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 یاتفاقات نیب نیو در ا رهیم لیدختر وک هیواز طرف پسرعموش سراغه  گردهیم لیکه بخاطر انتقام دنبال وک ی:پسرخالصه

 ..... ا وفتهیم

 به سمت خونه راه افتادم. ل،یدل نیشه و به هم یم یفکر کنم هوا داره بارون یشم ول ینم ریس چوقتیقدم زدن که ه ز

زدم و به  یرژ کالباس هی نهییآ یپوشم، رفتم جلو یتاپ و شلوارک م هیکنم و  یرو عوض م رونمیب یخونه شدم لباس ها وارد

دارم و  یقلوه ا یو لب ها کهیکوچ بایو تقر یدارم دماغم معمول یپرپشت یبا مژه ها یبزرگ مشک یخودم نگاه کردم؛ چشم ها

آشپزخونه و شروع  ی)از بس قانع و با ادبم (خخ رفتم تومیراض یندارم ول یریگ شمچ ییبایپوستم هم سبزه است درکل خوبم ز

و ر زیهمه چ زیم یدرآوردم رو خچالیرو از  یخوشمزه درست کردم ترش یماکارون هیکردم به غذا درست کردن واسه خودم، 

که حوصله ظرف  ییکنم از اونجا یشدم جمعش م ریکامل س یخورم وقت یپاش و کلش رو م نمیش یزده ها م یو مثل قحط دمیچ

 یکنم بازم کس یدارم چک م یبر م یاز رو عسل مویکشم، گوش یرم تو اتاقم، رو تختم دراز م یکنم و م یشستن ندارم ولش م

 دینیبب دیبزن یزیچ یزنگ هی زیخونه اوردن آخه پدرومادر عز میتیشم که من رو از  یوقتا مطمئن م یداده باشه، بعض امیپ ستین

 بابا الیخیمرده؛ پوف ب ایزنده است  ترتوندخ

 یکه از وقت ییاز اونجا ذارم،یم یعال یآهنگ هند هیتو کمرم جمع شده؛  یلیمدته خ هیواسه قر زدن آخه  ذارمیآهنگ م هی االن

بشه؛  یعال یمل میباعث شده رقصم در حد ت میدر پ یرقص پ یکالس ها لم،یعرضم به حضورتون وک اومدم تهران واسه شغلم که

ها جوگیر شده بودم داشتم  وانهیمثل د نه،یآها آها آره هم م؛یکردم  حاال برو که رفت ادیآها گذاشتم صداش رو که تا آخر ز

توهم زدم؛ تق تق آ  ایواقعا در زدن  نمیکمش کردم، بب کمیدر اومد،  یصدا هویکه  دمیپر یم نییو باال پا دمیرقص یم ینطوریهم

 درو باز کردم. سایبابا اومدم وا سایوا هیچه خر گهید نیا اره،یداره درو از جاش در م یکیانگار نه توهم نزدم 

 فیکنم ح شیامل بررسننه؛ نطقش نذاشت ک یخوشگل داشت لباش رو واا شیته ر هیو شش ساله بود  ستیپسر که فکر کنم، ب هی

 دفعه بعد، پسره_ خانم شما..... شاهللیشد ا

به  نکهیا یزدم، به جا یدادم و حرف م یتکون م نطوریالو با توام ها دستمو هم یکجا رفت یدفعه الل شد بنده خدا، ه هی انگار

به  یزدم تو سرم داشتم ه یکیوضع اومدم،  نیداد خاک تو سرم با ا یا ؛یصورتم نگاه کنه به لباس هام زل زده بود انگار که چ

وضع  نیبا ا ،یآدم ش یخوا یم یدختر تو آخه ک ییوا 》گفتم: یم یرفته بود ه ادمیرو  نزدم اصال حضور او یخودم غر م

نگو،  یستیتو آدم بشو ن گمیهاا من م یدیآخرش به حرفم رس 》شد و گفت: داریهمون لحظه وجدانم ب 《.رونیب انیلباس م

 《نه!

رفته بود  ادمیبه کل اونو  یوا گن؛یم یچ شونیا نمیبب دیرسم، االن با یبعدا به حساب تو هم م ستیوجدان جون االن وقتش ن نیبب

رفت انگار قصد تموم  نمیا شهیها بخاطر وجدانم آبروم پ نیگرفت بب یرو گاز م نیبه خودم اومدم که اون داشت زم یها، وقت

 کردن خنده شو نداشت.

به خودش  اومد هر چند  کمی! انگار ؟یکن یلقمه م هیرو  نیزم یانقدر خنده داره که دار یبه ظاهر محترم چ یآقا ی_ هوومن

بودم. )آها  دهیرو ند یشاهکار نیو هفت سال سن تا حاال هم ستیشد و گفت_ واال با ب یجد هوی یآثار خنده رو صورتش بود ول

 نیکرد. گفت_ فکر کنم داد یداشت مسخره م م یکرد، کثافت عوض یشاره مپام ا تاو هفت سالشه ( داشت به سر  ستیپس ب

 یحرف نیهمچ یشدم آخه به چه حق یگرفت. عصبان یاز خنده لبش رو گاز م یاجاره، نه؟! بعد دستشو به سرش اشاره داد، ه

رو  یخوب نیبزار حداقل من ا نیدار اهمنم دلسوز، گفتم گن گهیالزمتون بود د یلی. من_ آره به شما اجاره دادم چون خزنهیم

خوشگل، خواست  یپا گوجه فرنگ هیبه جاش شده بود  شدینم دهیآثار خنده تو صورتش د گهیدرحقتون کنم. حالش جا اومد د

 یزیانگار چ هویدر خونه م. بعد دستمو به کمرم زدم  نیداشتن اومد یاوضاع بدتر نشه گفتم_ خوب امر نکهیبگه بخاطر ا یزیچ

 هیواسه همسا دیکن جادیکه ممکنه مزاحمت ا گزهیرو سرتون اصالنم کک تون نم یباشه گفت_ خونه رو گذاشتاومده  ادشی

 هاتون.
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دستمو  هیباال سرم باشه. بعد  یکنم خونه ا یگشتم بعد گفتم_ کو پس؟! من که فکر نم یسرم بردم دنبال خونه م یدستمو به باال هی

خواستم حرصش  یسرمو کج کردم به سقف زل زدم راستش م کمیخوام فکر کنم بعد  یکه انگار م یچونه م زدم طور ریبه ز

وار  دیشد چون انگشتش رو تهد یحرکتم عصبان نیبود، بچه سوسول! اونم انگار از ا ادیکوچولو صداش ز هیرو دربارم آخه فقط 

 گهیبار د هی هیداد و گفت_ فقط کاف یم صورتم تکون یانگشتش رو جلو دییآورد جلو صورتم   با هر جمله ش به عنوان مهر تا

ذره تمرکزم رو بهم  هیو نذارید رو طرحم تمرکز کنم فقط  دیو باعث مزاحمت من ش دیرو بلند کن کیموز یصدا د،یسرو صدا کن

اره!. من ماست چقدر کره د هی نیفهم یبعد م دیکنم که سابقه دار ش یم یکنم، کار یم تیخدا قسم ازتون شکا یبه خداوند دیبزن

سرمو  نطوریمشدن ه وانهیخخخ  نچ نچ نچ مردمم د لمیخودم وک دونهیبعد زد به چاک، کثافت نذاشت حداقل جوابشو بدم هه نم

ساعت دوازده است خودم هم خسته،  دمیرو دوباره روشن کنم که د کیکردم درو بستم، اومدم موز یدادم و نچ نچ م یتکون م

 ستیکه ب کلشیجذاب بود ها ه یلیخ ییخدا یول د،یفکر کن ینطوریا دیونیشدم اصالنم به خاطر اون پسر نبود ها مد الیخیپس ب

 .شیشدم اصال به من چه بدبخت زنش واال، ا وانهیباز د ربود خوش به حال زنش، انگا

بود  یچه لباس نیخدا آخه ا ییوا دم؛یکش فیخف غیج هیاتاقم چشم به خودم افتاد،  یتو نهییطرف اتاقم بخوابم که از تو آ رفتم

که فقط  یشلوارک ل هیگذاشته بود با  شینازک تر از خودش که دار و ندارم رو به نما یلیبند خ هینازک با  یلیتاب خ هی دمیپوش

برقصم  یتو دلم مونده بود که با تاپ و شلوارک ل یاز بچگ یدیپوش یامشب م دیلباس رو حتما با نیوجب بود؛ آخه بگو رها ا هی

آرزوم بر باد رفت،  نیذره آبرو داشتم که اونم به لطف ا هیخرمگس اومد که  نیشد که ا یکه امشب داشت آرزوم برآورده م

 رو تخت، درجا به خواب رفتم. اختمبا همون لباس ها خودم رو اند نیادیمن که خوابم م الیخیاصال ب

ساعت گذاشتم و قطعش کردم؛ اصال من چرا ساعت رو  یبلند شم دستم رو، رو نکهیشدم، بدون ا داریت از خواب بساع یصدا با

سر ساعت دفترم  دیبا موکلم قرار دارم و با نکهیا ادیبا  هویبابا؛  الیخیدارم ب یچه کار یزود نیگذاشتم رو زنگ، آخه صبح به ا

الزم رو  یکارا ییدفتر باش با عجله رفتم دستشو میقرار بود من ده و ن مه،یساعت ده و ن اخد ییسر جام نشستم؛وا خیباشم س

اون موکل، با  لمیناسالمتي من وک ه؟یمنتظر بمونه مگه چ کمیخوب بزار  لمیمن وک یراست یول رون،یانجام دادم اومدم ب یزود

خوشگل کنم، موهام رو بلند باال سرم بستم  کمی شمیآرا زیم یاآروم لباس هام رو از کمدم درآوردم و بعد نشستم پ یلیخ الیخ نیا

اون  یکاشک یول هیکاف نایبرق لب والسالم؛ به نظرم هم هیپرپشتم زدم  و  یبه مژه ها ملیر هیتر شد بعد فقط  دهیچشمام کش کمی

 هی نم،یب یرم م یبابا االن م الیخیب ر؛یپ ایجوونه  نمیبب دمیپرس یدفترم ازش مشخصات کامل م ادیروز که موکلم زنگ زد که ب

 میمشک یها یکتون رونیو مقنعه م رو سرم کردم. زود از اتاق اومدم ب ینفت یآب یمانتو هیبا  دمیپوش ینفت یآب یشلوار لوله تفنگ

 یم یکردم ازش سوار یپسر رو خر م هیبرم، کاش حداقل  نمیندارم که بخوام با ماش نیماش فیح م؛یو برو که رفت دمیرو پوش

استفاده  یاز دوم یتون یم ینداشته باش نی. دو: دوست پسر.  اگه ماشنی: ماشکیمهمه؛  یلیخ زیدو چ ایدن نیگرفتم، راستش تو ا

 و آدرس دفتر رو بهش دادم.  رمیگ یم یتاکس هیافکارم و  الیخیرو ندارم پس ب چکدومشیکه من ه ییو از اونجا یکن

بوده  شیهم دانشگاه یاز دوست ها یکی نازیکرد) آ یباهام سالم و احوال پرس دیتا منو د نازیعجله از پله ها باال رفتم... آ عجله

 ( جوابش رو دادم بهش گفتم_ موکلم اومده؟   شهیرها م یو منش دهیمشکل دانشگاه رو ادامه نم یسر هیبخاطر 

و بهش سالم دادم  زمیم نگاه کنم رفتم پشت مبه موکل نکهی.  رفتم تو اتاقم بدون ای!  من_ باشه مرسشهیم یربع هی_ آره نازیآ

کنه نکن  یچکار م نجایا نیجواب نداد، سرم رو بلند کردم که کال هنگ کردم؛ ا دمیکردم د یکردم، عذر خواه رید نکهیبخاطر ا

که  نیهست ی!!  اونم مثل من تو شک بود اما زود به خودش اومد و گفت_ نکنه شما همون؟خرمگس من باشم نیقراره موکل ا

قاطعانه گفتم_  یلیدلت بخواد خرمگس، در جوابش خ میلیدارم! بهم برخورد خ ازین لیپشت تلفن باهاتون صحبت کردم که به وک

دوباره تون خرسند نشدم آقا. پسره_ انگار تو  دارید ازمن بگم نه شما چون اصال  دیباشه با میهست؟! اگه قراره مشکل یبله مشکل

وارانه و کش دارگفت.  دیتاک یلیدوباره تون خرسند نشدم خانم. اصال رو خ داریارم چون منم اصال از دموضوع با هم تفاهم د نیا

وقته عالفم؛  یلیزاره چون خ رمبره کا نمیاومد که ا ادمی هوی. از جاش بلند شد که بره دیمن_ خوبه پس راه باز جاده دراز بفرما

از در خارج شه  نکهیو از جام بلند شدم که بگم، نرو که خودش قبل ا اوردینرفت طاقت  یداشت م گهیکردم که نره د یخدا خدا م

! منم د؟یبگ دیخواست یم یزیبهم دوخت و گفت_ چ انهیخوام صداش کنم چشماش رو موز یکه م دیمنو د یسمتم که وقت دیچرخ

روبروم  یاومد دوباره رو صندل ن،ییسرش رو انداخت پا ینطوریبگم! هم یزیزدم به اون راه و گفتم_ نه مگه قراره چ وخودم ر

گفت_ نه  لکسیر یلینرفت خوشحال بودم خ نکهیاز ا ییخدا ی! ولد؟یزدم و گفتم_ قرار نبود بر یا روزمندانهینشست؛ لبخند پ

 قبلتون آدرس شما رو به یاز موکل ها یکیکه خبر دارم کاره شما هم خوبه؛ چون  ییبگردم تا جا لیفقط حوصله ندارم دنبال وک

 د؟یاسمش رو بگ شهیم ؟یمن داد. گفتم_ ک

 دنیبا د هویو گفتم_ آهاا همون بامزهه؛  دمیزده خودم رو جلو کش جانیاومد ه ادمی یراد پسر عموم. وقت نی_ اسمش آرمپسره

 ی... نه انگار نم یپسر شوخ و بامزه ا یلیچون خ زی... خوب چنهیگند زدم گفتم_ منظورم ا دمیگرد شده طرف فهم یچشم ها

شما از بامزه  یمحترم بودن. پسره_ آها پس فلسفه  یآقا یلیخ نهیگفتم_ منظورم ا کنم شیماسمال نکهیگم بخاطر ا یم یدونم چ

نگاه کردم و از رو نرفتم گفتم_ آره خوب  میشود. تو چشماش مستق یلبش کج م یخواست بخنده چون ه ی! انگار منهیبودن ا

گذاشت  زمیم یپرونده رو، رو هیبزنم،  حرفدرمورد پسر عموم  ومدمیرم گفت_ خوب ن یاز رو نم دیفهم ی. وقتیتا حدود یکم

بابا عجب اسم  وولیراد، ا اری. پرونده شو باز کردم؛ ساتدیباش لمیخوام شما وک یم دیپرونده مه اگه قبول کن نیو گفت_ ا

 ریخم کردم، دستم رو ز زیم یخودم رو، رو کمیبهم زل زده بود منم  ینطوریمثل خودش سرم رو بلند کردم که هم ،یخوشگل
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به خودش اومد و اخم کرد و گفت_ پرونده  هوی ه؟یچ یدادم به معن یچونم گرفتم چند بار ابروهام رو باال بردم دستم رو تکون م

نگفت منم به پرونده نگاه کردم...  یزیچ گهیخونم. د ی. من_ نه هنوز، دارم میچرا اخم کرد روان هویداره ها  کیت  د؟یرو خوند

نگام کنه  نکهیبا تعجب سرم رو باال بردم و گفتم_ خواهرتونه؟ بدون ا ا،یبه اسم دن یبه فرد 《یوهگر تیآزار و اذ 》شوکه شدم

 نینبود که به ا یزیچ یول لمیکه وک نیبا ا ایخدا ییزل زده بود و گفت_ نه عشقم بود، نامزدم بود. وا واریاخم کرده بود و به د

اومده  نییقطره اشک که از چشماش پا کیداشت  اریاومدم که سات خودمترسناکه؛ به  یلیبتونم هضمش کنم چون واقعا خ یراحت

حق  یول دمیلحظه ازش ترس هیکرد دستاش رو مشت کرده بود و چشماش قرمز شده بود  یپاک م تیبود رو با حرص و عصبان

مشت شده به  یها ستنداد و فقط با د یجواب د؟یبد حیرو واسم توض یهمه چ دیتون یگفتم_ م سکوت رو شکستم و گهیداره. د

تونم بهتون کمک  یرو ندونم  نم یزیکنم اما تا چ یدونم سخته درکتون م یزل زده بود بازم به حرف اومدم، من_ م وارید

 جواب داد. نباریکنم.ا

بتونم کار هام رو زود تموم  نکهیبود؛ بخاطر ا ختهیسرم ر یکت کارها روشروع شد تو شر ییاز اون شب کذا زی_ همه چاریسات

 ادیحق نداره ب یگفتم_ کس میرو خاموش کردم و به منش میشام بخورم گوش رونیبرم ب ایمزاحمم نشه و بتونم شب با دن یکنم و کس

بود کارها رو تموم کردم، زود خودم رو رسوندم دم خونشون؛ خاله  ینه بود که به هر بدبخت عتتو اتاقم. مشغول کارم شدم تا سا

شام  رونیب میخوام با هم بر یم ادیب دیبگ ای_ سالم خاله جون نه ممنون فقط به دناریتو.!! سات ای(_ آااا سالم پسرم باینسا) مادر دن

 دهیکه تعادل خودم رو حفظ کردم و بر دیرخچ یداشت دور سرم م ایدن ار!! انگست؟ین شتیپ ایمگه دن ؟ی. خاله نسا_ چمیبخور

خاله نسا رنگ از  هوی. رونیب مین نه من از صبح شرکت بودم که کار هام رو زود تموم کنم با هم بر ؟یچ یعنی یگفتم_  دهیبر

رو،  میو همونطورم گوش دمیدو نمیماش. سمت سمیجا وا هیتونستم  یافتاد؛ حالم اونقدر بد بود که نم هیو به گر دیرخسارش پر

شدم زود به  یم وانهیصفحه، داشتم د یکه همشون تو ساعت نه و ربع بود اومد رو ایپاسخ از دن یروشن کردم؛ پنج تماس ب

 یم یرانندگ سیبه سمت اداره پل نطورمیرو گرفتم و هم سیپل یاز دوستا یکی یخاموش بود شماره  شیشمارش زنگ زدم گوش

 بخشم. یخودم رو نم چوقتیه ادیسرش ب ییزدم، اگه بال یم و پشت سر هم خدا رو صدا مکرد یدعا م یکردم و ه

 .ایب نجامیشده؟؟ آره ا یمهراد_ سالم مگه چ ؟؟ییاداره اونجا امیاومده دارم م شیپ یمشکل هی_ الو مهراد اریسات

بشه  شیزیچ امیبد بود نفسام به شماره افتاده بود، اگه دن یلیحالم خ م،یکنار یرو قطع کنم پرت کردم رو صندل یگوش نکهیا بدون

 .رمیم یواقعا م

دادم اونم وقت رو تلف نکرد و به همه  حیمهراد توض یرو برا یهمه چ یاتاق؛ هول هول یتو رفتم تو دمیدو دمیاداره رس به

مکن بود بره رو به مهراد گفتم، همه جا که م ییشهر رو بگردن، منم باهاشون رفتم تک تک جاها یارگان ها خبر داد که همه جا

 اما نبود که نبود. میرو گشت

 بره.  یم مارستانیو به ب کنهیم دایمرد اون رو کنار جوب آب پ هیدو روز  بعد

سخت و عذاب آوره  یلیسکوت کرد دستاش رو مشت کرد و چشماش رو بست؛ انگار تحملش خ دیحرفش رس ینجای_ به ارها

 واسش، حقم داره که ادامه داد.

 شده باشه.    شیزیچ دمیترس یکم بود فقط م میدر برابر خوشحال ایخبر دار شدم کل دن ی_ وقتاریسات

سرش آوردم؛  ییبال نیکردم که هم یفکر نم چوقتیدم و دستگاه بهش وصل بود ه یدکتر نبود رفتم تو اتاقش، کل دمیرس یوقت

سکوت کرد و  کمیسرش اومده؟! دکتر  ییچه بال شه؟یدکتر حالش چطوره؟ خوب م ی_ آقااریزود رفتم سمتش. سات دکترش اومد

داد که بالخره  یبود و روحم رو عذاب م زی. دکتر رنگ نگاهش ترحم آمامزدش_ ناریسات د؟یباهاش دار یگفت_ شما چه نسبت

 وونیچند تا ح یبود که در برابر خشونت گروه یقو یلیکه خ سر عشقم اومده، گفت ییداد گفت چه بال حیرو توض یهمه چ

 تحمل آورده و زنده س و االن هم احتمال مرگش وجود داره.

 ینم کنه،یقلب من رو فشرده تر م اد؛یم رونیکه از دهنش ب یدونست که با هر کلمات یزد و نم یپشت سر هم حرف م دکتر

دکتر قلبم به درد اومد و چشمام  یبرد. بعد حرف ها یکرد چطور من رو به آغوش مرگ م یکه استفاده م یدونست با هر کلمات

 رفت. یاهیس

رو از دست دادم. از  میبودم عشقم رو، زندگ دهیکه من خواب یفهمم تو کما بودم تو اون لحظات یم یوقت امیهفته بهوش م هی بعد

دونستم در نبود من  یم نکهیخانواده م دور شدم و به کلبه رفتم با امرده متحرک شده بودم؛ از  هیمرخص شدم و مثل  مارستانیب

باشم که گوشه به گوشه ش از خاطرات عشقم بود و  ییتونستم جا یاما من نم شه،یشکسته تر م درمو پ کنهیم هیمادرم هر شب گر

 بود. ووناینه اون ح ایکردن اون آدما،  دایهدف داشتم؛ اونم پ کیفقط 

 یرد چیدهن باز کرده بود و اونا هم رفته بودن توش، ه نیهر جا که به فکرت برسه رو گشتم؛ اما انگار زم به گوشه شهر گوشه

 ازشون نبود.  یرد چیبودن، شش نفر بودن و ه دهیسپردم که فقط فهم سمیاز خودشون نذاشتن، به پسر عموم و دوست پل
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 《ستین یردشون رو زده اما مدرک 》اومد کلبه و گفت نیروز آرم هیارتباط داشتم، همدمم شده بود  نیموقع ها تنها با آرم اون

ازش ممنون بودم. آدرسش رو  یکرد کل دایکه پ نیبدون مدرک چطور تونسته بفهمه اونان، تعجب کردم اما هم نکهیاول بخاطر ا

 یکاره اشتباه نکهیو ا انجام نده یکار یبه من خبر نداد نکهیتا قبل ا یول شنیم ردعصر ساعت شش از اونجا  》داد و گفت

 تونستم بهش قول بدم. یآخه چطور م ؛یقول الک هیازم قول گرفت منم بهش قول دادم  《دمیخبر م سیانجام نده به پل

 

آوردم، پشتم  رونیاسلحه م رو از داشبورد ب دمیرس یشدم و رفتم به اون آدرس.وقت نمیبود که سوار ماش یپنج و س ساعت

 .دمیرو د نیماش هیخواستم برگردم که  ینشد م یخبر یول سادمیساعت وا میشدم؛ ن ادهیکردم و پ یجاساز

شد؛ پنج نفر بودن و از  نطورمیشن که هم ادهیمنتظر موندم پ نم،یتونستم داخلش رو بب ینم نیبود بخاطر هم یهاش دود شهیش

 !!!شون؟یکینبود هم مطمئن بودم، چون درش باز بود پس اون  نیداخل ماش یکس نکهیا

کردم؛ همون لحظه  کیفرصت رو از دست ندم و نکنه فرار کنن، زود اسلحه م رو درآوردم و به تک تکشون شل نکهیا بخاطر

بگه، فقط اسلحه رو ازم گرفت و گفت_ برو    یدونست چ ینم تیاز عصبان دیمن رو تو اون وضع د یوقت د،یسر رس نیآرم

اسلحه رو به  هوی.!  بازم نرفتم؛ که گههیبرو د انیم سای_ بروو زود باش االن پلدداد ز نی_ امکان نداره اسلحه رو بده. آرماریسات

 !!ایرم اون دن یمن م یسمت خودش گرفت و گفت_ اگه نر

 .! نییپا اریکجا برم؟ من زدم اون اسلحه رو ب شهی!! نم؟یکن یم کارینشو پسر، چ وانهی_ داریسات

 کنم.!!   یم کیقسم شل خدا یبه خداوند یداد زد_ اگه نر نیآرم

خواستم  یرفتم، سوار شدم و گازش رو گرفتم رفتم کلبه؛ انقدر سردرگم بودم و م نمی. به سمت ماشرمی_ باشه... باشه ماریسات

درو باز  دیجواب نداد با کل یرفتم خونه؛ در زدم اما کس نینه؟!! بخاطر هم ایکردن  رشیدستگ ایسرش اومده؟!  ییبفهمم چه بال

 ..... یرون و به پدرم زنگ زدم که گفت_ تو کالنتریخونه نبود اومدم ب یکسکردم، 

 ! یلو ند یزیو گفت_ مواظب باش چ کیاومد نزد ششیتو بازداشتگاه بود رفتم پ نیزود رفتم، آرم منم

نفهمه آروم گفت_ اونا نمردن  یکس نکهیشد اما بخاطر ا یتو نبود من اونا رو کشتم. عصبان ریشه پسر تقص ی_ نماریسات

 ینمرده بودن و هنوز داشتن نفس م نکهینکنن.  از ا تیپول شکا یآمبوالنس زود اومد االنم حالشون خوبه، قبول کردن به جا

 .رونیو اومدم ب منگفت یزیچ گهیخونم به جوش اومد؛ د دنیکش

زدم  که پدرم و عموم اومدن طرفمون. عموم گفت_ به  شد؛ داد هوشیبگه ب یزیکه خواست چ نیاومد طرفم، هم هیبا گر مامانم

 !!دیآمبوالنس زنگ بزن

 دمیکش یم ییها ال نیماش نیانقدر سرعتم باال بود و ب ن،یحرکت بلندش کردم و بردم تو ماش هی! تو شهیم رید ینطوری_ ااریسات

 ینم اد؛یسر مادرم ب ییبال دمیترس یم یلیاصال برام مهم نبود خ یول دمیشن یهارو م نیماش یدر پ یپ یبوق ها یکه فقط صدا

 《دیاریبرانکارد ب 》داد زدم  مارستانیبردم تو ب ردم،تونستم اونم از دست بدم بغلش ک

 سرش اومده؟!  ییکه آوردن زود گذاشتمش رو برانکارد؛ دکتر اومد سمتم_ چه بال نیهم

 رونیادرم رو بردن تو، منم نشستم که پدرم و عموم اومدن همون موقع دکتر اومد بدونم چرا! بعد م یشد نم هوشیب هوی_ اریسات

 سمتش. میهمه مون رفت

 دکتر مادرم حالش خوبه؟!  ی_ آقااریسات

 تکرار شه ......  گهید کباریاگه  یبهش دست داده االن خوبه ول یعصب ی_ حمله دکتر

 شش؟یتونم برم پ ی_ ماری.  ساتفتهیب یاتفاق نیهمچ ذارمینم گهیمن د یول دمیرو ادامه نداد منظورش رو فهم حرفش

کنار  کشینفر.  من رفتم تو، مادرم چشماش باز بود رفتم نزد هی. عموم و پدرم اومدن که دکتر گفت_ فقط قهی_ فقط پنج دقدکتر

 بار! نیچند دم،یتختش نشستم  و دستاش رو بوس

نکن، خودت رو عذاب  نکارویبزنم که ادامه داد_ نکن پسرم با خودت ا یحرف! نذاشت یدونم تو اونا رو زد ی_ پسرم من ممادر

تونم  ی_ نماری!  ساتشه؟یخوشحال م نهیبب نطوریتو رو ا ایاگه دن یکن یزندگ دیتو با یرفت ول اینکن؛ پسرم دن تینده ما رو هم اذ

تونم  یتونم فراموشش کنم نم یکه چقدر دوسش دارم نم یدون یتونم فراموشش کنم خودت م یسخته آخه چطور م یلیمادر خ

 اونقدر》بار بهم گفت هیمادر  یدون یبره؛ م ادمیتونم حرف هاش رو  یخنده هاش تحمل کنم چطور م یرو بدون صدا میزندگ
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تم. مادر_ گف یحرف هارو با بغض م نیا همه《از منه شتریب اقتتیدونم تو ل یتو نم قیوقتا خودم رو ال یدوست دارم که بعض

و  یسمت اونا نر گهیکه د دمیبه جون خودم قسمت م نمیبب نطوریتونم تو رو ا یمنم نم یدونم پسرم فراموشش سخته ول یم

 گهیسکوت باال آورد د یبگم دست هاش رو به معنا یزی. خواستم چیاریهم سر خودت ن ییو بال ینداشته باش یباهاشون کار

بودم که بتونم مدرک جمع کنم و اونا رو به  لیو بعدشم دنبال وک ارمیسر خودم و اونا ن یینگفتم و بهش قول دادم که بال یزیچ

 بود. نیهم انیتونم راحت نفس بکشم؛ جر یچوبه دار بفرستم، اون موقع س م یپا

 :رها

ونستم بگم_ متاسفم. فقط ت دهیکش یسخت یلیخ چارهیواقعا بچه ب یول ه،یینمایس لمیهمهه ماجرا انگار ف نیهنگ حرفاش بودم ا کال

همه ماجرا و  نیبعد ا یباش لمیوک یکن یمکث کرد و بعد گفت_ هنوزم قبول م کمیاونم فقط به تکون دادن سرش اکتفا کرد، 

 نکهیمن_ امکان ا   ؟یترس ی_ نماریبار قبول کردم پس تا آخرش هستم.  سات هیراهم  نیتو ا گهیاتفاقات! قاطعانه گفتم_ منم د

خنده  هی. اول تعجب کرد و بعد یغم ندار یخوب تو نترس من کنارتم تا منو دار یسراغم وجود داره، ول ادیحس ب نیبعدا ا

 یعنی دمیشن یلب گفت ( ول ریرو ز نیخندونه )ا یدختر من رو م نیحالم بازم ا نی_ با ااریخنده! سات یکرد؛ چقدر ناز م نیدلنش

چشمک   هی!! بعد یتا حدود ی_ کماریبعدشم مگه من دلقکم؟!! سات دم،ی_  شنرو به زبون آوردم.   من نیمگه من دلقکم؛ هم یچ

بگو بخند  یکل نکهیبعد ا م؛یکن بتیغ کمیتو اتاقم  ادیگفتم ب نازیبودم به ا کاریاز بس ب ارهیمن رو درم یادا یزد و رفت. روان

 .رونیاومد و رفت، منم کم کم اومدم ب شیپ یواسش کار میکرد

بارون گرفت و به  هویزدم که  یبه سمت پارک قدم م نم؛یبرم تو پارک بش کمیگرفتم  میگرفتن نداشتم پس تصم یتاکس حوصله

 یاالن م الیخیب یبودم ول دهیترس کمیبود  کیتار بایشدت گرفته بود و هوا هم تقر یلیرو کج کردم بارون خ رمیسمت خونه مس

 رسم خونه.

