شده! دیگه 

جا دونم ایندارم از همه چی خسته میشم. خدا کمکم کن! نمی

گذره و قرار چی بهم بگذره؛ اصالً، اصالً من غلط کردم چی می
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این موضوعات شدم، خوبه؟ غلط کردم که بدون فکری که وارد 

کار شدم؛ جون هرکی که دوست داری کمکم عاشق این بدل

 کن خدا!

ه از ماشین پیاده شدیم و من به فضای زیبا و چوبی محوطه نگا

کردم؛ انقدر قشنگ و زیبا یود که قابل توصیف نبود! یک 

نمایی رستوران کوچیک چوبی بین دو سه تا درخت کاج برفی، 

 قابل تحسین رو به خودش گرفته بود. دهنم از فرط تعجب، باز

 مونده بود. همچین جایی، تو کدوم قسمت از شهره که من تازه

  جا مشهده یا یک جای دیگه؟بینم؟ اصالً ایناین مکان رو می

های نعلبکی شده برگشتم متوجه حضور آرسام شدم و با چشم

تونستم حرف ومده بود و نمیو بهش نگاه کردم. زبونم هم بند ا

 .ها نگاه کردمبزنم. دوباره برگشتم و به باقی زیبایی

کنار رستوران یک پل وجود داشت که به قسمت دیگه وصل 

 .تونست باشهشده بود؛ حاال اون قسمت هرچی می

دو قدم بیشتر از ما، مسیری سنگی به سمت در رستوران 

تا چراغ رنگی کشیده شده بود و کنار همین مسیر رو چند 

 .احاطه کرده بود

آستینم تکون خورد و با تعجب برگشتم؛ متوجه شدم که 

 و میگه:  پالتوم رو گرفته آرسام، آستین
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هات اذیت میشه، بهتره بریم داخل خیلی نگاه نکن! چشم -

 جا از سرما خشک نشدیم.تا همین

طوری که آستینم رو سفت چسبیده و بعد از این حرف همین

 .ت در رفت و بازش کردبود به سم

همین که داخل رفتیم، یک گرما و آرامش خوب به تموم 

 وجودم تزریق شد که حد نداشت! چند تا آدم مقابل در بودند،

 تا ما رو دیدند، خوش آمد گفتند و یکیشون با اشاره ی دستش

 ی باال!گفت: پایین پر شده آقا، بفرمایید طبقه

دنبال خودش به سمت راه و آرسام بدون هیچ حرفی من رو 

ها کشوند؛ من هم تا رسیدن به محل مورد نظر ایشون، پله

 اطراف رو بر انداز کردم.

ها هم مثل این تموم آدم ها چوبی بود. تموم میز و صندلی

ها بودند، یک موزیک مالیم سنتی هم پخش شده بود سنتی

 .که واقعاً، واقعاً قابل تحسین بود

ک میز دو ترین جای ممکن رسیدیم؛ یترین و خلونبه دنج

های کنارش و یک گلدون پر از ی چوبی به همراه صندلینفره

 .گل رز قرمز روی میز، روبروم قرار داشت

 :آرسام صندلی رو کنار کشید و گفت
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 .نخوردم هیچی دیشب از که بیا بشین -

با انزجار و خجالت روی صندلی نشستم و آروم تشکر کردم. 

 :گفت کشید ه صندلی خودش رو کنار میآرسام در حالی ک

 کنی درست بکن!یا تشکر نکن، یا وقتی می -

 ررویه ها!پهام گرد شد. عجب از حرفش چشم

 کنم کوفت قراره چی ببینم توجهی نکردم و ساکت نشستم تا

 .راحت بشم شکمم درمون و دردبی صدای از تا

 که نظر من رو بپرسه چند تا چیز تو برگهآرسام بدون این

 از بعد بالفاصله که پوشی شیک گارسون دست و زد عالمت

 .رفت هم بعد و داد شد، پیدا کلش و سر ما نشست

ها که ناگهان گلدون از جلوی چشم دوخته بودم به گل

ها هام محو شد. با تعجب به آرسام نگاه کردم. با دقت گلچشم

رو از توی گلدون برداشت و بعد با چند تا چیزی که از توی 

ها رو قشنگ بهم دوخت و سمت من جیبش در آورد، ساقه

 .گرفتش

 :های دستش و خودش نگاه کردم و گفتممتعجب به گل

 چه کارشون کنم؟ -
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 :ابروهاش رو باال داد و گفت

 کنی؟وقتی گل بهت میدن، چه کارشون می -

 :تر جواب دادمدوباره متعجب

 .ها مال من نیستاما این گل -

 :سرش رو تکونی داد و گفت

 اما االن ماله توئه! -

 :لب ورچیدم و گفتم

یعنی چی بزارشون سرجاش! االن صاحبش میاد یک چی  -

 .بهت میگه ها! خوب مال و اموال مردم رو کش میری

هاش رو به هم مالید؛ گل رو گذاشت کنار دستم و بعد دست

 :دوباره گفت

 خوای هم برندار!خوای بردار نمیهر جور دوست داری، می -

 گفتم:با حرص 

نیازی نیست برای خودت نقش بازی کنی، جناب کاله بردار!  -

دونم چه مار خوش خط و خالی هستی. چرا این اداها من می

 ...جیاحتیا رفتارها جوراین به من! ها؟ میاری در خودت از رو
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ی عوضی! فکر کرده حرفم با اومدن گارسون نصفه موند. پسره

نشون میده. اصلًا کیه که هر روز یک مدل از خودش رو 

 .... میشهوطوری مهربون فهمم چرا گه گداری ایننمی

قشنگ معلومه منو بچه فرض کرده؛ خوب بچم دیگه، اگه بچه 

فکر  خوردم و بدوننمی هاش روحرفنبودم انقدر راحت گول 

 .دنبالش راه نمی افتادم

میز پر از خوراکی و غذا شده بود؛  وقتی به خودم اومدم،

 ،ساالد و ترشی پلو و جوجه، سبزی و باقاالقاتوق، خورشت قرمه

ی چند رنگ ژلهشیشلیگ و جیگر، نوشابه و دوغ و همینطور 

 .کل میز رو پر کرده بود

با دهنی باز به همه ی غذا ها نگاه کردم و اول کاری صدای 

چند  خیالبیشکمم من رو از کنترل در آورد و بدون مکث و 

 .خوردممیستم تونمیلحظه پیش، از هرجا که 

با  رو باال کشیده بودم که مثل جارو برقی تموم غذاها تقریباً

نفر سرم رو بلند کردم و با چشمای  یکاهم  -صدای اهم

 .شدم مواجهه سی متعجبطو

 کردم؛ خودم رو جمع و جور کارهاتازه به خودم اومدم که چه 

کردم و صاف نشستم. به آخرین ظرف غذام که جوجه بود نگاه 

 .کردم و بعد دستی به شکمم زدم
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خیلی خجالت زده شدم که دوباره جلوی این آدم عجیب و 

غریب سوژه شدم. زیر چشمی بهش نگاه کردم که دیدم هنوز 

 .کنهمیور و ور داره به من نگاه 

 :با طلبکاری تمام گفتمدوباره شیر شدم و 

چیه، غذاخوردنت تموم شده که داری به من نگاه  -

 ؟کنیمی

انگار حواسش نبود و بدون عکس العملی همینجوری داشت به 

کرد که با صدای گوشیش به خودش اومد و سریع میمن نگاه 

 .گوشیش رو از جیبش در آورد و بهش نگاه کرد

رسام تو هم آ اخمای که نبود خط پشت انگار آدم جالبی

 به و گذاشت جیبش توی دوباره و کرد قطع رو گوشیش رفت؛ 

 .نگاه کرد کردم،می نگاهش داشتم دفعه این که من

 :به ظرف غذام نگاه کرد و گفت

 .اگه هنوز سیر نشدی تمومش کن بریم -

ام اشته کردم. انگار نگاه ظرفم به و زدم شکمم به دوباره دستی

 .اون چند لقمه ی آخر رو بخورمتونستم نمیکور شده بود که 

به ظرف ژله نگاه کردم و آروم به طرف خودم بردمش و یک 

 .قاش ازش خوردم
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 مزه تعداد به شد باعث همین. بود اومم، طعمش معرکه

گه دی اضافه بشه و در نتیجه ظرف ژله هم خالی بشه. هامزدن

خوری پراحساس پوکیدن بهم دست داده بود، از بس که 

 .کردم

 دستپخت آشپز این غذاهاواقعاً یا بودم،  خیلی گرسنه یا من

 .معرکه بوده که من یک دلی از غذا در آوردم

ای نامعلوم نقطهچشمم به آرسام خورد که دست به سینه به 

خیره شده و حواسش به کل پرت اینجا بود؛ به ظرف غذاهاش 

و که اال ژله و جوجه ر از هر کدوم نصفه خورده بود، نگاه کردم،

 .کنده بود لکش روک

ش ای باال انداختم و دوباره بهش نگاه کردم؛ یعنی حواسشونه

وباره که چه کاری دکنه میداره به این فکر  احتماالً کجاست؟

 .نهحیوانی نجیب فرض ک مثالًانجام بده تا من رو  تونهمی

هوفی کردم و صندلی رو عقب کشیدم و بلند شدم. این صدا 

 صدا!بیعاملی بود برای برگشتن آرسام از حالت 

از رستوران خوشگل و جذاب بیرون اومدیم و به سمت ماشین 

تونستم راه برم و نمیآرسام روونه شدیم. انقدر پر شده بودم که 

 .زدممیله  -فقط له

ن گیر کرد و پیچ بدی زمی هایفرشاز آخرم پام به سنگ 
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 .خورد؛ آخی گفتم و بدون تعلل روی زمین پهن شدم

از بس درد  تونستم به پام حتی یک تکون کوچیکی بدم،نمی

کرد. دستم رو روش گذاشته بودم و از درد به خودم می

 .پیچیدم که رو هوا پرواز کردممی

ره در حالی که دوبا ؛بودمبه خودم که اومدم تو آغوش آرسام 

کفری شدم و با طلب بسیار زیاد  ساس خوب بهم تزریق شد،اح

 :گفتم

. خواد دستات بهم بخوره لعنتینمیبزار پایین دلم  من رو -

 چرا این رو متوجه نیستی؟

 آروم گفت:  تر گرفت ومحکم من رو

 هات به سمت ماشینم بیای نه؟بالخوای با می حتماً -

 جسورانه جواب دادم: 

 !پایین بزار گفتم من رو ،اونش به تو ربطی نداره -

انگار دیگه به ماشینش رسیده بودیم، درحالی که در رو باز 

 کرد گفت:می

 .ر نمیدی زبون درازدستوتو اینجا  -

کرد که بیخیال پررو بودن آرسام شدم. من رو میانقدر پام درد 
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روی صندلی جلو گذاشت و در رو بست؛ خودش هم طرف 

 .دیگه اومد و پشت فرمون نشست

 :هش نگاه کردم و با درد گفتمب

 .کنهمیی درد خیل  -

 :ماشین رو روشن کرد و گفت

 .جمع نکردی حواست رو، چه کار کنم؟ خودت خب  -

 :با حرص گفتم

 ! نباید من رو ببری دکتر؟ شاید شکسته باشه خب وا،  -

با خونسردی  روند،میدر حالی که داشت به خیابون اصلی 

 :گفت

تو که نترس  فوق فوقش یک ساعته؛کال نداره، دردش اش -

 !با یک پا غش کردی؟ یکهوو شجاع بودی. چی شد 

هش ی بیرون نگاه کردم و دیگه بمنظرهسرم رو برگردوندم و به 

نقشه  دخترهاچیزی نگفتم؛ من موندم این چطور برای 

کرده وقتی اخالقش انقدر افتضاحه. میریخته و عاشقشون می

 !من مهربون بوده که عاشقش شدمحاال همچی میگم انگار، با 

 هامچشمچطور خوابم برده بود که وقتی  دونمنمیاز درد زیاد 

رو باز کردم، تو آغوش آرسام بودم که من رو روی تخت 
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 .گذاشتمی

به اطرافم که نگاه کردم، تعجب کردم! یک جای جدید و 

 ! مثل عمارت اون بزدالی احمق عجیب و غریب،

سفید باالی سرم ی پوشیهخواستم چیزی بگم که یک مرد با 

 کرد رو. رفت بود دیده آسیب که قرار گرفت و سمت پای چپم

 :گفت و آرسام به

 کارت میشه؟چه   -

 و، با اون مرد خو گرفته بود هاشوقتآرسام برعکس همه ی 

 :خیلی صمیمانه جواب داد

 .دوست که خیلی برام عزیزه یک  -

کردم که احساس میقشنگ آرسام رو تجزیه  ایهحرفداشتم 

کشیدم ای خفهکردم پای چپم توسط اون مرد کنده شد؛ جیغ 

 اومد گفتم:می هامچشمو در حالی که اشک از 

 !کنممیخواهش آرومتر، کمی ، آخ، تو رو خدا -

 مرد با لبخند بهم گفت:

 !قوی باش آروم باش دخترم، -

گرفتم و تموم دردم رو با فشار اون  هامدستمحکم پتو رو الی 

کرد که انقدر میداشت با پام چه کار  دونمنمیخالی کردم؛ 
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ی نگران آرسام چهرهدر حد مرگ رفتم که  تقریباًکرد. میدرد 

دونستم حتی داره چی بهم میگه. نمیرو باالی سرم دیدم و 

 هوش از که ضعف خاطر به هم شاید به خاطر درد بود و شاید

 .رفتم

*** 

 **آرتین

بودم که  ایای گذشته بود و من در حال کشیدن نقشههفته

نجات بدم. حداقل خوبیش اینجا  هابتونم عسل رو از اون آدم

ونستم حالش خوبه و هنوز همون شجاعت دبود که حاال می

 .ش رو دارهاهمیشگی

خدا کنه همه چی درست پیش بره و بتونم با یک تیر چند 

ش رو اهم رو رها کنم، شاهین و دار و دستانشون بزنم؛ داداش

 .از بین ببرم و عسل رو نجات بدم

ی عسل و هوفی کشیدم و سرم رو روی میز گذاشتم؛ چهره

رفت. صدای ام بیرون نمیه آرسام یک لحظه از جلوی چشم

 .خواست داد بزنمدار ترم کرده بود و دلم میبغضموزیک 

م اکالفگی به صورتم رو از هادستسرم رو بلند کردم و 

 :ش کنارم اومد و گفتکشیدم؛ محمود با فرم مخصوص

خواین چیزی مین خیلی وقته اینجا نشستین، آرتین،آقا  -
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 براتون بیارم؟

 سری تکون دادم و گفتم: 

 .قهوه بیاری ممنون میشم -

 :چشمی گفت و خواست بره که دوباره صرف نظر کرد و گفت

 .بگمواستم بهتون خستش یک چیزی میرا -

 کردم گفتم:ی رز تو گلدون نگاه میهاگلدر حالی که به 

 !چی شده؟ بگو -

ی پیش آقا داداشتون با یک خانم کم سن و امم، هفته -

 .سال اینجا بودن

 :با تعجب برگشتم و بهش نگاه کردم و گفتم

 گفتی؟ آرسام اینجا بود؟چی   -

 سری به معنای تاکید تکون داد و گفت:

 .له شکی هم ندارمب -

 :متعحب و شگفت زده دستی تکون دادم و گفتم

 .تونی بریاشه میب -

چیزی نگفت و رفت. چطور میشه که اون اینجا اومده باشه؟ 
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ترسه و داره خودشو آفتابی اونم با عسل؟ چطور دیگه نمی

ش رو واقعا از اکنه؟ چش شده این پسر؟ فکر کنم عقلمی

 .نهکدست داده که این همه ریسک می

 بده، افزایش اینجا به رو آمدش و رفت بخواد اگهبه هر حال 

و در م تحت کنترل خودم در بیارم. باید باهاش ره رو اینجا باید

 .گردونم برش بتونم شاید رو بشم؛

ار ماشین شدم و قبل از اینکه حرکت کنم، یک دور سو

 با رستوران این کردم؛ نگاه رو آرسام سنتی رستوران فضای

 خودش درست شده و قبل از اینکه اون اتفاقات غمگین یایده

 .ردکرخ بدن، خودش اینجا رو اداره می

ای ها خوب بود و زندگی بی دغدغهچقدر همه چی اون موقع

، به این وضع اشبچهونم چطور با مرگ زن و دداشتیم؛ نمی

رسید. اون زنش رو دوست نداشت، اما به خاطر همون و 

روز تو  م بهمون نگفت اونوقت ههیچید. ش، به اینجا رساهبچ

و م کردم، نتونستم این ره شمال چه اتفاقی افتاده و هر کاری

 .بفهمم

آهی کشیدم و به سمت عمارت روندم. موزیک رو ریپلی کردم 

ام رو روی هم هچشم»آروم، باهاش همراهی کردم. -آرومو 

و رو به ت میارم آخه تو رو، کم میزارمو، تو رو به یادم میارمو،
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 «...یادم میارمو

  .با صدای زنگ گوشی، موزیک رو کمتر کردم و جواب دادم

 سالم داداش خنگول، کجایی؟ آیلین:

 :خندیدم و با مهربونی گفتم

طوری آبجی کوچیکه؟ تو راهم دارم میام. چیزی چ -

 خوای بخرم؟نمی

 :خندید و با شیطنت گفت

 .بخر بیار چیزهارا چند بسته لواشک و این چ -

 چیز دیگه؟ ،به چشم، حتماای   -

 .دادا جون فعالًنه دستت مرسی، : آیلین

 فعالً.  -

دونم موزیک رو دوباره بلند کردم و به عسل فکر کردم. نمی

چطور انقدر مجذوب این دختر شدم که یک لحظه یاد و 

دونم قسمت بیرون نمیره. نمیام ی زیباش از جلوی چشمچهره

 ش رو داده به کجا ختم میشه.اترتیب آرسام که طوفانی این

 امدونم باید چه کار کنم. خدایا کمک، برای اولین بار نمیهوف

 .کن امکن، کمک
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ونه این دختر رو برنجونه؟ این کاراش توای، چطور آرسام می

از بچیه آخه؟ تا حاال هیچ دختری رو به این رستوران نیاورده، 

 کشه؟ای داره میچه نقشه

 عسل**

ام رو باز کردم و به هچشمای که داشتم، آروم ف خفهبا ضع

 دقیقه چند تا که بودیم جایی اطرافم نگاه کردم. هنوز همون

. بود دلنشین ولی ساده فضا. شدم بیهوش پام خاطر به پیش،

 که بود راستم یکی و روبروم یکی چپ، یکی پنجره، تا سه دو

ی پایین پنجرهتاشون وصل بود. سهی توری سفید به هر پرده

سمت راستم، یک میز گلدون پر از گل بود و کنار همون میز، 

 حال نداشتم بقیه رو نگاه کنم و با بود. دیگهیک کمد بزرگ 

  .م کردناوصل سرُم دیدم سوزی که تو دستم حس کردم،

 اون موقع حرف م رو ببندم کههاچشمخواستم دوباره 

 ”دوست دختر؟”اومد؛  یادم آرسام

 کنه همچین نسبتی با من داره؟فکر مییعنی 

 دوست داشته باشه؟ من رویعنی میشه اونم 

دست بکشه و قبل اینکه  کارهاشمیشه به خاطر من از این 

 کنه؟حل دیر بشه خودش، همه چی رو 

اگه بخواد برگرده،  ش میشم.ابرگرده، من بیشتر عاشق واقعاً اگه 
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، بینمو بر خوام دوریشنمی. من خیلی خوشحال میشم

 .خوامینم

ای کوتاه باز شد؛ سریع تو عالم خودم بودم که در با تقه

ام رو بستم ولی زیر چشمی به کسی که اومده بود هچشم

 .کردمم، نگاه میاداخل اتاق

برخالف همیشه چهرش نگران و پشیمون به نظر  آرسام بود.

یک  شسید؛ اومد سمت من و کنارم نشست.از بوی تنرمی

 یک حس شیرین وغم انگیز!  !حس خوبیک ، ی شدمجور

حرکت منتظر بودم که صدای طنین اندازش بیهمون جور 

ا ام باز بشه و نگاهمون به هم تالقی پیده باعث شد، الی پلک

 .کنه

اش چه حس خوبی به وجودم هاش، آخ که اون چشمهچشم 

 طوسی،ای هچشم دونست! اینکرد و خودش نمیتزریق می

ولی راز آلود رو دوست دارم. هرکاری طوسی ای همن این چشم

تونم از احساسی که بهش دارم فرار کنم. چون مین هم بکنم،

  دارم! دوستش  واقعاًمن 

فقط به  ؛، شوک زدم کردامگونهاش روی هنوازش دست

یک چیزی مثل تسخیر شدن تو  کردم.اش نگاه میهچشم

مردی که باالی سرم ایستاده و مشخص طوسی ای هچشم
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 .گذرهش چه فکرها که نمیانیست توی ذهن

صدای در زدن، احساساتم رو از برق کشید و به خودم اومدم؛ 

 .آرسام هم صاف ایستاد و آروم بفرماییدی گفت

ردم، همون کآرسام نگاه می یدر حالی که به ظاهر آشفته

 .ل اومددکتر رو دیدم که با یک چند تا دارو داخ

لبخندی به آرسام و من زد و اومد سمت من و در حالی که 

 :ذاشت، گفتگداروها رو روی میز می

 الت چطوره بانو؟ درد نداری؟ح -

کمی پام رو تکون دادم و متوجه شدم که دردش کمتر شده، 

 :برای همین رو به دکتر کردم و گفتم

 .ردش از قبل بهتر شدهد -

م بیرون کشید و رو به اسری تکون داد و سرم رو از دست

 :آرسام کرد و گفت

رو داشته باشی داداش، به  تهتره چند روزی هوای عشقب -

، ممکنه حالت تهوع و اشخاطر ضعف چند دقیقه پیش

های سرگیجه بهش دست بده؛ غذاهای مفید و ویتامین

 .مفید رو بهش بده، انشاهلل تا چند روزی دیگه خوب میشه
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ای دکتر گوش هدقت به حرفبه آرسام نگاه کردم که با 

 ودوباره از جذابیت چهرش، از این رو به اون رو شدم  ؛دادمی

 .ش دادمحبه خودم ف امدوباره تو دل

 :آرسام به دکتر گفت

وید جان، ممنون از این کمک زیبات! اگه میشه جز من و ن -

 باشه؟ ندارم دوست بودم؛ اینجا خودت کسی ندونه که

 :گفت خنده با ش نوید بود،ادکتر که حاال فهمیدم اسم

 شه داداش نگران نباش. اما فکر نکن کارت اشتباهه، هربا -

هاش رو پر مردی احتیاج به یک خانم زیبا داره که تنهایی

کنم ظاهر و باطنت نسبت به قبل بهتر شده کنه. فکر می

 .که بعد سه سال اینجا آفتابی شدی

نده به نوید آرسام سری تکون داد و برای اینکه جو رو کش 

 :گفت

 .وب دیگه بهتره که ما زحمت رو کم کنیمخ -

 :خواست خم بشه که نوید گفتاومد سمت من و می

 وای برات ویلچر بیارم، اینجوری اذیت نشی؟خیم -
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رگشت و ب ش ده انگشتی من بود،اهآرسام همین جور که فاصل

 :به نوید نگاه کرد و گفت

 .داداش مشکلی نیست نه -

ز ش گرفت؛ گر گرفتم و اارو دوباره تو آغوشاین رو گفت و من 

م بریده ادونم چرا زبونحبس شدم. نمی کاپشنشخجالت تو 

واقعاً شده بود و قدرت حرف زدن نداشتم. انگار این مرد 

 .کنه که حاال من این مدلی شدمرو جادو می دخترها

خالصه همه چی تموم شد و دوباره داخل ماشین آرسام، به 

رفتیم. به جاده زل زده بودم و عوضی می سمت عمارت خان

شده  امم به کل پرت بود. دوباره بغض مریض، سد راهاحواس

 .خواستبود و دلم آغوش بابا و مامان رو می

م به کل مریض شد و ااومد، ذهن امچهرشون که جلوی چشم

ام به خاطر هچشمم حرارت گرفت و اتاب شدم؛ بدنبی

 .شد خیس -ی دلتنگی، خیسهااشک

م رو بدتر اموزیک آروم و غمگین که در حال پخش بود، حال

ردم؛ انگار ککرد و حتی دیگه وجود آرسام رو احساس نمیمی

پرت بود که از چند دقیقه پیش، هیچ  اشم کال حواسه اون

 .شدخارج نمی اشحرفی از زبون
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ونم چه مدت گذشت که متوجه شدم موزیک در حال دنمی

 .ه و آرسام، عجیب به موزیک دل دادهپخش رو دور تکرار

واقعا  دقت بیشتری روی موزیک کردم و احساس کردم،

 !زیباست

چی بگم؟ از حالم... از خودم؟ از فردام بگم؟ دست  از -

  ...بردار

  ...منو تو این حال خودم، بزار و برو، دست بردار

  از تو نه، از خودم پرم، تو این حال خوبم،

  ...ترکم کن

  ...م کرد، دنیا... درکم کناکرد، دنیا قال دنیا خارم

م غمور شد؛ به طوری که درد و  -موراز ریتم موزیک  امبدن

 .خودم رو فراموش کردم و نظرم رو آرسام جلب شد

بهش نگاه کردم. غرق تو دنیای خودش و این موزیک بود؛ 

زد. مگه میشه آدم غم عجیب بود! غم تو چهرش فریاد می

 .آدم بدی هم یک روز خوب بوده نداشته باشه؟ هر

بزارم و بهش نشون  اشم رو روی دستاخواست دستدلم می

دست  زد و می گفت،م فریاد میابدم چقدر برام مهمه؛ اما قلب

 .نگهدار
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م به ااز جام پریدم و قلب یکهومحو رویاهام بودم که با صداش 

 .شمارش افتاد

 درویش کنی؟و ر هاتخوای چشمتموم شدم. نمی آرسام:

 رو ریتم خودش بود؛ صدای امزدم و هنوز قلبنفس می -نفس

 .موزیک رو کم کرد و کشید کنار و به من نگاه کرد

 هو؟یکت شد چ -

 شمرده گفتم: -بهش نگاه کردم و شمرده

 ت... تر... ترسیدم!   …ت -

 وا رفته بهم خیره شد و با حرص گفت:

 .فکر کردم داری هالک میشی -

دوباره ماشین رو روشن کرد و به مسیر خودش این رو گفت و 

 .ادامه داد. دیگه حتی موزیک رو هم بلند نکرد

انصاف! دوست داره یعنی هالک بشم؟ اگه دوست داره بیچه 

ش برد اچرا من رو پیش دوست ؟کنهمیپس چرا تعلل  بمیرم،

 !ین مرد مبهوته؟اتا پاهام رو معالجه کنه؟ چرا انقدر 

 .خودم اومدم دوباره با صداش به

 .خسته شدم، اه؟ کنیسه، چقدر بهم نگاه میب -
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 بهم گره دوختم و گفتم:ابروهام رو 

نم ببینم کمی اتردم نگاهگهی بر می حواسم نیست خوب، -

 .فهمم یا نهچیزی ازت می

 نگاه کوتاهی بهم کرد و بعد موشکافانه گفت:

 ؟خب به چیزی هم رسیدی -

 مور شدنم گفتم: -رش کردم و با همون حالت موانگاه

 !ی سختیت؛ مثل یک مسئلهاتونم بفهمنه، نمی -

 :گفت و زد پوزخند معنا داری

 .مردهاخوره، درک و فهم نمی اتبه سن -

ی بزرگ روبرو نگاه کردم؛ انگار رسیده برگشتم و به دروازه

و پرسرعت درنگ بیبودیم. دروازه با یک بوق باز شد و آرسام 

 .و کناری ماشین رو پارک کرد به سمت حیاط بزرگ روند

 ی آخر پیاده شدن از ماشین گفتم:لحظه

 .فهممباالخره می -

ای تا پام رو روی زمین گذاشتم، ضعف کردم و جیغ خفه

یا حاال چه جوری اکشیدم؛ یادم رفته بود که چالق شدم. خد

 برم؟ اماین همه راه رو به سمت اتاق
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چ قبل از اینکه بخوام راه حلی برای خودم پیدا کنم، بدون هی

و دوباره گرمای آغوش آرسام رو  شدمدرنگی روی هوا معلق 

 .تجربه کردم

دون اینکه راهی بره بامون بهم تالقی پیدا کرد؛ هدفعه نگاهاین

زد. انگار سعی داشت تموم زل زده بود بهم و حرفی نمی

 .ش رو نداشتاولی توان یزه،ش برهاش رو توی چشمهاحرف

 سریع به خودم اومدم و با تحکم گفتم:

وام برم. به تو احتیاجی خمن رو بزار زمین، خودم می -

 .ندارم

به خودش اومد و بدون اینکه حرف من رو گوش بده، راه پشت 

 .زدسو می -سوعمارت رو درپیش گرفت. جایی که تاریکی 

ن چندین ماه قبل تو کوچموبا دیدن این تاریکی، یاد اتفاقات 

کردم، نمی رو فکرش ا کجا؟هها کجا و این روزافتادم؛ اون روز

نم. چقدر کپشت مردی رو بگیرم که مدام باهاش برخورد می

ع ا وداجالب که هنوز اتفاقی برام نیفتاده و به زودی باید با دنی

 .کنم

م دل دونم چرا حاال از در اصلی داخل نرفت؛ ولی خوب شد،نمی

خواست با اون ارازل چشم تو چشم بشم. شاید آرسام هم نمی
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 .ها ظاهر بشهخواد با این تیپ جلوی اوننمی

خواد من رو زمین بزاره. به خودم که اومدم، دیدم آرسام می

 :و بکنه گفتر قبل اینکه این کار

 .ت رو روی اون پا نندازیاسنگینی -

دوباره مثل کاری رو کردم که گفت.  وقتی من رو گذاشت،

سری پیش دری کشو مانند رو هل داد و بازش کرد. به اطراف 

ا و... نبود. چندین درخت سمت هنگاه کردم؛ خبری از نگهبان

 .شدیمما رو هم حصار کرده بود و تو این تاریکی دیده نمی

 و باال داد و گفت:ر شهاآستین

 !خیلی خوب بیا -

 ای باال انداختم و گفتم:شونه

 .خوام راه برممی دی،اگه اجازه ب -

چیزی نگفت و کناری ایستاد؛ من هم با زحمت زیاد تالش 

ه کردم بتونم راه برم. فکر کنم پنج قدم بیشتر نرفته بودم ک

جلوی دهنم  درد پام شروع شد و قبل اینکه جیغ بکشم، یکهو

 .گرفته شد

 ای کرد و گفت:دندون قروچه
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 ی آخه؟خوای بدبختم کنی دختر؟ چرا انقدر لجبازمی -

ام هچشمدیگه نای صحبت کردن نداشتم؛ تموم عجزم رو توی 

ریختم و اون هم برای یک ثانیه چهرش رنگ عوض کرد و 

 .کالفه شد

 زیاد، نسبتاًبدون حرفی دوباره من رو آغوش گرفت و با سرعت 

ه من کدر حالی  دفعهاینراهرویی رو رد کرد و یک جا ایستاد. 

