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ور  نام رمان: دختر شر

 : محدثه فاریسسندهینام نو 
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 : خالصه

از اندازه و آزار  شیب طویز ی... از نظر اخالق و رفتار، شگهیدختر بد، بده د هی

 کنه و عاشق یم  یم یت  تغ همه چ   هو ی ... ویلشهیم شیمردم باعث خوشحال

ز همچ د یشه، تصور کن  جشینت د یدوست دار  ا ی... آال یعاشق بشه، واو  یدختر  ی 

 دیپس با ما همراه باش د؟یو بخند د ینیرو بب
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 خوش انیپا

 : مقدمه

خطرناک  یبشه ممکنه دست به کارا یبا اعصابم باز  اد یدختر بدم، ز  هی من

  یبرا یبزنم... کار 
 

 اه یمهاش نگ یگوشه و به باز   هی نمیش کنم، یم  نیم زندگ

 !کنم

ام که تحمل موندن باهاش  کیس  کیاز نزد ویل امیدور قشنگ تر به نظر م از 

ز من رو ب ذارم کیس نیم ،یرو ندار    ...چکسیه ا یمن  ا یقرار بده،  نهیدو گز  ی 

 ...هت  َبده، مثل خودم؛ از من نخواه خوب باشم چون عواقبش پاچه گ افکارم

 !"دیمن نگردبا  م،یکنم"من دختر بد  در آخر اضافه یم و 

 

وع به خوندن رمان بکن نکهیخواهشا قبل از ا ز ی.ن: دوستان عز پ  هیبه  د یشر

ساخته شده که مردم  لمیهزاران داستان و هزاران ف د،ینکات توجه کن یش 

ت بگ رمانت فحش  یتو  گنیخونم که م از نظرات و یم بعضز  گایه  ن،ت  عتر

بگم...  موضوع نیم درباره اخواست ،یدیرو رواج م نزاکتر  و یر  ادیر  و یر  یدیم

خودم،  حتر  میکنارش بذار   میت  گ  نیم اد یوقت  چیکه ما ه  ی  از کارها یکی

هزاران بار  ه،یکه پر از آلودگ  میهست یجامعه ا یقضاوت کردنه! ما االن تو 

ت بگ  سمینو  گفتم من یم مثل خودشون بشن، مشکل ما  نکهینه ا نت  که عتر

ت بگ فار زشت اون طر سازن مردم از رفت یم لمیف نه،یهم  شتر یما ب ویل نت  عتر

رو به  ادیر  یر  ستیرمانه، قرار ن هی نیا م،یمثل طرف برخورد کن میت  گ  یم اد ی

ز که مردم بفهمن همچ  نهی... خداشاهده قصدم فقط ااموزهیمردم ب  ی  آدما ی 

ز قابل تحملن، االن خودتون با درک همچ ت  واقعا غ  یم که فحایسر   اشخایص ی 

ز خسته یم ز منظورم و برسونم که واقعا همچ امخو  منم یم د،یش کیز  ی  آدما ی 
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،یبرازنده ن ز  نه،یرمانم کال هم نیا نکهیخواهشا! درضمن ا میقضاوت نکن سیر

ور و بد... از همه نظر... و ا هیاسمشم روشه،  بد  یآدما میبدون نکهیدختر شر

 !کنار، با تشکر  میهم فرصت خوب شدن دارن! پس خواهشا قضاوت رو بذار 

 

 ...هللا بسم

 :و کج کردم و گفتم افمیق

 چرا انقدر حزب اللیه جذایر  نیو توروخدا، آخه بگو المصب تو به ا افشیق-

 ؟هستر 

 :حرف من گفت د ییدر تا سوگند 

ز به خدا... آخه بب فهیواقعانم، ح-  !هیا کهیچه ت ی 

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

 :و گفتم سمتش

 یم اد یبدم م ینجور یا یاصال از آدم ها اد،یاصال ازش خوشم نم دویز  یم ویل-

 که؟  دویز 

 :لب گفت و ادامه داد ر یز  یسر یا

 .خشک نچسب یپرسه  اد،یو خوشت هم ب ا ینه توروخدا ب-

بلند شد و  بعد از زدن  عی    سوگند برگشت و پشت شم رو نگاه کرد و ش  هو ی

 یکیاون  یو پام و انداختم رو  دمیرو در هم کش ازم دور شد، اخمام چشمیک

 !پام... کنارم نشست و با لبخند نگاهم کرد

 ؟منت کیسر  یاالن اومد-
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 :چشمام و گفت یرو دوخت تو  شینافذ مشک یو چشما د یخند

 ؟قهر شما رو تحمل کرد خانویم شهیمگه م _ 

مم رو بود نگهش داشتم و اخ یبا هر زور  ویل ومد یداشت به لبخند کش م لبم

 .حفظ کردم

 ... ویلتا من و خر کتز  یایو آخر شم م کتز   اشتباه یم یرفتارا شته،یکار هم-

 !اوشیآقا س یدفعه کور خوند نیا

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

 .بکش بابا ،یهو -

 ...ارهیکرد با لحن آرومش از دلم در ب  سیع در هم رفت ویل اوشیس یاخما

... خب من غلط کردم ا یکرد  قایط حسایر  نکهیبابا، خانم خانما مثل ا یا-

 خوبه؟

پرس  د یلبم نشست، فکرش رو بکن یرو  میغرور و بدجنس یاز رو  یلبخند

وارد  من افتاده، از وقتر  یبه پا ینطور یجذاب و پولدار و مغرور دانشگاه ا

وارد  از وقتر  گمیم یجور  هیدنبال من بود،  اوشیس یدانشگاه شدم چشما

گذره و از اون موقع   سال یم کیگذره، همش   دانشگاه شدم انگار چند سال یم

 خویر  قم،یرف اوشیمن با س
 یپرس  چیکه پاک باشم و با ه  ستمین اصالنم دختر

فعال با  شدم ویل دوست نباشم و ال و بل هم نباشم، با پرس دوست یم

 !ازدواجه شیهم قصد جد اوشیو س اوشمیس

 که من دختر اهم اهیم  ستین نیفته نماند که منظورم از پاک نبودنم اناگ البته

 !استغفرهللا گهیباشما اصال، در حد رفاقت بابا، وگرنه اون که د

 :رو غنچه کردم و گفتم لبام
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 .کنم  راجع بهش فکر یم-

مردونه و جذابش که  یو به صورتم زل زد، آروم با اون صدا د یخند اوشیس

ا  :ه عاشقش بودن گفتدانشگا زونیآو  یدختر

 چیخواد نگاه ه ... دلم نیمتیآب یعاشق اون چشما وونه،یمن عاشقتم د-

 !نهیتو بش یرو  عویصز 

 افشیحرفاش... اصال به ق نیحوصله ازش گرفتم، ما رو کشته با ا رو یر  نگاهم

ا یرو  گنیم قاشیرف ه،یتت  غ خوره ویل نیم دوروزش  قبیل یدوست دختر

 ت  ادو اطوارا و غ نیاز ا ومد ی خوشم نمنبوده، من که اصال  ینجور یا
آدم  ا،یباز  یر

 !روشن فکر باشه د یبا

ز به کوه غرور دانشگاه افتاد، هم چشمم خودمون، المصب  پرس حزب اللیه ی 

 نکار یچرا ا رو که اصال نگو... آخه بگو لعنتر  افشیداره، ق یا کهیعجب بدن ت

کنه، دکمه   نیم نگاه یدختر  چیو خشکه و به ه یبا خودت؟ جد کتز   رو یم

زد برگشتم و  که من رو صدا یم  اوشیس یبنده، با صدا لباسشم تا آخر یم یها

 :نگاهش کردم جیگ

 هوم؟-

 :مند گفت گله

 ؟کتز   به اون پرسه اومول نگاه یم یتو دار -

 :هم و گفتم یتو  دمیرو کش اخمام

 .نرفته ها ادمی شبتیهنوز کار د ؟یتو به من شک دار -

کوتاه و تنگم، شلوار تنگ و   یتوم رو صاف کردم، مانتو بلند شدم  مان عی    ش 

 دمیکش  کمیمقنعم رو  دم،یخوشگل سف یبودم با آل استارا دهیپوش چسبویز 
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ز پا ا مثل بعضز  تر، با حجاب نبودم ویل یی  شورش رو  گهید یعقده ا یاز دختر

 !اوردمیدرنم

کرد راه   که با اخم نگاهم یم  اوشیبه س تیاهم رو جا به جا کردم و یر  کولم

 یرفت، وا من راه یم یدرست جلو  هیافتادم به سمت کالس، پرس حزب الله

ز دنبالم اومد و دستم رو گرفت، چ اوشیکرده! س  ت  گلوم گ  یتو  کلشیخدا ه  یت 

 !نگفتم بهش چون برام مهم نبود

 اوشیکنارش و س  اول نشست و منم صندیل فیو پرسه رد میکالس شد  وارد 

 :کنارم، برگشت سمتم و گفت

 هانا؟-

 :گفتم  سمتش و عصتر  برگشتم

  هرجا رفتر  یمگه به من قول نداد اوش،یساکت شو س-
 

 شبید ؟بهم بیک

س نبود ا ی یاشغال بود ا یزدم  بهت زنگ یم هرچ   در حال مکالمه  ا ی یدر دستر

 !مهمویز  رفتر  گهیبه دوستت زنگ زدم م ،یبود

 :و آروم گفت د یرو گز  لبش

 .شد ی  هویبه خدا  بگم ویل خواستم بهت یم زم،یهانا جان عز -

 جذایر  یلیخ افهیق اوشیبزنم که با ورود استاد دهنم و بستم، س حرفز  خواستم

 یبا ابروها مناسب، دماغ عمیل یها شیبا ته ر  د یسف داشت، صوریر 

داشت و  مشیک ت  پاچه گ ی... البته از نوع مردونش، چشماهشتر  یخداداد

 یدر کل بگم خوشگل بود و آرزو فرم بود،  یرو  کلشمی! همجعد مشیک یموها

 !یهر دختر 
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برام مهم  اوشیبود، رابطم با س اوشیمدت حواسم به درس نبود و به س تمام

کنم   دونم چرا حس یم نیم ویل میازدواج داشت میبود و به قول خودش تصم

ز چ بعضز   !زهیاعصابم بهم بر  کمی شهیباعث م نیکنه و ا  رو از من پنهون یم ها ت 

 .نگاهش کردم عی    سال داشت ش  40 د یوونمون که شااستاد ج یصدا با 

؟ استاد   _ حواست کجاست دختر

 :و گفتم دمیرو گز  لبم

ز هم-  .جا استاد ی 

 :بهم انداخت و گفت یمسخره ا نگاه

کنم، در   کس رحم نیم  چیترم من به ه نی_ منم که اون موجود چهارپا، ا استاد 

 !اندازم جا یم

ز همچ یزدم، اصال حوصله  یپوزخند  رو نداشتم، با لحن مزخرفز  ی  ستاداا ی 

 :گفتم

 یم کار یچ ستیمن مهم ن یالبته بگم برا ه،ت  هم انتظار نم نیاز ا شتر یازتون ب-

 !دیبکن د یخوا

ممکن بود لج کنه و کال نابودم  ویل بکتز  یخوا یم خواستم بگم چه غلیط یم

 !ترم نیکنه ا

 :گفت  تیعصبان با 

 ه؟یتر چدخ نیبسه، اسم ا ی_ زبون دراز  استاد 
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 دونم بچه ها از خودم یم دونه؟ نیم استاده که اسم دانشجوش نیم نمیا هه،

نفر که از  هی ینکره  یبا صدا زدن، ویل نیم که حرفز   اوشیاز س ا ی دنیترس

 .نگاهش کردم شد حریص کنار گوشم بلند یم

 !استاد، هانا برایر  برایر  _

نگاه خشک بهم  هی برگشت و  اد،یبدم م نیچه قدر من از ا ،جر یبس کثافت

 !شد دستم له یم یانداخت و بعد با غرور نگاهش رو گرفت، خودکار داشت تو 

ش رفت و اسمم رو نوشت، دندونام رو رو  استاد  دم  هم یم یبه سمت دفتر فرسر

 !داشت آرومم کنه سیع اوشیو س

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

 .امیتا من ب ت  بگ چی    ساندو  هی من گشنمه، برو  اوشیس-

ز  شش ز نگاه خشماگ هیرو تکون داد و بعد از انداخیر از کالس  هیجیبه پرسبس ی 

و  دمیپرسه تازه بلند شد بره که پر  نیشده بود و ا خایل با یکالس تقر   ون،ت  رفت ب

ورم و دوختم تو  چشماش، نگاهش رو  یجلوش رو گرفتم، در و بستم و نگاه شر

ز انداخت زم  :تو گف ی 

 .کنار لطفا  د یبر  _ 

 :گفتم  آروم

 !دستمال که اسمم رو به استاد گفتر   یغلط کرد ؟هستر  گ  یتو فکر کرد-

ابروم و انداختم باال و به سمتش  یتا هیهم نداد،  و جوایر  د یکش  قر یعم نفس

 :زدم و گفتم یرفتم که رفت عقب، پوزخند
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بچه  ونت  ب یاز پدر خودت رو از پنجره بند لمیمثل ف یخوا البد یم ه؟یچ-

 مثبت؟

به من نگاه کنه  نکهیلب گفت و شش رو بلند کرد و بدون ا ر یز  االاللیه الاله

  :گفت

 !خانم برایر  د یشر درست نکن _ 

دونستم، انقدر ازش بدم  من نیم دونست ویل من رو یم یلیاسم و فام اون

 !اسمش رو بدونم حتر  ومد یکه خوشم نم  ومد یم

 :دوباره بره که گفتم خواست

 !هووو-

 :در هم شد و گفت اخماش

 !یهووو نه و ُرهام نور  _ 

تر و فاصلم رو باهاش کم کردم، شش رو  کیزدم و رفتم نزد بدجنیس لبخند 

ز انداخته بود پا ورانه گفتم ،یی   :آروم و شر

 یاز من خوشت اومده که اسمت رو بهم م-
 

 ؟یک

 :لب گفت ر یبهم انداخت و ز  نگایه مین

 !استغفرهللا-

لبخندم هنوز شجاش  ون،ت  شعت از کنارم رد شد و از کالس رفت ببا  بعد 

ورانه خند ذهنم  یخجالت زدش تو  افهیق ون،ت  و از کالس زدم ب دمیبود... شر

ز روشن داشت و  یکه چشما  د یبا صورت گرد و سف ینقش بست، پرس  ستر

 ! اصال یا کهیت کهیرو فرم و ت لیکیداشت و ه یو مدل داده ا مشیک یموها
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دانشگاه شدم و  اطیو بچه مثبت باشه... وارد ح خورد انقدر خجالتر  یمبهش ن

منتظر من نشسته بود رفتم، نشستم کنارش  مکتین یکه رو   اوشیبه سمت س

و از  شیآن گوش هیهم رفت و در  یاخمام تو  شه،یگوش  یکه شش تو   دمیو د

اض کرد که با اخمم دهنش رو بستم  !چنگش در آوردم، اعتر

 یکی نکهیاز ا شدم، بهش مشکوک نبودما ویل شیگوش  گشت زدن  مشغول

ز وقت همچ چیور بره متنفرم، خودم ه شیجلوم باشه و با گوش  نیم یکار   ی 

که زود بهش برگردوندم، حاال اون اخماش در هم   ستین یختر  دمیکردم؛ د

ازش گرفتم،  حرفز  چیها رو گرفت سمتم و منم بدون ه چی    از ساندو  یکیبود... 

 !اوردمیخودم نم یبه رو  بودم ویل اون استاده حریص یاز ماجرا هنوز 

رو  چشیو نگاه کردم که با اخم ساندو  اوشیگاز گنده بهش زدم و برگشتم س  هی

انداختم باال و دوباره برگشتم و به بچه ها نگاه کردم و  یخورد، شونه ا یم

ازش نبود،  یختر  رو گاز زدم، با چشمم دنبال سوگند گشتم ویل چمیساندو 

 !االن در حال مخ زدن کدوم پرسه ستیت معلوم ننکب

ز زم یگازم رو هم زدم و آشغالش رو پرت کردم رو   نیآخر   .فرهنگ( )یر ی 

 :و گفتم اوشیسمت س برگشتم

 .گهید مت  من م-

 :گفت  تیاخماش باز شد و با جد باالخره

 .برمت خودم یم-

تموم  شچینکردم و به تکون دادن شم اکتفا کردم، صتر کردم ساندو  مخالفت

 !گشتم خونه  بریم د ی... کالس نداشتم و بامیفتیشه و بعد با هم راه ب
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ها با  یلیخ نگ،یبه سمت پارک میتموم کرد و بلند شد، با هم راه افتاد باالخره

 !کردن  ها هم با حرست به ما نگاه یم یلیخ ،ها با خوشحایل یلیحسادت، خ

من  یبرا اوشیاالن س بود که نیکدومش مهم نبود، مهم ا  چیمن ه یبرا ویل

 .بود

ز ماش سوار  ز پام، ماش یخوشگلش شدم و کولم و گذاشتم رو  ی  رو روشن کرد  ی 

 .سکوت بود نمونی... هنوز بونت  ب میو از دانشگاه رفت

 اوش؟یس-

 :و آروم جوابم رو داد د یکش  قر یعم نفس

 جانم؟-

 :و گفتم دمیرو گز  لبم

 ؟از دستم ناراحتر -

 :و گفت د یدستش رو بلند کرد و لپم رو کشو مهربون نگاهم کرد،  برگشت

... یسر یدهن به دهن م یپرسه، نور  نیبا ا اد یز  اد ینه وروجک، فقط خوشم نم-

ز هم  !ی 

 !... هیعگهیکرده بودن، بله د  آقا فضویل پس

تر از اون  با یکنه انگار عقل کله و ز   رفتار یم یجور  هی اره،یخوب حرصم رو درم-

 !وجود نداره جهان هستر  نیا یتو 

 هو یکه   میراه بود یکرد و به تکون دادن شش اکتفا کرد، وسطا  آرویم خنده

 :گفتم

 .قرار بود برم دنبالش بود،ت  دمت گرم برو دم مدرسه ه ،یوا یا-
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 :کرد و گفت  یبلند ی خنده

 .چه قدر دلم براش تنگ شده-

تونم بگم  یم نهیرو دوست داشت و به ع بود ت  واقعا ه اوشیزدم، س لبخند 

، چون یم اوشیاز رابطه من و س خانوادم ز ز قرار ازدواج  ختر داشیر دونسیر

کرد که اونم از بس پررو ام برام مهم   مادرم مخالفت یم کمیفقط  م،یگذاشت

 !ستین

ز از ماش م،یدیمدرسه که رس به که   ی  شدم و رفتم دم در مدرسه، مادرا ادهیپ ی 

کردن انگار جن   بهم نگاه یم تر یطور عج هیبودن  سادهیمنتظر بچه هاشون وا

 !واال دن،ید

ز یخورد و مثل گوسفند ر  زنگشون پرس بچه ها هوار  نیچه قدر هم ا ون،ت  ب خیر

تا کجا بازه و  ششمین اد،یداره م عیلت  با دوستش ام دمیو د بود ت  زدن، ه یم

 !... کالس اول بود قربونش برمدهیم شیجلوش که افتاده رو نما یدندونا

هم  عیلت  م و منم با خنده بغلش کردم، امسمت د ییمن خوشحال دو  دنید با 

 :سمتم و با ذوق گفت د ییدو 

 !_ سالم خاله عیلت  ام

 :موهاش و گفتم یرو  دمیو کش دستم

 ؟خویر  زم،یسالم عز -

ذاره  با اون زبونش که تمام هفت جد و آبادم رو یم بود ت  رو تکون داد و ه شش

 :گفت  بشیج یتو 

 ؟یاومد ا یبا س-
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کردم و از   سالم آرویم ومد یکه داشت م  عیل ت  ر امکردم و به ماد  یا شفه

 :و دادم بود ت  و همزمان جواب ه میکنارشون رد شد

 !آره جوجه-

ز سمت ماش د ییدستاش رو از دستم آزاد کرد و دو  بود ت  ه و در عقب رو باز  ی 

 !کرد و سوار شد، منم در جلو رو باز کردم و سوار شدم

 .ایسالم س-

 :وق برگشت سمتش و گفتبا ذ اوشیرو خوردم و س خندم

 داداش؟ یبود کارهیسالم پهلوون، امروز چ-

 .شدم هت  حرف زدنشون خ صورتم نشست و با ذوق به الیر  یرو  لبخند 

 .گشنم  رو روشن کن که حسایر  ابوتی نیا ،کاره دایسر   چیه-

با  اوشیکرد، س  کسانیو جد و آبادش رو با خاک  اوشیزد س نهیبه ع عتز ی

تا خوده خونه  م،یو راه افتاد دمیبهم انداخت که خند یار د نگاه معتز  میخنده ن

به خودم  بود ت  ه یرفتارا دم،یخند کردن و من فقط یم  دوتا بهم بحث یم نیا

 !خودم بزرگش کرده بودم ی  جورا هیرفته بود چون 

به دست مشت شده  د یدستش رو مشت کرد و کوب بود ت  ه میدیخونه که رس به

 .شد دهایپ خداحافیطز  هیو با  اوشیس

 .دستت درد نکنه، خداحافظ عشقم-

بوس  هیو پرت شدم کنارش و  د یشم که دستم رو محکم کش ادهیپ خواستم

 :گفت  طونیگونم، با اخم نگاهش کردم که ش  یمحکم نشوند رو 

 !قابلت رو نداشت د،یچسب یلیخ-
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ز از ماش " پررو " نثارش کردم و بعد از خداحافیطز  هی شدم، به در خونه  ادهیپ ی 

 !اصال صتر نداره بود ت  ه نیباز بود نگاه کردم و وارد شدم، اکه 

مون که دارا اطیو بستم و ح در  ز و باغچه پر گل و  وهیسه تا درخت م یشستر

ز گوشه  یبرا یتخته ا بود و رد کردم و وارد خونه شدم، وضع  اطیح ینشسیر

رو  نیاو  د یرس هم نبود... دستمون به دهنمون یم عایل هیبد نبود، عال مونیمال

 !میهست امرزمیپدر بزرگ و پدر خداب هیارث ونیمد

خونه جوابم رو داد، ش  یکردم که مامان از تو   یوارد شدم سالم بلند تا  ز  عی    آشت 

ز با آست نده، وارد اتاق خودم و  ت  مانتوم رژم رو کمرنگ کردم تا دوباره بهم گ ی 

بود و  گوشه، اتاقمون بزرگ  هیرو پرت کردم  فمیشدم و ک بود ت  هاله و ه

باحال،  یلیو خ ود بود که دوطبقه ب بود ت  خوشگل، سمت چپ تخت من و ه

ز من طبقه پا ز و  یباال، معموال سمت خودش رو با عکسا بود ت  بودم و ه یی  بنیر

ز پر کرده بود و منم عروسک و چ بتمن و مرد عنکبویر   یلیگیم یلیگیج یها ت 

طبقه  یتخت ها نیگذاشته بودم، سمت راست اتاق هم تخت هاله بود، از ا

ز هم یبرا د یترس یم یا تختا هم سه تا کمد  یرو  روبهتخت جدا داشت،  هی ی 

اتاق هم شامل  لیوسا هیبق گهیبود که مخصوص هرکدوممون بود و د یوار ید

 بود، کال اتاق باحایل بود ت  ه یمن و هاله و شونه و ژل مو  شیدراور لوازم آرا

 !میداشت

 اوشیبا س نکهیبا ا ون،ت  و از اتاق رفتم ب عوض کردم رو با لباس راحتر  لباسام

خونه شدم و د خورده بودم ویل چی    ساندو  ز  دمیهنوزم گشنم بود، وارد آشت 

 :گفتم و ادامه دادم  یدرست کرده، به به ا نهیمامان آش ترخ

 !مامان خانم چه کرده-

ز بهم زد و من نشستم پشت م لبخند مهربویز  مامان  :و گفت د یبرام آش کش ،ت 
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 ؟یپرسه اومد نیبا ادوباره -

 :گفتم  یبده، عاد ت  خواد بهم گ االن دوباره یم یوا

 .آره-

چشمام و  یرو دوخت تو  میبهش بود هیرو که هممون شب شینگاه آب حریص

 :گفت

 ه؟ت  گوشت نم  یچند دفعه بهت بگم دختر من آبرو دارم؟ چرا حرف تو -

 :و گفتم ونت  و فرستادم ب نفسم

 !کن رومن د یمامان توروخدا االن کل-

ز چ هی خواست ... فقط نگاهش رو دوخت به  مونیبگه که پش یت  شد، بهتر

ز م  قبال هم بوده ها ویل عتز یبه فکر مائه،  شتر یکه بابا مرده ب  ... مامان از وقتر ت 

دارم با  از یتونم درک کنم، من هم ن حساس شده؛ من اصال نیم شتر یاالن ب

ز هم یاجنس مخالف ارتباط برقرار کنم و همکالم شم، بر  مامانم  هرچ   اصال  ی 

ایم تونم قبول کنم! بهش یر  رو نیم گهیم موارد به  نیدر ا کنما ویل  نیم احتر

 .دمیحرفاش گوش نم

که   چرخه، در حایل داره دور خودش یم مامان یه دمیرو که تموم کردم د غذام

 :دمیپرس م،یدید و برنامه کودک یم میمبل لم داده بود یرو  بود ت  من و ه

 ان؟مام هیچ-

 :دستش و گفت یرو  زد 

 !مهیو ن کیاالن  خونه ویل اد یب 12 د یامروز دوشنبست، هاله با-
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اتاق، منم نگران شده بودم...  یدر هم شد، بلند شدم و رفتم تو  اخمام

رفتم لب پنجره و  دم،یخنده شن یخواستم لباس بپوشم برم دنبالش که صدا

از  دمیحداقل حرف گوش نم م،دیلبم رو گز  اد،یپرس م هیکه هاله داره با   دمید

وع نکردم به ا نیا   15از  ا،یغلط باز  نیسن هم شر
 

وع  سالیک که،   نکردمشر

و منتظر نشستم  ونت  باال، زنگ خونه رو که زد از اتاق رفتم ب اد یمنتظر شدم ب

توخونه، سالم  ومد یرفت سمت هاله که داشت م مبل؛ مامان با نگرایز  یرو 

 :گفت  کرد و مامان با نگرایز 

 آخه؟ ی  دختر تو کجا-

 :با تعجب گفت هاله

 .گهیوا مامان، مدرسه بودم د-

 :صداش رو بلند تر کرد مامان

 ساعت؟ نیاالن؟ ا ؟یایاالن م-

 :هوا تکون داد و گفت یدستش رو تو  هاله

 !ولم کن مامان-

 :اتاق که داد زدم یبره تو  خواست

 .نمیبب سا یوا-

و  میساعت مچ یدستم زدم رو با  ساد،یکه وا  د یترس از من یم خداروشکر 

 :گفتم

 ؟یبود یموقع کدوم گور  نیتا ا-

 :تته پته گفت با 
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 !گهیم... مدرسه د-

 :طعنه گفتم به

 مدرسه آره؟-

صورتش  یوار جلو  د یتند رفتم سمتش، انگشتم تهد یشدم و با قدم ها بلند 

 :تکون دادم

 چنان یم نمیبب گهیبار د هی ،زیز  با مامان حرف یم ینطور یدفعه آخرت باشه ا-

ه،  یکوبم تو  ذارم  زندت نیم کتز   ر ید گهیبار د هیدهنت برق از چشمات بت 

 ؟یدیهاله، فهم

اتاق، برگشتم سمت مامان و اشاره  یگفت و بدو بدو رفت تو   ترس چشیم با 

 یآروم وارد اتاق شدم... در و بستم و به حرکتا یکردم ولش کنه، با قدم ها

 :دمیپرسشدم، آروم  هت  وحشت کرده هاله خ

 بود؟ اون پرسه گ-

 :و برگشت من رو نگاه کرد، با تته پته گفت د یپر  رنگش

 ؟کدوم پرسه آچر -

ز و خشمگ افمیق  :کردم و گفتم  ی 

چون قصدمون  اوشم،یمن االن با س تز یب من خرم؟ هاله... اگه یم یفکر کرد-

همسن  سالمه و وقت ازدواجمه ویل 19دونه، چون  ازدواجه، چون مامان یم

ز همچ نمیبب گهیبار د هیکردم، امروز و گذشتم... اگه   غلطا رو نیم نیبودم اتو   ی 

مدرسه، خودت  یبر  رمذا و اصال نیم مت  گ  رو ازت یم تیگوش  کتز   یم ی  غلطا

 .شنایس که خوب من رو یم
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ز زدم شش رو انداخته بود پا که من حرف یم  مدیر  تمام و با مقنعه مدرسش  یی 

 :اش انداختم و گفتمبه شتاپ رفت، نگایه ور یم

 !ناهار بخور ا یلباست رو عوض کن ب-

 دمیمبل که د ینشستم رو  ون،ت  رو آروم تکون داد و من از اتاق رفتم ب شش

شده، از حالتش خندم گرفت، باور کن اصال دعوا و بحث  ونیز یتلو  خیم بود ت  ه

 !ونهیز یبچه معتاد تلو  نیما رو هم متوجه نشده، از بس ا یها

شدم و بعد به فکر فرو رفتم،  هت  زده بودم روش خ ه الک کالبایسناخنام ک به

 یو از تو  میو گوش دمیحرص ما رو بخوره؟ لبم رو گز  د یبا واقعا مامان تا گ

داده، مشغول چت  امیتا پ ستیب اوشیس دمیشلوارم در آوردم و د بیج

مثل  وابخرس خوش خ دمیرو جواب نداد و فهم امکمیپ نیباهاش شدم، آخر 

 !وز به خواب بعد از ظهر فرو رفتههرر 

 ومد ینگاه کردم، چشماش داشت ازش اشک م بود ت  کردم و دوباره به ه  یا شفه

 :... با تعجب گفتمونیز یاز بس زل زده بود به تلو 

 .پلک بزن بچه، نگاهش کن توروخدا-

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

 .بچه پررو

خونه، تا وارد شدم هاله هم  یآروم بهش زدم و بلند شدم رفتم تو  پیس هی ز آشت 

 !نشه نیتا پررو تر از ا ارمیبه روش ن گهیکردم د  پشت شم وارد شد... سیع

و  خچالیخودش آماده کرد و مشغول خوردن شد، رفتم ش  یرو برا ناهارش

 یود برانب ج  یحوصله به درونش انداختم، ه یر  درش رو باز کردم... نگایه
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خونه رفتم ب خچالیخوردن! دوباره در  ز برم  کمی... بذار ونت  و بستم و از آشت 

 !یکار یترکم از ب دونم یم بخوابم وگرنه یم

*****  

 :و گفت د یهمراهم خند اوش،یس یو با دستم زدم به بازو  دمیخند بلند 

 !ادیتر االن حراست م واشی-

 :خندم بود گفتم یکه آخرا  حایل در 

 .نگورباباشو -

اون منم لبخندم رو  یهم، از اخم ها یزنگ خورد و اخماش رفت تو  شیگوش

 :خوردم و گفتم

 ه؟یک-

 رو گرفت سمت من که نوشته بود "بابا"، پدرش داشت بهش زنگ یم شیگوش

 :زدم و گفتم زد، لبخند تلجز 

 .جوابشون رو داد شهیهم د یبا-

م بلند شد و رفت اون و از کنار  د یو بوس میشونیزد و خم شد پ یلبخند متقابال 

 !دخالت کنم د یحرف بزنه، من نبا بخواد با باباش خصویص د یور تر، شا

 :زدم و گفتم یافتاد، پوزخند یبه رهام نور  نگاهم

 !شاسمنگول-

چمن ها نشسته بودم،  یمن نشست، من رو  یرو به رو  مکتین یرو  درست

زدم و  ند بدجنیسذهنم جرقه زد، لبخ یتو  یدوباره به رهام نگاه کردم و فکر بد

 :گفتم
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 حاج آقا؟ یآها-

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

 بله؟-

 :گفتم  و من با بدجنیس ال اله اال هللا  گفتر  رلبیرو دراز کردم که ز  پاهام

هر؟ سنیبرات گناه بنو  تریس یم ؟کتز   چرا نگاه نیم هیچ-
َ
 ُمط

که دورگه شده بود   ی  صدا و  تیکرد، با عصبان  یم داد یدرون چهرش ب خشم

 :گفت

 !خانم د یکن  ا یح-

 کهیگفت مرت  یم ا یوگرنه چ ستیبه جوش اومد، حاال خوبه پاهام لخت ن خونم

 :بلند گفتم یبلند شدم و با صدا ،عویصز 

 ؟یزد یچه زر -

حوصله گردوند که به سمتش حمله بردم و دستم رو گذاشتم  رو یر  نگاهش

دم تو  یرو  عضالتش، با اخم دستم رو پس زد و  یبازوش و ناخنام رو فرسر

 :گفت

م کن -  ...شر

گوشش، همه متعجب به ما   یحرفش تموم شه که محکم خوابوندم تو  نذاشتم

 خکوبیکه تلفنش تموم شده بود و شجاش م  اویسر یس کردن، حتر   نگاه یم

 !شده بود

 یصورتش و نگاه پر از غرورش رو دوخت تو  یدستش رو گذاشت رو  رهام

 .گرفت  رو یم هرکیس یشده بودن و پاچه  حیسر چشمام، چشمام و 
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 .زیز  حرف یم با گ یدفعه بفهم دار  نیا-

 :پشت شم با خشم برگشتم و گفتم یآقا یصدا با 

 ...نکردم یمن کار -

 :زد و گفت یبود، پوزخند حراست

 !تیر یدوتاتون اتاق مد د ییبفرما م،ی_ کور نبود آقاهه

 د ییدو  اوشیکولم و برش داشتم، سبه آقاهه زدم و رفتم سمت   یخشم تنه ا با 

ز کنه چ  شیسمت آقاهه تا راض  :داد زدم ست،ین یت 

 .ولشون کن بابا ؟کتز   چرا ارصار یم اوشیس-

کرد و به سمت   ی  از دستم شکاره رهام رو راهنما که معلوم بود حسایر   آقاهه

 :من اومد و گفت

 !کنم  _ زبونت رو کوتاه یم آقاهه

ز "بش هی رلبیز   تیر یردم و همراهشون راه افتادم، من رو از مدبابا" نثارش ک ی 

 .گهیهفته اخراجه د هی ا یترسونن... فوقش سه روز  یم

 ا ی تیر یاتاق مد میدیکردم که باالخره رس  تمام مدت با خشم به رهام نگاه یم در 

 سی)رئیزند یآقا یکرد برا  فیدانشگاه، اون آقاهه ماجرا رو تعر  سیهمون رئ

ان  نیا (... بعد از گهیدانشگاه د رو کرد سمت  یزند یتموم شد آقا شیکه سختز

 :من و گفت

 !نالن یم یلیخ تیاستادا هم از زبون دراز  ،_ برایر  یزند

 :گفتم  یرو بردم جلو و با پرروگر  لوچام

 .یزند یآقا یاالن مد شده زبون دراز -
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 :باشه گفت دهیکه تازه به حرف استادا رس  انگار 

ز ذارم همچ انشگاه منه و نیمد نجا یا ،کوتاهش کتز   د ی_ با یزند  .بکتز  ی  کارا  ی 

 :ابروم و انداختم باال و گفتم یتا هی

 .نکنم کار یکنم چ  کار یتونه مجبورم کنه که چ نیم کیس  ویل دا،یببخش-

که ابروهام باال   یرهام، همون جور  همشون متعجب به من نگاه کردن حتر  

ز بود شم رو انداختم پا اد... اصال فکم جا که چشمم به دست چپ رهام افت  یی 

 داره؟ عجب خالکویر  دستش خالکویر  یرو  مومتز  نیبه ا نیبه جا شد... ا

 .هم هست مشتر 

پنهونش کرد، شم رو بلند کردم و  عی    نگاه من به دستش شد و ش  متوجه

 یزند یداره... با صدا یسیخوشگلش! ناموسا عجب ف یچشما یدوختم تو 

 .برگشتم و نگاهش کردم

 .دیبر  د یتون ر نکن، یمتکرا گهی_ د یزند

بلند شدم و  عی    برقص، از خداخواسته ش  یبلند شو بندر  یهه کم آورد هه

 یزبون دراز  هی نجا یکولم و جا به جا کردم... رو به اون آقاهه که من و آورد ا

 .ونت  رفتم ب عی    کردم و ش 

خودش رو رسوند بهم و  عی    ش  دنمیمنتظر من بود، با د تیر یدم در مد اوشیس

 :گفت

 شد؟یچ-

ز نگاه خشمگ هی  :کردم و گفتم  ونت  ب ومد یبه رهام که تازه داشت م ی 

ز آقا چ ،ج  یه-  .نفرمود یت 
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 :و گرفت و با لبخند گفت دستام

 آخه؟ یخداروشکر، قربونت برم من حوصله دعوا دار -

نگاه به دستامون انداخت... شونم و  هیموقع رهام از کنارمون رد شد و  همون

 :انداختم باال و گفتم

 !ادیبچه مومن بدم م نیاز ا یلیخ-

 م،یدانشگاه رفت اطیلب گفت و با هم به سمت محوطه ح ر یبابا" ز  الیخی"ب هی

مجبور بودم  نداشتم و اصالنم حوصلش رو نداشتم ویل شتر یب گهیکالس د  هی

 !برم

کردم چون اون جلو نشسته   چت یم اوشیکالس تمام مدت داشتم با س  شه

 !بود و من عقب

 !شلوارم یکنم تو   شیبود ج کیچت خندم گرفته بود که نزد یو ت انقدر 

ز استادمون پخمه بود و چ خداروشکر   اوشی... بعد از کالس با سد ینفهم یت 

 .دور دور و عشق و حال میرفت

 :گفت  اوشیبرگشت س موقع

 خونم؟ یایامروز نم-

 :تعجب گفتم با 

 ...بودم شتیمن شنبه پ اوش؟یس-

 :سمتم و با لبخند گفت برگشت

 !ی  تنها هت  حوصلم ش م گه،ید ا یخب ب-
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انه ا لبخند   :زدم و خم شدم سمتش که با خنده گفت یدلتر

یط-  ؟یدار  چه شر

 :کردم و گفتم  زونیاز اندازه؛ لوچام رو آو  شیب یلیباهوش بود... خ یلیخ

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

 :گفتموفق نبود، کشدار   کرد خندش رو بخوره ویل  سیع

 خوب؟-

 :رو گرفتم و گفتم بازوش

 .امیب دمیاز اون بزنم قول م یاگه بذار -

 :سمتم و با اخم نگاهم کرد و گفت برگشت

 .حقه باز-

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

 .امیبرم زود م سا یوا-

د داشتم که اعتما اوشیبرق زد و شش رو تکون داد، انقدر به س چشماش

 .موندم رفتم خونش و یم وقت ها یم بعضز 

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

 مامان؟-

 ...خونده معلوم بود داشته نماز یم ون،ت  اتاقش اومد ب از 

 جانم مامان؟-
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 :زدم و گفتم یلبخند

 ؟یکه ندار   سوگند، مشکیل شیپ مت  من امشب م-

 :زد و گفت مهربویز  لبخند 

 .برو زم،یعز نه -

سمت اتاق، تاب و شلوارنود  دمییماچ آبدار ازش گرفتم و دو  هیسمتش و  رفتم

با مامان از  کولم و بعد از خداحافیطز   یرو برداشتم و پرت کردم تو  میسانت

ز سوار ماش و با خوشحایل ونت  خونه رفتم ب شدم، اونم با لبخند راه  اوشیس ی 

 .افتاد

ز هم یبرا اوشینه سخو  مت  شد به مامان بگم م نیم روم گفتم   به دروغ یم ی 

 .راه هم با سوگند هماهنگ کردم یسوگند، تو  شیرفتم پ

  اوشیس
 

خونه  هیزد،  بهشون ش یم شهیهم کرد ویل  یم جدا از خانوادش زندگ

بود و واقعا خفن  همه مشیک نشیزایخوشگل ُمشگل داشت، د نقیل یمتر  100

 !بود و من عاشقش بودم

سام رو عوض کردم، من اصال اعتقاد نداشتم به محرم و لبا عی    ش  میدیرس تا 

 !نامحریم

 یتا رو  شیچرخ زدم، موهام رو باز کردم که بلند هیو  سادمیوا نهییآ یجلو 

 دماغ متناستر  ،هشتر  دهیکش  یداشتم و ابروها آیر  یچشما د،یرس باسنم یم

 !یقرمز خداداد یداشتم و لب ها

تر از من لباسش رو عوض کرده عاشقم بشه، اون زود اوشیحق داره س خب

 :و گفتم ونت  از اتاق رفتم ب عی    از اتاق بود... ش  ونت  بود و االن ب

ز من گشنمه، ناهار چ اوشیس-  ؟یندار  یت 
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خونه که د یتو  رفتم ز کنه، برگشت و با لبخند   درست یم ی  داره چا دمیآشت 

 گهید ادشیدونم از اعتماد به نفس ز  نگاهم کرد... محو جمال من شده بود)نیم

زدم... دستش رو دور کمرم حلقه کرد و  تز یبگم!(اومد سمتم که لبخند نمک چ  

 :گفت

ز چرا با من همچ-  ؟کتز   یم یکار   ی 

 :چشماش و گفتم یو تخس زل زدم تو  طونیش

 !چون دوست دارم-

و بازش  خچالیو عقب گرد کرد، رفتم سمت  د یچشمام رو بوس یو رو  د یخند

ز م و گردوندم تا چشدم... چشما زونیکردم و ازش آو  کنم، نگاهم به   دا یپ یت 

 :رو در آوردم و گفتم یافتاد، با اخم بطر  سیکیو  یبطر 

 ه؟یچ نیا اوشیس-

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

ر ب یبه خدا برا-  !نهت 

ز زم یکوبوندمش رو   تیعصبان با   :و گفتم ی 

ر واسه ب- ر آره؟ مگه نگفتم با ب نت  من با الله  همون طور که تو گفتر نگرد؟  نت 

 .نگردم

 :رو برد باال و گفت دستاش

من، اصال روم نشد بهش بگم  شیاومد پ شبیبا پدرش دعواش شده بود د-

ه بطر   !رو شیبرداره بتر

ز خشمگ  :دمیغر  ی 
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ز که به همه چ  ستمین یمن دختر  دویز  تو یم-  یبه کارا یبدم، اصال کار  ت  گ  ت 

ز ازت دو تا چ ندارم ویل گتید اصال  نکهیا یکیسال،  هی نیا یخواستم تو  ت 

ر با ب تیدوست نکهیدو ا کثافتا نزیز   نیدست به ا در خواست  ،رو تموم کتز  نت 

 بوده؟ یادیز 

خونه  نشیغمگ یچشما یاز تموم شدن حرفم از جلو  بعد  ز رد شدم و از آشت 

 .موهام یدستم و کردم ال مبل و عصتر  ینشستم رو  ون،ت  رفتم ب

 قهیهم و به رو به روم زل زدم، بعد از چند دق یتو  دمیکش  رو حسایر  اخمام

 :مبل نشست و گفت یکنارم رو 

 ؟یتو به من اعتماد ندار -

 :همون حالت جوابش رو دادم در 

ز از ب کتز   یم یکار   هی یدار  دارم ویل-  .بره ی 

 :گفت  آرویم یصدا با 

زده  من لب به اون کوفتر  خورم اگه از اون موقع که تو گفته بایسر  قسم یم-

ر زنگ به ب هیاگه  حتر  ا یباشم...   .زده باشم نت 

چشماش زل  ینگاهش کردم، تو  یرو تند تند تکون دادم و برگشتم جد شم

 :زدم و گفتم

 دوستش داشته باشم حتر  یلیرو که خ هرگ نکهیدارم، ا اخالفر  هی دویز  یم-

 !فتهیاز چشمم م نمیازش بب چریر  ا ی حرکت اضافز  هیهم باشم،  وونشید

و  دمیکش  قر یشده... نفس عم جیکرد، معلوم بود از حرفام گ  نگاهم یم تما

 :گفتم
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 .از اونجا دور کن عی    رو ش  یفقط اون بطر -