به طرفم پرت کرد که تو هوا  زیچ هیآورد و  نییرو پا شهینارم رد شد راننده ش شاز ک نیماش هیهام رو تند کردم که  قدم

 گرفتمش.

 《مواظب باش 》بودن، بازش کردم نوشته بود دهیچیسنگ پ هیکاغذ رو دور  هیگازش رو گرفت و رفت؛  بعد

 .الیخیب هیسرکار ایمتلک  هی!  حتما ؟یچ یعنیاالن  نیا

 .دمیرس زمیعز یرو به همراه کاغذ پرت کردم و قدم هام رو تند کردم و بالخره به خونه  سنگ

 .ییرایشده بودم زود رفتم تو اتاقم لباس هام رو عوض کردم و برگشتم تو پذ سیخ یحساب

شستم رو هم شستم و ن شبید یغذا شدم ظرف ها الیخیگرسنه نبودم درواقع حوصله غذا درست کردن رو نداشتم پس ب اصال

 مبل.

 کردم که زنگ خونه به صدا دراومد. یم نییرو باال پا ونیزیتلو یکانال ها نطوریهم

 رو سرم کردم و رفتم تا درو باز کنم. شالم

 راد؟ اریخونه سات -

 به سرم زد. یطانیفکر ش هیخان بود خواستم بگم نه که  اریواسه سات نیهم دستش بود آها پس ا تزایپ هی

 شه؟ یممنون. چقدر م یلیکنه خ یآره من زنش هستم خودش باال داره حموم م -من

 قبال پرداخت کردن. -

 روز خوش. ینبود پس مرس ادمیآها  -من

 رو بستم و اومدم تو؛ به به بساط غذا هم خود به خود جور شد. در

از خجالت  یش هم نذاشتم بمونه و حساب کهیت هی یخودم نشستم رو مبل و شروع کردم به خوردن، حت زیرو گذاشتم رو م تزایپ

 شکمم دراومدم.

کردم و بعد چند بار با  زیو تم دمیسیانگشت هامم دونه دونه ل شیآخ میمفتک یها زیکه عاشق چ نهیا اتمیاز خصوص یکی راستش

 دستم رو شکمم زدم؛ امم.

 .رمیگب نجایبار خواستم غذا سفارش بدم از ا هیباشه  ادمیداشت  یچه مزه ا ییخدا
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 رقصش جالب نبود خاموشش کردم. یشدم رو مبل نشستم و زدم ماهواره که رقص نگاه کنم ول ریس نکهیا بعد

 تفاوت که دستش رو کال گذاشته بود رو زنگ و ول کن نبود. نیبرم تو اتاقم که بازم زنگ خونه به صدا دراومد اما با ا خواستم

 .دمیرو از صورت قرمزش فهم نیهم اعصابش خورد بود ا یخان بود حساب اریدر رو باز کردم که سات رفتم

 هام بشم. هیممکنه مزاحم همسا یگ یبا خودت نم یستیو ول کن ن  یمثل گاو دست هات رو، رو زنگ گذاشت هیچ -

 شدم که به حرف اومد. نهیابروم رو باال دادم و دست به س هیجمله م  انیپا بعد

 کنه؟! یم کاریتو خونه تو چ قایمن دق یتزایاون پ یشه بگ یم -اریسات

 کردم؛ منم خودم رو زدم به اون راه و گفتم: یگذاشته بودم اشاره م زیکه رو م تزایبه جعبه پ داشت

 ماله خودمه، خودم سفارش دادم. تزایتو؟! آخه اون پ یگ یم یچ -

 جون عمه م. آره

 !؟یمطمئن -اریسات

 غرور گفتم: آره صدرصد. با

همون شماره و  نیبلندش کرد و گفت: بب تزایطعنه زد و اومد تو کفش هاش رو درآورد و رفت به طرف جعبه پ هیحرفم بهم  بعد

 همون ادرس. قایدق

 باز هم از رو نرفتم. یچشم هام ول یآوردش جلو قیدق بعد

 .یچه تفاهم -

 هام رو باال دادم و چند بار متفکر سرم رو تکون دادم. ابرو

 که تفاهم اره؟! -اریسات

 .یکن یکه اعتراف نم یترس یادامه داد: نکنه ازم م انهیخنده موز هیبگم آره که با  خواستم

  رمیگفتم: هه از تو؟! نخ درجا

 .یدیترس یعنیصورت  نیا ریپس اعتراف کن وگرنه در غ -اریسات

 چشم بسته جز به جزش رو گفتم نمیحرصم گرفته بود  بخاطر هم یلیخ

من  نیشوهرم باال تو حومه بد نیخونه م منم از خدا خواسته گفتم درست آورد یماله تو بود اشتباه آوردن جلو تزایب پآره خو -من

 از خجالت شکمم دراومدم. یرو آوردم همه ش رو خوردم و حساب تزایمنم پ یشه؟! که گفت حساب کرد یچقدر م

 خودم رو لو دادم رفت. دمیخوشمزه بود نگاهش کردم که تازه فهم یلیخ یخال جات

 . ییفرق سرم و همزمان گفتم: وا دمیکوب درجا

 .یکار رو از پشت بست تیجنا یها! تو اعتراف کردن دست هرچ یخوب خودت رو لو داد -اریسات

 بند حرفشم شروع کرد به دست زدن. پشت

 لبخند بزرگ هم رو لبش بود. هیفت گر یرو درآورد و تو اون حالت از هردومون سلف شیبارش کنم که گوش یزیچ هی خواستم

 رو کرد که من تو حالت ماتم برده بود. نکاریا عیسر انقدر

که دست بابا لنگ دراز رو از پشت بسته بود، واسه گرفتنش  ییدستش رو برد باال؛ از اونجا رمیرو بگ شیگوش دمیرو کش دستم

 که اونم عمرا. رمیتا بگ دمیپر یم دیبا

 _ شرط داره.اریاالن!   سات نی_ پاکش کن هممن

 کنترلم رو از دست دادم.  هوی
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_ اوال هوا برت اریواسم. سات ذارهیبه درک شرطم م نایحاال ا رهیگی_ شرط بخوره فرق سرت آقا اومده تو خونه م عکسم ممن

 یقبول هم نکن م؛یش یحساب م یتازه ب یحساسم ثالثا االن اگه شرطم رو قبول کن یلیمن رو غذام خ ایکنم ثان ینداره خواستم تالف

من که از خدامه،  شهیم ادیچطوره؟ تازه فالوورامم ز 《مملکت رو نگاه  لیوک 》:سمینو یم رشمیز نستایا ذارمیعکست رو م

 انتخاب با خودته. گهید

ذاره  یم شرطم کنه؛یرو م نکارایاومده تو خونه م ا یقرمز شده بود به چه جرات تیبودم کل صورتم از حرص و عصبان مطمئن

ترسم،  یاز تصورشم م نهیموکالم رو از دست بدم به کنار، فکر کن بابام بب نکهی! اصال اهیحتم میهرچند اگه قبول نکنم بدبخت

 ناچارم قبول کنم.

تنگ شده. با حرص گفتم_ باششش.  رفتم تو  یخونگ ی_ واسم غذا درست کن، دلم واسه غذااریسات  ه؟؟ی_ شرطت چمن

غذا  ادیزدم، آخه من واسه خودم زورم م یلب غر م ریز یدرست کنم؛ مشغول شدم و ه یگرفتم ماکارون میآشپزخونه، تصم

 یغذا خور زی؟؟ سرم رو چرخوندم که تو آشپزخونه بود و پشت میواسم غذا درست کن که چ گهیاالغ اومده م نیدرست کنم ا

 نشسته بود انگار من نوکرشم!!

چون دستش  خت؛یر یآرد تو سر و صورتم م یشد کل یبود که هر بار باز م ینتیهمون کاب قایباالسرش افتاد دق نتیبه کاب چشم

زد به کله م، بالخره  یفکر هیکردم؛  یکنارش استفاده م نتیاز در کاب شهیباز کردنش هم هم یمحکم بود، برا یلیخراب بود خ

فکرشم خنده دار بود به زور  یکنم حت یم تیغذا درست کن؟! االن حال یگیبه من م گه،ید میحساب بش یبه قول خودش ب دیبا

من نشد  یاونم متوجه  نتیخونسرد رفتم طرف کاب یلیبخندم خ نکهیبدون ا نیشک کنه؛ بخاطر هم دینبا یجلو خودم رو گرفتم ول

 رفت.  یور م شیو داشت با گوش

 بعد. یاونم دفعه  ال،یخیب یکنم ول یلحظه خواستم فضول هی

که باز  دمشیبار با تمام زورم کش نیگرفتم به بار فشار دادم باز نشد، دوباره فشار دادم بازم باز نشد واسه سوم نتیکاب ی دسته

 .اریآرد رو سر سات ختنیبرابر شد با ر نتیشدن در کاب

مونده  یآرد باق هیکه بق دمیخند یم اریروح سات هیشب افهیخدا داشتم به ق یاز خنده مردم شوکه شده بود؛ واا دمیش رو د افهیق یوقت

 کرد. یسرم خال یرو رو

و شروع کردم به  دمیکش غیج هیبه خودم اومدم  یجامون عوض شده بود من شوکه و اون از خنده رو به موت بود؛ وقت قایدق االن

 ناسزا گفتن بهش.

فهمم،  ینم یفکر کرد زه؛یر یوم رو من آرد مبه سرت نزنه، خان دیپل یفکر ها یتا تو باش ،ی_ بابا بسه مغزم رو خورداریسات

 خنگم؟!

 ریتقص شهیم یبود به من چه؟! هر چ نتیکاب ریتقص  ختمیبعدشم آرد رو من رو سرت نر ست،ین ی_ تو خنگ بودنت که شکمن

 ؟ینکرد دایاز من مظلوم تر پ یندازیمن م

غذا رو درست کن. بعد  انیرم حموم تا م یپشت بند حرفشم گفت: من م طان؛یش یتو مظلوم دوم یکی_ تووو؟ مظلووم؟  اریسات

خواستم بکوبم تو سرم، چون  یرم حموم م یگفت م نکهیا ادیبا  ؛یخنده.  داد زدم رو آب بخند ریگفت مظلوم و دوباره زد ز

 ،ییاک تو سرم شد آبروم رفت وااامثل فشفشه دنبالش رفتم که رفته بود تو حموم. خ د؛لباس هام رو شسته بودم هنوز تو حموم بو

 ره تو حموم مردم به من چه. یم ن،ییندازه پا یبدبخت شدم به درک اصال اون مثل گاو سرش رو م

به  کمیمرتب کردم و رفتم  زیرو م یآماده شد همه چ یرو شستم؛ مشغول غذا درست کردن شدم، وقت میدست و صورت آرد رفتم

 نشه. یزیآبرور شتریسرو وضعم برسم که ب

 یتو قابلمه؛ انگار وقت ختمیکه گوجه رو با دستم ر یینگاه به خودم کردم زهره ترک شدم از اونجا هی نهییتو آ ییدستشو رفتم

شدم هرچند فکر نکنم تا آخر  یکردم، خوب شد اومدم هاا وگرنه باز سوژه م یخواستم عرقم رو پاک کنم کل صورتم رو گوجه ا

 رونیب امیخواستم ب دمیزدم خط چشم کش یرژ کالباس هیکنه.  صورتم رو شستم رفتم تو اتاقم،  دایبهتر از من پ یعمرش سوژه ا

خنده  ریباشه، زدم ز دهیمن رو پوش یشکل خرس یحوله صورت کلیفکر کن با اون ه رون؛یمن اومد ب یکه آقا با حوله عروسک

 خنده. ریز زدم. بعد دوباره یناز شد یلیپشت کردم بهش و گفتم_ خ دمیخند یهمونطور که م

 رو سرم، احمقه کودن. دیبرگشتم حوله رو کوب ی.  وقتنوریرو تو کن ا دمی_ پوشاریسات

 شعور ثبات نداره هاا. یب نییتو کالته. و بعد رفت پا ی_ هواری.  ساتیییی_ هومن

رفتم  یحرف چینتظرم نموند، منم بدون هم تیترب یمشغول غذا خوردن بود؛ ب اری. ساتنییرو پرت کردم رو تخت و رفتم پا حوله

گنده خورد من  تزایپ هی شیساعت پ هیکه  یزده ها شروع کردم به خوردن؛ انگار اون یتوجه به حضور اون مثل قحط ینشستم ب
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و گفتم_  دمیکرد بعد رو لبام زوم کرد و اشاره کرد که منظورش رو نفهم ینگام م متعجب ارینبودم، سرم رو بلند کردم که سات

 دستش اشاره کرد. یآورد و دستش رو به لبم زد و بعد به ماکارون کیخودش رو نزد کمی. ستمیزبون اشاره بلد ن

 

 .یغذا درست کن یکردم بلد باش ی_ فکر نماریرفت. سات یخدا الل هم شد دی_ به اممن

بلد  دیزنده موندم، با یپس چجور ستمیدن بلد ناگه غذا درست کر یفکر نکرد انایپس اح ینیب ینم یکه خدمتکار یی_ از اونجامن

 . گهیباشم د

کرد. من_  یکانال عوض م یرو روشن کرد و ه ونیزیو تلو دیرفت رو مبل دراز کش یتشکر چیکه تموم شد بدون ه غذاش

 خود. یاالنم عکسارو پاک کن و نخود نخود هر که رود خانه  یخوب غذا خورد

. بعد خواست هیرم و بعد به طرف در رفت و درو باز کرد و گفت_ واسه عکس هم چه عجله ا یمن م رید گهی_ باشه داریسات

زود تر بلند شو بعد درو بست و  کمی ستین یدفتر اگرم زحمت ایفردا ب یاومده باشه گفت_ راست ادشی یزیدرو ببنده که انگار چ

 .ستیپاشدم اومدم دفتر اسمم رها ناگه من فردا زود  دهیم دستوراون به من  لمیباااش من وک نویرفت. ا

 *اریسات

خنده؛ اونقدرم پررو بود اصال به  ریزدم ز دمیکه تو حموم د یزیچ ادیبا  هویداره ها،  یوحش یعجب چشما هیبیعج یلیخ دختر

بخاطر درآوردن  ادیکه بشناسمش به احتمال ز ییحرص خورده پس تا جا یآخرم حساب یمطمئنم از حرفا اوردیخودش ن یرو

 و به سقف زل زدم. نداختمخودم رو تخت ا ی. از خستگادیب ریحرص من، د

 .دمیکردم و بعد خواب میتنظ میرو ساعت هشت و ن میعمرا بزارم بخوابه. گوش ی_ ول

 *رها

 نکهیکردم که .... ادقت  کمیصدا قطع شد و دوباره شروع شد  هوینشستم؛  خیتو جام س دمیکه شن یبلند یبودم که با صدا دهیخواب

درو باز کردم که مثل  ن،ییکه تازه از باغ وحش فرار کرده است؛ تند تند از پله ها اومدم پا یآمازون یوحش هیدر زدن  یصدا

 خان. اریسات یشگیهمون خرمگس هم شهیهم

لبخند زد  هی. یروان یانگار از باغ وحش فرار کرد یا رهیزنج وانهید یزهره ترک شدم مگه آزار دار ی_ مگه مرض دارمن

کنم االنم خودت رو آماده کن منتظرم بعدم  یادآوریبره گفتم برم بهش  ادتیدختر، بعدشم نخواستم قرارمون  رینفس بگ هیوگفت_ 

 رفت.

 ش؛یآرا یالزم رو انجام دادم اومدم نشستم پا یکارا ییناچارا رفتم دستشو ؛یروان ضیذاره بخوابم مر یکردمااا نم یریگ عجب

رو به  ملیتو چشمام بعد ر دمیمداد کش هیتونه جوون بمونه واالا،  یکوچولو به خودم برسم مگه آدم چقدر م هیخواستم  گهید بارنیا

کرم زدم به صورتم؛ رفتم طرف  کمیبراق بود رو به لبام زدم  کمیکه  یبه صورت لیما یرژکالباس هیپرپشتم زدم و  یمژه ها

شال  میرفت یشلوار به رنگ خودش و مقنعه م رو آوردم اگه دفتر نم هیتنم بود رو آوردم با  پیکه ک یکوتاه کرم یمانتو هیکمدم 

و حاالا برو که  دمیرو پوش اهمیس یها یکتون ن،ییو بدو بدو رفتم پا دمیواسه دفتر مقنعه بهتره؛ لباسام رو پوش یذاشتم ول یم

 .میرفت

بود؛ فکر کنم رفته باشه،  ابونیبه رنگ قرمز خوشگل اونور خ یفرار نیشما هیازش نبود فقط  یخبر یول رونیخونه اومدم ب از

 رم. یباال انداختم؛ به درک خودم م یشونه ا

به  ن،ییش رو آورد پا شهیش هویقرمز  یهمون فرار دمیبارش کنم، د یزیچ هیزد برگشتم  یبوق م یه نیماش هیراه افتادم که  به

 بوده. اریماله سات یفرار نینگو ا دهیند یزایحق چ

 شدم. نیرفتم سوار ماش یحرف چی. بدون هشهیم ریداره بپر باال که داره د ادیخاطر خواه ز نمیدونم، ماش ی_ ماریسات

 .زیمنم رفتم پشت م یهم پشت سرم اومد نشست رو صندل اریتو دفترم؛ سات رفتم

پرپشت و  یبه موها ی. کالفه دستکیسر نخ کوچ هی یتح ستیتو دستمون ن یچیه یول میکن دایمدرک پ هیحتما  دی_ بااریسات

 .دیخوشگلش کش

 کردن؟ دایجوب آب پ هیرو کنار  ایدن یساکت موند که گفتم_ تو گفت کمیتو نگران نباش.  شهیم دایها مدرکم پ می_ تازه اول کارمن

 چشماش رو بست و باز کرد. کمی
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 _ آره. اریسات

  ؟ی_ خوب آدرس اونجا رو دارمن

 _ نه متاسفانه.اریسات

 . وفتهیذره را م هیاون اطراف باشه اون موقع کارمون  یمخف نیممکنه دورب میکن دای_ اگه آدرس اونجا رو پمن

 کردم اما نشد. یمن قبال سع ؟یچطور یشه ول یخوب م یلی_ آره خاریسات

  ؟یکرد یسع یی_ تنهامن

 _ خوب آره. اریسات

 تونه کمک کنه. یهواتو داشته به نظرم م یلیخ یکه گفت ییبه پسر عموت بگو اونکه تا جا ی.... راستگهید نهی_ هممن

 اد؛یکنم ب یرو دعوت م نیمن منم آرم یخونه  ایتو ب میکن یکار هیگم؛ اصال  یبهش م زنمی_ امشب باهاش حرف ماریسات

 خوبه؟  م،یدیرس ییجا هیبه  دیشا میذار یفکرامون رو، رو هم م

 لشیشناسم و بعدشم من وک یم یطرف هردوشون رو تا حدود هیخونه؟ اما از  هینه؛ من.... با دو پسر تو  ایبرم دونستم  ینم

 جا بزنم. یزود نیبه ا دیقبول کردم گفتم تا آخرش هستم؛ پس نبا یبودم وقت

 .یستیمجبور ن ییخوا ینم ایو  یاگه بهم اعتماد ندار نی_ بباریسات

 رو شروع کردم تا آخرش هستم؛ فقط ساعت چند؟ یزیچ هی_ نه من

 _ هشت.اریسات

 .OK_ من

 گرسنه م بود. میلیساعت نگاه کردم؛ دوازده و چهل و پنج بود خ به

 کردم هااا. یم گهیآرزو د هی.  آخ جون کاش یایباهام ب یتونیم یخوا یرم غذا بخورم اگه م یندارم م ی_ من االن کاراریسات

 .دمینشن نباریگفت که ا یزیچ هیلبش  ری. زامیباشه م یکن ی_ حاال که اصرار ممن

 شد. طونیلحظه ش هیحالت چشماش  ؟یگفت یزی_ چمن

 _ آره. اریسات

 پس؟  یگفت ی_ چمن

از حرص  یکه ناش یبلند بایتقر یبا صدا رون؛یچشمک زد و از دفتر رفت ب هی_ مجبورم بگم؟!! لبش خندون شد و اریسات

 خوردنم بود...

 مثل جن بو داده برگشت. اریسات هوی_ مردم انگار عقلشون  رو دادن اجاره! که من

خنده و  ری. پشت بند حرفش زد زیکرد یبهتره بگم با خودت جر و بحث م ایکه اون شب با وجدانت  ی_ منظورت خودتاریسات

 بخدا دختر. یباحال یلیادامه داد_ خ دهیبر دهیبر

 نازیدلم خنک شد و از کنارش رد شدم، از آ شیی. درجا کپ کرد آخشهیواک گرون منذار مس شی_ دندونات رو به نمامن

 نشیماش ییخانومانه سوار شدم، خدا یلیرو که پارک کرده بود آورد؛ منم خ نشیاونم اومد رفت ماش نییکردم و رفتم پا یخداحافظ

راستش رستوران  م؛یهردومون شونه به شونه هم وارد رستوران شد میشد ادهیپ د؛رستوران پارک کر هیخوشگل بود کنار  یلیخ

 دارن. هیکه ما دیاز سر وضعشون فهم شدیکه تو رستوران بودن م ییبود اکثر کسا یباکالس و خوشگل یلیخ

 داشت. یقشنگ یلیمنظره خ میکنار پنجره نشست زیم هیسر  میرفت

 گهید نیبغل کردن؛ ا گرویدست داد و همد اریبود که با سات یو قد بلندپسر الغر اندام  هی یورا. صدا نی_ پسر چه عجب از ا

 احتمال داره دوستش باشه. هیک

 . ریتا برم ام یخوا ی_ حاال که اومدم اگه ماریسات
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 . ریپس اسمش ام آها

  ؟یکن ینم یبه من اشاره کرد و ادامه داد_ معرف اری. رو به ساتی_ نه شما رو چشم ما جا دارریام

سرش  کمی ت؟یلیفام یبهم گفت ول نیاسمت رو آرم یکرد؛ راست کیمکث کرد و خودش رو به من نزد کمی..... نیا ری_ اماریسات

 دونم از حرکتش خنده م گرفت. ینم یرو تکون داد به معن

 برگشت. ریگفت و به سمت ام ی. آهانی_ احمدمن

 .رستانمیدوست دوران دب ریما نمیو بعد به من نگاه کرد و گفت ا ؛یخانم احمد شونی_ ااریسات

 کالم:  کیبخوام دست بدم  ایبلند بشم  نکهیا بدون

 _ خوشبختم. من

 بانو. نی_ همچنریام

 .شیکارش آخ یرو گفت؛ بعدشم رفت پ نیخنده م گرفت تابلو بود واسه جلب توجه ا اد،یلفظ قلمم م چه

 بگم یزیبخوام چ نکهیکردم و قبل ا اریبه سات رو

 مامانم. ی_ صاحب رستورانه. چشمام از تعجب شده بود قد قابلمه هااریسات

  ؟یگیم ی_ واقعا جدمن

 _ کجاش تعجب داره خوب آره. اریسات

بمونه صاحب  ادمیتعجب کردم پس  نیزشته؛ بخاطر هم یشویمرد چاق پنجاه ساله ر هی_ چون اکثرا صاحب رستوران ها من

 رستوران ها هم ممکنه جوون باشه. نجوریا

  ؟یدونست یرو م یزیچ هی_ اریسات

  ؟ی_ چمن

باز جوابش رو  شیمغرورانه و البته با ن یذوق مرگ شدم ول یحساب فشی. از تعرشهینم ریبا تو باشه پ یهر ک نکهی_ ااریسات

 دادم.

 دونم.  ی_ خوب معلومه که ممن

  ه؟یچ لشیدل یدونی_ ماریسات

از  تیجلو و تو چشمام نگاه کرد؛ منم به تبع دیکش کمیتو بگو. خودش رو  یدونم ول یشل شده بود. من_ خوب م یحساب شمین

 شد. یکه زد به کل بادم خال یجلو که با حرف دمیاون خودم رو کش

 .چارهیشه ب یشه جوون مرگ م ینم ری_ پاریسات

 اخم کردم. ارمیزد تو برجکم، نخواستم کم ب یکرد؛ حساب یداد و نوچ نوچ م یسرش رو تکون م یرفت عقب و ه بعدحرفش

 . کنهیدق م یمن رو داشته باشه از خوشحال ی_ خوب معلومه هرکمن

 بگه که گارسون اومد و نتونست. یزیچ خواست

 رو به من کرد.  اریسات

 سفارش بدم؟  ی_ چاریسات

 .یخور یکه خودت م ی_ هرچمن

دستم رو، رو  مینگفت، چون کنار پنجره بود یچیه گهیجه با مخلفات. د_ دو پرس جواریبه گارسون سفارشات رو داد.سات رو

 سکوت رو شکست. اریشدم. سات رهیچونم گذاشتم و به منظره روبروم خ ریز زیم

 اونا کجان پس؟! به طرفش برگشتم.  ؟یکن ینم یخانواده ت زندگ شی_ چرا پاریسات
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 کنم. یزندگ نجایهستن من خواستم ا رازی_ شمن

 _ چطور اجازه دادن؟اریسات

کرد که  ینگاه م رونیاجازه دادن. ساکت شد و به ب یول یهرچند ناراض جهیدر نت ف؛یرو مخ پدر و مادر شر یرو ادهی_ با پمن

 یپرپشت و دماغ و دهنش هم با اجزا یبا مژه ها یپسر چشم ابرو مشک هیکنم؛  یکردم صورتش رو کامل بررس دایمنم فرصت پ

 .ستیب کلیساخته بود و البته با پوست برنزه و ه ذابپسر ج هیت و از اون داش یصورتش هماهنگ

 .میغذا رو تموم کرد یکردم که گارسون سفارش هارو آورد منم شروع کردم به خوردن، وقت ینگاهش م ینطوریهم

 یگفتن از شما پول ریام یگارسون اومد_ آقا اره؛یتکون داد و به گارسون اشاره کرد که حساب رو ب ی. سرمیبهتره بر گهی_ دمن

 قبول نکنم. 