 .ش رفتیمارو باز کرد و داخلش بودم، دیوار کشویی ابغل

 !آخیش باالخره روشنایی رو دیدم

من رو روی تخت گذاشت؛ به اطراف نگاه کردم. عع اینجا که 

هم  شاید اون دفعه اتاق خودمه! چه جالب این همه میانبر بلده.

 .، با همین راه اومده باشهامکه اومد توی اتاق

یوار رفت بهش نگاه کردم؛ نفس عمیقی کشید و سمت همون د

ی کتاب کلید میانبر کرد. فکرش رو بکن، قفسه اشو درست

 .اون پشته

ندیدم! آیا شاهین عوضی چیزهایی جلل خالق! تا حاال همچین 

 خبر داره؟ چیزهاهم از این 

ود و ی باال انداختم و به آرسام که جلوی آیینه ایستاده باشونه

 گاه کردم و گفتم:ن کرد،سر و وضعش رو مرتب می
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 ا رو بلده؟هراه این هم، شما رئیس یگم،م -

 .بهم نگاهی کرد و دوباره برگشت

رو ها سی اینجور چیزک ه، جز خودم و یک نفر دیگه،ن -

 .دونهنمی

 سری تکون دادم و دوباره گفتم:

 م اومدی، با همین راه بود؟اون دفعه که اتاقا -

هوفی کرد و سمتم اومد. روی تخت نشست و بهم نگاه کرد و 

 گفت:

 .های متنوعی دارمرنه، من پشتکا -

 در آوردم و گفتم: اداش رو

 ًً .معلومه اصال -

 سری تکون داد و گفت: خیالبی

کنی. خوشحال باش که تا اطالع ثانوی، اینجا استراحت می -

 .بینیی شاهین رو نمیقیافه

 رفت گفتم:در حالی که سمت در می

 .م نیاد خوشحال ترم میشماگه مثل تو، توی اتاقا -
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که چقدر دلم آخ  در ایستاد و نیم رخی به من نگاه کرد. جای

 !ضعف رفت

 گفت:

من که میام؛ اما شاهین حق نداره به قلمرو من نزدیک  -

 .بشه. نگران نباش! تو مال منی

تو مال منی، تو مال  این حرف رو زد و از اتاق بیرون رفت؛

 !منی

چندین روز گذشت و با استراحت کامل باالخره پام خوب شد؛ 

 سام هوام رو داشت و یک سره ازآرا چقدر هبماند که این روز

م هآورد. آخرهای روز بهبودیم، اون بیرون غذاهای مفید و...می

اندازه بیم شریک شده بود و نگم که چقدر اتو غذا خوردن

 !ش شدماهوابست

 هدف شاید همین اتفاق، چیز خوشایندی برای رسیدن به

هیچی  در برابر اون واقعاًم که من این روزها فهمید .باشه آرسام

نتونستم یک فکری کنم تا بتونم خودم رو ازشون  نیستم.

خالص کنم و همین جوری برای خودم و خودش خاله بازی 

 .زنمنم و دم نمیکمی

م رو ببینم. چی میشه بیاد من اهوادانخواد خهعی خدا، دلم می
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ونجا بتونم رو ببره پیششون؟ حداقل پنج دقیقه هم بسه. شاید ا

خوام از از دستشون خالص بشم. انگار خودم هم نمی فرار کنم

چه رهایی  غل و زنجیری که آرسام برام پهن کرده، رها بشم.

 !تلخی

قف سی کز کرده بودم و به اسر رفته بود از بس گوشه امحوصله

ای پشت شیشه خیره شده بودم؛ امروز رو هو دیوار و نگهبان

و عمارت بگردم تا ببینم چی دستگیرم غنیمت دونستم، کمی ت

میشه. هنوز هم نتونستم بفهمم وجود اون سه آشغال اونم 

 برای چیه؟ اینجا،

رو بپوشم  شنلی که آرسام برام هدیه داده بودخواست، دلم می 

خواد و همین کار هم کردم. امروز تو عمارت دیگه جشنی می

 .از همیشه استتر خلوتو از سکوت معلومه، اینجا  برگزار بشه

 امروبروی آیینه ایستادم و خودم رو برانداز کردم؛ حس

رم چاق میشم به جای اینکه الغر بشم. عجب دا فت،گمی

 م من! انقدر در مورد عجیب بودن این و اون گفتم،امخلوقی

 .خودم گرفتارش شدم

نگاه کردم؛ خوب  اماز اتاق اومدم بیرون رفتم و به دو طرف

راست رو در پیش گرفتم و موقعی که به ته  خبری نبود. راه

 .خوردبه در بزرگ طالیی  امچشم سالن رسیدم،
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همین در من رو کنجکاو خودش کرده بود؛ در ، از همه بیشتر

تر آتیشیرو  امحالی که دم و دستگاه داخل این در، کنجکاوی

 .کرده بود

ون ا اما انگار چیز مهمی نبود که، با اینکه آرسام متوجه شد من

 .نه تهدید کرد نه چیزی گفت دم و دستگاه رو دیدم،

دستگیره رو  آروم سمت در رفتم و دستی به روش کشیدم.

 .گرفتم و پایین دادم. اه لعنتی، قفل بود

ه میانبری ب کمی فکر کردم و یادم اومد که، از تو اتاق خودم،

 رفتم و در رو قفل کردم. امسریع سمت اتاق این سمت هست.

 خیالبیتو اتاقم دوربینی کار نزاشتن که آرسام، انقدر فکر کنم 

  زنه. میم پرسه اتو اتاق

 با در سمت قفسه رفتم و همون کاری رو کردم که آرسام کرد؛

 .رفتم تاریک راهرو داخل بالفاصله و شد باز کوتاهی تیک

 آوردممیدوباره در رو بستم. وای کاش حداقل با خودم کوفتی 

 .تا اینجا رو روشن کنم

ترسم سوسکی چیزی زیر پام بیاد. ها، میهیچی دیده نمیشه

 !شد اموای! از فکر همچین چیزایی چندش

 از برداشتم؛ قدم راهرو چپ سمت به و کشیدم عمیقی نفس

ها آماده ملخک کوخ این برای رو خودم و بودم گرفته دیوار
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 .کرده بودم

 من آرسام سری اون که رسیدم جایی همون به مدتی گذشت.

 .ش بیرون آورداحلق از رو

دستی به دیوار کشیدم که این هم خیلی باحال باز شد؛ 

 .ش خر کیف شدماراست

آروم و با مالحظه داخل رفتم و اطراف رو نگاه کردم؛ خب 

ای درست اومده بودم. هنوز نور کوچیکی وسط اتاق بزرگ دایره

 .مانند رو احاطه کرده بود

 های بیشتر اضافه شدهطراحی دفعهاین رفتم؛ کاغذها سمت

ی ریز بود. روی دیوار هم طراحی یک فرمول بود و چند نوشته

 .و عجیب غریب هم کنارش بود

سرم رو که برگردوندم، با بشری همانند همین عکس روی 

ش رو نگاه اداخل محتویات و رفتم دیوار مواجه شدم؛ سمتش

 .بزنم که صدای باز شدن قفل اومدکردم. خواستم بهش دست 

 دونستم باید چه کار کنم.به شمارش افتاده بود و نمی امقلب

ی ریزی سریع زیر یک میز نسبتا کوچیک رفتم و چون جثه

رو گرفتم تا یک وقت صدایی ام جا شدم. جلوی دهن داشتم،

 .چیزی ازم در نیاد
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ی باز اومد. صداتونستم ببینم و فقط صدا میهیچ چیزی نمی

صدای ، دم زدن یک نفر و بوی عطر تلخ و ناآشنا، قشدن در

ه رو شنیدم که انگار تازه ب یاسراز آخر صدای ، کاغذ و شیشه

 :اتاق اومده بود

 ؟کنینمیروفسور، بهتره بریم. اینجا چه کار پ -

  صدای پروفسور:

روزها اومدم همه چی رو راست و ریست کنم. آرسام این  -

 .نمیشه دیگه بهش اعتماد کردزنه، خیلی مشکوک می

 عجیبی دیدین؟زچطور، چییاسر: 

 :کمی مکث و دوباره صدای پروفسور

ه اولش قاط زده؛ البت کامالًاز وقتی اون دختر اومده اینجا،  -

 !ومد. اما االن بدتر شدهانمی امهم زیاد ازش خوش

 ش:او صحبت یاسری صدای خنده

گه چیزی متوجه ا زیاد حساس شدین. شاهین خان زرنگن، -

 .االن ساکت نبودن شدن،می

 .دونم. اما باید آرسام رو تحت فشار قرار بدیمپروفسور: نمی

قفل شدن در و رهایی من از حالت ، صدای پا و خارج شدنشون

 .خوفناک
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اشون هحرفآروم از زیر میز بیرون اومدم و صاف ایستادم؛ به 

تقصیر من فکر کردم. یعنی چی که تغییر کرده؟ چرا حاال 

در پدازن؟ چرا این پروفسور رو من تا حاال ندیدم؟ اصال چه نمی

ار کشتگی با آرسام داره؟ باید به آرسام بگم که قراره تحت فش

 قرار بگیره؟

بهم  نه. آرسام این چند روز خیلی نه،؟ چه منه برو بابا اصال ب

نگاهی به اطراف . کمک کرد. شاید گفتن منم کمکی بهش کرد

هراس  اشچی اینجاست که پروفسور از فاش شدن انداختم.

 داره؟

ام به سمت اتاق دیگه منتظر نشدم و از همون راهی که اومدم،

 .روونه شدم

ستم که با صدای بم بودم و داشتم قفسه رو میاپشت به تخت

 .آرسام یک هین بلندی کشیدم و برگشتم و به دیوار تکیه دادم

با باز شدن  م بود.اوی قلبم راهام رو بسته بودم و دستچشم

 .چشم هام، آرسام رو نیم قدمی خودم دیدم

 .شبیه لبو شده بودکامالً عصبانی بود؛ چون  کامالًانگار 

 ای کرد و گفت:دندون قروچه

 کردی؟اون پشت چه کار می -
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 من افتاده بودم: -مناز ترس به 

 کدوم پشت؟ -

 .اول حالت به برگشتم دوباره هاش اشاره کرد کهبا چشم

 گفتم:

 میشه اول از من فاصله بگیری؟ -

اش رو طرفینم گذاشت و یک ابروش رو باال داد و هدو تا دست

 گفت:

 .ه، به سوال من جواب بدهن -

 ش نگاه کردم و گفتم:ابرزخیطوسی های به چشم

 ...خب خب، -

 قبل از اینکه بخوام چیزی بگم صدای در اومد و پایین کشیدن

 :صدای نره غولی به اسم ناصرپشت بندش ، دستگیره در

 ی ایکبیری، در رو چرا قفل کردی؟ی دخترهه -

 :به در نگاه کردم؛ بعد هم به آرسام نگاه کردم که آروم گفت

 .رو بده اشجواب -

 :منم خیلی گوگولی جواب ناصر رو دادم
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 هدوبار تا گمشو. تو دیدم کیه؟ امرای اینکه ببینم فوضولب -

 !کنم لهت نزدم

ش از پشت در باال رفت. به آرسام نگاه اهیستریکصدای خنده 

کردم که حاال رنگ برزخیش تبدیل به یک چیز متفاوت شده 

 .بود

 صدای ناصر:

نمیاد. گمشو  امزیاد ازت خوش امجوجه عسلی، خودم -

 .ای خوب بپوش که تا دوساعت دیگه میام دنبالتهلباس

 با تعجب به آرسام نگاه کردم که دوباره گفت:

 خوای بگی؟چی می -

 و سمت در رفتم و گفتم: وراونهلش دادم 

خودت گمشو عوضی. من هیچ جایی نمیرم. مگه من از تو  -

 گیرم؟دستور می

ریزی بچه. به جای اینکه آرسام خان تو چقدر زبون می ناصر:

اق بتمرگ تو همین اتاصالً دتر کرده. فدای سرم ب رو آدم کنه،

 .ت بزنه بیرونابوی کپک

 کردم و برای خودم لرزشی دادم و با حرص گفتم: زبون درازی
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ای جی تو از پشت این در زده تو اتاق، به بوی گندیده فعالً -

 اینکه هارت و پورت اضافی کنی، مخت رو به کار بنداز،

 !قدر برای این دنیا حرومیچ

 .انگار رفته بود، اومدصدایی نمی

، اصالًد برگشتم سمت در و بهش تکیه داده بودم. یادم رفته بو

 .آرسام هم وجود داره

 ش تاب برداشتهادست به سینه بود و از اون لحظه تا االن مخ

ر اش رو طرفینم قراهبود. آروم اومد سمتم و دوباره حصار دست

 .داد

 آروم پچ زد و گفت: 

 .تکاری که گفت رو بکن. خودم میام دنبال -

 بالکنبه جای اینکه از در بره، پنجره رو باز کرد و به سمت 

 .اتاق خودش رفت. راهی که رفت رو در پیش گرفتم

اتاقامون  .امعع، جلل خالق! اینم یک راه نفوذی دیگه به اتاق

صد و  هامون هم فقط با باز کردن پایبالکنچفت کنار هم بود. 

 .شدبه هم نزدیک می ی،اهشتاد درجه

به آسمون نگاه کردم و از خدا طلب کردم که با این 
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 .نگم وداع رو فانی دار حداقل کارها

ببینم چه کوفتی  و سراغ کمد رفتم، امبرگشتم به اتاق

ها نبود، راضی به این جشن امونستم بپوشم؛ هرچند دلتمی

 .انجنسیچه  هاولی خوب باید بفهمم این آدم

یا  اومد،م نمیاهرچی زیر و رو کردم، مناسب نبود. یا خوش

تم سمت تخت و روش نشستم؛ خیلی فجیع بود. وا رفته برگش

خواستم دراز بکشم که لبه تخت، پالستیکی مشکی رو 

 .صد کار آرسام خانه در صد چون نکردم، تعجب دیدم.

رو بیرون ریختم و به  اشهمون جور نشسته، محتویات داخل

 .رو زد، نگاه کردم امی خوشحالیایی که جرقههلباس

ش توری هاه روی آستینک ی زرشکی،یک لباس پوشیده

  آتش بود. دو تا قلب  هم مشکی مانند بود؛ روش

م بود. جلوی ابلند شدم و لباس رو پوشیدم؛ کامل کیپ بدن

آیینه ایستادم و خودم رو برانداز کردم؛ با اینکه لباس 

 .ه و همین طور تیره است، جلب توجه خاصی دارهایپوشیده

ه ت بود نگای باال انداختم و به دامن مشکی که روی تخاشونه

کردم؛ اون رو هم پام کردم و بعد دوباره جلوی آیینه قدی 

م خود ایستادم. موهام رو افشون کردم و با کلی ادا در آوردن،

 .رو بر انداز کردم
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سر دامن توری بود و یک ربان ریز زرشکی دورش رو گرفته 

م، یک کمربند اد، دور شکمشبود. باالی دامن که می

 متصل هم به مانند لوزی سنجاقک یک با که بود مشکی

 .شدنمی

شال زرشکی رو هم بعد از اینکه  خالصه عالیه عالی شدم.

 .موهام رو بافتم، روی سرم انداختم و شنل قرمز رو پوشیدم

باید، تو این بازی که  شدم.ی میابا این شنل یک حال دیگه

ا راه انداختن، همه چی تموم باشم. شاید باالخره هاین آدم

 .ازشون خالص شدم

*** 

ی رنگا به رنگی! این همه آدم، با هاعجب آدم عجب غوغایی!

شکل و شمایل مختلف، تو عمارت به این بزرگی جمع شدن و 

من هنوز موندم، این جا متعلق به کیه؟ و یا جشن برای چه 

 شخصی گرفته شده؟

 یعمارت، یک دیزاین فوق العاده شیکی داشت؛ یک دایره

ای شیک و هی که االن حضور دارم. لوستربزرگ تو سالن

ایی که تو زمین، جلب هچراغ سالن، همین وسط بزرگ خیلی

هایی طالیی مانند، حالت مار پیچی به توجه خاصی داشت؛ پله

..خالصه چی بگم دیگه؟ هر چی بگم بازم کم باال و.سمت 
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 .گفتم

دونم، از ترس، یا از چیز من بدبخت هم از خجالت نمی

رفت، مثل بغل دست آرسام بودم و هر جا که اون میی، ادیگه

 .دوییدمش میای گیج دنبالهامرغ

ی تصمیم گرفته سرجاش بایسته و احاال خوبه چند دقیقه

ردم که با کبخوره؛ همین جور به دیزاین نگاه می دردکوفت و 

از ترس به دو قسمت مساوی  صدای بلند شاهین گوسفند،

 .تقسیم شدم

  .ن بودمش ماطرف صحبت

به، شیرین عسل آرسام جونو ببین! ساده ولی  -به شاهین:

 .شدی بال جیگر

م هاانگشتخواست با چشمکی نثارم کرد که دلم می

ش که تا او از کاسه در بیارم و تو دهن ستاره جونر هاشچشم

 .بکنم حلق بهش چسبیده بود،

 کردم که دوباره گفت:ور روم رو اونتوجهی نکردم و 

 یری بانو. انگارگبابا، تو که هنوز ما رو تحویل نمیای  -

 !آرسام خیلی بهت رسیده که فقط با اون آرومی

سرم رو بلند کردم و با حرص و نفرت تمام بهش نگاه کردم. 
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 خندید و گفت:

و؟ ببین، چه ضعف خاصی ر هاشاوخ، ستاره ببین چشم -

 .داره

رفت و خواستم دهن باز کنم که چیزی از پشت تو کمرم فرو 

ه خفه خون گرفتم؛ بهش نگاه کردم که با چشم و ابرو بهم اشار

 .رو ببندمام کرد، دهنمی

 .مکردم که صدای آرسام رو شنید وراونپوفی کردم و روم رو 

 فعالً. رقصیم. عسل جان میریم می من رو -

از شنلم گرفت و بدون اینکه بفهمم چی گفت، من رو وسط 

 ، در حال رقص بودند.هازوجسالن برد؛ جایی که حدودی از 

مریض بودن که اینجوری به هم چسبیده  البته چه رقصی؟

تونستن حداقل یا فکر کنم بهشون چسب زدن که نمی .بودن

  کنن.کمی فاصلشون رو رعایت 

زنم؛ باش در مورد چی حرف می من رومحرمن به هم؟  اصالً

که یک سره  امآخه مگه من با این شنل پوش قدیمی محرم

 !کنم؟باهاش تماس برقرار می

هعی خدا، دیوانه شدم دیگه. یا بگو بیاد، یا خودم 

 ا!)منظورم امام زمان غایبمون هست(همیام
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حاال بازم جای شکرش باقیه که اون شاهین چندش بهم دست 

 .ش خالص شدمااز دست نه و االنزنمی

خودش از کمرم  یرخ به رخ آرسام بودم و اون هم به ساخته

و  وراینش به احواس خورد.گرفته بود و همین طوری تکون می

 .گشتود؛ انگار دنبال کس خاصی میور باون

کردم. اه میش نگای پیراهناهمیتی ندادم و فقط به دکمه

 نفتم، حاال به خودموگمی هاخوبه، خوبه. من در مورد این آدم

 :چسب دو قلو زدن. با داد کوتاه گفتم هم

 .م میشهات رو رعایت کن. چندشاهی روانی، فاصلهو -

اش گرد شده و به من هش نگاه کردم که دیدم چشمابه صورت

 ای باال انداختم و گفتم:شونه زنه.زل می

 کنی؟م میاچیه؟ چرا اینجوری نگاه -

 ورد،آحالی که کاله شنل رو از سرم در میاز بازوم گرفت و در 

 گفت:

هیچی، قابل درک نیستی. یک روز تو آغوشمی و ساکت،  -

کنی از اینکه بهت نزدیک بشم. یک روز داد و فریاد می

 چند چندی با خودت؟
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 :گفتمدر آوردم و  رو اداش

ی به کی میگه؟ تو خودت هم قابل درک نیستی. یک ک -

خورد. یک روز دیگه انقدر روز نمیشه تو رو با عسل حتی 

ی هایکنم اصال جزوی از آدممهربون میشی که شک می

 .مثل شاهی کپک باشی

و گرفت و یک چرخش کوچولو بهم داد؛ بگم ذوق ر دستم

 .نکردم، دروغ گفتم. عین چی خر کیف شدم

 ش شدم که لب گوشم گفت:ادوباره حصار آغوش

 .من مثل اون نیستم. من فقط بدم، همین -

 .اونم بده! البته اون چندشهخل   -

 :به چشم هام نگاه کرد و با یک حالت متفاوت گفت

 .نم چندشمم -

 .یستین -

سکوت بینمون حاکم فرما شد و فقط صدای موزیک رمانتیک 

و  بودنای زمین روشن شده هسالن رو فرا گرفته بود؛ چراغ

ی دلم ور هبود. منم از اینهای باالی سرمون خاموش رلوست

م ه ی! اونقصرفت؛ چقدر جالبه با عشقت بریلی میقیلی و



 

 

WWW.98IA3.IR 33 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

6  

 .ش میدیادونی یک روز از دستعشقی که می

گذاشتم. خواستم حداقل امشب رو به  اششونهسرم رو روی 

ش، استشمام کنم. اما چقدر ای روزهایی که ندارماندازه

 دوستش من رحمه این دوست داشتنی که بین من و اونه.بی

 ...اما اوندارم، 

باالخره رقص تموم شد و هر کی سر جای خودش رفت؛ من و 

 .آرسام سر یک میز پر از میوه و شیرینی  رفتیم

کردم. فکرش رو از خجالت سرخ شده بودم و بهش نگاه نمی

 .ها با هم رقصیدیم و من واکنشی نشون ندادمبکن، دقیقه

ظرف پر میوه جلوم  یکهوهمین جوری سرم پایین بود که 

م ظاهر شد؛ به زحمت سرم رو باال آوردم و به آرسام نگاه کرد

 :گفتکه می

ت سرخ بشی. بیا کمی میوه ااد حاال مثل شنلخونمی -

 .ون بگیریبخور، ج

نگاه  هاظرف رو ازش گرفتم و روی صندلی نشستم. به میوه

خیار. اوه این همه رو بخورم که  کیوی، وز،م کردم؛ سیب،

ترکم. ولی خوب چه کار کنم، حسابی از خجالت ضعف می

 .ا داشتهنیاز به این میوه امکرده بودم و بدن
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ی م بود رو خالااهمیتی دیگه به آرسام ندادم و هر چی تو ظرف

نگاه کردم. خب ور و اون وراینکردم. کارم که تموم شد، به 

ه کرد. برگشتم تا بشکمو رو نگاه نمی شکر، کسی منِ  رو خدا

رو مقابل خودم دیدم که طوسی میز نگاه کنم، دو جفت چشم 

 .هکنبا تعجب بهم نگاه می

م رو اردم خجالتکی باال انداختم و درحالی که سعی میاشونه

 فرو بریزم، گفتم:

 نی؟کم میارا این مدلی نگاهچ ان؟ه -

گذاشت، ش رو روی میز میادر حالی که داشت جام شربت

 نوچی کرد و گفت:

 باورم نمیشه، انقدر شکمو باشی. البته یک بارم دیدم که -

دونستم چطور دلی از چیزی که روبروته در میاری. نمی

 .دیگه میوه هم جزوشون باشه

ش باحال و اهخیلی قیاف رفتم.تو دلم داشتم از خنده ریسه می

  .دیدنی شده بود

یک مرد خوش پوش  یکهوش رو بدم که اخواستم جوابمی

ی بلند و سفید و عینک ته هاهمراه ریش به بهم زن،ولی حال 

 استکانی، اومد سمت ما و گفت:
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نیدن شاز دیدن  ه، باالخره تونستم مادمازل رو ببینم!ب -هب -

 دونستم. مگه نه آرسام جون؟خیلی بهتر بوده و نمی

ردم. آرسام طبق کهاج و واج به این مرد ریش سفید نگاه می

 :ش رو دادامعمول مثل همیشه سرد جواب

های من باشه، هاتون روی مهرهچشمست ندارم دو -

 فهمیدی؟

هاش رو به هم زد و در حالی که سعی مرد ریش سفید دست

 :ش رو بروز نده گفتاکرد ضایع شدنمی

 ای بابا، مگه من چی گفتم آرسام جان؟ به هر حال، اومدم -

ی ابهتون بگم امیدوارم خوش بگذره! ولی باید دقیقه

یدار ده ب باال، ببرینو تشریفتون رو  بزارینرو تنها  مادمازل

 .شاهین خان

 ایمحاال نه که ما زوج، های دیگهاین رو گفت و رفت سمت زوج

تونم روش ای نمیهم زوجن. البته خوب اسم دیگهها و اون

 .بزارم

 آرسام بلند شد و رو کرد بهم و گفت:
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 از جات تکون نخور تا برگردم، باشه؟ -

برای شناخت اون  امکنجکاویورم اونم لرز گرفت. از ابدن یکهو

 رد. بلند شدم و گفتم:کمرد ولم نمی

 !با خودت ببرهم  من، ماا -

 اخم کرد و گفت:

 ونم، دوست داری با هاش روبرو بشی؟تنمی -

 ی تکون دادم و گفتم:اشونه

 .هتر از اینکه اینجا، در نگاه چندین چشم ناپاک باشمب -

 گفت: کمی مکث کرد و بعد

 ...باشه، اما فوضولی -

 گفتم:

 .کنم. قول میدممین -

 ش گذاشت و گفت:ارو تو جیب هاشدست

 .بیا امدنبال -

های طالیی باال ش رفتم. ازپلهاهای ترسو دنبالمثل جوجه

تاریک رسیدیم. بدون هیچ  نسبتاًرفتیم و به یک راهروی 
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 فعالً که حرفی راهرو رو نگاه کردم. اینجا هم مثل عمارتیه

آرسام  یکهوتوش حبس شدم، هست. رفتیم سمت یک در که 

 :ایستاد و بهم نگاه کرد و گفت

 .مین بیرون وایستا. من کارم تموم شد میامه -

 سری تکون دادم و کنار دیوار لم دادم و گفتم:

 .باشه -

و اون رفت داخل و من بیرون موندم. هوفی کردم و دوباره راهر

ی عجیبی اومده انقدر دلهرهدونم چرا رو نگاه کردم. نمی

خواد اتفاقی بیافته و این طوری شدم هان؟ سراغم! شاید می

 اصال یادم نموند بهش بگم اون مرد ریش سفید کیه؟

هام دیدم. چشمَزاده رو جلوی حاللَسرم رو برگردوندم که 

ش بود و با یک نگاه چندش و ترسناک بهم اش تو جیبدستَها

 .ردکنگاه می

 گفت:

 ادمازل؟م ،کنیمیه کار ینجا چا -

 هوفی کردم و گفتم:

ی که حس خوبی هایببخشید آقا، اما من یاد ندارم به آدم -
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 .بهشون ندارم جواب بدم

 تر شد و گفت:نزدیکَبهم 

 اونوقت به آرسام حس خوبی داری؟  -

 حرصی بهش نگاه کردم. خواستم چیزی بگم که با خنده گفت:

م. از ر اوستایی هستباشه، عصبانی نشو. من پروفسو -باشه -

 !دیدنتون خوشحالم مادمازل

ش رو جلوم آورده بود و وقتی دید واکنشی نشون نمیدم ادست

 و انداخت و گفت:ر دستش

 !کنیمیآفرین، تو هم مثل آرسام ضایع  -

 .ای باال انداختم و به طرف مخالف نگاه کردمشونه

  بدم. ینم بهتون دست بیلی نمیدل -

چقدر صداش آشنا بود؛ آهان پروفسور، پروفسوری که میگن 

  همینه.