ز رو انداخت پا شش  یرفته بود تو  یلیخ نکهیمثل ا د،یکش  قر یو نفس عم یی 

رو برداشت و درش رو باز  یبلند شد و رفت بطر  قهیفکر حرفم... بعد چند دق

 یرو انداخت تو  شیبعد بطر  ی  ظرف شو نکیس یکرد تو   خایلکرد و همه رو 

خونه بود  یهمون جا که تو  اوشیو س دمیکش  قر یسطل آشغال، نفس عم ز آشت 

رو برداشتم و  پسمیاتاق و کل یزنگ زد غذا سفارش داد، بلند شدم رفتم تو 

 !شدم موهام رو باال بستم چون گرمم شده بود و داشتم کالفه یم

 .جوجه بود ون،ت  آروم صدام زد و من رفتم ب غذا رو آوردن وقتر 

گرفته و ناراحت بود... لبم رو با زبونم تر   افشیانداختم، ق اوشیبه س نگایه

 :مبل، غذا رو گرفت سمتم که آروم گفتم یکردم و نشستم کنارش رو 

 اوش؟یس-

 :کرد، آروم گفتم  نگاهم

 .نباش ینطور یا-

 :نگاه نگاهم کرد و بعد آروم گفت کمی

سم؟ هیازت  هشیم-   سوال بت 

دست و اون دست کرد و  نیا کمیرو تکون دادم و منتظر نگاهش کردم...  شم

 :باالخره گفت

 ؟کتز   واقعا با من ازدواج یم-

 :هم و گفتم یتو  دمیشدم، اخمام رو کش شوکه

 ؟یمگه تو به من شک دار -
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 :زد و گفت تلجز  لبخند 

 .ترسم که... از دستت بدم یم نه اصال، ویل-

 !بدم نبودم که قول الیک آدیم چوندم،یهم پ یرو تو  تامدس

کنم چون   حتما باهات ازدواج یم ،و باهام صادق بایسر  که خوب بایسر   ی  تا جا-

 .که بهت عالقه دارم  دویز  یم

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

 !بخور عشقم-

ناهار رو  نکهی.. بعد از ابهش کردم و مشغول خوردن غذا شدم.  تز ینمک اخم

 !من به شدت خوابم گرفته بود میخورد

با  ون،ت  اومد ب قهیاتاق و حارصز و آماده بعد از چند دق یرفت تو  اوشیس

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم

 ؟یت  کجا م-

بود  عسیل یسمت من و با لبخند خم شد ساعتش رو از کنار من که رو  اومد 

 :برداشت و گفت

 م؟ت  بگ شب چ   ی... برادنشیش د هی مت  م بابام کارم داره،-

 :رو انداختم باال و گفتم شونم

 !اوشیس ا یفقط زود ب ،دوست داشتر  هرچ  -

همون  یو رو  دمیکش  قر ینفس عم ون،ت  و از خونه رفت ب د یرو بوس میشونیپ

 .چسبه خواب یم یلیاالن خ دم،یشکم خواب یو رو  دمیمبل دراز کش
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که   اوشیس ویل اوشه؟یس عتز یخونه اومد،  زنگ در  یخواستم بخوابم صدا تا 

داره... به زور بلند شدم و با فحش به جد و آباد طرف رفتم سمت در و  د یکل

من رو  یزن رو به روم با تعجب نگاهش کردم، اونم شتا پا دنیبازش کردم، با د

 !گذروند  از نظر یم

 :اخم گفتم با 

ز بفرمائ-  !ی 

 یتوش بود... زنه با کنجکاو  تز یت  دستش شدم، چند تا ش یبشقاب تو  متوجه

 :گفت

؟ اوشیآقا س د ی_ ببخش زن ز  هسیر

 :گفتم  تیدادم به در و با جد هیتک

 شما؟-

 :کرد و گفت  مصنویع خنده

براشون، شما  ارمیداشتم گفتم ب تز یت  هستم، نذر ش یکنار   هی_ من همسا زن

 د؟یزنش هست

باال و بشقاب رو از  ابروم و انداختم یتا هیفضوالست،  هیهمسا نیاوه از ا اوه

 :توجه به سوالش گفتم و یر  دمیدستش کش

 .قبول باشه-

 یکیبودن،  ها نگاه کردم... دانمارگ تز یت  به هم؛ به ش دمیزرت در و کوب بعد 

 !رو خوردم تز یت  باز کردم و ش برداشتم و دهنم رو مثل اسب آیر 
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دفعه  نیا م،دیمبل دراز کش یاپن و دوباره رفتم رو  یرو هم گذاشتم رو  شمیبق

 .باز کنم شمیهم پشت در باشه بلند نم اوشیخوده س

ز ش یصدا با  که هول کرده بود   اوشیو با ترس به س دمیاز خواب پر  شهیشکسیر

 .نگاه کردم

 :گفتم  یخواب آلود یصدا با 

 اوش؟یس شدهیچ-

ز زم یرو  نشست  :و گفت ی 

 .از دستم افتاد زم،یعز  د یببخش-

ز زم یکه رو   یا شهیش وانیباز به ل مهین یچشم ها با  خورد شده بود نگاه  ی 

 :کردم و گفتم

 .اشکال نداره-

منگ خواب بودم... به  کمیبه بدنم دادم و بلند شدم،  کش و قویس  بعد 

 :سمتش رفتم و گفتم

 ساعت چنده؟-

 :کرد گفت  ها رو جمع یم شهیکه ش  حایل در 

 !شب میو ن 9ساعت -

 :و گفتم دمیصورتم کش یتو  تعجب دستر  با 

 ؟یوقته اومد یلیخ-

 :لبخند شش رو تکون داد و گفت با 
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 .کنم  دارتیب ومد یدلم نم-

کامال باز شده   گهیچشمام د دم،یکش  ی  بلند باال ازهیرو تکون دادم و خم شم

 :معدم و گفتم یبود... دستم رو گذاشتم رو 

 ؟گرفتر   چ   اوش،یگشنمه س  یلیخ-

 :سمتم و بغلم کرد و گفت اومد 

 گرفتم؟  به نظرت چ  -

 :حال گفتم یر 

 !کوفت-

و چند تا  خچالیرفت سمت  ،صندیل یو دستم رو گرفت و نشوندم رو  د یخند

ز م یدر آورد و گذاشت رو  چی    ساندو  و نوشابه هم آورد و خودشم  وانیل ،ت 

 !شد گرفته بود چی    نشست، ساندو 

و  د یکش  در اومد، پوفز  شیزنگ گوش یکه صدا  میخوردن شد مشغول

ز م یپرت کرد رو  رو عصتر  شیگوش  :با تعجب لقمم رو قورت دادم و گفتم ،ت 

 ؟یدیچرا جواب نم-

ز پا د یرو کش چشیساندو  کاغذ   :و گفت یی 

 .بابامه، حوصلش رو ندارم-

ز چ خواستم نداره دخالت کنم،  با خودم فکر کردم که به من ربیط بگم ویل یت 

ز هم یبرا  ...غذا خوردنم پرداختم یبه ادامه  ی 

شمون  ت  فکر، خ یرفت تو  ود و همش یمشده ب عصتر  یلیخ اوشیس یرفتارا

 .انگار نه انگار ویل مینیبب لمیبا هم ف مینشسته بود
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 هت  داد خ نصف شب رو نشون یم 2و به ساعت که  دمیکش  یا ازهیخم کالفه

 :شدم و گفتم

 !کتز   دارمینره ب ادتی میبخوابم، فردا هم دانشگاه دار  مت  من م اوشیس-

اتاق  یبلند شدم و رفتم تو  عی    بخند زد، ش و به روم ل د یموهام رو بوس یرو 

دونم  ... یمد یخواب کاناپه یم  یتختش، خودش رو  یو پهن شدم رو  اوشیس

بابا، االن خواب  الیخیب ،طرف اومدم ویل یمسخرست، تا خونه یلیکارمون خ

 !رو بچسب

 

 :زدم غیج

 !خره نفهم شعورهیب اوشیس-

ز زم یو اتاق و جوراباش و برداشت و نشست ر  یتو  د ییدو   دنیو مشغول پوش ی 

 :خط چشمم رو درست کردم و گفتم نهییآ یجلو  تیشد، با عصبان

دفعه  نیاستاده ا یوا ؟یکن... خودتم خواب موند  دارمیتازه بهت گفتم زود ب-

ز واقعا چ  !کنه  یم مونت 

مشغول درست  نهییآ یو از تو  ساد یمن پشت شم وا یتوجه به غر غر ها یر 

 :و گفت د یدستم و کش هو یو صاف کردم که کردن موهاش شد، مقنعم ر 

 !شد ر یبدو د-

ز زم یرو  فتمیبود ب کینزد خداروشکر خودم رو  و مثل عن بخش شم ویل ی 

ل کردم و خطر رفع شد  !کنتر

ز و سوار ماش ونت  ب میاز خونه زد با چه شعتر  میدینفهم  .میشد ی 
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ز ساعت ماش به بازم  ویل وند ت  با شعت م اوشیس دم،ینگاه کردم و لبم رو گز  ی 

ز ماش هو ینگاهم رو از ساعت گرفتم و  م،یدیرس یم ر ید چراغ قرمز...  ساد،یوا ی 

 یم قیعم ینفس ها تیفرمون و من با عصبان یزد رو  تیبا عصبان اوشیس

 !دمیکش

سمت  یشهی(؛ ش25مثبت  یفحش ها یشانس ب  وق)دارا نیتو ا لعنت

ز سی"وا یبه صدا در اومد و بعد صدا اوشیس شم رو  عی    ش  ،اوشی" گفیر

من و نابود  ا یموقع صبح؟ خدا نیبرگردوندم و سکته زدم... گشت ارشاد ا

 .بفرما

ز ماش سهیبه من انداخت و به دستور پل نگایه مین اوشیس  هیرو حرکت داد و  ی 

ز از ماش اوشیو س میشونیپ یگوشه پارک کرد، دستم و گذاشتم رو  شد،  ادهیپ ی 

ز دوباره در ماش قهی، بعد از چند دقاصال حال نداشتم از جام تکون بخورم باز  ی 

 :گفت  تیبا عصبان اوشیشد و س

 !شو هانا ادهیپ-

از گشت ارشاد نداشتم فقط برام کالس  شدم، اصال تریس ادهیو پ دمیکش  پوفز 

 !مامان یمهم بود و آبرو 

 :نگاه به من انداخت و گفت هی سهیپل

 .یکالنتر   د ییایب د ی_ با سیپل

 :هم و گفتم یرفت تو اخمام  ؟چ   گهید زارت،

 م؟یمرتکب شد ما چه جریم د یببخش-

 :گفت  یکیبود اومد سمتم و اون  سیزن که پل هی

 .شهی_ معلوم م سیپل
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درمونده  اوشیدستش رو گذاشت پشتم و مجبورم کرد حرکت کنم، س زنه

ز ازش نگاه گرفتم، مجبورش کردن با ماش الیخینگاهم کرد که ب  اد یخودش ب ی 

 !مامور هیالبته با 

ز ماش یتو  نشستم پام و تا خود  یکولم و گذاشتم رو   دم،یو پوف کش سیپل ی 

 .حرص خوردم یکالنتر 

 ساعت بازداشتر  2 اوشیبه س حتیحرف و نص بعد از کیل میدیرس وقتر 

ز مدرک و شناسنامه و چ چیبود برام بدون ه بیعج کیمیخورد،  به  حتر  ،یت 

 !رهچایب اوشیخانواده هامون هم ختر ندادن اون وقت س

برنم...  کرد، مونده بودم کجا دارن یم  تیهدا ی  دوباره من و به سمت جا زنه

ز کولم رو بگ یم ز تو  ویل نت  خواسیر  هی یاتاق که حاو  ینذاشتم، من و انداخیر

ز م  :گفتم  جانیبود، با ه و دوصندیل ت 

 !لماستیف یکه تو   نا یعه از ا-

خالصه اخماش  زنه، زنه، البته فکر نکنم زن باشه... سنش کم یم یاخما

 !ایباح مونیدر هم بود، نخور  حسایر 

 از صندیل یکی یکردم و نشستم رو   زونیو من لوچام رو آو  ونت  اتاق رفت ب از 

 :ها، بلند گفتم

ا هی وارا ید نیدونم پشت ا اونجور که یم- ز بب ه،ییختر ز یهشتاد تا آدم نشسیر  یز

.. المصب کنم، حاال من خواستم دستم و بکنم تو دماغم.   یم من چه غلیط

 .کنم که  جرات نیم

ز م یو کولم رو انداختم رو  دمیکش  پوفز  و درش رو باز کردم، گشتم و گشتم که  ت 

 .که... بازار شامه  ستیکردم، کوله ن  دا یرنگم رو پ باالخره الک خوشگل زرشیک
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ز م یچپم رو گذاشتم رو  دست وع کردم به الک زدن، با دقت و ظرافت...  ت  و شر

مرگشون پ ز اه اه!  یم چه غلط اضافز  نمیشد بب نیم هم داشونیختر خوان بکیز

دست چپم تموم شد، گرفتمش باال و فوتش کردم و رفتم شاغ دست راستم، 

لروش   اد یتونستم ز  تمرکز کردم چون نیم شتر یدست ب یکی نیا یرو  داشته  کنتر

داره  خویر  ینفر داخل شد، جون بابا چه بو  هیدر باز شد و  هو یباشم... 

مهم بود تا  شتر یشم رو بلند کنم... الکم ب ودم زحمت ندادم حتر عطرش، به خ

 .که نشسته  دمیو بعد فهم دمیرو شن شدن صندیل دهیکش  یاون آدم! صدا

هم زدم و  میزدم که باالخره انگشت آخر  خودم الک یم یاون داشتم برا الیخیب

ز و ق هیدستم و بلند کردم و فوت کردم که نگاهم افتاد به  فل جفت چشم ستر

ز  یشد روش! چشما  .زد که حقارت توش موج یم  یستر

 ؟کتز   یم چه غلیط نجا یتو ا-

 :شد و گفت نهیبه س دست

سم، تو ا د یو من با نیا-  ؟کتز   یم کار یچ نجا یاز تو بت 

 :گفتم  شوک بودم ویل یکه هنوز تو   نیا با 

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

 :فتزد و گ جیمل لبخند 

 .دنیننه بابات هم بهم جواب پس م ،ج  یالزم باشه خودت که ه-

 هیو فقط نگاهش کردم،  اوردمیخودم ن یبه رو  حرفش ویل نیگرفتم از ا  شیآت

 :گفتم  شیبه حرف قبل تیاهم ابروم و انداختم باال و یر  یتا

  ؟ی  نجایبا دختر گرفتنت االن ا ،جر یجوجه بس نمیبب-
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چشمام و  یافزون شد، زل زد تو  شتر یب شیه جذابدندون نما شد که ب لبخندش

 :گفت

 !همه کارم نجا ینه اصال، من خودم ا-

ز به م د یچسب داشت یم فکم وا بده  همه چ   یکه زود برا  ستمین من آدیم ویل ت 

 ارم،یدفعه نوبت من بود که حرصش رو درب نیا اره،یرو درب دا یبد د یند یو ادا

زش و گفتم یچشما یو زدم و متقابال زل زدم ت جیلبخند مل  :ستر

 !سیخوب خوشبحالت جناب پل-

 :زد و گفت گرفت و بشکتز   عی    رو ش  نگاهش

ز هم یبرا- به ش و  یا انهت  )نگاه حق... ویلادتیز  یلیهوش خ ،ی  نجایاالن ا ی 

ز همچ بیهوش، نص نیکه ا  فیوضعم انداخت و ادامه داد( ح  !شده آدیم ی 

 :زدم و گفتم یشخندین

کرد؟   آدم نیم ینگاه به چشما روز یکه تا د  ستر ین همویز رو ول کن، تو  نا یا-

 طانینکنه تو هم در راه ش شد؟ی! چیبود ا یو با حجب و ح یشد همکالم نیم

 برادر؟ قرار گرفتر 

 دهیکم کم نگاهش کش  ارم،یشد، انتظار نداشت انقدر واضح به روش ب شوکه

ز شد پا  :و گفت یی 

ز همنش طانیبا ش ... نکردم، همونم که هستم ویل فرفر  چیمن ه-  د یشدن شا ی 

 ت  تاث هی
 !هم داشته ایر

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

 :گفتم
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ت رو کم کن-  !زود تر زرت و بزن، شر

ز م یرو از رو  شد و آب معدیز  بلند  دستش، باال ش من  یبرداشت و گرفت تو  ت 

 :نگاهم کنه گفت نکهیو بدون ا ساد یوا

 قا؟یکجا رفته بود دق  اوشیس روز ید-

 سوالش تعجب کردم، شم و گرفتم باال و نگاهش کردم... به من نگاه نیم نیا از 

 :گفتم  لکسیر  یلیکرد! خ  به صورتم نگاه یم کینزد ینقطه ا هیکرد و به 

 !به توچه-

 :تکون خورد و گفت عی    جابجا شد و ش  فکش

  د یربط داره... با به من همه چ  -
 

 .کجا بوده  اوشیس روز ید به من بیک

الک زدم کردم... خوب  یحوصله نگاهم و ازش گرفتم و نگاه به ناخنا یر 

رو  نمییو آ فمیک  یدستم و کردم تو  الحمدهللا خشک شدن، با خوشحایل

 ی... رژ قرمزم رو هم در آوردم و مشغول زدن شدم، نشست رو ونت  ب دمیکش

 :لب گفت ر یز  پوف طوالیز  دنیو بعد از کش صندیل

 !الاله ال هللا-

 :شدم و گفتم نهیو دست به س فیک  یگذاشتم تو   نمییو با آ رژم

ت رو کم کن  حضورت ناراحتم یم-  .کنه، شر

 :که دستاش مشت شده بود گفت  حایل در 

ز بب-  ... یخانم برات ی 

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر 



 
 

40 
 

ز تو بب ت  نخ- ز م هو یبعد  نجا یمن و آوردن ا ،جر یجوجه بس ی  و  یسر یتو جلوم ستر

 هان؟ هیچ نا یا لیدل ،کتز   یم خود یچهارتا سوال ب

 :گفت  نگاهم کنه با لحن آرویم نکهیا بدون

ز  نکهیا لیو بهتون بگم؛ دل نیخوام ا منم یم- دو نا  نکهیا یبرا کیشما رو گرفیر

ما جواب  یکه شما به سواال  نهی... به خاطر انکهیو دو ا د یمحرم باهم بود

 !دیبد

 :م باال و گفتمابروم و انداخت یتا هی

 ؟چه سوایل-

 :و گفت د یکش  قر یعم نفس

 ه؟یچ اوشیشغل س د یدون شما یم-

 :گفتم  یعاد یلیخ

کت باباش کار یم یآره، تو -  .کنه  شر

 :و انداخت باال و ادامه داد ابروش

کت باباش چ   یتو  قا یکه دق  د یدون شما یم-  شه؟یصادر و وارد م ا ی د یتول شر

 :حوصله گفتم یر 

ز و اصال ا  یم د یها تول یسر یآرا نیو از ا لوازم بهداشتر -  ه؟یچ یسواال برا نیکیز

دوباره برگشت سمت من و بازم  د،یرو کرد سمت راست و لبش رو گز  شش

 :و گفت د یکش  قر ینگاهم نکرد... نفس عم
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کنه،   جنس قاچاق یم اوشیتا االن پدر س شیما از سه سال پ قاتیطبق تحق-

 !تر تا قاچاق دخ ت  بگ یسر یاز لوازم آرا

 :گشاد شد و گفتم  چشمام

ز اصال همچ نا یزر نزن بابا... ا ؟چ  - ز ین ی  آدما ی   .سیر

 :هم و گفت یرفت تو  اخماش

ام خودتون رو نگه دار -  نیا یما سه ساله که رو  ،خانم برایر  د یخواهشا احتر

ز چ چیو ه میپرونده کار کرد  د؟یماجرا ختر داشت نیشما از ا ست،یغلط ن شت 

 :دمیبه سوالش پرس تیاهم یر  م،یشونیپ یو گذاشتم رو  دستم

ز اونم همچ ؟چ   اوشیس-  کنه؟  یم یکار   ی 

 :توجه به سوال من ادامه داد یر  اونم

 د؟یدونست شما یم-

 :برداشتم و با ترسر گفتم میشونیپ یو از رو  دستم

ز دونستم االن ازت همچ یم ا،یزن توام اسکل یم-  دم؟یپرس یم سوایل ی 

 :ه گفتسکوت کرد و بعد از چند لحظ فقط

ز نه، چ ا یهمدست باباش هست  اوشیکه س  میدون ما هنوز نیم-  یت 

ز هم ینشده... برا مونت  دستگ  .دیکه بفهم  میخوا ما از شما یم ی 

 :زدم و گفتم یخند تک

 که اون رو بفروشم؟  میمن انقدر عوض د یفکر کرد-

 :و گفت د یکش  قر یعم نفس
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ز باش- کمک به خود   وننکارتیخوبه، ا اوشیخود س یفقط برا نیا د یمطمی 

 !دی... به حرفام فکر کناوشهیس

شوکه شده بودم از حرفاش...  یلیشدم و فقط با اخم نگاهش کردم، خ ساکت

ز شناسم، محاله همچ رو یم اوشیمن س  .بکنه یکار   ی 

 :که گفتم  ونت  شد و خواست از اتاق بره ب بلند 

 ؟یسیتو واقعا پل-

تنش بود که  یونه اچهاخ د یسف هنت  برگشت سمت من، پ مهیو ن ساد یوا

 :شد و گفت میداد، صداش دوباره مال  نشون یم عضالتش رو به خویر 

ز ب د یکه با  مخقز  سیپل هیبله، -  ...خودمون بمونه ی 

 :گفتم  با بدجنیس 

 که من دهنم قفله؟  دویز  از کجا یم-

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

 .دیکن  سکوت یم اوشیس جون خانوادتون و  یشما برا-

و  ونت  زدم و بلند شدم رفتم سمتش، نفسش رو فوت کرد ب یصدا دار  پوزخند 

 :آروم گفتم سادم،یمن جلوش وا

 !ینور  یآقا ستیبرام مهم ن ج  یکنم ه  عیرو ضا یکیمن بخوام -

... د یکش  بلند یم ینکرد، نفس ها که من و نگاه کنه ویل  د یچشماش لرز  مردمک

بسته  شمیآن ن هیدر  ویل دمی... خندونت  شد و از اتاق زد ب از کنارم رد  عی    ش 

 !اوشیشد، س

ز هم یتو   :اومد تو و گفت سهیفکرا بودم که در باز شد و دختر پل ی 
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 !یرو بردار، تو آزاد لتی_ وسا دختر 

ه و گفتمونت  ب میو برداشتم و از اتاق زد کولم  :... رو کردم سمت دختر

 شه؟یاون آزاد نم ؟چ   اوشیپس س-

 :گفت  عی    منظورم دوست پرسمه که ش  د یفهم

 .گهیساعت د کی_  سیپل زن

 یاز کالنتر  حتیو تکون دادم و بعد از امضا و چرت و پرت و تعهد و نص شم

 !رو تنها بذاره اوشینبودم که س من آدیم ... ویلونت  زدم ب

اون جوجه  یمنتظرش نشستم و به حرفا یاز کالنتر  ونت  ساعت و ب کی تمام

ز انقدر با باباش سنگ اوشیچرا س گمیمن م کر کردم، یهف جر یبس کنه   رفتار یم ی 

ز همچ اوشیکه خوده س  دهینشون م نینگو بابائه خالفکاره، ا  ست؛ین آدیم ی 

ز من همچ اوشیمن مطئنم که س  !ستین آدیم ی 

ز هم در  ز ح ی  خفنش رو  آفتایر  نکیو ع ونت  زد ب یکه از کالنتر   دمیرهام و د ی 

 ی  پا ر یز  هیتوجه به من از جلوم رد شد... کاش  چشمش و یر  یگذاشت رو 

 !گرفتم  براش یم

 یکردم که با صدا  بهش نگاه یم ینجور یرفت... هم ابونیسمت اون ور خ به

 :زدم غیبرگشتم و ج اوشیس

 !اوشیس-

 !و کمرم روگرفت د یبغلش که خند یتو  دمیخوبه تازه تعهد دادم، زود پر  حاال 

رهام افتاد، بعد از تکون  هت  هم به نگاه خنگا اوشیکه از ش شونه س  دمیچرخ

 .شد و گازش و گرفت و رفت نشیدادن شش به عنوان تاسف سوار ماش
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 :و گفتم ونت  اومدم ب اوشیبغل س از 

 .دلم برات تنگ شده بود-

 :گفت  و با مهربویز  د یو کش لپم

 !خانیم میدیدو ساعت هم و ند-

 اوشیتش بودم... سمدت محو صور  نیگفت چون تمام ا  چ   دمینفهم اصال 

! کالفه شم و ستیخالفکار ن نیمهربون و به روز بود، به نظر من که ا یلیخ

 :تکون دادم و گفتم

ز چ-  ...حداقل برسونم خونه د یکالس که پر   ه،ت 

 :کرد و گفت  ز یو ر  چشماش

 ؟یچرا االن اومد گهیمامانت نم-

 :زدم و گفتم هولیک لبخند 

 م؟یکن  کار یآخ آره... پس چ-

ز آست رو در آورد و زد به  نکشیکولش ع  یش رو درست کرد و از تو ها ی 

 :چشمش و گفت

 !عشقم میصبحانه بخور  میت  م-

 یجور  هیشبازه  نش،یسمت ماش میزدم و دستاش و گرفتم و راه افتاد لبخند 

 !معلوم بود که تازه شبازه ده،یکرد که فکر کنم تا االن آدم ند  نگاهمون یم

 هان؟-
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 اوشیه بدبخت نگاهش رو گرفت و اصال حرف نزد، سک  دمیبهش توپ یجور  هی

 :و گفت د یخند

 ؟یچرا با همه دعوا دار -

 :گفتم  لکسیر 

 ه؟یچون دوست دارم، مشکل-

 :رو خورد و گفت خندش

 .زمینه عز -

ز خندم و گرفتم و سوار ماش یجلو  طول راه همش پوست لبم و  یشدم، تو  ی 

 !کندم  یم

 :بهم انداخت و گفت نگایه مین اوشیس

 ؟نا خویر ها-

 :نگاهش کنم گفتم نکهیا بدونه

 چرا بد باشم؟-

س دار -  !کتز   پوست لبات و یم ینجور یا یآخه هروقت استر

 :نگاهش کردم و گفتم برگشتم

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

 :برگشت نگاهم کرد و گفت متعجب

 من؟ یبه بابا یداد ت  گ  شدهیحاال چ-

دم و  یرو رو  لبام  :گفتم  بعد از مکث کوتایه هم فرسر
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تو اصال من و به بابات نشونم  م؟یبا هم ازدواج کن ستیمگه من و تو قرار ن-

 .ینداد

 :لبش نشوند و گفت یرو  مهربویز  لبخند 

 .زمیعز  دمیچشم، نشونت م-

و روم و برگردوندم سمت پنجره و چشمام و باز و بسته  دمیکش  قر یعم نفس

 .بود گند بزنم کیکردم، نزد

خدا  یهم خالفکار باشه؟ وا اوشیراست بگه؟ نکنه س جر یواقعا اون بس نکنه

 !شد ت  چه ذهنم درگ

 دم؟یکه من نفهم  یزد گ  ؟یتو دوباره رژ قرمز زد نمیبب-

وع کردم به پاک کردن رژ که ش  واشیکی  :و گفت د یدستم و کش عی    با دستم شر

 بخوابونم دهنت؟ چند دفعه گفتم نزن؟-

 :تمبرگشتم سمتش و گف عصتر 

 ت  تو شناسنامم که انقدر غ ومدهیهنوز اسمت ن-
روما... گفته باشم  یسر یم یر

 !کنم  خواد یم دلم یم یهر کار  اد،یبدم م ینجور یا یمن از آدما

 ...پرش ینگاهم کرد و بعد دلخور نگاهش رو گرفت، بدجور زده بودم تو  کیمی

دوستش داشته  شدم، هر چه قدرم که هت  انداختم باال و به رو به رو خ یا شونه

 .تونم تحمل کنم رفتاراش رو نیم نیباشم اصال ا

کردم، دستم   شده کال قایط ت  پرسه درگ یاالن که ذهنم با اون حرفا مخصوصا 

 :و گفتم میشونیپ یو گذاشتم رو 

 .من و بتر خونه-
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تم خونه، پوفز  اصال  و دست به  دمیکش  جوابم و نداد و مطمئنم که محاله بتر

خوردم و  رستوران! از جام تکون نیم هیبه  میدیکه رس  نشستم تا وقتر  نهیس

 .نطوریهم هم اوشیس

 !گهیشو د ادهیپ-

 :گفتم  لجوجانه

 .بهت گفتم من و بتر خونه-

 :دیبرگشت به سمتم و گله مند پرس کامل

 ؟کتز   هانا؟ چرا امروز رو بدتر زهرمارمون یم کتز   دعوا یم یاالن چرا دار -

ز چ گذشت که باالخره   قهیدو دق یکیشدم...  هت  نگفتم و فقط به جلو خ یت 

ز از م یکیرستوران، نشستم پشت  یشدم و جلوتر رفتم تو  ادهیپ هم  اوشیو س ا ت 

ز اومد! نشست پشت م قهیدق هیبعد   .و سفارش صبحانه داد ت 

 :رو به هم قفل کرد و گفت دستاش

 هانا؟-

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

 !شینیوقت نذاشتم بب چیکه ه  نهیهم یندارم برا خویر  اد یرابطه ز  من با بابام-

 :ابروم و انداختم باال و گفتم یتا هی

 ؟چ   عتز ی-

 :چشمام و گفت یزد تو  زل
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برمت خونمون و با بابام  روز یم هیباشه قبول...  ،یحاال که انقدر ارصار دار -

ومدم و مثل ا من قت   خواد که فکر کتز  کنم، فقط دلم نیم  رو به روت یم

 .دادم الیک د یسوسول و عالف بهت وعده بع یپرسا

تونم برم  یم نکهیاز ا گه،یراست م اوشیس نکهیراحت شد... نه از ا کمی المیخ

ه نمیباباش رو بب ز انگار به هم)و بفهمم واقعا چه ختر  (استیراحت ی 

 :زدم و گفتم یلبخند

 ...وقت به تو شک ندارم ویل چیمن ه اوشیو بدون س نیا-

موند، بعد از  مهیو من حرفم نصفه و ن د یصبحانه رو چ لیاومد و وسا گارسون

 :گفت  عی    ش  اوشیو گذاشت و رفت س لیوسا نکهیا

 ؟چ   ویل-

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

 !گشنمه  یلیکه من خ  میبخور  ،ج  یه-

 !شم به همه چ  توجه با کردم یر   نگاهم کرد که من نگاهم رو گرفتم و سیع کمی

مخم بود و  یاون پرسه رو  یبازم حرفا ویل میگشت  کمی میاز خوردنمون رفت بعد 

 .بشه یادآور یذهنم  یبار تو  کی قهیهر دق شد یباعث م

که   میبود که من و رسوند خونه، شکوچه بود نطورا یو ا 2 یکاینزد ساعت

 عی    ش  شه،یمتند مظطرب وارد کوچه  ینگاهم به هاله افتاد که داره با قدم ها

 :گفتم  اوشیبه س

 .سایوا-
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کنه   و صداش یم هت  افتاد که داره دنبال هاله م و نگاهم به پرس سوسویل ساد یوا

م حسایر   ور و اون ور و نگاه یم نیبا ترس ا و هاله یه بود...  دهیچسب کنه! آمت 

 !قشیسل نیخاک بر ش هاله با ا

ز از ماش اوشیس یها یتوجه به کنجکاو  یر   :م و داد زدمشد ادهیپ ی 

 .پرس یهو -

 دنیبرنگشت، مطمئنم سکته رو زده... پرسه برگشت و از د ویل ساد یوا هاله

ونه گفت ی  من با تعجب ابروش رو انداخت باال و با صدا  :نه چندان دختر

 د؟ی_ با من پرسه

ز هم از ماش اوشیابروم و انداختم باال، س یتا هی شد... رفتم سمت  ادهیپ ی 

 :پرسه و گفتم

 ؟یراه افتاد شونیدنبال ا نمیبا توام خواهر، بب آره-

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

 داره؟ _ به شما ربیط پرسه

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

ز بب- بار  هی، حلقت گورت و گم کن یتو  زهیبچه سوسول تا نزدم دندونات بر  ی 

 ؟ذارم، اوگ شلوار به پات نیم یدنبال هاله راه افتاد نمیبب گهید

ز خشمگ نگایه بعد  به شتاپاش انداختم، متعجب برگشت سمت هاله و  ی 

 :گفت

 گه؟یم چ   نی_ هاله ا پرسه

 :به من نگاه کرد و با تته پته گفت دهیرنگ پر  یا افهیآروم برگشت و با ق هاله
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 !س... سالم آبجر -

کولش و   یدمش رو گذاشت رو  عی    افتاده بود ش  شیکه حاال دوهزار   پرسه

 .شد هت  دفرار، هاله با حرست به رفتنش خ

 .چه کوچولو نه؟یا تیعه پس آبج-

 :گفتم  یو جد اوشیسمت س برگشتم

 !یبتر  فیترسر  تویز  جان یم اوشیس-

ز سوار ماش عی    کرد و ش   خداحافیطز  هیخندش رو گرفت و  یجلو   .شد و رفت ی 

 :سمت هاله و با ترسر گفتم برگشتم

 ...برو-

تند جلوتر از من راه افتاد و منم پشت شش، امروز فشار  یبا قدم ها عی    ش 

خونه که  یبود... در خونه رو باز کرد و خواست زودتر بره تو  یلیروم خ عصتر 

 :و با داد گفتم دمیکولش رو کش

  کجا؟-

 :و گفت هیگر   ر یز  زد 

 !غلط کردم آبجر -

 :گفتم  عصتر 

 ...یرو که کرد غلط-

 :رو به سمتش دراز کردم و گفتم دستم

 !تیگوش-
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 :لرزونش پاک کرد و گفت یرو با دستا اشکاش

 !خونست یتو -

 :و گفتم بشیو دوختم به ج نمیخشمگ نگاه

 .اعصاب من نرو یخونست آره؟ هاله رو -

 :در آوردم و گفتم بشیج یرو از تو  سمتش و به زور گویسر  رفتم

مدرسه؟ من با تمام  یبر  یم آخه هان؟ گویسر  گرفتر   اد یغلطا رو  نیا گ-

 داده؟ اد یبهت  خوردم، گ گ... ها رو نیم  نیا امیکثافت باز 

 :گفت  هیسمتم و با گر  د ییتند وارد خونه شدم که دو  یقدم ها با 

 !دیگه خوردم، غلط کردم... ببخش-

 :زدم داد 

 .رو نکتز غلطا  نیا گهیسن د نیتو ا یت  بگ اد یکه   مت  گ  و ازت یم نیا-

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

تونه؟ شده؟یچ-  چه ختر

 :مامان پرت کردم و گفتم یپا یرو جلو  گویسر 

 ...جشینت نمینده ا ت  بگو به هاله گ مامان خانم، یه ت  بگ لیتحو -

دلخورانه  یهنگا میکرد، مامان ن  یم هیبود و گر  سادهیگوشه وا  هی نطور یهم هاله

 :به هاله انداخت و بعد دوباره به من نگاه کرد و گفت

ز هم تو بایسر  الگوش وقتر -  .گهید شهیم ی 

 :زدم و گفتم یصدا دار  پوزخند 
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با  میخوا که یم  نهیفقط و فقط ا اوشمیمادر من هزار دفعه گفتم من اگه با س-

 .میهم ازدواج کن

 :ترسر گفت با 

 هان؟ یخواستگار  اد یپس چرا نم-

 :داد گفتم با 

 ...خونما چون من نذاشتم، دارم درس یم-

مخم بود،  یهاله رو  یها هیگر   یبهم انداخت و سکوت کرد، صدا حریص نگاه

 :شش داد زدم تیبا عصبان

 !از جلو چشمام گمشو-

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

 .کنم  دستت و قلم یم به گویسر  دست بزیز -

درد گرفته بود... مامان  اتاق، شم حسایر  یو رفت تو  د یدستش رو کش ترس با 

ز زم ینشست رو  یهمون جور   :و گفت ی 

... خودت به  یکنم؟ آبرو برا  کار یچ نا یخدا من از دست ا یا- ز من نذاشیر

 .برس ادمیفر 

هاله و برش داشتم  حدقه چرخوندم و راه افتادم سمت گویسر  یرو تو  چشمام

اشکاش رو پاک کرد و مشغول عوض  عی    ه با ورودم ش اتاق، هال یو رفتم تو 

ما انقدر  د یبود و قربونش برم اصال نفهم دهیخواب بود ت  کردن لباساش شد... ه

 .میکرد  داد یداد و ب
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هاله رو گذاشتم  تختم و گویسر  یحوصله رفتم رو  رو عوض کردم و یر  لباسام

 !کردم بخوابم  تشکم و چشمام و بستم و سیع ر یز 

اعصابم بهم  حسایر  دم،ید رهام و یم یخواب بودم خواب حرفا که  مدیر  تمام

ز پا نکهیبود... با ا ختهیر  ز عرق کرده بودم و هم حسایر  بود ویل یت  باعث شد  ی 

 .کنم  تایر یشم و ب دار یاز خواب ب عی    ش 

داده  امیفقط بهم پ اوشیبهش انداختم، س و از کنار برداشتم و نگایه میگوش

افتادم! لبم و به  اون موضوع لعنتر  اد ی.. دوباره عاشقانه.  امیپ هیبود اونم 

 .دندونم گرفتم و مشغول کندن پوستاش شدم

 نیا یفردا ته و تو  د یبا بالشت... حسایر  یرو  دمیو محکم بلند کردم و کوب کلم

 .که زود گول بخوره  ستمین ! من آدیمارمیکار و درب

***  

ز پا دمیپر  مکتین یاز رو  عی    ش  دنشیرو باد کردم و با د آدامسم و بدو بدو به  یی 

ز بعد شش و انداخت پا من اول تعجب کرد ویل دنیسمتش رفتم... با د  .یی 

 !حرف بزیز  یزبون ندار  ویل کتز   کرده... نگاهم یم  دا یپ راد یفکر کنم چشمات ا-

 :و گفت د یکش  قر یعم نفس

 !زشته نجا یا خانم برایر -

 :گفتجداش کرد و   عی    بره که بازوش رو گرفتم که ش  خواست

 .دیکن  تیرعا-

ز نگاهش افتاد به زم سادم،یجلوش وا رفتم ، شلواریل ضی... بله فی  تنگ و  بتر

ز پا دمیبا دمیکوتاه پوش  یمانتو   !و نگاه کتز  یی 



 
 

54 
 

ز بب- زنم  زنگ یم شیبه گوش چرا هرچ   ومده؟یچرا امروز ن اوشیمنو، س ی 

 ده؟یجواب نم

 :شم نگاه کرد و گفت به من نگاه نکرد و به پشت شش رو بلند کرد ویل عی    ش 

 .دیبدون د یدونم، شما با و من نیم نیا-

کرد عقب بکشه، با   صورتش کردم که سیع کیرو گرفتم و صورتم و نزد قشی

 :که حاال پر از خط چشم بود زل زدم به چشماش و گفتم  میوحش یاون چشما

 یاون از حرفا ،یبه حالت اگه بفهمم بال مال شش آورد یگوش کن برادر، وا-

 !از امروز نمیا روزتونیچرت و پرت د

 :قرمز گفت یا افهیعقب و با ق د یخودش رو کش عی    ش 

داره ش کدوم جوون  د ینیبب د یبود... االن بر  قتیزدم حق روز یکه د  ی  من حرفا-

 !کنه  آب یم ر یو ز 

 :راه افتاد که داد زدم تیعصبان با 

ز پتت و ب یکجا؟ تو که دوست ندار   یهو -  رن نگاهمون یمهمه آدم که دا نیا ی 

ز بر   آب؟ هان؟ یرو  زمیکیز

ز آوردم پا ... صدام و کیمساد یوا  :تر و گفتم یی 

 زمیر  کنم و تمام آمارت و یم  دهن و باز یم هو ی ست،ین میمن آبرو مابرو حال-

 !وسط

ز چ هی هو یکردن...   دانشگاه با تعجب به ما نگاه یم یها بچه از پشت خورد  یت 

مهبله حراس دمیبهم که برگشتم و د  !ت محتر
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به شتاپاش انداختم  هم هست که به خونم تشنست... نگایه ارو ی نیاوه ا اوه

 :و گفتم

 اومده؟ شیپ مشکیل-

 :پر غرور بهم انداخت و گفت نگایه

 .یآورد شیپ مشکیل نکهی_ مثل ا آقاهه

شناس شدن  فهینثارش کردم و از کنارش گذشتم، حاال مامور وظ ی  برو بابا هی

 !کردنا حاال آدم شدن  نیم یکار   چیه روز یمن... تا د یبرا

 ی... لبام رو رو ونت  زده بود ب شیشونیپ یکه رگا  یبود جور  عصتر  یلیخ رهام

رو  میدر همون حال گوش مش،ت  نظر بگ ر یکردم تا ز   ز یو چشمام و ر  دمیهم مال

س ن  رو گرفتم، همش یم اوشیدر آوردم و شماره س  نیو ا ستیگفت در دستر

 عویصز  یسایپل نی... نکنه کار اختیر  بهم یم از همه چ   شتر یاعصابم رو ب

 د یکرده و نبا  د یمن کل یبه دور و برم کردم... فعال االن حراست رو  باشه؟ نگایه

که   دوئه سمت رهایم داره یم دمیرو د یدختر چادر  هیدست از پا خطا کنم! 