 شم صدام زد که برگشتم سمتش. ادهیپ نکهیو من رو رسوند دم خونه؛ قبل ا میشد نیاز رستوران، سوار ماش رونیب میاومد

 .اینره ساعت هشت ب ادتی_ اریسات

 که نطق کرد نییپا امی_ باشه. دوباره خواستم بمن

 کار کرده! بچه پررو. یتشکر، انگار چ نمیو درو محکم بستم؛ ا رونیجوابش رو بدم اومدم ب نکهی_ تشکرت کو؟ بدون ااریسات

 بود لباس هام رو درآوردم و از بس خسته بودم رو تخت ولو شدم و به خواب رفتم. میتو خونه ساعت سه و ن رفتم

خدا  ییبه ساعت نگاه کردم وا ن؛ییپله ها اومدم پابلند شدم و از  یلیم یو از تخت با ب دمیبلند کردم و دستام رو کش ی ازهیخم هی

 خودم رو حاضر کنم. دیکم کم با گهیشد، د میچه زود هفت و ن

 یهم داره آدم رو به ناکجا آباد م یآرامش بخش یداد عجب بو یعطرش رو م یرو تنم کردم، بو میخرس یدوش گرفتم؛ حوله  هی

 پرسم. یبره المصب، سر فرصت اسم عطرش رو م

 کردن.... شینشستم و شروع کردم به آرا شمیآرا زیبا حوله، پشت م ینطوریهم

رفتم سمت کمدم اول  ه؛یکاف نیهم گهیرو برداشتم و به مژه هام زدم د ملیخوشگل به لبام زدم ر یرژ قهوه ا هیکرم زدم  کمی اول

اگه مانتوم رو درآوردم راحت باشم، بعد شلوار که اونجا  دمیتنم بود رو پوش پیزانو و ک یذره باال هیخوشگل که  دیسف کیتون هی

بغله  نیمانتوم رو نبستم ناسالمتي هم یدکمه ها م؛یو حاال برو که رفت دمیو مانتو شالم رو پوش دمیپوشرو  میلوله تفنگ یخاکستر

 .رونیرو برداشتم و رفتم ب میگوش ست؛یدور ن

 و فنجون بود. لیش کردم مثل ف سهیخودم مقا یلحظه با خونه  هیخوشگل بود  یلیخ رونیخونش از ب ینما

درم باز  یوقت یشدم؛ دستم رو گذاشتم رو زنگ و ول کن نبودم حت ثیکرد دوباره خب دارمیامروز که ب یبه تالف فونش،یآ دنید با

باشه که اصال  سادهیگرفتم و رفتم تو، انتظار داشتم طلبکار وا یانرژ یبعدش دستم رو از رو زنگ برداشتم و کل قهیشد پنج دق

 نبود.

 کرد یرو دوچندان م شیبایو سبزه بود که ز اهیخوشگل داشت که کناره هاش پر گل و گ یلیخ اطیح هی

هدفون تو  دمیکه د کیرو مبل نشسته بود و چشماش هم بسته بود؛ رفتم نزد اریپله ها رفتم باال در زدم بعد رفتم تو که سات از

که من دستم رو زنگ بوده رو اصال  یا قهینشسته بود انگار پنج دق لکسیر ارهیرو دربحرصم  نکهیگوشش بود؛ احمق بخاطر ا

 هدفون رو از گوشش درآوردم. حرکت هیکه با  دیصداش زدم نشن ده؛ینشن

نشستم  لکسیر نیکنه بخاطر هم یم نکارویحرصم بده ا نکهیدونستم بخاطر ا یکرد؛ من که م ینگاهم م روزمندانهیلبخند پ هی با

 .شیرو مبل کنار

 سالم. کی_ علمن

 زنه؟! یمملکت چطور حرف م لیتوروخدا با وک نی_ سالم وروره جادو. بباریسات

 و عمه ت.  ی_ وروره جادو خودتمن

 همراه تو، قبول؟ ی_ خوب باشه ولاریسات

 م.نکنه بحث رو عوض کرد دایبحث کش پ نکهیدونستم االن دوباره از حرص قرمز شدم بخاطر ا یم
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 !اد؟یقراره ب یدارم ک یکجاست؟ من کار و زندگ فیشر ی_ پس پسر عمومن

 بلند جوابم رو داد. یرفت با صدا یکه داشت م یبه سمت آشپزخونه و همونطور رفت

من و ادامه  ینشست رو مبل روبرو ومد؛یداشت م تیسکویو ب یچا ینیس هیاز آشپزخونه با  ی. وقتادی_ تو راهه االن ماریسات

 داد: 

 یکنم کار واجب یکه اونم منم) به خودش اشاره کرد( پس فکر نم یموکل دار هیهه تو که در حال حاضر  ؟ی_ کار و زندگاریسات

 .یداشته باش

اما نظرم  ومدیلحظه فکر کردم از حرفم خوشش ن هیبا دوست پسرم قرار داشتم.  دیشا یموکل که نه ول ؟یدون ی_ از کجا ممن

 شد.عوض 

 سوزه.  ینوچ نوچ نوچ از االن دلم واسش م چارهی_ بدبخت باریسات

 اریداشته؛ سات دیکه کل دمیبگم که پسر عموش ظاهر شد بعد فهم یزینفهم؛ خواستم چ یگرفته بود آخه بگو به تو چه پسره  حرصم

 بلند شد و رفت طرفش.

 ؟ی_ چه عجب اومداریسات

 داد زوم کرده بودم.  یکه داشت مستند م ونیزیاومده به تلو یانگار نه انگار کس لکسیمردونه دست دادن منم ر گهیهمد با

 بود. کی_ غر نزن پسر ترافنیآرم

کردم و زل زدم  زیحوصله کل کل کردن با توام ندارم. تند سرم رو چرخوندم طرفش، چشمام رو ر نیتو بش ای_ باشه باریسات

 زشت بود بلند نشم. گهیچشم غره بهش رفتم؛ د هیبهش و 

تو  کمیلطفا  م؟یکرد شما از کارامون بمون ریو ما بخاطر د دیکرده باش رید کمی دیکن یراد محترم فکر نم نیآرم ی_ سالم آقامن

 دمیترک یکردم وگرنه م یخال یکیبالخره حرصم رو سر  شییمن حساسم. آخ دیزمان دقت کن

به بعد تو زمان دقت  نیباشه از ا د؛یکن یم یخال چارهیحرصتون رو سر من ب دیتوپتون پره ها! و دار ی_ سالم انگار حسابنیارم

نگاه کردم انگار  اریبه سات م،یتو سکوت نشست کمینگفتم  یزیچ گهیداره. د کیچشمک زد فکر کنم چشماش ت هیکنم. بعد  یم

 شدم.  وانهیباز د اباب یپسر.. ا ینازش یکالفه بود آخ

 تحمل نکردم و سکوت رو شکستم.  گهید

 .میکن دایسرنخ پ م،یفکرامون رو جمع کن میاومد م؛یزل بزن گهیکه به همد میومدی_ نمن

 به خودشون اومدن. کمیهم  اونا

 برگشتم. نیآرم سمت

 وسط حرفم  دی. ... پری_ آقامن

 راحت ترم. ینطوریا نیآرم ی_ بهتره بگنیآرم

 بعد ادامه دادم. .OK_من

 جهینت نیکه من به ا میکرد یکرده صحبت م دایمرد کنار جوب آب پ هیرو  ایکه دن یدرمورد همون محل اری_ امروز من و سات

 میکن دایهم باشه پ کیکوچ یسر نخ حت هیداشته باشه؛  نیاگه او اطراف دورب میتون یم میکه اگه آدرس اونجارو داشته باش دمیرس

 .یکمکمون کن یونگفت ممکنه تو بت اریسات نکهیو ا

 . میکن یم دایسپرم بالخره پ یکنم؛ به دوست و آشنا م ینم غیدر ادیاز دستم بر ب ی_ من هرکارنیآرم

 نشد. دایپ یزیاون دفعه هم چ  یدون یخودت م نیآرم یبردارم ول یخوام فاز منف ی_ نماریسات

 نینکن لطفا ثالثا اگه آرم دیمارو هم نا ام دیشه مطمئنم؛ ام یم دایپ ریچه زود چه د ایبرندار، ثان ی_ اوال به قول خودت فاز منفمن

 بشه. قمیتو ذهنمه ممکنه از اون طر ییزایچ هینکرد من  دایهم پ

 هست به ما هم بگو. ی_ خوب حاال چه راهنیآرم
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به  نم؛یبب نیاون مرد رو از تو دورب افهیو ق میرو چک کن مارستانیب یها نیدورب میبر ،یکنم اگه تو نتون ی_ خوب من فکر ممن

 زیچ هیاون مرد  دیشا یحت م؛یکنه و آدرس رو از اون بپرس دایاون مرد رو پ میسپر یم ستیادامه دادم: به دوست پل اریسمت سات

 فعال یول میدوتا ندار نیاز ا ریهم غ یچاره ا یول هیکم طوالنیرو بدونه، بشه مدرک؛  ییها

 به توه. دمونیم: امادامه داد نیسمت آرم به

 به خودش اومد. دیرو د ارینگاه من و سات ینیسنگ یسردرگم بود، وقت کمی نیآرم

 کنم. یخودم رو م ی_ آره ... باشه من تمام سعنیآرم

 .اوردمیتحمل ن گهیگرسنه م بود که د یلیخ

دادم و  ی!! سرم رو تکون م؟یدیم یو چا تیسکویخوشمزه ب یغذا هی یبه جا یکن یم ییرایاز مهمون پذ ینطوری_ امن

 ادامه دادم: متاسفم. یهمونطور

 !!؟یدر عجبم که چطور انقدر الغر یخور ی_ سه برابر من غذا ماریسات

 شم. یم نیکردن جان به جان آفر دایواسه غذا کن وگرنه قبل مدرک پ یفکر هی یدر عجب باش نکهیا ی_ به جامن

 . میش ی_ بده مگه؟ از دستت راحت ماریسات

 خورد تو مالجش؛ از خنده رو به موت بودم. قیرو پرت کردم واسش که دق یشدم و بالشت کنار یعصبان

 گرسنه م بود. یلی. زود خنده م رو قورت دادم چون خادینبود حساب کار دستت م یاز غذا خبر ی_ بخند، وقتاریسات

 جنبه نباش. ی_ خوبه بابا بمن

 شد. یخواست بخنده که جد یم

کنم  یم ادداشتیپس  یکنم؛ تو هم که االن مهمون یآقا و محترم هستم و با مهمونام خوب رفتار م یلیکه خ یی_ از اونجااریسات

 واسه دفعات بعد.

کردم که  نیپررو نشه رومو به طرف آرم نکهیحرفش انگشت اشاره ش رو به سرش زد؛ از حرکتش خنده م گرفت بخاطر ا بعد

 اما به خودم اومدم. دمیلحظه ازش ترس هیداشت  یبیل زده بود بهم و چشماش حالت عجگه، که ز ینم یچیچرا ه نمیبب

 دهیخنده هات به آسمون رس یصدا یاسترس زندان رفتن رو داشته باش دیبا نکهیبا ا یقبال که موکلم بود ؟یکنیم ری_ کجا سمن

 بود؛ االن چت شده؟ 

 به سرتا پام نگاه کرد. انهیرو تو هوا تکون دادم که موز دستم

 نه؟!!  گهید یدرک کن یتونی_ در حال حاضر دوست دختر ندارم حالم گرفته س منیآرم

که اون دختر رو عروسک  یفاجعه س البته به شرط هیکردن واقعا  یدختر زندگ هیکنم، بدون  ی_ اوهو البته که درک ممن

 مفهومه؟  یفرض نکن

 انگار. هینطوریا شونیپررو کال ورژن خانوادگ ی؛ دلم خنک شد پسره کنم بیموفق شدم اعصابش رو تخر انگار

خوشمزه بهم چشمک  یتزایاز در اومد تو حدسم درست بود، تو دستش سه جعبه پ هوی رون؛ینبود انگار رفته ب اریاز سات یخبر

 که نمیخواستم رو مبل بش یم دمیرو از دستش قاپ تزایجعبه پ هیتند از جام بلند شدم  زد؛یم

 با مانتو؟!  ستی_ راحت باش گرمت ننیآرم

زده ها شروع کردم به  یجوابش رو بدم مانتوم رو درآوردم و نشستم رو مبل بدون توجه به زمان و مکان مثل قحط نکهیا بدون

 خنده شون به هوا رفت. یصدا هویخوردن؛ مشغول خوردن بودم که 

 : دمین با دهن پر پرسشد وانهیانگار د نایرو بلند کردم نگاهشون کردم ا سرم

 بخندم. دیبه منم بگ نیخند یم ی_ به چمن

 جوابم رو داد. دهیبر دهیبر نیاما آرم دیخند یهمچنان م اریسات
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 بخدا. یبامزه ا یلیدختر خ ی_ به پا خفه نشنیآرم

خورد  ینگاه کردم که هنوز داشت م اریتموم کردم ولو شدم رو مبل، به سات یرو تا آخر خوردم؛ وقت تزایرو ندادم و پ جوابش

 لبخند رو لبش بود.  هی نباریتفاوت که ا نیکرد البته با ا یکه داشت بهم نگاه م نیچشم افتاد به آرم

 زل زد. گهید یجا هیکه سرش رو تکون داد و به  ه؟یچ یرو تکون دادم به معنا سرم

 کم کم برم. دیبا گهیوقت بود د رینه و چهل بود د ساعت

 رم. یم گهین د_ ممن

 حاال؟ ی_ بودنیآرم

 تو فکر بود. اریکردم که سات یو خداحافظ دمی. بلند شدم مانتوم رو پوشرهی_ نه دمن

 خان. به خودش اومد اری_ شب خوش ساتمن

 _ شب خوش. اریسات

 داد. صیشد تشخ یرو از صورتش م نیاصال خوب نبود ا حالش

 وقته. ریکنم د یم تی_ تا دم خونت همراهنیآرم

 فعال. ستمیو چهار سالمه بچه ن ستی_ محض اطالع بمن

مانتو و شالم رو درآوردم انداختم رو مبل، خودمم  شهیجا خونه خود آدم نم چیو پشت سرمم نگاه نکردم؛ ه رونیخونه اومدم ب از

کشه  یو هنوزم داره م دهیشعذاب ک یلیحل کنم مشخصه خ یقیرو به طر اریخواد مشکل سات یدلم م یلینشستم و رفتم تو فکر؛ خ

 گن،یم نیبه ا ینه  ماه گذشته هنوزم تو فکرشه هرچند عشق واقع نکهیکنم  با ا یم نیبو داره؛ عشقش رو تحس یلیخ هیقض نیا

 نیا ریدرگ چوقتیه دوارمیبالخره عاشقه؛ ام یکردن ول یتف هم تو روش نم یحت انیبودن بعد اون جر اریسات یاگه جا ایلیخ

 حس گنگ نشم.

 باال تو اتاقم خودم رو انداختم رو تخت و به خواب رفتم. رفتم

خوابم نبرد، رفتم  گهیشدم خواستم بخوابم که د داریزد ب یپنجره اتاقم که داشت بهم چشمک م دیده بود که با نور خورش ساعت

صبحونه مجلل تو رستوران  هیگرفتم خودم رو به  میحوصله بودم تصم یب یلیدست و صورتم رو شستم؛ خ ییسمت دستشو

 دعوت کنم.

 شه کرد. یچه م گهیهمون کافه رو منظورشه بچه س د دیرستوران شما باور نکن گهی)وجدان ( حاال م

 شد و رفت. الیخیشد برو که حوصله تو ندارم، اونم که انگار ب دای_ باز که سروکلت پ

 .رونیاز خونه اومدم ب گهیزدم و د ملیبرق لب زدم و ر هیسرم کردم   یشال خاکستر هیو  دمیرو پوش شبیمانتو شلوار د رفتم

 هیپارک،  هیمانتوم و هدفون رو زدم تو گوشم؛ رفتم کنار  بیرو گذاشتم تو ج میآهنگ و گوش هیو هدفونم رو آوردم، زدم  یگوش

 بود روش نشستم و به آهنگ گوش دادم. یصندل

 یبر یانقده راحت بزار یتون ینم تو

 یبد شیدلمو  به باز یبپاچ

 کنار یبکش یتون ینم

 بار هی نیخواهش نه نرو فقط ا هی

 اریتو به روم ن مویباز وونهید

  اریبه روم ن تو

 از منو عشقمو یرد بش یتون ینم تو

 جهنم بهشتمو  یکن یتون ینم تو
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 تو دلم یدنبال رد پا یبر

 منبه  یقول داده بود ادیهوا م یب

 یبمون یبمون یبمون یمونیم

 یبمون یبمون

........... 

 من که همونم  شدهیچ

 رو یبچه باز نیداده ا ادتوی یک آخه

  ویبساز یبر یکس چیمن با ه ریغ یکه بلد نبود یگفت یم تو

  یمونیم یگفت

 یتون ینم نه

 مویباز وونهیاز منو د یرد بش یسادگ به

 یمونیم یکه گفت یبود یهمون تو

 یمونیم  یمونیم یمونیم

 یمونیم یمونیم یکه گفت یبود یهمون تو

 .................یمونیم یمونیم

 ( دیکنم گوش بد یم شنهادی) پ یآمر دیام

 هدفون رو از گوشم در آوردم.  نه؛یآرم دمیکنارم نشست د یکیحس کردم  هویداد،  یبهم آرامش م یلیخ

 ؟یکن یم کاریچ نجای_ امن

 عرض ادب کنم. امیگفتم ب دمیزدم تو رو د یقدم م ینطوری_ همنیآرم

 .!دمیکو عرض ادب؟ سالمت رو نشن ی_ باشه ولمن

 ؟یکن یم کاریچ نجایچه خبر تو ا یسالم خوب ؟ید ی_ مگه اجازه منیآرم

 کافه صبحونه بخورم. هیاومدم قدم بزنم و برم  ستین ی_ سالم خوبم خبرمن

 م؟یبا هم بر یخوا ی_ آها منم صبحونه نخوردم، اگه منیآرم

 .میبر ستین ی_ باشه مشکلمن

جا  هیتو کافه  میبزنم؛ رفت یتو راه ساکت بود منم نخواستم حرف میکافه رفت نیکتریبه نزد ادهیپ ینطوریهم میجامون بلند شد از

 . مینشست

 شد؟  یهست؟ چ یخبر یکرد دایپ یزیچ یمدرک ی_ راستمن

 کرد و جواب داد: اخم

 _ نه هنوز. نیآرم

 حرفش کالفه شدم از

 بابا. ی_ امن

 اتفاق افتاده.  نیتر که نشنوم .... انگار واسه ا واشی! بعد ؟ی_ تو چرا انقدر هولنیآرم



 

novelfor.ir 

 رمان موکل یا عشقم انجمن رمان فور

 کردم و جوابش رو دادم. اخم

 ؟یدیفهم هیچ هیبفهمم قض دیخبر داشته باشم با دیمن با لشمیمن وک ی_ ناسالمتمن

 خان. نیآرم ارمیبه موقعش از کار تو هم سر در م دمیشنلب زمزمه کرد که ن ریز یزیچ هی_ باشه. نیآرم

 رهیخ رونیردو بدل نشد منم به ب نمونیب یحرف چیه ؛یچا هیسفارش دادم اونم  کیقهوه و ک هیبعد گارسون اومد؛  دیطول کش کمی

 شدم.

   ؟ی_ شغلت رو دوس دارنیارم

 _ آره خوب معلومه.من

  ست؟یخطرناک ن یادیدختر ز هی_ واسه نیآرم

 _ خوب خطرناک باشه.من

  ؟یترس ی_ نمنیآرم

 سواالتش کالفه شدم از

 ( شهیلب گفت) معلوم م ری. زری_ نه خمن

  ؟ی_ چدمیپرس زود

 .ی_ آخه شغلت خطرناکه مخصوصا که دخترم هستنیارم

 جواب دادم:  قاطعانه

 .ریدختر رو دست کم نگ هی چوقتیبه خودم مربوطه بعدشم ه گهی_ اونش دمن

 _ باشه.نیارم

 سفارشات رو آورد زود خوردم و از جام بلند شدم. گارسون

 رم. یم گهی_ من دمن

 _ باشه خداحافظ.نیآرم

 _ خداحافظ.من

 اشاره کردم و فقط ماله خودم رو حساب کردم و اومدم.  زیطرف گارسون به م رفتم

مگه نگفت  نیبود ا نینگاه کردم آرم سادیرم واکنا نیماش هی دم؛یکش قینفس عم هیسرد،  یسرد بود منم که عاشق هوا یکمی هوا

 به کفشش هست. یگیر هیمطمئنم ¿ اومده قدم بزنه نیبا ماش یعنیاومده قدم بزنه 

 برسونمت.  ای_ بنیآرم

 خوام قدم بزنم ممنون. ی_ ممن

  ؟یهوا مطمئن نی_ تو انیآرم

 _ مگه چشه؟من

 . گمیگوشه سرده م ستی_ چش ننیآرم

  ؟یگ یم یدوس دارم حاال چ شتری_ من سرما رو بمن

 . ی_ باشه بانیآرم

درموردش  ادیحرف بزنم که ز اریبهتره با سات یس واسه محکم کار دهیچیپ یلیخ اناتیجر نیا ش؛یریرو گرفت و رفت س گازش

 قدم زدم و برگشتم خونه. کمیکنه.  ینم بیکه ع ینگه؛ بالخره کار از محکم کار ششیریس یپسر عمو نیبه ا



 

novelfor.ir 

 رمان موکل یا عشقم انجمن رمان فور

 *نیآرم

 یها ول لیوک نیخودش کنه که نره سراغ بهتر لیرو وک نیا اریدست برنمي داره مثال خواستم سات هیقض نیدختر انگار از ا نیا

 .یلعنت یانگار گند زدم به همه چ

داغون  یبا اعصاب دمیکش یم ییها ال نیماش نینبود انقدر کالفه بودم که ب یترسه، بهش که هشدار دادم انگار کاف ینم میچیه از

 رو گرفتم بعد چهار بوق جواب داد: دیشماره سع

 باز؟ هی_ بله؟ چدیسع

 تر شدم.  یخواب آلود بود عصبان صداش

. همه حرفام رو با داد امی_ احمقه عقب مونده زود باش پاشو؛ پسرا رو جمع کن ببر همون  ساختمون متروکه منم تو راهم دارم م

 .یرو پرت کردم رو صندل یگفتم و گوش

 تو ساختمون؛ عقب مونده ها اومده بودن. تمرف

 !!ن؟یزود اومد نباری_ چه عجب ا

 باز؟ شدهی_ چدیسع

 .دمیموهام کش نیدستم رو ب کالفه

 زبله. یلیواسمون، خ شهیدردسر م اریسات لی_ وک

 !؟یکرد یمعرف اری_ تو که خودت اون رو به ساتدیسع

 _ دست کم گرفتمش.

 کرد. جادیا یگوش خراش یآهن زد که صدا هیشد و با پاش به  یعصبان دیسع

 .می_ مشخصاتش رو بده کارش رو بسازآرمان

 زدم  یپوزخند

 ؟؟یی_ دختره. همشون همزمان: چ

 . نیدی_ همون که شن

 .دیاسم دختر چشم و گوشش جنب دنیکه تا اون موقع ساکت بود با شن دیوح

 .راحتتره و صد البته لذت بخش تر ی_ خوب چه بهتر اونطوردیوح

 گه خوب. یاز حرفش: راست م دییهم به تا دیو ام ایآر

 خنده. ریحرفشون هم زدن ز بعد

 بودم داد زدم کالفه

 .ستین یدختر معمول هی له؛یباالست اون وک یلیخ سکشیکنه ر یفرق م هیقض نباری_ آخه احمقا ا

 ساکت شدن با حرفم، که تونستم فکرکنم. کمی

 .گهیمن رفتم د زنهیترسه و جا م یدارم بالخره دختره، م ییفکرا هیمنم  دینش یآفتاب ادی_ ز

 شدم و رفتم شرکت. نیسوار ماش رونیساختمون اومدم ب از

 *رها

رو تخت نشستم  میندار یسر نخ چینامفهومه اصال ه یلیپرونده خ نیکه اون روز آورد رو از کمدم درآوردم؛ ا اریسات پرونده

 پرونده رو گذاشتم روبروم.

 رو پرونده متمرکز کنم. دیرو با فکرم
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 یکنه و م یم داینفر کنار جوب آب اون رو پ هیشه بعد دو روز  یم بیغ هویبعد  رون؛یب ادیدختر صبح ساعت نه از خونه م هی

 .رهیم یاز دست داده م یادیخون  ز نکهیا لیبه دل مارستان،یبره ب

 شه. یگرم نم یکه  آب نمیشه از آرم یکه نم ینطوریا هیکوتاه یلیخدا پرونده خ یا

 نگاه کردم. رونیحوصله بودم رفتم تو تراس نشستم و به ب یب یلیخ مارستان؛یرم ب یخودم فردا م من

 *دیوح

 نباریا گهید میگفته ما انجام داد یتا االن هر چ نیگرفتم؛ آرم نیو برهان عکسش رو از آرم لیبهونه و دل یبا کل ه،یجذاب دختره

 رم. یفقط با نقشه خودم جلو م نباریاطاعت قربان وجود نداره ا

 *رها

 :دمیپرس مارستانیاز کارکنان ب یکیاز  مارستان،یو رفتم ب دمیهام رو پوش لباس

 ه؟یک مارستانیب نیا سییر دی_ ببخشمن

 محتشم هستن. ی_ آقا

 حتما باهاشون صحبت کنم. دیمهم دارم با یلیکاره خ هیهستن؟ چون  مارستانی_ االن بمن

 .سییدر هم نوشته اتاق ر یاتاق سمت چپ رو نیی_ طبقه پا

 ممنون. یلی_ خمن

 راه افتادم؛ اتاق سمت... آها اونجاست. در زدم نییپا یسمت طبقه  به

 . دی_ بفرما

 نشستم. یبود؛ رفتم رو صندل انسالیمرد م هیباز کردم  درو

  د؟یمحتشم هست ی_ سالم شما آقامن

 اومده؟ شیپ ی_ بله خودمم مشکلمحتشم

 مارستانیب نیرسونه ا یدختر رو که مورد تجا**ز شش نفر قرار گرفته رو م هی رمردیپ هی شی_ راستش اره؛ حدود نه ماه پمن

ت پرونده رو به دس نیو ا لمیده؛ من وک یکه از دست داده بود جونش رو از دست م یادیخون ز لیاما متاسفانه اون دختر به دل

رو نگاه کنم  مارستانیب یها نیخوام دورب یکنم و م داشیو پ نمیرو بب رمردیاون پ دیکنم با دایرو پ یسر نخ نکهیگرفتم بخاطر ا

 . امیم سیصورت دفعه بعد با پل نیا ریوگرنه در غ شمیخوشحال م دیکن یاگه همکار

  د؟یلی_ از کجا بدونم شما واقعا وکمحتشم

 آوردم رونیب فمی.... مدرکم رو از ک نیبخاطر هم دیسوال رو بپرس نیزدم ا ی_ حدس ممن

 .دی_ بفرمامن

 انداخت. یتو دستش نگاه یمدرک ها به

 _ باشه.محتشم

 جاش بلند شد و درو باز کرد. از

 .دیس بفرما گهیاتاق د هی_ تو محتشم

 ها. وتریاز کامپ یکیکه محتشم نشست پشت  میشد داشت وارد وتریکه چند تا کامپ کیاتاق کوچ هیبلند شدم دنبالش رفتم؛ تو  منم

کرد منم با دقت به  یهارو رد م لمیف ینطوریرفتم کنارش هم د؛یکن یروز سه شنبه رو بررس شینه ماه پ یها نی_ لطفا دوربمن

 سه شنبه نوشته شد. هویکردم، که  یتوجه م شیکنار خیتار

 . دیسیوا نهی_ هممن
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هوش رو تو بغلش گرفته و  یدختر ب هیمرد حدودا پنجاه ساله  هی نکهیرفتن تا ا یاومدن و م یم یکرد، مردم عاد یرو پل لمیف

 بود. شونیپر

 برن. یهم با برانکارد دختر رو م لمیف هیرو آوردم عکس گرفتم، بق میرو اون مرد. گوش نی_ زوم کنمن

 .رونیاومدم ب مارستانیمحتشم تشکر کردم و از ب یآقا از

اومده  اریکه سات یاز وقت قاینرفته بودم؛ دق تارمیپرنده دو هفته بود که به کالس گ نیخونه ساعت دو بود بخاطر ا دمیکه رس نیهم

 .میتو زندگ

زدم و  پیت یشدم حساب داریب یوقت دمیذره خواب هیخوردم  ییزایچ هیبرم، ساعت چهار کالس داشتم  گهیگرفتم از امروز د میتصم

 و آدرس رو دادم به راننده. گرفتم یتاکس هی رونیرفتم ب

 بود. ومدهیرفتم تو کالس، استاد هنوز ن دمیرس یوقت

بود که هر  یرنگارنگ یبالشت ها یصندل یدرست شده بود به جا قهیقشنگ و با سل یلیدوست داشتم خ یلیکالس رو خ یفضا

 .مینشست یم شونیکیکدوم رو 

 زدم: اریاس واسه سات هی میبا گوش اد؛یگوشه نشستم تا استاد ب هی رفتم

 !؟یایتو م ای امی_ کارت دارم من ب

 بزار واسه بعد. ستی_ اگه مهم ن

 دارم. اس دادم: یچه کار نهیبب ادیتوک پا ب هیهمه تالش کنم آقا عرضه نداره  نیمن ا یچ یعنیشدم  یعصبان

 بهت بگم. ایتوکه پا ب هیشب  ستین یواسه تو اگه زحمت شتری_ مهمه البته ب

 .فمیکردم و گذاشتم تو ک لنتشیسا گهید

 _ سالم.