و ر دوباره از لجاجت برگشتم و بهش نگاه کردم و سریع روم

 .کردم وراون

 با خنده گفت:
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 ایستادی؟ اینجا اومدی که ای پایین ترسیدیهاز آدم -

تی ش رو ندادم. انگار بدجوری کالفه شده بود. اهمیابازم جواب

ش رفت رو باز کرد و ادری رو که آرسام داخلنداد و همون 

 .ش؛ در رو هم بستارفت داخل

 سر رفت. پس چرا کارشون تموم نمیشه؟ امحوصلهپوف، 

م بودم که اکنار دیوار لیز خوردم و نشستم. درگیر نخ شنل

 .ومدناا باال میهصدای سه نفر رو شنیدم که از پله یکهو

ها رو م که اون احمقاز ترس بلند شدم و به دیوار چسبید

 .گفتنا هم بهم نگاه کردن. ولی هیچی نمیهاوندیدم. 

ش بودن. اداخل اومدن سمت دری که آرسام و...داشتن می

رسیدن که هر وقت تجفتشون انگار خیلی از این شاهین می

 !رزیدنلدیدمشون می

ی به در اچیزی نگفتن و با زدن تقه هم از ترس حتی به من

از کنجکاوی دیگه رو پای خودم نبودم؛ برای داخل رفتن. 

ببینم از  همین آروم نزدیک در رفتم و گوشم رو روش گذاشتم،

 !فهمم و یا نه؟صداها چیزی می

 .شنومخب االن فقط صداها رو می

ببین. چه با اعتماد به  من روای جدید هبه، نوچه -هب شاهین:
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، من ندونستی. هیچ میآوردیننفس باال هم تشریفتون رو 

 چقدر شما رو دوست دارم؟

 :کمی سکوت و صدای امیر

 !قربان دارین لطف شما -

 قدم زدن یک نفر و صدای شاهین: 

خوام پاداش این چند روزتون رو بدم. نظرت چیه خب، می -

 آرسام؟

  لی حرفی نبود. بازم صدای شاهین:و منتظر صدای اون بودم،

ه پروفسور شما چکنه. داره فکر می فعالًخب، انگار آرسام  -

 نظری دارین؟

  ی هیستریک و صدای پروفسور:صدای خنده

کردم اصال با حقه چی بگم شاهین خان؟! فکرش رو نمی -

 .چنین اتفاقی بیافته

 زنن؟ی چی؟ در مورد چی حرف میحقه

 صدای علی که فقط توش لرزش داشت:

 قربان؟ن زنیدر مورد کدوم حقه حرف می -

د و بعد صدای عصبانی و خونسرد بلن نسبتاًی صدای ضربه
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 آرسام:

ها رو این فعالً خان شاهین. نزنین بلف بهتره دیگه  -

 .. باید به جشنمون برسیمکنینجمعشون 

ا. فکرش رو هشاهین: باشه، اما تاوان بدی پس میدین لعنتی

های سامان کردم انقدر احمق باشم و نفهمم شما حیلهنمی

 .هستین

 !عع، سامان کیه؟

متوقف شد و من سریع سر جام برگشتم. در باز شد و صداها 

 بهم جفتشون. اومد بیرون پروفسور  و ی شاهینهیکل گنده

 :گفت تعجب با شاهین و کردن نگاه

 ؟کنیمیدمازل اینجا چه کار ما -

قبل اینکه جواب بدم آرسام به دادم رسید و در حالی که از 

 اومد گفت:اتاق بیرون می

آورد، خواست نمیطاقت  هاچیزی نیست. بین شلوغی  -

 .پیش من باشه

 ای کرد و با چشمکی نثار آرسام گفت:شاهین خنده

 .ایول خوب شستشوش دادی -
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رسام من موندم و آ .ها پایین رفتنبعد هم همراه پروفسور از پله

ی زد. حاال اون سه تا کجا مسو  -هاش سوچشمکه عصبانیت از 

 .موندن؟ ای بابا

 .با صدای آرسام باال پریدم و بهش نگاه کردم

 ینم، تو از این موضوع خبر داشتی؟بب -

 متعجب گفتم:

با اینکه فوضولی کردم، اما نفهمیدم در مورد کدوم حقه  -

 .دینزحرف می

 سری تکون داد و گفت:

ی جدید، از طرف سامان و همین که این سه تا نوچه -

 .آرتین باشن

گ به رگ شد. با تعجب بهش با چرخش سریع سرم، گردنم ر

 نگاه کردم و گفتم:

ار کبودن که بخوان  هااز این حرفتر احمقچی؟ اما اینا  -

 .آرتین رو انجام بدن

 ش گذاشت و گفت:اش رو تو جیبادست

ا باید تاوان پس بدن. دلم حسابی هاالخره، همین آدمب -
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ونم تالفی کنم. اولش تازشون پر بوده، حاال می

 آشنا شاهین با جوری چه بزدل تا سه این کردم تعجب

 .ای زیر نیم کاسشونهکاسه نگو! شدن؟

چرا حاال دلش ازشون پره؟ مگه اونا چه کارش کردن؟ فقط 

 رو اذیت کنن.   امه خواستن من و دوستمی

گرفت و من رو به سمت پایین کشوند. همین طوریم  اماز شنل

 گفت:

کردم فکر میاین محافظ شما هنوز هم شما رو ول نکرده.  -

 .کنهشده، اما نگو داره زیر زیرکی کاری میخیالت بی

کردم آرتین از پیدا یک لحظه خوشحال شدم! من هم فکر می

کردن من خسته شده و من رو رها کرده. نگو تموم این مدت 

های واستن بهم آزار برسونن، دوربینخسه تا کله پوکی که می

 .آرتین بودن

  .زدم که از چشم آرسام دور نموندلبخندی از روی رضایت 

 نیش دار گفت:

 چیه؟ دلت تنگ شده براش؟ -

ش واقعا دلم براش تنگ شده بود. اون پسر خوبی بود و اراست
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ای بدی که ه داشت. با وجود تموم اخالقرو  خیلی هوام

ونه و به دنسبت به آرسام می امداشتم. تنها اون از احساس

 !دارمش تعنوان یک برادر بزرگ تر دوس

 حقیقت رو به زبون آوردم و گفتم:

 !خوبه اون، خیلی! شده تنگ بته که دلم براشلا -

 اش روکالفگیم کالفه شد؛ اما زود احس کردم از این حرف

 .خورد و مثل قبل سرد شد

این دفعه به کل آرسام  بود. دردکمی دیگه رقص و کوفت و 

تو فکر  مدام داد.رفت تو دنیای خودش و زیاد بهم اهمیت نمی

م اینطوری شده اکردم، به خاطر ابراز دلتنگیبود و حس می

میزنم و میگم شاید آرسام هم  فکرباشه. یک لحظه به خودم 

 .گردم به حالت اولمولی باز برمی بهم حسی داره؛

تو دنیای  ؛ها رفتن و چندین نفر فقط موندنمهمون از اندکی

رسام طرف آ خودم غرق بودم که یهو به خودم اومدم دیدم،

 .ی رفته و با کسی داره حرف میزنهادیگه

ردم، ببینم چی میگن که با صدایی برگشتم و کداشتم دقت می

 .میکروفون بود نگاه کردم اشبه پروفسور که دست

های عالی قدر، حاال براتون یک خب، مهمون پروفسور:
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 فیلم این از امیدوارم کردم؛ آماده آور درد ولی رمانتیک، فیلم

 !ببرین لذت یباز

 دادن؛ای پروفسور گوش میههمه، مثل من با تعجب به حرف

 !حتی آرسام هم روی سرش یک عالمت تعجب بود

 تا به خودم بیام ببینم، موضوع از چه قراره؟ چیز سفتی روی

ش احصار آغوشمن رو م قرار گرفت و یکی از پشت اهشقیق

 .کرد

ازش دور کنم.  رو ردم خودمکهوا رفت و تالش می امجیغ

ا هم پخش بود. صدای پروفسور هم هصدای وای و کوفت آدم

 .ومدادقیق از نیم متری من می

 خوام ببینم اون چیزیجه کوچولو، بهتره تقال نکنی. میجو -

خوای بفهمی نه؟ تو خودت نمی کنیم درسته یاکه فکر می

و تی که اونجا وایستاده)به آرسام اشاره کرد( ااون مرتیکه

 .دوستت داره یا نه؟ من که خیلی دوست دارم بفهممرو 

لند بصداش رو  یکهوگفت. آروم فقط به من میها رو حرفاین 

 کرد و گفت:

این جوجه کوچولوی شنل قرمزی ، عزیز هایمهمونخب،  -

های حرمسرای ماست. ، یکی از مادمازلدبینیرو که می



 

 

WWW.98IA3.IR 34 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

9  

و خالی کنم؛ ولی برای ر دلم نمیاد مغزش هم من خودم

 .سرگرمی هممون الزمه

 م:اش آزاد بشم. با جیغ گفته بازم تقال کردم تا از حصار دست

ولم کن عوضی، تو یک بزدل و احمقی که داری به شریک  -

اون یکی مثل تو شاهین سگه، هیچ  خودت شک میکنی.

 .فرقی با هم ندارین

 زد زیر خنده. آرسام رو خطاب قرار یکهوپروفسور مکث کرد و 

 داد و گفت:

 !هدونه پلیدی، بازم دوستت داربینی، با اینکه میرسام میآ -

 آرسام با عصبانیت گفت:

 ...کنی روانی؟ مگهچه کار داری می -

ها و خورد شدنشون روی زمین، ش با پایین اومدن لوستراحرف

جیغ کشیدن و  نصفه موند. جمعیتی که حضور داشتن،

خ دیگه منم از شوک و تعجب سی خودشون رو عقب کشیدن.

 .ایستاده بودم

 ش اسلحه بود. با خنده گفت:اصدای شاهین اومد که دست

بخشید آرسام جون، اما این کوچولو زیادی زنده مونده.  -
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های سامان و آرتین، اینجا بودند، محاله حاال که نوچه

 .بزارم دیگه این دختر کوچولو زنده بمونه

 هام خیس شده بود. خدایا دیگه آخرشه؟ دیگه داره تمومگونه

ببخش! مامان جون، بابا جون، عثمان  من رومیشه؟ خدایا 

 !جون، خیلی دوستتون دارم! آرسام، خیلی دوستت دارم

ا باز دیدن آرسامی که هام چشمریخت و جلوی هام اشک

تار  کردن،عصبانیت و تعجب به شاهین و پروفسور نگاه می

 .شد

 گفت:مد که میاواش میصد

از  ی منه. حق ندارین قبلقرارمون این نبود. اون مهره اما، -

 .اینکه ازش استفاده نکردم، بالیی به سرش بیارین

 .ی پروفسور و شاهین بلند شدصدای خنده

 استفاده؟ چه استفاده ای؟

 پروفسور:

واستی کاری بکنی، این چند ماه که خوب خاگه میتو  -

کردی. حاال الزم نیست اذیت بزنی، میتونستی گولش 

تنها فرقش  دخترها،بشی آرسام جون. اینم مثل باقی 
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 اینکه کمی بیشتر از اونا زندگی کرده. مگه نه کوچولو؟

 اسلحه رو کنترل کرد و گفت:

نجات  جوجوت روخب آرسام جون، یک راه داری تا بتونی  -

 ...بدی، اونم اینکه

 آرسام فریاد زد:

شده شماها؟ این همه مدت خطایی ازم  د لعنتی، چتون -

 کنین؟سر زده که دارین این کارو می

 شاهین کنارش رفت و گفت:

تونی مثل قبل ه، اما با حضور این مادمازل، تو دیگه نمین -

 .باشی

کردم. حتی راهی نبود که با تعجب و نگرانی بهشون نگاه می

 تنهان پر شده بود از خورده شیشه و یبتونم فرار کنم. کل زم

  .جای خالی، در خروجی بود

هاش غرق خون شد. چشمدونم شاهین چی بهش گفت که نمی

 بهم نگاه کرد و گفت:

 .عسل، من خیلی بدم -
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 !دونم بدی! اما من دوستت دارممی، دونممی

و وجودت رتموم  خطام تموم این مدت گولت زدم تا بعد از -

 !به پروفسور ببخشم

ونستم! درست وقتی که دام بیشتر شد. اینم میهاشکسیل 

های کوفتی رو دیدم. اما انگار حال خودش اون دم و دستگاه

 !قرار و کالفه بودبیهم خوب نبود. 

 گذشت، گفت:پروفسور در حالی که داشت بهش خوش می

خوای آخر ونه، میدکه خودشم میها رو خب این -

 رو بهش بگی؟ اهش فقط همینازندگی

 د و گفت:آرسام از سر کالفگی داد ز

 .. درست نیست اینطوری بمیرهکنینگفتم ولش  -

شلیک  یکهوییبود. صدای م ی مردم رو مخصدای همهمه

ها هرو از جاش کند. پروفسور بود که یکی از گلول امگلوله، قلب

 .تا سکوت بینمون حاکم فرما بشه رو به باال زد،

 بلندی سر داد و رو به من کرد و گفت: یشاهین خنده

 کردم که نا خواسته عصبانیم کنی. اماخانم، فکر نمیسل ع -

 دونی چرا؟می تو خیلی خوش شانسی،
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ها ش بودم که آرسام رو به سمت خورده شیشهامنتظر حرف

باال رفت. من هم فقط شوک  هاهل داد و جیغ ستاره و مهمون

ومد، نگاه احاال از پاش داشت خون می کهزده به آرسامی 

 .ردمکمی

 به شاهین کرد و گفت:آرسام رو 

 ثابت کنی؟ چی روخوای می -

 ش رو داد و گفت:اپروفسور جواب

رو  نیای، مغزش وراینکنیم. اما اگه تو یچی رو ثابت نمیه -

 .وکونمپمی

ساکت شده بود و حتی خم به  -به آرسام نگاه کردم. ساکتِ

 اقت بیاره وطورد. چطور میتونه روی این همه شیشه آابرو نمی

ه خوام بدونم دوستم دارنزنه؟ به خدا من راضی نیستم، نمیدم 

  بمیرم.  اینا دست تو باید آخر و اول که منی یا نه،

برخالف تصورم، آرسام بین اون همه خورده شیشه داشت به 

هایی مد. کف زمین، عالوه بر شیشه، پر از خوناومی امسمت

 .گذاشتش، باقی میابود که آرسام با قدم گذاشتن

کشید! دیگه داشتم تموم وجود من، به جای اون داشت درد می

 .اومدفتادم،اما اون هنوز ول کن نبود و میاپس می
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باورم نمیشه آرسام به خاطر من همچین کاری  باورم نمیشه،

  بکنه. اگه برای همیشه پاهاش رو از دست بده چی؟

 نگاه کردم. غرق عرق بود و اخم کرده بود. انگار اشبه صورت

ذاشت و گشد، ولی هنوز قدم میش تموم میاقتطاداشت 

 .کردش پنهون میها دردش رو بین اخم

پچ مردم، تعجب شاهین و ستاره و سکوت  -صدای پچ

 !دادبیشتر عذاب می من روپروفسور، 

 نتونستم داد زدم و گفتم:. نیاوردمطاقت 

 !ش کناکنم تمومرسام. خواهش میبسه، بسه آ -

کافی بود این رو بگم تا بین اون همه خورده شیشه، پس 

ید. من هم کشلند نفس میب -بیافته. خم شده بود و بلند

ریختم و فقط پروفسور و شاهین رو تاب اشک میبیقرار و بی

اشون هحرففرستادم! حاال فهمیدم منظورشون از لعنت می

 .آرسام واقعا مهم بودممن برای  چی بوده،

ای به خون نشسته به من نگاه هدوباره بلند شد. با چشم

خواستم بیشتر از این تونست. منم نمییکرد. انگار دیگه نممی

یکه ت -داشت تیکه امحرکتی بکنه. زمین پر از خون بود. قلب

نم؟ واقعا کشد. اگه برعکس بشه، منم براش همین کارو میمی
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هم ارزش ندارم که به خاطر  اونقدرهانه؟ کمیو ر چرا این کار

 .ارزش ندارمنه  ش بازی کنه.امن با جون

 دوباره ناله کردم و با عجز گفتم:

 .ش کناش کن. تموماکنم تمومآرسام التماست می -

ار بازوی پروفسور رو گاز گرفتم که هوار کشید. باالخره از حص

ه بدر حالی که ش بیرون اومدم و روبروش قرار گرفتم. هادست

 ردم، گفتم:کآرسام نگاه می

ه بمیان همتون رو  هاپلیسخیلی پستین آشغاال، باالخره  -

احمقین. رحمین، بیسزای کارتون می رسونن. شما 

 .هیچی حالیتون نیست

حرص با  داد،میمالش پروفسور در حالی که داشت بازوش رو 

 و عصبانیت گفت:

شاید همین زبونت ماشاهلل زبون خوبی هم داری عجوزه.  -

ه چآرسام رو به این روز در آورده. ببینش، به خاطرت داره 

 . کنهفداکاریی می

نیمی از راه رو اومده بود. تقریباً به آرسام نگاه کردم. 

 در و کرخت شده بود امدونستم چه کار کنم، تموم بدننمی
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ام رو هم افتاد و ه پلک. آوردم کم آرسام، تموم نیمه جون برابر

 .دیگه چیزی نفهمیدم

 **آرتین

رفتم. محتشمی هنوز می وراون و وراینقراری و نگرانی، بیاز 

. کالفه کرده بود من روخبری نیورده بود و این مسئله بیشتر 

داشت از  امدونم تو اون عمارت چه خبر بود که قلبنمی

بودم و دلم از نگرانی رو پای خودم بند نزد. میبیرون  امسینه

 .واست، فریاد بزنمخمی

داره چی به روز عسل میاد؟ نکنه امشب کارش رو تموم کنن. 

کردم وجود اون سه عوضی، برای کارمون دردسر فکرش رو نمی

و نفهمیدم چطور لو رفتن. آخ خدا، کمک کن. ت اصالًساز بشه. 

  کن.ام ی خوبت کمکرو جون بنده

ی محتشمی پیدا شد. سر و کله یکهوبه ماشین تکیه زدم که 

 :از ماشین گرفتم و با داد گفتم ام روتکیه

 ی شد؟ چی فهمیدی؟چ -

 :گفتزد، میفس ن -در حالی که نفس

 نیمتورو میها بان نگهبان زیادی تو حیاط نبود. همونقر -

د کنیم تا به سالن برسیم؛ اما انگار اتفاقی داره میفته که ر
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 .خبری از رقص و موزیک نیست

 دم و گفتم:سری تکون دا

 .نیرو رو خبر کن خبسیار ب -

 ی نیرو خبر داد؛سیم به بقیهبیمحتشمی سری تکون داد و با 

 .هم دقیقه نکشیده خودشون رو رسوندنها اون

و رکنار دروازه ایستادم و در حالی که اسلحه دستم بود، داخل 

 :چک کردم. محتشمی جلو اومد و گفت

 .بیاید امربان من یک میانبر بلدم. دنبالق -

سری تکون دادم و دنبال محتشمی رفتم. پشت عمارت یک در 

 کوچیک بود. از اون در داخل رفتیم که به یک حیاط پر شاخ و

ا کمتر از حد معمول بود؛ یعنی هبرگ رسیدیم. تعداد ماشین

 اون داخل چه خبره؟

، با صدای شلیک گلوله تموم شد. به محتشمی امهمین سوال

هم  لرزید. خب، حقلین بار دست و پام مینگاه کردم. برای او

 .استه ام تو دست اون شارالتانهدارم. جون دو نفر از عزیز

ی قدی ایستادم و سعی کردم سالن رو نگاه کنم. پشت پنجره

شاهین و چند تا نگهبان کنار آرسام ایستاده بودند. داشتن به 
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  بود. معلوم ناید من دکه از  کردنجایی نگاه می

ی صبانیه؟ طولع م نگاه کردم؛ این چرا انقدرای داداشهبه قیاف

 کرد. نکشید که شاهین اون رو به سمت جلو پرت 

 امبا این کار شروع به تپیدن کرد. محتشمی کنار گوش امقلب

 زمزمه کرد و گفت:

 .قربان داداشتون، داداشتون -

 تر داشت داخلوراونبه محتشمی نگاه کردم که ده قدمی من، 

کرد. سریع سمت محتشمی رفتم و داخل رو نگاه میرو نگاه 

  .کردم

کنه؟ چرا م بین، بین اون همه خورده شیشه چه کار میاداداش

 .آروم و قرار نداره کنممیعصبانیه؟ چرا دارم حس 

دم ونستم منتظر بمونم. با تعلل خودم رو به در رسونتدیگه نمی

 پاییدم. و کناری ایستادم و از الی در داخل رو 

حاال تونستم عسل رو هم ببینم. تموم وجودم غرق عصبانیت 

خواست فریاد بزنم. خانم کوچولوی می دلم. شد حد و نسببی

دوست داشتنی، حصار آغوش پروفسور عوضی بود. یک اسلحه 

 .ش بوداههم درست جای شقیق

 !دونستم، چه کار کنم؟برای اولین بار نمی



 

 

WWW.98IA3.IR 35 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

9  

خون نشسته  طوسی، بهسرم رو برگدوندم که با دو جفت چشم 

 آرسام داشت با درد بسیار عمیق، به سمت مواجه شدم. آرسام،

ها تو پاش فرو رفته رد. تموم خورده شیشهکعسل حرکت می

  بود. بود و زمین پر از خون 

 واقعاًیعنی آرسام هم  خیلی اذیت شد. یعنی،، اذیت شد امقلب

د. زمیعاشق عسل شد. به خاطر همین بود که انقدر مشکوک 

ها، از ماجرای تو کلبه و رستوران، حتی خبر رسوایی اون نوچه

 !به خاطر همین بود که آرسام، باالخره کم آورده

شدم ام راه خودشون رو باز کرده بودند. داشتم خم میهاشک

 :عسل با جیغ از پروفسور فاصله گرفت و با داد گفت یکهوکه 

 ن همتون رو بهمیا پلیسشهاخیلی پستین آشغاال، باالخره  -

هیچی  رحمی، احمقین.بیرسونن. شما سزای کارتون می

 .حالیتون نیست

ونم دیگه پروفسور چی گفت که بعد از مدتی عسل روی دنمی

م رو از دست بدم که محتشمی من ازمین افتاد. خواستم کنترل

تر راه پرسرعترو گرفت. آرسام داد کشید و این دفعه، 

  رسوند. ای رو رد کرد و خودش رو به عسل شیشه

نیروها پشت سرم بودن. منتظر دستور من ایستاده بودن و من 
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 .دادمهیچ عکس العملی نشون نمی

 ، خیره شده بودم.هوشبیتنها به آرسام نیمه جون و عسل 

ام رو باال آوردم و عملیات رو هدستدونم چی شد که نمی

 .شروع کردم

ا دم و وارد سالن شدم. شاهین و پروفسور بسریع در رو باز کر

ترس بهم نگاه کردند. قیافشون دیدنی بود! اسلحه رو سمت 

 :جفتشون نشونه گرفتم و گفتم

  .همه چیزبیتتون دیگه تموم شده بزدالی وق -

عسل رو در آغوش  ش،اجونبیسم با جبه آرسام نگاه کردم. 

ه گار که دوبارکرد. انگرفته بود و با زجر و ناتوانی گریه می

 اش یادش بیان، انگار که دیگه تحمل درد نداشته باشه وهدرد

 .انگار تحمل از دست دادن عزیزش رو نداشته باشه

  :ی خون آلود بهم نگاه کرد و گفتهابا چشم

   بدم.ش اوام از دستخینم -

 گفت:داد کشید و 

 .بدم اشخوام از دستمین -

متوجه شدم عسل هم تیر خورده بود.  حاال که به خودم اومدم،
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ای به خودم اومدم دیدم آرسام با عصبانیت بلند شد و اسلحه

که روی زمین افتاده رو برداشته و به سمت پروفسور نشونه 

پاییدم تا کار خطایی شاهین رو می حرکت،بیگرفته. منم 

 .نکنه

 خواستم دهن باز کنم که آرسام با داد گفت:

حق با شما بود، من خیلی تغییر ! آره پستی هاضیعو -

به این دختری که  مش دارم. من، من جونتکردم. من دوس

تگی داره؛ تموم این مدت من اونی بس االن تیر زدی بهش،

ای بود که بتونم کردین، همش نقشهنبودم که شما فکر می

ا، یک بار زندگی من رو ازم مکاره شما از بینتون ببرم.