ز دورب یو بردم رو  میداخل سالن، ابروم و انداختم باال و گوش هت  داره م و  ی 

ز شدم... به به عجب ف  لمیمشغول ف خجول و  یعجب لبخند ها ،لیمیگرفیر

 !مهربویز 

و  بمیج یو گذاشتم تو  میو گوش ایلیخیو انداختم باال و خودم و زدم به ب ابروم

 !ارمیمن از تو در ب یپدر  کیبه سمت سالن راه افتادم، 

 که نه ویل  با یاز هم جدا شدن و رهام راه افتاد سمت کالس... کالس تقر  عی    ش 

ز هم یبود برا خایل  :واردش شدم و گفتم عی    ش  ی 

 کجاست؟  اوشیبگو س-
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 :و گفت صندیل یرو پرت کرد رو  کولش

 .به ارواح خاک پدرم ختر ندارم-

 :گفتم  تیعصبان با 

 ؟هستر  یسیپس تو چجور پل-

 :و گفت شینیب یرو گذاشت رو  دستش

 ...کنم آرومتر   خواهش یم-

ز رو آوردم پا صدام  :فتمو گ یی 

ز بب-  .ذارم وگرنه آبرو برات نیم چیشد که ه داشیتا امروز پ اوشیاگه س ی 

 :و گفت صندیل ینشست رو  کالفه

ز  ونت  بازداشت شده پدرش اون رو از ب روز یامکان داره چون د ،خانم برایر - رفیر

 !دیاطراف منع کرده باشه... نگران نباش نیشدنش ا آفتایر  ا ی

 :کالس و محکم بستم و گفتم  در 

 یپس چرا م-
 

 آب؟ ر یرو کرده ز  یکیش  یک

 :کرد و بعد از چند لحظه گفت  سکوت

ز خوب ممکنه همچ-  ...بکنه، با اون سابق  یکار   ی 

 :حرفش و گفتم ونیم دمیپر 

 !ستین طور آدیم نیا اوشیس-

ز حال و غمگ یر  بعد  که حاصل نبود   کنارش و با غم خایص  نشستم صندیل ی 

 :بود گفتم اوشیس
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 مورچه هم نیم هیآزارش به  بونه، انقدر مهربونه که حتر مهر  یلیخ اوشیس-

 !رسه چه برسه به آدم

 .فقط سکوت بود و سکوت نمونیکردم، حاال ب  سکوت

داغون دستم  ... با اعصایر و گرفتم و بازم اون جمله لعنتر  اوشیشماره س دوباره

به رهام  نگایه میچونم و مشغول تکون دادن پاهام شدم... ن ر یو گذاشتم ز 

 .شده بود و دستاش رو درهم گره کرده بود هت  نقطه خ هیانداختم که به 

وع یم بود و از مچ خالکویر  بیانگشتش عالمت صل یرو   نیشد، واقعا ا شر

ز آست هنت  پ نکهیتعجب داره، با ا یمن جا یبرا شیخالکوب بود  دهیبلند پوش ی 

 .داره خالکویر  فهیم نگاه پر از دقت یم هیبا  ویل

 !ادیبا هم جور در نم اد یز  مومتز  یو اون ادعا خالکویر  نیا-

 :کرد و گفت  میدستش رو قا عی    ش 

 .اشتباه هی یبه پا دشیشما بذار -

 یتا هیحرف بزنم که در کالس باز شد و سوگند و بهادر وارد شدن،  خواستم

با  د یدر حد دوهفته شا زمایز  هیابروم و انداختم باال و به بهادر نگاه کردم... 

 .ختهیر  گفت یر   بودم! همون موقع ها سوگند چه قدر یم قیبهادر رف

بهادر... باالخره به خودشون اومدن و  کرد، حتر   با تعجب به ما نگاه یم سوگند 

 :و آروم گفت میکنار   سوگند اومد نشست صندیل

 کو؟  اوشیپس س-

 :و انداختم باال و گفتم شونم

 .امروز ومدهین-
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ز ب نگایه می. نگفت و خودش رو جمع و جور کرد..   آهایز  سوگند و بهادر رد و  ی 

منده شده بود زدم... سوگند حسایر  یبدل کردم و پوزخند  !شر

ز از دوست  ی  جا هی ا یتو اون دن گنیم-من هست که دوستا بعد از بد گفیر

 !تو کارشون نت  مردم نم یپرسا

 .کنه  هیکرد خودش رو توج  جرات نیم گهیسوگند الل شد، د واقیع یمعنا به

ز ب گهید کمی من بلند شدم، اصال امروز حوصله  نکهیسکوت گذشت تا ا ی 

 .ونت  دانشگاه رو نداشتم... کولم رو برداشتم و از کالس زدم ب

دانشگاه بزنم  نیتر از ا عی    رفتم و دوست داشتم ش  تند راه یم یقدم ها با 

 .آر یر  یر  ستگاهیسمت ا دمییدو  ابونیبه خ دمی... همونم شد و تا رسونت  ب

 شهی... هوف همسادمیوا یاتوبوس و مجبور  یه زور چپوندم تو رو ب خودم

 چکیسیذاره ه یم ... سه چهارتا صندیلآریر  یر  یاتوبوس ها نیمتنفر بودم از ا

 .نهیتونه بش نیم

شدم، باالخره به مقصد  یم وونهیشد که داشتم د اتوبوس پر و خایل نیا انقدر 

وع کردم به  ادهیو کالفه پ دمیرس وارد کوچه شدم و  دن،ییدو شدم و با دو شر

کولم در آوردم و در و باز کردم و رفتم داخل، از پله ها باال رفتم و   یو از تو  د یکل

 !رو هم باز کردم... وارد که شدم خونه سوت و کور بود یدر ورود

 :زدم داد 

 اوش؟یس-

ز خونه، ه ومد،ین ی  صدا وع کردم به گشیر  چیانگار خونه نبود... درمونده شر

 !هیگر   ر یخواستم بزنم ز  ، یمنبود  یختر 
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وع کرد به  اوشیو دوباره شماره س ونت  از خونه اومدم ب کالفه رو گرفتم، شر

 .جواب داد هو یشدم که  دوار یگرفتم و ام  یبوق خوردن... نفس تازه ا

 جانم؟-

 :بلند گفتم ی  زد، با صدا آروم حرف یم یلیخ

اومدم  ؟یدیمزنم جواب ن زنگ یم چرا هرچ   ؟ی  معلوم هست کجا اوشیس-

 !یخونه هم نبود

 :گفت  هیشد و بعد از چند ثان سکوت

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

 :گفتم  تیعصبان با 

 ؟یدادبه من ختر یم د ینبا عتز یتو -

 :تند گفت تند 

 .زنم، ببخش من و خداحافظ بعدا بهت زنگ یم زمیعز -

 :گفتم  تیرو قطع کرد، با عصبان گویسر   زرت

 .اه، گندت بزنن-

ز زم یرو  دمیو کوب پام  گهیو کولم و جا به جا کردم و راه افتادم سمت خونه، د ی 

 ...رو نداشتم یکار   چیاصال حوصله ه

ز  یکی هو یرفتم که  با اخم راه یم ینطور یکوچه که خارج شدم هم  از  جلوم ستر

 !شد

 :نگاهش کردم و گفتم پوکر 
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ز شد- ز باغچ نجا،یا یآقا اشتباه ستر ه گل و بلبل اون طرفه... بفرما اون ور ستر

 !شو

 شیروشنش رو به نما یقهوه ا یچشمش برداشت و چشما یرو از رو  نکشیع

 :گذاشت و گفت

 ؟_ خانم برایر  آقاهه

 :حوصله گفتم یر 

 خودم هستم... امرت؟-

   یلیخ لبخند 
 

غرورا بودا...  یابروش و داد باال، از اون خدا یتا هیزد و  کمرنیک

ز چ هیاصال   !یت 

 م؟ت  چند لحظه وقتتون رو بگ شهیهستم، م _ من شوان پنایه آقاهه

 :گفتم  لکسیر  یلینگاهش کردم و بعد خ کمی

 !نه-

 دمیو برگشتم د سادمیوا هو ی راه رفتم ویل کمیآروم از کنارش رد شدم،  بعد 

 :... صداش زدمسادهیوا

 آقا؟ یه-

 ...شدم مونیبرگشت، فکر کرد پش عی    ش 

ز نشو، بنده خدا از خویسر  هیجلو  افتیق نیبا ا-  ستر
 !کنه  ذوق یم دختر

زدم و برگشتم و به راهم ادامه دادم... المصب جذاب بود  یخند کیت بعد 

عمر فکر  هی س،یاداره پل نیا یتو  ختهیخوشگله ر  دونم چرا هرچ   خوب... نیم

 !نینجور یا لما یف نیا یکردم تو   یم
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نبودم... حس ششم من  خر که دم،یشن قدم هاش رو پشت شم یم یصدا

 !فتهیراه نم گ  فتهیدنبالم راه م زنم که گ و حدس یم هیقو  یلیخ

دونستم دهن خودم  که یم  نیبرم خونه، با ا ادهیگرفتم کال پ  میلجش تصم از 

 !!!دیکش  ارزشش رو داشت، اون عذاب یم ویل شهیم تیعنا

 یهم کردم تو بندش رو  یکیشدم و کولم و جا به جا کردم و اون  ابونیخ وارد 

دادم که  با لبخند بدجنس به راهم ادامه یم ینطور یدستم تا راحت باشم؛ هم

ز ماش هی هو ی زد، خواستم قشنگ چند تا فحش  قلبم تند تند یم ساد،یجلوم وا ی 

رو گرفتم و با  دمخو  یرهام جلو  دنیکه با د  کشیخوشگل ببندم به خ نامویس

 :گفتم  غیج

 وضعشه؟ چه نیا ت،یرانندگ نیبا ا وونیح-

اون پرسه، برگشتم سمتشون و  شیتوجه به من از کنارم رد شد و رفت پ یر 

 !نگاهشون کردم

 شد اصال محل سگم بهتون نیم نطور یحاال که ا د؟یخوا یم بابا از جون من چ  -

  ...ذارم، شده مملکت به باد بره

، پرسا یر  بعد  ز وع کردم به راه رفیر  نگاهم یم یالت و لوت بدجور  یتوجه شر

ز تا جونشون درادک  !ردن، بذار نگاه کیز

برگشتم و پشت شم رو نگاه کردم که  عی    ش  دم،یشن قدم پشت شم یم یصدا

رفتم بهشون و دوباره  یدوتاشون حاال دنبالم راه افتادن، چشم غره ا دمید

! با شهیخودشون بد م یبرگشتم و به راهم ادامه دادم، به من چه اصال... برا

... مانتو و شلوار تنگ من هت  خودشون بر باد م یم آبرو که من دار   وضیع نیا

 .چشم بود یبدجور تو 
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 یلیرفتم، نفسم بند اومده بود و خ با دو راه یم با یهام رو تند تر کردم و تقر  قدم

  ...خسته شده بودم

زانوهام و  یخم شدم و دستم و گذاشتم رو  سادم،یو وا دمیچیکوچه پ  هی یتو 

پاهاشون اومد بلند شدم و برگشتم به سمتشون  یتا صدا دم؛یکش  قینفس عم

 :و با نفس نفس گفتم

 د؟یخوا از جون من یم چ   ا یشما عوض-

 :نگاهم کنه گفت نکهیبدون ا رهام

 !میزن با شما حرف یم می... ما دوستانه دار خانم برایر  د یبد دهن یلیخ-

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .شدور و برم نبا تحمل کتز  تویز  نیم م،ینطور یمن ا-

 :اومد جلو و گفت پنایه ارو ی یکیکه اون   ونت  رو فوت کرد ب نفسش

 .میرو بهتر بلد باش گهیفکر کنم ما زبون هم د-

 :گفت  حیلبخند مل هینگاهش کردم که بعد از زدن  فقط

 !دیت  با دوسته پرستون تماس بگ د یشما موفق شد ا یگو -

ست، حرف زدنش رو لبم نقش ب یرو  یابروم رو انداختم باال و پوزخند یتا هی

 .تو رو خدا

 داره؟ به شما ربیط-

رو برد به سمت دکمه کتش و بستش، نگاهم به نگاهش بود که متقابال  دستش

 :ابروش رو انداخت باال و گفت
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 .دیو به ما گزارش بد همه چ   د یرفته شما با ادتونیانگار -

 :بلند گفتم یصدا با 

 شد؟ی... چدمینفهم ؟چ  -

 :تو گف کیاومد نزد رهام

 گفت؟  به شما چ   اوشیس خانم برایر -

ز اصال بهشون حرفز   ز یر  ز یر  نجا یمن لج کرده بودم، خودشونم ا ویل  نیم کیز

 :با تمسخر نگاهشون کردم و گفتم کیمیزنم، 

نداره سه سوته  یمن کار  یکنم؟ برا  یم یمن با شما همکار  د یفکر کرد-

 !بفروشمتون

نگش رو دوخت تو  یچشما پنایه برعکس رهام که اصال چشمام،  یخوشر

 :گفت  تیکرد... با جد  نگاهم نیم

 .کتز   و نیم نکار یا-

به  یرو به سمت مقنعم بردم و صافش کردم و با تک خند مسخره ا دستم

 :سمتش قدم برداشتم و گفتم

ا فرق دارم هنوز من رو نشناختر  نکهیمثل ا-  !جناب، من با همه دختر

 :گفت  ابروش رو انداخت باال و با بدجنیس یتا هی

 ؟چه فرفر -

ارت به خودش گرفت و لحنم بدجنیس چشمام  :رنگ شر

ورم، سخته تحمل کردنم هیمن -  .دختر شر
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 .نه از ترس... از رک حرف زدنم د،یلرز  چشماش یم مردمک

ز بودم که  یکرد، اخماش رفته بود تو   فقط نگاهمون یم رهام هم و مطمی 

 .خورد داشت حرص یم

اهم ادامه دادم، برام مهم نبود که بخوان دوباره ازشون جدا شدم و به ر  باالخره

ز یدنبالم راه ب  !نه ا ی فیر

ز یدنبالم راه ب گهیفکر نکنم د البته کف دستشون،   ختمیرو ر  ... چون آب پایکفیر

ز من ختر چ  باشم که به درد نیم هیمن خودمم... اگه قرار بود مثل بق ستم،ین ی 

 !فرد منحرص به اتیبا خصوص گم،یدختر د هیخوردم، من 

ز بودم تاول یم گهید پاهام  .از اندازه راه رفته بودم شیب یلیخ یلیزد، خ مطمی 

 دارن دنبالم یم واشیکیهم  د یپشت شم نبودن شا گهیمتوجه شدم د فقط

، مثال با ماش ز ز چ تز یکیز  !از خودشون و ت  چند تا ن ا ی... یت 

درد  آورده  پاهام رو  خونه پدر پاهام در اومده بود و کفشم حسایر  دمیرس وقتر 

به هم و وارد خونه شدم...  دمیدر هم در و محکم کوب ی  بود... با اخم ها

 !رو آورده فشیبود و فکر کنم تا االن هاله ترسر  2ساعت  یکایساعت نزد

 .جوابم رو داد بود ت  خونه شدم و بلند سالم کردم که فقط ه وارد 

 :گفتم  بود ت  مبل و رو به ه یرو پرت کردم رو  کولم

 جاست؟مامان ک-

 :رو کرده بود تا ته حلقش گفت شیکه انگشت پر از پفک  حایل در 

 .رفته روضه خونه بغیل-
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ز  دمیکش  پوفز  نگاه به اطراف آروم  هیو دستم و به کمرم زدم و بعد از انداخیر

 :دمیپرس

 هاله کو؟-

 :دستش رو در آورد و گفت باالخره

 .اتاق یتو -

سمت اتاق رفتم و محکم بازش  تند به یو انداختم باال و با قدم ها ابروم

 کتابش بود؛ نفس راحتر   یتخت نشسته بود و شش تو  یکردم... هاله رو 

لب آروم سالم کرد... با اخم جوابش رو دادم و به سمت  ر یو اون ز  دمیکش

 !بالشت یبالشتم برداشتم و گذاشتم رو  ر یرو از ز  شیتختم رفتم و گوش

ز گوشعوض کردم و ب عی    رو در آوردم و ش  لباسام از اتاق رفتم  شیعد از برداشیر

مبل و رمز  یکرد. نشستم رو   نگاه یم شیتمام مدت با حرست به گوش ون،ت  ب

دارم رمز  فیفضول ترسر  یلیکه بنده خ  ی  رو باز کردم، از اون جا شیگوش

 .گرفته بودم  اد ی عی    رو ش  شیگوش

وع کردم به خوندن پ امیپ یرفتم تو  عی    ش   هاش با اون پرس  امیهاش و شر

ز چ هیمنگله...  شدم، دروغ گفتم...  به هاله گفته بود که من داشتم آب یم ی  ات 

 !شهیم ال یواو  ارمیب شت  اگه گ کشم ویل  خجالت نیم ج  یمن از ه

ازش بود رو پاک  و هرچ   اما یو پ اهیس ستیل یشمارش و گذاشتم تو  عی    ش 

 !وددر هم ب شلوارکم... اخمام حسایر  بیج یکردم و قفلش کردم گذاشتم تو 

کردم   چشم دوختم، همون طور که نگاه یم زونینشستم و به تلو  نهیبه س دست

 :دمیپرس بود ت  از ه

 امروز چندمه؟-
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 :شده بود گفت ونیز یتلو  خیکه م  حایل در 

 زد یم کتمونیمعلممون که تو دفتر د یامضا ی... از رو امروز هشتم بود آچر -

 .دونستم

امروز هشتمه؟  ؟مروز هشتمه، چ  ... افسقیل نیا دهیم حیتوض اتمیبا جزئ چه

 .ابوالقاسم فردویس ا ی اوشه،یخوده خدا... دهم که تولد س ا ی

مخ خاک بر شم  یتو  باز شده بود و حاال رفته بودن باال، من چه خایک اخمام

وع کردم به  بیج یکیاون  یخودم رو از تو  بکنم؟ گویسر  شلوارکم در آوردم و شر

ز پ  :امینوشیر

 .ایت  مخم راه م یرو  یپس؟ دار  ی  سالم کجا-

 ت  درگ اوشیدونم س نداشت، نیم دهیفا صتر کردم تا جواب بده ویل قهیدق چند 

 !رفت اعصابم داشت راه یم یکه بود رو   هرچ   بود... ویل گ  ا ی چ  

 شونیپر  شتر یشد که ب رهام و باعث یم یرفت سمت حرفا شه فکرم یم کی

  !بشم

ز دستر  با   عی    مامانه، ش  دمید کردم که دشم و بلن عی    شونم ش  یرو  نشسیر

 :گفتم

 ؟یعه سالم اومد-

 :رو تکون داد و گفت شش

من  یکه اصال متوجه نشد  یسالم، آره مادر... انقدر تو فکر بود کیعل-

 .کنم  اومدم و چند باره دارم صدات یم
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که دستم   بلند شدم و در حایل ا؟یدن نیپرت بودم از ا نیدر ا عتز ی با،یعج چه

 :گفتم  دمیکش  رو به صورتم یم

ز نه چ-  .گشنمه  یلینبود، مامان من خ یت 

 :و گفت د یخند

 ...تو دوباره چشمت با مامانت افتاد و گشنت شد-

   لبخند 
 

خونه رفتم کمرنیک ز  .زدم و دنبالش تو آشت 

*****  

نگاه  تز یهام رو مرتب کردم و آدامسم و باد کردم و ترکوندم، متوجه سنگ برگه

کنه... واه   داره به پشت شم نگاه یم قا یرهام دق مدینفر شدم و برگشتم که د هی

، دوباره   هی دمیمنگل، برگشتم پشت شم و نگاه کردم د ز گروه پرس نشسیر

کنه... دستم و   جا نگاه یم ونهنوز داره به ا دمیبرگشتم به رهام نگاه کردم که د

ز تکون دادم براش که شش رو انداخت پا  هیو با همون دست که رو هوا بود  یی 

 !اسکل نثارش کردم و دوباره آدامسم و باد کردم وترکوندم

 میبهم ندارن... ن یو کار  انیاز پس زبونم برنم گهیاستادا د نیا اد یم خوشم

 .ونت  فرستادم ب انداختم و نفسم و حریص اوشیس خایل یبه جا نگایه

ازش نداشتم... پشت  یتا حاال ختر  روز یبودم و از د از دستش عصتر  حسایر 

با جزوش  کردم، سوگند یه  نیم هم توجیه هیترکوندم و به بق دامس یمشهم آ

 .دادم نیم تر یرفت و منم بهش اهم ور یم

به رهام انداختم، مشغول نت  چونم و دوباره نگایه ر یو گذاشتم ز  دستم

ز بود! چشم غره ا که   ینجور یرفتم و روم و کردم سمت استاد و هم یبرداشیر

وع کردم به نت بردار خودکارم و ب دمییجو  آدامس یم  .یرداشتم و شر
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وع شده داره یم  از وقتر  لعنتر  نکرده به  ی  وقت خدا هیکه   سهینو  کالس شر

خودش و ما رو مسخره کرده... در  خودش زحمت نده درس بده، واال الیک

ز هم ز ح ی  اومد  اوشیس هو یدرکالس زده شد و من نگاهم به سمت در رفت و  ی 

 :. آروم اومد داخل و گفتچشماش قرمز بود..  داخل، حسایر 

 اجازست استاد؟-

انداخت و با تکون دادن شش  اوشیبه ش و وضع داغون س نگایه استادمون

گرفت اما با   ینگاهش به من افتاد و رنگ شاد نه،یبش اد یب اوشیکرد که س  د ییتا

ابروم و انداختم باال و بدون  یتا هیشد،  که بهش کردم کال بادش خایل  محیل یر 

ز شدم... حاال تو  تیهش اهمب نکهیا  !دلم آشوب بودا یبدم مشغول نوشیر

ز اومد دوم اوشیس  .کنار رهام  قا یدق عتز یبود نشست،  اون طرف تر که خایل ت 

 رو به خویر  نیآورد نگاهش رو من بود و من ا رو در یم لشیکه وسا  مدیر  تمام

ره... ختر نذا هزار دفعه بهش گفته بودم که من رو یر  ستیشدم، ب متوجه یم

ا هیپس البد  تا از فکر  دمیکش  قر یهست؛ تنم به لرزه در اومد... نفس عم ی  ختر

 .دمیو آدامسم و تند تند جو  دمیچرت و پرت دور بشم، لبم و گز  الیو خ

و جمع کردم و با اخم از کالس  المیوسا عی    گفت ش   د یکه خسته نباش  استاد 

چند  دمیتا وارد شدم د رفتم و  ی  تند به سمت دستشو یبا قدم ها ون،ت  رفتم ب

، یر   تا دختر دارن هر هر کر کر یم
ز  ت  به اونا کولم و درست کردم و ش تیاهم کیز

ر گرفته بودم ا
ُ
و چشمام  تیعصبان ز آب رو باز کردم و دستم رو شستم، گ

 .زد داشت یم

و  ونت  اومدم ب ی  حالم رو به راه شد از دستشو ذره منتظر موندم و وقتر  هی

 فشیاز تو ک عی    من لبخند زد و ش  دنیبا د وار،یداده به د هیکت اوشیکه س  دمید

انه ا  هی  :گفت  یگل در آورد و گرفت سمتم و با لحن دلتر
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 !غلط کردم-

 :خندم گرفته بود، دستش رو پس زدم و گفتم حسایر  شدت گرفت ویل اخمام

 .برو خودت و خر کن-

که با   دمیرهام و دافتادم و اون با خنده پشت شم راه افتاد، همون موقع  راه

هم  یرهام تو  یاخما ان،یرو به رومون دارن با هم راه م هیهمون دختر چادر 

ه گوش یم بود و داشت حرف یم لبام نشست و  یکرد، پوزخند رو   زد و دختر

 .ابروهام ناخودآگاه رفت باال

و  سادمیگرفت، وا  عی    ش  شش رو برگردوند و نگاهش به من افتاد ویل همزمان

 :و گفتم اوشیو برگشتم سمت س ونت  رو فرستادم بنفسم  عصتر 

  شهیم-
 

 چند دفعه بهت گفتم به من ختر بده؟ بیک

ز لبخند شش رو انداخت پا با  و بعد از تر کردن لبش شش رو باال آورد و  یی 

 :گفت

 !تونم، باور کن وقتا انقدر شم شلوغه که نیم گایه-

ونم... من واقعا رو از چشماش بخ قتیخواستم حق نگاهش کردم، یم کمی

رهام  یاز چشماش بفهمم تمام حرفا نکهیدنبال ا ا یبودم  قتیدنبال حق

 !دروغه

ز و شم و انداختم پا دمیکش  پوفز   :گفتم  یجد با لحتز  ،یی 

 !ارمیوقت اسمت رو نم چیبزنه، ه بتیغ ینطور یا گهیبار د هیاگه -
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دستش گرفتم و رو آوردم باال و زل زدم به چشمهاش، لبخند زد و گل رو از  شم

 
 

زدم که دستام رو گرفت و با هم از کنار رهام  بوش کردم، متقابال لبخند کمرنیک

ه رد شد  :گفت  اوشیکه س  دمیکش  قر ینفس عم م؛یو اون دختر

 !یایخوام ب تولدم جشن گرفته، یم یبابام برا راستر -

 :گفتم  جانیباال و با ه د یپر  ابروهام

  خواستر  یم عتز ی نمیبب ؟یجد-
 

 ؟بهم نیک

 :گشاد شد و گفت  چشماش

ز دهنم هانا، هم یتو  یذار  چرا حرف یم-  ...االن بهت گفتم ی 

 :تخس گفتم کردم و با لحتز   نوچ  

  خواستر  که یم  یانگار  گفتر   یجور  هی-
 

 !امیمن ن بیک

 :و گفت شیشونیپ یرو  زد 

دلم، فداتشم...  زهیمن، عز  یکارات دهن من رو... هووف بانو   نیبا ا عتز ی-

 مجلس تولدم؟ یتو  کتز   میمراهه یدیافتخار م

 :زدم و گفتم یژکوند لبخند 

 .نه-

 :و گفت ساد یوا ثابت

 چرا؟ گهید-

 :بهش راه افتادم و گفتم تیاهم یر 
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دونم برات  نیم نکهیبپوشم... دو، ا دونم چ   من لباس نیم ک،ی نکهیا یبرا-

 ....نک  یباشه و سه ا تمیبخرم که در خور شخص چ  

 :حرفم و گفت ونیم د یپر 

 .عشقم هیبعدشم حضور تو برام کاف م،یخر  یم میت  لباس با هم م-

 :و گفتم د یبهم زنانه نگاهش کردم که خند حال

حرف  نیدونم کدوم رو بپوشم، بعدشم از ا فداکار، لباس دارم فقط نیم یآقا-

 .ادیخر کنا نزنا... بدم م

 .حرفم خنده دار بود یدونم کجا ش داد، واال من نیم یبلند خنده

 :و به عنوان تاسف تکون دادم که گفت مش 

 ؟یایب تویز  یم ،فردا شبه مهمویز -

 اد یهام ز  یبندیخال ارم،یمامانم ب شیتونستم اسم سوگند رو پ نیم حتر  گهید

 :شده، چرا راستش رو نگم؟ شونم رو انداختم باال و گفتم

 .دونم نیم-

 :گفتو کنارم نشست و دستش رو انداخت پشت شم و   مکتین یرو  نشستم

 .میخر  لباس یم میت  بعد با هم م م،ت  گ  هم برات یم شگاهیوقت آرا-

 :گفتم  ا یصورتش که متعجب نگاهم کرد و مثل وحش یتو  دمیو کوب گل

خودم بلدم خودم  ؟همه خرج کتز  نیا یخوا که یم  یبر  عروس یم یمگه دار -

 .دهیرو درست کنم الزم نکرده، بعدشم لباس دارم... مادرم برام خر 

 :گفت  ابروم و انداختم باال که با لحن آرویم یتا هی بعد 
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 ؟زیز  خوب، چرا یم یلیخ-

، سکوت ب جوابش ز وع کردم با گله ور رفیر برقرار شده بود  نمونیرو ندادم و شر

 :گفتم  هو یکه 

 !دنبالم ا یحداقل زحمت بکش ب دم،یحاال که من دارم همه کارا رو انجام م-

 یانداخته باال، دستش رو گذاشت رو  از تعجب ابروش و  دمیکردم که د  نگاهش

 :دهنش و گفت

 .تو هستر  عجب آدیم-

 :زدم و گفتم ی  دندون نما لبخند 

 !که هست  نهیهم-

دهنش برداشت، با لحن  یشد و دستش رو از رو  دهیبه سمت لبم کش نگاهش

 :گفت  آرویم

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

 :و گفتمو انداختم باال  ابروم

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

 :و اخم گفت تیبلند شم که با عصبان خواستم

 .بتمرگ-

 داشت خرم یم شیپ قهیزد دوباره باال، انگار نه انگار دو دق شیرگ خر  نیا ا یخدا

 .برد کرد و الفاظ عاشقونه به کار یم

 :زل زدم بهش و گفتم پوکر 
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سم؟ د یاالن با-  بتر

 :زدم غیمثل سحر تتر دستم و بردم باال و ج بعد 

  دنیترس-
َ
ا
َ
ا
َ
ا
َ
ا
َ
ا
َ
 !نابه، ا

 کرد، نگاهش حسایر   اون همچنان با اخم بهم نگاه یم ویل دمیخودم خند بعد 

ز شده بود، خندم و خوردم و در همون ح برزچز  آدامسم و باد کردم و ترکوندم  ی 

 !رفتم وجه از رو نیم چیصورتش، به ه یجلو 

ز هم یرفت برا داشت از نگاهاش ش یمحوصلم  گهید نگاه ازش گرفتم و  ی 

ه، اه دختر انقدر  قا یدوختم به پشت شش، دق بوفه دانشگاه... رهام و اون دختر

زد و دوباره برگشت من رو نگاه کرد و بعد  رهام هنوز داشت فک یم زون؟یآو 

ز شش رو انداخت پا ه بود که حرف ب ،یی   !زنهحاال نوبت اون دختر

خوده  قا یوباره شش رو بلند کرد و چشماش رو دوخت به من، نه دقد رهام

با  هو یمات مونده بودم که  ینجور یگوشه کنار من... هم  یمن، نقطه ها

ز شدن چ دهیکش نگاه کردم که دستمال  اوشیبه لبم با وحشت به س محکیم ت 

ز بود به لبم؛ در همون ح دهیرو محکم مال یکاغذ  شد  دهیدوباره نگاهم کش ی 

ه حرف زد تیرهام که با اخم نگاهش رو از من گرفت و با جد سمت  .با دختر

 :گرفتم و گفتم  اوشیرو از دست س یدستمال کاغذ تیعصبان با 

 .یرژم و خراب کرد اوش،یاه س-

که مونده بود... با   لبم تا صاف و صوف کنم هرچ   یرو  دمیرو کش انگشتم

 :بلند شدم و گفتم تیعصبان

 .مسخره یدادنا ت  گ  نیاز ا مایصد دفعه گفتم بدم م-
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به  ویل آرویم یلیخ یبلند شد و شونه به شونم راه اومد و با صدا متقابال 

 :گفت  شدت عصتر 

 .رژا نیاز ا اد یمنم صد دفعه گفتم بدم م-

 :و بردم باال و گفتم دستم

 که من به حرفات گوش بدم؟  یمن گوش کرد یبه حرفا حرف نزن، تو گ-

 گرفتم و به سمت سالن رفتم... دم کرده بودم حسایر   با خشم نگاهم و ازش بعد 

ز چ هیگوشام داغ کرده بود!   تیو از عصبان  یمزخرف انقدر اعصاب خورد ت 

 .شده بود شیاعصابم قاراش م من حسایر  نداشت ویل

سمت  قا یننداختم، دق اوشینگاه هم به س هی حتر  میمدت که کالس داشت تموم

  !بود سمت راستم رهام اوشیچپم س

استاد  الیخیرفته بود، ب یدونم کدوم گور  نبود و نیم یسوگند هم که ختر  ز ا

مونده  گهید قهیدق 5به ساعت انداختم، همش  و در آوردم و نگایه میگوش

ز هم یبود به تموم شدن برا  :بلند گفتم ی 

 !دیاستاد خسته نباش-

تم کولم و انداخ  عی    داد و منم ش  د یخنگ هم فکر کرد وقتشه خسته نباش استاد 

 نکهیمگه ا ون،ت  تند و حالت قهر از کالس رفتم ب یدوشم و با قدم ها یرو 

 !وهاهاهای م،ت  رو تا براش کادو تولد نگ اوشیس چونمیبپ ینجور یا

لبم  یدم در دانشگاه، لبخند رو  دمیرس قهیرفتم که تو دو دق تند راه یم انقدر 

 :گفتبلند   یبا صدا اوشیشد و س دهیاز پشت کش فمیک  هو ینشست که 

 !شعوریراه افتاده واسه من... ب نم،یبب سا یوا-
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س باد کردم و ترکوندم و گفتم آدامسم  :رو با استر

 .برم عی    ش  د یبابا، کار دارم با یولم کن ا-

ز کنه االغ؟ بب  قهر نیم چرا  وجه  چیبه ه هت  فردا تولدشه و کادو قراره بگ دهیفهم ی 

 نازت رو یم اد یخودش م هم بهش بکیسر  اگه فحش نامویس کنه، حتر   قهر نیم

 .کشه

و در و برام باز کرد و مجبورم کرد  نشیسمت ماش د یرو گرفت کش دستم

ز در و بست و ماش دم،ییجو  حاال تند تر آدامس یم نم،یبش رو دور زد تا  ی 

ز ماش شهیسوار شه، نگاهم رو از ش اد یخودشم ب  دمیانداختم که د ونت  به ب ی 

ز ماش هیرهام سوار  ز زمخفن شد، فکم با  ی    !شد یکی ی 

ز ماش ز راه افتاد و منم تا آخر به ماش ی   اوشیس یرهام چشم دوختم، با صدا ی 

 .شم رو برگردوندم و بهش چشم دوختم عی    ش 

 !یشد یجور  هی دا یجد-

 :و انداختم باال و گفتم ابروم

 ؟یچجور -

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

 .ج  یه-

سم که گوش خواستم به شماره نگاه  نکهیزنگ خورد و بدون ا میدوباره ازش بت 

 :کنم جواب دادم

 بله؟-

 :به گوشم خورد ی  آشنا یصدا
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 !که شک نکنه  د یحرف بزن یجور  هی _ 

 اوشیباعث شد س میرهام بود، سکوت طوالن نی... انیکرده بودم، ا  تعجب

 :تمگف  عی    برگرده و نگاهم کنه، به خودم اومدم و ش 

 !تر واشی کمی زیز  عه مامان چه پشت ش هم حرف یم-

راحت شد شش رو برگردوند و منم آب دهنم و قورت  الشیکه خ  اوشیس

 .دادم

کت  یخواستم بهتون بگم که فردا حتما تو  یم ،خانم برایر  نیآفر - اون جشن شر

 !دیار یبه دست ب یادیاطالعات ز  د یتون مهمه و شما یم یلیاون جشن خ د،یکن

ل کنم گفتم میکردم عصبان  یم که سیع  ی  صدا با   :رو کنتر

 شیپ نمیبش امیتونم ب امشب؟ مامان من درس و امتحان دارم، نیم ؟مهمویز -

سن ازم، منم که یم مهمونا... اونا هم که همش یم  ج  یه دویز  خوان سوال بت 

 !گمینم

اها بفهمم به شم میمن هرچ نکهیا عتز یکردم،   شیقهوه ا میمستق ت  طور غ به

 .گمینم

 :باهوش بود که گفت یلیاونم خ انگار 

  یعمر با مرد هیشما قراره  د یفراموش نکن-
 

 نیم شیاز زندگ ج  یکه ه  د یکن  زندگ

 !دیایدر خطره مطمئنا به شاغ ما م د یاگه بفهم د،یدون

 :و گفتم دمینداشتم بدم، خند جوایر 

 ؟یندار  یچشم مامان جونم، قربونت برم کار -

 :دمیرو شنآروم رهام  یصدا
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 ...خدانگهدارتون ،ممنون خانم برایر -

 :و گفتم گویسر   یآروم لبم و گذاشتم رو  یلیخ

 .گمشو بابا-

 :با خنده گفت اوشیتلفن و قطع کردم و س بعد 

 .کرده  تیعصب معلومه حسایر -

 :زدم و گفتم عصتر  لبخند 

 .ی  جورا هی-

ز خشمگ بعد   !چشم دوختم ونت  به ب شهیاز ش ی 

***  

 د یهم... ترد یو به خودم نگاه کردم، اخمام رفت تو  سادمیوا نهییآ یجلو 

که چند روزه   ی  داشتم، دلشوره داشتم، ترس داشتم... از رو به رو شدن با حرفا

 !کرده  یبا اعصابم باز 

 :به ش و وضعم انداخت و گفت اتاق باز شد و مامان اومد تو، نگایه در 

 .ه شده حرص ندهشبم ک هیمن و حداقل واسه  زم؟یباشه عز  ا یزود ب-

 :رو دوختم به مامانم و گفتم نمیو نگاه غمگ برگشتم

 .افتادم ت  گ  سختر  یلیخ دورایه یمامان برام دعا کن، تو -

 :و گفت د یبه روم پاش یلبخند

 .صالحته مادر ان شاءهللا که هرچ  -
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ز نگاه کوتایه شم از اتاق رفت  تمیبه وضع رو تکون دادم و اون بعد از انداخیر

 .ونت  ب

انداختم، شلوارکتان  نگایه نهییآ یبرگشتم و به ش و وضع خودم تو  وبارهد

 یکه کرده بودمش تو   ساده مشیک هنت  پ هیبودم با  دهیتنگ پوش یلیخ مشیک

بودم به  دهیرونم پوش یدرست کرده بود، کت تا رو  باحایل یشلوارم و جلوه

زانو  یتا رو  د بلن یو ساده بود و جلوش باز بود، بوت ها کیکه ش  د یرنگ سف

خوشگل روش، موهام و لخت کرده  د یسف یچرم با رگه ها پاشنه دار مشیک

 د،یرس باسنم یم یتا وسطا قا یرو سه برابر کرده بود و دق شیبودم که بلند

صد  اوشیرژم س نیا یبرا ،یگر یو رژلب ج ملیخط چشم و ر  هیهم  شمیآرا

  .کنه  در صد قتلم رو صادر یم

ا یکیش یلیساده و خ پیت  خودکیسر  گهید یداشتم و از همه مهم تر مثل دختر

ننم و حفظ  ینکرده بودم و دکلته تنم نکرده بودم... ختر مرگم قرار بود آبرو 

 .کنم

شم و  یداشت و انداختم رو  یادیز  یکه پهنا  یروش  عی    ش  فونیآ یصدا با 

ز گویسر   یرو نشسته بودن  نا یمامان ا ون،ت  از اتاقم رفتم ب فمیو ک بعد از برداشیر

 ون،ت  کردم و از خونه زدم ب  یشش  خداحافیطز  هیکردن،   نگاه یم لمیمبل و ف

 .تونستم راه برم یم بود... با اون کفشا به سختر  سادهیآژانس منتظرم وا

ز ماش یتو  نشستم برام اس کرده بود به راننده  اوشیکه خوده س  و آدریس ی 

قبول نکردم و گفتم با دنبالم  اد یارصارم کرد ب هرچ   اوشیدادم و حرکت کرد، س

 .امیآژانس م

 بودنا... ما کجا و اونا کجا؟ یراه بود، مثال باال شهر  یلیمقصد خ تا 
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ز دادم و از ماش شده بود رو به سختر  میلیپول راننده که خ میدیرس وقتر   ادهیپ ی 

  !... المصبی  الیشدم، عجب و 

ز ماش کیل  ونت  ا بخونه صداش ت یاز تو  کیمدل باال پارک شده بود و موز  ی 

رو در  میلبخند زدم و گوش ،مجلل و خوشگل و باکالیس یچه چراغ ها ومد،یم

 :رو گرفتم، چند تا بوق خورد که گفتم اوشیآوردم و شماره س

 !من دم درم-

کردم،   ور و اون ور نگاه یم نیقطع کردم، با تعجب به ا عی    گفت و ش   یا باشه

بودم  سادهیمثل درخت وا بود... مردم اونجا به من که مجلیل یلیخ یخونه

دلم آب شد، چه قدر  یافتاد، قند تو  اوشیکردن، باالخره نگاهم به س  نگاه یم

برد از من با  یمداشت  چه دیل ک،یاون کت و شلوار ش یجذاب شده بود تو 

زد و به سمتم اومد،  یلبخند عاشقانه ا دنمی! با دشیمشک یاون چشم و ابرو 

 :لبخند دندون نما زدم و گفتم

 ؟یاهزاده سوار بر خر من اومدش-

 :و گفت د یخند

 .تولدم مبارک-

 :به حرفش گفتم تیاهم یر 

 داخل؟ یمن رو بتر  یخوا نیم-

 :و دستش رو به جلو دراز کرد و گفت د یخند بلند 

 .دییبله بانو، بفرما-
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 یآبروش رو جلو  حسایر  گهیراه افتادم، د جانیرو دادم دستش و با ه فمیک

 .بردم الشیفام

گشاد به همه جا   یواقعا انگار وارد قرص شده بودم، با چشما میه شدک  وارد 

با اون همه ش  اوشیبلند که برسه به س ی  صدا با یکردم، با خنده و تقر   نگاه یم

 :و صدا گفتم

 .ما کجا و شما کجا-

 :کرد و گفت  اخیم

 !برو تو ا یب-

 !بود که مثل خدمتکارا   کیس  هینفر جلوم ظاهر شد،  هی هو یزدم و  یخند تک

 !به من د یرو بد لتونیخانم وسا _ 

خواست  اوشیو کندم، س میروش  د یانداختم و با ترد اوشیبه س نگایه مین

ز چ و دادم دست خدمتکاره و راه  دمیرو از دستش کش فیک  عی    بگه که ش  یت 

 .ندادم اوشیو فرصت حرف زدن به س ونت  فرستادم ب قیافتادم! نفسم رو عم

 و با ژست باکالیس بیهم دست به ج اوشیس که  دمیموهام کش یرو  دستر 

 :اومد سمتم و گفت

 .بعدا دارم برات-

 :و گفت هم فشار داد و نگاهش رفت به سمتر  یفکش رو رو  بعد 

ز بش میبر  ا یب-  .اونجا ی 

ا پوشش نامناستر  شم ز و  رو تکون دادم و دنبالش راه افتادم، همه دختر داشیر

 .بودن بودن خودشون رو نشون داده یعقده ا حسایر 
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اشاره کرد،  ی  با دستش به جا اوشیبا کالس و س مبل سلطنتر  یرو  نشستم

 :خودشم کنارم نشست و گفت

؟-  چه ختر

 :دستم موهام رو دادم پشت گوشم و گفتم با 

که)تک خند زدم و ادامه دادم(تاحاال خونشون   اومدم جشن تولد کیس چ،یه-

 !بودم دهیرو ند

 :فتو گ کمیزد و اومد نزد آرویم لبخند 

 .ارمیچه برسه تو رو ب نجا یا امیآخه من به فدات، خودم هم کم م-

 :و انداختم باال و گفتم ابروم

 !نبود قراره زنت بشم ادمی-

انه ا لبخند   :زد و گفت یدلتر

 اصال من غلط کردم خوبه؟-

 :باالخره لبخند زدم و گفتم خودم و نگه داشتم ویل یلیخ

 ...هستر  یر اشکال نداره، حاال که انقدر پرس خو-

 :چشماش و گفتم یزدم تو  زل

 !تولدت مبارک عشقم-

 :دندون نما شد و گفت لبخندش

 !دست و بالم بستست نجا یکه ا  فیح-
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گرفت سمتم   دیز ینوش یحاو  تز یخدمتکار اومد سمتمون، س هیو  دمیرو گز  لبم

 :گفت  تیبا جد اوشیکه س

بت ب-  !براشون د یار یشر

 :زدم و گفتم جنیسبوده؟ لبخند بد اوه آب شنگویل اوه

 .خواستم بخورم بود؟ یم مگه چ  -

پاهاش و  یدستم و گذاشتم رو  دم،یرو انداخت بهم که بلند خند شیبرزخ نگاه

 :گفتم

 .عروس خانم بلند شو قر بده مثال تولدته ها-

 .کرده بودم  شیرو مخش رفته بودم و عصب ذره لبخند هم نزد، حسایر  هی اما 

بلند شد و منم دستم و بهش  هو یده بودم که با لبخند بهش زل ز  ینجور یهم

 .کردم و بلند شدم  زونیآو 

مرد  هیپرس جوون و  هیکرد کشوندم و به   نگاه یم اوشیکه س  ی  رو به جا نگاهم

 !دمیرس انسالیم

 یکه بازو   بودن، با تعجب ابروم و انداختم باال و درحایل اوشیس هیشب کمی

 :بودم گفتم دهیو چسب اوشیس

 اوش؟یس-

و بغل کرد و  اوشیس انسالیبهمون، مرد م دنیواست حرف بزنه اونا رسخ تا 

 :گفت

 !_ تولدت مبارک پرسم مرد 
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شدم  هت  بود؟ کنجکاو بهش خ اوشیس یبابا نیا اوردم،یداشتم شاخ درم گهید