 .یپسر چهارشونه و چشم آب هیطرف صدا برگشتم؛  به

 _ سالم.من

 د؟یکن ینم یخودتون رو معرف نجایا نمیبش امیمنم گفتم ب گه،ی_ همه سرگرمن با همد

 _ رها.من

 .دمی_ منم وح

 _ خوشبختم.من

 .نطوری_ منم همدیوح

 .ادیب ستیبابا استادم انگار قرار ن یا

  د؟ی_ چرا ساکتدیوح

 دارم با تو بزنم یبگو به تو چه من چه حرف آخه

 .ستین ی_ چون حرفمن

 .رونیب میکردن، کالس تموم شد و همه اومد نیتمر یموقع استاد؛ بعد کل همون

 !ه؟یک نمیصدام زد برگشتم بب یکیرفتم؛  یم داشتم

 بود. دیباز وح که

 _ بله؟من
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 دیایم دیمنه خواستم به شما هم خبر بدم که دعوت کیهاست که دوست فابر یاز همکالس یکی_ خواستم بگم هفته بعد تولد دیوح

 نه؟! گهید

 نه. ادی_ به احتمال زمن

 گذره. یخوش م دیای_ چرا خوب بدیوح

 شه. یم یچ نمی_ حاال تا ببمن

 _ پس منتظرم.دیوح

 نگفتم یزیچ گهید

 برسونمتون. دیای_ بدیوح

 رم. ی_ نه ممنون خودم ممن

 .دیتعارف نکن دیای_ لطفا بدیوح

محشر  یلیبود خ اهیهاش هم س شهیش یکه حت اهیس یفرار نیماش هیقبول کردم  نیبخاطر هم رمیبگ یحوصله نداشتم تاکس خودمم

 رفتم جلو. نیزشته؛ بخاطر هم ستیراننده م که ن دمیبود خواستم برم عقب د

 .سادیسوپرمارکت وا هیکه کنار  مینشسته بود نیماش تو

 گردم. یبرم خرمیالزم دارم االن زود م یزیچ هی_ من دیوح

 _ باشه.من

 رفت. ابونیرفت و به سمت سوپرمارکت اون طرف خ نییپا نیماش از

رفته بود با خودش  ادشی خورهیداره زنگ م دیوح هیگوش دمیخودم که نبود نگاه کردم د یبلند شد گوش یگوش هیزنگ  یصدا

 هیرو جواب دادم، فوقش  یذره کنجکاو بودم گوش هیکه  ییاز اونجا ن؛یرو گرفتم که ببرم واسش که نوشته بود آرم یببره؛ گوش

 کنم.  یم یمعذرت خواه

 نشو هاان؟؟ یمدت آفتاب هیمگه نگفتم  یرفت یاحمق عقب مونده کدوم گور یداد زد _ آها یخط پشت

 !ه؟ینشه چرا انقدر عصبان یمدت آفتاب هیگفته  دیچرا به وح ار؛یسات یبود پسر عمو نیآرم ی.. صداصدا.. نیمن ا یخدا

اومد تو  دیدادم وح رییقطع کرد؛ منم گذاشتم سر جاش، زود حالتم رو تغ ستین یجواب دیکرد د یخودم اومدم که داشت الو الو م به

 . نیماش

 واست که دستم خورد جواب داد.  ارمیزنگ خورد خواستم ب ی_ گوشمن

 کرد  رییحالت صورتش تغ زود

 بود؟  ی_ کدیوح

 .نی_ نوشته بود آرممن

 کرد. یم یداشت رانندگ یادیبا سرعت ز نیکه گذشت برگشت تو ماش کمی رونیرو گرفت و رفت ب یکیشماره  زود

 !؟یتر برون واشیشه  ی_ ممن

 _....دیوح 

 _ الو با توام هاااا. من

 سرعتش رو کم کرد.  یجواب چیبه خودش اومد و بدون ه لحظه هی

 رفتم سمتش. رونیهم از خونه ش اومد ب اریشدن من سات ادهیشدم که همزمان با پ ادهیدم خونه م پ دیرس

 _ سالم.من
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 دو بوق زد و رفت. دیوح

 نگام کنه جواب داد و بعد ادامه داد: نکهیباز اخم کرده بود بدون ا اریسات

 کار دارم واسه اون اومدم. ی_ گفتاریسات

 تو. میرو باز کردم و هردومون رفت در

 رو درآوردم. مانتوم

 جوابم رو داد: تیاهم یابروش رو باال انداخت و ب هیخبر توپ واست دارم.  هی_ من

 ؟ی_ چاریسات

 عکسم نظرم عوض شد. ادیخودم رو نباختم خواستم بگم که با  یشعور، ول یذوقم زد ب تو

 _ شرط داره!من

 ؟ی_ چه شرطاریسات

 _ عکس رو پاک کن.من

 _ باشه.اریسات

 ور رفت. شیبا گوش کمی

 _ پاکش کردم.اریسات

خودم رو آوردم و  یرو بهش پس دادم؛ گوش یکردم که راست گفت گوش شیرو بهم داد کامل بررس شی. گوشنمی_ بده ببمن

 عکس اون مرد رو گذاشتم جلو صورتش

 .میکه دنبالش بود یرمردی_ همون پمن

 اومد رو لبش. کیلبخند کوچ هیلحظه چشماش گرد شد و  هی

 نه؟! گهید یکن یکه نم ی_ شوخاریسات

 .وونمی_ معلومه که نه مگه دمن

 یکرد: تو ب یتکرار م یچرخوند و ه یآن من رو بلند کرد و دور خودش م هیکه رو مبل نشسته بود بلند شد و تو  همونطور

 .ههیعالدختر کارت  یرینظ

 شد از بس من رو چرخوند. یکه داشت حالم بد م من

 . نی. بعد حرفم من رو گذاشت زمارمیروت باال ن گهید قهیکنم تا چند دق ینم نیتضم وونهید نیمن رو بزار زم ی_ هوومن

 .دمیروزا شن نیتو ا یهمه سخت نیبود که بعد ا یخبر نیبهتر نی_ ااریسات

انقدر خوشحال شده  هیکیکوچ یلیسرنخ خ یخبر که حت نیانقدر عاشقشه که واسه ا اریلحظه به اون دختر غبطه خوردم که سات هی

 حالم گرفته شد. هوی

 ؟یبود که باهاش اومد ی_ اون کاریسات

 حوصله جواب دادم یب

 ندارم. ییرایده حوصله پذادامه دادم: شرمن نطوریبود که بود. به سمت مبل رفتم و نشستم و هم ی_ هر کسمن

 اخم کرد هوی

 ه؟یچ یتو از هر کس ریتعب نمیخوام بب ی_ ماریسات

 پسر. هی_ من
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 دوست پسر؟! ایپسر  هی_ اریسات

 دوست پسر به تو چه؟ هی ایپسر  هی ای_ حاال من

 _ آره خوب به من چه.اریسات

از اون  شتریشدم ها خودم ب وونهیخوشحال باش واالا، د یکیکوچ نیپاشد رفت خونش به درک تو برو واسه مدرک به ا بعد

زود خوابم  نیخسته شدم بخاطر هم یرفتم باال تو اتاقم بخوابم امروز حساب ال؛یخیچمه ب ستیخوشحال شده بودم اووف معلوم ن

 برد.

 *اریسات

پسر بر  هی نیطرف حق دارم اون موقع شب با ماش هیخوب شد؟ آخه از  یشد عیگه پسر به تو چه؟! االن ضا یراست م خوب

خوام هر چه زودتر اون  یکشه  فقط م یمغزم نم گهی! اووف دگهیآخه بالخره اون مثل خواهر نداشتمه د یچ یعنیگرده  یم

 یهمه دردسر الک نیکه به مامانم دادم نبود االن اونا زنده نبودن ا یبخاطر قول اگهچوبه دار برسونم  یکنم و به پا دایرو پ وونایح

لبخند اومد  ادشیکالفه خودم رو انداختم رو تخت با  شهیکنم حالم بد م یبهش فکر م یکردم؛ وقت یشون م کهیت کهیهم الزم نبود ت

معلوم  ومدیباال ن یبخار چیکه ه نمیآرم نیداره از ا نیکرد آفر دایعکس طرف رو سه سوته پ هیرکیرو لبم، عجب دختر زبل و ز

 مدت چشه؟!! نیا ستین

 گذشت که خوابم برد. کمیکشه  یم ریداره ت سرم

که  رونیآماده شدم رفتم ب میکن دایمرد رو پ نیا میرها با هم بر شیبرم پ دیبهتر شده بود با کمیشدم سر دردم  دارینه بود ب ساعت

 و به راه افتاد رفتم کنارش. گهیروش رو کرد طرف د یسالم چیبدون ه دیتا من رو د رونیهمزمان با من رها هم اومد ب

دوست داشتم سر به  یلیکردم خ دیکنن. رو کلمه آدم تاک یسالم م ننیب یم گرویهمد یمعموال آدم ها وقت ؟یستی_ سالم کردن بلد ن

 بشه. یسرش بزارم و باز چشماش وحش

 ساکت موند و به راه افتاد. بازم

 ....ای یروزه سکوت گرفت ی_ به سالمت

 ؟یادامه دادم: الل شد مکث کردم و کمی

 و روشو طرفم کرد. سادیاز حرکت وا هوی

 ؟یدنبالم کار ندار ینکردم؛ بعدشم چرا مثل دم افتاد تیکیدرست حرف بزن تا با آسفالت  نی_ ببرها

 سوژه س. یدختر خدا نیکرد؛ ا هیتشب وونیاستفاده کردن از کلمه دم خندم گرفت خودش رو به ح از

 زده. یچه گند دیفهم انگار

 .اوردیباز کم ن یدم دارن نه آدما. ول وونای_ دم؟ معموال ح

 کو دمت؟! یدم داشته باش دی_ پس تو که بارها

 دختر چقدر پرروه ها. نیا

 .یگفتن و کوچکتر ی_ بچه درست حرف بزن بزرگتر

 که هست. نهی_ همرها

 شدم  یجد

 زود سوار شو. ییایب یخوا یاگه م سمیپل یاز دوستا یکی شیرم پ یدارم م میکن دایاون مرد رو پ دی_ با

اومد سوار شد  اد،یم نیداره به سمت ماش دمیرفتم و سوار شدم؛ که د نیاشاره کردم و بعد خودم به طرف ماش نمیحرفم به ماش بعد

 ایتونم ازش ناراحت  ینم یحت وونهید یدختره  ایب یخوا یمحکم بست انگار ارث باباش رو خوردم خوبه گفتم اگه م ییلیدرم خ

 .ارهبشم همه حرکاتش خنده د یعصبان

 *رها



 

novelfor.ir 

 رمان موکل یا عشقم انجمن رمان فور

از حرص؛ نگاش کردم که اصال انگار نه  رهیم یدلم خنک شد اونقدر درو محکم بستم که مطمئنم داره م شییآخ ،یروان پسر

 . میدیرس سیانگار عجب هاا من بودم سکته رو زده بودم )البته دور از جونم ( به اداره پل

 بمون تا برگردم. نیزنم تو ماش یباهاش حرف م نییرم پا یمن م_ اریسات

درم محکم بست و کالفه سرش رو گذاشت رو  نیکه گذشت برگشت تو ماش کمیباشه تکون دادم و بعد رفت  یرو به معن سرم

 نگم اما نتونستم. یزیاول خواستم چ ن؛یفرمون ماش

 کنه؟ یشد؟ کمک نم ی_ چمن

 و نگاه کرد بعد ادامه داد: رو بلند کرد و به روبر سرش

 گفت واسم دردسر درست نکن. میمستق ریدرواقع غ ادیاز دستم بر نم یتونم کمک کنم کار ی_ گفت نماریسات

 !ه؟یچه دوست گهید نیا ؟یچ یعنیخورد شد  اعصابم

 دونه؟  یم یزیدرمورد من چ ای ی_ عکس رو نشونش دادمن

دردسر داره واسم، منم  ای هیقانون ریدارم که گفت حتما غ اجی_ نه من اصال اون بحث رو باز نکردم گفتم به کمکت احتاریسات

 مذخرفات. نیتونم کمکت کنم و از ا یواقعا نم

 _ خوبه پس.من

 قبول نکرد خوبه؟!! نکهی_ ااریسات

 .میکن یم دایپ یراه هیحاال خدا بزرگه  الیخی_ ها نه؛ اصال بمن

 من رو برسون پاساژ .... ستین یادامه ش نده بعد حرفم تند گفتم_ االنم اگه زحمت ادیز نکهیا اطربخ

 ؟ییایپاساژ پارک کرد که متعجب گفتم_ تو هم م هی یگازش رو گرفت و رفت؛ جلو یحرف چیه بدون

 از من الل تره. نکهیالل، ا گهیآره تکون داد؛ بعد به من م یرو به معن سرش

دامن  هیشده بود تا قسمت کمرش و بعد  یو سنگ کار دیلباس که دکلته سف هیکردم که  یرو نگاه م نیتریپشت و یلباس ها داشتم

رفتم تو  اریتور بلندتر از خودش دورش بود نظرم رو جلب کرد؛ بدون توجه به حضور سات کمیزانو بود و  یکه باال اهیس یچسب

 مرد بود. هیمغازه که 

 . دیاریشه واسم ب یاون لباس رو م دی_ سالم ببخشمن

 مرد_ البته. اون

لباس معصوم تر بود. از تنم درش آوردم  نیم تو ا افهیخوشگل بود ق یلیتنم بود و خ پیآورد بردم اتاق پروف و تنم کردم؛ ک یوقت

 .رونیو اومدم ب

 شه؟ یبرمش، چقدر م ی_ ممن

 مرد_ حساب شده. اون

 که تو مغازه نبود. اریکه گفت تعجب کردم سات یزیچ از

 پرداخت کرده؟! ی_ کمن

 .رونیکه اومد حساب کرد و رفت ب دیشما تو اتاق پروف بود ییآقا هیمرد_  اون

 .ی_ آها باش مرسمن

 بود. رفتم تو مغازه یتو مغازه عطر فروش دمیرو د اریسات رون،یب اومدم

 االن برگردونم بهت. نیاگه آره چقدر شد هم ؟ی_ تو حساب کردمن

 دمیلحظه ازش ترس هیاخم وحشتناک کرد که  هیطرفم برگردوند  وروش



 

novelfor.ir 

 رمان موکل یا عشقم انجمن رمان فور

 نشنوم. گهید نا،یگردونم و ا ی! برمه؟یچه حرف نی_ ااریسات

 فروشنده برگشت سمتش یبا صدا اریخفه شدم؛ سات یواقع یمعن به

 عطره؟ نیا دینی_ ببفروشنده

 لبخند زد و بعد رو به فروشنده: هیلحظه چشماش رو بست و  هیعطر رو برداشت و بو کرد  اریسات

 .نهی_ هماریسات

 پرداخت کرد. بعد

 بو کنم؟ کنجکاو شدم. شهی_ ممن

 که... عطر زنونه ست. نیا یداد ول یم یخوب یبو کردم بو یدستم وقت داد

 عطر زنونه ست! نی_ امن

 ده. یاون رو م یدونم بو ی_ ماریسات

 نگفتم. یچیبهش برگردوندم و ه یحرف چیه بدون

 کنم چون لباسم دکلته بود.  دایو خوشگل واسه لباسم پ کیکت کوچ هی دیبا

 رفتم.  یکردم و م یکنارم بود بدون توجه بهش مغازه هارو نگاه م اریسات

 ؟یکن یکه انقدر با دقت مغازه هارو نگاه م یهست ی_ دنبال چاریسات

 خوام. یکت واسه لباسم م هی_ من

 .یکرد دایپ دیشا میباال بر ی_ طبقه اریسات

 دنبالم اومد. ارمیاز مغازه ها سات یکیکردم که رفتم تو  یمغازه هارو نگاه م نطوریباشه اکتفا کردم و به راه افتادم؛ هم هی به

 

 قشنگ بود. یلیپوشوند، خ یرو م یفقط اون قسمت لخت قایکوتاه خوشگل نظرم رو جلب کرد که دق دیکت سف هی

 شه؟ ی_ چقدر ممن

 ذارم زشته. ینم گهید نباریکارتش رو داد؛ ا اریبگه سات یزیفروشنده چ نکهیا قبل

 شه. ی_ نممن

 کارت رو بهش پس دادم. بعد

 جواب داد: کالفه

کنه بذار  ینم بشیخانم دست تو ج هی چوقتیمرد هست ه هی یکنم چون وقت یم تیکلکل کردن راض ی_ فوقش بعد کلاریسات

 کردن ندارم.االن حساب کنم که حوصله کلکل  نیهم

 اصال چه بهتر واال.  باشه

 .رونمی_  باشه من بمن

 .میرفت نیبعد اومد، به سمت ماش دیطول کش کمی ارمیاز مغازه؛ سات رونیاومدم ب بعد

 روشو طرفم برگردوند. میراه بود تو

 !؟یبر یخوا یم یی_ جااریسات

 به لباس ها اشاره کرد. بعد
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 تفاوت به جاده نگاه کردم  یکردم و بعد ب نگاهش

 _ آره. من

 _ جشن شبه؟!اریسات

 _ آره. من

 !؟یری_ تنها ماریسات

 از سواالتش کالفه شدم: گهید

 !ه؟یسوال ستی_ بمن

 جواب بده. هینطوری_ تو فکر کن ااریسات

 _ آره. من

 !؟یریم ی_ کاریسات

 _ فردا شب.من

 فقط ساعت چند؟!  ام؛ی_ باشه پس منم ماریسات

 رو از تعجب گرد کردم چشمام

 دعوتت کرده؟! یمگه کس یای_ تو کجا ممن

 جواب داد: لکسیر یلیخ

 مهمون تو که هستم. ی_ نه ولاریسات

 :انهیخنده موز هیچپ و با  یخودش رو زد به کوچه عل یول دینثارش کردم که شن ییلب پررو ریز

 ؟یگفت یزی_ چاریسات

 حرص: با

 _ نه.من

 ساعت چند؟! ،ی_ نگفتاریسات

 من آماده م. یهفت و س نیبخاطر هم میانقدر زود بر ستیالزم ن یول شهی_ ساعت شش شروع ممن

 _ باشه.اریسات

 شم که ادهیدم خونه، خواستم پ دیرس یوقت م؛یهردوتامون تا مقصد سکوت کرد گهید

 حداقل درو محکم نبند. یکن ی_ تشکر که نماریسات

 تخس شده بود؛ از حالت صورتش خنده م گرفت. یبچه ها پسر نیصورتش نگاه کردم که ع به

 _ باش.من

شدم خودم رو آماده کردم و به راه  داریب میساعت سه و ن دمیخواب کمیکالس داشتم  گهیخونه شدم ساعت دو بود؛ دو ساعت د وارد

رو  نیماش هیممتد  یبوق ها یزدم که صدا یقدم م نطوریخواستم قدم بزنم هم یم میگرفتن نداشتم و از طرف یافتادم حوصله تاکس

 .نمیبرگشتم بب دمیشن

 . نییرو آورد پا شهیش ده،یکه.... وح نیا

 _ سالم رها.دیوح

 روز بود چه زود پسر خاله شد. هیرو باش انگار لفظ قلم اومدنش فقط واسه  نیا
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 _ سالم.من

 کالس.  رمیبرسونمت منم دارم م ای_ بدیوح

 خوام قدم بزنم. ی_ نه ممنون ممن

 . هیکیراهمون که  گهیباال د ای_ تعارف نکن بدیوح

 شد رفتم و سوار شدم. دایپ یزیچ دیداره شا نیبا آرم یچه رابطه ا نمیاون روز کنجکاو شدم بب یادآوریبگم نه که با  خواستم

 _ حاال شد.دیوح

 به راه افتاد. گهیرو ندادم و د جوابش

 !گهید یایفردا شب م ی_ راستدیوح

 _ آره. من

 زد که از چشمم پنهون نموند. حیلبخند مل هی

 یاز بچه ها اومده بودن و داشتن با هم حرف م یتو کالس فقط بعض میباهم رفت نییشدم، اونم اومد پا ادهیپ نیاز ماش میدیرس یوقت

 زدن.

نداشت حداقل واسه  یتیجذاب چیه یلحظه نگاهش کردم رنگ چشماش قشنگ بود ول هیاومد کنار من نشست  دینشستم؛ که وح رفتم

 بود. ینطوریمن ا

هاشون که افتضاح بود و  یزدن بعض تاریتک تک بچه ها گ ره؛یخواست ازمون امتحان بگ یبعد استاد اومد، امروز م کمی

 کرد. یصدق م دمیرو وح نیکالس، که ا انیمشخص بود که فقط واسه وقت تلف کردن م

 تموم شد همه واسم دست زدن. یزدم وقت تاریبخونم گ نکهیداشتم بدون ا یخاص یعالقه زدن  تاریمن بود به گ نبارنوبتیا

ذوق کرده بودم و از  یاستاد حساب فی. از تعردیش یم نیبهتر از ا یلیهم خ دیاگه تالش کن یخوب بود خانم احمد یلی_ خاستاد

 شد.  یمتاسفانه نم یخواست پاشم اون وسط برقصم ول یدلم م یخوشحال

 که اعصام رو خورد کرد و از کوره در رفتم نایاصرار کرد که برسونمت و ا یبازم کل دیتموم شد و وح کالس

 خوام قدم بزنم رو اضافه کردم. یممنون م هیشوکه  شد در آخر  دمی. دگهههیخوام دست بردارشو د یبابا نم ی_ امن

از  گهیبار د نیدو بار اصرار کرد تعارف نکن سر سوم ایب اصرار کرد نه امیبار گفتم نم هیمذخرف  یپسره  ییراه افتادم آ به

 کوره در رفتم حقم داشتم خوب؛ اعصابمون رو خورد کرد.

 رفتم باال تو اتاق و با همون لباسا رو تخت ولو شدم و به خواب رفتم. یو رفتم تو، از فرط خستگ دمیخونه رس به

بخاطر  دیکه شا دمیمال کمیاه کردم از تعجب شاخ درآوردم چشمام رو به ساعت نگ نییو از تخت اومدم پا دمیکش یبلند ازهیخم

بودم واقعا به خرس گفتم  دهیساعت شش تا االن خواب روزیاز د قایبود و من دق یباشه اما نه ساعت دوازده و س یخواب آلودگ

 من جات هستم.  یتو برو مرخص یزک

 .رمیم یم ینخوردم دارم از گرسنگ یزیشام هم چ واسه

 یکردم از طرف یکردم و خوردم، رفتم رو مبل نشستم و به شب فکر م دایواسه خوردن پ ییها زیچ هیتو آشپزخونه  رفتم

گذره، بعد  یبه نظرم خوش م ینرفته بودم  ول ییجاها نیداشتم تا حاال تو عمرم همچ یبیحس عج هیهم  یخوشحال بودم از طرف

 .میاریاز عزا درب یو دل میکن ییصفا هی یعمر

 خواب. یبه سو شیخسته م پس پ میلیدونم چکار کنم خ ینم یکاریب از

خوابم ساعت شش شده تازه  یخوابم که مثل خرس م یخوابم مثل آدم نم یم یشدم؛ من وقت داریشش بود از خواب ب یکاینزد

 شدم. داریب

 نهیکردم با خودم تو آ یکنسرت اجرا کردم آب باز هیساعت تو حموم بودم که عالوه بر حموم  هی کینزد رمیدوش بگ هی رفتم

 .رونیبالخره اومدم ب یشدم؛ ول یکردم و احساسات هیدرد و دل کردم آخ که اون وسطا چقدر گر
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زدم که چشمام ده  ملیبه مژه هام ر یکرم به صورتم صافم زدم کل هیاول  ش؛یارا یرو با سشوار خشک کردم و نشستم پا موهام

به پشت چشمام زدم و  یطوس هیسا هی) البته بعد از ده بار کور کردن خودم ( دمیخط چشم متوسط کش هیبود، برابر بزرگ شده 

تا کمرم بود  بایلبام رو برجسته تر کرده بود؛ موهام که تقر یرو زدم که حساب خوشملمرژ کالباس ردو و روش برق لب  هیبعد 

شده  یبه نظر خودم عال دمیپوش یساپورت خاکستر رشیو ز دمیو پوشخوشگل شد و لباسم ر یلیرو مدل شلخته فر کردم که خ

هفت و  قیبود رو گردنم انداختم؛ ساعت دق دیکه شکل کل یگردن بند نقره ا هیبودم عطر رو برداشتم و به گردن لختم زدم و بعد 

که همزمان شد با  نییاومدم پا دم،یرو گذاشتم توش و کت رو پوش میرو برداشتم و گوش مینفره ا دیسف کیکوچ فیبود ک یس

 در، رفتم در رو باز کردم. یصدا

بود که جذب  دهیپوش کیدست کت و شلوار کالس هیشده بود  یعال شهیکرده بود چون مثل هم یتونم بگم فرق یبود؛ نم اریسات

جذابترش کرده  یکه حساب موهاش رو  باال داده بود و چند تا از تار موهاش تو صورتش افتاده بود ینقصش بود همه  یب کلیه

 .دهیصورت نشسته من رو د شهیکپ کرده بود انگار هم دنمیاونم با د هگه ک ینم یچیه دمیبود به خودم اومدم د

 _ سالم.من

 خودش اومد و اخم کرد به

 مکث ادامه داد هی_ سالم. بعد اریسات

 لباس هم.... نیحداقل شال رو سرت کن و ا ینداره ها ول ی_ به من ربط

منم مثل خودش اخم  دهیم لمیمذخرفات رو تحو نیکنه ا فیازم تعر نکهیا ینگفت؛ بهم برخورد و ناراحت شدم بجا یچیه گهید

 کردم.