 .دگیتون رو ازتون بگیرمگرفتین، حاال نوبت منه زن

 سالن رو پر کرده بودند. نفسی از جایمحتشمی و نیروها همه 

 .روی آسودگی کشیدم و به سمت شاهین رفتم

 .با نفرت تمام بهش نگاه کردم و اسلحه رو روی سرش گذاشتم

  آشغال. کنم کون بخوری حرومت میت -

 پوزخند زد و گفت:

 ...سپ -
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و که سمت روم رحرف شاهین با شلیک گلوله نصفه موند. 

 .ی پروفسور رو دیدمآرسام کردم، جسم به خون نشسته

  .گلوله رو به پاش زده بود

 داد زدم:

تر نکن. بزار سنگینبس کن آرسام، جرم رو برای خودت  -

 .ا رو برسههقانون، حساب این

 :بهم نگاه کرد. با درد نگاه کرد و گفت

 ها رواینوجود داشت، خیلی وقت پیش حق انون اگه ق -

م رو از دست ااشت. اون روزی که عزیزذکف دستشون می

 .نهکاالن هم هیچ غلطی نمی قانون کاری نکرد؛ دادم،

  .اسلحه رو درست تو مغز پروفسور نشونه رفته بود

 :کت گفتحربی وراینشاهین از 

 ی تو بودند؟ا زن و بچههونا -

 زد: قرار فریادبیآرسام 

کاری کنم، اما  هااونگر، آره! شاید نتونستم برای ه حیلهآر -

کنم ا میهبرای این یکی) به عسل اشاره کرد( خیلی کار



 

 

WWW.98IA3.IR 36 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

3  

 .که حتی تو خوابتون ندیده باشین

که این رو گفت و گلوله رو تو مغز پروفسور خالی کرد. قبل این

جون عسل رو برداشت و به سرعت بیچی شده، جسم  امبفهم

 .همون پای ضرب دیده ناپدید شد بابرق، 

رو گرفتیم و همه رو به زندان  اشدستهشاهین و دار و 

هم به سرد خونه منتقل ر جون پروفسوبیانداختیم. جسم 

 کردیم. 

، امای آرسام بود. طفلی داداشهتموم مدت فکرم جای حرف

ا بودم. تموم این مدت بخبر بیچقدر ضرب دیده بود و من 

 چقدر کرد.می رو پروفسور و شاهین بد کار درد، کوله باری از

  .نبودم امداداش یم که پناهندهاعوضی چقدر زجرآور،

 و زن قاتل نگفت، هیچوقت اون! نیستم مقصر منم اما اما،

 .چرا کشته شدند اصالًبودند، یا ها کی اشبچه

*** 

ین عه ماه گذشت. باز هم نتونسم آرسام رو پیدا کنم. تقریباً س

  نبود. یک روح ناپدید شده بود و خبری ازش 

عسل که تیر خورده بود مخصوصاً دل نگران اون و عسل بودم. 

پروا درد بیم اش رو یادم میاد، قلباجونبیو وقتی جسم 
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 .یرهگمی

ه ی هم کاین سه ماه چه به روزشون اومده؟ هر بیمارستان اصالً

 .رفتم، اسم هیچکدومشون نبود و کسی ازش خبری نداشت

ش این بود اخوبی حداقل. گذاشتم میز در مونده سرم رو روی

که شاهین و گرفتیم. از وقتی پروفسور مرده، حتی یک ذره 

 .صحبت نکرده. این من رو بیشتر حرص میده

ی کوتاه باز شد و اتو دنیای خودم غرق بودم که در با تقه

مد اوی نگران بابا رو دیدم. در رو بست و در حالی که میچهره

 :م، گفتاپیش

 پیدا نکردی؟ ردش روپسر؟ هنوز شد چی -

 :م گرفتم و با ناله گفتمهادستسرم رو با دو تا 

ونم چه کار کنم. ده، انگار آب شده رفته تو زمین. نمین -

تونم زنه، از شرم نمیوقتی بابای عسل بهم زنگ می

ونم چیزی رو بگم که ناراحتشون ترو بدم. نمی اشجواب

کنه. وقتی سه ماه پیش گفتم، دخترت به زودی بر می

 .ی کارم این بشهکردم نتیجهگرده، فکر نمیمی

ای هروی صندلی نشست و با درد آهی کشید. دستی به ریش
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 :سفیدش زد و گفت

دونم که اون پسر باالخره عاشق شد! شاید به داقل میح -

خاطر اون هم که شده، دوباره پیداش بشه و کارهای بدش 

 بزاره. رو کنار 

 به من نگاه کرد و ادامه داد:

فکر نکن از دست تو هم ناراحت نشدم. بلند شدی  اما -

ی ا. اگه اتفاقهبدون اینکه به من بگی، رفتی تو چنگال اون

 تی چه کار کنی؟خواسبرات میفتاد می

پوفی کردم و سرم رو تکون دادم. از روی صندلی بلند شدم و 

 .کرکره رو باال کشیدم و به بیرون نگاه کردم

فت باید برم. باید گگفت، بهم میک حسی بهم میی -

ون تنهایی این کارو انجام بدم. بابا، وقتی آرسام رو بی ا

ای عسل رو ههمه خورده شیشه دیدم، وقتی زجه زدن

 دادن نجات برای رو دردش آرسام دیدم وقتی  یدم،د

کنه، فهمیدم من اصال مثل اون نیستم. ل میتحم عسل،

 .آرسام خیلی با من فرق داره. اون باهوش تر از منه بابا
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ش ای غمگینقرار گرفت. برگشتم و چهرهام هدستی روی شون

 .رو نگاه کردم

 لب زد و گفت:

ها تموم این کابوسی هیچوقت کم نیار. باالخره همه -

 میشه. اطالعات شاهین و پروفسور رو در آوردی یا نه؟

 سری تکون دادم و گفتم:

ی آرسام چطوری ه در آوردم. حتی فهمیدم زن و بچهآر -

خورده  سممردن. جفتشون تو شمال، غذای آلوده به 

  .بودند

 موشکافانه گفت:

 چرا این کارو کرده بودن؟ -

 گفتم:

 .چیزی هم دستگیرمون نشدزنه. شاهین حرف نمی -

 به سرعت سمت در رفت و گفت:

دونم چه کارش کنم این عوضی رو. تو بگرد ن میم -

ی اون دختر ت رو پیدا کن. سری هم به خونوادهاداداش
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 .بزن. کمی از غم و اندوه درشون بیار

رفت بیرون و بدون اینکه منتظر حرف من باشه، در رو بست. 

دن خیال پر از شلوغ به دنبال پیدا کرپوفی کشیدم و با فکر و 

 . مشغول شدمها اون

 **آرسام

دون م خاموش نشده...پروفسور باهنوز مونده...هنوز آتیش انتقام

های بیشتری براش مرد. من نقشهدرد مرد. نباید اینطوری می

اش رو ه داد. باید زجر کشیدنذره جون می -داشتم. باید ذره

 .شدالص میدیدم. نباید اینطوری خمی

ام گرفتم و نفس عمیقی پر از درد کشیدم. ه سرم رو بین دست

ش دورم، باعث شد سر احضور کسی کنارم و انداختن دست

ش نگاه کنم. نوید، ای مهربون و صمیمیهبلند کنم و به چهر

رو به من  اشی من، نگاه نگراندوست چندین چند ساله

زد. دوباره سرم رو خم کردم و تو دوخته بود، ولی حرف نمی

 گفتم:  شدم،عالم خودم غرق 

 هنوز به هوش نیومده؟ -

 نفسی کشید و گفت:
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 .ه. انگار قصد بلند شدن ندارهن -

رو فرو  امسالهند و چاز روی درد نفس کشیدم. بغض چندین 

 خوردم و گفتم:

 !میدی هست؟ا -

 رو نوازش کرد و گفت: امپشت

 .وم باش. همه چی دست خداستآر -

 ابی قرار از جام بلند شدم و در حالی که صدام از روی درد پ

 رزید گفتم:لم میها

چطور آروم باشم؟ چطور؟ یک بار دیگه دارم مرگ عزیزم   -

بینم و توقع داری آروم باشم؟ ام میه رو جلوی چشم

فهمی؟ کاش هیچوقت اون رو انتخاب یم منصفانه نیست،

شدم. مبتال نمیکردم. کاش هیچوقت به این درد نمی

 .رفتمگرو می امشاید االن درست و حسابی انتقام

دیگه نتونستم رو پای خودم بایستم و کف زمین سر خوردم. 

رون نگاهی به پام انداختم که دوباره خون از البه الی باند بی

 ...دزمی

ش رو کنارم باز کرد. در حالی که ادوباره مهربونی کرد و جعبه
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 :گفت کردباند رو باز می

ی. هیچ کنسه سال، داری تو اون عمارت تالش میتو  -

ها و مرداب کاری نکردی آرسام. خودت رو غرق کثیفی

ا کردی، انتظار چی رو داشتی؟ اینکه بتونی انتقام هاون

 بگیری؟

رد، اما به دردی که کهام رو ضدعفونی کرد. درد می کف پا

  .سیدروجود نداشت، نمیام درون قلب

 :دادادامه می

 اتخانواده داقل این دختر نشون داد که تو کی هستی.ح -

گه اون نبود االن ا کیا هستن و اصال چه زندگی داری.

دونی تموم این می هیچ غرق شده بودی. آرسام،ر بیشت

 تاوان باید جوری چه میدونی  کارات چه عذاب بزرگیه؟

واده رو داغدار خان تا چند میدونی  بدی؟ پس

مثل همین   م نکردی،کاری ه هیچ اصال  کردی؟

 یهدیه یک با و دادی شستشو رو مغزش  عسل،

 میدونی اصال. دادی شاهین به کادو رو اون  ناقابل

 رو اونا که بودی این فکر تو فقط کرد؟ کار چه باهاشون
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رو  اتخانواده که بگردی چیزی دنبال و کنی سرگرم

دختر دلت رزید اصال؟ اگه این اکشتن. پیداش کردی؟ می

خواستی می کی تا. بود برد، یک قربونی دیگهرو نمی

 !هان؟

راست  گونه هام خیس شد. از خودم بدم اومد!

 دل  .شاهین از تر عوضی  م!ان خیلی عوضیم فت،گمی

 هم شاهین شکستم.زدیدم. قلبشون رو میدمی رو دخترا

ورد. دخترها براش آمی سرشون  خواست،می که بالیی هر

ن کلی فرمول و کوفت کار روشو  آزمایشگاهی بودن.موش 

 نشون واکنشی هیچ اصال چرا زدم.کردن و من دم نمیمی

 ا بی رحم و بیخیال بودم؟هادم؟ چرا اون موقعدنمی

باید شکر کنم که تلنگری بهم خورد. باعث شد دیگه  اشراست

م رو اهای آخر عمری، باید انتقامادامه ندم. اما همین لحظه

 .بگیرم. شاهین رو از بین ببرم و بعد هر چی شد، خوش آمد

 .به خودم اومدم، دیدم نوید مدتیه که صدام میزنه

 .توجه کردماش به حرف

ونی بلند شی، که بلند تآرسام جان، انقدر فکر نکن. اگه می -
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شو برو استراحت کن. اگه نه که همین جا پتویی چیزی 

 بیارم.آره؟

رفتم. بلند شدم. به سختی راه می سری تکون دادم و از جام

 :گفتم

 .شاوام برم پیشخیم -

 .ش برماچیزی نگفت و کمک کرد که به اتاق

ی وقتی رسیدم اشاره کردم که بره و به کارش برسه؛ اونم تعلل

نکرد و رفت. کارم تنها شدن با این دختر چشم عسلی شده 

  .ش نگاه کردماهای بستهبود. روی صندلی نشستم و به چشم

ش رو، توی اای بی جون گرمهکمی نزدیک تر شدم و دست

ش رو نوازش کردم و اای سردم گرفتم. پشت دستهدست

 .موزیکی که دوای دردم شده بود رو تکرار کردم

از خودم؟ از فردام بگم؟ دست  امز چی بگم؟ از حالا -

 ... ازبردار... منو تو این حال خودم، بزار و برو, دست بردار

م کن... دنیا ا. ترکامتو نه، از خودم پرم. تو این حال خوب

 ...م کرد، دنیااخارم کرد، دنیا قال

 :سرم رو روی تخت گذاشتم و با آه گفتم
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  …رکم کند -

به هیچ  امشدم. حواسمیدیگه تقریبا داشتم از خود بی خود 

ش، دادم اچیز نبود و دوباره تو باتالق نحسی که خودم پرورش

 .غرق شدم

واست. یک آرامشی که روحم رو خدلم یک آرامش ابدی می

 !کنه امام رو پاک کنه. راحته درمان کنه. گناه

سرم رو بلند کردم و به صورت زیبای کسی که برام مهم شده 

دونستم تکلیف احساس من و اون چی بود، نگاه کردم. نمی

این  دونستم که نباید باشم. نباید، بیشترمیشه؟! ولی این رو می

  .براش خطر محسوب بشم

آرومی بهش زدم.  ماچم نزدیک کردم و اش رو به لبتدست

 .ش رو بو کردم و چشم هام رو از روی درد بستماعطر دست

فرا و وجودم ر برای اولین بار، یک احساس غیر منتظره، تموم

فع نگرفته! حاال باید از این احساس فرار کنم و شاید، این به 

 .هر دومون باشه

ء به جز جزءش رفتم. در حالی که ابلند شدم و نزدیک صورت

 :کردم، گفتمش رو تماشا میاهچهر

ن رو ببخش! ببخش که با احساسات کوچولو، اما م -
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و تو اون دم و تو رشبازی کردم. کاش کور می اتشیرین

شکست و تعقیبت ام میه دم. کاش پادینونوایی نمی

ت، که باعث ااش هیچوقت ندیده بودمک دم. کاش...کرنمی

بشم از زندگی شیرین و عادیت جدا بشی. شیش ماه تمام 

برای من صرف شد و حاال سه ماه دیگه هم در  اتوقت

 .خاموشی تمام به سر میبری

 :دوباره گفتم نوازش کردن ورو  اشگون

م، ا، لمسامسردم... بی حس امن روزها، خاموشای -

جونی نیست، انگار نوری نیست، حتی از   ...ترسممی

م )سر راهی نیست، تکیه گاهی نیست، ...ترسم، میامسایه

ز رو به آسمون بلند کردم و در حالی که قطرات زجر آور، ا

ام هستخورد، ادامه دادم( ای خدا خسر میام روی صورت

  ؟!همیفمی

ای روی هیهو صدای دستگاهی که کنارش بود، بلند شد و خط

  .کشیدنصفحه، برای خودشون نقشی رو می

با ترس و دلهره نوید رو صدا زدم که بال فاصله خودش رو 
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ش اسینه رسوند. دستگاه شوک رو برداشت و چندین بار به 

  .زد

یدم. خیلی دمی های صفحه نگاه کردم. انگار دیگه تاربه خط

  .داشتمن ترسیده بودم و آروم و قرار

 .اداش برو بیرون، زود باش: دنوید

  سری تکون دادم و گفتم:

ش اش بده نوید، تو رو خدا نجاتاه، نه من نمیرم. نجاتن -

 .بده

زد.  اشهسین چیزی نگفت و دوباره دستگاه شوک رو به 

م در حال شد و قلب من ههر لحظه ریز تر می هااگ خطگززی

 !ونست صداش رو بفهمهتتپیدن، طوری که حتی نوید هم می

خدایا مگه من چی گفتم که اینطوری شد؟ غلط کردم خدا، 

 .م کاری بهش نداشته باشکنخواهش می

 ”کنم نرو، نروخواهش می” دوباره به عسل نگاه کردم. 

 های دستگاه به حالت اول برگردنکافی بود این رو بگم که خط

  .اعصاب خورد کنشون رو پایین بیارن و صدای

نفسی کشیدم و روی صندلی ولو شدم. دیگه سیل اشک بود 

دید، مهم اومد. برام مهم نبود که نوید میهام میکه از چشم
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 .این بود که نزدیک بود دوباره عزیزم رو از دست بدم

رد. به کخود نمایی میاش به نوید نگاه کردم. عرق روی صورت

ش اهرفت. کامال از قیافگش رو میاکرد و نبضیعسل نگاه م

مم. یک بار فهمعلوم بود که ترسیده! من این ترس رو خوب می

ه ای اون جون دادن؛ انگار میدونهزیر دست امبچههم، زن و 

این دفعه، مثل سری قبل نیست. چون تحت هیچ شرایطی 

 .ش بدماحاضر نیستم، از دست

 ارتین

پدر عسل نگاه  ی، خونهیر بستهسوار ماشین شدم و به د

های اون خانواده، از دوری گذره، نگاهکردم. هر روز که می

 گذره، عذاب وجدان،عسل، فرسوده تر میشه. هر روز که می

 .تو وجودم بیشتر میشه خجالت، شرم،

سرم رو پایین انداختم و در حالی که شرم و خجالت، همچنان 

 .روشن کردم تو وجودم رخنه بسته بود، ماشین رو

م، با صدای کوتاه گوشی به خودم اومدم و قبل اینکه راه بیافت

 .اس ام اس، ناشناس رو باز کردم

ابروهام منتظرتم(  اعت سه بعد از ظهر، رستوران چوبی،)س -

از خوندن این پیامک به هم گره خورد. به روبرو خیره 
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 .شدم و در اولین فرصت، اسم آرسام از خاطرم عبور کرد

بی پروا به لرزش افتاد و نفس برام کم شد. خدایا ام قلب

، نم. باالخره بعد چندین سالکم رو مالقات میاباالخره داداش

 .ونم باهاش درست و حسابی حرف بزنمتمی

ونه با من داشته باشه؟ چی باعث شده تاما چه کاری می

 باالخره از سوراخی که برای خودش درست کرده بیرون بیاد؟

رار نداشتم. به ساعت نگاه کردم. نیم ساعت دیگه آروم و ق

مونده بود؛ برای همین بی معطلی به سمت رستوران خارج از 

 ...شهر روندم

روی صندلی نشسته بودم و به گلدون پر از گل نگاه کردم. 

ز ا ردکش پیدا شد و در حالی که شادمانی میاهباقری سر و کل

 :م، گفتادیدن

نتون خوشحالم! چی بیارم الم آقا آرتین، از دیدس -

 خدمتتون؟

 :سری تکون دادم و گفتم

 .الم. بی زحمت آب جوش بیار. گلوم خشکیدهس -

م نگاه کرد و با همون اخواست لب باز کنه که با تعجب به پشت
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 :نگاه شاد و ذوق زدش گفت

قا آرسام، راه گم کردین؟ دیگه رستوران خودتون هم به آ -

 ازتون نبود؟چشم نمیاد که این چند وقت خبری 

ی باقری بی تفاوت بودم، ولی با شنیدن هااول نسبت به حرف

 .وسی خیره شدمط چشم جفت اسم آرسام برگشتم و به دو

م رو در آغوش بگیرم اخواست داداشم گرفته بود! دلم میابغض

ای، وجودش رو حس کنم! اما و نسبت به این سه سال و خورده

ش هویدا اهبیشتر از قبل، تو چهرانگار اون زیاد شاد نبود و غم 

 .بود

 سری تکون دادم و سالم کردم. اونم سرش رو تکون داد و اومد

 .روبروی من، روی صندلی نشست

 :به باقری نگاه کرد و گفت

م رو روز به روز باالتر اقتی میدونم، شما رستورانو -

، نیازی نیست، من هم حضور داشته باشم. حاال برینمی

ایی که خودم هی مخصوص، از همونبرو دو تا قهوه

  .کنم، بیارهمیشه درست می

نجید، گست خودش نمیودر حالی که باقری از خوشحالی تو پ
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م رو تنها اسری تکون داد و با گفتن چشم، من و داداش

 .گذاشت

ی ا، هالهاشهای مشکیزیر چشمی بهش نگاه کردم. بین ریش

گود شده بود و هاش از موی سفید هم پیدا بود. زیر چشم

  .زدش به کبودی میهالب

ا ش رو، با االن مقایسه کردم. زمین تای چندین سال پیشقیافه

 .آسمون فرق داشت

شد، ولی می اشاون روزها حتی از یک ذره شلختگی، چندش

حاال تو باتالق شلختگی گیر کرده. حاال یکی نیست، من بی 

 قا، تبدیل به یکی این اتفااصل و نسب رو بگه. با وجود همه

 .خورهش از من به هم میاموش مریض شدم که آدم، حال

 .با صداش به خودم اومدم و بهش چشم دوختم

 شاید، باعث تعجبت باشه که بعد این همه مدت، چرا و آرسام:

زنم، زیاد هایی میبه چه دلیل، خواستم ببینمت. اما شاید حرف

باش این به نفع سل خوب نباشه! ولی مطمن ع برای تو، من و

 .هممونه

این  یونم زنجیرهدمیدم. نمیفههیچی نمی هشاز حرف

 !بی سر و ته آخرش به کجا ختم میشه؟ هایحرف
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م غیر ادونم جرمتو این سه ماه، خیلی فکر کردم. می آرسام:

ای دار، ختم ام پنم حتی ممکنه زندگیدویقابل بخششه! م

ها رو که دیگه دارم. اونبخیر بشه. اما من هنوز چند تا کار 

لذت  تا دنیا از نبود من کنممیانجام دادم، خودم رو معرفی 

 .کافی رو ببره

ش رو قطع های حرفبود. ریشه اماش مثل تیری تو قلبهحرف

 :کردم و با آب و تاب گفتم

م. دیت میاا رو نزن داداش، من و بابا نجاتهن حرفای -

این مسخره ش کن. تموم کن انم تمومکخواهش می

ت کنیم، چرا ما رو اونیم کمکترو. ما هم میها بازی

 بینی، هان؟نمی

بهم نگاه کرد. یک نگاه طوالنی و پر از غم و حسرت، سری 

 :تکون داد و گفت

خاموش  ام، آتیش این غم درونکنینه شما کمک اگ -

ش اش کردم و خودم هم باید خاموشاروشن خودم نمیشه.

 .کنم

 :دستم رو روی میز گذاشتم و گفتمتکونی خوردم و 
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 ...نظورت چیه؟ می خوای چه کار کنی کهم -

ها رو گذاشت و با نصفه موند. قهوه امبا اومدن باقری حرف

آرسام دوباره رفت. به فنجون قهوه خیره شدم. یادش ی اشاره

خواستیم، آرسام برامون درست بخیر! همیشه، هر وقت قهوه می

هاش انقدر لذت کرد که قهوهکار می نستیم، چهدوکرد. نمیمی

 .بخش و دست نیافتنی بودن

. دوباره بهش نگاه کردم. انگار اون هم عجیب تو فکر فرو رفت

 :ش به قهوه بود لب زد و گفتادر حالی که نگاه

در ردم، روزگارم انقکاید، اگه هیچوقت با اون ازدواج نمیش -

  .دشسیاه نمی

 :آهی کشیدم و آروم گفتم

 ما نگفتی زن داری. انقدر ما رو دور دیدی؟ تی بهح -

 :فنجون رو برداشت و کمی ازش نوشید. دوباره لب زد و گفت

ن خودم هم نفهمیدم، وقتی به خودم اومدم که ازش م -

بچه داشتم. وقتی فهمیدم چه کار اشتباهی کردم که، 

 .جلوی من جون دادن

 دوباره کنجکاوی، برای مرگ اون دو نفر از تن و سرم باال
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  .رفت. منتظر بودم تعریف کنهمی

ا گذاشت. ههاش رو به هم قفل کرد و سرش رو روی اوندست

 ...اومد، ادامه داددر حالی که صداش از ته چاه می

کردم همتا، خودکشی کرده. ولی بعد متوجه لش فکر میاو -

شدم با ضرب درگیری چاقو خورده. اثر انگشت 

ی همین همچین د و برادامی نشون رو خودش یهادست

کردم. قبل اینکه همتا کشته بشه، آیلین دختر فکری می

ی من و اون، با خوردن شیر با الکل آغشته شده، سه ساله

  .از بین میره

های شاهین زمین تا آسمون با حرف حرفشد. باورم نمی

ونستن یک طفل معصوم رو تچطور میآرسام فرق داشت. 

 بکشن؟ اصال چرا این کارو کردن؟

 :لب زدم و گفتم

 و کردن؟ر را این کارچ -

 :بهم نگاه کرد و گفت

ی این واد پردهخونم چرا بعد چند مدت، دلم میدینم -

با  دیگه کنمروزهای چندش رو کنار بزنم. اما حس می
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  .گفتن اینا هم چیزی از دست نمیدم

 ته از لبخندی. گرفتم دست به ش رو که روی میز بود،ادست

  :گفتم و زدم دل

 خودت داداش رو من دیگه تو اینکه با  رسام،آ -

 هم بابا و آیلین! دارم و داشتم دوست همیشه من  ندیدی،

چقدر دلشون برات تنگ شده.  نمیدونی! انتظارتن چشم

  راستی چرا اسم دخترت با آیلین خواهرمون یکیه؟

  گفت:نیش خند معنا داری زد و 

. شدم تو مثل فهمیدم، وقتی ش رو انتخاب نکردم.ان اسمم -

 یک تو دستشون دنیل، پروفسور با همتا پدر... بگذریم

شدن. ید، مجازات میفهممی پلیس اگه که بود چیزی

ی این همه ولی  دونم االن اون الکل لعنتی کجاست،نمی

 با  تقصیر پدر اونه. شاهین و پروفسور دنیل، اتفاقات

زارن. می افتن و دست رو همتا و آیلینمی لج سر  همایون،

ی من ا االن اونا خانوادهت انقدر احمق بودن که نفهمیدن

 .بودن
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 پروفسور دنیل رو شنیده بودم، اما چرا تو اون عمارت موضوع

؟ اصال این الکل چیه؟ چرا تو اون عمارت چنین اشندیدم

 چیزی پیدا نکردیم؟

 بهش نگاه کردم و موشکافانه گفتم:

 پس اونی که کشتی کی بود؟ -

جدا کرد. صاف  امش رو از حصار دستاداد و دستسری تکون 

 :نشست و گفت

م اهالکل به بچ یا بود. اون خورندهههمونء ون هم جزا -

 بود. دنیل هم فرمول الکل رو درست کرده بود. 

 

م اچنان سرم رو بلند کردم بهش نگاه کردم که گردن 

 :نصف شد. با وحشت گفتم

نزدی؟ یعنی دخترا دونستی و دم و میها ری اینهمه تو -

 موش آزمایشگاهی اونا بودن؟ حاال چرا دخترا؟

 کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد

ی هم باهاشون هایش یک کارانم، اما فکر کنم قبلدوینم -

 سال، و سن کم کردن. البته به جز دخترا خیلی پسرمی
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دیدم. من اصال مخ نداشتم، تنها می آزمایشگاهشون تو هم

 .که اون الکل رو پیدا کنمهدفم این بود 

با انزجار بهش نگاه کردم. حالت تهوع بهم دست داده بود و 

ز اسرم در حال منفجر شدن بود. با این حرفا بعید بود، آرسام 

 اعدام شدن جون سالم به در ببره. حتی اگه اون کاری نکرده،

 .آلودستها به نجاست اون اشدست

 :صداش طنین انداز شد

 ...عسل رو هم به اونا هدیه کنمواستم، خمیمن  -

اش جمع شده بود. های اشک توی چشمبهش نگاه کردم. هاله

 اشی گردنهاسرخ شده بود، به طوری که رگ اشصورت

 .معلوم بود

کردم یک روز به خودم بیام. موقعی که عسل آرسام: فکر نمی

ن کم فهمیدم که من قبال کی بودم و اال -تو عمارت بود، کم

کرد، اما روز به روز نمی هم کار خیلی خاصیچی شدم. 