رنگ  گندیم  یخورد، موها اصال بهش نیم یلینه؟ خداوک ا یتا بفهمم خالفکاره 

مردونه و چشم و  کرده بود و صوریر   تیاداشت که همه رو به سمت باال هد

 !باباش بود هیشب حسایر  اوشیداشت، س مشیک یابرو 

 ویل هیاز چ دمینگاهش به من افتاد و برق زد، برق نگاهش رو نفهم باالخره

 .درهم شد اوشیس یکه بود اخما  هرچ  

 :مهربانانه گفت لحتز  با 

 ؟کتز   فز معر یخوا نیم اوش؟یس هیدختر خوشگل ک نی_ ااوشیس یبابا

 :به من انداخت و با لبخند گفت نگایه مین اوشیس

 .هانا، دختر مورد عالقم-

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

 !خوشوقتم تونییسالم، از آشنا-

 شبه؟ هیدر من جا شد  یهمه شعور و باکالس بودن چجور  نیا ی  خدا اصال 

د و گفت دستم  :رو فرسر

 !و برازنده با یبه به، عجب ز  زم،یعز  نطور ی_ منم هم با با

افتاد و دستام رو گرفت و فشار داد،  اوشیس یعمق گرفت که دستا لبخندم

 .کرد  نگاه یم اوشینگاهم به پرس جوون افتاد که از اول تا آخر داشت به س

 :گفت  د یرو د میکه کنجکاو   اوشیس

ه کیبرادرم،  امکیس-  .سال از من بزرگتر



 
 

84 
 

 :و انداختم باال و گفتم ابروم

 .دنتونیخوشحال شدم از د یلیخ-

 :و دم گوشم گفت د یدستم و کش اوشیس هو یرو به سمتش دراز کردم که  دستم

 .کنما  االن دستات و خورد یم-

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

 .هانا خانم نطور یمنم هم-

که دستم داشت توسط   حایلصاحاب مونده، در  داشت یر  ی  صدا عجب

 :شد با درد گفتم خورد یم اوشیس

 نه؟ گهید مینیبش-

ز و من ن شونیخودم زرت پهن شدم و دستم و تکون دادم، بق بعد   میهم نشسیر

 .انداختم امکیبه س نگایه

سه  نیبود، کال ا اوشیچشم و ابروهاش مثل س داشت ویل یمردونه ا صورت

 .هم بودن هیشب یلیتا خ

 :گفت  د یکاو   که ش تا پام رو یم  درحایل شاو یس یبابا

 ؟یآشنا شد با یدختر ز  نیبا ا ی! چجور یتو که دختر باز نبود اوشیس -

شدم،  هت  خ اوشیکردم و به س  تیدستم موهام رو به سمت عقب هدا با 

 قینفس عم هی دنیکرد و بعد از کش  امکینگاه به س هیاول برگشت  اوشیس

 :گفت

بود و االن شده تمام  میشدم، هم دانشگاه هست با هانا آشنا  سایل کی-

 .میزندگ
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حرفا  نیشد، اگه من ا داشت حالم بد یم گهیشد، د هت  با لبخند به من خ بعد 

دهنم تا  یخوابوند تو  زدم مامانم همونجا با پشت دست یم رو جلو مامانم یم

 !پر از خون بشه

م رو برگردوندم بودن تکون داد که من با لبخند ش  عایل یبه نشونه یش  باباش

بت ب هت  و به رو به رو خ ز شر  .بسازن؟ گلومون خشک شد بابا ا ی ارنیشدم، رفیر

نفر افتاد و  هیزدم که نگاهم به  ذهنم با خودم حرف یم یداشتم تو  نطور یهم

 .مثل جن زده ها نگاهش کردم

ه کرد؟ همون که اون روز با رهام دنبالم راه افتاد  یم کار یچ نجا یا سهیپل ارو ی نیا

 !امام زمان ا یبودن؟ 

 :دهنم و قورت دادم و گفتم آب

 کجاست؟  ی  دستشو اوش،یعه س-

 :گفت  عی    ش 

 .برمت بلند شو یم-

 :داشتم و گفتم نگهش

 !کشه  طول یم کمیکار دارم   مت  نه نه، خودم م-

 :رو تکون داد و گفت شش

یس یکیبرو، از  میمستق-  !کجاست  گهیبهت م از خدمتکارا بت 

با اجازه کوچولو بلند شدم و با اون کفشا تند تند  هیادم و بعد از رو تکون د شم

، پرسه پنایه ز وع کردم به راه رفیر نگاهش به من افتاد و لبخند زد، اخمام رو  شر

 اوشیس دمیبه پشت شم انداختم که د نگایه میهم، برگشتم و ن یتو  دمیکش
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ز زنه، درهمون ح داره با باباش حرف یم رو گرفتم و  نایهپرسه پ نیا اتکراو   ی 

 :و گفت د یبا خودم، خند دمیکش

 چته؟ یه-

ز چ  یافتاد و با خودم بردمش تو  wc نگاهم به دمش،ینگفتم و با خودم کش یت 

 .واریو کوبوندمش به د ی  دستشو

 ابو؟ی کهیمرت کتز   یم چه غلیط نجا یا-

 :خنده کراواتش رو درست کرد و گفت با 

 .بخورم کیاومدم ک-

 :و گفتم نشیس یردم تو اشارم و فرو ک انگشت

ز بب-  یم اد یهمون جا فر  د یدیچیمن پ یبه پرو پا نمیدفعه بب نیا سیجوجه پل ی 

یس دم،یرو لو م تتونیزنم و هو   .دونه من چه قدر کله خرابم یم از دوستت بت 

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

ت بفهمه اگه دوست پرس  ستیکن، دوما االن بد ن  تیاوال که فاصلت و رعا-

 م؟یبسته هست یفضا نیا یمن و تو با هم تو 

لبخند بدجنس زدم، نگاهش رنگ تعجب گرفت...  هو ینگاهش کردم و  کیمی

 :شدم بهش و گفتم کینزد

تمام نقشه هاتون رو بر  هو،یزنه به شم  که االن یم  نهیبدتر از اون موضوع ا-

 .دمیباد م

 ون،ت  زدم ب ی  و از دستشو نگاهش کردم گهید کمیفقط نگاهم کرد،  درسکوت

 دارن کثافتا؟ نفسم گرفت... چرا دست از شم بر نیم
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 ت  چراغا خاموش شد و من اون وسط گ هو یکه   ونت  رو فوت کردم ب نفسم

ز یافتادم، انقدرم شلوغ بود که نگو... همه ر  وع کردن به  خیر وسط و شر

 !خوده خدا گم شدم فکر کنم ا ی دن،یرقص

کردم از ال به الشون رد بشم که   یم کردم و سیع  د یمبا مردم برخور  ینجور یهم

 یرو  ختیدستش ر  یتو  دیز یپرس و نوش هیاز عقب هولم داد و خوردم به  یکی

 .هنشت  پ

 :داد زد اون شلویعز  یبه من نگاه کرد و تو  تیعصبان با 

 ؟ی_ کور  پرسه

ز که اصال طاقت توه  منم  :گفتم  عی    ندارم ش  ی 

 !میتحر  کهیروت... مرت زهیمدم خوردم بهت بر کرم داشتم از قصد او   نام،ینه ب-

 :رو از تعجب انداخت باال و گفت ابروش

 ؟هستر  گ  گهی_ تو د پرسه

 :تر از قبل گفتم پررو 

 ؟هستم تو مفتیسر  هرگ-

هم متوجه ماجرا شدن و  هیقدم رفتم عقب، بق هیدستش محکم زد بهم که  با 

بهش انداختم و  یاقطع شد و چراغا روشن شد، نگاه خصمانه  کیموز  عی    ش 

 :گفتم

 ؟یکرد  کار یچ-

دستش تو کاره، ابروش رو انداخت  آقازاده ها بود و معلوم بود حسایر  نیا از 

 :باال و گفت
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ه اوردمی_ خدا بهت رحم کرده بدترش رو شت ن پرسه  .پررو یدختر

 :داد زدم هو ینگاهش کردم و  کمی

 اوش؟یس-

 مد سمتمون، همه به ما نگاه یمبا دو او  اوشیزدم س غیهمون موقع که ج قا یدق

 .کردن

 هانا؟ شدهیچ-

 :به پرسه نگاه کرد و گفت برگشت

و - ه شر  ن؟یچه ختر

و  دمیو اون پرسه که حاال فهم من که   میکرد  خصمانه بهم نگاه یم نهیاسمش شر

و  هو ی  :بلند گفت یو صدا تیبا عصبان نیشر

ز لباسم رو بب- ه اوش،یس ی  اسم رو به گند کور فلج خورده بهم تمام لب  یدختر

 .دهیکش

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

 یم چ   فهیم یم وونیح یپرسه-
 

ور  هی هیکه شب  افتیبا اون ق ی  فلج تو ؟یک

 !هیآفتابه مس

 :با خنده گفت اوشیخنده که س ر یزدن ز  همه

 !قربونت برم، ولش کن... ول کن-

و   :نگاهش کرد و گفت اوشیکرد که س  یم داشت نگاهم تیبا عصبان نیشر

و  الیخیب-  !پرس، مثال تولدمه ها یتو که اهل دعوا نبود نیشر
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 :شدم و گفتم هت  خ اوشیدست زدن که پوکر به س همه

 .ولم کن-

 .مشکل دارن لنیزنن، فام دست یم نا یا میکن  و گول هم و یم سیگ  میدار  ما 

و  اوشیس محکم رفتم سمت  یاو منم با قدم ه نیولم کرد و رفت طرف شر

تولد که از دماغ و دهنو لوزالمعدمون  میشب اومد هی ا یکه نشسته بودم، ب  ی  جا

 :و گفت د یخند اوشیس ی! مثل برج زهرمار نشستم که باباونت  زد ب

، خ نیآفر  -  .خوشم اومد یلیبه جراتت دختر

 :زدم و گفتم مصنویع لبخند 

ز آخه حقش بود... منم که در برابر همچ ،مریس-  اصال ساکت نیم ی  کسا  ی 

 !نمیش

 :لبش گفت یکه انگشتاش رو گذاشته بود رو   در حایل امکیس

 !کامال مشخصه-

 ...مشخص بشه شتر یکنم تو حلقش تا ب  مشخص و یم شمیبلند م االن

بت به  تیعصبان با  موهام رو زدم پشت گوشم که باالخره خدمتکار اومد و شر

بندازم بهش گفتم  کهیهار تا تخواستم سه چ طرفم گرفت و منم برداشتم، یم

 .هت  نشسته آبرومون م اوشیس نیا یزشته حاال بابا

بت شد، لبخند به لب داشت،  داشیپ اوشمیرو مزه مزه کردم که باالخره س شر

 :تا نشست گفت

، طرف از زبونت تعجب کرده  یما رو ناکار کرد یپرسعمه نیا یبابا زد- دختر

 .بود
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دونم چرا  نیم نجا یدر ا ست،یان خاموشرو ندادم چون جواب ابله جوابش

دونم چرا)خداوند  نیم نمشیابله بب د یعشقم کش الیک دم،ید رو ابله یم اوشیس

 .قرار بده ان شاءهللا( تشیمورد عنا

بت و شکش یر  دل ازمون کند و بلند  اوشیس یکه باالخره بابا  دمیحوصله شر

نگاه  هی اوشیکه سآروم نشسته بودم   گه،ینفر د هیرو برد سمت  فشیشد ترسر 

 :نگاه به داداشش کرد و گفت هیبه من 

 .یاه چه تولد بد-

 :گفتم  تیجد با 

 !زمیعز  گهید نهیهم کتز   فرهنگ دعوت یم مشت یر  هی وقتر -

 که خنده توش موج یم  و با لحتز  د یکش  نگاهش کردم، پوفز  یبرگشتم و جد بعد 

 :زدگفت

 .بله حق با شماست-

 :نشه گفتم عیبرادرش ضا یکه جلو   یجور  آروم

 !خاک بر شت با اون پرس عمت-

 :دهنش و آروم گفت یرو گذاشت رو  دستش

 .شیه-

 :ابروهاش رو انداخت باال و گفت برادرش

  تو داداش؟ یانقدر حرف گوش کن بود اوشیس-

 :و گفت د یخند اوشیس
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 .گهید گهید-

 :ابروم و انداختم باال و گفتم یتا هیزدم و  یپوزخند

 یو برا د یروز عاشق بش هیشما هم  د یکنه، شا  یم یت  غت به هرحال هرکیس-

 .امکیآقا س د یبکن یعشقتون هرکار 

 :نگاهم کرد و گفت کیمی امکیس

 !حق با شما باشه د یشا-

 مونیاومدم پش نکهیاز ا لیدل یر  دم،یکش  قر یرو تکون دادم و نفس عم شم

ل کنم برا  شده بودم... سیع ز هم یکردم خودم رو کنتر  :گفتم  ی 

 ارنیدرم یبود، همه با کالس باز  شتر یب مهمویز  نیشور و حال ا کمیاش _ک من

 !چسبه نیم

 نا،ینجور یپولدارا ا نیرصف شام، المصب ا یموقع اعالم کردن برا همون

 :بلند شد و با خنده گفت امکیس

 .شام هانا خانم د یار یب فیترسر  دهیخواب تتونیاگه عصبان-

 :زدم و گفتم مصنویع لبخند 

 !حتما مریس-

و بلند کردن و بردن با  اوشیس موقع چند نفر اومدن و با شوچز  همون

برگشت نگاهم کرد که نگاه ازش گرفتم و بلند  اوشیخودشون، لحظه آخر س

ز که فقط م یا گهیشدم دنبالشون راه افتادم، به سالن د ز رفیر شده بود  دهیچ ت 

و  شونم الیخیو گم کرده بودم... ب اوشیشلوغ بود و منم س یلیخ ،و صندیل

ز انداختم باال و به سمت م  یبرا یبودم که چجور  دهید لما یف نیا یرفتم، از تو  ت 
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،   کشن و با کالس رفتار یم  خودشون غذا یم ز بشقاب برداشتم و چند نوع  هیکیز

ز چ نیو ا کیجوجه و کباب و است یغذا که حاو  شده بود... چند تا  دهیبود چ ا ت 

ز سنگ یلینشستم، نگاه ها خ صندیل یجوجه برداشتم و همون جا رو  کهیت  ی 

 !چشم همه بودم یبا اون دعوا تو  شده بود روم، امشب حسایر 

ز  با   ...بود برگشتم و نگاهش کردم، پنایه عی    نفر کنارم ش  هیقرار گرفیر

 :و گفتم دمیکش  پوفز 

 !یبد موقع اومد یاعصابم راه بر  یرو  یاگه اومد-

خودش شد،  یبرا دنیو مشغول غذا کش صندیل یخنده نشست رو  با 

 :کردم که گفت  نگاهش یم ینجور یهم

 نیا یرو برا مناستر  یلیگفت... آدم خ  نیم رهام الیک ،یدل و جرات دار  یلیخ-

 !کار انتخاب کرده

 :دهنم و گفتم یجوجه گذاشتم تو  کهیت هی

 نجا؟یا یاومد یبلند شد تو اصال با چه عنوایز  نمیبب-

 :کلک گفت  و با لحتز  د یخند

شما  یبرادر آقا امکیهمکار س نیبه عنوان بهتر  ،فتر من و دست کم گر -

 !هینره ما کارمون حرفه ا ادتیاومدم... 

رون پاش که غذا  یچنگال و برداشتم و فرو کردم تو  هو یو تکون دادم و  شم

 یجد ی  و با صدا کیرفتم نزد ون،ت  دهنش موند و چشماش از حدقه زد ب یتو 

ز آم د یو تهد  :گفتم  ت 
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رو ندارم، بهتون  ا یباز  نیرسونم جناب شوان، من حوصله ابه عرضتون ب د یبا-

ز االن بب د،یگفتم دست از شم بردار  بال  نیمن اعصاب مصاب درست ندارم ا ی 

 ...رو شت آوردم

 :فشار دادم که از درد چشماش و بست و گفتم شتر یو ب چنگال

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

من و نشناخته بود...  نیو با لباس خودش پاکش کردم، ا ونت  ب دمیو کش چنگال

 نا یهمه ا دم،یترس نیم میچیرو داشتم و از ه یمن واقعا دل و جرات همه کار 

 !شد مالیبود که پا هم مربوط به حقوفر 

ز م یرو گذاشت رو  بشقابش پاش و  یو دستش رو مشت کرد و گذاشت رو  ت 

 :گفت

 !انیدارن م-

برگشتم سمت بشقابم و به غذا خوردنم  یبه حالت عادزدم و  بدجنیس لبخند 

 .ادامه دادم

نشست، دوباره فازم و عوض کردم و لبخند  اوشیشد و س دهیکنارم کش  صندیل

 :مهربون گفتم شدم... با لحتز  هت  خ اوشیزدم و به س

 ؟ینوشابه به من بد وانیل هی شهیم زمیعز -

 :لبخند گفت با 

 !چشم-
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شدم، دستش رو با  هت  بود خ حرف زدن با پنایه که مشغول  امکیبه س برگشتم

ز پاش تا چ یدستمال گذاشته بود رو  بود که کت و  نیا شیمعلوم نشه، خوب یت 

 !شد بود و خون معلوم نیم شلوارش مشیک

خنک شدم و اصال روحم  دم،یجا ش کش هینوشابه رو داد دستم و  اوشیس

 ...تازه شد

ز یدوباره ر  کار یاز شام ملت ب بعد  وع کردن به رقصوس خیر به خدا  دن،یط و شر

 !تختشون کمه هی

 د یبلند شد و دستم و گرفت کش اوشیس هو ینشسته بودم که  ینجور یهم

و سوت کل سالن رو  غیج یوسط، چشمام اندازه کاسه شده بود... صدا

 :زد و در گوشم گفت یلبخند اوشیبرداشت، س

 .کنم  زشونیقراره امشب سوپرا-

کنار، آروم   دنیاشاره کرد و همه کش ی  به جا اوشیه سو انداختم باال ک ابروم

 :گفتم

من بلد  یرقصا بر  نیاز ا هیتاندوم ماندوم چ یخوا اگه یم اوشیس یوا-

 !ستماین

 :که مرده بود از خنده گفت  از خنده قرمز شده بود، در حایل اوشیس

راحت تاندوم  التیبعدشم خ زم،ی(تانگو عز دیخند شتر یخدا، تاندوم)ب یوا-

 !ستین

 :که خودمم خندم گرفته بود گفتم  حایل در 

 !کنه  مرض، من و مسخره یم-
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   آهنگ پیل هی
 

 ...خونه من یم یبرا اوشیس شهیکه هم  کردن، آهنیک

 :آهنگ بودم، شم و تکون دادم و گفتم نیلبم نشست، عاشق ا یرو  لبخند 

 !خوبه-

لن کال برقصم... سا عایل یلیکردم خ  فرجام"، سیع ت  از ام شهی"مگه مآهنگ

روشن بود، تا حاال تو عمرم  میدیرقص یم اوشیکه من و س  بود و قسمتر  کیتار 

 !چشم به ما بود تنگنا قرار نگرفته بودم، چون کیل یتو  ینجور یا

قرمز  یحرکت فرستادم عقب و با اون لبا هیدندون نما زدم و موهام و با  لبخند 

 :خوندم اوشیس یرنگم همراه آهنگ برا

 ؟نبایسر  شهیاز من، مگه م یسر دور  شهیمگه م -

 ؟جدایسر  یخوا تو یم از گ ،یمیزندگ تموم

 :کرد  میهمراه اوشمیدفعه س نیا

 ؟نبایسر  شهیاز من، مگه م دور یسر  شهیم مگه

 ؟جدایسر  یخوا تو یم از گ ،یمیزندگ تموم

بهم  حیس هی خت؟یقلبم ر  هو یچرا  ش،یمشک یلبخند نگاه دوختم به چشما با 

 !بد شد یدفعه ا هیتا حاال تجربش نکرده بودم، حالم  که  حیس هیدست داد... 

رقصمون تموم  و لبخند رو از لبم دور نکردم، وقتر  دمیآخر با اون حالم رقص تا 

گل   اوشیدست زدن و س هیبغلم کرد و چراغا روشن شد، بق اوشیشد س

بلند  یکه دستش رو پشت کمرم گذاشته بود با صدا  و درحایل ساد یمجلس وا

 :گفترو به جمع  
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از اون  ت  هم بود... به غ میشب زندگ نیتولدم بود، بهتر  نکهیامشب عالوه بر ا-

کنارم   میاتفاق زندگ نیشب بود چون بهتر  نی( بهتر رخندهیدعوا و...)همه زدن ز 

  کیکه   بود، کیس
 

و  ساله قلب من رو تصاحب کرده و با هر نفسش بهم زندگ

 .دهیآرامش م

 :کردم نگاه کرد و با عشق گفت  نگاهش یم ت  به من که متح برگشت

و  یپشتم بود شهیهم نکهیاز ا از آرامشت، مریس از حضورت، مریس مریس-

 ...یصادقانه نگرانم شد

که   نطور یگفت، هم  یم اوشینبودم که س چشمام نشست، من اویز  یتو  اشک

 :چشماش زل زده بودم لبخند زدم و آروم لب زدم یتو 

 .دوستت دارم-

 :دوباره رو به جمع گفتلبخند زد و  متقابال 

کنارم   شهیهم یکنم تا برا  شیخوام از خانواده هانا خاستگار  با اجازه پدرم یم-

 !بمونه

کردم بغضم رو قورت بدم، چشمام رو چند بار بستم و   دست زدن، سیع همه

باز کردم تا اشک از چشمام دور بشه... برگشتم با لبخند به جمع نگاه کردم و 

 باال انداخت و با انگشتاش عالمت عایل ی  با لبخند ابرو ،نگام افتاد به پنایه

 .نکنم توجیهکردم بهش   بودن رو نشون داد؛ نگاه ازش گرفتم و سیع

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

 :دهنم و صدام رو صاف کردم و بلند گفتم یرو گرفتم جلو  دستم
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که به من داره متقابال   هر حیس اوشه،یفقط به خاطر س نجامیمن االن ا نکهیا-

و نگاهش کردم و  اوشیهمون حس رو دو برابر بهش دارم)برگشتم سمت س

 !کوچولو برات دارم  یلیخ ز یسوپرا هیادامه دادم( فقط 

 :نگاهم کرد که بلند گفتم متعجب

 ؟ارهیرو ب فمیک  شهیمن رو گرفت م لیو وسا فیکه ک  یاون خدمتکار  د یببخش-

 فمیرو با ک لیلحظه منتظر موندم تا اون پرسه که دم در ازم گرفته بود وسا چند 

 رو باز کردم و دفتر خوشگل شکالیر  فمیاومد و به دستم داد، تشکر کردم و در ک

 :با لبخند گفتم اوش،یرنگ رو در آوردم و گرفتم سمت س

 .زمیکنم عز   هیبود که تونستم برات ته یا هیتنها هد-

 نیعاشقانمون اسکر  یچت ها تر و گرفت و بازش کرد، از تمایمو دف د یخند

چه عاشقونه چه  میکه باهم داشت  ی  گرفته بودم و چاپش کرده بودم، عکسا

، با خنده دست  یچاپش کرده بودم و گذاشته بودم تو  یمسخره باز  دفتر

 :دهنش و گفت یگذاشت رو 

 .عمرم گرفتم یبود که تو  یا هیهد نیبهتر  نیا-

 گفت، ویل  واقعا داشت راست یم ا یخر کردن من بود  یدونم برا نیم حاال 

و  د یخند رو به جمع یم جانیبه وجد اومده بود و با ه که بود حسایر   هرچ  

 !زد حرف یم

رو سانسور کنم!  پنایه ینبود، البته اگه اون دعوا و رومخ بودنا یبد شب

 .اقعا دوستم دارهداد بهم که و  نانیاطم گهیرو برام رقم زد، د شب عایل اوشیس

شم دستم رو گرفت  ادهیکه خواستم پ  خودش من رو رسوند و موقیع برگشتتز 

ز و برگشتم نگاهش کردم، شش رو انداخت پا  :و گفت یی 
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 !دوستت دارم یلیبمونه که من خ ادتی شهیو هم نیهانا، ا-

 :زدم و گفتم یلبخند

 ؟زیز  حرف یم ینطور یچرا ا وونه،یمنم د-

 :و گفت د یآروم خند رو بلند کرد و  شش

 .دلم گرفت هو یفقط  ،ج  یه-

 :نگاهش کردم که دستم و ول کرد و گفت کیمی

 !مامانت نگران شده حتما تا االن زم،یبرو عز -

گاز و رفت، تا آخر به   یشدم و اون پاش رو گذاشت رو  ادهیحرف پ بدون

  ...شدم هت  رفتنش خ

***  

ز م یرو  دمیو محکم کوب دستم کردم و با   داشیشتم، باالخره پگ  میو دنبال گوش ت 

 :خواب آلود جواب دادم بسته و لحتز  یچشما

 بله؟-

 :گوشم  یتو  د یچیرهام پ یصدا

 .سالم خانم برایر -

 :و گفتم دمیکش  پوفز 

ز بب-  ؟یخوا یم چ   شه،یت  س رو دست هرچ   یزد گهیتو د ی 

 :گفت  آرویم یصدا با 

 د؟یتماس گرفت اوشیبهتون بگم، شما با س یچطور -
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 :باز شد و با تعجب گفتم چشمام

ز چرا همچ-  ؟پریس یم سوایل ی 

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

 .قتل به ما داده شده هیگزارش   تش،یواقع-

 ی  که دست و پام لمس شده بودن... با صدا  یفشارم افتاد... جور  خت،یر  قلبم

 :شد گفتم یم دهیکه به زور شن

 ؟قتل؟ چه قتیل-

 :حالم بد شده که تند تند پشت ش هم گفت د یفهم ار انگ

ه -  .دیبزن شیش به خونه پدر  هیبهتر

سم ش  لشیخواستم دل تا  رو گرفتم  اوشیقطع کرد، با شعت شماره س عی    رو بت 

بود  یبا هر زور  فتم،یکردم االنه که از دلشوره پس ب  خاموش بود، حس یم ویل

 :د داد زدمبلند که بغض قشنگ توش آشکار بو  یبا صدا

 مامان؟-

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

 :صورتش و گفت

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

 :بغض گفتم با 

 !کمکم کن بلند شم، تو رو خدا  ا یمامان ب-

 !دکر   کرده بود و داشت خفم یم  ت  و بغض مثل لقمه تو گلوم گ ومد ینم میگر 



 
 

100 
 

 ینطور یحموم رفته بودم و موهام هم شبیسمتم و کمکم کرد بلند شم، د اومد 

 :باز و نم دار بود، به سمت کمد رفتم و گفتم

 ...مانتو شلوار به من بده، زود هیمامان -

بود که گفتم االن سکته  دهیکار من، انقدر مامان ترس  یمونده بود تو  نطور یهم

جون نداشتم  دم،یو به کمک خودش پوش ونت  ب د یمانتو شلوار کش هیکنه،   یم

ز هم یموهام و ببندم برا  !شم یانداختم رو  ینطور یشال هم هی ی 

 :و برش داشتم که مامان گفت میسمت گوش رفتم

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

 :سمتش و با همون بغض گفتم برگشتم

 .رو همون خدا دعا کن باشه... تو  فتادهین مامان دعا کن اتفافر -

کفش پام کردم و از   هی رفتم، با بدبختر  و به سمت خروچر  د یباالخره چک اشکم

ز ماش هی یجون رفتم و دستم و برا یر  ی... تا ش کوچه با پاهاونت  خونه زدم ب  ی 

ز ماش هیبلند کردم،   :سوار شدم و گفتم عی    بود رانندش، ش  مرد ت  که پ  ساد یوا ی 

 .کنم  خواهش یم عی    ... ش گمیکه مآدرس   نیآقا برو به ا-

بد خطور  یآدرس رو گفتم و اون حرکت کرد، تمام مدت تو ذهنم فکرا عی    ش 

دونم چه قدر پول دادم  نیم دمیرس کرد! وقتر   یم د یکرد و دلشورم رو تشد  یم

شدم، به خونه بزرگشون نگاه کردم که پر از آدم بود و  ادهیبه راننده و فقط پ

داخل  دمییدو  شعتجون گرفتم و با  هو یها!  سید پلآموبوالنس و رفت و آم

 :ها داد زدم وونهیخونه، مثل د

 اوش؟یس اوش؟یس-
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ز زم یکه رو   امکیبا تعجب نگاهم کردن، نگاهم افتاد به س همه نشسته بود و  ی 

 :زدم غیرو گرفتم و ج قشیکرد، به سمتش حمله بردم و   یم هیگر 

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

ز شدت گرفت و چ شیگر  ز زم ینگفت، کنارش ولو شدم رو  یت  و دستم و  ی 

 :گفتم  غیشم... با ج یگذاشتم رو 

 .کجائه  اوشیبهم بگه تو رو خدا س یکیکجاست؟   اوشیس د یگ  چرا نیم-

 عی    تنش بود، ش  سینفر اومد سمتم که لباس پل هیزدم  یم غیکه ج  نطور یهم

 :بلند شدم و گفتم

ه؟ چ... چرا همه ا نجا یقا اآقا... آ-  جمع شدن؟ نجا یچه ختر

 :گفت  تیشش برداشت و با جد یرو از رو  کالهش

، شک در  قانویز  در پزشیک دهیآرم اوشیس ی_ متاسفانه االن آقا سیپل ز هسیر

ز هم یبرا میقتلشون دار   ی  از خدمه و پدرشون رو به اداره بازجو یچند ی 

 .میبرد

ز پهن زم هو ی... دمید و تار یمر  سیپل د،یچرخ دور شم یم ا یدن شدم و بلند زدم  ی 

زدم و  بودم جز مرگ بابام، بلند ضجه یم فتادهیوضع ن نیتا حاال به ا ه،یگر   ر یز 

بهم وارد  یشوک بد ه،یاز شدت گر  ومد یگفتم "نه"! نفسم باال نم  ناباور یم

 .کنم  هیلیتخ اد یفر خواست خودم رو با داد و  شده بود و دلم یم

ز ل از شم شالم  !ج  یبرام مهم نبود... ه ج  یشونه هام، ه یخورد و افتاد رو  ت 

ز دلدار  چند  کردم و   هیمن بلند تر گر  بدن، ویل مینفر اومدن سمتم و خواسیر

 .کرد  یم میهم همراه امکیس
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اون  اد یافتادم،  شبشید یحرفا اد ینمرده...  اوشیامکان نداره، س نیا نه

که خودم هم   ومد یام اشک ماز چشم یدوستت دارماش، قلبم سوخت، جور 

 !داشتم هت  باور نداشتم انقدر اشک ذخ

 :و گفتم امکیکردم سمت س  رو 

خودم  یخوام با چشما تو رو خدا من و بتر اونجا... یم ،قانویز  من و بتر پزشیک-

 !نمیبب

به سمتم اومد، بازوم رو گرفت و بلندم کرد، با  شونیپر  شد و با وضیع بلند 

و  هو یکه   میرفت به سمت خروچر  هیگر  جلومون ظاهر شد، اونم رنگ به  نیشر

 :ما با وحشت گفت تیوضع دنیرو نداشت و با د

 شده؟یچ-

 :گفت  هیبا گر  امکیس

و - س شر س ن،ینت   !نت 

 :و چنگ زدم و گفتم امکیس هنت  پ

 !میبر  ا یتو رو خدا ب-

و   :گفت  د یلرز  که دستاش یم  در حایل نیشر

 .تونبرم من یم د یبر  د یخوا هرجا یم د،ییایب-

ز من و کشوند به سمت ماش امکیس و  ی  سوارم کرد و خودشم نشست،  ن،یشر

کردن... چه روز   یم میکردم و اونا هم همراه  یم هیبلند گر  یتمام مدت با صدا

شده  وونهیرو گرفتم، د اوشیرو برداشتم و شماره س میامروز، گوش هیگند

 :گفتم  هیگفت خاموشه، با گر   یم بودم، اون خانومه یه
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 خاموشه؟ شیگوش  گهیمچرا -

و   یشدت گرفت، قلبم به معنا شینگاهم کرد و گر  نهییآ یاز تو  هیبا گر  نیشر

ز و دست و پام ع د یکش  یم ت  ت واقیع پس؟  میدیرس ... چرا نیمد یلرز  یم د یب ی 

دارن دروغ  د یتا باور کنم، شا نمیخودم بب یخوام با چشما یم م؟یدیرس چرا نیم

، آره حتما هم  یخوان باهام باز  یم د یشا گن،یم ز  !نطورهیکیز

ز در ماش یچجور  دمینفهم میدیرس وقتر  شدن  ادهیو باز کردم و موقع پ ی 

ز خوردم زم بد خودش کمکم کرد تا  تیبا وضع اوشیدونم که برادر س یم ویل ،ی 

 !بلند شم

 تمام اون لحظایر  م،یرفت قانویز  کرد راه برم به داخل پزشیک  که کمکم یم  حایل در 

و   ر یکردم و ز   یم هیزد من گر  و افراد اونجا حرف یم سا یول و پلبا مسئ نیکه شر

 !"گفتم "نه  لب یم

و   :خراب اومد سمتمون و گفت با حایل نیشر

 ...میصتر کن د یبا-

ز بود، ل وار ید یتا االن رو  میتک ز زم یخوردم و نشستم رو  ت  ز و ف ی  ز ف ی  کردم،   ی 

 :گفتم  امکیبه س هیشم و بلند کردم و با گر 

ذاره؟  دوباره داره ش به شم یم اوشیس د؟یکن  یم یبا من باز  د یتو رو خدا دار -

 .ستیبامزه ن شیشوخ نیاصال ا د یبهش بگ

و  امکیس شش رو  قهیو بعد از چند دق نینگاه اشکبارش رو دوخت به شر

ز انداخت پا  .یی 

کنارم   گهید اوشیس نکهیادامه دادم، باور ا میزانوم و به گر  یرو گذاشتم رو  شم

 !ممکنه ت  اتفاق غ نیکردم ا  سخت بود... حس یمبرام  ستین
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شم و بلند کردم و  عی    زد ش  حرف یم که انگار داشت با کیس  امکیس یصدا با 

 د یکوب  شده بود، قلبم چنان بهم یم دهیکه روش کش  ینگاهم افتاد به برانکارد

لرزون بلند شدم و به  ی  با دست و پا ون،ت  زنه ب یم نمیکه گفتم االن از س

 اوشیس د یسف تصور  دنیو با د دمیانکارد حمله بردم، روش و کشسمت بر 

ز زم ینشستم رو   ه،یگر   ر یو با دستم محکم برانکارد و نگه داشتم و بلند زدم ز  ی 

 !ضجه زدم و اسمش رو صدا زدم

و  امکیس هیگر   یصدا  دمیهم بلند شد، آروم بلند شدم و دستم و کش نیو شر

 :صورتش و گفتم یرو 

 و باز نیم تیخوشگل مشک یشده عشق من؟ چرا چشما ینجور یچرا رنگت ا-

هم  یتو  کیسر   چرا اون اخمات و نیم نم؟یرو توش بب تا من دوباره مهربویز  کتز 

ز بب ؟یدینم ت  و بهم گ  ت  شو و بهم گ دار یتو رو خدا ب اوشی... سونهت  موهام ب ی 

 ...تو گوشم زنبلند شو ب ،به حسابم بریس شبیبده، قرار بود واسه رژ د

 :داد زدم هیر گ  با 

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

جدا کردن، اسمش رو صدا  اوشیزدم که چند تا زن اومدن و من رو از س ضجه

ز   !زدم و دست و پا زدم تا ولم کیز

ز زم یرو  امکیو برانکارد و حرکت دادن، س دنیو کش اوشیس یرو  بود و  ی 

و ک  یم هیچشمش و گر  یدستش رو   یهم شش رو گذاشته بود رو  نیرد، شر

 !وارید

ز زم یرو  دمشیو به زور از اون دوتا زن جدا کردم و کوب دستام و از ته دلم  ی 

 :زدم اد یفر 



 
 

105 
 

 ! اوشیس-

***  

شونم نشست شم و بلند کردم  یکه رو   شده بودم که با دستر  هت  عکسش خ به

  مشیک یکه چشما  یو نگاهم افتاد به دختر 
 

 کمایز   یهاداشت و ابرو  رنیک

نگاه  دنیداده بود، با د دشیرو به صورت کش خایص ی  بایهمرنگ چشماش ز 

 :زد و گفت یمن لبخند هت  خ

 !گمیم تیتسل زم،یکنم عز   _ درکت یم دختر 

 :زور صدام بلند شد و گفتم به

 .ممنون-

کرد،   شده بود و اعصاب من رو متشنج یم و قرآن با هم قایط هیگر   یصدا

قورتش دادم... چشمام از بس  شم و بغض کردم، ویل یدستم رو گذاشتم رو 

گذره، هفت روز از   یم نمیسوخت، هفت روز از مرگ بهتر  کرده بودم یم  هیگر 

 .رو ندارم شیسخته و تحمل دور  یلینبودنش کنار من؛ خ

هم با  امکیزد، س حرف نیم در هم بود و با کیس افشیق حسایر  اوشیس یبابا

و  ون ور یمور و ا نیداغون به ا یچهره ا  امکیهم کمک دست س نیرفت و شر

 .دنیکش  مجلس زحمت یم نیتدارک ا یبا حال خراب خودش برا

ه  :مبل نشست و گفت یکنارم رو   دختر

ناراحت شدم و باورش برام  یلی... خاوشی_ من مهالم، دختر خاله س دختر 

 .ستیسخته که ن

 حسایر  تمیشدم، وضع هت  رنگ بلندم خ یر  یرو تکون دادم و به ناخنا شم

، از اون موقع پنایه نبودم که همه یم یداغون بود و اون دختر  ز هم رو  شناخیر
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دم  اد یز  د یدونست که نبا به روم نشسته بود و زل زده بود بهم؛ انگار خودش یم

 .پرم بشه

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

 .زمیغمت بدون عز  کیو شر من  ،دوستش داشتر  یلیدونم خ _ یم مهال 

به تکون دادن شم اکتفا کردم و  باز نگاه ازش گرفتم، موقع ناهار شد و  فقط

لبم نشست و همون  یمردم بلند شدن، مهال هم بلند شد و رفت، پوزخند رو 

و  دادم به مبل... شم داشت از درد منفجر یم هیجا تک به طرفم  نیشد، شر

 :اومد و گفت

ز چ هی میهانا، بلند شو بر -  .دختر  یبخور... جون ندار  یت 

و  نیا یتو  باهام بد  گهیرو به اون رو شده با من، د نیاز ا نیچند روز اخالق شر

 !کنه  یم یو اتفاقا هم درد ستین

 :گفتم  آروم

 .ندارم لیم-

 :مبل نشست و گفت یو کنارم رو  د یکش  پوفز 

 !نطوریمنم هم-

 :و گفتم دمیکش  آیه

 چرا؟ گهیتو د-

 :قفل کرد و گفترو بهم  دستاش

... همش دهیبه قتل رس اوشیس گنیم نکهیاشتهام رو کور کرده، ا ت  اخ یاتفاقا-

 !کنه  یم یاعصابم باز  یرو 
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و  عی    ش   :و گفتم نیشم رو چرخوندم طرف شر

 ده؟یقتل؟ به قتل رس-

 یخودم بود رو دوخت تو  یرنگش که همرنگ چشما و نگاه آیر  برگشت

 :چشمام و گفت

ز هم یآره، برا-  .قانویز  بردنش پزشیک عی    ش  ی 

 :کف دستم فشار دادم و گفتم  یرو تو  ناخنام

 کار و کرده؟  نیا گ  دویز  نیم-

 :رو به عالمت نه تکون داد و گفت شش

 .آروم نشسته بود مییکه االن دا  میدونست اگه یم-

ز به هم عتز ی  هیعمارت بزرگ که  نیا یخونه خودش، تو  ینفر رو تو  هی راحتر  ی 

 عی    بودار بود، با چشمم ش  کمیماجرا  نیتونن بکشن؟ ا اره یمعالمه محافظ د

شم  گشتم، نبود... مجبور بودم خودم رو بزنم به خنگ بودن، الیک  دنبال پنایه

 :رو تکون دادم و گفتم

 !میکن  داشیپ د یبا-

و  یرو گذاشت رو  دستش  یکوتاه قهوه ا  یموها نیچشماش و مالوندشون، شر

 ،آیر  یرنگ موهاش و چشما یها شیر  و ته د یسف رنگ داشت و صوریر 

 !رنگ بود و دست توش برده بود یکه قهوه ا  ی  ابروها

 
 

 :و گفتم دمیکش  قر ینفس عم د،یبار  از ش و روش یم خستیک

احت کن ،یخسته ا یلیخ-  .برو استر

 :تکون داد و گفت رو به عالمت منقز  شش
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احت هم ندارم دنیحوصله خواب حتر -  .و استر

بهم  نگایه میکرد... ن  شونش و بلند شدم، بدنم درد یم یو گذاشتم رو  دستم

 :انداخت و گفت

 ؟هستر  دختر راحتر -

 :چشماش و گفتم یزدم تو  زل

رو از دست  میزندگ یچون مهما ست،یمن مهم ن یبرا ج  یو بدون ه نیا-

 .دادم

 نیاز ا اوشیس ویل ستمیاصال خوب ن م،یخواستم اضافه کنم من دختر بد یم

 .نگو ی  گفت جا  بهم یم شهیو هم ومد یکلمه بدش م

گشتم، به سمتش رفتم که نگاهش   اوشیس یرفتم و دنبال بابا ی  رایسمت پذ به

فکر  یتو  و مانع از هر شیک دمید چشماش یم یبه من افتاد، غم رو واقعا تو 

 !شد من یم

 :آروم گفتم دمیکه رس  بهش

پرس شما  اوشیاگه س د یو بدون نیهمه وقت مزاحم شدم، ا نیکه ا  د یببخش-

ز هم یبود، صاحب قلب منم بود... برا همه  یبا شما هم دردم و تو  ی 

که راهم   مریس ست،یحالم خوب ن کمی مت  مراسماش هستم، االن دارم م

 .نیداد

 :زد و گفت محزویز  لبخند 

تفاوت  تونم نسبت بهت یر  چطور یم ،یبود اوشیس ز یهانا جان، تو عز  -

 ویل میستین لیهرچند فام ا،یب شمونیوقت ترکمون نکن و پ چیباشم؟ ه

 .نزن گهیحرفا رو هم د نیفراموشمون نکن، ا
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 ی... برانیا یحرفا ا ی سا یپل یکرده بودم، حرفا  ت  گ  دورایه یواقعا تو  گهید