 شال سرم کردم. هیخاطر حرفش  به

 .می_ برمن

 میتو راه بود م،یو سوار شد میرفت نینگفت و هردومون به سمت ماش یچیه گهیکرد و د شتریرو ب اخمش

 کجاست؟!_ آدرس اریسات

درآوردم و رفتم تو  فمیرو از تو ک میبه بهونه فرستادن آدرس تو کالس شماره م رو خواست منم بهش دادم. گوش دیروز وح اون

 ها. امیپ

 کردم برو به.... داشی_ پمن

 ادرس تعجب کرد دنیبا شن هوی اریسات

 !!؟ی_ مطمئناریسات

 _ آره چطور؟من

 _ اونجا که کلوپ شبانه س!اریسات

 آدرس همونه. یدونم ول ی_ خوب نممن

 نگفت. یزیچ میدیسکوت کرد تا رس گهید

 یسکو هیکلوپ شبانه بود که همه جا رو دود پر کرده بود و  کیگفت انگار؛  یراست م اریتو؛ سات میو رفت میشد ادهیپ نیماش از

که نگم  کمیموز یصدا دن،یلول یشه گفت مثل مار تو هم م یبودن درواقع م دنیبزرگ وسط سالن بود که همه مشغول رقص

 .دیسر یبهتره از بس بلند بود صدا به صدا نم

 بود یعصبان ایبشنوم داد زد  نکهیبخاطر ا اریدونم سات ینم

 سرو وضع. نیاونم با ا نجایا یایب ییتنها یخواست ی_ دختره احمق ماریسات

 داد به سرو وضعم. ریگ نیا باز

 متقابال داد زدم: منم
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مجبورت نکرده  یکس امیب ییخواستم تنها یاصال به تو چه که من م یحرف بزن ینطوریبا من ا یتو حق ندار ی_ احمق خودتمن

 تونم از خودم مراقبت کنم. یمن م یایب

 اره؟ یمراقبت کن یتون ی_ پس که ماریسات

 حال باز گفتم_ آره.  نیخواستم بره اما با ا ینم

 برم؟! یعنی_ پس اریسات

 و بعدش رفت. میبا سکوتم فکر کرد راض یکاش نره ول ینگفتم اما ا یزیکردم و چ نبارسکوتیا

بعدشم  گهید هیمهمون هیتونم از خودم دفاع کنم فوقش  یاصال به درک من خودم م هیاحمق تنهام گذاشت؛ خوب مگه چ ی پسره

 .رمیم

 دادم. یباز تو چهره م نشون نم یبودم ول دهیتا به حال انقدر نترس ییخدا

 سمتم. ادیداره م دیوح دمید برگشتم

 . ی_ سالم خوشحالم که اومددیوح

 و رو چشمام زوم کرد اومد جلو دیسر تا پام رو نگاه کرد و بعد به صورتم رس دارانهیرفت عقب و خر کمی_ سالم.من

 .یخوشگل شد یلی_ خدیوح

 خودم ازش فاصله گرفتم و گفتم_ ممنون. کمی

 . نایبه ا رسهینفهم گور به گور شده عقلش نم اریکنه سات یم فیتعر هیفهمه  یم نیحداقل ا خوبه

 ذاشت. یتنهام م دیهرچند خودم گفتم بره اما نبا میعصبان یلیدستش خ از

 حایترج اط،یتوش بود رو به سمتم گرفت منم به خاطر احت یقرمز اتیکه محتو وانیل هی دیوح هویکه غرق فکر بودم  ینطوریهم

 دم.قبول نکر

 خورم. ی_ نه ممنون نممن

 ؟یترس یم ی_ از چدیوح

 بترسم. یزی_ مگه قراره از چمن

 .دهینشون م نطوریرفتارت با نخوردن شربت ا ی_ نه ولدیوح

رو خوردم،  وانیداخل ل اتیمحتو یسره همه  هیرو از دستش گرفتم و  وانیدست گذاشته بود رو نقطه ضعفم؛ از لجش ل خوب

 گفت شربت بود. یواقعا راست م

 . ارمیرفت کادو ب ادمیمن  هیگفتم_ تولد ک دیمکث کردم و رو به وح کمی د،یلبخند اومد رو لب وح هیخوردنش  با

 که مثال من نشنوم واشی دیوح

 _ انگار باور کرده که واقعا تولده.دیوح

 ؟یگفت یالک ست؟یتولد ن ه؟یگفتم_ منظورت چ دمیکه شن نیهم

 . دیکش ریحرفم سرم ت بعد

 _ آخ. من

 تو شربت بود. یزیانگار چ یرفت؛ وا یم جیو سرم گ دمید یرو دوتا دوتا م زیچ همه

 بلندم کرد که داد زدم: نیاز زم کبارهی به

 ؟؟یکن یچکار م نیی_ بزارم پامن

 بزارم خوابم ببره. دیشد اما نه نبا یداشت بسته م گهیرفت؛ چشمام د یتوجه به من داشت از پله ها باال م بدون
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اتاق انداخت رو تخت و  رفت در رو ببنده  هیبره؛ من رو برد تو  اریگفتم سات یشدم و نم یخدا خودت کمکم کن کاش الل م یا

 .دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیکه خواستم قدم بر دارم چشمام س نیاز رو تخت بلند شدم هم

 *اریسات

اگه  یذارم اونجا تنها باشه حت یبا اون لباس هاش؛ نه من نم ییجا نینرو اومده همچ یبگ یریم یدنده، آخه م هیلجباز  ی دختره

 برم خونه. یدارم م یبه زورم باشه برش م

شده بود  فیضع دیشدم رفتم تو، بخاطر دود پخش شده تو سالن د ادهیپ نیدور زدم و برگشتم. زود از ماش ومدمیراه هم ن نصف

 نبود تمام سالن رو دنبالش گشتم نبود که نبود. م،یبود سادهیکه وا ییهمون جا قایرفتم دق یول

بود فقط دوتا مونده بود  یبه پله افتاد وقت تلف نکردم و رفتم باال؛ پر از اتاق بود چهارتا از در ها رو امتحان کردم خال چشمام

جواب نداد با پا  یر زدم باز نشد، داد زدم کسباشه چند بار به د نجایبود در دوم رو امتحان کردم قفل بود ممکنه ا یخال شیکی

 که روبروم بود شوکه شدم. یزیباز شد از چ همحکم زدم که در بالخر

 بود همون کار رو کنه . هوشیخواست با رها که رو تخت ب یم وونایاز همون ح یکی

از لباس هاش هم پاره بود اما خداروشکر که زود  کمیبود  هوشیشد، رفتم سمت رها ب هوشیبردم طرفش انقدر زدمش که ب هجوم

 ییخوشگل شده بود بهش نگفتم که پررو نشه اگه بال یلیبود امشب خ هوشیهنوز ب ن،یرها رو بغل کردم و بردم تو ماش دمیرس

هر چقدر بخوام  ادیب زامیاز عز کدومیسر  ییبال چیخوام ه ینم گهیاونا، د ایکشتم  یخودم رو م ای نباریا گهیاومد د یسرش م

 بود. زامیانکار کنم اونم جزو عز

 بعدش به هوش اومد. کمی ادیصورتش چند بار زدم که بهوش ب به

 *رها

پاره  کمشیاتفاق به لباسم نگاه کردم  یادآوریبا  دمیرو د اریبه صورتم چشمام رو باز کردم سات یکی یدر پ یپ یضربه ها با

 شده بود نکنه ....

 کرد: یبغلم کرد و پشت سرهم تکرار م اریکه سات هیگر ریفکر زدم ز نیده با اسرم آور ییبال نکنه

 _ آروم باش تموم شد آروم باش.اریسات

 گفتم_ نکنه....نکنه ب  دهیبر دهیکردم و بر یهق م هق

 جمله م رو کامل کنم جواب داد: نکهیا قبل

 نکن آروم باش. هیگر گهینشد د یچینشد ه یزی_ نه چاریسات

 ادیبرم خونه و ب نکهیاز ا میاومدم تو راه بود رونیراحت شد آروم شدم و از بغلش ب المیخ نکهیو بعد ا دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 کردم. یم هیصدا گر یو ب دمیلرز یسراغم از ترس م

 نتونستم تحمل کنم. گهیدم خونه؛ د دیرس

 سراغم. ادیم ممکنه...ممکنه ب_ تو رو خدا من رو تو خونه تنها نذار اگه ... اگه تنها باشمن

 نگاهم کرد: کمی دمیترس یم یلیزدم خ یحرف م دهیبر دهیکردم و بر یم هیگر

 تموم شد. ینترس همه چ ادینم گهینگران نباش اون د شتیپ امی_  آروم باش،  باشه ماریسات

 تو خونه من. میو رفت میشد ادهیپ نیماش از

 صورتم رو بشورم. رمی_ ممن

 _ باشه.اریسات

تو صورتم پخش شده بود به صورتم چند مشت آب زدم و با  هیبخاطر گر ملمیم وحشت کردم کل ر افهیق دنیبا د ییتو دستشو رفتم

 حوله خشک کردم.

 تارینگاه کردم که داشت گ اریرفتم از گوشه در به سات دمیرو شن یکیزدن  تاریگ یباال تو اتاقم لباسم رو عوض کنم که صدا رفتم

 شد. قیکه تو صداش بود انگار به تک تک سلوالم تزر یخوب بود آرامش یلیخوند صداش خ یزد و آهنگ م یم
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با فکرش هم  وفتهیبرام ب یخوام بهش فکر کنم که ممکن بود چه اتفاق ینم یحت دیرس یاگه اون سر نم ارمیسات ونیرو مد میپاک

 یتو چهارچوب در بهم زل زده بود؛ وقت اریقطع شده بود و سات تاریگ یبه خودم اومدم، که صدا یوقت وفتهیلرز به جونم م

 کرد از حرکتش تعجب کردم. بغلمو بعد  دیکش قینفس عم هینگاهش کردم 

 

دونم دلت واسم  یبگه که گفتم_ م یزیسوزه، خودم رو ازش جدا کردم که به خودش اومد و خواست چ یحتما دلش واسم م هه

 خواستم بدونم.  من از ترحم متنفرم یسوزه ول یم

 .ستیلب زمزمه کرد_ ترحم ن ریز

 .یرو کاناپه بخواب دینداره با یا گهیاتاق د نجایتوجه به حرفش گفتم_ ا یب

 .شهیاصال نم نکهیرو تخت بخواب من رو کاناپه؛ ا ایکه بگم تو ب ستیقرار ن یخودم بدم اومد ول ییبار از پررو نیاول یبرا

 بخوابم تا کاناپه. نیرو زم دمیم حی_ ترجاریسات

 ته. لهی_ هرجور ممن

 اتاق. نی_ البته تو ااریسات

فاصله  نیمنم تو ا ن،یتشک و بالشت ق پتو بهش دادم که تا اون پهن کنه رو زم هیحرف زدن نداشتم و جوابش رو ندادم  حوصله

 دهیکه اونم تشک رو پهن کرده بود و دراز کش رونیکردم اومدم ب ضیکه لباسم رو تعو نیلباسم رو عوض کردم هم ییتو دستشو

و شلپ افتادم رو  دمیبابا لنگ دراز رو ند یبود پا کیبرم رو تختم که چون تار استمبود منم رفتم چراغ رو خاموش کردم خو

 . نیزم

 _آخ مامان دمااغم...

 حرص گفتم_ اون چراغ المصب رو، روشن کن بابا لنگ دراز. با

 شدم. یتا نخنده، عصبان رهیگ یداره به زور جلو خودش رو م دمیچراغ رو روشن کرد که د رفت

 تو رو خدا تعارف نکن بخند. یخند یم یواسه چ ه؟ی_ چمن

بلند شدم رفتم رو تخت و گفتم_  نیاز رو زم دم؛یکرد و چند بار سرش رو تکون داد که مثال من اصال نخند یخودش رو جد زود

 چراغ رو خاموش کن. ستین یاگه زحمت

 زود خوابم گرفت. ریرو خاموش کرد و بعد شب خ چراغ

 *اریسات

 نه ...نه  ولم کن...  یبودم که با صدا دهیخواب

 گه ولم کن تورو خدا... یم یکنه و ه یم هیصورت رها عرق کرده و گر دمیشدم د داریب

 زود باش بلندشد. .رها. ینیب یخواب م یصداش زدم و گفتم_ رها... رها بلند شو دار چندبار

 . کنمیو ناخود آگاه بغلم م رهیهق هقش به هوا م یصدا شهیم داریاز خواب ب هوی که

 _ توروخدا... توروخدا...نذار من رو با خودش ببره.رها

 کرد. یحرفا رو تکرار م نیکرد و ا یم هیگر

چشمک  هیو بعد  یغم ندار ینترس. بعد از خودم جدا کردم و گفتم_ تا من رو دار دمیذارم قول م یتنهات نم شتمیپ شهی_ من هم

 یعمرا بزار اتفاق گهیواسم مهمه د یلیدختر خ نینگاهش کردم ا قیزد و آروم شد عم یو لبخند محو دیزدم که منظورم رو فهم

 هرگز. وفتهیواسش ب

 *رها

 آروم شدم گفتم_ ساعت چنده؟ کمی یوقت



 

novelfor.ir 

 رمان موکل یا عشقم انجمن رمان فور

 جواب داد: یکرد و با حالت زاررو نگاه  شیگوش

 _ سه.اریسات

 یپرتت م یبگ هیکاف یحرفا اره؟! ول نیو از ا یم کرد وونهیبخوابم د یزار یو نم یکن یم هیگر یه یبگ یخوا ی_ االن ممن

 از خونه م. رونیکنم ب

 حاال به فرض مثال گفتم... یگم ول یرو نم یزیچ نی_ من همچاریسات

 صورتم و ادامه داد: یجلو قیشد و اومد دق طونیش کمی بعد

 کنم. یمن که فکر نم ،یکن یم رونینرو حاال من رو ب یگفت یو م یدیلرز یاز ترس م شیپ قهیدق هی_ تو که تا 

 کرد لجم رو درآورد.  ینگاهم م انهیباال انداخت و موز یشد و شونه ا نهیرفت عقب دست به س بعد

 !نطور؟ی_ پس که امن

 بند حرفم از رو تخت بلند شدم؛ رفتم سمت در سرم رو به در اتاق اشاره دادم پشت

 .رونی_ جولو پالستو جمع کن و از خونه م برو بمن

 جواب داد: لکسیر

 !؟ی_ مطمئناریسات

 کنه. یم نکارارویدونم بخاطر حرص دادنم ا یلبخندم رو لبش بود م هی

 _ آره. من

 رونیها ب لمیمثل ف ایسراغم  ادیاون کثافت ب نکهیا ادیکه دوباره با  رون؛یرفت ب یکه گفتم از جاش بلند شد داشت از اتاق م نیهم

 لرز به جونم افتاد. ادیبره، ب اریکه سات نینشسته باشه هم نیتو ماش

 گفتم_ نهه. عیو سر تند

 طرفم  برگشت

 ذارم. ینترس تنهات نم ،ییدستشو رمینه؟ من که دارم م ی_ چاریسات

شدم خاک تو سرت رها که هربار  بیتخر یواقع یشدنم گذشته به معن عیکار از ضا گهید نباریچشمک زد و رفت. ا هی بعد

 فقط خاک. یعنی یکن یم عیو خودت رو ضا یشیجوگیر م

 گهیاومد گفتم_ من که د اریسات یوقت گذاشتم و خودم هم نشستم رو مبل؛ زیرو م نییاصال، پرونده رو آوردم بردم طبقه پا الیخیب

 .میرو پرونده متمرکز ش کمی ایبره ب یخوابم نم

 اومده باشه اخم کرد ادشی یزیچ هیهم که انگار  اریسات

 نشست و ادامه داد: میی. بعد اومد رو مبل روبرومیبا هم حرف بزن زایچ یلیدرمورد خ دی_ آره بااریسات

که اون شب تو  یشناخت هاان؟ نکنه همون یتو رو از کجا م یداشت کاریکه تو با اون کثافت چ میشروع کن نی_ مثال از ااریسات

 رو رسوند خونه اون بود؟!.

از  یکی دمیکه دست بر قضا وح رمیم یقیبه قول خودش همون کثافت بود که گفتم_ من کالس موس ای دیمنظورش وح دمیفهم

رو جا گذاشت همون موقع  شیاست برسونه خونه، رفت سوپرمارکت که گوشخو یاونجا بود؛ اون روز که من رو م یشاگردها

 پسر عموت بود. یدادم که صدا وابج یرو کنجکاو از《نیآرم 》زنگ خورد نوشته بود شیگوش

نشو.  یمدت آفتاب هیمگه نگفتم  ییگفت احمق عقب مونده کجا یزد و م یبا حرفم شوکه شد اما من ادامه دادم: داشت داد م اریسات

 کردم. یباهاش داره درخواستش رو واسه رسوندنم قبول م یچه ارتباط نیکه بفهمم ارم یبعد  اونم همش از رو کنجکاو

بد بود خواستم برم طرفش  یلیحالش خ د،یچرخ یو دور خودش م دیاز جاش بلند شد و کالفه دستش رو تو موهاش کش اریسات هوی

 که داد زد:



 

novelfor.ir 

 رمان موکل یا عشقم انجمن رمان فور

 .نیآرم یرو نکرده باش یغلط نیهمچ دوارمی_ اماریسات

 اومد طرفم  بعد

 بود؟! نیآرم یصدا ی_ مطمئناریسات

 _ آره واضح بود.من

که از  یخون دنیزد با د یم یدر پ یپ یزد و دست بردار نبود مشت ها یمشت م شیشد و با قدرت به ستون کنار وونهید هوی

 یکه اصال زورم بهش نم رمیمشت زدناش رو بگ یو زود رفتم طرفش و بازوش رو گرفتم که جلو دمیشد ترس یدستش جار

 شده بسه. یباتوام دستت خون اریکنم آروم باش ....سات یخواهش م اریگفتم_ سات یم یو ه دیرس

 داد زدم_ بسهه. هوی

 نمشیحالت بب نیتونستم تو ا یو تو موهاش چنگ زد؛ نم دیلغز نیداد و رو زم هیتک شیو به ستون کنار ستادیاز حرکت ا اریسات

 دمیاشکش گرفت، هنوز نفهم دنیاومد دلم از د نییاز چشماش پا یرفتم کنارش نشستم تو سکوت فقط نگاهش کردم که قطره اشک

 شد. وونهید هویکه چرا 

 ؟یشد یعصب هوی_ چرا من

 کرده؟ کاریچ نیکرد منم ادامه دادم: آرم نگاهم

 قرار دادن بوده. تیرو مورد آزار و اذ ایکه دن ییاز اون ها یکی دی_ وحاریسات

 خدا. یی... واانیآرم یعنی... یعنیحرفش شوکه شدم قفل کردم،  با

 _ چ ... چطور ممکنه؟!من

 زد  یپوزخند اریسات

خانواده م اجازه ورود به خلوتم رو نداشتن، اون رو راه دادم  نکهیبود؛ با ا کتری_ من بهش اعتماد کردم از برادر بهم نزداریسات

مورد نبود همون  یکرد تعجبم ب داینقص بود پس اون روز که آدرس رو پ یخوب دورم زد کارش ب یخبر داشت ول میاز همه چ

 یم کسرهیو کارش رو  دمیفهم یبود که بهش شک نکنم کاش همون روز م نینگو بخاطر ا سکرد؛ پ یم یروز که آقا جان فشان

 کردم.

نبره و  ییبو یزیکه از چ یمثل قبل باهاش رفتار کن دیبا یحت یاریت نمخود یبعدشم اصال به رو ر؛یگفتم_ نه خ عیو سر تند

 بره. یم نیهم باشه از ب یشه و هر مدرک ینابود م یشک کنه همه چ یذره ا هیشک نکنه کاف

 شه رها. ینم ییخوا یرو از من م یزیچ نیاشتباه محض بود االن تو همچ هی_ رفتار قبالنم باهاش اریسات

 دونم ... یکه م یرو بزن یهمه چ دیق دیصورت با نیا ریدر غ ؛یبتون دیبا شهیخوبم م یلیخ شهی_ ممن

 .شهی: نممیبا هم گفت همزمان

 هاا. ی_ قول دادمن

 تکون داد یسر

 کنم. ینم ی_ قول، کاراریسات

 .میدیرس ییجا هیبه  دیشا میدرمورد پرونده حرف بزن ای_ پس االن بمن

 .شیرو تکون داد و اومد رو مبل نشست؛ منم نشستم مبل کنار سرش

 !!نا؟یدرمورد عکس و ا یصحبت نکرد نیمورد با آرم نیتو که در ا ی.... راستمیشروع کن رمردی_ بهتره از اون پمن

 دونه. ینم یزی_ نه چاریسات

 و گفتم: خوبه خداروشکر. دمیکش یراحت نفس

 .میکن دایرو پ رمردیحتما اون پ دی_ بااریسات
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 بود؟! تیمی.... دوست صم ستیدوست پل نیآره تکون دادم و گفتم_ ا یبه معن یسر

 تکون داد یسر کالفه

 دختر باز. یعوض یپسره  اد؛ی_ نه زاریسات

 !؟یگ یم نطوریچرا ا یعنیشدم و گفتم_ دختر باز؟ چطور مگه؟  کنجکاو

 مثل معتادا شده. ییجورا هیشه  یم وونهیشب نره د هیاگه  هیکیشبانه پالسه و با  ی_ هر شب تو کلوپ هااریسات

 ! دمینقطه ضعفش دختره؟ درست فهم یعنیزدم و گفتم_  یا انهیموز لبخند

 مشکوک نگاهم کرد اریسات

 بازه؟! شتی_ اهم، حاال چرا ناریسات

 انجام بدم. دیراهه و با نیآخر نیا یتو سرمه عمرا بزاره، ول یلبخندم رو جمع کردم که شک نکنه؛ اگه بفهمه چ زود

 هاا. ی_ نه بابا توهم زدمن

 شد یکرد و جد اخم

 خوب؟! ید یرو انجام نم یخبر از من کار یرها.. ب نی_ بباریسات

 _ باشه.من

 _  قول بده.اریسات

 نکنم. یخبر از تو کار یب دمی_ قول ممن

و باعث شد شکستن  دهیمال رهیچطور سرمون رو ش نیآرم دمیتونم سر قولم بمونم مخصوصا حاال که فهم یمن نم اریسات دیببخش

 گذرم. یپس ازش نم نم،یخودم بب یتو رو با چشما

 *اریسات

تقاص پس  دیکنه با انتیخودم بکشم؛ چطور تونست بهم خ یبا دست ها دیرو با وونایتونم سرقولم بمونم اون ح یرها نم دیببخش

 قرار بده. تیخواست  رها رو مورد آزار و اذ یکثافت که م دیو اون وح نیگذرم مخصوصا آرم یبدن، ازشون نم

 *رها

 شش صبح بود  ساعت

 بره.  یمن که خوابم نم میکن کاری_ چمن

 دونم. ینم د،ی_ منم خواب از سرم پراریسات

 ؟یشرکت دار یتو گفت ی_ راستمن

 _ آره. اریسات

 ه؟ی_ شرکت چمن

و بعد بچه  رمیگ یپدرم م یاز آشنا ها یکیکنم پارچه و چرم رو از  یم شیو دوخت لباس و کفش؛ من طراح ی_ طراحاریسات

 .میقرارداد بست یدر حال حاضر هم با چند تا شرکت خارج م؛یفرست یم گهید یدوزن و واسه کشور ها یتو شرکت م یها

 .یدار نیبابا آفر وولی_ امن

 دونم. ی_ آره ماریسات

 گفتم. ینم نیدونستم اصال بهت آفر یتو، م یی_ چه پررومن

 دیبا حرفم خند اریسات
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 _ قبول دارم پرروم.اریسات

 .یباز شد و گفتم_ خوبه خودتم قبول دار شمین

 ادامه داد. اریسات که

  یقبول دارم که تو از من پرروتر نمیا ی_ ولاریسات

 ادب. یب یبسته شد؛ پسره  شمیحرفش به کل ن با

 اضافه شد. اتتیبه خصوص میادب ی_ بمن

  یدیبد رو به من نسبت م اتیکل خصوص گهیساعت د کیه به تو باشه تا _ اگاریسات

 .قیهرچه ال قیباال انداختم و گفتم_ خال یا شونه

ذره جابه جا  هی یخوابمون برد خواستم بلند شم اما  نتونستم حت میبودم انقدر کل کل کرد دهیرو باز کردم که رو مبل خواب چشمام

 .شهیبساط خندم جور م دیبه ذهنم رس یفکر هیشم؛ 

 . غغغیدو سه ج  کی

کنه  یفکر م دیبود من رو ند دهیاز بس ترس چارهیب ره؛یباال م یداره بدو بدو به طبقه  اریسات دمیکه چشماش باز شد  که د نیهم

 باالم.

 .نییاخم اومد پا هیاز پله ها با  اریکه سات دمیخند یخدا شکمم رو گرفته بودم و فقط م ییواا

 .وونهیکنه، زهره ترک شدم دختره د تتیخواد اذ یم یفکر کردم باز کس ی_ مگه مرض داراریسات

 بخنده. یخنده؛ حاال من نخندم ک ریزدم ز یپق شیادآوریبا  دوباره

 خچالیصبحونه نشسته بود و منتظرم بود عسل رو از  زیپشت م ارینه و چهل و پنج بود؛ صبحونه رو آماده کردم سات ساعت

 یباز دوباره م یشدم ول یم یلحظه جد هیکردم  یخنده مگه تموم م ریزدم ز اریسات دنیرفتم نشستم؛ که دوباره با دبرداشتم و 

 خنده که صداش دراومد  ریزدم ز

 .ی_ مرض، رو آب بخنداریسات

 خوره. یه اسمتم مخان ب اریپسر سوژه سال، سات یباحال یلیبخدا خ یدیکنترل کردم و گفتم_ آخه چطور من رو ند کمیم رو  خنده

 رفت خونه ش. اریو جمعش کردم و بعد سات میخنده صبحونه خورد یکل بعد

تونه پست باشه که به  یادم تا چه حد م هیرو بکنه آخه  یکار نیچطور تونسته همچ یعوض نیرو مبل نشستم اون آرم کالفه

 مینطوریخوره من که ا یرو بده حالم ازش بهم م یگروه تیآزار و اذ هی بیبرادر بودن ترت ارینامزد پسرعموش که به قول سات

فکرشم  یرو بکنه حت یکار نیکه مثل برادرت باشه همچ یکس ستین یزیکم چ ،شده االن؛ حقم داره یحتما روان اریسات

 وحشتناکه.

م گفت اسمش که به اریسات سیدوست پل نیا دیبره فعال با رونیافکار مزخرف از ذهنم ب نیبار سرم رو تکون دادم که ا چند

 کنم. دایمهراده رو پ

رو  رمردیخودش آدرس پ یکه خودش با دست ها ارمیسرش ب ییبال هیبفهمم  هیبه کدوم کلوپ شبانه، کاف رهیبفهمم امشب م دیبا

 کنه. دایواسم پ

 ممکنه بهم شک کنه. یامکان نداره بگه و حت یدونه ول یم اریمطمئنا سات رهیبفهمم امشب کدوم کلوپ م دیاالن با فقط

زنگ رو زدم بعد از  ار؛یرفتم مانتو و شالم رو سرم کردم و رفتم دم خونه سات دیبه ذهنم رس یفکر کردم به راه کمی نکهیا بعد

 بود. سادهیدر منتظرم وا یدر باز شد زود رفتم تو خونه ش که جلو هیچند ثان

 افتاده؟  ی_ سالم اتفاقاریسات

 سرگرم شم. نجایا امی...اممم بزهیبودم گفتم ...چ حوصله یب کمی_ نه فقط من

 چشماش رو گرد کرد و سردرگم جواب داد: متعجب
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 _ ااها ..باشه.اریسات

 تو. امیب یکن ی_ دعوت نممن

 رفت کنار و دستش رو به داخل اشاره کرد؛ منم رفتم تو، رو مبل نشستم. یحرف چیه بدون

 .رمیرو بگ شیهرچه زودتر گوش دیبا دمش؛ید اریطرف سات یرو عسل هویگشتم که  یم شیچشمام دنبال گوش با

شک نکنه جبهه گرفتم و گفتم_  نکهیکرد منم بخاطر ا یکرده بود و مشکوک نگاهم م زیافتاد که چشماش رو ر اریبه سات نگاهم

 ه؟یهاااا چ

 .یچیخوب ه یبپرسم ول دیرو من با نی_ هرچند ااریسات

 .رمیرو بگ شیحتما گوش دیبا یکه نم ینطوریا یگرفت ول یخوابش م یاش رو بست کاشکاومد رو مبل نشست و چشم بعد

 خوبه مگه نه؟ یلی_ امروز هوا خمن

 چشماش رو باز کنه جواب داد: نکهیا بدون

 .ستی_ امم بدک ناریسات

 اومده باشه  ادمی یزیمثال چ هوی

 رفت خاک عالم... ادمیخدا  ییواا یی_ همن

 آوردم  یادا در م یبود و ه اریچشمم به سات هیفرق سرم و  دمیکوب یهم م ینطوریهم

 شده؟ یچ ه؟ی_ چاریسات

کشه و از  یسر هم کنم من رو م یندم و خبر ندم که دروغ امیبهش پ گهید قهیرفت اگه تا پنج دق ادمیقرار داشتم  نازی_ با آمن

 از مال تو استفاده کنم. دیبا اوردمین یکه گوش ییاونجا

 سرش رو به چپ و راست تکون داد کمیسروکار داره اول تعجب کرد و بعد  وونهید هیکرد که انگار با  ینگاهم م یجور هی

 زنگ بزن. ایب ی_ آها چه مشکل بزرگاریسات

 رو گرفتم شیرو سمتم گرفت منم پاشدم گوش شینشسته گوش همونطور

 بهتره. یاونطور دمیم امی_ نه پمن

 رهیذخ شونیلیکردن اسم مهراد تو مخاطب، که سه تا مهراد بود که هر سه تاش هم با فام دایم به پنشستم رو مبل و شروع کرد بعد

 بدبخت شدم یکرده بود؛ وا

 همون االغ که کمکمون نکرد همون که اسمش...اسمش... ست،یاون دوست پل ی_ راستمن

 ؟یگی_ مهراد رو ماریسات

 مذخرفش. .. یلی_ آره همون مهراد با اون فاممن

 فکر نکنم بهت گفته باشم. یعنی ،یدون ی_ تو که نماریتسا

 بود خداا.  یچ شیلیرفته فام ادمی یبار گفت هی_ نه اتفاقا من

 انگشتم رو متفکر به سرم زدم  بعد

 _ رخشا.اریسات

  وولیا

 کودن و به قول خودت دختر بازه.. یلیخواستم بگم خ یم یدون ی_ آره آره مهراد رخشا؛ ممن

رو  یریکه امشب م یحوصله م آدرس کلوپ یب یلیخ هیمدت هیکردم: سالم پسر  پیزدم و واسه مهراد تا یحرف م ینطوریهم

 .امیبفرست منم ب
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 فرستاد: کلوپ شبانه..... قهیدق هی بعد