فت، کارت اشتباهه. از سگ پست ترم گش بهم میهانگاه

م که لیاقت دختر پاکی مثل اون امی؟ یک حیوون کثیففهمی

  .رو ندارم

اش، غلتید. حریصانه همون قطره رو هی اشک از چشماقطره



 

 

WWW.98IA3.IR 38 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

5  

  .پس زد و از جاش بلند شد

نباش!  اشنگران  و بهت میدم.ش رای دیگه آدرستا هفته -

 و اومده هوش به دیروز با اینکه سه ماه تمام بیهوش بوده،

  .رو به بهبوده اشحال

 :با تعجب از جام بلند شدم و گفتم

 ی؟ عسل سه ماه بیهوش بوده؟چ -

 سری تکون داد و گفت:

ی اش رو باز کرد. هفتههآره، اما خوشبختانه باالخره چشم  -

  .بینیشدیگه می

 :کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد

ت ونم دوباره بهتونم چرا اینارو بهت گفتم، اما...میدینم -

  .ش باش،همینااعتماد کنم. فقط مواظب

دور شد و من همین طور سردرگم و مات  ماز مقابل چشما

  .ایستاده بودم. طولی نکشید استارت خوردم و به خودم اومدم

و گشتم نبود. پشت دریاچه، دویدم. هر جا ر اشسریع دنبال

 ...پارکینگ، هیچ جا نبود. دوباره محو شده بود
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نمیشه، عسل این همع مدت بیهوش بوده. آرسام این  باورم

همه مدت یک غم بزرگی رو به دوش کشیده و تموم مدت 

ی چپست ترین کار دنیا رو انجام داده. خدایا، پایان این پسر 

 میشه؟

  ...دانای کل

آرسام، مانند طبیبی دلسوز و مهربان، هوای عسل چندین روز 

زیبای  یرا داشت. با افسوس و حسرت زیاد به چهره اششیرین

کاش آشنایی آنها ” فتگدوخت و مدام با خود میاو چشم می

گفت، کاش سرنوشت آنها راست می” ای دیگر بودبه گونه

 !اید االن زندگی بهتر بودش شد،اینگونه به هم خطم نمی

 ای بود که بتوانداین مدت نه چندان کوتاه، به فکر نقشه در

 ارض دلش دهد؛ خود را از او دور کند و راه عسل را خود تغییر

دانست پایان ی جز این را هم نداشت. خود میانبود، اما چاره

 .شدکزندگی اش،طناب داری است که انتظارش را می

نان چ اش،های تیمارگونهلحظه در لجوج، و معصوم دختر عسل

ه د که، گناهان و مجرم بودن او را ببراز وجود آرسام لذت می

  .دست فراموشی سپرده بود

تنها فکرش شده بود، آن اتفاق داخل عمارت. همان رقص روی 

 متوجه حداقل اما آورد؛ش را به درد میاای که، قلبشیشه
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ش از ابرای حس این! دارد دوست را او آرسام که بود شده

 .هرچیزی با ارزش تر بود

 آرتین برادر دلسوز و مهربان، مدام با خود دست و پنجه نرم

رد تا خاطر عسل را از خود دور کند. نمی خواست کسی را کمی

دوست داشته باشد که، برادر عزیزش به او محتاط شده است. 

از طرفی هم نگران جفت آنها بود، دوست داشت خودش 

هد و او را از بند طناب رهایی سرنوشت برادرش را تغییر د

  .دهد

ت ا، تنها آرزویشان دیدن دختری اسهای که ماهو حال خانواده 

دانند که که به دست قاچاقچیان بی ایمان، ربوده شده و نمی

 .چه به روز او آمده است

 آنها” عسل حالش خوبه،نگران نباشید” تنها سر خط خبر آرتین

 !چه، به شنیدنِ حال؟ کرد،ولی دیدن رارا کمی آرام می

 **آرسام

ش کامال خوب ای بیماری عسل هم به پایان رسید و حالدوره

ی ام بهش زیاد شده بود که جدایشد. تو این مدت، انقدر عالقه

ردم کش میاازش برام خیلی سخت بود؛ اما به اجبار باید ترک

 .رسوندمم رو به پایان میاو کار نیمه تموم

وشتم که صدای نی براش میاداشتم نامهداخل اتاق بودم و 
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ی ی نوید و عسل به هوا رفت. از صدای خندهخنده

م به شمارش افتاد و دلم دوباره اش،به وجد اومدم. قلباشیرین

  .شد مهمون غم

د نوشتن بپردازم که در باز شد و صدای نوی یخواستم به ادامه

  .اومد

 یخ ناهار دیگه،کنی؟ بیا داداش تو تاریکی چه کار می -

  .کرد

ه این رو گفت و از دیدم محو شد. متن آخر رو هم نوشتم و نام

رو داخل پاکت گذاشتم. بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. 

ر بنا گوش باز بود و س اشدر اولین نگاه عسل رو دیدم که نیش

  .به سر نوید میزاشت

فته و از وقتی به هوش اومده ، یک ریز با این نوید گرم گر

ای صمیمی شدن. وارد آشپزخونه که شدم، هتبدیل به دوست

  .ها قطع شد و عسل خشک شدخنده

رو  امزیر چشمی بهش نگاه کردم و سمت شیر آب رفتم. دست

که شستم، طرف میز رفتم و صندلی رو کنار کشیدم و نشستم. 

 .میده تکون ابرو نوید برای دیدم که دوختم دوباره بهش چشم

م رو به نوید دادم که دیدم اون هم، مثل عسل انگاهدوباره 



 

 

WWW.98IA3.IR 38 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

9  

چرخونه. از این وضع هم کفری شده بودم، ش رو میهاچشم

ش این مدت خیلی بهم خوش اهم خندم گرفته بود. راست

  .گذشته بود و دلم کمی جوون شده بود

های عسل همینطوری جو ساکت بود و فقط ابرو و چشم

ی من به میز، دای ضربهخورد که با صمی تکون نوید، و

 .جفتشون باال پریدن

 به جفتشون نگاهی کردم و گفتم:

چرا با اومدن من یهو زبونتون کوتاه شد؟ من رو اصال  -

 نه؟ کنینحساب نمی 

 یهو عسل زد زیر خنده و گفت:

ی خوایم حسابت کنیم، شمارش بهم میخوره. نمیدونم م -

وری، محاسبه خچه عددی هستی لعنتی که به ما می

 .اشتباه در میاد

 که حالی در و کرد جمع ش رواهش کردم که خنداگنگ نگاه

 :چرخوند، آروم تر گفتمی رو سرش

 .ب، ناهارمون رو بخوریم، بعدا حرف میزنیمخو -

 جاروبرقی مثل بعد یک لبخند قشنگ زد و بشقاب ماکارونی رو
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 لبریز کجا از خوراکش، این بودم مونده هنوز من. کشید باال

ش ااندام به کمی. بود همینطوری هم عمارت تو ماشاهلل. شده

 خیلی! خالق جلل ردم، چاق هم شده.کنگاه کردم. حس می

 .بود باحالی آدم

 .ابرویی تکون دادم و مشغول خوردن شدم

ناهارمون رو خوردیم و کمتر از پنج دقیقه کارمون رو تموم 

ش اهنواداکردیم. وقتش رسیده بود که عسل رو پیش خ

 برای هم عسل خود ی انتظار رو قطع کنم.ردونم و ریشهبرگ

 .کرد و دل تو دلش نبودمی تابی بی لحظه این

یرون اومدم ب ش کرده بودم،ااز اتاقی که نزدیک دوماه تصاحب

 و بود ایستاده باش و به سمت پذیرایی رفتم. عسل آماده

 .ش رو گالی رز تو گلدون بودانگاه

 همونی بود؛ کرده تنش رو قرمزش شنل بهش چشم دوختم. 

  .اومد و من برای تولدش خریده بودممی بهش خیلی که

شیدن فرق داشت. پویی که دختها میهااون یاین شنل با همه

 .داد نجات ش روااین شنل عسل رو بدبخت نکرد و زندگی

ش نگاه کردم. یک اای قشنگهتر شدم و به چشمبهش نزدیک

شدم، وقتی بهشون خیره میبرق خیلی خاص داشت که 
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  .دمشغرقشون می

ه با صدای نوید جفتمون از عالم خیال بیرون اومدیم. اون خیر

 !شاشنگ رنگیق به گل رز و من خیره به چشم های

های به نوید نگاه کردم. اون هم حاضر و آماده ایستاده بود. مو

ش ریخته بود. عادت اایش رو کنار صورتجلوی بلند قهوه

 ...فن بگرده دیگهداشت خ

. شدیم بنده سه نفری بیرون رفتیم و سوار ماشین لیموزین

ی نوید خونه به نگاهی .نشست عقب هم عسل و جلو نوید

 .ی عشق عسلی روندمانداختم و به سمت محله

 ساختمون کنار رو ماشین طولی نکشید که به مقصد رسیدیم.

فس کردم. ن ی که یک بار عسل رو به اونجا بردم، پارکامتروکه

 اشحواس عمیقی کشیدم و از طریق آیینه به عسل نگاه کردم؛

 .به کل پرت بود و انگار اصال تو باغ نبود

 :به نوید نگاه کردم و گفتم

 .، یکم دیگه میامو همین جا منتظر باشت -

 :نوید سری تکون داد و به عقب برگشت و گفت

 .ت هستما...! منتظر تماسهاسل بانو، مارو فراموش نکنیع -

ی سکوت منتظر حرفی از جانب عسل بودیم؛ اما انگار روزه
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 .گرفته بود و یا شاید هم صدای نوید رو نشنیده بود

ای کشیدم و از ماشین پیاده شدم. کنار درب نفس عمیق دیگه

 .عقب ایستادم و در رو برای عسل باز کردم

تو به خودش اومد و بهم نگاه کرد. واکنشی نشون ندادم؛ ولی 

دلم احساس درد داشتم، از اینکه چندین ماه اون رو از 

 .ش دور نگه داشتماهخانواد

 بازم دمش گرم از اینکه اون هیچ حرفی در مورد گذشته نزد و

تی ی اتفاقات رو به باد فراموشی سپرده بود. حتی، حانگار همه

 !هکه من رو هم فراموش کن امیدوارم

دوتایی به سمت منزلشون  کمی با نوید خوش و بش کرد و بعد

 قدم برداشتیم. االن فرصت خوبی بود که ازش عذر بخوام؛ اما

ونستم دهن باز کنم و من از اون بدتر ، تونم چرا نمیدنمی

 ...ی سکوت گرفته بودمروزه

 **عسل**

م. ونستم قدمی بردارتزمین و زمان از دستم در رفته بود و نمی

شدیم، حالم دگرگون هر لحظه که به خونه نزدیک تر می

 ! شد و بغض توی دلم بیشتر و بیشترمی

رد. خوم میاعطر بابا و مامان، از همین فاصله هم به مشام
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رو  هاجوری من رو به وجد آورده بود که انگار سالیان سال، اون

ی چند اندازه به و نبود کم هم دوری ماه هفت این حاال ندیدم.

 .سال بود

ای به بند اومده بود و برای دیدن، بر امنفسمقابل در ایستادیم. 

  .کردمآغوش کشیده شدن لحظه شماری می

برگشتم و به آرسام نگاه کردم. دلم از دوری اون هم گرفته 

 با نیستم مجبور دیگه شد؟ تموم دیگه چیز همه یعنی بود.

 این نفهمیدم اصال بخوابم؟ یا و کنم زندگی وحشت و ترس

 همشون شر از باالخره بود، هرچی...گذشت جوری چه آخریا

 .شدم خالص

ش مانع این ارو باال بردم تا زنگ رو فشار بدم که با دست دستم

 :. ازم فاصله گرفت و گفتکار شد

این مدت که از  یواظب خودت باش. بابت همهم -

 ...دور بودی اتخانواده

کمی مکث کرد و بعد خیلی زود و سریع، با وجود غرور 

 :دادعظیمش ادامه 

 !وامخذر میع -

اش لبخند غمگینی زد و به سرعت دور شد و سمت ماشین
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ردم؛ کش نگاه میا. بی حرکت ایستاده بودم و به رفتنرفت

خدایی چقدر فسفر سوزوند تا بتونه این عذرخواهی رو بکنه! 

یک لحظه نزدیک بود فکر کنم اصال بلد نیست عذر و بخشش 

 .به جا بیاره

شد، برگشتم و به در آبی رنگ تیغ تیغی ش که محو اماشین

 :ای زدم و تو دلم گفتمنگاه کردم. لبخند بامزه

 نوز هیچکس تا حاال نتونسته در بزنه؛ این تیغا دست روه -

 .کنننابود می

خواستم زنگ رو بزنم که با صدای آشنایی که اسم من رو 

ی فرفری و صورت خطاب قرار داد برگشتم و با یک کله

 .ش رضا مواجه شدمیر غمگین پر

رو تماشا  امصورتء به جز جزءآروم بهم نزدیک تر شد و  -آروم

 :کرد. در همین حالت هم گفت

یعنی، باالخره برگشتی؟ یعنی  سل، خودتی؟ یعنی...ع -

 دیگه ولت کردن؟

 :داد که گفتمهمینجوری داشت ادامه می

آروم تر پسر جون! بزار من هم بهت برسم. آره! باالخره  هو -
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 ...تم . انشاهلل که همه چی تمومبرگش

شد که من رو م با کاری که کرد نصفه موند. باورم نمیاحرف

 .بغل کرده بود. هم تعجب کرده بودم هم عصبانی شده بودم

 هو در خونه باز شد و بابا مقابلمونکخواستم چیزی بگم که ی

 .قرار گرفت

 .کرد و سکوت کرده بودمات زده بهم نگاه می

های بی صاحاب راه هوا معلق شده بود اشکوجودم روی 

خودشون رو باز کرده بودند.چقدر این دوری روی بابا تاثیر 

گذاشته بود. نفس عمیقی کشیدم و با گفتن بابا اون رو در 

 .آغوش کشیدم

ش هم ام رو صدا زد. باقیااون هم محکم فشارم داد و اسم

تحمل ایی که این مدت هصدای گریه کردن و ابراز دلتنگی

  .کرده بودیم

 .با صدای رضا از هم دل کندیم و بهم نگاه کردیم

 .ش کردین که شماابا فیلم هندیبا -

ت بابا لبخند زنون بهم نگاه کرد و در حالی که هنوز بغض داش

 :گفت

ت شده ااورم نمیشه که باالخره ولت کردن. خیلی دلتنگب -
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بودم عزیز دلم! خدا به زمین گرم بنشونتشون که باعث 

 .نواده داغدار بشناشدن یک خ

 :لبخندی زدم و گفتم

ر مه چی تموم شد باباجون! ما داغدار که نیستیم . داغداه -

. ندیدن رو هاشون هایی هستن که دیگه بچهنوادهااون خ

 بود نرمال چی همه.نداشتن کاری من به اونا

های آخر کمی سخت گذشت و اونم خداروشکر لحظه ولی.

 .شد تموم

 :و گفت ماچ کردروی سرم رو 

اروشکر دخترم، خداروشکر! بیا داخل عزیز من بیا که خد -

 .شده پیر دوریت از مادرت هم عجیب

ا با خوشحالی و هها تو آغوش مامان و بابا بودم و اونساعت

حسابی که خالی  .دنکرو گریه می زدنشادمانی حرف می

شروع کردن به ناز کشیدن ! مامان برای شام ترتیب یک  شدن

چلو گوشت رو داد و بابا و رضا هم ترتیب مهمونی امشب رو 

 .م رفتم تا کمی استراحت کنمادادند. من هم تو اتاق

ا هدلم حسابی برای این اتاق نقلی تنگ شده بود. چه درد و دل
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 رو و خونه ایی تو این اتاق داشتم. وجود این اتاقهو چه گریه

 .نداشتم خبر خودم و داشتم کم

ش به آلبوم خورد. با لبخند بر اممقابل قفسه ایستادم که چشم

 .های خشک رسیدمها رو ورق زدم تا به برگداشتم و صفحه

ه روز اول آشنایی من با آرسام از خاطرم تداعی شد و من رو ب

رز دوباره به لام ش؟ قلباونم ببینمتوجد آورد. یعنی دوباره می

 افتاد. لبخندم پر رنگ تر شد. عسل دیوونه! یادم میاد همون

لرزیده  امرو هم ندیده بودم قلب اشها با اینکه حتی قیافهروز

 .عاشق یک آدم مجهول شدم هابود و مثل این روانی

صدای زنگ خونه اومد. آلبوم رو سرجاش گذاشتم و دوباره 

به پذیرایی برم که صدای شال رو روی سرم انداختم. خواستم 

  .آشنای آرتین اومد

به  بدو -شده بود. بدو وای خدا! چقدر دلم برای این پسر تنگ

 .ش قرار گرفتماحال رفتم و مقابل

. انگار که گفتکرد و چیزی نمیمات و مبهوت بهم نگاه می

هاش دار شده بود و چشمش حسابی خندهاهجن دیده بود. قیاف

گی کرده بود. ولی این وسط حتی خود اونم رنشبیه قورباغه باد 

به رو نداشت. یعنی اونم از نبود من غصه خورده؟ آخی چه 

 .و من خبر نداشتم داشتن دوستم همه آدم
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 :با خنده گفتم

 کنی من اومدم؟ت شده محافظ جون باور نمیچ -

 :یک لحظه به مامان نگاه کرد و بعد دوباره به من، گفت

ما بود که قراره تو رو برگردونه؛ اه خودش بهم خبر داده ن -

 قرار بود چنین ساعتی تو رو بیاره. باالخره خوشحالم که

  .همه چی تموم شد و تو برگشتی

 :لبخندی زدم و گفتم

 کرد که کی بیام؟نون! ولی حاال چه فرقی میمم -

 :مامان یهو گفت

تا من برم براتون چایی  بشینین مبل رو برید ا آرتینآق -

 .بیارم

 ت:بخندی زد و گفآرتین ل

 ی ممنون باعث زحمت؟خیل -

 :رفت گفتمامان لبخندی زد و در حالی که به آشپزخونه می

 باشین.ها چیه؟ االن میام. شما راحت ین حرفا -

 :مدوتایی رو مبل نشستیم و کنجکاو به آرتین نگاه کردم و گفت
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 ها؟شده چی -

 :کمی این پا و اون پا کرد و گفت

اینکه به خاطر سهل انگاری من یزی نشده. متاسفم از چ -

 ...همچین اتفاقاتی رخ داد. به خاطر کوتاهی من

 :ش رو قطع کردمادستم رو باال آوردم و حرف

فقط  ،بد نگذشت به خدا هم قصر من بودم نه تو! خیلیم -

از طرفی  .بودنهای مزخرف و چندشی تو اون عمارت آدم

نن کقتی فهمیدم واقعا با دخترها چه کار میه وهم ک

ونم چرا شجاعت خودم رو حفظ دیترسیدم ولی باز نم

ادم. ببین الغر هم دردم و به گستاخی خودم ادامه میکمی

)االغ( از خجالت  نشدم، همونجا هم مثل حیوان نجیب

 .ومدمام در میاشکم

م این رو که گفتم آرتین قهقهه زد. برگشتم به مامان نگاه کن

 دوباره سمت آرتین برگشتم وکرد. که با تعجب به ما نگاه می

 :گفتم

 تر بابا! چی گفتم مگه؟آروم -
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 :که کاسته شد گفت اشخندهکمی از شدت 

کردم چی بهت گذشته که االن فکر می چی با خودمهی -

ر تتر شدی. حاال فهمیدم که غذاهای خوشمزهچاق

 .ردیخومی

 :لب ورچیدم و گفتم

رسامتون دم. این آقا آزه خدا لب به غذاهای حروم نمیب -

دونی وردیم. میخآورد و با هم مییک سره برام غذا می

دی اون بده! اتفاقا دل رحم ترین آدم کرچیه تو فکر می

 .روی زمینه

 :لبخندی زد و گفت

 .ه خاطر تو اینطوری شد. این رو یادت نرهب -

 :سرخ شدم و چیزی نگفتم که ادامه داد

 ش چیزی بهت گفته؟از زندگیا -

رو برام تعریف کرده  اشبود. سیر تا پیاز زندگیالبته که گفته 

از مردن اونا  اش،تا بچه دار شدن اشبود. از ماجرای زن گرفتن

، فکر نکنم چیزی هم کم اشو انتخاب مسیر مجرم بودن
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 .گذاشته باشه

رو که دید جواب رو گرفت. خواست چیزی بگه که  امسکوت

رو مقابل  مامان سینی به دست پیشمون اومد و سینی چایی

 :آرتین گرفت و گفت

 زندگی درست هم شما مایید. ببخشید این چند ماهبفر -

خواستیم باعث زحمت شما بشیم. نمی ما خدا به. نکردید

انقدر شنیدن دزدیده شدن عسل برامون سخت بود که 

ونستیم چه بد و بیراهای به شما میگیم. خود من هم دنمی

ببینم. خدا خواست  ردم بتونم دوباره دخترم روکفکر نمی

 !که بمونه، از شما هم ممنونم

کرد آرتین شرمسار چایی رو برداشت و در حالی که وانمود می

 :ناراحت نشده گفت هااز رفتارهای اون

خوبی براش  محافظ خره حق داشتین. من نتونستمباال -

ای نیست. حاال همه ردم و مسئلهکباشم. کامال درکتون می

 .میشه اعدام زودی به شاهین و چی شکر خدا تموم شده

از شنیدن این حرف خوشحال شدم ولی با فکر آرسام ناراحت 

شدم. تکلیف اون چی میشه؟ یعنی اونم مثل شاهین اعدام 
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 میشه؟

 :مامان کنارم نشست و گفت

 ون پسره چی؟ اون مگه باهاشون دست نداشت؟ا -

اه کردیم. این گای ناراحت بهش نههم من و هم آرتین با چشم

 :رو که دید تعجب کرد و گفت وضع ما

 ز بدی گفتم؟چی -

کرد. منتظر می نگاه من به داشت هم اون. کردم نگاه به آرتین

 :رو تر کرد گفت هاشچی میگه که بعد اینکه لبببینم بودم 

حاال که  باشین. چیزهاا دیگه نیازی نیست فکر این شم -

ا و بارزش نداره که وقتتون ر بکنین،دور همین استفاده رو 

 .. من هم بهتره برم به کارم برسمکنیناین حرف ها تلف 

 :بلند شد که بره، مامان با شکایت گفت

جا؟ اصال فکرش رو هم نکنین. امشب پیش ما باشین. ک -

ونن دام میهداداشام و هی خواهرهچی میشه مگه؟ هم

که شما کی هستین، باالخره شما هم با این رفت و آمدها 

 !تو جشن امشبمون باشید. لطفا دیدینشون. لطفا شما
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از این اصرارهای مامان شوکه شده بودم. چقدر اصرار به 

بود، اینطوری  ممحافظا که هها! اون موقعداشت شاموندن

 کرد؛ حاال چش شده؟نمی

من  کرد. انگار براش مهم بود کهآرتین بالتکلیف به من نگاه می

ب بمونه. کلی ومد امشابدم نمی همخوام بگم. خب منچی می

  .دمزباهاش حرف داشتم که باید می

 :می تکون دادم و گفتاشونه

یگه دونین انجام بدین. االن تهم می بعداًحاال کاراتون رو   -

میان. چیزی به شب نمونده. این اصرارای  هم اهاون

 رو شام رو رد نکنین که اگه دستپختامامان

  .اندازینمی لنگر اینجا سره یک  بخورین،

 عرش خودم از الکی حاال نه که در نبودم لنگرشو ننداخته بود، 

د، به رفتن نبو اشایشون هم که انگار واقعا دل خبا! هدر میارم

  .قبول کرد که امشب پیش ما باشه

کمی چرت و پرت بار مامان کردیم و بعد دوتایی زدیم تو دل 

برای  امو دور خیابون گشت زدیم. چقدر که دل اشماشین

  .ی آشنا تنگ شده بودهاش و زل زدن به این خیابوناماشین

اینجا نبود.  اشبهش نگاه کردم. تو عالم خودش بود و حواس
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کرد؟ مگه میشه تو فکر فقط من موندم چطوری رانندگی می

 !باشی و رانندگی کنی؟ عجب

 :ش کردم و با خودم گفتماسوالی نگاه

 ه؟کنعنی داره به چی فکر میی -

 :تم رو با خنده داد و گفاانگار بلند فکر کرده بودم که جواب

ی بلندی داری عسل خانم! داشتم به هاواست باشه فکرح -

؟ چه کنهردم که آرسام االن داره چه کار میکاین فکر می

 کار کنم که جرم اون کم بشه و اعدام نشه؟

ل فقط کافیه راه ح، ش منطقی و مفیداهفکر بکریم کردها! هم

 .ل رو پیدا کرد و بند لعنتی رو پاره کردمشک

 :به روبرو نگاه کردم و آروم گفتم

ه من گفت یک کار نیمه تموم داره. اون رو انجام بده ب -

کنه که چه چیزی در انتظارشه. نمی فرقی دیگه براش

ونی چیه آرتین؟ حاضرم شهادت بدم که اون هیچ کار دمی

 ه مگه نه؟ن دیگکننکرده. پلیسا حرف من رو باور می

 :هوفی کشید و گفت

دونم. عد این همه کار برای اولین بار هیچ چیزی نمیب -
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 .مغزم از این فکر خسته شده و داره سوت میزنه

 :کردم و گفتم اشچپ نگاه -چپ

مغز آکبندت درست استفاده کن که اگه سوت هم زد از  -

ی برامون داشته. چه فایده داره که فکر ابدونیم فایده

 .میشه هیچ به هیچینی و کمی

سری تکون داد و فرمون رو به سمتی چرخوند. ماشین رو 

 :گفت خاموش کرد و

 .ده شو کمی هوا بخوریمپیا -

کردم. چیزی  نگاه شد،م که پارک دیده میابه سمت راست

کم  -کم هاآدمنگفتم و پیاده شدم. به کل پارک نگاه کردم. 