ز هم  :شم و تکون دادم و گفتم ی 

 .حتما، من رفتم خداحافظ-

 :گفت  عی    قدم دور شدم که ش  چند 

 .سایوا -

 یمرد کت و شلوار  هینفر اشاره کرد و  هیسمتش که با دستش به  برگشتم

 :به اون مرد بلند گفت ساد،یکنارش وا

 .خوان بتر  که یم  ی  خانوم رو به جا -

تشکر تکون  یشش رو تکون داد و به سمتم اومد، شم رو به نشونه  نگهبانه

کرد که اصال   دادم و همراه نگهبانه از خونه خارج شدم، انقدر شم درد یم

و  امکیبا س افیطز خداح یحوصله   !هم نداشتم نیو شر

ز ماش سوار  ... من نه مقصد واقیع مدل باال شدم و مقصد رو گفتم، ویل ی 

دادم، اونم  لو نیم رو به کیس میزندگ یوجه خودم و جا چیباهوش بودم و به ه

 .شناختمشون که نیم  ی  آدما

ز پا ابونیخ هی بعد از  کردم و   شدم و تشکر کوتایه ادهیتر از خونه خودمون پ یی 

ز شدم رفته راه افتادم به سمت خونه... وقتر   نیا  در و با یر  دمیرس که مطمی 

ز  حایل ز ستر
 بود ت  کردن و ه  پاک یم یباز کردم و وارد شدم، مامان و هاله داشیر

سالم کردم و به سمت اتاق  بل ر یمبل خوابش برده بود... آروم ز  یهم ولو رو 

 :گفت  اهش کردم که با مهربویز راه افتادم که مامان صدام زد؛ برگشتم نگ

... جوون مردم بود بودم ویل امرز یمخالفت رابطه تو و اون خدا ب یلیدرسته خ-

 ختیناراحت شدم و اعصابم بهم ر  یلیو بدون از مرگش خ نیو انسان، ا
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 دمیو االن بهت حق م کنم، به هرحال تو هم دوستش داشتر   درکت یم زم،یعز 

مدوستت  یلیخ ،وضع بایسر  نیا یتو   .دارم دختر

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

 .داغونم میلیداغونم مامان، خ-

ز یدوباره ر  اشکام چشم همشون دور شدم، در اتاق و بستم  یاز جلو  عی    و ش  خیر

خودم رو  کردم، دوباره حسایر   هیتخت ولو شدم و گر  یو با همون لباسا رو 

 !که هاله است  دمیبرگشتم و دنفر از پشت بغلم کرد،  هیکردم که   خایل

 :شد و گفت اشیک نگاهش

 .نکن با خودت ینطور یتو رو خدا ا ،آچر -

 ی  کرد و دوتا  میشدت گرفت و محکم هاله رو بغل کردم، اونم همراه میگر 

 .میکرد  باهم خودمون رو خایل

و اشکاش رو پاک کرد، شالم رو از  ونت  گذشت که از بغلم اومد ب  قهیدق چند 

 :و گفت شم در آورد 

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

ز زور بلند شدم و با ف به ز ف ی   هیرنگم رو در آوردم و شلوارم و با  مانتو مشیک ی 

تیت هیعوض کردم،  شلوار مشیک تخت  یو دوباره رو  دمیهم پوش مشیک رسر

 :نشستم، به هاله گفتم

 !بخورم ار یرد بقرص شد هیهاله بلند شو -

و چشمام رو  دمیکش  قر ینفس عم ون،ت  از اتاق رفت ب عی    گفت و ش   چشیم

داد، چند  کرده بود و کم کم داشت ارور یم  بستم و باز کردم، مغزم اتصایل



 
 

111 
 

از دستش گرفتم و  عی    آب وارد شد، ش  وانیل هیقرص و  هیبعد هاله با  قهیدق

 :گفتمو   دمیو دادم دستش و دراز کش وانیخوردم... ل

 .دمیهفت روزه نخواب د،یخوابم ش و صدا نکن تو رو خدا وقتر -

و به  لنتیسا یرو گذاشتم رو  میگوش  ون،ت  رو تکون داد و از اتاق رفت ب شش

 :شدم و گفتم هت  بود خ نمیکه پس زم  اوشیعکس س

 .دوستت دارم یلیخ-

رو  بالشت فشار دادم، پتو  یبا بغض صفحه رو خاموش کردم و شم رو رو  بعد 

 .نکنم هیگر   گهیکردم که د  شم و سیع یرو  دمیکش

خواب  دم،ید و یم اوشیخوابم برد... همش خواب س عی    نگذشت که ش  یلیخ

 دم،ید رهام رو یم یخواب حرفا هو ی زد، ویل که بهم یم  ی  شب تولدش و حرفا

 !شدم خودم هم متوجه ناله هام یم کردم و حتر   خواب ناله یم یتمام مدت تو 

سوخت و شدت  قرار گرفته بودم، گلوم یم یدار یحالت خواب و ب یتو  انگار 

 .شد افزون یم دمید که یم  ی  گرما به کابوسا

و اون خوابا برام تکرار  دمیدونم چه قدر زمان گذشت، چه قدر خواب د نیم

ز چشم باز کردم نگاهم به اول وقتر  شد ویل ز چ ی   وار ید یکه افتاد ساعت رو   یت 

قورت دادم چون  یداد... آب گلوم رو زور  شون یمرو ن 7رو به روم بود که 

کردم، روز   اهنگ ونت  سوخت، بلند شدم و نشستم و از پنجره به ب یم یلیخ

و هاله با لباس مدرسه اومدن داخل و  بود ت  بود... تعجب کردم؛ در باز شد و ه

کردم سالم کردن، جواب سالمشون رو   من که با تعجب نگاهشون یم دنیبا د

 :م گفتمدادم و آرو 

 ساعت چنده؟-
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کولش و   یکه مامان براش درست کرده بود و گذاشت تو   یت  لقمه نون پن هاله

 :گفت

 .هفت صبح-

 :تعجب گفتم با 

 رو خواب بودم؟ روز یمن تمام د عتز ی-

 :موضوع گفت نیمهم بود براش ا یلیکه انگار خ  با لحن باور نکردیز  بود ت  ه

 .یدیخواب کیل  ،آره آچر -

جوابش رو دادم و  ون،ت  رفت ب عی    ش  خداحافیطز  هیو هاله با  زدم آرویم لبخند 

 :گفت  آروم اومد سمتم و با ناراحتر  بود ت  ه دم،یبه موهام کش دستر 

 ؟آچر -

 :گفتم  مهربویز  با 

 جانم؟-

ز رو انداخت پا شش  :و گفت یی 

 نیدادم که ا به دوستام پز یم دنبالم مدرسه؟ من کیل اد ینم اوشیس گهید عتز ی-

 !دامادمونه آقا پولداره

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

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

دوباره حالم خراب  نکهیا یچشماش بود، برا یرو که بلند کرد اشک تو  شش

 :نشه... اشکام رو تند تند پاک کردم و گفتم
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 .رسم برسمتا منم حارصز شم برم به د گه،یبرو مدرسه د-

ز ک شش   ون،ت  از اتاق رفت ب فشیرو تکون داد و با برداشیر
 

بهم  احساس خفیک

 :دفعه مامان اومد داخل اتاق و گفت نیدست داد... ا

 دانشگاه؟ چند روزه یه یت  برم مدرسه... م هانا جان؟ دارم بچه ها رو یم-

 .زمیعز  نت  گ  تماس یم

 :تخت و گفتم یشدم از رو  بلند 

 .مت  آره مامان، م-

مردم از غصه، مامان  موندم یم رفتم و تو خونه یم رفتم، نیم یم د یبا

 .کرد و رفت  خداحافیطز 

نگاه کردم...  نهییرفتم و دست و صورتم و شستم، به آ ی  سمت دستشو به

چشمام گود افتاده بود و چشمام قرمز و  ر یبود؛ ز  دهیترک واقیع یچهرم به معنا

و به راست  ونت  اومدم ب ی  ختم و از دستشوباال اندا یجون بودن... شونه ا یر 

نداشتم موهام و  حال حوصله شده بودم که حتر  به سمت اتاق رفتم، انقدر یر 

 .با کش دارشون زدم، ینطور یشونه کنم و هم

حوصله  رنگ و مقنعه همرنگشون رو برداشتم و یر  شلوار مشیک مانتو 

 !نداشتم مدل موهام برام مهم نبود و البته حال گهی... ددمیپوش

م و انداختم  و کولم و برداشتم و یر  گویسر  حوصله چند تا کتاب مربوطه و دفتر

 !پام کردم و از خونه خارج شدم کتویز   هیرفتم،  توش و به سمت خروچر 

ز چ آژانیس هی کاش و بره؟ اه گرفتم، گ  یم یت   .حال داره با متر

و برم چون اونقدر پول نداشتم که برا ویل آژانس بدم، با  یمجبور شدم با متر

کردن، خودم   نگاهم یم یجور  هی... بچه ها دمیبه دانشگاه رس ت  و تاخ بدختر 
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بچه  اد،یتا شونه به شونم راه ب ستیکنارم ن  گهید اوشیبودم که س دهیهم فهم

 یحالت دلسوزانه تو  هیاالن  دن،ید یم اوشیمن رو با س شهیدانشگاه هم یها

با ترحم نگاه  ذاشتم کیس داشتم و نیممن هنوز غرور خودم رو  نگاهاشونه ویل

کنه، در کالس و زدم و آروم وارد شدم، بچه ها همه نگاهشون به سمت من 

مانتوهاش نصف  شهیکه هم  یو متعجب شدن... خوب معلومه، دختر  د یچرخ

ز بود و شلوار تنگ و مرتب و تم بود االن انقدر داغون باشه  ردهک  شیو آرا ت 

 !واقعا تعجب داره

 :بهم انداخت و گفت نگایه مین استاد 

 ؟ت  اونم با تاخ نیبعد از چند روز اومد ،ت  خانم برات د یداشت ت  _ تاخ استاد 

کردم مطمئنا جز   نزدم و فقط نگاهش کردم، چون اگه دهنم و باز یم حرفز 

ز چ فحش نامویس  .ومدینم ونت  ازش ب یت 

شش به  و با تکون دادن د یکش  قر یکنم نفس عم  دارم نگاهش یم هت  خ د ید وقتر 

 :عنوان تاسف گفت

 !دینیبش د ی_ بفرمائ استاد 

بود، آب  اول که خایل فیرد در کالس رو بستم و رفتم نشستم صندیل محکم

داد و من  کرد... استاد درس یم  درد یم تینها گلوم یر   دهنم و قورت دادم ویل

نبود، انقدر حواسم پرت بود که  نجا یچون فکرم اصال ا دم،یفم نیم ج  یه

 .بچه ها به خودم نشده بودم هت  نگاه خمتوجه 

 عی    دستم نشست که ش  یرو  بودم دستر  هت  مدت که به تخته خ هی بعد 

 :گفت  تز ینگاهش کردم، سوگند با لبخند غمگ

 !زمیسالم عز -
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 :زدم و گفتم یلبخند

 .سالم-

کردن، متوجه شدم   کالس نشسته بودن و با سکوت به من نگاه یم  یها تو  بچه

د و کالس تموم شده... متعجب نگاهشون کردم که نگاهم به که استاد رفته بو 

 
 

نگاهش رو گرفت و  عی    کنم ش   دارم نگاهش یم د یرهام افتاد، تا د نگاه رنیک

 !دوخت به برگه جلوش

ز چ-  د؟یکن  نگام یم ینجور یشده بچه ها؟ چرا ا یت 

 :خورد باکالس باشه گفت هم بهش یم یلیاز پرسا که خ یکی

... میشد اوشیازه دو روزه متوجه موضوع مرگ ست م،یگ  یم تی_ تسل پرس 

 !در غمتون د یبدون کیکه ما رو شر   میخوا همه و یم میناراحت یلیواقعا خ

تا  دمیکش  قر یرعشه انداخت به تمام وجودم، نفس عم اوشیمرگ س اد یهم  باز 

ز هم یکنم، برا  یت  گلوم نقش بسته بود جلوگ  یکه تو   از بغضز  زدم  یلبخند ی 

 :بعد گفتم ه،یدل خودم رو هم زد چه برسه به بق شیتلخمثل زهرمار که 

 .دیکن  درک یم نکهیاز ا ممنون، مریس-

ز هم محبتام رو  نکهیاز ا مونمیدونم و االن پش از محبت کردن نیم ج  یمن ه ،ی 

 !کردم  نیم اوشیخرج س

گفتناشون کالس رو ترک کردن، سوگند   تیکم همه بلند شدن و با تسل  کم

د و گفت  :دستم رو فرسر

 .عشقم ونت  ب میپاشو بر -

دم و گفتم دستش  :رو متقابال فرسر
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 !خونه میت  با هم م شده... تو برو برگشتتز  کمی-

حاال فقط من مونده بودم  ون،ت  رو تکون داد و بلند شد و از کالس رفت ب شش

گرفتم و با دو رفتم سمت در و محکم   و ت  و رهام... خواست بلند شه بره که ن

 :که خش دار بود گفتم  ی  جلوش و گرفتم و با صدابه هم و  دمشیکوب

 کجا؟-

 :گفت  ر یحرکت من تعجب کرد و ش به ز  از 

 .دیندار  خواستم بعدا باهاتون حرف بزنم، چون االن حال خویر  من یم-

 :زدم و گفتم یپوزخند

 د؟یرو تحت نظر داشته باش همه چ   د یبعدا؟ کثافت مگه شما قول نداد-

تکونش  هیرو گرفتم و به حالت گال  هنشت  بهش پتوجه  کرده بود، یر   سکوت

 :دادم و گفتم

خونه  اد ینفر م هیانقدر راحت  عتز ی شد؟یپس چ ؟یمگه قول نداده بود-

ز کشه؟ چرا چ  خونه خودش یم یطرف و اون رو تو   ینم یت 
 

 ؟عویصز  یک

 :من رو محکم پس زد و گفت دست

داشت، پس ما رو پا  هیمرغ شما  ویل یهمکار  یبرا میما بهتون چند بار گفت-

 .دی... خودتون رو شزنش کنخانم برایر  د یشزنش نکن

 :خراب گفتم دفعه پوزخندم پررنگ تر شد، با حایل نیا

بود،  اون مهمویز  ی... همون شب تو گمیرو م دوستت بهت نگفته؟ پنایه-

ز و شم ی  دستشو یکه تو   همون شتر  شام حالش رو جا آوردم؟ بهتون نگفت  ت 

بهتون نگفته؟ جالبه،  ج  یه عتز یپاش؟ هان؟  یو کردم تو چنگال و تا ته فر 
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 یو به مرد مونه تا لحظه آخر تو اون خونه یم سیپل هیتا حاال  از گ نمیهه... بب

که   د یدون یم اد یرو به قتل رسونده مشکوک نشده؟ به احتمال ز  اوشیکه س

 یبرا امکیاون مراسم حضور داشته و س یتو  امکیس قیبه عنوان رف پنایه

خودش نگه  شیپ بود اون رو تا چند ساعت بعد از مهمویز  قشیرف نیبهتر  نکهیا

 !داشته

ز باال پا زدم شش یه که من حرف یم  طول مدیر  در   شد و من راحت یم یم یی 

 ...نگاهش بخونم یتونستم تعجب رو تو 

 :دادم ادامه

 حاال خودم رو شزنش کنم؟-

 :رو به سمت خودم گرفتم و با بغض گفتم دستم

 نیکه همون شب تولدش بهتر   اویسر یمرگ س یودم رو شزنش کنم؟ براخ-

 شده بود شزنش کنم؟ آره نامرد؟ شیشب زندگ

 :و گفت وار یداد به د هیجا نشستم وسط کالس که اونم تک همون

ز چ یلیما به خ-  .دینیبب یحضور  د یخودتون با ،خانم برایر  میمشکوک ا ت 

 :گرفتم گفتم  اشکام رو یم یکه جلو   حایل در 

 متیبه ق کنم حتر   شده یم یبشه... هرکار  دا یخوام قاتلش پ من فقط یم-

 !ارزش خودم

دفعه واقعا نگاهش به نگاهم قفل شد...  نینگاهم کرد، ا عی    حرفم ش  نیزدن ا با 

 :چشماش زل زدم و گفتم یگستاخ تو 

 ه؟یچ-



 
 

118 
 

 :گفت  آرویم یبا صدا دم،ید چشماش یم یو تو  تعجب

 د؟یگ  نیم یشما که جد-

 :و گفتم دمیکش  قر یمع نفس

 دارم؟ به نظرت من با تو شوچز -

 هیوقت  چیه د یموهاش، شا یال د یگرفت و دستش رو کش  عی    رو ش  نگاهش

ز بهش همچ راحتر  نیدختر به ا  !ختیرو نزده که انقدر بهم ر  حرفز  ی 

 :که گفت  ونت  وسط کالس بلند شدم و به سمت کولم رفتم، خواستم برم ب از 

 ؟خانم برایر -

 .شده بود یبرنگشتم، صداش جد ویل سادمیوا

 !اداره میت  با هم م امیدانشگاه تا منم ب ونت  ب د یشما بر -

   لبخند 
 

لبم نشست و در و باز کردم که چشمم به همون دختر  یرو  کمرنیک

بعد با تعجب رفت به پشت  افتاد، نگاهش اول به خودم بود ویل هیچادر 

انداختم باال و با  الیخیم و بکار خراب شد، شون  یلیشم... اوه اوه فکر کنم خ

ه از کالس رفتم ب هیزدن   یجور  هی راهرو  یتو  ی... بچه هاونت  پوزخند به دختر

ز من با س دانشگاه یم یکردن، همه  نگاهم یم  .بودم قیرف اوشیدونسیر

رفتم، در زدم و وارد شدم... چند تا دانشجو داخل دفتر  تیر یسمت دفتر مد به

 نگاهش به من افتاد و لبخند مهربویز  یزند ید، آقامن مهم نبو  یبرا بودن ویل

 :بود، با دستش به سمت مبل اشاره کرد و گفت د یزد که ازش بع

 !خانم برایر  د یی_ بفرما یزند
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رفتم تا دانشجو ها  سمت مبله رفتم و نشستم روش، با انگشتام ور یم به

ز ب نکهیکارشون تموم شه... بعد از ا برگشتم  ونت  تموم شد تا پاشون رو گذاشیر

 :و گفتم یسمت زند

ز خواستم چ مزاحم شدم یم د یببخش-  .بهتون بگم یت 

 :بهم انداخت و گفت مهربویز  نگاه

 .دختر  گمیم تیبابت نامزدتون تسل راستر  ،_ مراحیم یزند

 یتشکر زور  هیلب  ر یخودش رو زده به اون راه؟ ز  ا یکرد نامزدمه   فکر یم واقعا 

 :کردم و گفتم

 ...ت که نبودم چند وق نیبابت ا-

 :وسط حرفم و گفت د یگاو پر   مثل

 نیموضوع باهاتون حرف بزنم، ا نیخواستم راجع به ا _ اتفاقا منم یم یزند

م، مادرتون همه چ   ستین که افتاده درد کیم  اتفافر   نکهیرو اطالع داده و ا دختر

ز هم یدانشگاه دور از انتظار ما بود برا نیامروز اومد نیشما بلند شد تا  ی 

یط دمیم متحانات من به شما مرخضا همواره از درس هم  د یکن  که سیع  به شر

س و از بچه ها حتما جزوه و مسائل دریس د یعقب نمون کنم   ... حس یمد یرو بت 

 .دانشگاه مقدور نباشه نیحضور شما فعال در ا

در هم و خواستم دوباره حرف بزنم  دمیبودار بود، اخمام رو کش کمی حرفاش

 :گفت  عی    که ش 

 .کنم  شما رو رد یم من مرخض د یراحت، بفرمائ التونی_ خ یزند



 
 

120 
 

 ونت  نذاشت من زر بزنم، منم از خدا خواسته بلند شدم و به سمت ب اصال 

دانشگاه  تند به سمت خروچر  یبه هم، با قدم ها دمیرفتم و در و محکم کوب

 :جلوم و گرفت و گفت عی    رفتم که سوگند ش 

 ؟یت  عه کجا م-

 :و گفتمرو گرفتم  دستش

 گرفتم... اگه اتفافر   مرخض یادیخوب گوش کن سوگند، من واسه مدت ز -

 ...خوام که واسم افتاد، یم

ز چ د یسکوت کردم، به سوگند نبا هو ی گفتم چون ممکن بود به خطر   یم یت 

 :دیسوگند کنجکاو پرس فته؛یب

 یم یدار  چ  -
 

 ؟که چ    یخوا هانا؟ یم یک

 :تمگف  و با لبخند تلجز  دمیکش  قر یعم نفس

 !ج  یه-

 :گفت  یو جد د یلب کردم و خواستم برم که دستم و کش ر یز  خداحافیطز  هی

 .کشمت عویصز   که یم  نکتز  دفع خودکیسر  هی ا،ینکن هانا غلط اضافز -

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .کار بچه سوسوالست، خداحافظ  خودکیسر -

 از دانشگاه کمی ون،ت  از دانشگاه رفتم ب ونت  ب دمیدستش کش یو از تو  دستم

 .ادیتا رهام ب سادمیوا یدور شدم و گوشه ا

داره با همون دختر  دمشیپا و اون پا کردم که باالخره د نیمنتظر شدم و ا یلیخ

ه هم اخم کرده بود و حرفز  عصتر  کمیرهام  اد،یم هیچادر  زد، به  نیم بود و دختر
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ه دقت کردم... صورت گرد سف افهیق  یدرشت قهوه ا یلیخ یو چشما د یدختر

کنه   شیمعلوم بود آرا و خوشگل بود  یلیکوچولو، خ  یدماغ کوچولو لبا روشن،

 !شهیجذاب م یلیخ

ز چ ینگاه جد هیبرگشت سمتش و با  رهام بهش گفت که اونم دلخور  یت 

نگاهش رو گرفت و ازش جدا شد، رهام شش رو به عنوان تاسف تکون داد که 

ه نگاهش به من افتاد و ث الیخیمن ب ... ساد یابت وابه سمتش رفتم، دختر

 :بهش گفتم دمیرس تر از قبل به راهم ادامه دادم و وقتر  الیخیب

 .من اومدم-

 :نگاهم کنه گفت نکهیبرگشت سمت من و بدون ا عی    ش  رهام

ز سوار ماش عی    ش -  .دیبش ی 

 :تعجب گفتم با 

ز ماش-  !نمیب نیم تز یمن ماش ؟ی 

ز بوق ماش یو زد، با صدا موتیرو آورد باال و ر  نشیماش چییسو   عی    ش  ی 

ز ماش هیبرگشتم و نگاهم افتاد به  هم  شیچند وقت پ نیمدل باال، آهان ا ی 

ز سوار هم ز ماش ی   .شد ی 

ز به سمت ماش الیخیب  :گفت  یجد یلیکه خ  نمیرفتم و خواستم جلو بش ی 

 .عقب د ییبفرما د،ینینداره جلو بش صورت خویسر -

، اونم حدقش چرخوندم و رفتم در عقب و باز کردم و نشستم یرو تو  چشمام

ز سوار شد و ماش عی    به اطراف ش  دنیبعد از شک کش و روشن کرد و راه  ی 

 .افتاد
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هم نداشتم  یلیم م،یگفت  نیم ج  یدوتامون ه میراه بود یمدت که تو  تمام

 !ادیازش خوشم م یلیباهاش حرف بزنم... البد خ

ز هم تو  درش آوردم و به صفحش نگاه  د،یلرز  بمیج یتو  میفکرا بودم که گوش ی 

 :دم... شماره ناآشنا بود، اتصال و زدم و جواب دادمکر 

 بله؟-

 :به گوشم خورد یمردونه ا یصدا

 ؟_ سالم، خانم برایر  مرد 

 :گفتم  یجد

 .خودم هستم د یبفرمائ-

 :دمیشن سخت صداش رو یم کمیبود و  و برش شلویعز  دور 

 .هستم، نامزدتون اوشیس لی_ من وک مرد 

ز ماش نهییرفت باال و به آ ابروم گاه کردم، نگاه رهام هم به سمت من بود... ن ی 

 :لبم رو با زبون تر کردم و گفتم

 اومده؟ شیپ بله، مشکیل-

ه به آدریس تش،ی_ واقع مرد  ز چ یش  هی د،یار یب فیترسر  گمیکه م  بهتر هست  ا ت 

 .حتما بهتون بگم د یکه با

 :گفتم  د یبعد با ترد سکوت کردم ویل کمیو با زبونم تر کردم و  لبم

حتما تا  د یآدرس و برام بفرست ... ویلامیتونم ب دانشگاه هستم، نیم من االن-

 .شتونیپ امیبعدازظهر م
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 :گفت  شد یکه صداش قطع و وصل م  حایل در 

 !داریددی_ باشه، پس به ام مرد 

صورتم، به صفحش زل زدم که با  یو گرفتم جلو  میکردم و گوش  خداحافیطز 

 .گرفتم و دوختم بهش  رهام نگاه از گویسر  یصدا

 اومده؟ شیپ مشکیل-

 قر ینفس عم ون،ت  زبونم بکشه ب ر یاز ز  یدونه چجور  نیم از فضویل مرده

 :و گفتم بمیج یو گذاشتم تو  میو گوش دمیکش

ز چ یش  هی... گفت ششیتماس گرفته بود تا برم پ اوشیس لینه، وک- هست  ا ت 

 .بهم بگه د یکه با

 :و انداخت باال و گفت ابروش

 خواد بهتون بگه؟ یم چ  -

 :نگاهش کردم و گفتم وکر پ

 !مغز جلبیک ششیخواست برم پ ازم نیم گهیدونستم که د اگه یم-

که در   ... کیسدمیلحظه لرز  هیهم انقدر خنگ؟  سیو اون ور کرد، پل شش

 !بکنه یممکنه از ش لج باهات هر کار  سه،یبرابر نشسته پل

بودم و به  شده هت  خ ونت  و روم و کردم سمت پنجره، به ب دمیکش  قر یعم نفس

 ...افتاده بود اوشیس یبودم که برا ی  فکر اتفاقا

بودم و مثل باد  اوشیکه با س  خویر  ی  زود گذشت، مثل روزا یلیخ زمان

 !گذشت
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ز ماش رهام افتاد، درست اون ور  یو متوقف کرد که نگاهم به شدر کالنتر  ی 

 .ابونیخ

ه خ  بتونیممکنه تعق- و داخل مغازه  د یبش ادهیپ لکسیر  یلیکرده باشن، پس بهتر

ز از ا تا بعد از برریس د یبش لباس فرویسر   چیه نکهیماموران ما و اطالع گرفیر

 !دیش یم سیاون موقع شما وارد اداره پل ست،ین یختر 

 :شدم گفتم که به جلو خم یم  و در حایل ونت  و فوت مانند فرستادم ب نفسم

 .بده یدستمال کاغذ هیاول -

دراز کردم که اونم  یعبه دستمال کاغذشدم جلو و دستم رو به سمت ج خم

انگار  من مهم نبود ویل یهمزمان دراز کرد و دستامون با هم برخورد کرد، برا

... من هنوز تو کف د یدستش و کش عی    مهم بود چون ش  یلیاون خ یبرا

 !اشمیخالکوب

ز و از ماش ونت  ب دمیاز جعبش کش یدستمال کاغذ هیزدم و  بدجنیس لبخند   ی 

 رفتم و داخلش و نگایه به سمت مغازه لباس فرویسر  لکسیر  یلیشدم، خ ادهیپ

 یتو  قهیدق ستیشد... حدود ب نیم یختر  چیه انداختم، منتظر ختر بودم ویل

مغازه رفتم و به خودم  یتو  یقد نهییبه سمت آ چ،یه گشتم ویل  لباس فرویسر 

ه اون دختر نبودم ک گهیداغون بود، د واقیع یبه معنا تمینگاه کردم... وضع

 نهییآ یخودم زدم و از جلو  افهیبه ق یداشت! پوزخند یکیش لیاستا شهیهم

شماره  دنی... درش آوردم و با دد یلرز  بمیج یتو  میگوش  قا یدور شدم که دق

 :رهام جواب دادم

ه؟ ز - ز شد ر یمعلوم هست چه ختر  !پام باغچه ستر

 :دمیو شن لکسشیر  شهیهم یصدا
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 .دیار یب فیترسر  د یتون یم ستین یختر  چیه ،متاسفم خانم برایر -

 یم بود چ   یختر  گهینبوده ما رو عالف خودشون کردن، د یختر  چیه تازه

 !شد

 یجور  هیصاحب مغازه  ون،ت  قطع کردم و از مغازه زدم ب خداحافیطز  بدون

 یم ارو یمغازه  یاالغم، سه ساعته دارم تو  یلیخ دمینگاه کرد که خودمم فهم

 :لبکارانه گفتمو ط سادمیهم نگرفتم... وا ج  یچرخم ه

 ؟یدیآدم ند ه؟یچ-

... به ونت  شش رو تکون داد که چشم غره رفتم بهش و از مغازه اومدم ب فقط

 :رفتم و داخل شدم، شبازه جلوم و گرفت و گفت سیسمت اداره پل

 !دیکن  تی_ حجابتون و رعا شباز 

 :زدم و گفتم پسش

 .برو بابا-

من  یمثل درخت جلو  نیکه ا  دادن ت  به حجاب گ یکالنتر   یتو  موندم گ من

ز شده و حجاب حجاب یم  !کنه  ستر

شدم  یم کیکه بهش نزد  نطور یرهام نگاهم و طلبکارانه کردم و هم دنید با 

 :گفتم

 !بود فحش خواهر و مادر بهم بکشه کینزد ارو ی... ما یسه ساعت عالف شد-

ز رو انداخت پا شش ز و چ یی  دم ز  ی... پوزخندچارهینگفت، زبون نداره که ب یت 

 :و گفتم

 سم؟یچه قدر وا د یبا گهیاالن د-
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ز چ خواست اومد  خندویز  افهیبا ق بگه که در سمت راستم باز شد و پنایه یت 

 .کاه  ر یآب ز  ی... از اون کثافتانیا هیآدم عوض یلیخ ون،ت  ب

 :من ابرو انداخت باال و گفت دنید با 

 .دام یخودش اومده تو  یموش کوچولو خودش با پا نمیب به به، یم-

 :ابروم انداختم باال و مثل لحن خودش گفتم یتا هی

ه جوجه؟ تیچیکه هنوز پوستت کلفته و ه  نمیب به به، یم-  نشده... پات بهتر

 :و گفت د یبه پاهاش کش دستر 

 !از لطف شما، عایل-

 :شدم و گفتم کیبهش نزد کمی

 .باش گتید یکنم، مواظب جا  لطفا یم نیاز ا یلیمن خ-

 .رهام خندش جمع شد یاکه با صد  د یخند بلند 

 !زشته، تمومش کن مسعود-

 ینگاه من لبخند دنینگاهش کردم که با د طونیپس اسمش مسعوده... ش اوه

 :زد و نگاه دوخت به رهام و گفت

 !با هم بخوره نجا یداخل، االنه که من و تو رو ا د یبر  د یتون یم-

ز چ خواستم دهنم و  یتونم جلو  رفت، منم که اصال نیم عی    بهش بگم که ش  یت 

 :گفتم  مت  بگ

 ....ش و تهش و ج  ارم،یب شت  دفعه گ نیا-

 .محکم رهام ساکت شدم یبا صدا که
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 !خانم هیکاف-

به سمت اتاقه رفت و در زد و بعد بازش کرد و داخل  یجد یا افهیبا ق بعد 

ام نظایم هیشد،  به  تیاهم وارد شدم و یر  الیخیب یلیگذاشت که منم خ  احتر

 :تاق گفتمداخل اون ا یآدما

 !اول خانوما داخل شن سهیمملکت شعور نداره وا سیپل-

ز شش رو انداخت پا   کسانشیهمکاراش با خاک  یزدم جلو  یلیفکر کنم خ ،یی 

مرد جوون رو به رو شدم، بلند  هیمرد مسن و  هیکردم، شم و بلند کردم که با 

 :گفتم

 .سالم-

ز به سمت مبل رفتم و تعارفم ک نکهیزدن و جوابم و دادن، بدون ا یلبخند یز

 :گفتم  لکسیر  یلیدرست کردم و خ نشستم... مقنعم و کیم

 تونم بکنم؟ یم یمن چه کار -

ز مسنه که پشت م مرد   :به رهام انداخت و گفت نشسته بود نگایه ت 

م، شما اول با مرد   فیما تعر  یرو برا مهمویز  یکل ماجرا  د یمسنه _ دختر

 !کیبه نامزدتون نزد ی  امشکوک بودن و چه کس ی  ... چه آدماد یکن

 :بود نگاه کردم و گفتم سادهیمتقابال برگشتم به رهام که مثل درخت وا منم

رو  بهتون همه چ   پنایه ارو یدوباره ندارم... مطمئنم اون  حیمن حوصله توض-

 ذره از مسائل شخض هی نکهیمگر ا نیشنو  یم یتکرار  یگفته، پس دوباره حرفا

 !نامزد بنده نبود، دوست پرسم بود اوشیخودمون بگم... درضمن س
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، مرد مسنه شش رو انداخت   شیدونم واال چرا انقدر ارصار دارن رسم نیم ز کیز

ز پا لش یم  یو مرد جوونه با لبخند یی   !کرد  کرد به رهام نگاه یم  که به زور کنتر

و جوونه  صانیع اور یاسمشون رو خوندم، مرد مسنه اسمش  هنشونت  پ یرو  از 

 !بود یمحسن دالور 

 :که بازم گفتم  اد یدر نم چکیسیاز ه ی  صدا دمید

که من اصال قصد   د یدون یم خودتون بهتر از هرکیس ،صانیع یآقا د ینیبب-

م هر  اوشیبه خاطر مشکوک شدن به قتل س نداشتم... ویل یهمکار  حارصز

 ....به  حتر  هیبکنم تا بفهمم کار ک یکار 

 .جب نگاهش کردموسط حرفم، برگشتم و با تع د یرهام که پر  یصدا با 

ز که با ما همکار  دنیزحمت کش بله، خانم برایر - ز   یو خواسیر  !کیز

که به خودش زدم رو باز تکرار   خواست من اون حرفز  تابلو بود که یم یلیخ

 .نکنم

 :گفت  تیبرگشت سمتم و با جد صانیع 

 ..._ خانم صانیع

 :حرفش و گفتم ونیم دمیپر 

 !برایر -

 :و انداخت باال و گفت ابروش

 که به هرسوایل  ستی... خونه خاله نسهیاداره پل نجا یا ،_ خانم برایر  نیعصا

جواب  د یدوست نداشته باش میو به هر سوال د یجواب بد د یدوست داشته باش
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ز همچ د یدون حتما یم د،یند بشه و شما  ی  از شما بازجو د یبا ی  مکان ها ی 

 .دیبد حیو درست به ما توض قیکه مو به مو و دق  د یموظف هست

 :لبم و با زبونم تر کردم و گفتم قهینگاهش کردم و بعد از چند دق مکی

اومدم فقط و فقط به  نجاهمیجناب شهنگ، من عزادار هستم... اگه تا ا-

ز و خواب و فکر کردن رو  دنیخاطر اون مرحوم بوده، من اصال حوصله راه رفیر

 !گمیرو م ... همه چ  گمیباشه م ،هم ندارم... ویل

رو  بود باالخره اومد نشست صندیل سادهیموقع مثل درخت وا که تا اون  رهام

 !یکنار پرسه دالور   قا یبه رو من دق

به  تا بغض نکنم و به خودم مسلط باشم... دستر  دمیکش  قیتا نفس عم چند 

وع کردم به توض دمیکش  میشونیچشما و پ  ،دادن اون شب مهمویز  حیو شر

بود  یبه هر زور  گرفت ویل  یم و بغضم فتادمیخاطره ها م اد یحرف زدنام  ونیم

لش یم خودمون رو هم گفتم  خصویص یمسئله ها کردم... مو به مو حتر   کنتر

 یو دستم و رو  دمیاز اعماق وجودم کش حرفم تموم شد نفیس نکهیو بعد از ا

 !گذاشتم  میشونیپ

ز بود که چ یبود و چند روز  گرفته بودم... معدم خایل  شدرد   درست حسایر  یت 

 .دیکش  نیم لممیو منخورده بودم 

 :انداختم و گفتم به شهنگ صانیع سکوت کرده بودن، نگایه همه

 ه؟یحاال مشکل چ-

ز هم گره کرده بود باز کرد و از پشت م یرو که تا االن تو  دستاش بلند شد و  شت 

ز کرد! هم وع به راه رفیر  :گفت  هو یشده بودم که  هت  به راه رفتنش خ ینجور یشر

 !م برایر خان د یای_ با من ب صانیع
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بلند  یبلند شد... مجبور  یبه رهام نگاه کردم که اونم همراه دالور  متعجب

وارد شدم  اتاق و باز کرد و رفت داخلش، وقتر  هیرفتم، در  شدم و دنبال صانیع

 :اشاره کرد یبه دالور  اونجا بود، صانیع یتو  وتر یکامپ  کیل

 !_ نشونش بده صانیع

 رفت و مشغول شد، صانیع ستمیس هینگاه کردم که سمت  یبه دالور  متعجب

 :برگشت سمت من و گفت

هک  یبرخورداره، ما برا ی  باال یلیخ حفاظتر  ستمی_ خونشون از س صانیع

 یوهات  با فرستادن ن م،یدیسال زحمت کش کیاندازه  ستماشونیو س نا یدورب

 .متعدد به اونجا

ه روم بود که رو ب  یتور یصفحه مان هو یشد از تعجب،  داشت وا یم گهید دهنم

ز ظبط شده از دورب لمیروشن شد، ف بود همراه  اوشیس نی... انیبود... ا ی 

ز با هم حرف یم ویل ومد یاتاق، صداشون نم یپدرش تو   اوشیزدن و س داشیر

رفت، باباش  ور به اون ور یم نیشلوارش بود و از ا بیج یدستش تو  عصتر 

ز و در گوشش چ اوشیشونه س یرفت سمتش و دستش و گذاشت رو  گفت   یت 

ز شش رو انداخت پا اوشیکه س آروم ازش فاصله گرفت و  اوشیس یبابا ،یی 

موهاش و به سمت  یدستش و کرد ال اوشیباالخره دور شد و کال رفت؛ س

 دمزل زده بو  ینطور یشد، هم یکی... پنجره جلوش با خون هو ی پنجره رفت ویل

و زد و پخش کرده بودن و همون جا زان  کیبا گلوله شل اوشیبه صفحه، به س

ز زم گلوم و نفس   یشد! نفسم گرفته بود از بغض، دستم و گذاشتم رو  ی 

ز و با تعجب و وحشت من رو نگاه کردن،   دمیکش  ترسنایک که همشون برگشیر

 .رهام حتر 
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ز زم یرو  نشستم با  ... صانیعد یرس کردم نفس بکشم، نفس بهم نیم  و سیع ی 

 :داد گفت

 .اریبرو آب قند ب ،ی_ دالور  صانیع

ز زم یاطاعت کرد و رفت... خودش نشست رو  عی    ش  یور دال   :و گفت ی 

 .دیباال و به من نگاه کن د یت  شتون و بگ ،_ خانم برایر  صانیع

صورتم و  یشدم، با دستش جلو  داشتم خفه یم زحمت شم و باال بردم ویل به

ر باد زد تا اکس ر بهم برسه... دهنم و آروم باز کردم و اکس نت   دمیجا بلع کیو  نت 

 یو فوران شدم، اشک از چشمام مثل رودخونه جار  د یهمون جا بغضم ترکو 

 !شد و صدام بلند

ز زم یشدم رو  ولو  بلند شد  کردم، صانیع  هیدادم و گر  هیو به چهارچوب در تک ی 

ز و در گوش رهام چ و زار زدم...  میشونیپ یگفت، دستم و گذاشتم رو   یت 

 !هت  نم مادیبود و مطمئنم حاال حاالها از  صحنه وحشتنایک

آب  وانیبود وارد شد و ل سیکه اونم پل  یزن چادر  هیبا  یباز شد و دالور  در 

ز سمتم، ویل ز ل قند و گرفیر رو هم نداشتم... زنه نشست و  وانیجون گرفیر

 :گرفت و آورد سمت لبم، پسش زدم و گفتم  یو از دست دالور  وانیل

 .خورم نیم-

 :گفت  مهربویز  با 

 .شهی... حالت بهتر مبرات خوبه زم،ی_ بخور عز  زن

 وانیدهنم، دستم و به زحمت به سمت ل یو آورد سمتم و گرفت جلو  وانیل

ازش خوردم و دوباره به خودش پس دادم، دستم  کمیبردم و خودم گرفتمش، 
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و  بلند شدم و رو کردم سمت صانیع هیرو گرفت و کمکم کرد تا بلند بشم... با گر 

 :گفتم

 تونم بکنم؟ یم کار یمن چ-

 :نگاهم کرد و گفت اراحتر ن با 

سخته... ممکنه جونت هم در خطر  یلیکار خ  نی_ بذار راحتت کنم، ا صانیع

 !بسم هللا هیو پا هستر  پس اگه رایصز  فته،یب

 :رو پاک کردم و گفتم اشکام

 کنم؟  کار یچ د یبا د یبگ ست،یمهم ن-

 :بعد دوباره به من و آروم گفت یبه رهام نگاه کرد بعد به دالور  اول

  د ی_ با یعصان
 

 !اعتمادشون و جلب کتز  ،کتز   باهاشون زندگ

***  

دم و منتظر شدم تا در باز بشه، بعد از چند دق زنگ  یکیباالخره در با ت قهیو فرسر

 طوالیز  اطیباز شد و من داخل شدم، در و پشت شم بستم و راه افتادم... ح

ز هم یداشت برا وندم تر خودم رو رس عی    و ش  دمیبه قدم هام شعت بخش ی 

لبش نشوند،  یرو  جلوم ظاهر شد و لبخند مهربویز  اوشیس یبه داخل... بابا

 
 

 :زدم و گفتم لبخند کمرنیک

 .سالم-

کرد، دنبالش راه   مییبزرگشون راهنما ی  رایسالمم و داد و به سمت پذ جواب

مبل، نشستم و خودش هم متقابال نشست  یرو  نمیافتادم و بهم اشاره کرد بش

 .ارهیدوتا قهوه بو به خدمتکار گفت 
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 نجا؟یا امیب د یگفت  د یکارم داشت-

 :پاهاش گذاشت و گفت یرو رو  دستش

 ز یعز  یلیخ اوشیس یگفتم... هانا جان تو برا  رو بهت یم یمسئله ا د یآره، با-

سال بود از خونه من جدا  کی اوشیکه س  دویز  خودت هم خوب یم ،یبود

اشق شده و خواسته مستقل که گرفتم ع  دمیماجرا رو فهم نیا شده بود و وقتر 

کرد... هم   ر از من دو  شتر یاون خودش رو ب نکردم ویل باشه، باهاش مخالفتر 

، ویل زمیهمرس عز  ادگار ی اوشیهم س امکیس ز وفا بود و  هم یر  اوشیس هسیر

 !مادرش شیرفت پ

و اون  دمیکش  قر یهم قفل کردم، نفس عم یدر هم رفت و دستام و تو  اخمام

 :ادامه داد

 خواسته دارم، اگه دوست داشتر  هی... ازت یانداز  یم اوشمیس اد یتو من و -

 !گهیبگم د قبول کن اگرم نه... چ  

 :گفتم  د یشم و بلند کردم و نگاهم و دوختم به چشماش و با ترد عی    ش 

 ؟یچه خواسته ا-

 :گفت  یرنگ غم گرفت و با لحن گرفته ا چشماش

  هی یایخوام ب یم-
 

رو برام  اوشیسال نبود س کیخوام  یم ،کتز   مدت با ما زندگ

ان کتز   !دختر خونم خوام بیسر  یم ،جتر

 تت  بهم وارد شد، بهش شک کردم... آب دهنم و قورت دادم و با ح شوک

 :گفتم

  نجا یا امیمن ب د؟یگ  یم چ   د یدار  د یفهم اما شما... یم-
 

 کنم؟  زندگ



 
 

134 
 

چشماش زل زدم... به نظر  یتو  شتر یرو به عنوان آره تکون داد، ب شش

 .زد دقانه حرف یمصا

شم و دوباره برداشتم و با تک  یدادم، دستم و گذاشتم رو  وا یم یاول کار  د ینبا

 :گفتم  یخند

 ؟خانوادم چ   شدم، ویل جیگ  حسایر -

 یقهوه اومد و اونا رو گذاشت جلومون و رفت، بابا یحاو  تز یبا س خدمتکار 

 :شد و گفت هت  با غم به سمت چپش که تمام پنجره بود خ اوشیس

 .ندارم ی... من قصد بدشنیم مطمئنم که اونا هم رایصز  ،یبخوا یاگه تو -

 :سمتم و نگاهم کرد و ادامه داد برگشت

 .رو برام پر کتز  اوشمیخوام نبود س فقط یم-

خالفکار  نیبار هزارم بهم گفت که ا یپر از اشک شد و دل من برا چشماش

 .اعتماد کرد شهینم به هرکیس ویل ست،ین

 :کننده جواب دادم  جیگ  دادم و با لحتز  و تکون دستم

 .بگم دونم چ   نیم-

ز چ  خود به خود جور داشت یم نگفت و گذاشت تا فکرام رو بکنم، همه چ   یت 

فتر یپ نیشد و ا  .کار من بود  یبرا رسر

ز م ی... فنجون قهوه رو گذاشتم رو میرو در سکوت خورد قهومون  :و گفتم ت 

 اوش؟یش برم اتاق س هی شهیم-

 :د و گفتز  یلبخند
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 .کنه  تییراهنما گمیم مهیحتما، به سل-

خدمتکار و صدا زد و من بلند شدم، مانتوم رو درست کردم و همراه  بعد 

بان گرفته بود... خدمتکار  ج  یمارپ یخدمتکار از پله ها بزرگ باال رفتم، قلبم رصز

  یاتاق که در قهوه ا هیبه سمت 
 

 :داشت رفت و رو به من گفت رنیک

 !اوشیاتاق آقا س منی_ ا خدمتکار 

رفت و اون  هت  لرزونم به سمت دستگ یلب کردم و اون رفت، دستا ر یز  یتشکر 

ز پا د یرو کش  .از شما با صورتم برخورد کرد در اتاق باز شد و موچر  ،یی 

وسط  د،یسف یوارایبا د یمتر  50 اتاق شدم و کامل نگاهش کردم، اتافر  وارد 

 یوار یداشت... کمد د د یو سف اهیاتاق تخت خواب دونفره بود که روکش س

 .بود دا یسمت راست اتاق بود و سمت چپ هم پنجره تمام قد که کل شهر پ

من بود... چشمام پر اشک  یها و عکسا با تعجب نگاه کردم، نقایسر  وارا ید به

دونه عکسم  هی دادم بهش، من حتر  هیشد و در و پشت شم محکم بستم و تک

 !.. واقعا عاشقم بوداون.  به اتاقم نزدم ویل اوشیاز س

 :لب گفتم ر یدلم خوردم، آروم ز  ینبودنش رو بارها تو  حرست

 چرا؟ اوش؟یس یچرا انقدر خوب بود-

رو پاک کردم و از در جدا شدم... به سمت تختش رفتم و دستم و  اشکام

ز روش، به م دمیکش عکس از  هیکه کنارش بود نگاه کردم، بازم   یکیکوچ  عسیل ت 

 !میانداخته بود مونیدوست لیکه اوا  من... عکیس

روش و  دمیعکسم از خودش بود که لبخند دندون نما زده بود، دستم و کش هی

 یروش نشوندم... زل زدم تو  یشدم و بوسه ا هت  برش داشتم، بهش خ

 :شب رنگش و گفتم یچشما
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 ؟یچرا اون کار و کرد-

ز چرا همچ واقعا  رد؟ چرا ک  ز یکرد؟ چرا اون همه پول رو به حسابم وار   یکار   ی 

 نکهیبعد از ا روز ی... دنکارشمیخونش رو به نامم زد؟ هنوزم که هنوزه تو شوک ا

 آدرسش رو برام فرستاد و منم یر  اوشیس لیوک ونت  اومدم ب سیاز اداره پل

 !کرده بود  جمیگ  بهم زد که حسایر  ی  حرفا هی دمیرس وقتر  شش،یرفتم پ معطیل

براش  گفته بود که اگه اتفافر   لشیکخونش رو به نام من زده بوده و به و  اوشیس

خودش  یکه زحمات کارا  یاردیلیافتاد سندش رو به من بده و بالفاصله مبلغ م

 :گفتم  هیشد و با گر  ر یکنه... اشکم شاز   ز یمن وار  یبوده رو برا

 ؟لعنتر  یو کرد نکار یچرا ا-

کردم...   هیچشمم و گر  یرو گذاشتم ش جاش و دستم و گذاشتم رو  عکسش

 !داره یحد هیو نبودنش، تحمل منم  شدرگیم نیکالفه شده بودم از اواقعا  

به گوشم  امکیس یکردم در با شدت باز شد و صدا  یم هیکه گر   نطور یهم

 :خورد

 هانا؟-

 :اشکام و پاک کردم و بلند شدم و برگشتم سمتش، لبخند زدم و گفتم عی    ش 

 .سالم-

 :گفت  یمیلبخند مال متعجب بود، با سالم من به خودش اومد و با  افشیق

 !ورا نیسالم، از ا-

 :و انداختم باال و گفتم شونم

 .بهتون بزنم یش  هیاومده بودم -
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 به ش و وضعش انداختم... یر  نگفتم بابات باهام کار داشته، نگایه گهید

تنش بود و معلوم  انداخت، کت و شلوار مشیک یم اوشیس اد یمن رو  تینها

 :.. به سمتش رفتم که گفتبود که تازه از شکار برگشته. 