 .ریرو طرفش گرفتم و گفتم_ حله بگ شیهارو حذف کردم و گوش امیفرستاد پ نکهیا بعد

لو نرم زود از رو مبل بلند شدم  نکهیکرد بخاطر ا یتو چشمام نگاه م قیدق یلیو خ انهیرو گرفت موز شیاون بلند شد گوش نباریا

 . دمیگفت که نفهم یزیچ هیلب  ریبرم اونارو انجام بدم؛ ز دیکار دارم با کممیرفع زحمت کنم  گهیو گفتم_ خوب د

 زدم. یاز سر خوشحال غیج هی دمیرسکه  نیو رفتم تو خونه خودم، هم رونیکردم و اومدم ب یخداحافظ زود

 به خودم. بعد شروع کردم به حرکات موزون رفتن. وووولی_ ا

خوابم  یواسه انجام دادن ندارم و م یاگه االنم نرم خوب کار یوقت دارم ول نازیکردن آ یظهر بود؛ فعال واسه راض کی ساعت

و  نازیآ شیشم پس بهتره برم پ یم داریو اگه خوابم ببره دور ور ساعت نه شب ب ستیمثل آدم ن دنمیهم که خواب ییو از اونجا

 کنم. شیراض

 شالم رو سرم کردم و آماده شدم. دمیپوش مانتو

و  شهیحل نم هیاگه نرم قض یسراغم؛ ول ادیکنه و باز ب بمیتعق یچون ممکنه اون عوض دمیترس رونیتنها برم ب نکهیلحظه از ا هی

 بدتره. نیو ممکنه بره سراغشون که ا کشهیذاب مع شتریب اریسات

 چیه ایاون عوض الیخیکنم؛ بعدشم من که قبال انقدر ترسو نبودم، ب غیازش در دیحل بشه پس نبا هیرفتن من قض رونیبا ب اگه

 گرفتم و رفتم طرف خونه ش یتاکس ناز،یآ یبه سو شیتونن بکنند؛ پ ینم یغلط

 دهیتصادف از دست م هیکه البته تنها، چون چهار سال قبل پدرومادرش رو تو  کنهیم یزندگ کیکوچ یواحد آپارتمان هیتو  نازیآ

 لیچرخونه؛ فام یرو م شیو خودش با کار کردن زندگ کنهیخاطر دانشگاه رو ول م نیهم نداره به هم یخواهر و برادر چیو ه

 باهاشون داره. یسنم تردخ نیانگار نه انگار ا چیهاشم که ه

 در رو باز کرد. قهیزنگ رو زدم بعد چند دق ناز،یکارم شدم، رفتم طرف واحد آاف الیخیب

 ؟یورا راه گم کرد نی_ سالم رها خانم از انازیآ

 تونستم برم. یاومد؛ نم یم شیواسم پ یکار هیکرد اما چون من هر بار  یمن رو به خونش دعوت م شهیهم نازیآ

 شیواسم پ یکار هی امیکه هربار که خواستم ب یدون یحاال که اومدم بعدشم خودت م زمیخانم خودم، خوب عز ی_ سالم به نازمن

مثل تو باشه؛  ییدختر ناز و تو دلبرو زبانشیرفتنم مخصوصا اگه م یمن عاشق مهمون یدون یاومد وگرنه خودت  خوب م یم

 درازه و لبش کوچولو و درکل خوبه. کمیدماغش  اهیو موهاشم س یپوست گندم ،یچشم قهوه ا ه،یمعمول نازیآ افهیراستش ق

 ؟یکرد یم کاریچ یزبون رو نداشت نی_ خوبه خوبه خانم زبون دراز من موندم اگه انازیآ

 تو؟! امیب یکن یبعدشم دعوتم نم یکن یممکنه فکر م ریکه غ یزی_ حاال که دارم، چرا به چمن

 .وونهیتو د ایب یذار یحواس واسه آدم نم ی_ از بس فک زدنازیا

اومد و نشست رو  تیسکویو شکالت و ب ییبعدش با دو تا چا کمیرفت تو آشپزخونه،  نازیتو خونه ش و رو مبل نشستم که آ رفتم

رو خوردم؛ خودم رو مبل ولو کردم  تیسکوینصف شکالت و ب نکهیرو خوردم و بعد ا مییمن؛ منم بدون تعارف چا ییمبل روبرو

 تنش بود. ینجلباس نار هینگاه کردم که  نازیو به آ

 ؟یدونست یم ادیبهت م یلیخ ینارنج زمی_ عزمن

 ابروش رو باال انداخت. هیحرفم  نیا با

 ؟ی_ مطمئننازیآ

 رو به تظاهر گرد کردم و گفتم_ آره صدرصد. چشمام

 خرم نکن برو سر اصل مطلب. زمی_ عزنازیا

 .ارینه ن یدیکل حرفام رو نشن نکهیتا قبل ا یخوام ول یازت م یزیچ هی نیاز خدا خواسته گفتم_ بب منم

 _ باشه بگو.نازیآ
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 .رمیکلوپ شبانه م هیمن امشب به  نازی_ آمن

بد نکن چون کامال به کارم ربط داره؛ اگه امشب باهام  یکه گفتم چشماش رو گرد کرد که زود ادامه دادم: اصال فکرها نیهم

و منم به عنوان  یریگ یم لمیه تو اون حالت ازمون فرقصم ک یم یکیکلوپ من با  نیتو ا ،یکن یبهم م یکمک بزرگ یایب

 لطفا. نازیآ ایکنم باهام ب یکنم، خواهش م یاون ازش استفاده م هیمدرک عل

دونم که اصرارم  یبزرگ شده هر چند خودم خوب م یخانواده مذهب هیچون اون تو  اده؛یخورده ز هیقبول نکنه  نکهیا احتمال

واسه من باشه چون اگه قبول کنه فقط به  وفتهیب یاگه اتفاق دمیم حیکه ترج وفتهیب یچون ممکنه اونجا هر اتفاق هیمسخره ا زیچ

 قبول کنه. مکن یخاطر من اومده هرچند فکر نم

 به خودم اومدم. نازیآ یفکر بودم که با صدا تو

 انقدر مهمه؟ یچه کار ام،یممکنه ب یبد حی_ اگه توضنازیآ

 افتاده رو خالصه وار بهش گفتم. اریکه واسه سات یاتفاقات انیجر

کار واسه هردومون  نیکه ا یدون یخودت خوب م ؟یبهش دار یبه خاطر موکلت؟! رها من رو گول نزن حس یعنی_ نازیآ

 .گمیم نیخطرناکه من به فکرتم رها به خاطر هم یلیبخصوص خودت خ

 شد. یچشمام تداع یجلو اریصورت سات نازیحرف آ نیا با

 هیکشتن  یگذره حت ینم یکار چیبزنه؛ از ه شیباشه که بخاطر عشقش دست به آب و آت یتونه عاشق کس ی_ آدم چطور ممن

 . رهیپس همون بهتر اصال شکل نگ رهیم نیاز ب رهیصورت بگ نکهیقبل از ا یآدم؛ پس همچین حس

 !؟یکن یامشب کمکم م هی ال،یخی_ ب

 خودش قفل کرد یست هااومد کنارم نشست، دستم رو تو د نازیآ

 خودمم. یآماده کمک به دوست جون ییکه تو بخوا ی_ نه تنها امشب بلکه هر شبنازیآ

 _ ممنون.من

 میخونه من اونجا آماده ش میو باهم بر ارهیگفتم لباس واسه شب ب نازیداد؛ به آ ینگاه کردم؛ چهار رو نشون م نازیساعت خونه آ به

 که قبول کرد. م؛یو بعد بر

 تو. میرو دادم؛ در خونه رو باز کردم و رفت یتاکس هیکرا پول

زانو بود رو  یدار بود که تا باال نیش چ هیبود و بق دهیکمرش چسب یکه از باال یلباس مشک هی نازیآ م؛یآماده رفتن بود هردو

رو موهاش انداخته  یشال خاکستر هیبود و  ختهیخوشگل شده بود، موهاشم دورش ر یلیکه خ میمال شیآرا هیبود و با  دهیپوش

 بود.

موهام رو  دم،یساپورت همرنگش پوش هیبود رو با  اهیزانو که س یدامن باال هیو  دمیتنگ و جذب تنم پوش دیسف رهنیپ هی خودمم

 گذاشتم. کمیکوچ فیرو تو ک میرو سرم انداختم؛ گوش ینطوریرو هم دیشال سف هیسرم محکم بستم و  یباال

 گفت. امیکه مهراد تو پ یبه اون آدرس میو رفت میخوشگلمون رو پامون کرد یهردو کفش ها ن،ییپا میرفت

 .گهیان د وونهیکنند که صدا به صدا نرسه، د ادیرو ز کیموز یانقدر صدا دیفهمم چرا با یواقعا نم من

 بزرگتر. کمی نجایتفاوت ا نیبا ا ه؛یهم مثل همون کلوپ قبل نجایا

، صورتش رو کج و معوج  دنیرقص یاون آدم ها که مثال داشتن م دنیبا د نازیآ م؛یبود سادهیوا زیم هیگوشه کنار  هی نازیو آ من

 خنده دار شده بود. یلیکرد که خ یم

چرا از خودشون حرکات اضافه در  ستنیرقص بلد ن یهمه انقدر چندشن؛ وقت نجایبشنوم داد زد: چرا ا نکهیبخاطر ا درگوشم

 .ارنیم

 اومد تو. یداشت م یخود کثافتش از قسمت ورود هویگشتم که  یدونم تکون دادم و با چشم دنبال مهراد م ینم یو به معنار سرم

 .اریبفرست واسه سات ،یرو گرفت لمیکه ف نیهم نازیداد زدم: آ نازیگوش آ در

 ؟یکه عصر بهم داد ی_ به همون شماره انازیآ



 

novelfor.ir 

 رمان موکل یا عشقم انجمن رمان فور

 _ آره همون.من

 کرد؛ حاال وقتشه. یم ییمبل راهنما هیها اون رو به سمت  شخدمتیاز پ یکیکردم که  یمهراد نگاه م به

 خوب. یریبگ لمیکه عالمت دادم، ف نیمن رفتم تو مواظب باش هم گهی_ خوب دمن

رقص  یسکو یبگه همه از رو کروفنیرو بهش دادم و بعد گفتم از م یسیآهنگ انگل هیو اسم  یج یرفتم سمت د نازیآ OK با

 جا نشون بدم. هیهنر رقصم رو  دیبا گهید ن،یین پابر

با هر حرکتم به اون  دمیرقص یآهنگ م تمیبا ر یآهنگ به طور محشر یکردن؛ با صدا میو نور رو من تنظ یوسط سکو رفتم

 کرده بودم. میکردم و چشمام رو مهراد تنظ یاشاره م

قراره  ییفهمه چه بال یزدم که نم یرم  به لبخند کنار لبش تو دلم پوزخند یم شیدارم خوب دارم پ دمیلبخند کنار لبش فهم از

 .ادیسرش ب

 خودت گورت رو بکن با لبخند رفتم طرفش. یبا پا ا،یبود تموم شه که آقا از جاش بلند شد اومد سمتم؛ آره ب کیآهنگ نزد گهید

کم بود که با  یلیمون خ نیندادم بفهمه؛ فاصله ب اجازه یاول تعجب کردم ول دیرقص یهماهنگ با من م یلیکه اومد خ نیهم

 حرکت آخرش که من رو چند بار چرخوند و خم کرد رو دستاش و همزمان شد با تموم شدن آهنگ. 

 کارش رو خوب انجام داده؛ خواستم برم سمتش که مهراد بازوم رو گرفت. دمیلبخند رو لبش بود که فهم هینگاه کردم که  نازیآ به

 اسلحه به هوا رفت، مهراد ولم کرد. کیشل یرفت و صدا یبه خاموش کل سالن هوی

 یو صداش م دمیدو یم ینطوریهم ادیب نازیسر آ ییبال نکهیچه خبره؟! با ترس ا نجایا ایخدا ییوا دن؛یکش یم غیاز ترس ج همه

 .دیرس یاسلحه اصال صدا به صدا نم کیشل یممتد و صدا یها غیبه خاطر ج یزدم ول

دونستم،  یرو م یآروم باشم ممکنه فرار کرده باشه؛ قسمت خروج دینه با یبخشم ول یهرگز خودم رو نم ادیب نازیسر آ ییبال اگه

 کشوند.  یطرف م هیدستاش رو محکم گذاشت رو دهنم و من رو به  یکیخواستم برم که 

از فرصت استفاده کردم و محکم رو زود  رونیکه من رو آورد ب نیشد هم یکردم از دستش خالص شم اصال نم یتقال م یهرچ

 .دمیپاش کوب

 _ آخ

 .دمیکه در بدنم بود، دو یدستش فرار کردم با تمام جون ریشل شد، منم زود از ز دستاش

 ! ن؟یک نایا ایخدا دنیدو یبه پشت سرم نگاه کردم چند نفر دنبالم م برگشتم

پشتم بودن، رو صورت  گهیچند نفر سد راهم قرار گرفتن؛ عقب گرد کردم که فرار کنم اما چند نفر د هویجلوم نگاه کردم که  به

 .نمیتونستم صورتشون رو بب یهمه شون نقاب بود و نم

 ...نجایا یکس دیشدن که داد زدم: کمک، کمکم کن یم کیقدم داشتن بهم نزد قدم

 یاهیچشمام س هویدستمال رو گذاشت رو دهنم؛ تقال کردم که  هیکنم  یبتونم کار نکهیزود سمتم حمله ور شد قبل از ا شونیکی

 .دمینفهم یزیرفت و چ

 بودم. یزندون یانبار هیبسته بودن و تو  یرو باز کردم، خواستم چشمام رو بمالم که دست و پام رو به صندل چشمام

 هستن. یک نایچه خبره؟ ا نجایبفهمم ا دیکردن؛ با دادیکردم به دادو ب شروع

 نجاتم بده. ادیب یکی.... ستین نجایا ی_ کمک، کمک  کسمن

 یبود چشمام رو زود بستم وقت کیتار یکه درو باز کردن، چون انبار نیهم دمیرو تو در شن دیچرخوندن کل یصدا قهیچند دق بعد

 چشمام رو باز کردم. دمیبسته شدن در رو شن یصدا

 حد ممکن باز کردم. نیو از ترس و تعجب چشمام رو تا آخرکه جلوم بود شوکه شدم  یکس دنید با

 ؟یخوا یم یاز جونم چ یآورد نجای_ ت....تو  چ... چرا من رو امن

 ؟یکن یزبون دراز یخوا ینم گهی! د؟یلکنت زبون گرفت هی_ چدیوح
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 !؟یترس یکرد و ادامه داد: نکنه م کیحرفش خودش رو به صورتم نزد بعد

 هاان؟ ؟یخوا یاز جونم م یبه خودم مسلط شدم و گفتم_ چ کمیچشمک زد؛  هی بعد

 داد زدم تیرو از عصبان هان

 خوام..... یاز جونت م یچ نکهی! خوبه خوشم اومد؛ درمورد ا؟ی_ آها پس هنوز پررو و زبون درازدیوح

 خوام فقط خودت. یخوام، خودت رو م یشد و ادامه داد: خوب به نظرم من که جونت رو نم متفکر

خودم رو نباختم و گفتم_ دست از سرم بردار تو از کجا وارد  یول دهیرنگ از رخسارم پر ادیبه احتمال ز دمیحرفش ترس نیا با

 دروغگو. یشد میزندگ

 احمق! اریبهت گفته؟! اون سات  یهارو ک نیهاا بعدشم ا ستمیانقدر مهربون ن شهیمودب باش من هم مینداشت گهی_ نوچ نوچ ددیوح

 .یاحمق باشه اون فقط خود کثافتت یزدم: درست صحبت کن اگه قراره کس داد

 خانم کوچولو. یشیم ی! چه زود عصبانمیخبر یوسط وجود داره و ما ب نیا ی_ نکنه داستان عاشقدیوح

 رو ندادم و تمام نفرتم رو تو چشمام جمع کردم و بهش دوختم. جوابش

 مکث هیاز  بعد

 . اریانجام بدم؛ واسه صحبتم وقت بس دیهست که با یکار هی یشم ول ی_ از صحبت باهات خسته نمدیوح

 بند حرفش رفت و دوباره در رو قفل کرد. پشت

طناب رو به  ایاون عوض نکهیبه خاطر ا یشل بشه و بتونم بازش کنم ول کمیدادم که طناب دور دستم  یتکون م یرو ه دستم

 .دمیکش یشدو ناچارا از تقال دست م یبه مچم وارد م یدید شدکردم در یدستم سفت بسته بودن، هربار که تقال م

 !؟یچ ارهیسرم ب ییخودت کمکم کن اگه بال ایخدا

وسط وجود  نیا یتو سرم اکو شد: نکنه داستان عاشق دیحرف وح هویافکار بد ازم دور بشن؛  نیرو چندبار تکون دادم تا ا سرم

 وسط وجود داره. نیا یداره....... نکنه داستان عاشق

حاضره جونشم بده؛ با  شیباشم که واسه عشق قبل یتونم عاشق کس یرو ندارم، نم نیچشمم اومد؛ من حق ا یجلو اریسات چهره

 کنم. یخودم رو نابود م شتریکار ب نیا

 《یرس ینم ییمونه، به جا یم لیرو تردم دنیطرفه مثل دو هیعشق  》جا خونده بودم که  هی قبال

 .یکه بود یهست ییهمچنان همون جا یول یزنیمحضه، خوب راست گفتن فقط درجا م قتیحق

 واسه نجاتم اقدام کنه. یمخمصه نجاتم بده چون جز خودت فکر نکنم کس نیخودت صدام رو بشنو و کمکم کن، از ا ایخدا

 *اریسات

 .نگید نگیبلند شد؛ د میگوش ینه و پونزده بود که صدا ساعت

 داشتم. امیپ هیشماره ناشناس  هیکه از  میسمت گوش رفتم

دور گرفته شده بود چهره  بایفاصله تقر هیچون از  دیرقص یدختر داشت م هیبود که  یپارت هیکردم ...  ییرو پال لمیبود؛ ف لمیف هی

 رها. یکارو نکرد نی...... نه امکان نداره تو انیرو دختر زوم کردم که ا نم؛یتونستم خوب بب یدختر رو نم

 نیچطور همچ ی...لعنتینتونستم خودم رو کنترل کنم و داد زدم: لعنت گهیتموم شد د لمیف یکردم؛ وقت یجمله رو تکرار م نیا یه

 رها. یرو کرد یکار

 شماره ناشناس رو گرفتم؛ نفسم به شماره افتاده بود. اون

 :دیچیدختر تو گوشم پ هی یصدا

 دیی_ الو بفرما



 

novelfor.ir 

 رمان موکل یا عشقم انجمن رمان فور

 هاان؟ یفرستاد هیچ لمیف نیا ؟یهست ی_ تو کمن

 حرفام رو با داد گفتم که جواب داد کل

 .دهیم حیرو توض یو همه چ ادیمگه رها واستون نگفته؟! رهاگفت که خودش بعد کلوپ م یچ یعنی_ 

 بودم. جیو گ یحرفاش عصب از

 واضح بگو. کمیواسه خودت  یگیم ی_ چ

 سرش اومده  یی_ نکنه...نکنه بال

 داد: حیپشت سر هم توض هیو با گر هیگر ریبعد حرفش زد ز هوی

 خواد مشکل شما رو حل کنه. ی....گفت ممیاونجا...رها گفت بر می_ ما....ما رفت

رو کامل  ینکن، همچ هیآروم باش و گر کمیو گفتم_  دمینفهم یزیزد؛ از حرفاش چ یحرف م دهیبر دهیکرد و بر یهق م هق

 بگو االن رها کجاست.  

 فه شدم کرد، کال یم هیگر همچنان

 دونم. ی_ من... نم

 گه؟ید ی_ خونه رها رو بلد

 جواب داد: زود

 . امیاالن م نیدونم هم ی_ آره ...آره م

به  ادیسر رها ب ییبال نکهیدوباره اون حادثه تکرار شه، از ا نکهیکردم از ا یخونه رو متر م یرو پرت کردم رو مبل؛ ه یگوش

 تونم اونم از دست بدم مخصوصا االن که...... ینه نم دم؛یترس یوضوح م

در خونه رها نشستم و کالفه دستم رو تو موهام  یجلو رون،یشدم؛ از خونه زدم ب یجا بند نم هیبودم  یبس کالفه و عصب از

 چراغ ها خاموش بود. یبه خونش نگاه کردم همه  دمیکش

 کجا! ؟یی_ رها آخه کجا

 شد. ادهیپ نیدختر از ماش هی دیکه رس نیاومد هم یداشت م یتاکس هیم نگاه کرد ابونیبه خ نیماش یصدا با

 رهاست. یمنش نکهیا

 رها_ سالم من دوست رها هستم. یمنش

 قرمز شده بود. یحساب چشماش

 !ه؟یچ لمیاون ف شده؟یگفتم_ رها کجاست؟ چ زود

 بگه که نذاشتم یزیخواست چ 

 .شهینم نجایتو ا میبر دیای_ ب

 پشت سرم اومد تو خونه. یمخالفت چیه بدون

 _ خوب منتظرم ... رها کجاست؟

 که به خودش مسلط شد کمیش رو کنترل کرد و  هیگر

خواد که ادامه داد واسه کار و  یرو ازم م نیاول تعجب کردم که رها ا ،یپارت ایازم کمک خواست گفت باهام ب شمی_ رها اومد پ

 . ارهیشما رو به سمت خودش ب سین برقصه تا اون دوست پلبه شما کمک کنه منم قبول کردم؛ قرار شد او دیبا

 رفتم. یراه م یساکت شد؛ به شدت اعصابم خورد شده بود و ه گهیاز جام پا شدم که د دمیرو شن نیکه ا نیهم
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با  حالت جنون بهم دست داد و هویکرد؛  یکار رو م نیا دیسخته، بخاطر کار هم باشه نبا یلیحرفا واسم سخته... خ نیا هضم

 تو هال و همزمان داد زدم: نه. ینیتزئ نهییتو آ دمیمشت کوب

 دمیازش نشن یجواب یرو مبل نشستم و گفتم ادامه بده که وقت یقبل یاصال واسم مهم نبود؛ سرجا یاومد ول یدستم داشت خون م از

 نگاهش کردم

 . ادی_ از دستتون داره خون م

 _ به درک...ادامه بده.

 _ اما...

 زدم_ ادامه بده. داد

رقص تموم شد همه جا  نکهیگرفتم بعد ا لمیاون اومد سمتش منم ازشون ف ینگفت و بعد چند لحظه ادامه داد: وقت یزیچ گهید

خونه شما  دمیرس یو فکر کردم رها هم رفته که وقت رونیمن زود اومدم ب ؛یانداز ریشروع کردن به ت یعده ا هیشد و  کیتار

 .دیدون یخودتون م که شیو بق دیزنگ زد

 .رونیاز خونه زدم ب هیاون نباشه؛ زود از جام بلند شدم، بدون توجه به اون منش دوارمیترسم که ام یم زیچ هی از

کثافت رها رو  دیاون وح ادیرو کرده به احتمال ز نکاریرها؟ خدا من رو لعنت کنه که بخاطر من ا ییشدم؛ کجا نیماش سوار

 .یباشه اووف لعنت دهیدزد

 شماره ناشناس بود که جواب دادم: هیبلند شد؛  میزنگ گوش یصدا

 خان. اری_ سالم سات

 هاان؟ ؟ییکجا ؟یرها رو کجا برد یشدم و داد زدم: کثافت آشغال عوض وانهیصداش د دنیشن با

 و جواب داد: دیخند

 برسونم؟! بیبهش آس ادی_ آروم آروم رها جاش امنه به نظرت من دلم م

 گفت یطعنه م حرفاش رو با همه

 رو بده دست رها زود باش. ی_ گوش

 توروخدا کمکم کن نجاتم بده. اری...ساتاریزد: سات یکرد و داد م یم هیرها اومد که داشت گر یصدا

 ببره. گهیکشور د هیخواد من رو به  یم یعوض نی_ ارها

 . دمینجاتت م زدلمیتونه بکنه نترس عز ینم یغلط چی_ نگران نباش رها، همن

 خود نحسش اومد یصدا هوی

 دعاگوم باش. ،یبار صداش رو بشنو نیلطف رو کردم و گذاشتم واسه آخر نی_ بهت ادیوح

 بگو. ؟یپول... شرکت؟! چ ؟یخوا یم یگفتم_ از من چ یعصب

 دیبلند خند یصدا با

بدون که من  نمیاالن روبرومه؛ اداشتم که اونم  ازین زیچ هیبه پولت ندارم فقط به  یازی_ نوچ نوچ نوچ من خودم پول دارم ندیوح

 ذارم. یجواب نم یرو ب یکار چیه

 قطع کرد. بعد

 روندم. سیرو روشن کردم و به سمت اداره پل نیرها؛ ماش دمیم نجاتت

مثال از جاش بلند  یدوست یبه معنا دیمن رو د یوقت ؛یشدم و رفتم تو اتاق اون مهراد عوض ادهیپ نیزود از ماش دمیکه رس نیهم

 .نیمشت خوابوندم تو صورتش، پرت شد رو زم هیشد و اومد سمتم، معطل نکردم و 

 کارت دارم. نیبش زیگفتم_ پاشو برو پشت م زود
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 ؟یاز حرکتم شوکه بود که داد زدم: مگه کر هنوز

 نشست. یجاش بلند شد و رو صندل از

 ؟یشده افسار پاره کرد ی_ چمهراد

 چشمام هست. یجلو لمیاون ف هنوز

 صورت... نیا ریدر غ یبهم کمک کن دی_ خفه شو با

 رو نشونش دادم که چشماش رو از تعجب و ترس گرد کرد؛ شوکه شده بود. لمیف

 انتخاب با خودته. ؛یبش مونیاومدنت پش ایکنم از به دن یم یخدا قسم کار یبه خداوند ایکنم  دایرها رو پ یکن یبهم کمک م ای_ 

 هه. دمید یچشماش ترس رو م تو

 کنم. ی_ باشه قبوله بهت کمک ممهراد

اجازه رو  نیبهت ا یسیکه تو پل ییاز اونجا م؛یکن یاونجا رو بررس یها نیبه اون کلوپ و دورب میبر دی_ پس زود باش پاشو با

 .یها رو نگاه کن نیکه دورب دنیم

 که گفت. یمون آدرسبه ه میشدم و مهراد آدرس رو گفت و رفت نیسوار ماش زود

 بود. نیرو زم یادیز یها شهیبود و خورده ش ختهیتو کلوپ، همه جا داغون بود، کل سالن به هم ر میو رفت میشد ادهیپ نیماش از

 ه؟یک نجایا سیی: ردمیاونجا پرس یاز کارگرا یکی از

 .دیی_ بفرما

 یها نیدورب دیو گفتم_ با دمیخورد چهل و پنج ساله باشه رو د یو چاق که احتماال بهش م شویمرد ر هیسمت صدا برگشتم که  به

 .میرو چک کن نجایا

 _ اون وقت به چه مناسبت؟

 به چه مناسبت؟! یدیدزدن؛ حاال فهم یمن هستش رو م هیدختر که االن زندگ هی یراندازیمناسبت که همون شب ت نی_ به ا

 اومد جلو که دعوا نشه. مهراد

 ...مسیمن پل دینی_ ببمهراد

 .دیصورت بازداشت نیا ریدر غ دیکن یرو دراورد و بهشون نشون داد و بعد ادامه داد: بهتره باهامون همکار کارتش

 .میکرد دایکه پ میبود شبید لمیف خیدنبال تار م؛یکرد یها رو نگاه م نیدورب میداشت م،یاتاق بود تو

 .میدیرها رو به زور سوار کردن د ایکه اون عوض ینیپالک اون ماش م،یکرد یرو بررس رونیب یها نیدورب چون

 زنگ زد. یکیرو درآورد و به  یزود گوش دیکه د نیهم مهراد

 داد. یکارش رو به نحو احسنت انجام م شهیخواست، هم یم اگه

 کن. ادداشتی گمیشماره پالک م هیاالن  نیالو... مت -مهراد

-... 

 کن و آدرسش رو واسم بفرست. شیابیسوال نپرس فقط زود رد -مهراد

-... 