برای بساط  دیگه سر و کلشون پیدا میشه؛ چون بیشتریاشون

 قلیون و سرگرمی نزدیک شب بیرون میان و تا بوق هاپو بیرون

 .میمونن

دیم. شای ریز و درشت رد میهدوتایی کنار هم از روی سنگ

د. شمورش می اومد که آدم مورمون میهایک صدایی از زیر پا

 !خیلی باحال بود

. میفتن من ای جذابی گیرهآدمبهش نگاه کردم. خداییش چه 
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 ینظیرتر! فقط لقمهبی یکی از یکی. نداره آرسام از کم آرتینم

 .آرسام بیشتره و متاسفانه تو گلوم گیر کرده

کردم که محکم به یک چیز سفت ش میانگاه ربِ ر وبِهمینطور 

 .خوردم

ش و با اآخم در اومده بود و بینیم پرس شده بود. محکم گرفتم

د کردم که با شکل تنومنداد و بی داد به اون بی صاحاب نگاه 

 .درخت مواجه شدم

بیا و درستش کن که همین آبروی نداشتمون هم جلوی این 

رد، کبشر از بین رفت. به آرتین که ساکت و مبهوت نگاهم می

 .خیره شدم

اش رو شبیه هیا حضرت عباس! میگی جن دیده که چشم

 .قورباغه کرده

 :سری تکون دادم و با شکایت گفتم

 کنی؟ شاخ در آوردم؟م میامدلی نگاهته چرا این چ -

ین این رو که گفتم یهو زد زیر خنده، حاال نخند و کی بخند! ا

م ه می دونستم. خودمنپسر هم چقدر خوشمزه بود و من

 .گرفته بود برای همین هیچی بهش نگفتم امخنده

 :سرم رو خاروندم و گفتم
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 مثلخدا از بس  تو این ماه مرداد افلیج شدم به قران. به -

ش امعکوج زد و کج و امداداشت جیگری، خدا به این بینی

 .بازی از خودم در نیارم خرکرد تا انقدر 

گاه نش اضافه کرد. به دور و بر اهی خنداین جمله هم به ادامه

 .کردندکردم. نصف ملت هم با تعجب به ما نگاه می

 :م آوردم و گفتمام رو جلوی بینیادست

 بابا آبرمون رو بردی. چت شده تو بسهی نیشت رو ببند آی -

 .دیگه

 -نفسرو خورد و آروم تر شد. بعد در حالی که  اشخندهکمی 

 :گفت زدنفس می

 .زاریمی آدم دست وشم میاد رک همه چی رو کفخ -

 :گفتم و ش دادمالبخند ژکونک باری تحویل

 .ا اینیم دیگهم -

 راه سر. دادیم ادامه راهمون به دوباره اوضاع نرمال شد و

 .نشستیم روش و دیدیم رو نیمکت

پاهام رو طبق عادت تکون دادم. یک لحظه یاد رویا افتادم. باید 
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 !بود شده تنگ براش دلم چقدر پیشم، بیاد که بدم خبر بهش

 ما و گذشت هاالکی مدرسه -ها! الکیرو بگو اهآخ آخ مدرسه

 عقب به سال یک و کنم جبران باید حاال. ندادیم امتحان

 .بیافتم

 :فتگبا صدای آرتین به خودم اومدم که می

 مورد یا فهمیدی؟ هم عمارت اون ستی عسل، چیزی ازرا -

 نداشت؟ وجود کنجکاوی و مشکوک

 :کمی فکر کردم و بعد گفتم

م که نفهمیدم؛ اما تو عمارتی که بود شونذاتیزی جز چ -

رفتم، کلی  اشیک در بزرگ طالیی بود. موقعی که داخل

غریب دیدم. و های عجیب ه آزمایش و برگهاگدستدم و 

یک ورق هم روی دیوار چسبیده بود که طراحی یک بشر 

 .ای روش چیزی نوشته بوددیگه زبون به و داشت رو

 :کمی سکوت کرد و دوباره گفت

 .خوادر کنم همون محلولیه که آرسام میفک -

 :گفتم و کردم نگاه بهش

. کرده پیدا میگه رونم تا االن این الکلی که کمی فکر اام -
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 در اون به خودش و خودم اتاق از جالب میانبر یک آخه

 .وردخمی طالیی

 :با تعجب گفت

 یدا کرده؟پ نی میگی خیلی وقته که اون الکل رویع -

 :به زمین نگاه کردم و گفتم

 ، مطمئن نیستم اون محلول همون الکل باشه. بعدشنه -

نیاز به ای خارجی حتما هپیدا کرده نوشته م اگر همه

 رمزیابی داره دیگه مگه نه؟

سری تکون داد و چیزی نگفت. من هم کمی در مورد همین 

 :موضوع فکر کردم که دوباره گفت

 ... استی عسلر -

در آوردو به سمت  اشی داخلاش برد و نامهاجیبدست به 

 :من گرفت. با تعجب به خودش و نامه نگاه کردم و گفتم

 ین چیه؟ا -

 :ادامه داد

 .بینمت بهت بدمآرسام بهم داد تا وقتی میین رو ا -
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 که کنم بازش خواستم. کردم نگاه بهش پاکت رو ازش گرفتم و

 :گفت

 .بخونی رو دیگه این نامهدو روز ن نه، بهم گفت اال -

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 !؟خبکنه ؟ چه فرقی میهان -

 :از جاش بلند شد و گفت

کنم. بلند  دونم خودش ازم خواست دیگه چهن نمیم -

 .شده شب دیگه بریم شو

ی گذاشتم. خیل امجیب تو رو پاکت و از روی نیمکت بلند شدم

نم. روز از باز کردن این نامه خودداری ک خواد که تا دوصبر می

 ام!جماعتاونم منی که فوضول 

. بود شده پیدا کلشون و سر دوباره اهخاله یشب شد و همه

ها دیوونه باقی وگرنه. بود جان دایی و رحیم نبود که کسی تنها

تو  من روو کم نزاشته بودن. بماند که چقدر  داشتنحضور 

 .بغلشون چلوندن و بدنم رو رگ به رگ کردن

 و رضا جز ، بودنهیچکدومشون از دزدی من چیزی نفهمیده 

دونستن می  ماجرا رو و بودند فوضول انقدر که هم اونا ... شیدا



 

 

WWW.98IA3.IR 41 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

1  

  !فهمیدن

دور هم جمع  روزهاشب خیلی خوبی بود! دوباره مثل اون 

ا خندیدیم. واقعا دم مامان و بابفتیم و میگمی گل و  بودیم

به  امروحیهگرم که همچین مهمونی ترتیب دادن. باعث شد 

 .برگردم امکل عوض بشه و به جلد شیطنت

 چل همشون با آرتین گرم گرفته بودند؛ مخصوصا عثمان خل و

 ی خاله محیا اومد چقدر گریه و زاری برامخونه از وقتی که

ا کرده بود. حاال فکر کرده بود آرتین من رو آورده بود که ب

خوشحالی بهش گفت چقدر خوشحاله که من رو برگردونده. 

 !الهی قربونش بشم عزیز دلم

بساط شام رو پهن کردیم و دوباره سر سفره هم مثل چی 

 براش هم کنار هم و رمزیحرف زدیم. من و شیدا دیوونه 

 .ردمکمی تعریف رو ماجراهام

بنده به مسافرت چند ماهه رفتم؛ چقدر  کردنها فکر میخاله

 .واستندخهالک زده سوغاتی می یخنده دار بود وقتی از بنده

زد. یا شنید هلکوپتری میاین شیدای خل وضع هم هرچی می

آورد. از در می ش و کلی اداازد تو صورتکرد. میمی وای هی و

 اشآخرم یک تگری از من قبول کرد که خیلی هم نوش جان

 .شد
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خوردم که یهو خاطرات روز ی برنج رو داشتم میباقی مونده

هام چشمبا کمک آرسام، از جلوی م و غذا خوردنام بیماری

 .عبور کرد

ه بودم که یک لحظ امانقدر درگیر این مهمونی و ابراز دلتنگی

 ...من ناغافل دل به تف بودم؛ای کرده فراموش رو آرسام وجود

کنه؟ این نباید با خودم بگم، االن کجاست و داره چه کار می

ی که باید دوروز دیگه بازش کنم، چیه؟ نکنه که هنوز انامه

ماجراهای من تموم نشده؟ شاید یک بازی دیگه و یا شاید یک 

 هان؟ جریان دیگه رو قراره پشت سر بزارم،

گذاشتم. بعد ام عمیقی کشیدم و قاشق رو داخل دهاننفس 

نگاهی به آرتین که به ظاهر اینجا بود ولی جای دیگه سیر 

قدرا رد، انداختم. ابرویی باال انداختم و با خودم گفتم اونکمی

هم شخصیت این دو تا داداش ها باهم متفاوت نیست. بگی 

نجکاو ای ریز بینشون پیدا میشه. حاال کهنگی، یک شباهت

دونم ش که میاشدم پدر و مادر این دو بشر رو ببینم؛ امکان

 دونه. میوجود داره، ولی کی خدا 

هووف، عاقبت آرسام اصال چی میشه؟ فرداهای من با سرنوشت 

اون چه جوری پیش میره؟ این نبردی که واسه خودش دست 

 و پا کرده، کی تموم میشه؟
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اقعا یکی بهم میگه اون و یک جایی بین دو تا تردید قرار گرفتم.

م داره؛ اگه دوستم نداشت، از روی اون همه خرده شیشه تدوس

 شد تا من رو از چنگ اون عوضی در بیاره. از طرفی همرد نمی

هم  ردونه، خودمگباورم من رو از این همه حادثه برمی

ش ادونم چرا؟! شاید به خاطر اینکه هنوز اونقدر شخصیتنمی

نفوذ کنم. شاید هیچوقت نشه.  اشدرونباز نشده که به 

 ...شاید

*** 

 «توهم خواب و رویا»

های درخت، صدای گوش خراش کالغ و از به الی شاخه از ال

ی گرگ و های نزدیک به جنگل برهوت، صدای زوزههدل کو

شغال، از یک طرف پاهام رو به زمین دوخته بود و از طرفی 

 سیری نا معلوم هدایتدیگه نیرویی به اجبار من رو به سمت م

 .کردمی

 شنل قرمز رو گرفته یآروم و بی سر و صدا، در حالی که گوشه

بودم، به درخت و مسیری که این نیروی غیر قابل دید من رو 

 .کردمکرد، نگاه میش هدایت میابه سمت

ی گرگ و شغال شد و صدای زوزههای بیشه کمتر میدرخت

م چیه؟! ای اینجام و هدفدونستم چرا و برای چبیشتر، نمی
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 .ردمکتم و به جلو حرکت میرفراه میمهبا بیفقط 

 اون اتفاقات که آشنا بسیار ایم به یک کلبه خورد. کلبهاچشم

واستم جلوتر برم ولی خنمی. آورد خاطرم به رو کذایی روز

های پی در قرار گرفت، باعث شد قدمام دستی که روی پشت

 .پی به سمت کلبه بزارم

م سرایت کرده اترس و وحشت ناشی از سردرگمی به تمام بدن

تونستم برگردم و اون رو ببینم؟! چرا همین بود. چرا نمی

 طوری ساکت دارم به سمت کلبه میرم؟! این یعنی چی؟

درد بدی روی پهلوم ایجاد کردم. فشار دست اون فرد عامل 

این عارضه بود. درست روی پل بودیم که یهو با یک چیزی 

جلوی چشمام رو گرفت و زمزمه وار مقابل گوش هام نجوا 

 .کرد

رو  امای زندگیهرسیدم یکی بیاد و نقشهتمیشه میه -

خراب کنه. من واسه این شطرنج کلی برنامه چیده بودم. 

انتقام تک تک بالهایی که  یم! تشنهای انتقامهنوز تشنه

. به سرم اومده. تو همه چی رو خراب کردی. همه چی رو..

بازی شدم. ی حاال باید وایستم و تماشا کنم که من بازنده

 کنی، تو... حاال این با زندگی رو تو باید جبران 
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*** 

شت دو روز گذشت. طی این دو روز با رویا و یسنا و بهار کلی گ

ود آرسام رو گرفتم. مرتیکه د کارهایزدم و با آرتین هم سراغ 

هم نبود و  اشونه مخفیشده بود، رفته بود هوا. حتی تو اون خ

 و بازرتونستم نامه معلوم نبود کجا مستقر بود. باالخره امروز می

 مامان خانمی به همراه پسر کارهایکنم و بخونم. البته اگه 

 .ی دیوونمون آقا رضا تموم بشهخاله

از صبح من رو بازار آوردند و کلی جنس و این جور چیزها 

فقط من موندم این همه ولخرجی برا چیه؟! راستش  .خریدن

ردم و توی بازار برای خودم گشت کمن هم زیاد کنجکاوی نمی

دم. این مامان و رضا هم خیلی اعصاب خورد کن شده زمی

ز بودن و مدام چشمشون روی من بود تا خدایی نکرده، دوباره ا

خواد دیگه م دلم نمیه دستشون غافل نشم. خدایی، خودم

ی رو تجربه کنم و همون یک بار هم از اهمچین روزای مسخره

 .سرم زیادیه

ود. شلوغی ز این راه رفتن تو بازارها سر رفته بام اهدیگه حوصل

واست همشون خرفت و دلم میو همهمه کلی رو مخم راه می

رو رگباری به بمب ببندم. از طرفی هم این مامان و رضا 

 .فایده بودبیزدم ها ولی یکارشون تمومی نداشت. کلی غر م
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دم. زای داخل ویترین حرف میهانگار داشتم با دیوار و مانکن

کنار یک مانکن بسیار خوشگل ایستاده بودم و داشتم به 

کردم و همین ای خوشگل و زشت داخل پاساژ نگاه میهلباس

 تکون مانکن کردم حس یکهوردم که کغر می -جور زیر لب غر

 تکون ولی زدم، توهم کردم فکر و نکردم توجهی اول. خورد

ی کامال ی مانکن باعث شد برگردم و تا یک چهرهدوباره

 .طبیعی دیدم، شوکه زده جیغ خفیفی کشیدم و به عقب رفتم

م هم زیاد شده ای قورباغه شده بود. تپش قلباندازههام چشم

ش رو حس ام هم تپشابود به طوری که از داخل دهان

 .کردممی

ال دل غافل اینکه آرتین خودمونه. یعنی از اون موقع تا حاای 

 آرتین رو مانکن خطاب کردم؟ از کی تا حاال انقدر جلبک شدم

 و خبر نداشتم؟

 وردند. مامان کتیمی از مردم به من و آرتین نگاه میتقریباً 

 یرضا هم نگران از پاساژ بیرون اومدند و وقتی حالت آشفته

 :تندمن رو دیدند با هم گف

 ی شده؟ چرا جیغ کشیدی؟چ -

م گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم. نزدیک ادستم رو روی قلب
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 :آرتین که همونطور مجسمه ایستاده بود، رفتم و گفتم

دونستم. یعنی چی این و چقدر عوضی بودی و من نمیت -

 ا؟رها، هکا

م کرد ولی باز هم چیزی نگفت. این اآویزون نگاه یبا قیافه

 :دستی کرد و گفتدفعه رضا پیش 

 شدی؟ دیوونه کار کرده مگه؟ چته عسل چه  -

 :برگشتم به رضا نگاه کردم و گفتم

کردم شخصی که کنارمه مانکنه. دیک دوساعته فکر مینز -

نگو آقا آرتین گل و مجسمه است. وقتی تکون خورد مثل 

چی ترسیدم! برای همین جیغ زدم. یک لحظه فکر کردم 

 .ها هم جون دارندمانکن

 :رضا با خنده گفت

بینی واین چند روز هم همش بس که فیلم ترسناک می از -

تو ماجراهای ترسناک بودی، به سرت زده. نگران نباش 

 !خوب میشی، من بهت اعتماد دارم، خوب میشی

 .این رو گفت و ریز ریز خندید



 

 

WWW.98IA3.IR 41 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

8  

ندی. آرتین که موقعیت خای درد، ای حناق، که فقط الکی می

 :د سرش رو مالش داد و آروم گفتش اومده بوازمان دست

هم ر کردم بترسی! از این رو فکخوام! فکر نمیعذرت میم -

کردم من رو مانکن در نظر بگیری وگرنه محال بود نمی

 .حرکت کنار بایستمبیاینطور 

 :خواستم چیزی بگم که مامان گفت

 عذرخواهی که شمنت شرمنده باشه. مگه چه کار کردید -

 نی؟کمی

حاال عذر خواهی کرد چیزی ازش کم شد؟ این جلل خالق! 

م ه مامان ما رو باش، چقدر خودمونی شده. از طرفی دل من

براش سوخت، ولی با این حرف مامان کلی حرص خوردم که 

 !نگو

 :آرتین به من نگاهی انداخت و گفت

 .االخره الزم بود. با عذر خواهی کردن که چیزی نمیشهب -

 ها! خونی یای دمت گرم! خوب ذهن من رو م

 اه کردم وگای باال انداختم و با کفر به مامان و رضا نشونه

 :گفتم
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 .رتون هنوز تموم نشده؟ من خیلی خسته شدمکا -

 :مامان و رضا به هم نگاه کردند و بعد مامان گفت

نوز کمی دیگه باید خرید کنیم. اگه خسته شدی با نه ه  -

 ها! شدیتو کوچه ولو باز آرتین آقا برو خونه. نبینم 

 :ردم گفتمکغر می -ردر حالی که زیر لب غ 

  .شهبا -

ن خالصه با آقا آرتین گل از بازار بیرون رفتیم و سوار ماشی

 :کرد گفتمی روشن رو ماشین که حالی در شدیم.

 نشده؟ اتگرسنه -

سنه بود. مگه میشه این همه راه رفت و گر امگرسنهالبته که 

 این از کنی بچه؟ تعارف میرسی؟ چرا پمی که چیزیه نشد. 

 -خوای تنهات نشده؟ اصال میاگرسنه هم خودت مگه گذشته

 تنها بری غذا کوفت کنی؟

 :فتم که آرتین با حرص گفتگمی ها روهمینداشتم 

 نی؟کشه بابا غلط کردم. چرا حاال این همه حرف بارم میبا -

 :ش کردم و گفتمابا تعجب نگاه
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 کنی؟و مگه ذهن خونی میت -

رخوند چم کرد و در حالی که فرمون رو میاچپ نگاه -چپ

 :گفت

 .ه خیر، افکارت بلندهن -

لند فکر حاال بلب ورچیدم و به روبرو خیره شدم. از کی تا 

قشنگ  هامحرفنم؟ خوب حاال مگه چی گفتم؟ خیلیم کمی

 .بود

مسیری تقریبا آشنا رو طی کرد که در نتیجه به همون 

 .با آرسام رفته بودم، رسیدیمرستوران سنتیی که یک بار 

 :ماشین رو کناری پارک کرد و گفت

م یچ رستورانی مثل اینجا نیست. از این گذشته باید ببینه -

 .آرسام اینجا اومده یا نه

. چیزی نگفتم و از ماشین پیاده شدم. به دور و ور نگاه کردم

 .دندزتک و توکی آدم همین اطراف چرخ می

 :دم. بهم نگاه کرد و گفتحضور آرتین رو کنارم حس کر

 ریم داخل یا بیرون غذامون رو بخوریم؟ب -

هوا که خوب بود. پس بهتر بود تو هوای آزاد غذا بخوریم. 
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رفتیم سمت یک آالچیق و نشستیم. دور تا دورمون پر از 

درخت بود. سر و صدایی هم باعث آزار و اذیت نبود و 

 .ونستیم با آرامش خاطر غذا بخوریمتمی

 :دستی به موهاش زد و گفتآرتین 

مشخصه که باز  کامالًچی دوست داری سفارش بده. هر  -

 .خوای پرخوری کنیمی

 :با نیش باز گفتم

 .رو بگیرم امونم جلوی شکمتدونی که نمی! میواقعاًممنون  -

ی کرد و چیزی نگفت. همین لحظه گارسونی پیشمون اخنده

 :اومد و گفت

رتین صفا آوردین. خیلی الم، خیلی خوش اومدید! آقا آس -

 .خوش اومدین

ی اون لبخندی زد هامن که سالم آرتین هم به تالفی از حرف

 :و گفت

م نداری؟ انون مصطفی جان! میگم خبری از داداشمم -

 نیومده اینجا؟

گارسون که حاال فهمیدم اسمش مصطفی است، سری تکون 
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 :داد و گفت

ن، ومده بودییر قربان. بعد از بار آخری که دوتایی باهم اخ -

دیگه پیداشون نشد. اصال انگار نه انگار رئیس این 

 .رستورانن

عع، یعنی این دو تا هم رو دیده بودند و من خبر نداشتم؟ 

ها؟! آرسام که از آرتین فرار شیم بودههواحتماال موقع بی

 کرد، حاال چرا با هم اومده بودن رستوران؟می

 :مصطفی ادامه داد و گفت

 .بزنین عالمت رو دارین نیاز که چی هر لطفاً -

دلم با سردرگمی لیست رو برداشتم و همچنان هرچی که  

ه رو عالمت زدم. کارم که تموم شد لیست رو بخواست می

 :گارسون دادم و گفتم

 !یلی ممنون آقا مصطفیخ -

 :سری تکون داد و بعد اینکه لیست آرتین رو گرفت گفت

 .کنم خانماهش میخو -

اون رفت و ما تنها شدیم. خیلی کنجکاو بودم، بدونم که در 

مورد چی حرف زدند. برای همین بهش نگاه کردم و بدون 
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 :مکثی گفتم

  را هم رو دیدین؟چ -

 هم به رو شهااول با تعجب بعد که موضوع رو گرفت، دست

 :د و گفتکر قالب

اول نفهمیدم و تعجب کردم که چرا آرسام  هم ودمخ -

 زد، ی کههایرو ببینه؛ ولی وقتی حرف خواست منمی

د که داشید، نشون از این میکمی پرده ازشون که غمایی

 .شهکواقعا فهمیده چه چیزی انتظارش رو می

 :تر نشستم و گفتمم شروع شد. صافاتپش قلب

 فت؟ میشه من هم بدونم؟گی میچ -

 :سری تکون داد و گفت

 و نامه رو باز کردی؟ت -

 :گفتم و نفس عمیقی کشیدم

 ها کجا به رضا و مامان این دیدی خودت ه نتونستم که،ن -

 کنی یا نه؟ردن. حاال تعریف میبمی رو من

 که چیزایی. کرد تعریف برام رو آرسام هایحرفاز سیر تا پیاز 
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ی که زده، هایجه حرفنتی واقعا. بودم فهمیده وضوح به خودم

مهم ش براش اداد که دیگه مخفی کردننشون از این می

 واد چه کار کنه؟خنیست. پس، پس االن کجاست؟ و می

بر کنم واقعا مجازاتش رو قبول کرده و حاضره که در برافکر می

 .قانون بایسته

م به خاطر از دست ادرد گرفت. برای چندمین بار دلام قلب

چی میشه؟  امدادن آرسام گرفت. تکلیف من با این احساس

یارم؟ وای حتی فکر کردن بهش دووم ب اشونم بعد از مرگتمی

نه؛ چه برسه به اینکه بخوام بارش رو به دوش کاذیتم می

 .بکشم

ت، با بشکن آرتین به خودم اومدم. انگار فهمید حالم گرفته اس

 :برای همین سعی کرد موضوع رو عوض کنه، گفت

 ت چه کنیم؟ادرس خوندن یب، حاال بگو با ادامهخ -

 :ش کردم و گفتماچپ نگاه -چپ

تر از درس نیست؟ خب چه کار کنم، باید از وضوع قشنگم -

 .دوباره بخونم دیگه

م کرد و چیزی نگفت. میز رو از مخلفات چیزهایی اناراحت نگاه

که سفارش داده بودیم پر کردند. شامل: ماکارونی، پیتزا، برنج، 
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 .جوجه، تخم مرغ و ساالد و دوغ و نوشابه

ذا ور کنم تا بهتر بتونم غسعی کردم افکار منفی رو از ذهنم د

بخورم و موفق هم شدم. آرتین هم طبق معمول با خنده و 

 کرد و به تبعیت از من خودش هم غذا نوشمی نگاه بهم لبخند

 .دکرجان می

دیگه حسابی پر شده بودم و نفس کشیدن برام سخت شده 

م گذاشتم و به آرتین نگاه کردم. ابود. دستم رو روی شکم

ش رو اش بود و کنارش هم برنجایحواسش پرت گوش

ن ش نگاه کردم تقریبا در حال اتمام بود. ایاخورد. به ظرفمی

  .نکرده. ای بابا اشکنه که هنوز تموماز اون موقع چه کار می

دیگه روشنایی روز هم تموم شده بود. فکرش رو بکن ما 

  .هر چی که بود بسیار چسبید عصرونه خورده بودیم یا شام؟

 :نگاه کرد و با خنده گفت به من

اشاهلل، خیلی اشتهات عالیه! فکر کنم تو عمارت هم م -

 وردی که الغر نشدی نه؟خحسابی می

 :خندیدم و گفتم

مدیم. اومی اینجا آرسام با سره یک ولی نه، عمارت تو -
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 .غذاهای اونجا حروم بودن

ش اومد. بهش نگاه اخواست چیزی بگه که صدای تلفن همراه

 .با یک ببخشید جواب دادکرد و بعد 

 !الم جناب سروان بفرماییدس -

هو از جاش بلند شد و یکدونم چی اون پشت شنید که نمی

 :گفت

 !چطوری فرار کرده؟ ،چطوری؟ مگه میشه؟ ای خدا ؟یچ -

 :صداهای پی در پی و جواب آخر آرتین

 .رسونم. االن میامود خودم رو میز -

 :فتبه من گرو تلفن رو قطع کرد و با اضطراب 

 پیش مشکلی یک. برم اداره به من تا خونه ل باید بریمعس -

  .اومده

 :بلند شدم و با سردرگمی گفتم

  .شه، مشکلی ندارهبا  -

سوار ماشین شدیم و آرتین هم به سرعت طرف خونه روند. 

ش احواس کل به. انگار نه منتظر بودم چیزی بگه ولی انگار
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حاال معلوم نیست کرد. پرت بود یک سره چیزی نثار یکی می

 !کی فرار کرده

 :زبون باز کرد یکهوبه جاده چشم دوختم که 

ا بچه . نزاری بیرون خونه از رو پات عنوان هیچ به هتره ب -

کسی باشی، چه تنهایی! حداقل تا وقتی که من بهت 

 !گفتم. فهمیدی؟

 :گفتم و نداشتم تحمل بهش نگاه کردم. دیگه

 را مگه چی شده؟چ -

 .شاهین فرار کرده -

های از حدقه در اومده، بهش نگاه چی بلندی گفتم و با چشم

کردم. قلبم به شدت کوبیده شد و ترس تمام وجودم رو فرا 

واد سراغ خگرفت. چطوری فرار کرده؟ چرا فرار کرده؟ نکنه می

 !نمکمن بیاد؟ وای خدا، دیگه نه! خواهش می

شت م بریده شده بود. حق داادستام شروع به لرزش کرد. زبون

که اینطور شوک زده بشه، حق داشت اینطور نگران و عصبانی 

 !باشه. آدم جالبی فرار نکرده

 **آرتین
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 این غوغایی یک. رفتم اداره طرف سریع عسل رو که رسوندم

 نشیب و فراز که بود آورده وجود به شاهین فرار

 .نبود همهمه این از کمتر بود من دل تو که غوغایی نداشت.