 چشمات چرا قرمزه؟ ،یلطف کرد-

ز و چ د یو لبخند تلخ زدم... خودش فهم دمیکش  قر یعم نفس نگفت، از اتاق  یت 

 :که گفت  ونت  ب میباهم اومد

 اد ی... تو من و گهیم شهیدلم برات تنگ شده بود، به قول بابا که هم یلیخ-

 !یانداز  یم اوشیس

ز حال بازم چ نیداره؟ با اباباش ختر  تیاز ن نمیا عتز ی  ینگفتم و به لبخند یت 

ز پا میکوتاه اکتفا کردم، با هم از پله ها رفت  :که گفت  یی 

 مگه نه؟ مویز  امشب شام یم-

هم که متوجه ما شده بود بلند شد و اومد سمت ما، نفسم و  اوشیس یبابا

 :و گفتم ونت  فرستادم ب

 !برم... مامانم منتظرمه د ینه، با-

 :آروم گفت غم گرفت، با لحتز رنگ  نگاهش

 !یایقول بده که حتما ب باشه... ویل-

 یانداختم که لبخند زد و چشماش و گذاشت رو  نگایه مین اوشیس یبابا به

 :نگاه کردم و با لبخند گفتم امکیهم، دوباره به س

 .حتما-
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کنه... تا دم   یم میگفت همراه  امکیکردم و راه افتادم که س  خداحافیطز  ازشون

 :هام اومد و گفتدر با

ز ماش-  ؟یدار  ی 

 :و درست کردم و گفتم موهام

ز نه، ش کوچه ماش-  .مت  گ  یم ی 

 :گفت  تیکرد و با عصبان  نج  

ز ماش وقتر  ؟چ   گهید-  !رسونمت هست یم ی 

 :گفتم  تند 

 !یسر یکار دارم... عالف م  ی  برم جا د ینه نه، با-

 :هم بود گفت یکه اخماش تو   حایل در 

 ....اشکال نداره -

 :ر از دفعه قبل گفتمت یجد

 .گفتم  نه، اگه الزم بود بدون تعارف بهت یم-

شد و به تکون دادن ش اکتفا کرد، دستم و براش تکون دادم و  ساکت

 دمیکردم و راه افتادم... چند قدم دور شدم و دوباره برگشتم که د  خداحافیطز 

ا لبخند کنه، دوباره دستم و تکون دادم که ب  و داره نگاهم یم سادهیدم در وا

رو تند تر  هامو قدم  ونت  دستش رو تکون داد و برگشتم، نفسم و فرستادم ب

 !کردم

مشغول درست  صورتم، الیک یدر آوردم و گرفتم جلو  بمیج یو از تو  میگوش

 .دم در بود امکیکه هنوز س  دمییپا پشت ش و یم کردن شالم شدم ویل
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ز و آوردم پا میو گوش دمیکش  پوفز  و تند تر کردم، به ش کوچه قدم هام  کمیو  یی 

 :بالفاصله شماره رهام و گرفتم و بعد از دو بوق جواب داد دمیکه رس

 بله؟-

 :انداختم و گفتم نگایه ابونیخ به

 !نمتیبب د یبا-

 :دمیبلند کردم که صداش و شن تاکیس هی یو برا دستم

 .اونجا د یار یب فیمن ادراه هستم، ترسر -

سوار شدم و مقصد  عی    م توقف کرد، ش جلو  تاکیس هیرو قطع کردم و  گویسر 

 .رو بهش گفتم

 یبود، من حارصز بودم هرکار  اوشیس یبابا یحرفا ت  مدت فکرم درگ تمام

از  ونت  رسم؟ نگاهم رو به ب خوام یم که یم  یا جهیواقعا به نت بکنم... ویل

ز ماش شهیش هر  گر یفکر کردم که من دل و ج نیو به ا دمیانداختم، لبم و گز  ی 

   میدختر  هیدارم، من رو  یکار 
 

دونم  خورم... باهوشم و یم گول نیم  که به سادگ

اعتماد به  نیجاها هم ا یلیدارم و خ ی  اعتماد به نفس باال ارم،یب و یکجا دخل ک

 !نفسم کمکم کرده

پولش  عی    ش  م،یدیموضوع و اون موضوع فکر کردم که باالخره رس نیبه ا انقدر 

که   نینگاه نگاه کردم و بعد از ا کمیو شدم، اطرافم  ادهیرو حساب کردم و پ

بهم  گهیشدم، شبازه د یوارد کالنتر  ستیدنبالم ن کردم کیس  دا یپ نانیاطم

ز چ منتظر  کمی نجام،یا کهنگفت... شماره رهام و گرفتم و بهش اطالع دادم   یت 

بهم و سالم کرد و  د یو به سمتم اومد... رس ونت  در اومد ب هیشدم که از 

 صانیع یهمون آقا سشیال دادم، من رو به سمت اتاق رئجوابش رو متقاب
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مبل...  یازم استقبال کرد و من نشستم رو  حسایر  م،یکرد و وارد شد  تیهدا

 :و گفتم دمیکش  قر ینفس عم

 ...داده شنهاد یپ هیباور کنم حرفاش رو، بهم  ا یشک کنم  د یدونم با نیم-

 :بهم چشم دوخته بودن که گفتم منتظر 

  کیر خواد د یم گهیم-
 

ان  عتز یکنم،   سال نبود پرسش من باهاشون زندگ جتر

بهش دقت  اندازه، هر چ   یم اوشیس اد ی یلیکه من رو خ  گهیسال... م کیاون 

ز واقعا چ کنم ویل  دا یرو پ قتیخوام حق کنم یم  یم که شک داشته   ستین یت 

 !باشم بهش

ن و به رهام انداخت و بعد از تکون دادن شش برگشت سمت م نگایه صانیع

 :گفت

که مرگ پرسش   میبگ نانیحتما با اطم میتون ما نیم دم،ی_ بهتون حق م صانیع

کار   نیخالفکاره... هدفش رو از ا هیکه اون   گمیم نانیبا اطم اونه... ویل ت  تقص

 !با خودتونه میفکر کردن، تصم یبرا د یشما هنوزم فرصت دار  دونم ویل نیم

 :گفتم  قهیو بعد از چند دق دمیگز کرد و من فقط نگاهش کردم، لبم و    سکوت

- 
 

م برم باهاشون زندگ ز همه چ نکهیا یکنم، فقط برا  من آمادم... حارصز رو  ت 

 !بفهمم

 :زد و گفت یلبخند صانیع

ز باش نیا ،خانم برایر  د یرو گرفت میتصم نی_ بهتر  صانیع که ما همه   د یو مطمی 

 !میجوره مراقبتون هست

 .و تکون دادم و بلند شدم شم
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ز همه چ دوارمیام ه،یکه جوابم چ  گمیبهش م گهیچند روز د پس، من- خوب  ت 

 ...بره شیپ

ز کلمه " آم صانیع ز و رهام هم بلند شدن و با گفیر  !کردن  د یی" حرفم رو تای 

 :دوشم و گفتم یو انداختم رو  کولم

 .خداحافظ-

 قر ی... نفس عمونت  زدم ب یرو دادن و بعد از تشکر کردن من از کالنتر  جوابم

رهام رو پشت  یچند قدم راه رفتم که صدا اد،یکردم اشکم درن  سیع و  دمیکش

 :دمیشم شن

 !خانم برایر -

و شش  ساد یوا د یسمتم، بهم که رس اد یداره با دو م دمیو برگشتم که د سادمیوا

ز رو انداخت پا  :و گفت د یبه صورتش کش دستر  ،یی 

  د یبر  د یخوا اگه نیم-
 

 .میهم بکش یا گهینقشه د میتون یم د یکن  باهاشون زندگ

 :گفتم  تیجد با 

ز من و بب- ز به نظرت من همچ ،ی  من رو  حرفام؟ هرگ ر یکه بزنم ز   میآدم ی 

ز هم ،شنایس نشناسه تو خوب من رو یم و از  دمیکه گفتم رو انجام م  یکار   ی 

 .کنم... خداحافظ  هم رصف نظر نیم ج  یه

 :و به راهم ادامه دادم که هم قدمم اومد و گفت برگشتم

 برسونمتون؟ د یخوا یم-

 :تفاوت گفتم یر 

 !خوام برم مدرسه دنبال برادرم نه، یم-
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 :ِمن ِمن کرد و در آخر گفت کمی

 .خوام باهاتون حرف بزنم آخه یم-

 :و متعجب نگاهش کردم و گفتم سادمیوا 

 .خوام برم که یم  ی  به جا من رو برسویز  د یفقط با-

ز که شش پا  نطور یهم ر نموند، شش رو زد که از چشمم دو  یبود لبخند یی 

 :آورد باال و با نگاه کردن به پشت شم گفت

 !حتما-

   یلیخ لبخند 
 

ز زدم که متوجه نشد و به سمت ماش کمرنیک مدل باالش رفت،  ی 

 :تعجبم گفت تیدفعه در نها نیدر عقب رو باز کردم که ا

 !دینیجلو بش د یبفرمائ-

بستم و رفتم جلو زدم، در عقب و  رو انداختم باال و تک خند مزخرفز  ابروهام

ز نشستم، خودشم نشست و بعد از روشن کردن ماش  .راه افتاد ی 

 :مقدمه گفتم گذشت که یر   قهیپنج دق هی

 .حرفت رو بگو-

 :بود گفت شیکه حواسش به رانندگ  نطور یهم

  ی  شما قراره جا-
 

بلکه از نظر  خطر داره، نه از نظر جایز  که کیل  د یکن  زندگ

 !و روچ جسیم

 :صورتش، گنگ گفتم یم تو و زل زد برگشتم

 ه؟یچ و روچ منظورت از جسیم-
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 :رک بر خالف انتظارم گفت یلیخ

، محافظا و خدمتکارا ب  ی  ها گارد یباد- ز شونیکه اونجا هسیر ،  شتر ز مرد هسیر

وقت به شما  هیکه   میندار  نایز یبرادر اون مرحوم... ما اطم امکیس نطور یهم

 !نشه یدست دراز 

ز هم یبرا ارمیخودم ن یبه رو  کردم  سیع د،یو بدنم لرز  تن  :گفتم  ی 

 .ستیمهم ن-

زش د یچشما یرنگ تعجب رو تو  نهیع به بهش  هیزاو  نیتا حاال از ا دم،یستر

 :نگاه نکرده بودم... کم کم چشماش رنگ وحشت گرفت و گفت

 فته،یممکنه عفتتون در خطر ب ؟خانم برایر  د یکن  شما منظور من رو درک یم-

ز هم یبرا   گمیدارم م ی 
 

تونم دنبال  اون خونه سخته و یم یکردن تو   زندگ

 .باشم یا گهید ینقشه

 :مسخره گفتم لحتز  با 

و  ا یکه ب  د یکرد  دنبالم موس موس یم روز یبا خودت مشخصه؟ تا د فتیتو تکل-

ز شد؟ هم ِبل کن... حاال چ   ا یِال کن، ب ا یکن، ب  یهمکار  خودش  صانیع یآقا ی 

  د یگفت که من با
 

... ار یفداکار و در ن یآدما یمن ادا یبرا کنم، پس  با اونا زندگ

 یر 
 !ستمین ی  دست و پا در ضمن دختر

 .کرد هرجور شده دلشوره رو به دل من بندازه  یم سیع

دست و  یر  یداشتم بهتون بگم، در ضمن... تو  فهیبود که وظ یباالخره اخطار -

 !ندارم پا نبودنتون شیک

من و  نیاختم باال، الحظه رنگ چشماش بدجنس شد و من ابروم و اند هی

 .مینشناخته چه آدم
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 :کردم و گفتم  کیخودم و بهش نزد کمی

 !هم مهارت دارم گهید یکارا  یلیخ یتو -

 :گفت  خشیک یلیجا به جا شد و با لحن خ کمیوحشت  با 

ز شدم ه گهید-  !کنه  یتونه با شما کار  نیم چکیسیمطمی 

ز بود چ نیو دستم و زدم به هم، ا دمیخند بلند  خواستم بشنوم...  که یم  یت 

خندم کم کم بند اومد و برگشتم با  ،به صندیل دمیروده بر شدم از خنده و چسب

آن  هیکه از خنده به وجود اومده بود... در   نگاهش کردم، اشیک اشیک یچشما

 !کنم نگاهش رو گرفت  دارم نگاهش یم د یتا د کنه ویل  داره به من نگاه یم دمید

ز اشکه از برو بستم و باز کردم تا  چشمام  قر یبره که همونم شد، نفس عم ی 

 :و گفتم دمیکش

 .تا تهش بره د یبا دهیکه انجام م  میوقت ا ی ده،یرو انجام نم یکار   هی ا یآدم -

ز چ من رو  قا یآدرس مدرسه رو گفتم و دق د،یکش  قینگفت و فقط نفس عم یت 

 :گفت  عی    شم که ش  ادهیمدرسه نگه داشت... خواستم پ یجلو 

ه ش -  اتیعمل هی نیا د،یخانوادتون جور کن یبرا یبهونه ا هیتر  عی    بهتر

 !راحت باشه از بابت خانوادتون التونی... خهیمخف

 :شم که گفت ادهیرو تکون دادم و دوباره خواستم پ شم

 !رسونمتون یم د یار یبرادرتون رو ب-

 :شدم و گفتم ادهیهم و پ یشد تو  دهیکش  اخمام

 !نه، ممنون-
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 دمیو د بود ت  ه عی    هم و به سمت در مدرسه رفتم، ش  به دمیزرت در و کوب بعد 

 !کرد  و صداش زدم که با دو اومد سمتم و از دوستش خداحافیطز  اد یکه داره م

 بودم درست حسایر  ت  که درگ  قدر دلم براش تنگ شده بود... چند وقتر  چه

 !بودمش دهیند

 :بغلش کردم و گفتم عی    ش 

 طوله بز؟ یچطور -

 :و بوس کرد و گفت لپم

 .دنبالم آچر  یخوشحال شدم اومد یلیخ-

 م،یگاز از لپش گرفتم و کولش رو از دستش گرفتم و به سمت خونه راه افتاد  هی

 سیپل نیانشا شده، بهتر  نیانشاش بهتر  نکهیحرف زد در مورد ا راه کیل یتو 

لبام  یاز بچه ها رو کتک زده، بعد از چند وقت خنده رو  مدرسه شده و کیل

ز هم ینشست و برا  !مت  براش بگ یکخورا خرم کرد و مجبورم کرد کیل کمی ی 

بره داخل و بعد خودم وارد  بود ت  و اول ه سادمیخونه رو باز کردم و منتظر وا در 

با بند و بساط وارد  عی    هاله دم در بود و معلومه زود اومده... ش  یشدم، کفشا

ها  رایکسمتم و خو  د ییبچه ها دو  نیزد و مثل ا غیشدم و سالم کردم که هاله ج

 .رو از دستم گرفت، خودم و که دوست ندارن... شکمشون رو دوست دارن

ز شلوار ه مامان بود و جواب سالمم و داد... کولم و دادم  بود ت  مشغول دوخیر

 :به هاله و گفتم

 !و بتر داخل اتاق نیا-

 :" گفت و خواست بره که گفتمذوق "چشیم با 
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 !سایوا-

ش آوردم، شالم رو هم در آوردم و گرفتم مانتوم رو باز کردم و در  یها دکمه

 :سمتش و گفتم

 .رو هم بتر  نا یا یت  م یحاال که دار -

 امیدستم گرفت و رفت سمت اتاق، خوب حال نداشتم برم تو اتاق دوباره ب از 

ها رو  اومدن خورایک با خوشحایل بود ت  ... به سمت مبل رفتم و هاله و هونت  ب

ز یهمه رو باز کردن و ر  زدم روشون...  جهت  نکردم و ش ینامرد شش، منم خیر

 :گفتم  و  بود ت  کرد که زدم پس کله ه  مامان با خنده نگاهمون یم

 ؟پس مامان چ   شعور یب-

 :و گرفتم سمت مامان که گفت بسیچ

 .دیخورم مادر، خودتون بخور  نیم-

 :حرص گفتم با 

 !... لوسگهیبخور د ت  اه مامان، بگ-

 :دادم به مبل و گفتم هیمنم تک و برداشت و  بسیرو تکون داد و چ شش

 !خورم نیم گهید-

 :با خنده گفت هاله

 !یکاغذشون رو بخور   یای_نه تو رو خدا، فقط مونده ب هاله

 :و خوردم و گفتم خندم

 !یدوباره زبون درآورد-
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 یو شم و گذاشتم رو  دمیرو باز کردم، دراز کش شمیرو بست که من ن ششین

 :مامان و گفتم یپا

بنداز  عی    زود تند ش  ،رو کش رفتر  که حواسم پرت بوده گویسر مدت   نیتو ا-

 .ارمیکف دستم... نذار از دماغ و دهنت در ب

 :داد زد مامان

وع نکن-  !هانا شر

خطا ازش ش نزنه که  گهید دوارمیشدم... فقط ام الشیخیو ب دمیکش  پوفز 

 .ارمیبال شش م یبدجور 

 :گفت  و یم د یکش  آه یم قهیدم به دق مامان

 درست کنم؟ چ  شام -

 :گفتم  لکسیر 

ز داره مادر من؟ گهید میخور  _آخه ما که کوفتم بذاره جلومون یم من  عزا گرفیر

ز تو  بود ت  و ه هاله مامان برداشتم  یپا یاتاق تا درس بخونن، شم و از رو  یرفیر

که   ی  و صاف نشستم، پاهام و آوردم باال و چهارزانو نشستم... مامان لباسا

دست و اون دست کردم و آروم  نیا کمید و به من نگاه کرد، کنارش بود رو تا کر 

 :گفتم

 مامان؟-

 :زد لب

 جانم؟-
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دهنم و باز کردم و تمام ماجراها  دم،یکش  قیدهنم و قورت دادم و نفس عم آب

و  اتیعمل نیا یهمه رو... ماجرا اوش،یکردم... از رهام گرفته تا س  فیرو تعر 

 !شهیازشون محافظت م نکهیا

 :گفتم  حرفام تموم شد با نگرایز  کرد، وقتر   در سکوت نگاهم یم فقط مامان

 کنم مامان؟  کار یچ-

 :گفت  یو اخماش در هم شد، با لحن شزنشگر  د یکش  قر یعم نفس

 االن بفهمم؟ د یمن با عتز ی-

 :و تکون دادم و گفتم دستم

گناه بود...   یر  اوشیکه بخوام ساده ازش بگذرم، س  ستین به خدا  موضویع-

 !کشتنش  یکه چجور   دمید دم،یرو د لمشیدم فمامان خو 

 :کردم و گفتم  بغض

، من با  اون و الیک- ز  دلت نیم شهیبوده؟ مگه تو هم بفهمم کار گ د یکشیر

؟ خوب موافقت کن با  مملکت و الیک نیا یخواست که جوونا ز آلوده نکیز

 !من برم نکهیا

 .بلند شد که منم پشت شش بلند شدم و دنبالش راه افتادم عی    ش 

دهن  یکه بخوام تو رو فرستم تو   ستین ینه با دخالت تو، هانا... بچه باز -

 !گرگ

خونه که منم پشتش وارد شدم و گفتم یتو  رفت ز  :آشت 

 !سیمامان من توافق بستم با پل-
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 شد من یم یم یهرجور  د یو برگشت نگاهم کرد، دروغ گفتم... با ساد یوا ثابت

 :شم داد زد هو یرفتم، 

 !ی... شخود شدیکرد  جا یبچه؟ ب صاحایر  یر  مگه ،یتو غلط کرد-

ز زم یرو  دمیو کوب پام  :و گفتم ی 

سالم  ستیداره ب گهیانگار بچم... مامان من د زیز  حرف یم یجور  هیبا من -

 !رو دارم میزندگ ار یتمومش کن... اخت شه،یم

ز گوشم که با بهت نگاهش کردم، اول  یخوابوند تو  محکم بود که مامان  یبار  ی 

روش رو اون ور کرد...  عی    چشماش نشست و ش  یگوشم، اشک تو   یزد تو  یم

 :زدم و گفتم یپوزخند صدا دار 

 !یکرد  مدت ادعا یم نیپس تمام ا-

خونه زدم ب عی    ش  ز ز با هم  بود ت  اتاق، هاله و ه یو رفتم تو  ونت  از آشت  داشیر

توجه به اونا به سمت تختم رفتم و روش پهن  خوندن... یر  درس یم گهید

 !کردم  هیشم و آروم گر  یرو  دمیرو کششدم، پتو 

ز دونم چه قدر گذشت که باالخره چشمام سنگ نیم ... چند دمیشد و خواب ی 

 !نمیب نیم ج  یو ه دهیخوابام همه سف هیوقت

ز ف یصدا با  ز ف ی  نور آباژور  بود ویل کیچشمام و باز کردم، اتاق کامال تار  ی 

هم  ید... اخمام رفت تو کر   یم هیتختم و گر  یروشن بود، مامان نشسته بود رو 

 :گرفته گفتم  یو با صدا

 مامان؟-

 :اشکاش و پاک کرد و برگشت نگاهم کرد و گفت عی    ش 
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 جان مامان؟-

 :سمتم و بغلم کرد، تعجب کردم... شم و بوس کرد و گفت اومد 

 ؟یتونم بذارم تو بر  قربونت برم مادر... مگه من یم-

 :و منم بغلش کردم و گفتم دمیکش  قر یعم نفس

 !بذار برم یاگه دوستم دار -

 :کرد که منم بغض کردم، موهام و نوازش کرد و گفت  هیگر   آروم

 .تونم نیم-

 :بغلش جدا شدم و با التماس گفتم از 

 .رسم کار به آرامش یم  نیمن با ا ؟یخوا مامان مگه آرامش من رو نیم-

 :نگاهم کرد... نگاهم رو مظلوم کردم و آروم گفتم فقط

 .تو رو روح بابا-

 :هم گذاشت و گفت یو رو  چشماش

 !باشه-

 :بغلش و ماچش کردم، با ذوق گفتم دمیپر  خوشحال

 !من فدات بشم ... الیهوونتمیعاشقتم مامان، د-

تخت، پتو رو  یرو  دمیماچش کردم که اونم متقابال بوسم کرد و دراز کش دوباره

 :روم و گفت د یکش

 یفردا به مامورا م-
 

 .خوام باهاشون حرف بزنم یم یک
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ز چ خواستم و به  دمیلبم و گز  ون،ت  بلند شد و از اتاق رفت ب عی    بگم که ش  یت 

و  دمیو به پهلو خواب دمیکش  قر یشدم... نفس عم هت  اتاق خ کیتار  یفضا

 هت  و خودم خ اوشیس یو به عکسا یگالر   یو روشن کردم، رفتم تو  میگوش

 !ونت  ب یت  وقت از ذهنم نم چیشدم... ه

و  میباالخره بلند شدم و نور گوش نکهیور شدم تا اور و اون  نیساعت ا هی

ز زم یانداختم رو  خونه  یقرص خواب بخورم... رفتم تو  هیو  ونت  تا برم ب ی  ز آشت 

از اون قرص خوابا رو  یکیجعبه قرص  یو باز کردم و از تو  خچالیو در 

 یکیتار  ونهم یو تو  دمیکش  قر یبرداشتم و با آب پارچ خوردمش، نفس عم

ز م ندیلص ینشستم رو  رو  3نگاه کردم که  میبه ساعت گوش ،یناهار خور  ت 

 !داد نشون یم

" بهم چشمک زد... زدم روش و جر یاسم "جوجه بس نم،یمخاطب یتو  رفتم

هم  هیثان کی لبم نشست ویل یرو  تماس رو برقرار کردم، لبخند بدجنیس

 !نگذشت که جواب داد

 !سالم خانم برایر -

 :شدم و گفتم هول

 ؟یدار یسالم ب-

ز چ  :باالخره گفت هینگفت که بعد از چند ثان یت 

 .شدم دار یبله، با زنگ شما ب-

 .کنم؟ عمرا  عذرخوایه د یبا عتز ی االن

ز چ هیخواستم - بهت بگم... موضوع رو به مادرم گفتم، خواسته شما رو  یت 

 !و باهاتون حرف بزنه نهیبب
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 .دمیشن که صداش رو به راحتر   د یکش  قر یعم نفس

 شهیزنم... فقط اگه م و با مادرتون حرف یم شتونیپ امیمچشم حتما، فردا -

 .دیآدرس رو بفرست

 :خونه و گفتم یکیدوختم به تار  چشم

 ...باشه-

ز چ ز نگفت و منم چ یت  نفساش  یبود... صدا نمونینگفتم، فقط سکوت ب یت 

 کنه؟  چرا پس قطع نیم دم،یشن رو یم

 ؟خانم برایر -

 :گفتم  آروم

 بله؟-

 :و گفت د یکش  پوفز 

 .ت  بخ شب-

در هم و با  دمیگوشم و خراش داد، اخمام و کش  بوق گویسر  یصدا بعد 

ز رو از گوشم آوردم پا گویسر   تیعصبان کندم   که پوست لبم و یم  و در حایل یی 

 :زدم و گفتم غیج بود ت  ه دنیو زدم و انداختم باال که با د مینور گوش

 ؟کتز   کار یم  چ   نجا یا بود ت  ه ،یوا یا-

 :و گفت د یو مال چشماش

 .اومدم آب بخورم-

 :زد گفتم که قلبم هنوز یم  حایل در 
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 .یبخور، سکتم داد ا یب-

 میآب خورد باهم برگشت ... وقتر دمیکش  قیو منم نفس عم خچالیسمت  رفت

تختم که  یرخت خوابش، خواستم برگردم تو  یاتاق و بغلش کردم بره تو  یتو 

 :دستم و گرفت و گفت

 ؟آچر -

 :لو گفتخوابا یکردم که با صدا  نگاهش

 .تنگ شده اوشیس یدلم برا-

 :موهاش و گفتم یال دمیو کش دستم

 !بخواب عشقم ت  بگ-

ز هزارم یتختم و برا یو برگشتم تو  دمشیبوس  ختیبار اشک از چشمم فرو ر  ی 

 .و با حرست به خواب رفتم

***  

دادم با اخم چشم دوختم به مامان و رهام  که داشتم از شدرد جون یم  حایل در 

 .گنیم ساعته دارن بهم چ   هی ستیزدن، معلوم ن که حرف یم

افتاده بود به جونم،  تر یو ش درد عج ومد یقرمز بود و هنوز خوابم م چشمام

ز تو  یقو  یلیقرص خوابه خ خونه حرف یم یبود! مامان و رهام داشیر ز  آشت 

ز چ د یکه من نبا  هیدونم چه حرف زدن، نیم  .بفهمم یت 

به نظر  کمیبود و  دهینداخت، موهاش ژولنگاه به سمت من ا هیبرگشت و  رهام

 :... شش رو تکون داد و لب زدومد یناراحت م

 .چشم-
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ز هم فقط خونه اومدن ب دم،یحرفش رو فهم ی  ز و  ونت  باالخره تموم شد و از آشت 

ز رو  هت  من خ به مامان نگاه کردم و  مبل که سوایل ینگاهشون کردم، نشسیر

 :گفتم

 خب؟-

 :گفتچادرش رو درست کرد و   مامان

یط م،یمن راض-  ی... هانا، من مادرم، خار تو اد یشت ن ی  بال چیکه ه  به شر

... مواظب خودت باش ز  !چشمت فرو بره انگار جون من رو گرفیر

 :و تکون دادم و گفتم شم

 .دمیقول م-

نگش نشست و ش  یچشما یتو  اشک  یبا چادر پاکشون کرد، دلم برا عی    خوشر

 !کنه  همه عذاب و تحمل یم نیسال داره و ا 38سوزه، فقط  مامانم یم

 محافظت یم ما ازشون به خویر  یوهات  ن د،ینگران باش ستیالزم ن خانم برایر -

، در ضمن به نظر م ز تون رو خ اوشیپدر س اد یکیز  .دوست دارن یلیمرحوم دختر

 :مامان نگاه کردم و گفتم به

 .آره مامان-

 :و گفت د یکش  قر یعم نفس

 !م واالبگ چ  -

خونه تا وسا یشد رفت تو  بلند  ز به رهام نگاه کردم که  اره،یرو ب ی  رایپذ لیآشت 

ز شش پا ش ور یم یی   !رفت بود و با انگشتر

 رهام؟-
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  ...نگاهم نکرد تعجب شش رو بلند کرد ویل با 

 صدات بزنم؟ جر ینگاه نکن، خوبه جوجه بس یاونجور -

ز تمسخر آم لبخند   :زد و گفت یت 

 د؟یبفرمائ د،یما گذاشت یرو  ور اسیمشما که همه ج-

 :و گفتم دمیکش  قر یعم نفس

 جرمشونه؟ کیهم شر  امکیس-

 :پاهاش و گفت یشد و آرنجش و گذاشت رو  خم

کت نداشته... برا یمعامله ا چیه یتو  امکیدونم س تا اونجا که یم- ز هم یشر  ی 

 .میار یش از کارشون در ب میخواست یم

 :و تکون دادم و گفتم شم

 .زنگ بزنم و بهش بگم که موافقم اوشیس یخوام به بابا یم امروز -

 :زد و گفت یلبخند

 !دیموفق باش-

 زهرم و بهش یم یجور  هی د یکه انقدر خشک بود نفرت داشتم، با  نیا از 

 !ختمیر 

رو گرفتم... چند تا بوق  اوشیس یبابا یو در آوردم و شماره میگوش  همونجا 

 :خورد که باالخره جواب داد

 .انا جانسالم ه-

 :رو با زبون تر کردم و گفتم لبم
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 د؟یسالم، خوب هست-

ا دوارمیکنم ش کنم... ام  یم سیع خوب که نه ویل- خوب داشته  یبرام ختر

 !بایسر 

 :گفتم  یا یجد یلیابروم و انداختم باال و زل زدم به رهام، با لحن خ یتا هی

 !نشد باالخره رایصز  سخت بود ویل یلیبا خانوادم صحبت کردم، خ-

 :شد و گفت جایز یکامال ه  صداش

 بفرستم دنبالت؟ ... گیبهم داد واقعا ختر خویر -

 :تند گفتم تند 

 !و کردم نکار یفقط... به خاطر شما ا امینه نه، خودم م-

 :گفت  آرویم یبا صدا بعد از مدیر  سکوت کرد ویل اول

 .ممنونم-

 :شد و من به صورتش، آروم گفتم هت  به شالم خ رهام

 !احافظپس... خد-

 :و تکون دادم و گفتم میکردم و گوش  قطع

 .تموم شد-

 :زد و گفت یلبخند

 !ممنون-

خونه... مامان خ تیاهم یر  ز شده بود به  هت  بهش بلند شدم و رفتم سمت آشت 

 :زدم به چهارچوب در و گفتم هیتک نهیسماور، دست به س
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 !مت  من امروز م-

 :و گفتم زدم یخودش اومد و برگشت نگاهم کرد... لبخند به

 !پرسه مواظبتون هست ارو ی نینباش، ا ج  ینگران ه-

 .دینگفت و فقط اخماش و در هم کش ج  یه

 د یداره باهامون که با دونم واال چه صنیم به ارصار مامان ناهار موند، نیم رهام

بود که قراره چه  نیا ت  کردم و فکرم درگ  و جمع یم المیاتاقم وسا یبمونه... تو 

 !فتهیب اتفافر 

 دنیو هاله هم از مدرسه اومدن... از د بود ت  و جمع کردم ه المیتمام وسا تر وق

خونه رفتم و  رهام متعجب شده بودن، وقتر  ز ناهار آماده شد به سمت آشت 

 یاومد تو  خجالت و عذرخوایه ناهار، رهام با کیل اد یمامان به رهام تعارف زد ب

خونه ز  !آشت 

اخم کردم و محل نذاشتم، پاهاش و بهم اشاره کرد براش ناهار بکشم که  مامان

بود و برداشتم و  قشی یبشقاب رهام و که شش تو  به پام که عصتر  د یکوب

روش و گذاشتم جلوش، شش و بلند کرد و  ختمی... خورشت هم ر دمیبرنج کش

 !بهم انداخت و تشکر کرد نگایه مین

شش و هاله نگاه کردم که مثل گاو زل زده بود به رهام... زدم بهش که  به

ز انداخت پا وع کرد غذا خوردن، م یی  ز هم ینداشتم برا آنچنایز  لیو شر  یلیخ ی 

 !و خوردم دمیخودم کش یکم برا

 ...رد و بدل نشد حرفز  چیه میخورد که غذا یم  مدیر  تمام

با  شش،یاز خوردن غذا هاله ظرفا رو شست و رهام ازم خواست که برم پ بعد 

 :درهم رفتم سمتش و گفتم ی  اخما
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ز چ-   خواستر  یم یت 
 

 ؟بیک

 :و گفت ونت  رو فرستاد ب نفسش

 !دیو همراه خودتون بتر  نیا-

 :کارت گرفت سمتم... از دستش گرفتم و گفتم  میس هی

 الزمه؟-

 :تکون داد و گفت د ییرو به عنوان تا شش

 !هم الزمه یلیخ-

 :رو تکون دادم و خواستم برم که دوباره صدام کرد شم

 .رسونمتون یم ی  جا هیتا  د یحارصز بش-

 یادیز  یلیمدت خ یو جمع کردم، برا المیسمت اتاقم راه افتادم و وسا به

و تنم کردم... چمدونم و برداشتم  میمشک یباالخره موهام و شونه کردم و لباسا

 دنیاز د بود ت  که هاله و ه  ونت  رو هم چک کردم، از اتاق اومدم ب ال یوسا هیو بق

 !من تعجب کردن تیوضع

 گهینداشته باشه و د برگشتر  مت  که من دارم م  ی  جا د یکردم... شا  بغض

 !بغلم انیدستم و دراز کردم سمتشون و اشاره کردم ب نمشون،ینب

بغلم، دستم و  یشوک بودن بلند شدن و اومدن تو  یکه هنوز تو   درحایل

رو هم بوس کردم  بود ت  ش هاله و بوسش کردم، خم شدم و ش ه یگذاشتم رو 

 :بغض توش معلوم بود گفتمکه کامال   ی  و با صدا
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مدت  هی د یمسافرت دور که شا هی مت  من دارم م د،یمواظب خودتون باش-

از مامان مراقبت  ستمیکه ن  مدیر  نیا یتو  د یطول بکشه برگشتنم... قول بد

 .دایباشه؟ قول بد د یکن

 :چشماش حلقه زده بود گفت یکه اشک تو   در حایل هاله

 ؟آبجر  یت  م یار ... بگو کجا دستمیهانا، من بچه ن-

 :رو بوس کردم و گفتم گونش

که   خطا نکتز  گهی... هاله، بهم قول بده دگهی_بعدا مامان بهتون م من

به یم یبدجور   !زنه به مامان رصز

 :گفت  بود ت  و ه د یچک اشکش

 مدرسه دنبالم؟ اد یب پس گ-

 :موهاش و گفتم یتو  دمیدستم و کش د،یلرز  دلم

و  یخونه ا نی... تو االن مرد ایایخودت ب د یبا ،یشد یمرد گنده ا گهیتو د-

 باشه؟ ،از مامان و هاله مواظبت کتز  د یبا

 :لحن بچگونش گفت با 

 ._باشه بود ت  ه

ازشون جدا شدم... رهام گفت که دم  شدم دوباره بوسش کردم و به سختر  خم

بغض  در منتظرمه، به سمت مامان که اخماش در هم بود و معلوم بود حسایر 

بود که بخوام از مامان  نیکار برام ا  نیادرش رو گرفتم، سخت تر داره رفتم و چ

ز هم یکنم... برا  خداحافیطز   !کنم  نیم ازش خداحافیطز  ی 



 
 

160 
 

ز زم یرو  نشستم رو  ... دوباره بلند شدم و با بغض پنهایز دمیو چادرش رو بوس ی 

 :شده بود گفتم به صورت مثل ماه مامانم که بارویز 

 !من رفتم، دوستت دارم مامان-

 ی... هواونت  بغلش کنم چمدونم رو برداشتم و از خونه زدم ب نکهیا نبدو 

و به  دمیکه بهم خورد باعث شد بغضم کم تر بشه، کفشام رو پوش  ونت  ب

ز   .نگاه به خونه در و پشت شم بستم مین هیسمت در رفتم و بعد از انداخیر

ز در ماش رهام  :رو باز کرد و گفت ی 

 !دیچمدونتون رو بذار  د یتون یم-

هم و چمدون  یشد تو  دهی... اخمام کشهت  کمکم کنه چمدون رو بگ  ومد ین حتر 

ز ماش یرو گذاشتم تو   !در جلو رو باز کردم و نشستم ،ی 

ز نشست و ماش اونم  :بهم انداخت و گفت نگایه میو روشن کرد، ن ی 

 د؟یآماده ا-

ز ماش شهیاز ش برگشتم  :به خونمون نگاه کردم و آروم گفتم ی 

 .آره-

شده بودم... از االن داشتم به  هت  ه افتاد و من تمام مدت به جلو خرا باالخره

 بیج یکارت و از تو   می! سفتهیب کردم که واقعا قراره چه اتفافر   فکر یم نیا

کارته   میبود که دو س نیا میگوش  خویر  م،یگوش  یمانتوم در آوردم و انداختم تو 

 !بود و راحت تر بودم

ز ب حرفز  چیه به حرف زدن  لیشد، دوتامون هم م نیم من و رهام رد و بدل ی 

 .مینداشت
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 :و گفت ساد یوا ابونیشخ