 آره منتظرم. -مهراد

 رو قطع کرد و رو به من ادامه داد: شیگوش

 گفت حله. شهیکنه م شیابیاگه زود رد -مهراد



 

novelfor.ir 

 رمان موکل یا عشقم انجمن رمان فور

 باشه تکون دادم و گفتم: یرو به معن سرم

 منتظرتم. رونیمن ب -

 بود. شیو سرش تو گوش رونیمد بدر کلوپ منتظرش بودم  که با عجله او یاومدم؛ جلو رونیب یتشکر چیه بدون

 دیکه من رو د نیهم

 زود باش سوارشو آدرس رو فرستاد. -مهراد

 که بهم داد روندم.  یشدم و با تمام سرعت به سمت آدرس نیزود سوار ماش دمیکه حرفش رو شن نیهم

 *رها

 توروخدا نذار، کمکم کن. یشنو یچرا صدام رو نم ایببره؛ خدا گهیکشور د هیامشب من رو با خودش به  قراره

 واسش ارزش ندارم. لیذره هم به عنوان وک هیشده انگار اصال  الیخیکه انگار ب اریسات

حس ناب و  هیتو داستان ها و کتاب ها درمورد عشق خوندم که... که  شهیهمش مذخرفه؛ هم ه،یحس الک هیخوده،  یبهش ب حسم

 .مقدس و پاکه نطوریو هم شهینم یهرکس بیخاصه، نص

 .دهیرو واسه معشوقش انجام م یو هرکار شهیکور م یبه نحو شهیعاشق م یآدم وقت هی

 مرده اما عشقش بهش زنده هست. نکهیبه فکرشه؛ با ا شهیرو دوست داره هم ایدن اریسات

 اشکم شدم. سیمتوجه صورته خ هویکه  دم؛یدست کش میبه خودم اومدم و از افکار واه کمی

 کردم که حواسم نبود، اشک هام رو پاک کردم. هیگر یک من

زنم از  یبه مچ دستم، دست م یطناب رو محکم دور مچم بسته بود هربار وقت نکهیدست و پام رو باز کرد؛ بخاطر ا امروز

 .رهیگ یم م هیدردش گر

 ه به جونم افتاد.بهم گفت دوباره ترس مثل خور اریبعد از قطع کردن تلفن رو سات شبید دیکه وح یحرف یادآوری با

 . یخواستم بدون یشیزنم م م،یاز کشور خارج بش نکهیقبل ا -دیوح

 هرگز. وفتد؛یب یاتفاق نیذارم همچ یجونم هم تموم بشه باز نم متیاگه به ق ی... حتنه

 باز اومد. دم؛یرو تو در شن دیچرخوندن کل یصدا هوی

 کز کرده بودم و زانو هام رو بغل کرده بودم. وارید گوشه

 زل زد و گفت: بهم

 واست آماده کردم. گهیاتاق د هی... یو زانو هات رو بغل گرفت یپرنده کوچولو چرا اون گوشه نشست -دیوح

 .امیجا نم چیمن با تو ه -

 و بلندم کرد که گفت: دیرو کش دستم

 .یایم -دیوح

 ها جواب داده. لمیوارد بشم چون اکثرا تو ف استیاز راه س دیبه سرم زد با یفکر هیمخالفت کنم که  خواستم

 فرار کنم. یراه هیگولش بزنم و از  یجور هی دیبا

 !؟یکن کاریچ یخوا یم یول امیباشه م -

 رفتم. یمنم مثل جوجه اردک دنبالش راه م د؛یجوابم رو بده دستم رو کش نکهیلبخند زد و بدون ا هی

 داره. یادیز یساختمون متروکه هست که اتاق ها هی دمیتازه فهم میاومد رونیکه ب یانبار از

 اتاق کشوند و درش رو باز کرد هیرو به طرف  من
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 تو بانو. دییبفرما -دیوح

 .رسدیدر اون صورت راه نجاتم به صفر درصد م برهیمخالفت کنم باز من رو م اگه

 باشه. -

 قرمز به صورت قلب بود. یها تخت دو نفره داشت که رو تخت پر از گل برگ هیاتاق رفتم که فقط  داخل

 تحمل نکردم و گفتم: گهیبره به درک د استیخودت به دادم برس، س ایصدا قورت دادم؛ خدا یتخت، آب دهنم رو ب دنید با

 رو نابود نکن. میکنم زندگ یولم کن توروخدا، خواهش م -

 گفت: یحالت چیه بدون

 .یپس بهتره تقال نکن دمیرو که بخوام انجام م یکه من کار یباش دهیفکر کنم فهم یکه من رو بشناس ییتا جا -دیوح

 کنم یخواهش نم وونیح نیهرگز از ا گهید

 صورتش  یجلو رفتم

 فهمه. یازت خواهش کردم اما سگ که زبون آدم رو نم یآدم باش دیگفتم شا رتیغ یتف  ب -

 اومد داد زد: یخونش در نم یزد یم کارد

 ! که من سگم آره؟! خوب باشه بذار نشونت بدم... ؟یکن ی! که تو صورتم تف م؟یکرد یچه غلط -دیوح

 رو به سمت کمربندش برد و ادامه داد: دستش

 کنه. یم کهیت کهیکه سگ ت -دیوح

 یبه هوا م غمیکمربند به جز جز بدنم ج دنیو تا جون داشت با کمربندش زد با هر بار کوب نیحرفش هلم داد که افتادم رو زم بعد

 رفت.

کردم انگار خودشم خسته شد چون کمربندش رو  یضرباتش روحس نم گهیکل بدنم سر شد د گهیبا اون کمربند زد که د انقدر

 پرت کرد.

که خواست بهم  نیحرف زدن نداشتم هم ینا یکرد حت یبلندم کرد و انداختتم رو تخت، همه بدنم درد م نیسمتم از رو زم اومد

 پست رو گرفتن. وونیتو اتاق و اون ح ختنیمثل مور و ملخ ر دم،یبود که شن سیاسلحه و  پل کیشل یصدا هویشه  کینزد

 . دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیزود اومد سمتم خواست بلندم کنه که چشمام س اریسات

 *اریسات

 یم رید کمیاگه  گفت: یبا رها کنه، انقدر با کمربند زده بودش که دکترش م نکارویچطور تونست ا یکثافت عوض اون

 ممکن بود دستش رو از دست بده و نتونه حسش کنه. مارستانیب مشیرسوند

 شده. یبفهمم چ دیطرفم با هیتنها بذارم از  مارستانیتونستم رها رو تو ب ینم

 .ادیاتاق منتظر بودم که رها به هوش ب تو

 تحمل نکردم و به مهراد زنگ زدم. گهید

 بوق... دو بوق... سه بوق... الو کی_ 

 !ن؟یکرد کارشیرو چ وونیشد؟ اون ح ی_ چمن

 اعدام. ادیبه احتمال ز شن؛یم یاعتراف کرد االن همه شون تو بازداشتگاه هستند و فردا دادگاه ی_ به همه چمهراد

 ؟یمطمئن گهی_ اعدامه دمن

 _ آره مطمئنم.مهراد

 .نمیخودم بب یاخوام با چشم ی_ اون روز بهم خبر بده ممن
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 .یرو حذف کن لمیاون ف دیبا گهی... تو هم ددمی_ باشه خبر ممهراد

 رو خوردم. وونایاون ح یحلوا نکهیبعد ا یکنم ول ی_ حذف ممن

 رو قطع کردم؛ به سمت رها برگشتم که چشماش رو باز کرده بود انگار تو فکر بود. یگوش

 شه؛یاز حسم مطمئن بودم، بدون اون نم گهیدوباره ش خوشحال شدم د دنیدچقدر از  دونهیبه صورتش زل زدم، فقط خدا م قیعم

 دوستش دارم. یلیخ

 *رها

 ! نه؟یبخواد اونارو رو چوبه دار بب دیوگرنه چرا با استیبه فکر دن هنوز

 واسش وسالم. یلیوک هیتو فقط  یخودت رو گول نزن نیاز ا شتریبهتره ب رها

 یتو هم عاشقم بود یداشت؛ کاشک یبهش نگاه کردم که به صورتم زل زده بود چشماش حالت خاص دمیازش نشن ییصدا یوقت

 .یکاشک ار،یسات

 اومد رونیکنم از فکر ب ینگاهش م دید یوقت

 .وفتهیواست ب یاتفاق دمینگرانت بودم ترس یلی_ خاریسات

 از دستت بدم. دمیلب ادامه داد: ترس ریز

 گوشتم.  خی_ هنوز زنده م و بمن

 هول شد، اومد جلو رو تخت نشست. اریگفتم که سات یو از درد آخ دیکش ریکه پشتم ت نمیرو تخت بش خواستم

 کنم. یدختر مواظب باش بذار من بالشتت رو درست م واشی_ اریسات

 داد. یفحش م دیبه وح یلب ه رینشم و ز تیبالشت رو پشتم قرار داد که اذ بعد

 شم؟یمرخص م ی_ کمن

 .یباش نجایا یدو سه روز دیدردت کمتر بشه با نکهیکه، بعدشم دکترت گفت به خاطر ا ی_ تازه اومداریسات

 بلند گفتم_ دو سه روز؟! یصدا با

 .دمیم کیدو سه روز رو کش نیخونه، ا یبر یحالت پاش نیذارم با ا ی_ آره بعدشم دکتر بذاره من نماریسات

 حرفش خنده م گرفت. از

 ناراحتت کنه. ایدن نیتو ا یچیبخند نذار ه شهی_ هماریسات

 سخته.  شه،یوقتا نم یکنه ناراحت نشه و به ظاهرم شده بخنده اما بعض یم ی_ آدم سعمن

 خوشه. انهیپا هی ی... بعد هر سختیدونی_ خوب ماریسات

 نشده. یگیکه م نطوریواسه من ا چوقتیتونم درک کنم چون ه یحرفت رو نم نی_ امن

 چطوره؟! ؛ینا باور کن دمیپس به وقتش نشونت م_ باشه اریسات

 !یاگه تونست ی_ خوبه ولمن

 تونم. ی_ ماریسات

 بپرسم؟ یزیچ هی_ من

 !دم؟یدرست فهم نجامیمن امشب و فرداشب ا یعنیتکون داد که گفتم_  یسر

 _ آره. اریسات

 لب گفتم_ آره و زهرمار. ریز
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 شد  طونیش چشماش

 ؟یگفت یزی_ چاریسات

 تکون دادم و گفتم_ نه. یسر

 .دمی_ آها پس اشتباه شناریسات

 . یخوام بخوابم اگه بزار یم گهید رونی_ برو بمن

 به تو هم ندارم بخواب. یکار نمیش ی_ من رو کاناپه ماریسات

 یریتاث یول شدم یدنده به دنده م یبرد و ه یاصال خوابم نم یچشمام رو بستم ول دمیجوابش رو ندادم و پشت به اون خواب گهید

 نداشت.

تونم بخوابم  یم ییمن فقط تنها رونیبره خواستم بلند شم بگم برو ب یخوابم نم نیکنه به خاطر هم یکنم داره نگاهم م یم احساس

 تونم بخوابم. یم ادیتا اون م شیآخ رون؛یزنگ خورد و خودش رفت ب شیکه گوش

 .گهیم یتا من نفهمم چ رونیبهش زنگ زد که رفت ب ی... کیول

 به تو چه؟ -وجدان

 وقته بخواب که حوصله کل کل باهات رو ندارم. ریبه تو چه؟! االنم د یچ یعنیبه من هست  -

 ؟یترس یم قتیچرا، مگه از حق -وجدان

 ؟یزن یحرف م یدونم درمورد چ ینم یقتیچه حق -

 !گهید یخودت رو به اون راه نزن عاشق شد -وجدان

 رو دوست داره. ایهنوز دنبرو بابا تو هم دلت خوشه اون  -

 ؟یکه دوستش دار یکن یاعتراف م یعنی -وجدان

مرده، هنوز  ایدن نکهیکنه با ا یم یبه خاطرش هرکار استیاون هنوز به فکر دن یدوستش دارم ول میلیآره آره دوستش دارم خ -

 خوام بخوابم. یدوستش داره حقم داره خوب عاشقه؛ وجدان جون تو هم گمشو م

 *اریسات

 بله مهراد -

 پسر؟ یسالم خوب -مهراد

 افتاده؟ یاتفاق-

 روبه راهه. ینه نه همه چ -مهراد

 ؟یپس چرا زنگ زد -

 یدوست ها ایخودت  یهم نشون نده؛ مثال به دوست ها یبه کس یکن یرو اگه پاک نم لمیخواستم بگم اون ف  زهیامم... چ -مهراد

 اون دختر نشون نده خوب؟!

 کرد اعصابم خورد شد. یادآوریرو  لمیفدوباره اون  نکهیا از

 لوت بدم. سینکن به پل یکنم کار یم یبشم هرکار وونهید ،یشناس ینکن خودت خوب من رو م یمهراد با اعصابم باز -

 و زود جواب داد: دیترس دیرو شن سیکه اسم پل نیهم

 .ینشون بد یبه کس دمیباشه باشه آخه ترس -مهراد

 کنم؛ قطع کن حوصله ت رو ندارم. یهروقت اون هارو کفن کردن پاکش م -

 خر. یخوب آتو نده دست مردم پسره  یترس یکنه؛ انقدر م یمونه آدم رو کالفه م یمهراد هم مثل کنه م نیا
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 زد. یتو اتاق که رها دوباره داشت با خودش حرف م برگشتم

مرده اما  نکهیکنه با ا یم یبه خاطرش هرکار استیاون هنوز به فکر دن یدوستش دارم ول میلیآره آره دوستش دارم خ -رها

 خوام بخوابم. یهنوز دوستش داره حقم داره خوب عاشقه؛ وجدان جون تو هم گمشو م

دوستش  یلیگه خ یم ینطوریرو انقدر دوست داره که ا یرو خودش؛ ک دیو پتوش رو کش دیکه تموم شد پشت به من خواب حرفش

 استیکه اون هنوز به فکر دن دارم؟! گفت

 ممکنه منظورش من باشم. یعنی... یعنی

 خدا ییوا ؟یاگه من باشم چ ؟یمن نباشم چ اگه

 داد بزنم. یخواست از خوشحال یکه انقدر عاشقشه من باشم  دلم م یو ممکنه اون ستیطرفه ن هیکه حسم  نیا از

 خودش شدم. وونهیدونه که د ینم ؛یکنه هنوز تو فکرشم دختره روان یفکر م ایدن درمورد

کنم حاال  میتقس یکه ماله من باشه رو با کس یزیتونم چ یاز عشق حس انتقام بود که در وجودم رخنه کرده بود چون من نم شتریب

 .یزیچ نیچه برسه به همچ

 نیشدم اونم تا ا یعاشق نمبود هرگز دوباره  یعشق واقع هیدونم اگه حسم بهش  یم نمیدوست داشتم اما ا یلیرو خ ایدارم دن قبول

 هی گهیوار دوستش دارم، د وانهیبود برام اما بعدش کم کم وابسته ش شدم و االنم د لیوک هیفقط به عنوان  لیوار؛ اوا وانهیحد د

 تونم بدون اون سر کنم. یلحظه هم نم

 *رها

 بعدازظهر بود. میزد کم کم چشمام رو باز کردم به ساعت نگاه کردم دو و ن یکه به چشمام م دیخاطر نور خورش به

من جات  یگفتم تو برو مرخص یبه خرس قطب نیقیبه  یخاک تو سرم شب از بس با وجدانم سروکله زدم خوابم برد ول یوا یا

 خوابم. یهستم؛ مثل آدم که نم

 که از من بدتره. نیگم خرس ا یبود به خودم م دهیرو کاناپه خواب اریخورد به سات چشم

 .یکمتر شده بود؛ دستش بشکنه عوض شبیدردش نسبت به د یکرد ول یجام بلند شدم کل بدنم درد م از

بود چشماش رو که بسته  دهیمظلوم خواب یلیخ ار،یرفتم سمت سات نییاز تخت اومدم پا ال؛یخیخوام بهش فکر کنم پس ب ینم اصال

 پسر. یناز بش یزد؛ اله یتو چشم م یلیپرپشتش خ یبود مژه ها

 هویکه  دمیکوچولو دستم رو تو موهاش کش هیفکر نکنم بفهمه فقط  دهیدوست دارم دستم رو ببرم تو موهاش، االنم که خواب انقدر

 تعادلم رو از دست دادم و افتادم روش. د،یمچ دستم رو گرفت و کش

 هست. رایجذاب و گ یلیخ کیاز نزد چشماش

 مچت رو گرفتم هاا. خوب -اریسات

 ه؟یکنم خوب مگه چ دارتیب یگفتن به موهات دست زدم که اونطور یچون محرم نامحرم گهیکنم د دارتیخواستم ب یراستش م -

 .رونیب دمیزود خودم رو از بغلش کش یلیخ

 .یگ یآره آره بدون شک تو راست م -اریسات

 .ینیبب یندار رتیگم فقط تو چشم بص یراست م شهیمن هم -

 از رو کاناپه بلند شد و موضعش رو عوض کرد هوی

 دمیفهم یم یحوصله ا یب یگفت یخونه م و الک یهمون روز که اومد دیبا یانداخت ادمیخوب شد  ؟یگ یکه تو راست م -اریسات

 اون کلوپ هان؟  یبر یتو چطور تونست ؛یدار یکه نقشه ا

 تطرف هم حق داش هیاز  یول دمیذره ترس هیبود  یعصب یلیخ

الزم باشه  یهرکار نیمگه بد کردم بعدشم واسه کارم ارزش قائلم؛ به خاطر هم یخوب خواستم مشکل حل بشه و کم عذاب بکش -

 دم. یانجام م
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 دایبود که به ذهنت برسه؛ اگه جات رو پ یزیکارت خطرناک تر از اون چ نیا ،یرها قول داد یفهم یم یتو قول داد -اریسات

 ! ؟یچ گهیکشور د هیبرد  ی! اگه تو رو با خودش م؟یچ میکرد ینم

 شد و ترس به جونم افتاد. یادآوریواسم   دنمیدزد یبا حرفاش تمام صحنه ها هوی

 .ختمیر یصدا اشک م یو ب دمیلرز یاشکام؛ م لیشد با س یقطره اشک مساو هی

 یم هیداشتم گر ستادهیکه ا یبه سمتم اومد من زود دیحالت د نیکه من رو تو ا اریشد، سات یم یصحنه ها همش برام تداع اون

 کردم رو به آغوشش کشوند. 

 .نیبش نجایا ایآروم باش؛ ب زمیعز دیکنم ببخش شیادآوریخواستم  یآروم باش بخدا نم دیرها ببخش -اریسات

 رفتم نشستم. یمخالفت چیکرد منم بدون ه تمیسمت کاناپه هدا به

 شد. یم دهیهنوز تو صورتم د هیهم اومد روبروم نشست؛ اشکام قطع شده بود اما آثار گر خودش

 زنگ خورد. شیکرد که گوش ینگاه کردم داشت بهم نگاه م اریسات به

 رو جواب داد: شیگوش نشسته

 قطع کن ستیبله مهراد اگه کارت مهم ن -اریسات

-... 

 پس بگو -اریسات

-... 

 دست نداشتن؟! یکار دزد نیمگه همه شون تو ا یچ یعنی -اریسات

-... 

 باشه ممنون فعال. ش؛یخودشون رفتن تو آت یبا پا -اریسات

 :دمیکردم و در آخر تحمل نکردم و پرس یصورتش رو کنکاش م کنجکاوانه

 شده؟ یزیچ -

 چند نفر بودن؟ دنیکه تو رو دزد ییرها اونا -اریسات

 !؟یدونست یشش نفر، مگه نم -

 کار دست داشتن. نیکردم همه شون با هم تو ا یفکر م یدونستم ول یم -اریسات

 ستن؟یمگه اونا ن -

 نیبه خاطر هم وفتن،یب ریباال بود که گ یلیخ سکشیکارش ر نیکنن چون ا یدونست اگه به اون ها بگه قبول نم ینه م -اریسات

 برن واسشون.  یزندان م یسه سال ادیه احتمال زکار که اونا هم باز داشت شدن و ب نیکنه واسه ا یم ریچند نفر اج

 مکث  هینگفتم که بعد  یزیچ گهید

 ست؟یمن گرسنمه تو گرسنه ت ن -اریسات

 سوالش بودم جواب دادم: نیکه انگار منتظر هم منم

 رو عمرا بخورم. مارستانیب یغذا یگرسنمه ول یلیخ -

 تکون داد یسر

 فالفل با دوغ چطوره؟ چیساندو رم؛یبگ یزیچ هی رونیرم از ب یموافقم پس م -اریسات

 .یعال -باز گفتم شین با
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 _ خوبه پس.اریسات

 بود اومد تو اتاق. کیبزرگ فالفل با دو تا دوغ که تو پالست چیربع با دوتا ساندو هیو رفت؛ بعد  دیرو پوش کتش

 یدوغ م کمیو  چیزدم به ساندو یز مگا هیو دوغ رو بهم داد منم نشستم رو تخت و شروع کردم به خوردن؛  چیاز ساندو یکی

 ها بود. یوانیخوردم، دوغ از اون ل

 خنده. ریزد ز دیکه من رو د نیهم هوینگاه کردم اونم مشغول خوردن بود؛ که  اریرو بلند کردم و به سات سرم

 .یجن زده شده پسره روان ایشده دو  وونهید ای کیخنده:  یداره که م لیدل دو

 ؟یخند یم یبه چ ه؟یچ -

 که خنده ش رو کنترل کرد. کمی

 !انیبهت م التیبیس -اریسات

 گفتم: ها؟! جیگ

 رو پاک کن. التیبیس گمیم -اریسات

 با دستش به لب خودش اشاره کرد بعد

 رو با پشت دست پاک کردم. المیبیس اریو به قول سات دمیحرکتش منظورش رو فهم نیا با

 کردم مثل آدم دوغ رو بخورم. یسع نباریبه غذا خوردنم ادامه دادم البته ا دوباره

 .دمیکش یپوف یحوصله گ یحوصله به ساعت نگاه کردم تازه پنج شده بود از رو ب یرو که تموم کردم ب غذا

 ؟یکش یچرا پوف م ه؟یچ -اریسات

 یشم اگه دور ازجونم فلجبا نجایا دیرو بدنم دارم که انقدر با یخوبه فقط چندتا کبود مونیمثل زندون م مارستانمیحوصله م، ب یب -

 بودم. یم نجایسال ا انیسال دیبا گهیشدم د یم یزیچ

 گم. یانگار واسش جوک م د؛یحرفم خند با

 !گهید یخوبه کم غر بزن فردا مرخص -اریسات

 مکث کرد کمی

 .میکن یباز ایب -اریسات

 ! ؟یچه باز -گفتم کنجکاو

 قتیجرئت حق -اریسات

 م، پس شروع کن. هیپا -

 .میهم نشسته بود یرو تخت روبرو هردومون

 قت؟یحق ایباش... جرئت  -اریسات

 .قتیحق -

 !؟یتا حاال عاشق شد -اریسات

 که جواب دادم: دیخند یم چشماش

 آره.-

 شد شتریرو لباش ب خنده

 ه؟یک -اریسات
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هم  یخودیا انتظار بخام به سرت نزنه ره الیکنه، خ یحسود نکهیا یزنه به جا یچشمکم م رتیغ یچشمک زد؛ ب هیحرفش  بعد

 نداشته باش.

 سوال حاال هم نوبت توه. هیفقط  -

 باشه بپرس. -اریسات

 قت؟یحق ایجرئت  -

 جرئت. -اریسات

 فکر کردم. کمینگاهش کردم  مرموزانه

 آها پس... -

 کردم مکث

رفتار کن که  یتو اتاق باهاش جور ادیکه م یزنم و پرستار یگذاشتن م یدکمه رو که واسه مواقع ضرور نیمن االن ا -

 بشه. یعصبان

 رو همزمان با تموم شدن حرفم باز کردم. شمین

 ؟یجد -اریسات

 آره. -

 .رونیب کننیپرتم م مارستانیشه از ب ینم -اریسات

 ترسو. -

 بگو. حاال هم نوبت منه. یدوست دار یهرچ -اریسات

 قت؟یحق ایجرئت  -اریسات

 .میکه عاشق ک رسهیم نیبگم مطمئنا سوال به ا قتیو اگرم حق هییونگه چه دختر ترس نکهیا بخاطر

 جرئت. -

 ؟یمطمئن -اریسات

 آره.  -گفتم قاطعانه

 .یایفکر نکنم از پسش برب -اریسات

 دم.  یانجام م یبگ یبابا هرچ یا -حرص گفتم با

 .یآخه فکر نکنم بتون -اریسات

 .اریسات گهیبگو د -زدم داد

 خنده با

 باشه آروم باش. -اریسات

 جون. ارینوکرتم سات یب دیکه با نهیجمله بهم بگو اونم ا یمکث کرد و بعد ادامه داد:فقط  کمی

 ادیم شیبالخره پ دمیفکر کنم اشتباه شن یلحظه کپ کردم ول هیحرفش  با

 .دمیفکر کنم نشن یبگ گهیبار د هیشه  یم -

 باز دوباره تکرار کرد شین با

 جون. اریبگو نوکرتم سات -اریسات
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 عمرا. -گفتم عیتند سر زود

 حسود. -اریسات

 بگو. حاال هم نوبت منه یدوست دار یهرچ -

 .میحرص خوردن و حرص دادن هردومون رو تخت ولو شد یو بعد کل میادامه داد یباز به

انقدر زمان زود گذشت اصال گذر زمان رو حس نکردم، هرچند حس کردن  یعنیخدا ساعت ده شبه  ییساعت نگاه کردم؛ وا به

 ممکنه. ریغ زیچ هیزمان در کنار عشقت 

 گرسنمه. -

 .ارمیرم غذا ب یمن نم نباریا یمنم، ول -اریسات

 خواد بره؟! نکنه من! یم یپس ک -

 نشست رو تخت پاشد

 .میغذا بخور رونیب میبر ایب -اریسات

 شدم نشستم روبروش بلند

 برو. یهروقت خواست ایب یهم که هتل، هروقت خواست نجایهه آره ا -

 رسونمت خونه. یکه، م مارستانیب میبرنمي گرد گهید -اریسات

 حرفش چشمام شاد شد نیا با

 اما دکتر... -

 ادامه بدم نذاشت

 .میفرار کن یا هیدکتر چه االن چه فردا؛ پا الیخیب -اریسات

 آره، چجورم.  -رو تکون دادم و گفتمسرم  خوشحال

 عوض کنم. ییرو تو دستشو مارستانیلباس ب نیا سایپس وا -رو تخت بلند شدم و گفتم از

 باشه فقط زود. -اریسات

 .رونیو اومدم ب دمیپوش ،ییلباسم رو برداشتم و رفتم تو دستشو عیسر

 .میخوب من آماده ام بر -

 نیبماند اون ب گهید دم؛یکه تازه از حبس آزاد شدن کش ییها یزندان نیمثل ا قینفس عم هی رون،یب میزد مارستانیکه از ب نیهم

 . میدرآورد یچقدر کارگاه باز

 پارک کرد. یرستوران محل هی یکه جلو میبود نیماش تو

 .میکنار پنجره نشست زیم هیتو رستوران، پشت  میرفت

 گارسون اومد قهیچند دق بعد

 د؟یدار لیم یچ -گارسون

 سادیسمت من برگشت و منتظر وا اریسات

 نوشابه. هیو  یرازیساالد ش هیبا  یماکارون -

 برنج سفارش داد. ،یماکارون یهم همون رو گفت فقط به جا اریسات

 سفارشات رو گرفت، رفت. نکهیبعد ا گارسون
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 کنه. دایادامه پ نیاز ا شتریسکوت ب نیاجازه ندادم ا گهید میلحظه تو سکوت غرق شد چند

 راهمون از هم جدا شد. گهید -

 نگفت. یچیبه چشمام نگاه کرد و ه قیعم

 م،یحرف زدن نداشت هینا چکدوممونیه میغذامون رو تو سکوت خورد م؛یسفارشات رو آورد و مشغول غذا خوردن شد گارسون

 .گهید یکیبا  دنشینه د ای دنشیاز دور شدن ازش، از ند دمیترس یم دمیشا ایبودم  نطوریا یکیحداقل من 

گارسون رو واسه صورتحساب صدا زد؛ خواستم من حساب کنم که در آخر در برابرش کم  ار،یسات میکه غذا رو تموم کرد نیهم

 گذاشتم اون حساب کنه. گهیآوردم و د

 رفت. یسرعت م نیبا کمتر اریسات نکهیگذشت با ا یزود م یلیانگار زمان خ م،یو به راه افتاد میشد نیماش سوار

 !ست؟یکم ن یلیتا خ چهل -

 نه... -اریسات

 لب ادامه داد: حداقل واسه االن. ریز یمکث بعد

باهاش کل کل کنم انگار  ستین یکس گهیکرد که د یم یادآوریداد انگار بهم  یسکوت عذابم م نیا میتا مقصد سکوت کرد گهید

 آخر راهه و راهمون از هم جدا شد. نیکرد که ا یم یادآوریبهم 

تازه  چ،یاز بغضم کم نشد که ه یزیاما چ دمیکش یقیآوردم، نفس عم نییرو پا نیماش ی شهیبغض تو گلوم چنگ زدم و ش به

 شد. ادترمیز

 رو تو در انداختم و بازش کردم و رفتم تو خونه. دیشدم و کل ادهیپ نیزود از ماش میدیرس یوقت

از  لمیف هیبا هم بودنمون مثل  یتمام صحنه ها ختمیر یند اشک مب هیشد  ریو اشکام سراز دیکه در رو بستم بغضم ترک نیهم

 گذشت. یچشمام م یجلو

فراموش کنم؟  یسادگ نیتونم به هم یکل کل ها و خنده هامون، دعواهامون، تو سروکله هم زدنامون؛ آخه من چطور م تمام

 تونم حسم رو پنهون کنم و تو دلم حبس کنم؟! یچطور م

 دارم. ازین یاز هر موقع شتریب یلیخودت کمکم کن به کمکت خ ایخدا

 سر رو بالشت گذاشتم. هیعوض کردن لباس هام رو ندارم و با همون لباس ها خودم رو تخت انداختم و با گر هینا

 کردم خوابم برد. هیدونم چقدر گذشت که از بس گر ینم

 یاصال حوصله  دمیبا چشم بسته پتو رو خودم کش نید به خاطر همکر یم تیخورد و چشمام رو اذ یبه چشم هام م دیخورش نور

 .دمیواسه انجام دادن نداشتم و دوباره گرفتم خواب میکسل بودم کار یلیشدن رو نداشتم خ داریب

 که بهار از چشمانش کوچ کرده... یهمانند پرنده ا نیغمگ نم،یغمگ 》

 که خشک شده... یدرخت مانند

 《که پژمرده شده است یگل و

 *اریسات

 متمرکز کنم. گهید زیچ هیلحظه هم شده فکرم رو  هیتونم واسه  یهمش به فکر رها هستم نم ومدهیخواب به چشمام ن شبید از

 به دلم چنگ زد. یغم بزرگ شبشیحرف د یادآوری با

 زده شده؟! نیراهم با اون تخم هیجدا کنم که بق یتونم راهم رو از کس یمن چطور م آخه

 پاره شد. میکنم؛ رشته افکارم با زنگ خوردن گوش یم یواسه به دست آوردنش هرکار نه،

 نگاه کردم و جواب دادم: میبه گوش کالفه

 کنم. یاونجا خفت م امیم یاگه باز مذخرفات سر هم کن نیباز؟! بب هیبله مهراد چ -
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 هروقت اعدامشون کردن بهت بگم. ینه بابا مهمه گفته بود -مهراد

 امروز؟ -گفتم تفاوت یب

 آره ساعت هشت شب. -مهراد

 .امیم -

به عکسه نگاه  یاز تو پوشه مخف ،یرو برداشتم رفتم تو گالر یگوش یزیچ یادآوریرو قطع کردم  و انداختم رو تخت؛ با  یگوش

 کردم.