 اتاق بابا رفتم که برپا در حال صحبت کردن باسریع به سمت 

 .محتشمی بود

همه جا رو ریز به ریز بگردین و تا وقتی که پیداش  سامان:

 !؟فهمیدینکردین، پاتون رو داخل اداره نزارین 

ای به در نیمه باز تقهی سری تکون داد و چشم گفت. ممحتش

 :زدم و داخل رفتم. شوکه زده گفتم

 فرار کرده؟وری اون پس فطرت چط -

 ای گفت و بعد از نظام دادن به من اتاق رومحتشمی با اجازه

 :ترک کرد. بابا سمتم اومد و در رو بست. همون طور هم گفت

اول بشین و آرامش خودت رو حفظ کن. با این وضع  -

  .ای من آتیش روی زغالههگفتنی

 ام.ش گوش دادم و روی صندلی نشستمابه حرف

 بابا! چطوری فرار کرده؟و خدا بگو تو ر -

های م روی صندلی نشست. دستی به ریشااومد مقابل

 :ش زد و گفتسپیدا
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هم  اشی بیرون از سلول فرار کرده. طرفهابه کمک نوچه -

م رو اید بگردیم و آرساب آرسامه. هرجا بره، دنبال اونه. ما

 .پیدا کنیم. جون داداشت در خطره

 :پوزخندی زدم و گفتم

روز نتونستیم پیداش کنیم، اون آشغال چطور چند ما این  -

 تونه؟می

های اون نشد کاراهین از پس همه چی بر میاد. ش سامان:

دی. برمی ی عسل رو یک جای امنادهخانو نداره. کاش

  .ونیم احتماالت خطرآفرین رو نادید بگیریمتنمی

  .ا هم میرمهدر اسرع وقت دنبال اون -

 :گفت معترضانه و شد بلند از جاش

صت رو غنیمت بدون. تو خودت باید بری هر جایی که فر -

کنی آرسام هست، رو بگردی. اصال برو عسل رو فکر می

 .بدونه چیزی شاید بوده آرسام با بیشتر اون بیار اینجا، 

رده؛ ولی وجود اون شاید گبه در دنبالش میر اون بیچاره هم د

دن شاهین با بتونه کمکی بهمون بکنه. از این گذشته، فرار کر
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باز کردن نامه توسط عسل، مطابقت داره. انگار یک ریگی به 

 .کفش هست

 :از جام بلند شدم و گفتم

 .ارذمن میرم. خبری شد من رو در جریان ب پس -

 :سری تکن داد و گفت

 .فق باشی پسرممو -

 اتاق لبخند تلخی زدم و از اتاق بیرون رفتم. مستقیم سمت

یی ی آرسام، به جادفعه آخرین ی تماسشماره با تا رفتم خودم

 .برسم

 باشد. نمیدر شبکه موجود  مورد نظرماره ش -

 های ارتباطی به خودش رو بسته و دست مااه لعنتی، تمام راه

 .رو از انجام هرکاری کوتاه کرده

 **عسل

روی تخت نشستم و نامه رو از زیر خوشخواب بیرون آوردم. 

ی شیدا کنم سروکلهتاش رو باز کردم و تا می خواستم شروع 

 .پیدا شد

 :با خنده مقابل من ایستاد و گفت
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 !  ورپرایزس -

حالی که به  چی دید که از هم وا رفت و در امقیافهتو  دونمنمی

 :گفت و نشست کنارم اومد ردکی دستم نگاه مینامه

 ی شده؟ چرا قیافت این شکلیه؟چ -

 .هوفی کردم و به خط خوانای آرسام نگاه کردم

 .شاخوام بخونمنیست. آرسام برام نامه نوشته مییزی چ -

 آهانی کرد و گفت:

 اما فقط این نیست مگه نه؟ -

 :بهش نگاه کردم و با آب و تاب گفتم

 .آره وحشت دارم! انگار دوباره داره شروع میشه  -

 موشکافانه گفت:

 چی داره شروع میشه؟ از چی وحشت داری؟ -

بلند شد. تپش خواستم دهن باز کنم که صدای زنگ خونه 

قلب گرفتم. از جام بلند شدم و به سمت پذیرایی روونه شدم. 

ای منتظر بودم تا م رو روی سرم مرتب کردم و گوشهاشال

 فکر تو و نشست مبل روی هم شیدا م پشت در کی بوده!ابفهم
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  رفت.

 شد. های بابا بلند همین موقع صدای آرتین و خوش و بش

 !خسته نباشیخوش اومدی پسرم.  بابا:

 !خیلی ممنون آقا رشید. خجالت ندین آرتین:

 .که نگذشته شاوا چرا باز اومد؟ هنوز نیم ساعت هم از رفتن

 در باز شد و هردوشون داخل اومدند. عثمان از روی مبل بلند

 :شد و خوشحال به طرف آرتین دویید و ابراز خوشحالی کرد

 .اومدی ی! آرتین جون، چقدر خوشحالم کهوا -

 :آرتین لبخندی بهش زد و گفت

 نمت. چطوری؟بیکه می امنم خوشحالم -

ش رو گرفت و به سمت مبل بردش. همون موقع اعثمان دست

ش رو داد و اهم شیدا بلند شد و سالم کرد. آرتین هم جواب

 :ی بابا گفتبعد با اجازه

واستم با دخترتون تنها حرف بزنم. ولی گفتم الزم خیم -

 یان باشین. خانم کجا هستن؟هست شما هم در جر

 :بابا با تعجب گفت

 .رمورد چه چیزی؟ االن دیگه میرسند -
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 یآرتین به من که شبیه مجسمه ایستاده بودم نگاه کرد. نامه

دستم رو که دید قیافش عالمت سوال شد. رو به بابا کرد و 

 :گفت

س اگه میشه بهشون زنگ بزنین و بگین زودتر خودشون پ -

تا اون موقع با عسل خانم تنها صحبت رو برسونن. من هم 

 .کنم؛ البته اگه اجازه بدین

 ت:بابا همینطور سردرگم به من و بعد به آرتین نگاه کرد و گف

 .باشه راحت باش پسرم -

یم. اینطوری اگه خانمتون رس ما برای راحتی بیرون میپ -

 .فهمیمهم اومدن می

خالصه من مجسمه رو همراه خودش بیرون برد. نزدیک 

 ماشین رفتیم و آرتین به ماشین تکیه زد و گفت:

 نامه رو خوندی؟ -

 :به نامه نگاه کردم و گفتم

 ش میشه بگی چی شده؟اش. ولی قبلاخونمنه، االن می -

 اش رو از دیوار گرفت و گفت:تکیه
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ی چهمی. نامه رو بخون ببین فمی رو موضوع همراه با بقیه -

 .بکنهش نوشته. شاید بتونه کمکی بهمون اداخل

  .ی گفتم و شروع کردماباشه

یی که هاهای سخت زیادی رو پشت سر گذاشتم. روزروز -

ش بود. اای شیرینهای تلخش، بیشتر از تجربههتجربه

م اای طوالنی بسیاری رو برای مشکالت زندگیهشب

ی پر از گل و الی رو پشت سر هاتحمل کردم و راه

برای بازگو کردن ام هونی هیچ یک از حرفدگذاشتم. می

رو به ها ی اونهایی که کشیدم نیست، چون همهسختی

  .تنهایی، بدون کمک کسی پشت سر گذاشتم

واستم خی ازاعترافات رو برات بنویسم... میاخواستم جرئهمی

ر از تی که کشیدم، قشنگهایبنویسم که هیچ یک از سختی

ی که نبود. احساسات امدست و پنجه نرم کردن با احساسات

مثل یک سرنگ پر از پشیمونی به وجودم تزریق کرده و دردش 

 .نبوده امهای قبلدر از درتهیچ آزاردهنده

م، دیگه آدم سابق ابچه و زن من بعد از دست دادن مادرم و

ونی مرگ تدریجی عزیزت، گلوت رو از ریشه دنشدم. می
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 !ش نکنیابره. امیدوارم هیچوقت تجربهمی

م هستی. تو بازتاب طلوع اههای دیریناحساستر از تو قشنگ

ی روزهایی فردای من و غروب دیروزم هستی. تو سرچشمه

 .یدهستی که به آدمی راه درست رو نشون می

 ابراز کنم، اما بدون همیشه دوستت دارم! و ترتونم قشنگنمی

خوام به خاطر زجرهایی که ممکنه به خاطرم بکشی و می

خواستم باهات بکنم، عذر ه میهمچنین به خاطر کاری ک

 !خواهی کنم

نه تنها  ردم.کعذرخواهی کردن سخته! اما من باید این کارو می

هایی که باعث رنجشون شدم، نیاز تو و خیلی از آدم

ا چیه؟ هاوننی فرق تو با دومی. دارند عذرخواهی به 

نابخشودنی!  هااونعذرخواهی برای تو قابل بخشش و برای 

ا وبه هعزیزاشون رو از دست دادن، به خاطر گستاخی هااون

م کمه! من ام که بگی پس فطرته خاطر کارهای من. هرچقدر

 دنیا هستم هایترین حرفالیق زشت

 !این نامه آخرین غروب زندگی منه

اش رو به رخ بکشه ولی حداقل اهشبی که ممکنه خیلی از درد

تر از ن ما، قشنگفرداش پایان زندگی شاهین و منه. دنیا بدو

 میشه.دیروز میشه و اگه این کار رو خودم نکنم، دیر 
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ه با عجز بسیار زیاد شروع به گری یکهوای نامه بودم که هوسط

 :کرد و گفت امکردم. آرتین کپ کرده نگاه

 ی شد؟ تموم شد؟چ -

رو باال کشیدم و اشک آلود سری تکون دادم و ادامه  امبینی

 دادم. 

میاد؛ اما  امخانوادهونم بعد من چی سر تو و دعسل، نمی -

دونی که سرنوشتی جز مرگ ندارم. خودت هم خوب می

به خصوص شما جون بدم،  هانمی خوام جلوی چشم آدم

 امکنم که خیلی وقت از پرواز کردنو میر شبی این کار

 .گذشته و راه برگشتی نداشته باشه

تبدیل کردم. ت رو به جهنم امن رو ببخش که زندگی آروم

نم این کاری که کردم جبران شدنیه یا نه، اما من دوینم

م رو به نام خودت زدم. ارستوران و عمارت و همچنین ماشین

نیست، همش دسترنج  هم حرومچطوری و چرا مهم نیست، 

ی خوبی با تو کارهای حاللیه که کردم. داداشم آرتین، میونه

هست. نامردی اگه  داره. از این گذشته، حواسش خیلی بهت

بعد من دیگه اون رو از زندگیت پاک کنی. کنارش باش و با 
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همدیگه هم درد و هم مسیر بشین. البته اگه دوسش داری، 

م. در آخر هزاران بار هم طلب بخشش رو کنمن مجبورت نمی

 و کنی آسفالت رو ازت دارم. امیدوارم بتونی این راه گل آلود

 .بگیری پیش در رو درست مسیر

ه کنم نامه رو بلند خونده بودم دوهق هقم باال رفته بود. نمی

 ی آرتین هم در اومده بود. کالفه و بی تاب شدم و خودمگریه

 .رو روی زمین پهن کردم

ونم عاشق بد کسی دنم! میکخدای من، خدایا، خواهش می

ونم. ددونم، میدونم الکی و بدون فکر دل دادم، میشدم، می

ایی کارهنم اینطوری مهرش رو نزن. تموم کمی خدایا التماست

ش! اکه کرده رو یک جوری جبران کن. عفوش کن! ببخش

خواست خودش نبود، گیر کرده بوده. زیر آوار ناعدالتی گیر 

رخیده. دست چکرده بوده، چرخ روزگار خوب براش نمی

 ...خودش نبوده، بدی کرده اما اون فقط

م درد ات شده بود و زخم شکمونستم ادامه بدم. بدنم کرختنمی

 .کرد و آروم و قرار نداشتمکرد. سرم به شدت درد میمی

هام قرار گرفت. آغوشی من رو در برگرفت. دستی مقابل گوش

کرد. گریه میهم با اون شدت یافت. اون امقهق هی ادامه

 .هم ..اوند. کرالتماس میهم ست خودش نبود. اونهم داون
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 **آرسام

ه به عکس عسل بودم. افکارم پرت اون بود. عکس خیره شد

زدم. ای که براش نوشتم رو حدس میی خوندن نامههاالعمل

ه شتم. اینطور بیشتتر آزارش میدم. انوپشیمون بودم! کاش نمی

 تا لعنتی، همیشه وقتی به خودم میام که کار از کار گذشته.

  .بوده همین بوده

زدم. تمام و کمال  با عصبانیت محکم به میز شیشه جات

 هرچی که روی میز بود، به زمین پرتاب شد و خورد و خاک

 .شد شیر

عکس عسل رو برداشتم و به خونه نگاه کردم. سطل رو 

اش رو همه جای خونه ریختم. کبریت رو برداشتم و همه

 دادم گفتم:می اشبرداشتم و در حالی که تکون

  .خوب، پایان زندگی کردن فرا رسیده -

کبریت رو زدم و به آتش کوچک چوب نگاه کردم. با یک 

و آروم بیرون رفتم. باقی  اشزمین انداختم رویحرکت 

ی بنزین رو توی حیاط ریختم و از خونه کامل بیرون مونده

 .رفتم

نگاه کردم.  اشگذاشتم و به سوختن امرو داخل جیب امدست
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های آتیش بود. طفلکی قاب گرفته از شعلههام چشم

ی ریشه گرفته که همراه با خونه در حال سوختن هادرخت

 .بودند

دردام،  ییکی شده بود. همه امسوختن اونا با سوختن قلب

م، هر چی که داشتم رو این خونه از بر بود. های تنهاییهمه

کشید. گفت و نامرد بودنم رو به رخ میداشت ناسزا می

شتی ذابری؟ میمیفت، چرا من رو همراه با خودت از بین گمی

ری. من یادآورت باشم. نه، نه، تو شریکمی تو هم باید از بین ب

 نستی من رو بهتوبدم بودی. تو می رفتارهایتو باعث و بانی 

 :تگفد و میزم دادی. فریاد میاخودم برگردونی اما مدام فریب

تو خودت مسبب کارهات بودی. انقدر خموش بودی که   -

ی گشنیدی. راست میرو نمی اتهیچ حرف حتی وجدان

 !م. خودم کردم که لعنت بر خودم بادامن خودم مسببش

طولی نکشید که خونه تمام و کمال از بین رفت. برای اینکه 

های کشاورزی نره، کپسول رو برداشتم آتیش به قسمت زمین

 .آتیش رو به خواب سپردم هایو زبانزد شعله

به  ام.پرت کردم و روی تخته سنگ نشست ایکپسول رو گوشه

ی دنباله داری از خیابان آسمون نگاه کردم که ناگهان ستاره
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 :آسمان رد شد. لبخندی زدم و گفتم

م کنین و انم فراموشکدونم واقعیته یا نه، اما آرزو میینم -

 .من رو ببخشین

 قرار دادم و بهش نگاه کردم. لبخندی زدم و امعکس رو مقابل

م. احمقانه ترین چیز تو دنیا بغض مرده که اهام رو بستچشم

ترسیدم. دو قطره که سه! و من هم میترش میااز ترکیدن

 . به درد اومد امبیرون ریخت، قلب

 ون بهاز جام بلند شدم و بعد نگاهی طوالنی به خونه و وداع با ا

م رو پوشیده بودم، شنل حقارت اسمت کوچه رفتم. دوباره شنل

مای سبک سنگین من که حاال سنگین شده بودند و و جر

 .تحملشون رو نداشتم

 تر رفتم که دیدم،م به ماشین آرتین افتاد. کمی اونطرفاچشم

من رو خونده. حتما ی کنند. پس نامهآرتین و عسل گریه می

ریزه. عسل رو در آرتین هم خونده که اینطوری اشک می

 .همه اشک ریختند خیالبیآغوش کشید و دوتایی 

ه عاشق هم هستند و برای هم کنیکی ببینتشون خیال می

شون برای هاریختندونه، اشک ریزن؛ کسی چه میاشک می

های تاریک رو ش رو ندارم. کوچهامنی هست که لیاقت
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ی جایی که قرار بود شاهین رو مسیر ختم شده به و کردم رد

بده و همین هم میشه. ش دادم تا تاوان پس ارفتم. فراری مببین

 !این دفعه مرگ من در مقابل مرگ اون

**  

از پشت  هاشدست و بود ایستاده بزرگ روی تخته سنگی

ش یک ستون بزرگ بود که یک ابسته شده بود. مقابل

 .ش بوداآویزون طناب

ش حسابی خونی بود و هر آدمی که حضور اسر و صورت

کردند. میزدند و فش رکیک نثارش داشت، بهش سنگ می

باالی صندلی و طناب رو به  اشاعالم آمادگی داده شد. بردن

 .ش آویختنداگلو

کردم که صندلی رو از زیر پاش بیرون مسخ شده نگاه می

هوا رفت و مدام اسمش رو به زبون  امکشیدند. صدای جیغ

  .آوردممی

دند. شاهین کرمی اشو با نفرت نگاهام مامان و بابا گرفته بودن

 تکون انقدر خندید.ش میانروبروش بود و داشت به مرد هم

 داد.  جون شده آویزون طور همون اینکه تا خورد

م و با بی تابی به دور ابا تکون شدید از خواب بلند شدم. نشست

وصل  هامدستو برم نگاه کردم. همه جا سفید بود و سرُم به 
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رد. کم میابود. مامان هم کنارم نشسته بود و با نگرانی نگاه

ارم ذرم نمیذاخدایا این چه خوابی بود که من دیدم؟ من نمی

 .ش کننااعدام

 !خواب بد دیدی دخترم؟: مامان

 سری تکون دادم و گفتم:

 !. چی شد مامان؟ چرا هیچی یادم نیست؟آره -

 :بلند شد و سرم رو نوازش کرد

دونم دخترم. انقدر که گریه کردی ضعف کردی. نمی -

آرتین آوردت درمونگاه. بعد به ما زنگ زد بیهوش شدی و 

 .و من و بابا خودمون رو رسوندیم

 :روی تخت دراز کشیدم و گفتم

 تین اینجاست؟ ساعت چنده؟آر -

 نگران گفت:

 یزی شده؟چ چرا می پرسی؟ -

 عصبانی شدم و گفتم:

کنم. حوصله ندارم آرتین کجاست؟ مامان خواهش می -
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 ساعت چنده؟

 :دلخور جواب داد

وام! آرتین رفت اداره و گفت خدخترم، معذرت میاشه ب -

هروقت به هوش اومدی خبرش کنم. ساعت هم هفت 

 .صبحه

تونم می وای خدای من یعنی تا االن چیزیش نشده؟ چه جوری

کنم. یک پیداش کنم و مانع کارش بشم. خدایا، خواهش می

 .نمکراهی جلوم بزار. خواهش می

آروم هم بهم  -کن. آروممامان: دخترم آرامش خودت رو حفظ 

ذره که جفتتون بی گبگو چت شده؟ بین تو و آرتین چی می

 تابین؟

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

زی نیست مامان جونم. انشاهلل حل میشه. تو فقط دعا چی -

 .رم، از بین میرممیکن هیچی نشه. اگه بشه من می

 سرم رو نوازش کرد و گفت:

حداقل نمیگی چت و میزنی؟ ها رعنی چی که این حرفی -
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 .رو به مادرت نزن. دردم میاد بچهها شده، این حرف

 ام رو روش گذاشتم.پشیونیش رو گرفتم و اپشیمون دست

رتین رو خبر کن بیاد مامان. یا اصال من رو ببرین آ -

 .اشپیش

 .ی به در خورداش رفت که تقهاسری تکون داد و سمت گوشی

 .فرماییدب مامان:

 ومقابل در قرار گرفت. نگران پیشم اومد  در باز شد و آرتین

 گفت:

 وبی؟خ -

ه سری تکون دادم و به مامان نگاه کردم. مامان به آرتین نگا

 کرد و گفت:

 چی شده آقا آرتین؟ -

 :به آرتین نگاه کردم. اونم بهم نگاه کرد و همینطوری گفت

به آقا رشید گفتم. شما همراه  ها روییزی نیست. گفتنچ -

 و همسر. گرفتیم نظر در براتون که جایی محتشمی برین

 از. ببرم اداره باید رو عسل من. هستن اونجا هم پسرتون
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 !ش. نگران نباشینامیارم پیشتون هم اونجا

 با عجز گفتم:

 .جایی که تو بری من هم میامهر -

رد که کمامانم این جمالت من رو چطوری ترجمه میدونم نمی

راه رسید و مامان ش زده شد. محتشمی از هابرقی تو چشم

 .نگران رو با خودش برد

 آرتین رو صندلی کنارم نشست و گفت:

 .کنیت رو اذیت میاوچولو اینطوری مامانک -

 :با ناراحتی به در چشم دوختم و آروم گفتم

 .ست خودم نیستد -

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 !ن نگاه کنبه م -

آرتین ی مشابه آرسام نگاه کردم. تو چشم هابرگشتم و به چشم

 و این پایان زندگی من بود. این زدهم یک جور عالقه موج می

 مدت من نفهمیدم و آرسام فهمیده بود. من اگه فهمیده بودم،

 .فهمیدمتا االن احساس آرسام به خودم رو هم می

ش شک کردم. چقدر نفهم اکه به دوست داشتن امچقدر پست
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ش رو ااسبودم که با وجود اون کاری که کرد، باز هم احس

 .نفهمیدم من من، و فهمیدن رو این عالم کل نفهمیدم. 

 به خودم اومدم که دیدم آرتین زل زده به من و دوساعت داره

  .صدام میزنه

ا! فهمیدی چی هی بابا دختر هپروت سیر می کنیا -

 !گفتم؟

 :شرمنده سری تکون دادم و گفتم

 .اگه امکان داره دوباره بگو نه -

 .م زداقلب به آتیش لبخند مهربونی زد و

 درست چی همه خدا امید به! نباش نگران گفتم هتب -

 رسامآ دنبال گردان با اونجا از اداره، بریم باید اول. میشه

کر فبه تو احتیاج داریم.  اشکردن پیدا برای فقط. میریم

 نه؟بیکنی کجا شاهین رو میکنی، فکر میمی

ی بعد پرستار خانمای به در خورد و خواستم حرفی بزنم که تقه

وارد اتاق شد. با لبخند سمت من اومد و در حالی که سوزن 

 :رد، گفتآوسرم رو از دستم بیرون می
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 ت چطوره عزیزم بهتری؟حال -

سری تکون دادم و تشکر کردم. پرستار کنجکاوانه به آرتین 

 :نگاه کرد و گفت

 رادرشون هستین؟ب -

 :د شد و گفتآرتین نگاهی به من کرد و بعد از روی تخت بلن

وقت تموم شد بیا جلوی در ورودی،  هستم. هر بله -

 دیگه؟ تونیمی

رو  اشسری تکون دادم و اون هم بیرون رفت. پرستار رفتن

 :نگاه کرد و گفت

 گه برادرته، چرا اصال شبیه هم نیستین؟ا -

  !وای، چقدر فوضولی آخه

 بهش نگاه کردم و گفتم:

  بهتر.ل برادرمه، شاید از برادر هم مث -

ست. پاک نیست، وقتی طرف این حس ه االبته این حس لغزند

  باشه.رو بهت نداشته 

. اومدم پایین تخت روی از و کردم جور خودم رو جمع و
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 :گفت و نزد حرفی هم پرستار

واظب خودت باش عزیزم. مالحظه کن و به خودت برس م -

 بخور.و خوب 

بهم  تاکید رواین رو باش، اصال تا حاال خوردنم رو ندیده و این 

نه. باید بهم بگن کم بخور، کم بخور لعنتی که انقدر کمی

 .نترکی

آرتین جلوی  یبه تکون دادن سر اکتفا کردم و طبق گفته

 اشگوشی پرت حواسش و درب ورودی رفتم. کناری تکیه زده 

ش ابود. من رو که دید صاف ایستاد و دوتایی به طرف ماشین

رو نداشتم. از وقتی آرسام اون ی آرتین رفتیم. دیگه حوصله

 .ی هیچکس رو نداشتمحرف رو تو نامه نوشته بود، حوصله

 اون اصال لعنتی، خواب ش رو بخوام ببینم. اوناسخت بود مرگ

 .وجودم رو از بین برده بود تموم لعنتی خواب

تیم، رفطولی نکشید که به اداره رسیدیم. از پله ها که باال می

 ...ند واددکلی آدم نظام می

ی سفید رنگ رسیدیم. روی در، پرچم از آخر به یک درب بسته

 .بود و کنارش هم نوشته بود دفتر سرگرد

 اشبه در زد و در رو باز کرد. کناری ایستاد و با دست ایتقه
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آروم، قدم به داخل اتاق  -اشاره کرد که من جلو برم. آروم

 که دیدم ماهی از پر بزرگ نیمه آکواریوم اول نگاه در گذاشتم،

ها ش ایستاده بود و برای ماهیامقابل میانسال، نسبتا مردی

ش بود. برگشت و بهم نگاه ایخت. فرم مخصوص تنرغذا می

  داشت.کرد. شباهت خیلی ریزی با آرتین و آرسام 

ش، رنگ جوگندمی داشت. اموهاش کم پشت و با ریشای کوتاه

کال هم  هاشچشمکشیده تر از آرتین و آرسام بود.  اشصورت

 .ی بوداوهقه اشفرق داشت احتماال رنگ

و روی میز گذاشت. قدم ر لبخندی مهربون زد و ظرف غذا

 :کوتاهی برداشت و گفت

 .پس عسل خانم شما هستی. خوش اومدی دخترم -

  کردم. رو مرتبام به تبعیت از ایشون هم لبخند زدم و شال

 :ش رو به طرف کاناپه برد و گفتادست

 خوای بگم برات بیارن؟نشین لطفا! چیزی نمیب -

 :گفتم همین برای و بودم تشنه انگار

 !خوام. ممنونقط آب میف -

ای سرگرد هن خودم برات میارم. تو بشین و به سوالاال -
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 .جواب بده

حرفشون رو گوش دادم و به طرف کاناپه رفتم. همینطور هم 

تو اتاق  اتاق خوشگل پلیس رو وارسی کردم. چه لذتی داره،

 منحصربه کامالی ولی این سرگرد سلیقه! پلیس ها بشینی ها

هم  اشپر از گل و ماهی بود رنگ اتاق اشاتاق. داشت فردی

ای هعکس امام و جملهاش سفید و خاکستری بود که هر طرف

 .ادبی کوتاه نصب شده بود

دقیق نگاه کردن رو نداشتم و به سرگرد اکتفا ی دیگه حوصله

 .کردم

د. کلی خجالت زده کرسته بود پشت میز و به من نگاه مینش

شدم. خوشبختانه آرتین سر رسید و من بودم و داشتم آب می

 .رو از خجالت در آورد

داد. یک نفس  امکنارم روی کاناپه نشست و لیوان رو دست

 .سرکشیدم. آخ که چقدر تشنم بود

م رو پاک کردم که چهار جفت چشم رو روی خود امخیسی لب

ا. فقط هدیدم. ای بابا، اینا چرا این مدلین؟ خونوادگی زل زنن

تر نگاه کنن شاید به دقیقخوبه بهشون یک ذره بین بدی 

 .چیزی رسیدن

 گفت:ش رو ازم گرفت و اآرتین نگاه
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 برات بیارم؟ -

 سری تکون دادم و گفتم:

ترسم دیر نه مچکرم، خوب میشه بحث رو شروع کنیم، می -

 بشه! 

 نگاه کردم. اون هم جدی شد و گفت:به سرگرد 

خوب اول از همه خودم رو معرفی می.کنم. بنده سامان  -

ر خوانمنش پدر ناتنی آرتین و آرسام هستم. این دوتا براد

های من بزرگ شدن تا به اینجا عین جواهر تو دست

ی رسیدن. البته یکهو آرسام به دیوونگی رو آورد و همه

 مارو آشفته کرد. 

کردم اش غمگین شد. کامال درکش میکه زد نگاه این حرف رو

 کردم.و از تمام وجود حسش می

های حاال فهمیدم چرا فقط کمی به هم شباهت دارند و تفاوت

 زیادی بینشون هست. 

 ادامه داد:

دونم به خاطر پسرم، روزهای سختی رو دختر گلم، می -

تحمل کردی و از زندگی عادیت خارج شدی. شاید نتونیم 
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روزها رو جبران کنیم، اما بدون ما بیشتر از شما، تو این 

دونی، چه روزهایی رو این مرداب آرسام گیر کردیم. می

پشت سر گذاشتیم تا حداقل ریشه ی خطاهای آرسام رو 

دونی چقدر سعی کردیم تعداد کشتارها قطع کنیم؟ می

زیاد نشه و به جرم آرسام افزوده نشه؟ خیلی خوشحالم که 

، همه ی این جرمای کثیف آرسام و شاهین به خاطر تو

 تموم شد و واقعا ازت سپاس گزاریم. 

 سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم. االن وقت این تشکر و

 ها نبود. وقت این بود که کال همه چی رو تموم کنیم. حرف

 . از روی صندلی بلند شد و اومد روبروی ما، روی کاناپه نشست

ت؟ به بزنی که آرسام االن کجاستونی حدس دخترم، می -

 ن قرار بزاره؟تونه با شاهینظر تو کجا می

دونستم که دونستم آرسام کجاست؟! اگه میآخه من چه می

 االن اینجا ننشسته بودم. 

 بهش نگاه کردم و گفتم:

شد کشفش دونم، پسرتون انقدر تودار بود که نمینمی -

برده بودن؛ مونه که من و اونجا کرد. فقط یک عمارتی می
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 دونم کجا بود و اصال تو کدوم شهر؟! اما نمی

ای یکهو یادم اومد که آرسام موقع بیماریم گفته بود، آرتین ج

 م:ما رو پیدا کرده بود. برگشتم و به آرتین نگاه کردم و گفت

 ودند.بآرتین تو اونجا رو بلدی نه؟! اون سه بزغاله هم اونجا  -

 متفکر جواب داد:

تونن فکر نکنم اونجا باشن. چون اصال نمیآره بلدم، ولی  -

 باشن.

 گاهش کردم و گفتم:چپ ن -چپ

 تونن اونجا باشن؟!چرا نمی -

 چون اونجا پلمپ شد.  -

 از جام بلند شدم و گفتم:

کنم همونجا هستن. اون در طالیی رنگ، اما من فکر می -

خواسته، شاید، شاید همونجاست. هرچی که آرسام می

 همونجاست. 

 یم همونجا.باشه، میر -

 سرگرد و آرتین از روی کاناپه بلند شدند و سرگرد گفت:
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 امیدوارم که اونجا باشن و اتفاقی نیفتاده باشه.  -

ها به سمت عمارت رفتیم. جلوی خالصه با مجموعی از نظامی

 درب بزرگ، یک نوار زرد رنگ کشیده شده بود. این بود پلمپی

 ناشون.ا پلمپ کردزدن؟ جلل خالق بکه ازش حرف می

 جلوتر از همشون نوار رو پاره کردم و گفتم:

فهمم. من یک بار اصال هشدار بهم ندین که هیچی نمی -

 تیر خوردم و مطمئن باشین ترسی ندارم! 

 آرتین نگران گفت:

م اما نمیشه عسل، تو بمون همینجا تا ما بریم داخل. بعدش -

 تو هیچ محافظی تنت نداری. 

 گفتم:بهش نگاه کردم و طلبکارانه 

دونی که گوش خوبه االن بهت گفتم که هشدار ندی. می -

 نمیدم.

 آرتین اسلحش رو بیرون آورد و گفت:

 برو تو ماشین بشین عسل، لطفا برو و لجبازی نکن!  -

خواستم بگم نه که سرگرد با یک محافظ اومد سمتمون و 
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 گفت:

انقدر وقت رو تلف نکنین. عسل جان حداقل این رو تنت  -

 کن، محافظته.

گفت محافظه نگاه کردم و بعد نگاه کوتاهی به به چیزی که می

 آرتین، ازش گرفتم.

 آرتین با نگرانی به سرگرد نگاه کرد و گفت:

 بابا داری چه کاری می کنی؟ -

 سرگرد به طرف در رفت و گفت:

 چیزی نگو پسر، بیاین کارمون رو انجام بدیم!  -

ی نکردم. خوشحال به طرف حیاط رفتم و به آرتین دیگه نگاه

همه جا رو از دید گذروندم. مگس هم پر نمی زد. کمی بیشتر 

های عمارت رسیدیم. در نیمه باز قدم برداشتیم که به دیواره

 بود و چون جلوتر بودم داخل رو نگاه کردم. 

هیچ چیز پیدا نبود و مطمن بودم داخل همون اتاق باشن. در 

 م. رو تکونی ندادم و چون ریز بودم تونستم رد بش

 به باال نگاه کردم. باز هم خبری نبود.

اووف، این محافظ تنم هم کلی اعصاب خورد کن بود و 



 

 

WWW.98IA3.IR 45 نویسنده کاربر نودهشتیا –اسم رمان 

6  

ذاشت درست راه برم. از اونورم قلبم مثل چی می زد و نمی

 تعادل رو ازم می گرفت.

اومدند و بهم به عقب نگاه کردم. سرگرد و آرتین هم دنبالم می

شاید دور عمارت رو  ی گروه نبودند.گفتند. بقیهچیزی نمی

 تحت کنترل قرار دادند.

سته از پله ها باال رفتم. به راهرو رسیدم و به کل اتاق های ب

نگاه کردم. قدم گذاشتم به ته سالن که به در طالیی رنگ 

 رسیدم. چرا بسته بود؟ 

کردند که برگشتم بهشون نگاه کردم. متفکرانه به در نگاه می

 چشمم به در اتاق خودم خورد. 

 میانبر،  بهترین گزینست. عقب گرد کردم و سمت اتاقم رفتم.

 اونا هم دنبالم اومدند.

 زدند. چه جالب! اصال حرف هم نمی

 در رو باز کردم و آروم گفتم:

تونه مارو به اون اتاق اینجا یک میانبر هست که می -

 برسونه.

وقتی اونا هم داخل اومدند در رو بستم. اول نگاهی کلی به اتاق 

دم و بعد به سمت قفسه رفتم. خواستم تکونی بهش بدم که کر
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 خاطراتم جلو چشمم اومد. 

انیت موقعی که دیوار رو بستم و اون رو تو اتاقم دیدم. با عصب”

 فت:روبروی من، با کمترین فاصله قرار گرفته بود. با انزجار گ

 ”داری چه کار می کنی؟ -

کرد، نگاه می لبخندی کوتاه زدم. به آرتین که اتاق رو بررسی

کردم. نفس عمیقی کشیدم و در مقابل سرگرد که متعجب به 

 ار کشیدم.کرد، دیوار رو کنکارم نگاه می

 ام کردند. شونه ای باال انداختم و گفتم:جفتشون با تعجب نگاه

 فتم. ها رو از آرسام یاد گراین -

ها داخل تونل تاریک یا شاید هم راهروی دوباره جلوتر از اون

شد رو دنبال ک رفتم. مسیری که به در طالیی ختم میترسنا

 اومدند.ام میکردم و اونا هم دنبال

 سرگرد میون این سکوت آروم لب باز کرد و گفت:

ر تا حاال ندیده بودم که به جای ما، جلوتر از ما یک دخت -

 کم سن و سال راه بره. آخه دخترم، این کار مال ماست. 

ها، حاال که موضوع بحرانی شده هها رو نمیگاز اون وقتی این

زبون باز کرده. درست به مقصد مورد نظر رسیدیم. خواستم 
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قدم دیگه بردارم که دستی رو شونم قرار گرفت و بعد آرتین 

 من رو کنار زد.

دونم چی کمی جلوتر رفت و بعد داخل اتاق رو نگاه کرد. نمی

 دید ولی هرچی که دید عصبانی شد.

خودم هم کنارش رفتم و داخل رو نگاه  نتونستم تحمل کنم و

کردم. یکی، در حالی که ضرب و شتم شده بود به صندلی 

 اومد، پس کی بود؟بسته شده بود. تیپش به آرسام نمی

 آرتین کنار گوشم زمزمه کرد و گفت:

کنی دختر؟! بسه دیگه، فهمیدم شجاعی اما چه کار می  -

 باید بترسی فهمیدی؟

های متعجب اونا به اتاق رفتم. چشم توجهی نکردم و در مقابل

 اطراف رو نگاه کردم. پس آرسام کجاست؟ 

 پشت یک کمد رفتم و دوباره نگاه کردم. یکم دیگه مونده بود

م تا به اون مرتیکه برسم و بفهمم که کیه؛ اما تا خواستم قد

بزارم، صدای به هم خوردن شیشه ها اومد. صدای آرسام هم 

 .مخلوطی از اونا شده بود

تونی نگاه کنی و دعا کنی. به جایی رسیدی که فقط می  -

 ی. تونی دستت رو تکون بدحتی نمی
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آروم سرم رو برگردوندم و خیلی سخت به آرسام که سرنگ 

 کرد.دستش بود نگاه کردم. داشت محلولی رو وارد سرنگ می

 خدایا، نکنه همون سمی باشه که...

تم قراره چی بشه دونسجوشید. نمیدلم مثل سیر و سرکه می

 و آرسام چه کار کنه. از طرفی هم دنبال یک راه حل بودم که

 شد.با استرس و اضطراب، همه چی مختل می

بینی که دنیا چه جوری بینی شاهین؟ داری میهه، می -

چرخه نه؟ یک روز به ضرر من و حاال نوبت ضرر و زیان می

 تو.

حرفی بزنه؛ اما د شد. انتظار داشتم ی سخت شاهین بلنسرفه

لوم انگار توان تکلم نداشت. معلوم نبود چه به روزش اومده. مع

 نبود آرسام تو این مدت باهاش چه کار کرده. چقدر دق و دلی

اش داشته و چه اندازه سرش خالی کرده که االن طوفان درون

 بینم.رو نیمه تموم می

اش خورد و همینطور به سرنگ دستدور شاهین چرخ آرومی 

گاه کرد. پشت سرش ایستاد و کمی خم شد. بم صداش کمی ن

 باال تر رفت:

شد شاهین خان! اصال فکرش رو چی خواستیم و چی  -
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کردی که من بخوام بکشمت نه؟ هیچ وقت شک نمی

نکردی چرا انقدر یکهویی وارد زندگیت شدم و سعی کردم 

کردی مثل شما زندگی کنم؟ تو که زرنگ بودی و ادعا می

تو، توی این دنیا وجود نداره. چی شد که االن  سر تر از

 شد؟باختی؟ چی

تونستم ببینم چهره ی شاهین از این حرف ها چه مدلی نمی

 کرد که از صداش متوجه شد. میشه. حتی صحبت نمی

تونستم اش قرار گرفت. حاال میآرسام چرخ خورد و مقابل

 سرخی صورتش رو ببینم. این نشونه، پایان همه چیه. 

ی مرگ رو طی صال نگران نباش، بعد از تو من هم جادها -

خوام جفتمون با هم به هالکت برسیم. خیلی کنم. میمی

 آروم و بی دردسر هوم؟ نظرت چیه؟

 کنم نکن.نه آرسام نکن. خواهش می -

 سرم رو برگردوندم و پشت کمد چسبیدم. به آرتین نگاه کردم.

 کرد؟ منتظر چی بود؟چرا کاری نمی

 برگشتم و به آرسام نگاه کردم. دوباره صحبت کرد:دوباره 

طعم مرگی رو که به نیمی از آدمها هدیه کردی، حاال تو  -
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 این لحظه من بهت هدیه می کنم. 

دونم چی شد اما جهش یافته سمت آرسام خیز برداشتم و نمی

دونم کی راه خودشون رو  باز با صورت خیس از اشک، که نمی

توأم از  فتم. اون شوکه زده و مناش قرار گرکردن، مقابل

قراری بودم. دستام رو باال آوردم و در حالی که اضطراب و بی

 هق می زدم گفتم:

کنم نکن. بزار خدا مجازاتش کنه، نه نکن، خواهش می  -

 کنم نکن!کنم. التماست میالتماست می

گفت. کرد و چیزی نمیهمینطور مسخ شده به من نگاه می

 تر گفتم:و آرومبهش نزدیک تر شدم 

 آرسام، اگه واقعا، واقعا من رو دوست داری دست از این  -

ره. کارت بردار. به خدا انتقام و تالفی، هیچ چیز خوبی ندا

تونی زندگیت رو دوباره شروع تونی برگردی، میتو می

کنی. اگه خالء زندگیت خالی از هرچیزیه، من من بهت 

 کنم که پرش کنی. کمک می

 و قلبم و ادامه دادم.دست گذاشتم ر

دونم دوستم ببین آرسام باهام چه کار کردی. حاال که می  -
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دونی دوست دارم، به خاطر حسمون هم که داری و می

شده بازیت رو بهم بزن. گذشته، هرچقدر هم که تلخ بوده 

تو گذشته، مونده. نمیگم فراموش کن، میگم دست بکش! 

به زندگی  ی تلخی ها دست بکش! جور دیگه ایاز همه

نگاه کن، باور کن زندگی قشنگه، فقط کافیه تو پیداش 

کنی. خودت رنگش کنی. اگه، اگه این کارو بکنی، فقط 

زندگیت رو بیش از گذشته تباه کردی. مگه نمیگی 

پشیمونی؟ مگه نمیگی از اینکه تو کشتن نیمی از آدمها 

دخالت داشتی احساس عذاب وجدان داری و توی باتالق 

ایت گیر کردی؟ خوب پاک کن رو بردار و همه جرم و جن

 چیز رو پاک کن. خواهش می کنم نکن! 

هام رو بستم. صدایی جز آه و روی زمین نشستم و چشم

ی من توی اتاق نبود. کمتر از پنج ثانیه صدای آرسام گریه

 اومد. 

ام رو اینطوری زیر و رو کردم زندگیمن هم فکر نمی  -

 .کردمکنی. من هم تصور نمی
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اش بودم که حضورش رو کنارم حس ی حرفمنتظر ادامه

هام رو باز کردم و بهش نگاه کردم. روی چشم های کردم. چشم

 بود. ی از اشک نشستهخاکستری قشنگش، هاله 

کنارم زانو زد. همینطور بهش چشم دوخته بودم و گریه 

کم  -کردم. دستش رو باال آورد و آروم روی گونم کشید. کممی

 اش گرفت. ام رفت و بین دو انگشتیر چونهدستش ز

 آروم و خالی از حس نفرت گفت:

 آروم باش عشق عسل من، آروم باش!  -

یکهو زمین و زمان برام متوقف شد و تو آغوشش فرو رفتم. 

خواستم سفت بهش چسبیده بودم تا مبادا از دستم در بره. نمی

 اش برای زندگی من محال بود.از دستش بدم و نداشتن

اش روی اون هم به تبعیت از من محکم بغلم کرده بود و چونه

لرزید. انگار که گریه سرم قرار گرفته بود.  بدنش داشت می

 کرد، یک آن به صدا در اومد و خیلی آروم گفت:می

هنوزم میشه بخشید هم رو، مریض و گیج و جنگی نبود.   -

غریب و نیش و زخمیش نزد، دالر و حرف تحقیر نکرد. 

م میشه بخشید من رو، منی که پست و لغزیدم و هنوز

 منی که حرف خالیم و همین امشب میزنم ریشم رو...
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 ام کرد و گفت:اش روی سرم اومد. آروم نوازشدست

بین ببین چه تنهام، غروبه فردام. عذاب رو بردار و ببین، ب -

 چه تنهام... 

هام رو دو طرف اش برداشتم و دستسرم رو از روی سینه

 اش گذاشتم.های پر ریشگونه

ات رو داری. تو تنها نیستی، تو من رو داری. تو،  خونواده  -

ارزشی نکن. خدا بخشنده است، انقدر احساس بی

 بخشه. می

اش پدیدار هاش از هم باز شدن و لبخند محوی روی صورتلب

هام رو الی انگشتاش شد. دستش رو باال آورد و دو سوی چشم

کارش متعجب شدم. تا اینکه گرمی دستی گرفت. به خاطر این 

هام حس کردم. تا اینکه دست رو روی سرم روی جفت چشم

 حس کردم!

همه چی خوب بود، تا وقتی که صدای داد سرگرد و آرتین، با 

 دونم کی مخلوط شد. صدای شلیک گلوله از جانب نمی

زدم. جرئت باز هام رو بسته بودم و حرف نمیمسخ شده چشم

توانستم بازشون کنم و با هام رو نداشتم. نمیکردن چشم

ام هم قطع ی ناگوار و تلخ روبرو بشم. حتی دیگه گریهصحنه
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 شده بود. 

هام رو باز کردم. به زور نفس عمیقی کشیدم و آروم چشم

 صدای جیغِ هیستریکی من و دیگر هیچ...

   *** 

ای آی سیو بود. های من خیره به در شیشهحدود سه ماه چشم

نشستم و مسخ شده و بدون هیچ همینطور روی زمین می

 کردم.ی زجر آور یک ماه پیش، فکر میحرفی به صحنه

های شاهین آشغال بود و بازی به لحظه ای که اسلحه تو دست

 رو به نفع خودش تموم کرد.

ام رو غرق خون دیدم و چه زجری کشیدم به وقتی که زندگی

 ر شدنه.پ -پر تا به خودم بیام و ببینم در حال

ذاشتم کارش رو تموم کنه. اون کردم که کاش میفکر می

مرد بهتر از این بود که االن آرسامم رو بی جون، روی تخت می

 آی سیو ببینم.

رفتن، ولی من حتی حرکتی هم اومدن و میها میآدم

تونستم، دیگه ام تاریکه تاریک شده بود. نمیکردم. زندگینمی

اش فکر کنم. ریه کنم و به تموم شدنجونی نداشتم که گ

 تونستم...تونستم، نمینمی

   *** 
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 چشمای تو بسته شدن... 

 باز پره کابوسه دلم... 

 چشماتو وا کن عزیزم... 

 پوسه دلم... وگرنه می

 .. خوام چشماتو وا کنی برام.می

 بازم منو صدام کنی...

 خوام توی چشمات برام...می

 جهنمی به پا کنی... 

*   ** 

 دانای کل**

ی های به چالش کشیدهصدای خفیف و تلخ دستگاه، خط

جون آرسام، فضای اتاق آی سیو رو ی مانیتور، جسم بیصفحه

 ترسناک و غمناک کرده بود.

هاش بسته  و در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ چشم

کس خبر ای بین اون و مرگ بر پا بود که هیچبود. مبارزه

ی این نبرد به کجا ختم می معلوم نبود نتیجه نداشت. حال

 شد. 

کشید. انتظار طفلکی عسل بیچاره که پشت این اتاق، انتظار می
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 های خاکستریی که دنیای اون شده بود.باز شدن چشم

بس مدتی روی زمین، تکیه به دیوار نشسته بود، زخم بستر 

 گرفته بود و تحمل براش به محدودیت نزدیک تر می شد.

رو روی زانوهاش گذاشته بود و هزاران فحش به خودش  سرش

داد. به خاطر اینکه جلوی مرگ کسی رو گرفته بود که  می

اش رو به لیاقتش همون بود؛ به خاطر آدم عوضی که زندگی

 تخت بیمارستان متوصل کرده بود.

بیرون از این بیمارستان، کنار خیابون اصلی، روی صندلی 

قرار و اش شده بود، برادر بیبان چوبی که درخت سرو، سایه

تاب نشسته بود. صداش از ته دل بود و مدام خدا رو التماس بی

 هاش رو باز کند. کرد که برادرش چشممی

اش، دل هر آدم رهگذری های خاکستری به خون نشستهچشم

ی روزگار لعنتی، مدام برای این آورد. آه که چرخهرو به درد می

 د. کرپسر ضرر وارد می

ر مرگ پدر و مادر و حال مرگ برادرش براش از چاقویی برنده ت

تونست دلیل زنده رفت چه کسی میبود. اگه آرسام می

اش گذاشت و از هاش رو روی صورتاش باشه؟  دستموندن

 پیش برای مرگ برادرش عزاداری کرد.

حال تو اتاق چهار گوشه ای شکل، روی کاناپه، مرد زخم 
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. اون قول داده بود تا از این دو برادر مراقبت خورده نشسته بود

کنه. گویا به قولش عمل نکرده بود که االن یکی از این دو 

 برادر حیران و اون یکی لب پرتگاه مرگ! نشسته بودند.

  *** 

سرم روی زانوهام بود و به آرسام فکر می کردم که حضور 

آرتین رو کنارم حس کردم. سرم رو بلند کردم و بهش نگاه 

کردم. بیچاره این پسر هم خیلی شکسته شده. دیگه خبری از 

ی اون قیافه ی جذاب همیشگیش نبود. جانشین این قیافه

و به ای رنگ کبود و مردنی بود که دل هر آدمی رزیبا، چهره

 آورد. تنگ می

حاال خودم رو که نمیگم، اصال جلوی آیینه نرفتم که ببینم 

 ام این  ماه چه جوری شده؟! چه وضعی پیدا کرده.قیافه

 لبخند تلخی بهم زد و گفت:

ات؟ خسته نشدی خوای بلند بشی بری پیش خانوادهنمی  -

 از بس اینجا نشستی؟ 

ه یاد گرفته جوابش فقط سکوت بود. سکوتی که این سه ما

بودم. سکوتی که عاری از حس پوچی و سردرگمی، سکوتی که 

 ترس از فردای خویش داره. 
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 به تنگ اومد. با خشم و عصبانیت گفت:

فهمی؟ تو رو خدا عسل یک حرفی بزن. خسته شدم می -

یک کلمه حرف بزن. بگو که خوبی! اصال بگو حالت چطوره 

 هان؟!

ای کردم که یک شیشه سری تکون دادم و روم رو به طرف در

 ومد. آن در باز شد و پرستار خانم آشنا هراسون از اتاق بیرون ا

من هم وقت رو تلف نکردم و سست و بدون هیچ گونه رمقی از 

 جام بلند شدم و به طرف پرستار خیمه زدم. 

ی بدی داشت و این نشونه پایان هاش نشونهصداش، حرف

 کشید.م رو به رمق میزندگی، پایان نبرد ستیز سوزناک آرسا

*** 

ای درک و احساس، خالی از حس هرچیز تو هوا، بدون ذرهبی

کایت شدنیا، با تمام توان، خودم رو به اتاق رسوندم و به گله و 

دادم. روبروی زندگیم ایستادم و مردم سفید پوش اهمیت نمی

های سفید مرگبار چشم دوختم. این سکوت هنوز هم به خط

 د. کرخودنمایی می

ی های گرم مردونهقرار، دستتر رفتم. درمونده و بینزدیک

آرسام رو گرفتم. بغض وحشتناکی به سراغم اومد که درد و 
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درد و درد به همراه داشت؛ درمون این درد کمیاب شد و واسه 

 همیشه از بین رفت. 

نشستم و سرم رو روی تخت گذاشتم. همین حال باعث شد 

هم صدای خط سفید مانیتور  بغض بر سکوت پیروز بشه و

 بشه...

من برای همیشه زندگیم رو از دست دادم. تو سن کم عاشق 

شدم و خیلی زود عاشقی رو از دست دادم، بدون اینکه به 

 ام اضافه بشه.های شیرینتجربه

نمیشه حس از دست دادن رو توصیف کرد! این حس رو فقط 

بینه. هاش میفهمه که مرگ عزیزش رو جلوی چشمکسی می

فهمید. شاید این حس رو فقط من، آرتین و سامان خان می

ی تلخ رو داشتند و اما من، برای اولین بار ها این تجربهاون

 فهمیدم مرگ عزیزترینت، یعنی مردن تدریجی!

ده روز بعد از خاکسپاری، نوبت اعدام شدن شاهین بود. 

یدم خواستم این لحظه رو از دست بدم، چرا که حاال فهمنمی

 کردم!آرسام چه احساسی داشته و من درکش نمی

های غم دیده و های پر از نفرت من، مقابل چشممقابل چشم

های غیر قابل خالی از خالء امید آرتین و همچنین چشم

توصیف سرگرد سامان خان، شاهین به فجیع ترین شکل سزای 
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 کاراش رو تجربه کرد.

 کرد بلکه با دنیاییاما این مرگ، نه تنها حال من رو خوب ن

آواره و سیاه رو به رو شدم. همونجا روی زمین نشستم و به 

ی های دنیا، ابرهای ناراحت و غم دیدهی تمام غماندازه

قرار و خوفناک، به حال خودم و از دست آسمون، دریای بی

 دادن زندگیم، گریه کردم.

روزها هام رو پر کرد. چه سنگ قبر، آرسام از این به بعد تنهایی

ها وقتم رو با کنار اون بودن تلف کردم. چه و چه ساعت

 اش گریه کردم. ناش، برای رفتها برای نبودنساعت

نمیشه گفت که چقدر حالم بده، نمیشه گفت چقدر دلخورم،  

ام رو کامل ازش نگرفتم. از عشق به من یک من سهمیه عاشقی

باله روی مرگ به ارث رسید و این مرگ، تا کدام یک مسیر دن

من شد؟! تا همونجایی که فهمیدم عشق یعنی نرسیدن، عشق 

 های گذشته!یعنی درد و حسرت و ای کاش

 نوازشی به سنگ سرد کردم و لبخند زدم. 

 ”تولدت مبارک شهرویور ماهی من تولدت مبارک آرسام من” 

خواستی نرسیدی، نتونستی برنده ی به اون چیزی که می

کردی، بشی؛ ولی آخرِ همین  نبردی که خودت دست و پا

ات زیر همین سنگ قبر لعنتیه. این سنگ، من و تو رو خواسته
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 برای همیشه از هم دور کرد. برای همیشه...

های رز سرخ رو روی سنگ ام رو باال کشیدم و گلبینی

 ”اینم کادوی تولدت، امیدوارم دوست داشته باشی” گذاشتم. 

رای همیشه تعطیل شد و آروم بخواب زندگیم، چرخ روزگارت ب

 چه تلخ شد چرخ روزگار من و...

دستی روی شونم قرار گرفت. بلند شدم و بعد نگاهی دیگه به 

ی ابدی آرسام، همراه آرتین به خونه رفتیم. دیگه خونه

تونست مثل آرسام برام تونست، هیچکس نمیهیچکس نمی

لذت بخش و شیرین باشه! آرتین برای همیشه داداشم موند و 

 چند ماه بعد داماد خالم، شوهر شیدا شد.

رضا هم بعد اون همه خرید کردن به خواستگاری رویا رفت و 

 بهترین دوستم عروس خالم شد.

ون یسنا و بهار هم به کارهای خودشون ادامه دادند و دیگه ازش

خبر شدم. سامان خان چهلم آرسام، سکته ی قلبی کرد و بی

از هستی  جرم هم کمابیشهای ممبرای همیشه فلج شد. آد

ها شادمانی محو شدند و داغدارها برای مرگ و از بین رفتن اون

 کردند.کوچیکی می

 و حاال من...

کردم و خاطرات این من بودم که هنوز، هر ثانیه بهش فکر می
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اش کشیدم. این زندگی من بود که با رفتنرو به دوش می

رو بهم بالتکلیف موند و هیچکس نتونست، این زندگی 

برگردونه؛ چرا که آرسام زندگی من رو با خودش، زیر خرواری 

های از خاک حبس کرده بود و تنها یادگاری های اون، برگ

خشک آلبوم و شنل قرمز روی جالباسی شد که هر ثانیه 

خورد، حس عذاب و لهیده شدن بهم القا چشمم بهشون می

 شد و این یعنی پایان من و اون...می

 «م! نبرد عشق عسلینبرد آرسا»

 

ی وجودم پر از } من به همراه این رمان زندگی کردم. همه

ی دونم سلیقهها بود. نمیاتفاقات و ماجراهای عوامل شخصیت

دونم چقدر ضعف و های محترمم چطوری بود، نمیخواننده

هاش به پایان چقدر قوا داشت؛ هرچی که بود با بدی و خوبی

 م، براتون لذت بخش بوده باشه!{رسید و امیدوارم هر چند ک

 1399/4/6پایان رمان: 

 1:16ساعت: 

 ( _najiw80_نویسنده: نجمه صدیقی )

را  ] با تشکر از مدیران ارادتمند نودوهشتیا که این سایت خوب

 در اختیار ما قرار دادند[
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