ز ... همشهیشر م امیباهاتون ب نیاز ا شتر یبخوام ب- که   میاالنشم شک دار  ی 

 .آدماش دنبالمون نباشن

 :و درست کردم و گفتم موهام

بکنم  د یبا کار یخطه حداقل بهم بگو که چ نیا قیفقط... از طر  مت  باشه، من م-

 شه؟یخطه شنود م نیا نکهیاو 

 :رو تکون داد و گفت شش

رو  راحت باشه... بهتون همه چ   التونیشما خ ست،ین یخط عاد هی نیا-

 .گمیم

زش و گفتم یچشما یزدم تو  زل  :ستر

 !باشه... پس من برم-

 :گفت  رلبیاون اصال نگاهم نکرد، ز  اما 

 .خدا به همراهتون-

ز م... ماششدم و از عقب چمدونم رو برداشت ادهیپ و حرکت داد و از اونجا  ی 

به سمت مقصد حرکت  ادهیحوصله دسته چمدون و گرفتم و پ دور شد، یر 

 !زنگ زدم و منتظر شدم که در باز بشه دمیرس کردم، وقتر 

 یخونه گردوندم... خونه ا نیباز شد و من رفتم داخل، نگاهم رو ش تا ش ا در 

 !دهیخونه به قتل رس نیا یتو  اوشیزد، س که خاطرات بد رو برام رقم یم
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و در روم باز شد،  دمیبه خونه رس نکهیکردم تا ا  و پهن رو یط طوالیز  اطیح

رو گرفته بود، شش رو  لمیخدمتکار بود... همون پرسه که اون شب هم وسا

ز انداخت پا  :و گفت یی 

 .به من د یرو بد لتونیخانم، وسا د ی_ خوش اومد پرسه

 :و گرفتم سمتش و گفتم چمدونم

؟- ز  ممنون، شوش خان خونه هسیر

 :رو تکون داد و گفت شش

 !انیب شونیکنم تا ا  تونییتا اتاقتون راهنما د یبفرمائ ،ت  _ نخ پرسه

 :نگاه کردم و گفتم اوشیراه افتادم که از پله ها رفت باال... به اتاق س دنبالش

 اون بمونم؟ یتو  شهینم-

 :گفت  یکامال جد  لحتز  با 

ز کیس _ آقا در اونجا  پرسه  حق نداره پا بذاره توش، حتر  رو قفل کردن و گفیر

ز تم یبرا  !تونن برن کردن... فقط خودشون یم  ت 

از اتاقا رو باز کرد و رفت کنار تا اول من وارد بشم،  یکیو کج کردم و در  افمیق

 .رفتم داخل و و مشغول رصد شدم لکسیر  یلیخ

نجره رو به باغشون باز پ هیداشت و  مشیک د یسف نیزایکه د  یمتر  50اتاق  هی

 !متر بود 50ما  یخوشگل بود و فقط خونه یلیخ یلیشد، خ یم

دستم و  ون،ت  خدمتکاره رفت ب دمیبسته شدن در اومد و برگشتم که د یصدا

 نمیخواستم بب زدم به کمرم و نگاهم و نامحسوس چرخوندم دور و بر اتاق... یم

ز دورب  .انهیداره  ی 
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ز دورب نیااز  د ینبود و شا یختر  چیه ها باشه، رفتم سمت تخت بزرگ  مخقز  ی 

بهم دست داد و باعث شد که  و نرم و خوشگل و نشستم روش... حس خویر 

  ونت  از همون جا به ب نه،یلبم بش یلبخند رو 
 

 از پنجره نگاه کردم، باغ بزرگ

ز و خ نباشه  اوشیس وقتر  ده؟یچه فا هم خوشگل و دلباز بود ویل یلیداشیر

ز چ چیه  .ارهمزه ند یت 

که رهام بهم داده بود   کاریر   میس نیو روشن کردم، از ا میوگرفتم و گوش نگاهم

 !داده بودن امیبهم پ

تا  د یبد امیبهم پ د یوارد خونه که شد د،یوقت خاموش نکن چیرو ه تونیگوش-

ز دورب میچک کن  !دارن ی 

 :نوشتم عی    موقع ش  همون

 .دمیمن رس-

لبخند فرستاد که پوکر  موچر یا اد،یو ارسال کردم و منتظر شدم جواب ب امیپ

 .تخت یرو گذاشتم رو  میبراش فرستادم و گوش

 یساده عوض کردم، رو  و شلوار مشیک مشیک هنت  پ هیشدم و لباسام و با  بلند 

ز آست روسارافویز  هیهم  هنت  پ و  دمیسوخته پوش یجلو باز قهوه ا یحلقه ا ی 

 .شم بمونه یرو گذاشتم رو  شال هم همون شال مشیک

همه  ... مشغول واریسونت  تخت برداشتم و از اتاق رفتم ب یرو از رو  میوشگ

ز جا شدم و از پله ها رفتم پا ز تا پام رو گذاشتم پا ؛یی  همون  مهیسل یی 

 :خدمتکارشون اومد سمتم و گفت

ز چ دخانم،ی_ خوش اومد مهیسل  ارم؟یبراتون ب د یدار  لیم یت 

 :تکون دادم و گفتم رو به عنوان منقز  شم
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 .ممنوننه -

و به  دمیکش  کننا، پوفز   یم پادشایه نجا یرو تکون داد و ازم دور شد... ا شش

که شب تولد   هییهمون جا نجا یمبل، ا یرفتم و نشستم رو  ی  رایسمت پذ

کردم، شم رو   رو کنارم حس یم اوشینشسته بودم... حضور س اوشیس

 .نبود یختر  چیه برگردوندم ویل

کفش اومد، شم و   ین باز شد و صداکه در سال  دمیاز ش غم کش آیه

  :بلند گفتم یبلند شدم و با صدا عی    ش  اوشه،یس یبابا دمیبرگردونم که د

 .سالم-

 :من چهرش باز شد و گفت دنید از 

 !یسالم هانا جان... خوش اومد-

شد... با  عیسمتم خواست بغلم کنه که دستام و سمتش دراز کردم و ضا اومد 

د و گفت  :لبخند دستم و فرسر

 امکیبه س انقدر ذوق زده شدم که حتر  ،یچه قدر خوشحالم کرد دویز  نیم-

 !تعجب کرد هم ختر دادم و اون کیل

   لبخند 
 

 :زدم و گفتم کمرنیک

 !دیمهم بود یلیخ اوشیس یو کردم، چون برا نکار یفقط به خاطر شما ا-

 !با پدرش اصال جالب نبود... اصال اوشینبود، رابطه س نطور یهم ا اصال 

 :دستم و گفت یدستشم گذاشت رو  یکی اون

 !ممنونم ازت، ممنون-
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همش  نا یا ؟کتز   یم کار یچ یپررنگ شد... زل زدم به چشم هاش، تو دار  لبخندم

ز دلت چ یواقعا تو  ا ی لمهیف  ست؟ین یت 

 :گفت  عی    که ش   ونت  ب دمیو کش دستم

 !امیمن برم لباسام رو عوض کنم االن م-

 :و تکون دادم و گفتم شم

 .دیراحت باش-

 ا ی... خداونت  پله ها رفت باال که برگشتم به سمت مبال و نفسم و فرستادم ب از 

  نیخوام با ا یم یمن چجور 
 

 کنم؟  زندگ

 یبهشون رس گهیبلندم که د یبه دستام افتاد، ناخنا نگاهم
 

نکردم... الک  دگ

 و یر 
ز  !روح بودن نداشیر

که تا   متز  د،یدبه خودش ن شیبه بعد رنگ آرا اوشیاز مرگ س گهیکه د  صوریر 

 شهیزدم... آدما هم رو یم ملیر  د یخواستم برم حداقل با ش کوچه هم یم

 !مونن خوان نیم که یم  یاونجور 

ز اومد پا شیمشک کیعوض کرده ش یگذشت که با لباسا  قهیدق پنج سنش  ،یی 

 !ی  گرفت، اونم چه عصا  نبود که عصا دستش یم اد یز 

ز رو انداختم دوباره پا شم سمت  نیپاهاش که به ا یصدا دنیو به شن یی 

 .مشغول شدم ومد یم

ز هم ینشست حضورش رو حس کردم برا وقتر  شم و بلند کردم و لبخند  ی 

 :چشماش حلقه زد و گفت یدادم، اونم متقابال لبخند زد و اشک تو  لشیتحو 
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 چیه اوشیعاشق شده بود، س اوشمیکنم که س  فکر یم نیشب ها به ا بعضز -

کرد و   ت  گ  یکی شیهمه مدت دلش پ نی... بعد از انفر حس نداشت هیوقت به 

 !شد ینجور یشنوشتش ا

ز رو دوباره انداختم پا شم  زهیخواست از چشمم بر  که یم  و از قطره اشیک یی 

رو  نا یخواست تمام ا دلم یم دم،یشن هاش رو یم هیگر   یکردم، صدا  یت  جلوگ

 !شد یم عیضا یلیخ ضبط کنم و بدم رهام گوش کنه ویل

ز  با  م باال هول زده   چونم که مجبورم یم یرو  ی فلز شدنشسیر کرد شم رو بتر

 !شم رو بردم باال اوشیس یبابا یشدم و همراه با عصا

 :رو جمع کرد و گفت عصاش

ز شت رو ننداز پا- م یی   !دختر

گربه رو   د یابروم و انداختم باال... با یتا هیشده بودم،  کارش عصتر   نیا از 

 !بکشم نجا یهم

  یعصا-
 

ز به درد یم یبرا شتر یب ویل د،یدار  قشنیک  !خوره راه رفیر

با خنده  د،یو بعد خند د یصورتش کش یبه اشکا نگاهم کرد و دستر  کیمی

 :گفت

 .خوام معذرت یم ،کردم ناراحت بیسر   فکر نیم-

 :زدم و گفتم تمیموفق یاز رو  یلبخند

 !کنم  خواهش یم-

زده بود نگاهم رو  جانیکه ه  امکیبلند س یبا صدا هو یلبخند نگاهم کرد که  با 

 !یچرخوندم سمت ورود
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ز بب یوا-  !نجایاومده ا گ  ی 

محجوب و مغرور بود؟ اصال  یلیخ دمشیکه د  همون نبود که شب اویل نیا

ز و تتر یم  یم یت  تغ یلیآدما خ
 .زنن کیز

 :زدم و بلند شدم و گفتم ی  دندون نما لبخند 

 .سالم-

ز زم یرو گذاشت رو  سامسونتش من و در  هت  بگ نمیالنه او اومد طرفم، ا ی 

ز هم یآغوش برا د و  رفتم جلو و دستم و دراز کردم طرفش، به گریم ی  فرسر

 :گفت

 !کردم  باور نیم ویل ،یایبابا گفت قراره ب-

 :و رو به باباش گفت ونت  ب دمیو کش دستم

 ؟یکرد  هانا خانم ما رو رایصز  نیا ی... چجور ا یکلک شد  یلیبابا خ-

 :ما و گفت بلند شد و اومد سمت باباش

 .گهید مینی_ ما ا بابا 

 :به ما نگاه کرد و گفت اوشیس یلبم بود... بابا یلبخند رو  فقط

احت کنم اشکال که نداره؟  شم درد یم کمی_ من  بابا   کنه، برم استر

 :گفتم  عی    ش 

 .دینه نه، راحت باش-

نگاهم کرد و با لحن فوق  امکیزد و به سمت پله ها حرکت کرد، س یلبخند

 :گفت  آرویم العاده
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 !یرو با خودت آورد اوشیس یاصال انگار بو  ،یکه اومد  مریس-

 :کنم" زدم و گفتم  "خواهش یم یبه معنا یلبخند

 ؟یخونتون رو به من نشون بد یخوا خب، نیم-

 :شلوارش و گفت بیج یرو کرد تو  دستش

 .من لباسم رو عوض کنم یسیوا د یچرا، فقط با-

دوتا مرد  ت  گ  ون،ت  و نفسم رو فوت کردم ب رو تکون دادم که ازم دور شد  شم

 اد یسخته، چون به شدت من رو  یلیبرام خ امکیافتادم... نگاه کردن به س

 !اندازه یم اوشیس

جواب  عی    رهام رو گرفتم، ش  یشماره لکسیر  یلیو روشن کردم و خ میگوش

 :داد

 د؟یسالم، خوب هست-

ز  ز دورب نجا یبودم ا مطمی   :داره، با ذوق گفتم ی 

نگاه به اتاق من بنداز  هیمامان  گما یم ؟م مامان جونم، من خوبم تو خویر سال -

ز بب  لب تابم اونجاست؟ ی 

ز بب نیا منظورم ز یبود که چک کیز ز خونه کجاهاش دورب یز داره، انگار گرفت که  ی 

 :گفت  عی    ش 

ش رو بهتون م شه،یم چشم برریس-  !دمیتا شب ختر

ز هم یبرا ومد یپا م یصدا  :ادامه دادم ی 

 .نجاست؟ پس جمعش کن بچه ها دست نزننعه او -
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ز اومد پا امکیس  :و با لبخند نگاهم کرد، متقابال لبخند زدم و گفتم یی 

 !مواظب خودت باش قربونت برم، بوس خداحافظ-

 یلیخ دمیبود... از صداش فهم دیز یرهام د افهیبودم از خنده، االن ق دهیترک

 !زدم ترکوندمش

 !خ... خداحافظ-

 گهید امکیو قطع کردم، س میخندم و گرفتم و گوش یلو بود ج یهر زور  به

 ...بود سادهیکنارم وا

 مادرت بود؟-

 :و گفتم دمیکش  قر یعم نفس

 د یآره، فکر کردم لب تابم و دم دست گذاشتم زنگ زدم جمعش کنه، وگرنه با-

 .فاتحش رو بخونم

 :رو به سمت چپ دراز کرد و گفت دستش

وع کن نجا یاز ا ا یب-  .میشر

بود...  بشیج یدستش تو  هیو  ومد یون دادم و راه افتادم، کنارم راه مو تک شم

خونه بزرگشون که فکر کنم  اوش؛یمثل س ز  ینفر  6اول رفت به سمت آشت 

 !داخلش بودن

خونست نجا یا تز یب همونطور که یم- ز  !آشت 

 :و تکون دادم و گفتم شم

ز  یبرا دهیآره، جون م-  .یآشت 
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 :سمتم و گفت برگشت

ز -  ؟یبلد یآشت 

 .دادم و بهش یم میکه تمام آمار زندگ  د یو خوردم و لبام و کج کردم، نبا لبخندم

 !مرویآره، ن-

 :زد و گفت یخند تک

 !یرو هم بلد مرو یخدا رحم کرده همون ن-

خونه خارج شد ابروم ز خونه رو  یقسمت ها تمایم م،یو انداختم باال و از آشت 

بود،  ... الحق عجب بایعز میبا هم به سمت باغشون رفت نکهیبهم نشون داد تا ا

 !خوب یرنگارنگ و بو  یگل ها

 .خوشگله یلیباغتون خ-

اومده از شالم و  ونت  ب یموها یباغچه رو کند و گذاشت رو  یاز گل ها یکی

 :گفت

 !رسه شما که نیم به خوشگیل-

موهام  یشد و گل و از رو  دهیحرفش، اخمام در هم کش نیشدم از ا شوکه

 :گفت  عی    بهم برخورده که ش  د یانگار فهمبرداشتم و گرفتم دستم، 

 تر ین چیکه بدون ه  و بفهیم نیخوام ا نداشتم... فقط یم من منظور خایص-

 !یز یبرام عز 

 :و تکون دادم و گفتم شم

 .ستیمهم ن-
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وع کردم به قدم زدن که دنبالم اومد،  دوباره تو سکوت گذشت که  کیمیشر

 :باالخره گفتم

و - ؟ نیاز شر  چه ختر

 :نداخت باال و گفترو ا شونش

و  د یکش  قر یمرده)نفس عم اوشیکه س  از وقتر  نمش،یب جا نیم چیه گهید-

کتم نیم یناگفته نماند که تو  دمش؛یورا ند نیادامه داد( ا  !نمشیب شر

   لبخند 
 

 :لبم نشست و گفتم یرو  اوشیشب تولد س یاز خاطره کمرنیک

 !کردم باهاش  ی  چه دعوا-

 :تگف  تز یزد و با لحن غمگ یخند تک

 .آره-

ه دمیکش  قینفس عم هی کردم ویل  بغض  .و گل و بو کردم تا بغضم بت 

 !داخل میبرگرد ا یب شه،یم کیداره تار  گهیهوا د-

 :موقع برگشت گفت م،یو برگشت میرو کج کرد راهمون

و  یخوا یم-  اد؟یهم ب نیزنگ بزنم شر

و  قابل باور باشه ویل ت  غ د یکردم، شا  نگاهش  !نایراحت ترم تا ا نیبا شر

 !آره حتما-

 :زد و گفت یلبخند

احت کتز  کمی یبر  یخوب، دوست دار  یلیخ-  ؟استر

 :دور و برم نگاه کردم و گفتم به
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 .نمیبب ونیز یتلو  دمیم حینه، ترج-

 :رو تکون داد و گفت شش

و -  .زنگ بزنم نیپس من برم به شر

 یلیو متقابال تکون دادم و اون ازم دور شد، حضورش کنارم برام خ شم

 اوشه؟یس یچشما هیچرا انقدر چشماش شب ا ی... خدانهیگسن

روشن هم  رو حتر  ونیز یمبل، تلو  یو درست کردم و رفتم نشستم رو  شالم

عکس ها  دنیمشغول د ،یگالر   یو روشن کردم و رفتم تو  مینکردم؛ گوش

 !شهیشدم... مثل هم

ه پاکش کنم تا واسم شر نشده... ش  امکیپ اد ی  ستید لوار  عی    رهام افتادم، بهتر

رو پاک کردم؛ اسم رهام هم  میکه رد و بدل کرده بود  ی  امایشدم و پ اممیپ

ز که مامانم دوتا خط داره  هت  " ذخ1"مامان  .کردم، بذار فکر کیز

ز دورب یو رفتم تو  دمیکش  پوفز  وآوردم باال تا  میگذاشتم و گوش  سلقز  یرو  ،ی 

که شالم و   ینجور یهم ه؟ت  حال داره عکس بگ شالم رو درست کنم وگرنه گ

 وار ینفر پشت د هینگاهم به پشت شم افتاد،  گویسر   یکردم از تو   درست یم

 شالم ور یم ا که ب  ینجور یو هم اوردمیخودم ن ی... به رو د ید داشت من رو یم

 !عکس انداختم هیشدم و  هت  رفتم به طرف خ

رو آوردم  میکرد، گوش  من رو مشکوک نگاه یم تر ینگهبان بود که به طرز عج هی

ز اپ  !رفت عی    ش  دمیانداختم که د نگاه نامحسویس وار یو بلند شدم، به د یی 

 :لب گفتم ر یو انداختم باال و ز  ابروم

 !چارهیب دمیو د افتیق ؟با خر طرفز  یفکر کرد-
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ز که ازش دارم به سمت پله ها رفتم که ب  از عکیس خوشحال  امکیراه با س ی 

 :که هول بشم گفتم  نیبرخورد کردم، بدون ا

 ...خستم، راستر  یلیخ گهینم دفکر ک-

 :گفت  لحن آرویم با 

ز _چ امکیس  شده؟ یت 

 :گفتم  واشیو گذاشتم کنار دهنم و  دستم

ز همچ لما یف نیا یمعموال تو -   یخونه ها ی 
 

هم  شونییدستشو  یتو  بزرگ

ز دورب  .خوام راحت باشم هم داره؟ آخه یم نجا یا ا یداره، آ ی 

 :کرد و گفت  یز یر  خنده

ز مه جا دوربه نجا یتخت، ا التیخ-  یداره به جز اتاق من و تو و اتاق ها ی 

 !مهمان

ز اتاق باباش هم دورب نکهیا عتز ی نیا  :کردم و گفتم  داره، خنده مصنویع ی 

 .خب خداروشکر، مریس-

وارد اتاقم شدم، در و  لکسیر  یلیرفتم باال و خ عی    رو تکون داد که ش  شش

 !اعتماد نکردم امکیبه حرف س بستم ویل

در آوردم  فمیک  یرو از تو  میتخت، هندزفر  یآوردم و پهن شدم رو  رو در  شالم

برخورد کنم، در  یعیکردم طب  کردم... سیع  گوشم و آهنگ پیل  یو گذاشتم تو 

ز هم ز ح ی   دمیآهنگ قطع شد و بعد چند لحظه دوباره خوند، فهم هو یبود که  ی 

 !اومده امیبرام پ

 :د گفتمبلن یبا صدا رو باز کردم و عصتر  امیپ لکسیر  یلیخ
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 ...دهنمون و رانسلمیا نیاه ا-

 :از طرف رهام بود که نوشته بود امیپ ویل

ز همه جا دورب-  میدیتا اتاق که در طبقه باال هست، اونطور که فهم 5داره جز  ی 

ز هم دورب دهیاتاق شوش آرم داره، که تنها اتاق موجود در طبقه باالست که  ی 

 !نهیدورب یدارا

ز پاک کردم... پس اتاقم دورب عی    و ش ر  امشیراحت شد و پ المیخ  .نداشت ی 

 !شیپتو، آخ ر یو در آوردم و رفتم ز  هنمت  و کامال پ دمیکش  راحتر  نفس

***  

و  هو یکه   دمیخودم برنج کش یبرا  :گفت  نیشر

  نجا یا یاومد یهانا جد شه،یمن هنوز باورم نم-
 

 ؟کتز   زندگ

 :گفتم  آرویم یبهش انداختم و با صدا نگایه مین

 ؟زیز  آروم حرف یم یال دار االن مث-

ز که داشت تازه طرف م  امکینگاه به س هیرو چرخوند و  شش  یو بابا ومد یم ت 

زد انداخت و دوباره برگشت سمت من  که داشت با خدمتکارا حرف یم  اوشیس

 :و گفت

ز همچ مییدا شهیبه خدا باورم نم-  بهت داده... هانا؟ یشنهادیپ ی 

 :گفتم  حریص

 بله؟-
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  امکینه سخواست حرف بز  تا 
 

رو گذاشت  شینشست و گوش با لبخند کمرنیک

ز م یرو   !ت 

 :آروم دم گوشم گفت یلیخ

 !کردم  و نیم نکار یتو بودم ا یمن به جا-

ز زد و شش رو انداخت پا تعجب نگاهش کردم، لبخند تلجز  با  و غذاش رو  یی 

دهنم چرخوندم و مشکوک نگاهش کردم، باالخره شوش  یخورد، زبونم و تو 

ز نشست پشت م هم اومد و    ،ت 
 

 .زدم به خودم اومدم و لبخند کمرنیک

 خویر  غذا عایل نیا-
ز  .دیدار  شده، معلومه آشت 

  لبخند 
 

 :زد و گفت پررنیک

ز ما - ا نیاز بهتر  یکیآشت  ز  .مملکته یآشت 

 :ابروم و انداختم باال و گفتم یتا هی

 !رسه گرچه دست پختش به دست پخت مامانم نیم-

 :گفت  امکیو س د یصدا خند یر 

 .هانا خانم ی  پر ادعا یلیخ-

 :گفتم  ابروم و انداختم باال و با بدجنیس دوتا 

 ؟پس چ  -

و  ج  یرو با لبخند تکون داد و ه شش نگاه کردم...  نینگفت، دوباره به شر

ز نقطه از م هیسکوت کرده بود، دستم رو مشت کردم و کالفه به  بیعج  هت  خ ت 

 !شدم



 
 

176 
 

  میرفت راحتر  یاز شام به سمت مبل ها بعد 
 

از موهام  یطره ا م،ینشست و همیک

 :صورتم و بردم داخل شال و گفتم یبود تو  ختهیکه ر 

؟ گهید-  چه ختر

و   :حوصله گفت یر  و با لحتز  د یدستاش رو به هم مال نیشر

 !اوشهیپس فردا چهلم س نکهیختر ا-

ز شم رو انداختم پا عی    چشمام نشست و ش  یبهم وارد شد، اشک تو  شوک  !یی 

بلند شدم و با  عی    کرد، ش   داشت بهم فشار وارد یم یلیخ گهیو بغض د اشک

کردم و از پله ها   کیکوچ  عذرخوایه هیکه پاهام بود   یپاشنه بلند یاون کفشا

 !تند خودم رو رسوندم به اتاقم و خودم و چپوندم توش یرفتم باال، با قدم ها

چهل روز شد؟ چهل روز شد از نبودن  عتز یو بستم و بغضم شکست،  در 

ز ل وش؟ایس ز زم یخوردم و نشستم رو  ت   یم ت  قلبم که ت یدستم و گذاشتم رو  ،ی 

 !اوشیس اوش،یس یاز دست دادم؟ وا و یمن ک د،یکش

هستم که  نقطه زل زدم... من چه دختر عویصز  هیصدا شد و به  یر  میکم گر   کم

 اشکام و پاک کردم و یر  عی    ش  میزنگ گوش یفراموش کردم نبودنش رو؛ با صدا

ز زم یحوصله از رو  رو از  میحال به سمت تخت رفتم، گوش بلند شدم و یر  ی 

 !نروش برداشتم و به شمارش نگاه کردم، هوف تو رو کم داشتم اال

 بله؟-

 :مردونش به گوشم خورد یرسا یصدا

 .سالم خانم برایر -

 :حدقش چرخوندم و گفتم یو تو  چشمام
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 شده؟یچ-

 :شد که باالخره گفت جاد یسکوت ا هیثان چند 

 مهیم یلیاتفاق خ هیواجب بود،  تونم واضح حرف بزنم... ویل ن نیممن اال-

 !دیکه بود باهاش موافقت کن  هرچ   فته،یقراره ب

ز هم و صدام و آوردم پا یتو  دمیو کش اخمام  :و گفتم یی 

 یم چ  -
 

 رهام؟ یک

 :متقابال صداش رو آروم کرد و گفت اونم

 !افظ... خداحد یتونم حرف بزنم، فقط هماهنگ باش االن نیم-

 یبوق تو  یتلفن رو قطع کرد و فقط صدا عی    اومدم بهش پرخاش کنم ش  تا 

 !دارم؟ بیمن مگه علم غ ؟چ   عتز ی... وا د یچیگوشم پ

به در اتاقم خورد، رد  یرفتم که تقه ا ذهنم با خودم کلنجار یم یتو  ینجور یهم

 :اشکام و پاک کردم و صدام و صاف کردم و گفتم

 !تو ا یب-

و  د یزنم شا حرف یم یمیصم چنان  نیپشت در شوش بود؛ در باز شد و شر

 :شش رو آورد داخل و گفت

 تو؟ امیب-

 :پوکر شد و گفتم افمیق

 .تو ا یخودم بهت گفتم ب-
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و اومد داخل و در و پشت شش بست و به سمتم اومد، اشاره کرد به  د یخند

 :کنارم و گفت

 نم؟یبش-

اش رو به هم قفل کرد و و به عنوان آره تکون دادم و اون نشست، دست شم

 :گفت

  نجا یا امیمنم ب-
 

 کنم؟  زندگ

 :زد و گفت یو به شدت برگردونم طرفش، لبخند شم

  پدر و مادر باشه واسش فرفر  که یر   آدیم-
 

 !کنه  نداره کجا زندگ

 :هم و گفتم یشد تو  دهیکش  اخمام

 ؟چ   عتز ی... ی-

 .لباش بود یهمچنان لبخند رو  ویل د یکش  قر یعم نفس

 !مادرم و سالهاست از دست دادمپدر و -

 :ناراحت گفتم لحتز  با 

 .خدارحمتشون کنه-

 :رو تکون داد و گفت شش

ز هم یبرا-  !حی    تفر  یمدتم تو  هیو  نجا یمدت ا هیمدت خونه خودمم  هی ی 

   لبخند 
 

 نکهیشد، ا ذهنم مرور یم یرهام تو  ینگفتم... حرفا ج  یزدم و ه کمرنیک

 !ادهیز  یلیمرد خ نجا یا

 ؟یکرد  هیگر -
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 :و تکون دادم و گفتم شم

 نکنم؟ هیگر   شهیمگه م-

 :چشماش زل زدم و گفتم یتو 

 !نبودنش سخت تر باور نبودش سخته ویل-

 :لبخند تلخ بلند شد و گفت هینگاهم کرد و بعد از زدن  کمی

 !ت  حرف بزنم؛ شب بخ ی  من برم با دا گه،یخوب د-

تختم ولو  یرو  ونت  رفت باز اتاق  به تکون دادن شم اکتفا کردم... وقتر  فقط

گذاشته   شدرگیم یتو  ینجور یرهام من و ا نکهیاز ا دم،یکش  قیشدم و نفس عم

و کالفه بلند شدم و لباسام و عوض کردم، به سمت در  دمینفرت دارم؛ لبم و گز 

دل  نکهی... به هرحال با اادهیز  یلیخ نجا یرفتم و قفلش کردم، به قول رهام مرد ا

 !به مامانم قول دادم مواظب خودم باشم و جراتش رو دارم ویل

کردم در قفل شده به سمت تختم برگشتم و به   دا یپ نانیاطم نکهیاز ا بعد 

 .خواب رفتم

تختم نشسته  یساعت تو  هیشدم، فقط  دار یاز خواب ب 10ساعت  صبح

 !دیباالخره خواب از شم پر  نکهیکردم تا ا  بودم و به رو به رو نگاه یم

 یو رفتم تو  ونت  از شال گذاشتم ب یو موهام و همونطور و عوض کردم  لباسم

 .داره ی  دستشو هیهر ورشون  ،ی  چه قدر خر پولنا خدا نا یا ،ی  دستشو

مرد  هی هو یهمون موقع  ون،ت  اومدم ب ی  و صورتم و شستم و از دستشو دست

قلبم و نفسم و فرستادم  یو دستم و گذاشتم رو  دمیجلوم ظاهر شد، ترس

 :گفتمبا اخم   ون؛ت  ب
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ز شد-  شما؟ ؟یچرا مثل درخت جلوم ستر

 :گفت  یجد اخمو بود با لحتز  میلیکه خ  حایل در 

 !خونه محافظ شما هستم ی_ در حال حارصز فعال من تو  مرد 

 :و از تعجب انداختم باال و گفتم ابروم

 .نه بابا-

ز ابروهام و آوردم پا بعد   نا یا یو پوزخند زدم، چه قدر هم به محافظا یی 

 !ومدیبال شش نم اوشیس یوگرنه اونجور  اعتماده... 

 یبه مرده نگاه کردم، موهاش و کال فرستاده بود عقب و چشم و ابرو  دوباره

متناسب با صورتش و صورت مردونه؛ درکل جذاب  یشایداشت... ر  یقهوه ا

 !بود

ز از کنارش رد شدم که دنبالم اومد... از پله ها پا لکسیر  رفتم و به دور و برم  یی 

 !نبود یختر  چیدم... هنگاه کر 

؟  هیپس بق- ز  کجا هسیر

 :اومد جلو و گفت عی    ش  محافظه

ز برا مرد  ، گفیر ز کت هسیر  .انیناهار م ی_ شر

خونه رفتم،  دنیو به عنوان فهم شم ز  از صندیل یکیتکون دادم و به سمت آشت 

 لیخانم در حال کار بود... محافظه هم مثل عزرائ هیو نشستم،  دمیها رو کش

 !بود سادهیباال شم وا

 :هول کرد و گفت د یتا من و د زنه

 .ونت  ب اوردمیبراتون م نجا؟یا د ی_ خانم چرا اومد زن
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   لبخند 
 

 :زدم و گفتم کمرنیک

ز هم-  !هیچه کار  گهیخورم د جا یم ی 

شده بودم که نشستم تا اون برام حارصز کنه، چند دفعه خواستم  یجور  هی حاال 

 .رو گذاشت جلوماون صبحانه  مت  بگ میتا تصم بلند شم ویل

شم و  دمییجو  که نون و یم  ینطور یمشغول خوردن شدم و هم لکسیر  یلیخ

 :بلند کردم و به محافظه نگاه کردم و گفتم

 ه؟یاسمت چ-

 ویل دمیسوال رو پرس نیسکوت کرد، انگار شوکه شده بود که ازش ا کمی اول

 :باالخره جواب داد

 ._ رضا محافظ

 :گفتم  یحلقم و همون جور  یرو کردم تو  یعدو انداختم باال و لقمه ب ابروم

 صبحانه؟ یخور  نیم-

 :و گفت د یدر هم کش شتر یرو ب اخماش

 ._ من خوردم خانم رضا 

 افهیانقدر ق یبد یخوا جواب یم هیدادم،  هم بهت نیم یخورد درک... یم به

ز یم  خواد؟ گرفیر

 :صبحانم و خوردم بلند شدم و رو به رضا گفتم نکهیاز ا بعد 

 !بگردم کمیباغه  نیا یتو  ونت  م برم بخوا یم-
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محافظ داشته  هیرو تکون داد و من راه افتادم... چه قدر حس خوب شش

 !حس آدم خفنا بهم دست داد ،بایسر 

ز چ هی دم،یکش  قیو نفس عم ونت  خونه رفتم ب از  باغه به نظرم  نیا یتو  ی  ات 

ز چ هیحتما  نجا یبزرگه ا یلیبابا خ به،یعج  دمیشا ا یکردن، پنهون   یدارن برا یت 

 .کنم  فکر یم ینجور یمن ا

ز ویل لکسیر  اول وع کردم راه رفیر  چشمام مثل عقاب همه جا رو در نظر یم شر

کرد که   ت  گ  دونم پام به چ   ور و اون ور نگاه کردم که نیم نیگرفت... انقدر به ا

ز زم یپاهام حس کردم و با مخ رفتم تو  یرو رو  تر یسوزش عج هی  !ی 

 :تم و گفتاومد سم عی    ش  رضا 

 د؟ی_ خانم؟ خوب رضا 

ازش  مینالون به پاهام نگاه کردم، چه خون یا افهیبلند شدم و با ق سختر  به

صاحاب  صندِل یر  دنیپوش جهینت نیپاهام کال زخم شده بود و ا ی! رو ومد یم

 !موندست

 :زدم داد 

ز چ یا هیاول یکمک ها  یجعبه هیبه نظرت خوبم؟ برو -  !اریب یت 

پاهام و از درد  یداخل، دستم و گذاشتم رو  د ییدو  عی    و ش رو تکون داد  شش

 :گفتم

 !ی  آ-

ز زم یرو  فتمیدهنم نشست و باعث شد که ب یرو  موقع دستر  همون از  ،ی 

... دست و پاهام رو تکون دادم د یرس صدام نیم زدم ویل یم غیترس داشتم ج
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ه ها که از قد منم بزرگ  ونیم د یمحکم من رو کش ،ج  یه ویل ز تر  گل ها و ستر

 .بودن

بود  یقو  یلیخ خواستم برش دارم ویل دستش و یم یو گذاشته بودم رو  دستم

انقدر  نم،یو بب افشیکرد، چشمام و گردوندم تا حداقل ق  و داشت خفم یم

 یاز رو  عی    بلند شد و دستش رو ش  ر یآژ  یباالخره صدا نکهیدست و پا زدم تا ا

تا طرف و  تملقم و برگشح یتو  دمیدهنم برداشت، نفس رو با تمام وجودم کش

 غیباال و ج د یپر  وار یتنش بود و در حال فرار بود، از د کال مشیک  نگاه کنم ویل

 :زدم

 !رض  ا-

ه ها و با ترس گفت نیا یبا عجله اومد تو  رضا  ز  :ستر

 !شکرت ا یخدا ی_ خانم؟ وا رضا 

 :لرزون گفتم یبودم با صدا دهیکه ترس  حایل در 

 !در رفت، اون رفت-

 :اه کرد وگفتاطراف نگ به

ز دونم خانم، دورب _ یم رضا   !صد در صد گرفتش که در رفته ی 

ز بودم که رنگ و روم پر  د یلرز  یم دستام  فهمم نا امتز  بود، حاال یم دهیو مطمی 

 !شدم شد صددرصد خفه یم وقت تلف یم گهید قهیدق کیاگه  ؛چ   عتز ی

 :دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت رضا 

 .کنمکمکتون    د ی_ بذار  رضا 
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 نکهیبلند شدم، هم پاهام سوزش داشت هم ا رو گرفتم و به سختر  دستش

بود و همش  یشوک بد یلیتونستم راه برم... خ بدنم رفته بود و نیم یاصال نا

برم  ی  کنم تنها  جرات نیم گهیواقعا من د عتز یاون لحظه بود،  ت  ذهنم درگ

 !ونت  ب

 د؛یلرز  ... دستام یممبل یمن رو برد داخل خونه و نشوندم رو  سختر  به

ز تمام خونه رو یم اد ینگهبانا ز  ز تا شا  شده بودن و داشیر ز چ د یگشیر کم نشده   یت 

 !باشه

کرد؛   نشست جلو پام و زخمم رو ضد عفویز  هیاول یکمک ها  لیبا وسا رضا 

 و پشت شه هم یم عی    ش  یداده بودم به تاج مبل و نفس ها هیشم رو تک

 !شهیم پاک نمصحنه از ذهن نیوقت ا چیه دم،یکش

 :دیکار رضا تموم شد آروم پرس  نکهیاز ا  بعد 

 _ خانم حالتون خوبه؟ رضا 

 :که هنوز بدنم لرز داشت گفتم  حایل در 

 .نه-

 :دینگاهم کرد و دوباره پرس نگران

 ان؟یتا ب امکیزنگ بزنم به آقا س د یخوا _یم رضا 

 :زدم غیج عصتر 

 !نه الزم نکرده-

و داد  غیخواست ج زد و دلم یم چشمم یم جلوم... کنار  ساد یشد و وا ساکت

 .کنم
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 یکه تو   یدرد مبل و چنگ انداختم و اراده کردم بلند بشم ویل یهیناخنام رو  با 

 :مبل و گفتم یرو  دمیپاهام بود مانع شد، دستم و کوب

 !خدا یآ-

 وانیل هیبا  مهیشدم؟ سل بود... چرا انقدر دست و پا چلفتر  اد یز  یلیخ دردش

 :متم و گفتآب قند اومد س

 !دیو بخور  نی_ خانم ا مهیسل

و دوباره برگردوندم  وانیل دم،یش کش کجا یحال از دستش گرفتم و همه رو  یر 

 :بهش و گفتم

 نکردن؟ داشیچه ختر شد؟ پ-

 :هم بود گفت یکه اخماش تو   در حایل رضا 

ز   رو دارن چک یم نا ی_ اون فرار کرده... دورب رضا   !کیز

 !دییدو  ور و اون ور یم نیبه ا و هر نگهبایز خونه شلوغ شده بود  حسایر 

و  امکیموقع در سالن باز شد و س همون تند اومدن  یبا قدم ها نیو شر

 ه؟یسمتم، رضا که زنگ نزده پس کار ک

 :نشست جلوم و گفت د یتا بهم رس امکیس

 ؟هانا خویر -

و   :کنارش زد و گفت  نیشر

 یچرا چرت و پرت م-
 

رنگ و روش  ت،سیمعلومه که حالش خوب ن امک؟یس یک

 ؟تز یب رو نیم
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 :کردم داد نزنم ششون گفتم  یم که سیع  حایل در 

که پر از   یبود که انقدر راحت تونست وارد خونه ا چطور شد؟ اون گ-

 نگهبانه بشه؟

و  امکیس  :نگاه کرد... زدم به شونش و گفتم نیبرگشت و به شر

 !کرد  من و داشت خفه یم امک،یبا تو ام س-

ز  محکم  یلیصورتم هست، چون خ یطرف هنوز رو  ینگشتاا یبودم جا مطمی 

و  یداد... اخما فشار یم  :در هم شد و گفت نیشر

 !هانا میدون نیم-

کرد...   یم سکوتش من رو عصتر  نیهمچنان سکوت کرده بود و ا امکیس ویل

 :رضا و گفت یبلند شد و زد به شونه هو ی ویل

 ؟یکرد  یم چه غلیط ؟یبود یتو کدوم گور -

 :رضا حرف بزنه گفتم نکهیاز ا قبل

ز من خوردم زم- همون موقع  اره،یرو ب هیاول یو بهش گفتم بره جعبه کمک ها ی 

ز ب د یدهنم و من و با خودش کش ینفر دستش رو گذاشت رو  هیکه رفت  گل   ی 

ه ها، هرچ   ز صحنه رو  مخقز  ینایدورب ویل د ینفهم زدم کیس یم غیج ها و ستر

 !گرفته بودن

و  هم دستش  امکیموهاش و خاروندشون، س یکرد الدستاش رو محکم   نیشر

 !کرد  رو زده بود به کمرش و به اطراف با حرص نگاه یم

ز   هی د یندارم... با جایز  تیامن نا یخونه با ا نیا یکردن، من تو   یم وونمید داشیر

و  امکیبکنم... نگاه پر حرصم و از س یفکر  گرفتم و دوختم به رضا،   نیو شر
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 کمیبلند اومد نزد یسمتم، با قدم ها اد یاره کردم بنگاهم کرد که بهش اش عی    ش 

به  امکیکمکم کنه تا بلند بشم، نگاه س  د یبا د یو دستم و بهش بند کردم و فهم

 !روش رو برگردوند پاهام افتاد و حریص

 نیکه من بدتر   یاون لحظه ا ی... تو سادمیوا هو ی رفتم ویل قدم به سختر  چند 

 !راحت ازش بگذرن نا یذارم ا اتفاق رو تجربه کردم، نیم

 :گفتم  یو با لحن شزنش بار  امکیسمت س برگشتم

ز هست بود؟ اصال مگه شماها گ نیبه من، ا د یداده بود تیشما قول امن- که   ی 

ز همچ  ن؟یدار  ی  دشمنا ی 

 :کردم و گفتم  کیچشمام و بار  کمیبه چشمام نگاه کرد...  هت  فقط خ امکیس

ز چ-   شتونیپ قراره چند وقتر بدونم؟ به هرحال  د یهست که من با یت 
 

 زندگ

 .کنم، حقمه که بدونم

و   هت  ندادم و خ تیمن اهم ابروش و انداخت باال، ویل رگیز  ر یبرگشت و ز  نیشر

ز   یبرا اما انگار الل شده بود و حرفز  امکیچشم دوختم؛ س امکیبه س گفیر

زدم و به کمک رضا برگشتم و به سمت اتاقم حرکت  یز ینداشت، پوزخند ر 

 !و بدبختر  ند که با چه سختر کردم، بما

 :اتاقم شدم که رضا هم خواست وارد بشه که با اخم گفتم وارد 

احت کنم کجا؟ یم-  .خوام استر

به سمت تختم رفتم، تا  بستم و به سختر  شیجد یچهره یو محکم رو  در 

داشت، دو بار  رهام و گرفتم... بر نیم یو در آوردم و شماره مینشستم گوش

 :خواستم قطع کنم که باالخره جواب دادزنگ زدم و  گهید

 .سالم-
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 :گفتم  لرزویز  یصدا با 

 بهم حمله کرد... داشت خفم یم یکیامروز  فته،یم یبد یداره اتفاقا نجا یا-

ز راحت وارد ا  نیقو  یلیدشمناشون خ نا یکرد، رهام ا خونه بشن،  نیکه تونسیر

هم  اوشیبود، س دهیفا یر  ... انقدر دست و پا زدم ویلنمیرو نتونستم بب افشیق

 به قتل رسوندن نه؟ ینطور یا

 :نفس گرفتم که رهام آروم گفت کمی

 کرد؟  داشت خفتون یم-

 !دیو فهم کشیت هی نیهمه براش نطق کردم فقط ا نیا

 هیدماغ و دهنم،  یبود، دستاش رو محکم گذاشته بود رو  یآره... حس بد-

 .لحظه حس کردم واقعا کارم تمومه

 :اال و گفتصداش رفت ب باالخره

  ...ختیبوده؟ تمام نقشه هامون بهم ر  یپس مسعود کدوم گور -

ز تعجب صدام رو آوردم پا با   :و گفتم یی 

 اد؟یمگه مسعود قرار بود ب-

 :بعد گفت سکوت کرد ویل کمی اول

... از خانم برایر  میبه بعد خودمون مراقبتون هست نیاز ا د،ینباش ج  ینگران ه-

س ج  یه  باشه؟ د ینتر

 :گفتم  تینعصبا با 

 یچرا شر و ور م-
 

 .ندارم من اصال جایز  تیامن نجا یرهام؟ ا یک
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و  هو ی رو  گویسر   مثل االغ اومد داخل... هول شدم ویل نیدر باز شد و شر