 شد. یلبخند رو لبم اومد و اون شب واسم تداع هی

 شرط داره. -رها

 ؟یچ -

 عکس رو پاک کن. -رها

 باشه. -

 یدوست دارم نم یلیدختر رو خ نیمن ا ره؛یرو ازم بگ یدادم گوش یکردم چون احتمال م شینکرده بودم و به جاش مخف حذفش

 بشم. الشیخیتونم ب

 کنم. دایرها، اون شب باهام تماس گرفت رو پ یتو گزارشات تماس هام که شماره منش رفتم

اعصابم  یلیخ ادیسر رها ب ییبال نکهیبدهکارم؛ چون اون شب از ترس ا بهش یعذر خواه هی یدونم ول یاسمش رو نم هنوز

 .دمیخورد بود و سرش داد کش

 کردم و زنگ زدم: دایش رو بالخره پ شماره

 بوق... دو بوق... سه بوق کی

 بله؟ -

 ارمیالو سالم من سات -

 ن؟یداشت یسالم، بله از شمارتون شناختم امر -

هست که  ییزهایچ هیبهتون بدهکارم و  یعذر خواه هی دم؛یداد کش یخورد بود و سر شما هم چندبار یلیاون شب اعصابم خ -

 .میبه کافه نگار؛ اونجا صحبت کن دیایدارم اگه بشه ب اجیو به کمکتون احت میدرموردش حرف بزن دیبا

 باشه ساعت چند؟! -

 .قهیهفت و ده دق -

 د؟یندار یکار امیباشه پس م -

 نه فعال.-

 خداحافظ. -

 خوام. یاز خدا نم یچیه گهیانجام بدم د یکه تو ذهنم هست رو بتونم به خوب ییها زیچ اگه

 یهارو با چشم ها یمرگ اون عوض دیشدم و به راه افتادم با نیاومدم ساعت هشت بود؛ سوار ماش رونیکه از کافه نگار ب نیهم

 بگم. نیبه آرم دیهست که با یزیچ هی نکهیو ا نمیخودم بب

 رو داد. یهمه چ بیحتما قبل اعدام باهاش حرف بزنم که ترت دیکردم و بهش گفتم: با یبا مهراد هماهنگ قبلش

 سیپل شیباشه که پ نیترسش ا نکهیاز ا شتریکرده ب رییتغ یلیها هم خ یکنه تازگ یم یندم هرکار سیرو به پل لمیف نکهیترس ا از

 شود.  یزود مشخص م ای ریباشه د یزیهرچ لشینشون بدم؛ دل رو لمیف یکه مبادا به کس نهیلو نره به فکر ا



 

novelfor.ir 

 رمان موکل یا عشقم انجمن رمان فور

 داغون شدن. یخبر دار شدن به نحو هیاز قض یوقت نایا عموم

 یرو بزرگ کرده، م یپسر نیکه همچ کشهیگفت که عموم کمرش خم شده و از خودش خجالت م  هیزنگ زد با گر یوقت مادرم

کالم، گفته بعد اعدام پسرش با زن عموم و دختر عموم الناز که فقط  هینگاه کنه و فقط  چکدوممونیه یشه تو رو یگفت روش نم

 دیکه گفتم با نیبمونم هرگز، هم نجایا ییشه من با چه رو یکرده؛ گفته نه نم صراربابام ا یو هرچ رنیم کایهفت سالشه به آمر

 .میبر

 شون ادامه بدن. یعاد یندگشد مثل قبل به ز یسخت م یلیماجرا خ نیبعد ا میحق م بهشون

 . نمشونیزودتر از اونا اومدم که نب نیخواستم با عموم روبرو بشم بخاطر هم یرو پارک کردم و رفتم تو؛ اصال نم نیماش

 رفتم سمتش. دمیرو د مهراد

 اتاقه. نیسالم... تو ا -مهراد

 که بهش اشاره کرد. یسر جواب سالمش رو دادم و رفتم تو اتاق با

بود و  ختهینشسته بود، حال و روزش هم افتضاح بود؛ موهاش به هم ر یصندل هیرو  نیدر رو فشردم و رفتم تو، آرم رهیدستگ

 چشماش کاسه خون شده بود هه.

 روبروش نشستم و بهش زل زدم؛ با نفرت و خشم نگاهش کردم یصندل رو

 چرا؟ -

 من واقعا... -نیآرم

 سکوت باال بردم و دوباره تکرار کردم: یرو به معناکه دستم  مونمیپش ایخواست بگه متاسفم  یم

 رو واسه خودت نگه دار. تیمونیفقط بگو چرا؟! تاسف و پش -

 به حرف اومد بالخره

 یها عاشقشم؛ وقت وونهینگاه عاشقش شدم هنوزم مثل د هیتونم به جرئت بگم با  یم دمیرو اون روز تو شرکت د ایدن یوقت -نیآرم

اون  ،یاز حس اون خبر ندار یول یکه دوستش دار یکن یو احساس م یتازه باهاش آشنا شد یگفت هیکدختر  نیا دمیازت پرس

من؛ بعد  یبرا دیشد روزنه ام نیترسم از دستش بدم و ا ینه م ینه؟ که گفت ای یدوستش دار یبهش گفت دمیلحظه فقط ازت پرس

 .هیگر ریبگم زد ز یزیچ نکهیکه بهش دارم رو بگم، قبل ا یحرف بزنم و حس ایرفتم با دن یچند روز وقت

 کرد. یم هیگر ینطوریقبلش بغض داشت که نتونست خودش رو کنترل کنه و ا انگار

 بشه. یقشنگ بارون یچشم ها نیباعث شده ا یچ دمیپرس ازش

 بهم داد؟! یچه جواب یدون یم

گفت که چقدر عاشقت  یکرد؛ م یم هیگفت و همزمان گر که بهت داشت گفت عشقش رو نسبت بهت یگفت از حس یهمه چ از

 .ییترسه که تو اون رو نخوا یم نیتونه و از ا یشده و بدون تو نم

 ! ار؟یسات یفهم یروز نابود شدم، داغون شدم؛ م اون

 چقدر عذاب آوره.  کنهیباهات دردو دل م گهید یکیعشقت از عشقش نسبت به  یوقت یفهم یم

 دور تر. یو من از زندگ دیشد یم کتریبه هم نزد یاون روز شما ه بعد

 یزدم از تو با تمام وجودم متنفر بودم تو رو باعث و بان رونیشدم نتونستم تحمل کنم از خونه ب وونهید دیکه نامزد کرد یروز

 دونستم. یحال خودم م

 اون نقشه رو به دوستام دادم؛ که اونا هم از خدا خواسته قبول کردن. بیترت

 نگاهش کردم. ریدل س کیکردم و فقط همه وجودم چشم شد و  شیکامل رو تو اتاق زندونشب  هی

 شم مشخصه. هیکه بق نم،یبب گهید یکیتونستم اون رو ماله  یبود نم دهیفا یبا خودم کلنجار رفتم ب هرچقدر
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 نفرت نگاهش کردم  با

 عشق؟! یخودت رو گذاشت فیحس کث نیاسم ا -

 شه؟! هه. یکردن معشوقش م تیبه اذ یعشق؟! به نظرت عاشق راض گنیم نینظرت به ا به

 هوسه. هیتر از  یخال یتو فقط هوس بوده حت حس

 هیکه عشق دورتر از تصور  یکنند در حال یم یشده و همه ازش دور فیحس مقدس و پاکه که به خاطر امثال تو کث هی عشق

 گنجه. یمثل توه تو قلب و عقل شما ها نم یآدم

کردم؛ ازت  دایگمشده م رو پ مهیفقط اومدم ازت تشکر کنم که بخاطرت ن نمینحست رو بب ختیر نیاز ا شتریخوام ب یمن بعدشم

 ممنونم.

 خارج بشم  نکهیبلند شدم و به سمت در رفتم قبل ا یرو صندل از

 پسر عمو. امتیبه ق دارید -

 راحت برگشتم خونه. الیقطع شد با خ شهیهم ینفس اون زالو ها برا یاعدامشون، وقت بعد

 رو لبم اومد یکه واسه رها گذاشتم لبخند یزیسورپرا یادآوریبود اونقدر خسته بودم که رو تخت ولو شدم؛ با  میده و ن ساعت

 ماه بعد کی

 *رها

تم نخواس گهیزنگ زدم اما جوابم رو نداد د شیهم به گوش یدلتنگشم چند بار یلیندارم؛ خ یخبر اریماهه که از سات کی االن

شدم و  شیوارد زندگ لیوک هیباشم مثل  زونشیخوام آو یخواد مزاحمش بشم منم نم یغرورم رو بشکنم و برم دم خونش، حتما نم

 .رمیم شیهم از زندگ لیوک هیمثل 

بهش زنگ زدم و خواستم باهاش  ینگرفته؛ خودم چند بار یازم خبر ییاز اون شب کذا گهیمعرفت اصال نگم د یب نازیاون آ از

 .چوندیپ یبهونه من رو م هیهربار به  یخونه م ول ادیردو دل کنم و بهش گفتم بد

 رییتغ تمیآشنا شدم وضع اریکه با سات یشهر رو دوست ندارم حداقل از وقت نیا لیمثل اون اوا گهیکنم د یم ییاحساس تنها یلیخ

 کرده.

 یخبر ندادم م نایآماده هست به مامانم ا یگرفتم لباس هام رو تو چمدون جمع کردم، همه چ رازیپرواز واسه ش تیبل هی امروز

 کنم. زشونیخوام سورپرا

رو لبم اومد آه  یافتادم لبخند محو مونییروز آشنا نیاول ادینگاه کردم  میبه خونه کنار رون،یرو گرفتم و از خونه اومدم ب چمدونم

 و به راه افتادم. دمیکش یبلند

 کنم. یمعرفت خداحافظ یب نازیقبل رفتن از اون آ داقلح

 رو از تو مانتوم درآوردم شماره ش رو گرفتم. میگوش

 چهار بوق خانم جواب داد: بعد

 سالم رها جون. -نازیآ

 ؟یجون خوب نازیسالم آ -

 ؟یخوبه خوبم، از تو چه خبر خوب زمیآره عز -نازیآ

 کنم. یخواستم قبل از رفتنم ازت خداحافظ نازیخوبم ممنون؛ آ -

 ؟ی... کجا رفتنازیالو... آ -که گفتم ومدیازش ن ییصدا چیه

 بالخره به حرف اومد که

 ؟یریم ییمگه جا ؟یچ یعنی -نازیآ
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 .رازیگردم ش یدارم برم زمیآره عز -

 داد زد: دیکه حرفم رو شن نیهم

 !؟یحتما امروز به سرت بخوره که بر دیچرا آخه با ؟یچ -نازیآ

 دیچرا حتما با گهیبگه کال نرو م نکهیا یشده، به جا وونهیفکر کنم د ایدختر انگار زده به سرش  نیحرفاش چشمام گرد شد؛ ا از

 !یروان یامروز بر

 من رو ببخش. یکردم که ناراحت بش یاگه کار ن؛یباشم هم نجایخوام ا ینم گهیخوب چرا نداره که، د -

 .یبا زمیعز میزن ی! بعدشم من االن کار دارم بعدا حرف ما؟یاون دن یبر یخوا یمگه م وونهیدختر د -نازیآ

 که نداره. اقتیکنم؛ ل یچش شده؟! من رو باش خواستم زنگ بزنم ازش خداحافظ نیبگم قطع کرد ا یزیبذاره چ نکهیا بدون

 کردم. ینامعلومم فکر م ندهینشستم و به آ یصندل هیازم مونده بود؛ رو ساعت به وقت پرو مین دمیفرودگاه که رس به

 *نازیآ

 رو گرفتم بعد دو بوق جواب داد: اریرها آخ، زود شماره آقا سات آخ

 خانوم. نازیبله آ -اریسات

فرودگاه وگرنه همه  برنامه  دیاالن تو فرودگاهه هر لحظه ممکنه بره لطفا زود بر راز،یخواد برگرده ش یرها م اریآقا سات -

 خوره. یهامون به هم م

 .رمی... باشه االن میلعنت ؟یچ -

 *رها

فقط توهم زدنم کم بود  الیخیب زنه؛یداره صدام م یکیبلند شدم که احساس کردم  یرو خوندن از رو صندل رازیپرواز به ش شماره

 مشکالت اضافه شد. هیکه اونم به بق

 زد: رها یاشت صدام مد یکیبلند  یبا صدا نباریا

 اون صدا سرجام متوقف شدم   دنیشن با

 .دیمن رو به آغوشش کش دیکه بهم رس نیهم دیدو یداشت به سمتم م دمیرو د اریخودش بود؛ برگشتم که سات یصدا

 بشن. ریاشکام سراز دنشیباعث شد با د یماه دور هی نیا

 دلتنگش بودم. یلیکردم خ یم هیوقفه گر یب

پر از اشکم زل زد و  یرو از خودش جدا کرد و به صورتم نگاه کرد، چونه م رو تو دستش گرفت و باال آورد و به چشم ها من

 اشک رو از صورتم پاک کرد و در گوشم زمزمه کرد: یقطره ها

 هم ماله من اند.ها  دیمروار نیپس ا یتو ماله من گهیچون د یتلف کن ینطوریها رو هم دیمروار نیا یاجازه ندار -اریسات

 قهیدق هیتا  ستین دیعوضش اونقدر خوشحالم که بع یول دمیخجالت کش کمیکردن  یدور رومون نگاه کردم، همه به ما نگاه م به

 سکته کنم. گهید

 کنند. یهمه دارن نگاهمون م -

 ... یخوب بزار نگاه کنند حت -اریسات

 دستش رو دور کمرم حلقه کرد و داد زد: هیکرد و  مکث

 دوست دارم عاشقشم. یلیخانوم رو خ نیمن ا دیهمه بشنو -اریسات

 تو صورتم نگاه کرد دینگاهم رو د یکردم؛ وقت یهام از حرکتش گرد شده بود و با تعجب و دهن باز بهش نگاه م چشم

 وار عاشقتم. وانهیمن د یوقت وونهید یبر یخواست یکجا م -اریسات
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 کردنش دور از تصوره. فیخوشحال بودم که توص یابراز عالقه ش بهم به حد از

 زل زده بودم. اریسات به

 ؟یبگ یزیچ یخوا یخوب تو نم -اریسات

 دلخور بودم. یلیچشمک زد، ازش خ هیحرفش  بعد

 نگاهشون ذوب شدم. ریز رونیب میفعال بر -

 دیخند

 باشه. -اریسات

 که تو دلم بود رو بهش گفتم. ییحرف ها یهمه  رون؛یب میاومد یوقت

 . دمیکوب یش م نهیماهم رو براش گفتم، ازش گله کردم و با دست هام به س کی نیا یها و دردها هیبغض ها، گر ی همه

 .یحق دار یبگ یهر چ زمیعز یحق دار -اریسات

 .دیرو تو بغلش کش من

 ببرمت. ییجا هیخوام  یم -اریسات

 گفتم: کجا؟ کنجکاو

 .زهیسورپرا -اریسات

 خراب نشه. زشینکردم که سورپرا یکنجکاو گهیقند تو دلم آب شد و د یبودم از خوشحال زیکه عاشق سورپرا منم

 کرد. یخوند و به من نگاه م یهمزمان با آهنگ م اریسات ن،یماش تو

 میشد ادهیپ یرو پارک کرد، وقت نیماش اریسات م،یدیرستوران با کالس رس هی به

 بندم، خوب؟! یست هام چشمات رو مبا د -اریسات

 کرد. یم تمیموافقت سرم رو تکون دادم که دستاش رو گذاشت رو چشمام و همچنان هدا یبه معنا منم

 .سادیوا هویتو؛ که   میدر اومد که فکر کنم بازش کرد و رفت یصدا

 دارم. یشمرم دست هام رو از رو چشم هات برم یتا سه م -اریسات

 ... دو... سهکی -اریسات

 و هورا بلند شد. غیدست و ج یکه دست هاش رو برداشت چشم هام رو باز کردم که صدا نیهم

 شد. ختهیکوچک رو سرم ر یرنگ یزر و کاغذ ها یکه پشت بندش کل دمیکنارم شن یزیچ هیترکوندن  یشوک بودم که صدا تو

 شناختمشون. یهم بودن که نم گهید یسر هیم و نق نقو یدوست هام و مامانم و بابام و اون خواهر کوچولو ی همه

کرده بودن که روش  زونیپارچه خوشگل رو آو هی نکهیکرده بودند که محوش شدم و ا نیرستوران رو انقدر خوشگل تزئ سالن

 ها همش واسه منه. نیشد که ا ینم باورم《تولدت مبارک رها جان 》نوشته بود

از حافظه م  چوقتیبره؛ فکر کنم امروز ه ادمیبود که به کل اسم خودم هم  اریسات ریدرگنبود که امروز تولدمه؛ اونقدر فکرم  ادمی

 پاک نشه .

 .دمیگنج یخوشحال بودم که تو پوست خودم نم اونقدر

 سمتمون.  ومدنیکه با اون پسره، مهراد دست تو دست هم داشتن م دمیرو د نازیآ

 کنه؟! یم کاریچ نجایپسره ا نیا

 هان؟!  یبه سالمت یبر یخواست یکجا م ییسالم رها -نازیآ
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 داشتم؟! یوگرنه به نظرت اصال قدم از قدم برم دیکن زمیسورپرا دیخوا یدونستم شما م یآخه من از کجا م -و گفتم دمیخند

 قطعا نه. -میگفت همزمان

 خنده. ریز میهردومون زد بعد

 زدم و به مهراد اشاره کردم. نازیچشمک به آ هی

 .مینامزد شد -نازیآ

 حرفشم حلقش رو نشونم داد. بعد

 حد باز کردم و با تعجب گفتم: دروغ؟! نیرو تا آخر چشمام

 . مینه کامال جد -نازیآ

 اونم با اون سابقه شاهکارت؟! یکرد شیچطور راض یلیخداوک -تعجب سمت مهراد برگشتم و گفتم با

 خنده. ریحرفم همه زدن ز با

همچنان نتونستم خوددار باشم و  یکردم ول دایپ مانیاون موقع بود که به عشق در نگاه اول ا دمش؛ید یاون شب تو پارت -مهراد

 .دمیرقص

بهش نشون بده و  اریکه سات دمیترس یدوست شماست م دمیفهم یوقت نیگرفته به خاطر هم نازیرو آ لمیدونستم اون ف یها نم بعد

 یاز جانبش روبرو شدم حت یلیس هیشانس بهم بده که با  هیگفتم  دمیمفه یشانس به دست آوردنش رو از دست بدم، اما بعدا وقت

شانس بهم داد که  هیاصرار  یبعد کل نکهیکردم تا ا یم بشیدم خونش بودم و همه جا تعق شببود که بعدش هر نیریاونم واسم ش

 شانس دادن ها خودشم گرفتار عشق من شد. نیتو ا

 به مهراد زد. یپس گردن هی نازیکه آ دمیخند

نرفتم؛ راستش رو  میقبل یاز کار ها چکدومیشانس بزرگ رو داد توبه کردم و سراغ ه نیکه بهم ا یادامه داد: از روز مهراد

 .نازیاز نماز هام قضا نشده، همش هم بخاطر آ چکدومیخونم و از اون روز ه یمن نماز م یول دیباور نکن دیشا دیبخوا

 .گهیو چشماش نگاه کردم  و گفتم: عشقه دت قیبرگشتم، عم اریسات سمت

 تولدته. یباال لباس هات رو عوض کن نا سالمت میبر ایواسه بعد؛ ب دیرو بذار تونیعاشق یصحنه ها گهیخوبه د -نازیآ

 .امیباشه تو برو منم االن م -

 باش فقط زود. -نازیآ

 شدم. زیکنم خودم سورپرا زشونیخواستم سورپرا یرفتم؛ مثال من م میسمت پدر و مادر گرام به

 نیمن خودم اومدن به ا نکهیکردم با ا یم هیهردوشون رو بغل کردم و همزمان گر دمیبهشون رس یدلتنگشون شده بودم؛ وقت یلیخ

 من بودن. یها زیدلتنگشون بودم، عز شهیشهر رو انتخاب کردم اما هم

کردنمون تالش کرد، از  یچقدر واسه راض یدون ینم ه؛یتیشخص خوب و با یلیپسره خ زمیکنم عز یبه انتخابت افتخار م -مامانم

 گفت. یکلک چیرو رک و پوست کنده بدون ه یخوشم اومد که همه چ شتریب نشیا

دونم خوشبخت  یرو م نیداره ا یخوب یلیخ یکنه؛ ما رو با خانواده ش آشنا کرد، خانواده  زیمدت خواست تو رو سورپرا نیا تو

 کنه دختر گلم. یم

 کردم که واسش ارزش ندارم، چقدر خنگ بودم. یچه کارها که واسم نکرده بود من فکر م اریپر از اشک شد؛ سات چشمام

 دوست دارم. یلیخ یفسقل نیممنون مامان جونم هردوتون رو به اضافه ا -

 دختر گلم. میدوست دار یلیما هم خ -مامان

 کنه. ینم تتیاذ چوقتیدونم ه یشناسمش و م یم یکشتمش ول اره؛یقطره اشک به چشمات ب هی  هیفقط کاف -بابام

 .گهیزد: رها زود باش د یاومد که داشت داد م نازیآ یصدا هوی
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 .ششیاز مامان بابام جدا شدم و رفتم پ زود

 اومدم. -

 چه عجب. -نازیآ

 غر نزن اومدم. -

 نییپاهام بود که از کمر تا پا نییکه تا پا دیلباس سف هیناز کرده بود و  ناز،یکردم که صورتم رو به قول آ یکالباس میمال شیآرا هی

 ومد،یراحت تنم کردم؛ موهام که تا کمرم م یلیداشت که خ ریز هیداشت و کنارش  یش باز بود و شکل ماه هیزانو تنگ بود و بق

 همه رو اتو کردم.

 آماده شدم یوقت

 دختر. یمحشر شد -نازیآ

شروع کردن به  هویکه  اریهمه شروع کردن به دست زدن؛ رفتم سمت سات نییرفتم پا یشده بود؛ وقتخوشگل  یلیهم خ خودش

 گفتن: تولدت مبارک... تولدت مبارک.

 نره. ادتیداد زد: آرزو  نازیتا شمع روش بود خواستم فوت کنم که آ 24که  دمیسه طبقه رو د کیک هیبرگشتم  یوقت

 آروم و پر از آرامش رو داشته باشم. یزندگ هی اریر ساترو بستم و آرزو کردم که کنا چشمام

دستتون درد نکنه، چرا زحمت  یکادو ها رو آوردن و منم بعد کل یکی یکیرو باز کردم و فوت کردم؛ همه دست زدن و  چشمام

 .دیرس اریبالخره نوبت سات دیدیکش

 ؟یواسم ندار ییسمتش برگشتم و چند بار ابرو هام رو باال دادم و گفتم: کادو به

 درآورد و سمتم گرفت بشیجعبه انگشتر رو از تو ج هیجلو پام زانو زد و  هوی که

 ؟یکن یباهام ازدواج م -اریسات

 شده بودم. شوکه

 مونم با تو. یمنتظر جواب هستم هاا شلوارم زانو بندازه من م -اریسات

 خنده. ریحرفش همه سالن زدن ز با

 داد تیرضا یبابام نگاه کردم وقت به

 بله. -

 شد و انگشتر رو دستم کرد و همه شروع کردن به دست زدن. بلند

 عشق به چشماش نگاه کردم. با

 ؟یکن یخوشه، حاال باور م انهیپا هی یگفتم بعد هر سخت یدید -اریسات

 صدرصده. یداشته باشن؛ خوشبخت اریسات هیاگه همه مثل من  -

 نه بابا. -اریسات

 ممنون. -

 ... دوست دارم.یممنون باشم که بهم شانس خوشبخت کردنت رو داد دیمنم که با نیدرواقع ا -اریسات

 منم دوست دارم. -

 سال بعد چهار

 بهم کادو داد. اریشدم سات یدادگستر کی هیپا لیوک یکه وقت ییالیبه و میاومد

 زده. بشونیکجا غ ستیپدر و دختر معلوم ن نیها ا میدیرس تازه
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 ازشون نبود. یکه خبر ن؛ییکردم رفتم پا ید جاسازلباس هامون رو تو کم یوقت

و به آدم  هیچون منظره ش عال دمیهرچند بهشون حق م نجایو رفتم کنار ساحل؛ بله باز اومدن ا دمیو مانتوم رو پوش یروسر

 . دهیم یآرامش خاص

 سرده. نجایا ایکنارشون و گفتم: بهار مگه نگفتم بدون کت ن رفتم

 ایمامان، بابا گفت ب گهید دیلفت. ) ببخش ادمیکه مامان نفهمه منم زود اومدم  میبل یواسکی ایمامان، بابا دفت ب هید دیببش -بهار

 رفت.( ادمیکه مامان نفهمه منم زود اومدم  میبر یواشکی

 هول کرد  اریلحظه سات همون

 گفتم دخترم؟! یمن ک -اریسات

 .دهیهماشتباه ف گهیرو به من ادامه داد: بچه هست د بعد

مامان، بابا  ستم؛یبچه ن رمی. ) نه خدیکنم تا شما الحت دعوا کن یباز لمیمن م گهیمامان، بابا داله دوغ م شتم؛یبچه ن رمینه خ -بهار

 ( دیکن یکنم تا شما راحت باز یباز رمیمن م گهیداره دروغ م

 کرد. عیهست ها پدرش رو ضا یعجب وروجک یول ار؛یسات نیا ریتقص همش

 آره؟ دیبر یواشکینشستم و گفتم: که  اریرو شن ها کنار سات رفتم

 و جواب داد: آره.  دیخند

 . ارمیتا موهات رو از جاش درن گهیپررو نشو د -

 کار سازه. یلیکنم که خ یم دشیتهد نیمنم هر بار با ا رسهیحساسه و همش بهش م یلیرو موهاش خ اریسات

 خنده با

 .میباشه باشه تسل -اریسات

 .میو تو سکوت به غروب آفتاب نگاه کرد میرو بغل کرد گریده همدخن با

و از همه  یکرد بمیآرامش رو نص ،یکرد بمیرو نص یازت ممنونم که خوشبخت ایکنم؛ خدا یخداروشکر م یخاطر همه چ به

 مهمتر عشق رو.