ز پا اوردمین  !یی 

 .دیآروم باش خانم برایر -

و   :مشکوک نگاهم کرد و گفت نیشر

 ؟زیز  حرف یم با گ-

 :گفتم  لکسیر  یلیخ

 ه؟یزنم، مشکل دارم با مامانم حرف یم-

ز و اصال چ د یفهم نکهیمثل ا رهام گوشم برداشتم و   یرو از رو  نگفت؛ گویسر  یت 

و   :و گفتم نیگرفتم سمت شر

 !حرف بزن باهاش یخوا یم ت  بگ-

 :و گفت د یخند

 !امیذاشتم؛ پس من برم دوباره م داشتم ش به شت یم وونه،ینه بابا د-

و  ونت  وت کردم به سمت بنفسم و ف ون،ت  و تکون دادم و اون رفت ب شم

 :گفتم  آرویم یلیخ یگوشم و با صدا  یرو دوباره گذاشتم رو  گویسر 

 !شده تازه پاهامم زخیم-

 :رهام سکوت و شکست و گفت باالخره

گرفت من چه   رو یم اگه گویسر  د؟یسنج شما چرا جوانب رو نیم ،خانم برایر -

 ختم؟یر  شم یم یتو  خایک

 :تمگف  عصتر  و خوردم و با لحتز  خندم
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طرز حرف زدنت  نیباشه وگرنه حالت و به خاطر ا سادهیممکنه پشت در وا-

 !اوردمیجا م

 :صدام رو بردم باال و گفتم کمی

 !میزن بعدا باهم حرف یم ست،یبرو مامان اصال حالم خوب ن-

 .رو روش قطع کردم گویسر   زریر  بعد 

در  ر یز  یا هیانداختم... سا در نگایه ر یو به ز  ونت  و محکم فرستادم ب نفسم

و   دمینبود و فهم  .همون موقع رفته بوده نیکه شر

 قر یکرد... نفس عم  درد یم یلیتکونش دادم، خ کمیبه پاهام انداختم و  نگایه

 :و گفتم دمیکش

ر واقعا اگه اکس-  !ادیبده، دخلمون م یلینباشه خ نت 

بازوم، نگاه نگرانم و دور اتاق چرخوندم و  یو دستم و گذاشتم رو  د یلرز  بدنم

 :گفتم

 ؟کتز   کار یچ یخوا یم شیتازه اوله ماجراست هانا، با بق نیا-

بار نفسام لرزون بود... شدم شده بود و  نیاما ا دمیکش  قینفس عم هی دوباره

ز بودم از ترس اتفاق صبح بود  .مطمی 

و  سادمیرفتم... جلوش وا نهییتخت بلند شدم و لنگ لنگون به سمت آ یرو  از 

چشمام گود افتاده  ر یم، رنگ و روم زرد شده بود و ز خودم نگاه کرد افهیبه ق

 !بود

 بود بازش کردم، دستر  سادهیوا هت  شم کندم و موهام و که با گ یو از رو  شالم

 :و گفتم دمیبهشون کش
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 !بلند بود یعاشق مو  اوشیس-

ها  وونهیخودم زل زدم... مثل د یحرست نگاه ازشون گرفتم و به چشم ها با 

 :گفتم

 !ی  ترسو هیتو -

 :چهرم بهم پوزخند زد، ادامه دادم اما 

و  ختیر  نیچرا ا ده؟ی... االن چرا رنگت پر که شجایع  یکرد  فقط ادعا یم-

 !هان؟ جواب بده عویصز  ؟یرو دار  افهیق

ز به م دمیبا دست محکم کوب بعد  ز م یو چند تا از عطرها رو  د یلرز  ش؛یآرا ت  ولو  ت 

 !شدن

ز زم یرو  دمیکوبشم و پاهام و   یدستم و گذاشتم رو  نالون که درد تمام   ی 

ز زم یوجودم و گرفت و نفسم بند اومد... آروم نشستم رو   دمیو دستم وکش ی 

 :شدم، بغضم و قورت دادم و آروم گفتم چیباند پ یپاها یرو 

 تو شم کنم؟ چه خایک-

هم بود به دور و بر دوباره  یزدم و اخمام از درد تو  که نفس نفس یم  حایل در 

 :نگاه کردم و گفتم

 .به درد بخور کمیبلند شو و حداقل  ارم،یدر ب یعرضه باز  یر  د ینبا-

ز و به م دستم ز زم یکه رو   ی  بند کردم و بلند شدم، خم شدم عطرها ت   ختهیر  ی 

 !بود رو برداشتم و گذاشتم شه جاشون
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من و  یقبال موها نا یافتاد ا ادمیبرداشتم و خواستم شم بذارم که  شالمم

خوب خودت رو ول کرده  اوشیشب تولد س ه؟یچ ا یمسخره باز  نیا دن،ید

 !شهیحجابت م یادعا نجا یو حاال ا یبود

بستمش،  هت  تخت و موهام و جمع کردم و با گ یشال و پرت کردم رو  کالفه

ز ... همونت  و از اتاق رفتم ب دمیکش  میبه لباس مشک دستر  که پاهام رو   ی 

ز امحسوس به دوربن یلیبه ش و ته راهرو نگاه کردم و خ ونت  گذاشتم ب نگاه  ی 

ز   یمظبط  نا یدورب نیمطمئنم که صدا رو هم ا دم،یکش  کردم و پوفز   !کیز

 اتاق ورزش هم دارن؟ عتز یتونه باشه؟  یم همه اتاق ماله گ نیا عتز ی-

بود چون  اوشیس یبرا شیکیراه رفتم و در هر اتاق و باز کردم،  واشی واشی

 !واریعکسش رو چسبونده بود به د شادیتابلو بود و با اعتماد به نفس ز  یلیخ

اتاق ساده  هیرفتم، اون رو هم باز کردم که  یرو بستم و به شاغ اتاق بعد درش

 !ستین کیس  یمثل اتاق خودم بود و معلوم بود برا

ز ب نگاهم در قرمز رنگ نشست؛ ابروم و باال  هی یو رو  د یهمه درا چرخ ی 

 :انداختم و گفتم

 ه؟یاتاق ک ،چه رنگ باحایل یوا-

ذوق کردم و پرواز کردم سمت اتاقه و درش رو باز کردم، با عکس  الیک بعد 

لبم  یرو  تیموفق یاز رو  یاتاق خودشه، لبخند دمیشوش فهم یشاهانه 

رو ذوق  افمیبه اتاق انداختم و ق کامل نگایه  دم،یکش  قینشوندم و نفس عم

کمد   هیت و داش متیگرون ق  یمجسمه ها و تابلوها زده نشون دادم... حسایر 

ز پشت م کیبزرگ و ش  !و دم و دستگاهش بود و صندیل ت 



 
 

193 
 

ز و در اتاق و بستم و به سمت پا ونت  ب اومدم و  سادمیرفتم، ش راه پله ها وا یی 

ز باهم حرف یم امکینگاهم به س زدن و معلوم بود که  و شوش افتاد که داشیر

 .ستین نجا یحواسشون ا

 :زد و گفت یلبخندشفه کردم که متوجهم شدن، شوش  چندتا 

 زم؟یعز  یبهتر -

 :گردنم و آروم گفتم  یرو  دمیو کش دستم

  یا-
 

  بیک
 

 !نیک

 :به من نگاه کرد و گفت امکیس

در ضمن رضا  م،یکن  اد یخونه رو ز  نیا یکه محافظا  میهانا؟ با بابا قرار گذاشت-

 !به جاش میار یتر ب یمحافظ قو  هیکارش... قراره   ی   میرو فرستاد

 :دادم و گفتم و آروم تکون شم

 !دییخونه شما نیبه هرحال صاحب ا د،یدون باشه هرجور خودتون صالح یم-

ز چ هیسکوت کردم و انگار که  کمی  :اومده باشه گفتم ادمی یت 

بگردما...  نکهیکردم، البته نه ا  اتاقاتون فضویل یتو  کمیمن  ،آهان راستر -

 !داخلش و نگاه کردم

 :شلوارش بود گفت بیج یکه دستش تو   یو همونطور  د یخند امکیس

 .زمیعز  ستین یمورد-

و زهره مار، روم و ازش برگردوندم و دهنم و جمع کردم از حرص و  زمیعز 

 :اومد سمتم و گفت دمیبزنم که د باالخره برگشتم سمتش و خواستم حرفز 
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اگه دوست  ا ی م؟ت  برات بگ یخوا لباس یم م،یدار  کیکوچ  مهمویز  هیشب -

 .میبخر  گهیباهم د نو ت  ب میحارصز شو بر  یدار 

 :کردم و گفتم  شیهم تمسخر و چاشن کمیزدم و  مصنویع لبخند 

 حیترج اوش،یمونده تا چهلم س ینه، ممنون دارم... در ضمن، هنوز چند روز -

 !ارمیرو در ن میلباس مشک دمیم

ز هم یدهنش رو بستم برا حسایر   :شش رو تکون داد و گفت ی 

 !راحتر  یهر طور -

ز زم یرو  با تق تق عصاش شوش  :به سمتمون اومد و گفت ی 

احت کتز  کمی یخوا نیم-  زم؟یعز  استر

و به عنوان "نه" تکون دادم و به پاهام نگاه کرد که بردمشون عقب و با  شم

 :گفت  ناراحتر 

، زخم پاهات انگار خ میحارصز شو بر -  !قهیعم یلیدکتر

و به به شعت اومد سمتم و دستم و گرفت و ر  امکیجواب بدم که س خواستم

 :شوش گفت

 !برمش بابا من یم-

؟ دستم و کش  یم ینطور یچرا ا نا یال هللا ا الاله ز و مجبورم کرد همراهش  د یکیز

 :و گفتم دمیبرم باال، دستم و محکم کش

 !منتظر باش تا آماده بشم ستم،ین جیافل-

به  دمیوارد اتاقم شدم و در و کوب تیرو آروم تکون داد که منم با عصبان شش

، بذار خرجشون بره باال د یبا فشونهی... اصال وظهم، واال  ن دکتر  !من رو بتر
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ز چ هی رو هم برداشتم و از اتاق رفتم  میو گوش دمیشه هم کردم و پوش یت 

زده  هیاتاقم تک یجلو  وار یو به د بشیج یدست کرده بود تو  امکیس ون،ت  ب

 :دیپرس لکسیر  یلیبود، تا نگاهش بهم افتاد خ

 ؟یآروم شد-

 :زدم و گفتم کنه، لبخند عصتر   یم میداره عصب شتر یه بندار  ختر 

 م؟یآره آرومم، بر  -

اومد  ادمیکه   ارمیرو تکون داد و جلوتر راه افتاد، خواستم اداش رو درب شش

ز دورب  !شهیهست و سه م ی 

 یلیراه افتادم، درد پاهام خ هم فشار دادم و دنبالش به سختر  یرو رو  لبم

حفظ آبرو کنم مجبور بودم  نکهیا یو من برا کرد   داشت بهم فشار وارد یم

  !کمتر ناله کنم

 که افتاده بود فکر یم  ی  من سکوت کرده بودم و به اتفاقا مارستانیخود ب تا 

 ینداشتم و تک و تنها بودم... رهام و همکاراش چجور  بایز یپشت چیکردم، من ه

 من رو داشته باشن؟ یخوان هوا یم

 دکتر پاهام رو ضدعفویز  ه بود... وقتر تر از من سکوت کرد بیعج امکیس

کنه،   هیو پولش رو تصف مارستانیرفت تا صندوق ب امکیزد س شیکرد و بخ

کاغذ رو   هینفر از کنارم رد شد و  هی اد،یها تا ب صندیل یمنتظر نشسته بودم رو 

کاغذ آچهار تا   هیرد شد...  لکسیپاهام، با هول نگاهش کردم که ر  یپرت کرد رو 

و  دمیکش  قیمانتوم و نفس عم یگذاشتمش تو   عی    ز ترسم ش شده بود! ا

 .حواسش نبوده امکیس نمیچشمام و چرخوندم تا بب



 
 

196 
 

رو برگردوند و من رو نگاه کرد و لبخند زد، متقابال لبخند زدم و شم رو  شش

 یو دستم و گذاشتم رو  دمیکش  تکون دادم... فکر کنم متوجه نشده بود. پوفز 

شده، عرق  شتر یشده دردش ب جراچ نکهیگار بعد از اپاهام و فشارش دادم، ان

 یرو  دمیشالم رو کش یکرد، لبه ها  صورتم نشسته بود و کالفم یم یشد رو 

 عی    بلند شدم که ش  کرد و اومد سمتم، به سختر   هیتصو  امکیصورتم... س

 :گفت

 .بذار کمکت کنم -

که   یردو به عنوان موافقت تکون دادم و اون بازوم رو گرفت، اون م شم

بود و خودش رو  سادهیوا مارستانیپاهام دم در ب یکاغذه رو انداخته بود رو 

تفاوت بهم  نگاه یر  هیمشغول کرده بود، شش رو بلند کرد و  شیبا گوش الیک

ز انداخت و شش رو نامحسوس تکون داد... من از چ  یبرا اشتمختر ند یت 

ز هم مانتوم فشار  ر ینامه ز  یتکون دادم و اون دست آزادم رو رو  ز یشم رو ر  ی 

 .فتهیدادم تا ن

ز ماش در   قینشستم نفسم و عم وقتر  نم،یرو برام باز کرد و کمکم کرد تا بش ی 

ز هم سوار ماش امکیو مانتوم رو صاف و صوف کردم، س ونت  فرستادم ب شد  ی 

ز و ماش دور  مارستانیاز ب کمیخارج شد؛  مارستانیرو روشن کرد و از محوطه ب ی 

ز ماش هو یشد و  نگاهش کردم که  عجبرو زد کنار و نگه داشت، برگشتم و با ت ی 

 .نگاهم یآروم برگشت سمتم و نگاهش رو دوخت تو 

 .موضوع باهات حرف بزنم هانا هیخوام راجع به  یم-

 :و تکون دادم و گفتم شم

 نجا؟یباشه، فقط ا -

 :گفت  یجد یلیبه حرفم نداد و خ تیاهم
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  یما بذار  یخونه پا  یشد راحت رایصز  نقدر یتو چطور ا -
 

 ؟کتز   و با ما زندگ

 :و گفتم دمیپرسه؟ لبم و گز  داره یم نیا هیسوال چه

ز ب عهیموض هی -  !من و بابات ی 

شدم، چند لحظه  هت  ابروم و انداختم باال و کامل برگشتم به رو به رو خ بعد 

 :گذشت که دوباره گفت

 .کمکم کتز   د یبرم و تو با رانیخوام از ا من یم -

 :بهش انداختم و خونرسد گفتم نگایه مین

 ؟یدار  یاز یبه کمک من چه ن ،یبر  تویز  تو که راحت یم -

 :مقدمه گفت یر 

 !یاومد اوشیانتقام س یتو برا نکهیا یبرا -

نگاه کردم، چند لحظه نگاهش کردم و  امکیرو به شدت برگردوندم و به س شم

 :خنده و گفتم ر یبعد بلند زدم ز 

 شما؟ شیپ امیب د یچرا با وشایانتقام س یبرا ؟خویر  -

 :نگاهم کرد و گفت یجد

ز همون چ ،یانتقام اومد یقبول کن که برا - خوام... انتقام خون  که من یم  یت 

 !برادرم

 :و گفتم شیشونیدستم زدم به پ با 

 .امکیس یرد داد -

 :گفت  عصتر  و با لحتز  د یرو درهم کش اخماش
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  یایشت تو بدا یلیهانا... خودت و نزن به اون راه، چه دل -
 

 ؟کتز   خونه ما زندگ

 :داد زدم بلند 

 !دهیم اوشیس یخونه بو  نیا نکهیبه خاطر خودم، به خاطر ا -

ز نفس زنان نگاه کردم، صدام رو آوردم پا نفس  :و گفتم یی 

ز تو از عشق چ -  ؟ی! اصال تا حاال عاشق شدامکیس فهیم نیم یت 

 :لبش نشست و گفت یرو  مزخرفز  پوزخند 

 !که دوستش دارم  کیس  شیبرم، برم پ رانیخوام از ا یم که  نهیهم یبرا -

 :صورتش و گفت یرو  د یتعجب نگاهش کردم که دستش رو کش با 

ز قبل از مرگش همه چ اوشیس - که بابام االن   هیشما رو به نام تو کرده، کیل شت 

ز گرده؛ من همه چ  دنبال اونا یم انتقام  یبرا یدونم هانا... اگه اومد رو یم ت 

 !منم باهات هستم اوشیخون س

 :به چشمام نگاه کرد و نالون گفت شونیو پر  کالفه

 .من از بابام نفرت دارم -

 !به من هم گفته بود، نفرت از پدرش اوشیبود که س حرفز  قا یدق نیا

انقدر ازش نفرت دارن؟ نتونستم خودم رو نگه  نا یکرده که ا  کار یباباشون چ مگه

 :دمیآروم پرس یلیدارم و خ

 هم متنفر بود؟ اوشیچرا س ؟یدار  چرا نفرت -
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فرمون و شش رو هم گذاشت روش، کالفه  یدستاش رو گذاشت رو  دوتا 

اشکاش  یداد که به زحمت جلو  نشون یم نیبود... چشماش قرمز شده بود و ا

 :شش رو بلند کرد و جواب من رو داد قهیرو گرفته. بعد از چند دق

 ز  یکسمون رو تو   نیزتر یعز  نکهیبه خاطر ا -
 

 !ازمون گرفت ندگ

دهنش و روش رو ازم برگردوند، اخمام کامال در هم  یرو گذاشت رو  دستش

بنده؟ از  نیم شد... از کجا بدونم که خایل لحظه هم از هم باز نیم هیبود و 

 زنه؟ یم دستر  هیکجا بدونم که داره بهم 

ط وس یدیحاال که بحث و کش م؟ت  رو بگ اوشیداره من انتقام س یلیچه دل -من

 م؟ت  از بابات بگ د یرو با اوشیانتقام خون س چ   یبده که برا حیبهم توض

 قر یبرگشت نفس عم تا دوباره برگرده سمتم، وقتر  د یلحظه طول کش چند 

 :و گفت د یکش

شد، چون همون شب با  اوشیکرد و باعث مرگ س  چون بابام کوتایه -

برم داخل خواستم  و هرچ   دمیگلوله رو شن  یدعواش شد... من صدا اوشیس

، جلوم رو گرفته بودن، فر  ز  نیم زدم ویل زدم، نگهبانا رو یم یم اد ینذاشیر

... س ز  !بود میزندگ یمن تو  ادگار یتنها  اوشیذاشیر

 یکه صدا  یچشمام جمع شده بود و دستام مشت شده بودن جور  یتو  اشک

کردم االنه که منفجر   انگشتم بلند شده بود؛ حس یم یترق توروق استخونا

ز هم یبشم برا ز در ماش ی  ز پاهام از ماش تیبه وضع تیاهم و باز کردم و یر  ی   ی 

 ویلپاهام پخش شد  یبه هم... درد تو  دمیشدم و درش رو محکم کوب ادهیپ

گونه   یرو  زنیبشن و بر  هیچشمام تخل یندادم و گذاشتم اشکام از تو  تر یاهم

ز   دا یهام و راه خودشون رو پ  !کیز



 
 

200 
 

ز ماش یصدا  یم شیافزا میشدن هم به شدت گر  یم رد  ابونیکه از خ  ی  ها ی 

رفتم و  ابونیخ یشد بود تو  دهیکه کش  یا لهیداد، لنگ لنگان به سمت م

 هیدستام رو گذاشتم روش و خم شدم. باالخره سکوتم شکست و با صدا گر 

ز کردم... از هم  سیلاداره پ یکه تو   لیمیکه بفهمم واقعا اون ف  دمیترس یم ی 

... سادمیبا شالم اشکام رو پاک کردم و صاف واباشه.  اوشیس یکار بابا  دمید

ز و برگشتم و در ماش دمیکش  قر ینفس عم  ؛صندیل یرو باز کردم و نشستم رو  ی 

دم  یکرد... لبام رو رو   صاف نشسته بود و به رو به رو نگاه یم امکیس هم فرسر

 :رو زدم خالیص ت  و باالخره ت

 کارست؟یمگه بابات چ -

 :، لب زدسمتم و آروم نگاهم کرد  برگشت

ه بر  -  .خونه میبهتر

دم و اون ماش یرو رو  دندونام ز هم فرسر رو روشن کرد و راه افتاد... تمام مدت  ی 

ذهنم  یداشتم تو  امکیو شوش و س اوشیکه از اول با رهام و س  ی  تمام حرفا

 !و باور کنم حرف گ د یدونستم که با شده بودم و نیم وونهیشد، د رور یم

 :د سمتم و گفتاوم امکیس میدیرس وقتر 

 .بذار کمکت کنم -

کمکم کنه، لنگ   یکینکردم چون ضعف هم داشتم و واقعا بهتر بود  مخالفتر 

ش و صدا  م،یبازوم رو گرفته بود به داخل خونه رفت امکیکه س  لگان در حایل

و  یهم صدا شتر یو ب ومد یم  !بود نیشر

 :آروم گفت امکیس

ه؟ -  چه ختر
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 م،یرفت ومد یکه صدا از اونجا م  ی  رایبه سمت پذرو انداختم باال و با هم  شونم

و  امکیزد و بلند شد و رفت سمت س یمسعود جا خوردم... لبخند دنیاز د

 .بغلش کرد

کت یتو  نمتیب ... کم یمستیازت ن یتو؟ ختر  ی  مرام کجا بابا یر  -مسعود  !شر

 :مسعود... زد پشت کمرش و گفت دنیخر ذوق شده بود از د حسایر  امکیس

 .یو ما رو فراموش کرد یکار شد  ت  درگ ،ستر یشما ن میستما ه -

من و  یرو انداخت رو  طونشیمسعود نگاه بدجنس و ش دن،یآروم خند بعد 

 :گفت

 امک؟یس کتز   نیم معرفز  -

و   بودم... وقتر  سادهیکنار من نشسته بود، من همچنان وا  صندیل یرو  نیشر

 :بلند شد و بازوم رو گرفت و گفت د یجمله رو شن نیا

ز بش -  .هانا ی 

 :و گفت د یکش  قر ینفس عم امکیمن نگاهم به مسعود بود، س اما 

 !کتز   یکه بهت گفتم برام جور   یهمون مورد اوش،یس امرز ینامزد خدا ب -

و  د،یگفت و بعد خند  آهایز  مسعود  ... نمیبود تا من بش سادهیهمچنان وا نیشر

 !هکن  یم چه غلیط قا یدق نجا یبود که مسعود ا ت  من فکرم درگ ویل

و   :آروم گفت نیشر

 هانا؟ -

 یلب کردم و نشستم رو  ر یز  یزدم، تشکر  خودم اومدم و لبخند مصنویع به

 ا یو مسعود در حال حرف زدن بودن و منم نگاهم  امکیس ،سلطنتر  یمبال
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و امکیس ا یمسعود بود  یرو   نیم کرد و حرفز   هم به اون دوتا نگاه یم نی... شر

 !زد

 :کرد و گفت  برگشت سمت و من و نگاهم امکیس

 فتهیبرات ب ستیقرار ن اتفافر  چیه گهیمحافظ خوب گرفتم هانا... د هیبرات  -

 .زمیعز 

و   :باالخره سکوت رو شکست و گفت نیشر

که مسعود انتخاب کرده باشه به عنوان محافظ، قابل قبول و   میمطمئنا هرک -

 !قابل اعتماده

 :زد و گفت یلبخند گشاد مسعود 

و  یبزرگوار  - بد براتون افتاده که  یچند وقت انقدر اتفاقا نیا یتو  جان، نیشر

 نیبشم... به هرحال بهتر  میآرامش براتون سه یبرقرار  یتو  دمیخودم د فهیوظ

دفاع  نطور یمسلط به کاراته و تکواندو و هم ارم،یب ت  بود که تونستم گ یفرد

هم  که شما   دوارمیو ام ارممنکه قبولش د ه،یآدم قابل اعتماد ... حسایر شخض

ز قبول داشته باش  !ی 

 :مقدمه باز کردم و گفتم و یر  دهنم

 .اما رضا خوبه -

و   :با اخم گفت نیشر

، بهتر ن فتاد یاتفاق برات نم نیاگه خوب بود ا -  محافظت رو؟ تز یبب ستیدختر

 :گفت  یبلند یبا صدا یدار  شش رو تکون داد و با لبخند معتز  مسعود 

 !تو ا یب -
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طول  هیچند ثان نمش،یو بب کینزد اد یبودم تا بو منتظر  دمیشن پا یم یصدا

باال شم. شم و بلند کردم و از نوک  ساد یبهم و ثابت وا د یرس نکهیتا ا د یکش

زدم تا کت و شلوار و صو...  د یپاهاش بود د چرم و برافر  یپاش که کفشا

 !صورتش

ه ک  بهم وارد شده بود، در حایل یبد یلیرهامه!؟! شوک خ نکهی... انی... انیا

 :گفت  یجد هم بود با لحتز  یاخماش تو 

 .هستم خانم تونیبه بعد من محافظ شخص نیاز ا -

 :کرد و گفت  یخنده ا امکیس

 !معلومه از اون وارداست، دمت گرم دادا -

 :شش رو تکون داد و گفت مسعود 

 !نیکنم، خوشحالم که قبول کرد  خواهش یم - 

زش ب یماصورت رهام... چش یبودم رو  هت  من همچنان خ اما  از  شتر یستر

کرد. موهاش رو کامل فرستاده   یم یگذاشته شده بود و دلتر   شیبه نما شهیهم

 یها هم تو  گویسر   نیدونه از ا هیزده بود!  الشمیبیو س شیبود عقب و ر 

 بهافزوده بود. آب دهنم و قورت دادم و شم رو  تشیگوشش بود و به جذاب

ز آوردم پا سختر   :و گفتم یی 

 .خوب بود اون محافظ قبیل گمیبازم م ویل -

و   و در حایل دمیکش  ساکت شو... پوفز  یبا دستش آروم زد بهم به معنا نیشر

. س که قلبم تند تند یم ز وع کردم انگشتام رو شکسیر رو به من کرد و  امکیزد شر

 :گفت

ه لباسات رو عوض کتز  -  .هاناجان بهتر
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م... ولوم صدام لبم نشوند یرو  لبخند مصنویع هیخداخواسته بلند شدم و  از 

ز رو آوردم پا  :و گفتم یی 

 .باشه، با اجازه -

حوصله چشم ازش گرفتم و بعد از  شش رو تکون داد که یر  طونیش مسعود 

ز  نگاه به رهام لنگ لنگون به سمت اتاقم راه افتادم. رهام هم  مین هیانداخیر

ه سه نش نا یدورب یجلو  نکهیا یدر اتاق رو باز کردم و برا ومد،یپشت شم م

 :گفتم

 داخل اتاق رو نگاه کتز  یاول بر  شهیم ده،یترس یلیمن از اون اتفاق چشمم خ -

 نباشه؟ کیس

ز که شش پا  رهام تکون داد و  د ییبود در همون حالت شش رو به عنوان تا یی 

در اتاق رو باز کرد و داخل شد، چند لحظه گذشت منم پشت شش وارد شدم 

 .باز گذاشتم مهیو در و ن

 .بود خانم برایر  نیگفتم ا  که بهتون یم  یشه ا_ نق رهام

دم و انگشت اشارم و گرفتم سمتش و حریص یرو رو  دندونام  :گفتم  هم فرسر

 دم؟یم من سویر  یسر یظاهر م ینجور یا ابله... نگفتر  ،ابلیه هیتو  -

   لبخند 
 

 :لبش نشست و گفت یرو  کمرنیک

ز از چ -  .دیکردم ساده تر باهاش کنار اومد  که فکرش رو یم  یت 

 دمیحدقش چرخوندم و با دستم محکم کوب یو چشمام رو تو  دمیکش  پوفز 

تخت، شالم و از شم کندم و برگشتم  یرون پاهام و همزمان نشستم رو  یرو 

لبم نشست  یرو  ی... پوزخندگهید ینگاهش و دوخته جا دمیسمت رهام که د

 :و گفتم
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 !هم کنگذرم... نگا  ساده ازش نیم آره ساده باهاش کنار اومدم، ویل-

 :بود گفت یکه نگاهش به گوشه ا  نطور یهم

ه من برم بخانم برایر  ستیانگار حالتون خوب ن -  .ونت  ... بهتر

 :که گفتم  ونت  بره ب خواست

 .گفتم من و نگاه کن -

 :نگاهم نکرد... پام و آوردم باال و گفتم رو برگردوند طرف من ویل شش

ز بب -  .فتهیخش هم روم ن هی یشم اومده؟ تو قول داده بود ی  چه بال ی 

 :در هم شد و گفت اخماش

ز من همچ -  نیا یبهتون ندادم، از اول هم هشدار داده بودم خطر تو  قویل ی 

 نداده بودم؟ اده،یکار ز 

ز کردم، حق با اون بود... همچ  سکوت بهم زده بود و من االن داشتم  حرفز  ی 

 .یلیکردم خداوک  یم یرو  ادهیز 

 :گفتم  آروم

 .ونت  برو ب -

ز با موهام شدم. در  یبهش رو  تیاهم یر  بعد  تخت ولو شدم و مشغول ور رفیر

ز با خودم بودم... برگشتم به رهام که هنوز وا بود و به  سادهیحال کلنجار رفیر

ز زم  :کرد، نگاه کردم و بلند تر گفتم  نگاه یم ی 

 !ونت  گفتم برو ب -

 :گفت  یجد یلیشش رو آورد باال و خ کمی
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به طرف مقابلتون  د یار یکم م  و وقتر  د یکن  رخورد یمب ینجور یهم شهیشما هم -

ایم یر  ز چ هی د؟یکن  یم احتر  ؟خانم برایر  د یدونست رو یم ت 

بهش چشم دوختم، شش رو آورد باالتر و باالخره نگاهش رو انداخت  منتظر 

 :تر از دفعه قبل گفت یچشماش! جد یاز شما دم،ینگاهم. لرز  یتو 

 !دیادب یر  یلیشما خ -

شدم، داغ شدم، نبض پلکم  حرف رو زد... عصتر  نیرک بهم ا یلیخخوردم،  جا 

وع کرد به زدن ویل ز فقط نگاهش کردم. شش رو دوباره انداخت پا شر و آروم  یی 

 :پر از نفرت گفتم به سمت در رفت که با لحتز 

ز چ هیتو هم  -  ؟دویز  رو یم ت 

 .حرف رو بهش بزنم نیرو جمع کردم تا ا میتمام انرژ  ساد،یوا

 !متنفرم یلیت خاز  -

لبم نشست و چشمام رو  یرو  رو کامال حس کردم... پوزخند مزخرفز  نیا د،یلرز 

 !نگاهش نکنم، دروغ گفته بودم بهش گهیبستم تا د

 عی    رفته، چشمام رو باز کردم و ش  دمیبرخورد در به هم اومد و فهم یصدا

 یجار  دهنم و اجازه دادم اشکام یسوخت و پر از آب شد. دستم و گذاشتم رو 

 بشن؛ چت شده هانا؟ چرا انقدر برات مهم بود که اون حرف رو زد؟

 .کردم  شم و خودم رو خایل یو گذاشتم رو  ونت  ب دمیشم کش ر یو از ز  بالشت

***  

 :با لبخند نگاهم کرد و گفت مهال 
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ز زود گذشت، انگار هم یلیخ -  کنارمون بود و یم  اوشیبود که س روز ید ی 

 !دیخند

 :و گفتم دمیکش  قر یشست، نفس عمچشماش ن یتو  اشک

،یموندن ن یآدما برا - ز  !ری... چه زود چه دنت  م یروز  هیهمه  سیر

 :پر از آرامش گفت دستم و با لحتز  یرو گذاشت رو  دستش

 .راحت بود که دوستت داشت التیخ هانا جان، ویل ستیدرسته که کنارت ن -

 که لجوجانه یم  ه اشیککردم از قطر   یم . سیعدمیرو تکون دادم و لبم رو گز  شم

 !هم موفق شدم یکنم که تا حدود  یت  گونه هام جلوگ  یرو  زهیخواست بر 

 :مهال کردم و گفتم مشیک یبه چشما نگایه

 .زمیعز  مریس -

 :به اطراف انداخت و گفت رو تکون داد و نگایه شش

خونه بزنم چ هی مت  م - ز ز ش به آشت   .کم نباشه  یت 

مبل بلند شدم  یز من دور شد. خودم هم از رو رو تکون دادم، بلند شد و ا شم

اومده بودن به سمت  اوشیمراسم چهلم س یکه برا  تر یبه جمع تیاهم و یر 

بکنم و مجبور بودم  تونستمنیم یکار   ویل کرد رفتم. پاهام هنوز درد یم ونت  ب

 یجلو  ی  روز کذا اون یانداختم. صحنه ها تحمل کنم. به باغ و گل هاش نگایه

 .عوض کرد شهیرو نم تیواقع رفتم،از رو نیم یلچشمم بود و

 یجد یا افهیبا ق  دمیرو کنارم حس کردم، برگشتم که رهام رو د کیس  حضور 

ازم محافظت کنه.  د یو با گاردمهیمثال باد ستیتعجب ن یکنارم. جا  سادهیوا
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چه  ا یباهام داره  حواسم باشه رهام چه نسبتر  نکهیزدم و بدون ا لبخند تلجز 

 :گفتم  اد یبدم م قدر ازش

 .اوشیچهل روز گذشت از نبودن س -

صورتم نگاه  کینزد ی  که به جا  کرد و در حایل  لیسمتم متما رو کیم شش

 :گفت  کرد یم

  نیبه بهتر  د یبا ،عمر گذراست خانم برایر  -
 

 .کرد  نحو زندگ

 :به حرفش زدم و ابروم و انداختم باال و گفتم یپوزخند

 نحو؟ نیبهتر  -

وان تاسف تکون دادم و قدم برداشتم به سمت گل ها. پشت شم رو به عن شم

 .نگفت ج  یاومد و ه

عاشق گل الله  اوشیزدم، س و لبخند تلجز  دمیگل الله شخ کش  یرو  دستر 

 .بود

وع کردم قدم زدن. صدا دمیکش  قر یعم نفس ها  ونیها و ش هیگر   یو شر

عشقم  یدم براخلوت خو  یکه آروم تو   خواستمو من یم کرد یم تمیاذ یبدجور 

 .کنم  هیگر 

و کالفه به اطراف نگاه کردم. چرا  ونت  نفسم و با بغض فرستادم ب سادم؛یوا

 .دمیکش  قیقلبم و نفس عم یشدم آخه من؟ دستم و گذاشتم رو  آروم نیم

 حالتون خوبه؟ _ خانم برایر  رهام

ز و به طرف شم  :تکون داد و گفتم ی 

 .اصال -
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 :زد گفت ش توش موج یمکه آرام  تر و با لحتز  کینزد اومد 

احت کن د یخوا یم - ز غمگ یفضا د یشا د؟یاستر مجلس حالتون رو بد کرده  ی 

 .باشه

ز و دوباره به طرف شم  :به عنوان مخالت تکون دادم و گفتم ی 

 .باشم نجا یدور از ا ونت  خواد برم ب نه. دلم یم -

 :پا و اون پا کرد و گفت نیا کمی

ه بر  -  د؟یختر بد د یخوا یم. فقط قبلش ونت  ب میپس بهتر

 :گفتم  کردم و با لحن حریص  اخم

 .ستینه. به اونا مربوط ن -

ز به  یو برا به لباسام انداختم، ش تا پا مشیک نگفت و من نگایه ج  یه رفیر

 .مناسب بود. راه افتادم که رهام هم پشت شم اومد ونت  ب

ز _ با ماش رهام  د؟یر نیم ی 

 :محکم گفتم و با لحتز  یجد

 .کنم  یرو  ادهیام پخو  نه یم -

ش و صدا  باز سکوت کرد و یر  شده ویل از دست من حریص بود حسایر  معلوم

کردم... انقدر   دنبالم راه افتاد. قدم زدنم آروم بود و فقط به اطراف نگاه یم

 .ومدیرفتم که رهام شونه به شونم راه م آروم راه یم

 یم ابونیخ یتو  نجور یو هم میاومد ونت  ب نکهیگذشته بود از ا  یا قهیدق ستیب

 :هوا گفتم که یر   میدیچرخ
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وع کن میخوا یم پس گ -  کردن مدرک؟  دا یبه پ میشر

 :شلوارش و گفت بیج یدستش رو کرد تو  رهام

وع  د یموضوع بگم. امشب با نیخواستم بهتون راجع به ا یم تشیواقع - شر

 !که همه خوابن  . موقیعمیکن

و برگشت  ساد یونم متقابال واو برگشتم سمتش و نگاهش کردم، ا سادمیوا

 .نگاهم نکرد سمت من ویل

 آخه؟ ی_ امشب؟ چجور  من

 :و نگاه کرد و اخماش درهم شد و گفت اطراف

ه برگرد ،خانم برایر  مینظر باش ر یممکنه ز  -  .دمیم حیخونه، بهتون توض میبهتر

 یکیدستش رو دراز کرد تا اول من برم، با اخم نگاه ازش گرفتم. متنفرم  بعد 

 .جواب بذاره الم رو یر سو 

مراسم  میدیرس وقتر  شد،و من اخمام اصال باز نیم میسمت خونه راه افتاد به

 .خونه نبود یتو  چکیسیتموم شده بود و ه

.  دمیشدم که د ی  رایپذ وارد  ز خدمتکارا در حال جمع کردن خرت و پرت ها هسیر

و  امکیبا چشمم دنبال س  .نبود ازشون یختر  چیه گشتم ویل  نیو شر

 .ومدیرفتم دنبالم م قدم راه هم یم هی حتر  رهام

 :شد که با دستم نگهش داشتم و گفتم از خدمتکارا داشت رد یم یکی

و  -  کجاست؟  نیشر

ز رو انداخت پا شش  :و گفت یی 
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ز خانم -  .باال هسیر

و  دمیلب کردم و به سمت پله باال رفتم. رس ر یز  یتشکر   هیو  نیجلو در اتاق شر

دستش رو  یتلفن تو  دمیهش در رو تا آخر باز کردم که دب تیاهم تقه زدم و یر 

ز آورد پا عی    ش  ز و با تعجب به من و رهام نگاه کرد. نگاهش ب یی  من و رهام  ی 

 بیج یتو  اشترو گذ شیو گوش ونت  و بعد نفسش رو فرستاد ب د یچرخ

 .شلوارش

 :شدم که شش و تکون داد و گفت هت  خ افشیو ق شیبه گوش مشکوک

ز چ -  ا؟شده هان یت 

سمت داخل رفتم و به رهام اشاره کردم در رو ببنده، در و بست و همون جا  به

 .سادیوا

و   :به شتاپاهام انداخت و گفت نگایه نیشر

 .ازتا دمیسوال پرس -

 :گوشش و گفتم  کیو بردم نزد شم

 ؟یکرد  یم کار یچ -

 :عقب و گفت د یخودش رو کش کمی

 ؟یتو کجا رفته بود نمیاصال بگو بب وونه؟ید هیچ ا یمسخره باز  نیا -

 :ابروم و انداختم و گفتم یتا هیزدم و  بدجنیس لبخند 

 .هوا بخورم. خوب، نگفتر  کمی ونت  رفتم ب -

 :و گفت د یبهش نگاه کردم که خند منتظر 
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 .نزاکت یر  هیخصوص -

 :شد گفتم و با لحتز  یعیبه رهام اشاره کرد. برگشتم سمت رهام و کامال طب بعد 

 .ونت  از اتاق برو ب -

 :شد گفت متقابال 

 ...اما خانم -

 :حرفش و بلند گفتم ونیم دمیپر 

 !ونت  گفتم برو ب -

چشماش؛ نگاهش رو گرفت و از  یسمت من که زل زدم تو  د یچرخ نگاهش

و  دمیکش  قر ی. نفس عمونت  اتاق رفت ب و همون  نیو دوباره برگشتم سمت شر

 :گفتم  نمیتختش بش یرفتم رو  طور که یم

 .کن  فیخب تعر  -

 :تعجب گفت با 

 رو؟ چ   -

ز ت  :و گفت د ینگاهش کردم که خند ت 

م بود ج  یآهان. ه -  .دوست دختر

 :و تکون دادم و ابروهام و انداختم باال و گفتم شم

 .منم که شاخ دارم -

 :تخت و بهم زل زد و گفت ینشست رو  کنارم

 .رو راست حرفت رو بزن ؟یاالن چرا بهم شک کرد -
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 :تمبرگشتم سمتش و گف کامل

ز پا ارمیرو ب میو من هول زده گوش اگه تو وارد اتاقم بیسر  -  ؟کتز   شک نیم ،یی 

 :نگاهم کرد و گفت کمی

 .یوارد شد ی  هویحق با توئه. اما تو  -

رو دراورد و رمزش رو زد. با دقت به  شیو گوش بشیج یدستش رو کرد تو  بعد 

 ستیل یبود. رفت تو  چ   دمیانقدر تند زد که نفهم شدم ویل هت  رمزش خ

 ."سودابه" بود یتماسش برا نیرو گرفت سمتم. آخر  شیتماس ها و گوش

 :شدم و گفتم هت  بهش خ لکسیر 

 .دمیخوب فهم -

و  بشیج یرو خاموش کرد و دوباره گذاشت تو  شیکرد و گوش  ی  صدا یر  خنده

 :گفت

 !یار یدرب د ی. تو هم باارنیدر ب مییرو از تن دا امشب قراره لباس مشیک -

 :حوصله گفتم و یر  دمیبه صورتم کش دستر  کالفه

ز به هم -  ؟یزود ی 

 :آروم گفت ی  رو تکون داد و با صدا شش

ه باهاش کنار ب گهیتموم شد د -  .زمیعز  یایهانا، بهتر

زد و دستام و گرفت  یکردن. لبخند  چشماش نگاه کردم که مهربون نگاهم یم به

 :و فشار داد و گفت

 .ش و روت بکش. بلند شو دختر خوب به دستر  هیحاال هم بلند شو برو  -
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و مجبورم کرد بلند بشم. در اتاق و باز کرد و  د یبلند شد و دستم و کش خودش

برگشت سمت ما و  میاومد ونت  . رهام بالفاصله تا بونت  من و از اتاق برد ب

 یما قفل شد... کم کم نگاهش باال اومد و نشست تو  یدستا ینگاهش رو 

 !منم بهش زل زده بودمبود که  بیمن. عج یچشما

و   _ هانا؟ نیشر

و  یصدا با   .به خودم اومدم و بهش نگاه کردم که اخماش در هم بود نیشر

ز چ -  شده؟ یت 

 :آروم گفت باز شد و با لحتز  کمی اخماش

احت کن و همون جور که گفتم  کمیاتاقت  یبرو تو  - به ش و روت  کمیاستر

 .برس

ز نو تکون دادم و دستام رو از دستاش ر  شم به  نگایه میها کردم و با انداخیر

ز رهام که حاال شش پا بود به سمت اتاقم رفتم و در و بستم. نفسم رو  یی 

 .بودن خی خیکه   دمیبه صورتم کش و دستر  ونت  فرستادم ب

س به سمت آ لبم شدم.  هت  اتاقم رفتم و به صورتم خ نهییو گاز گرفتم و با استر

 .د افتاده بودچشمام گو  ر یابروهام پر شده بود و ز 

گرم دوش آب هیراست به سمت حموم رفتم و  هیو از شم کندم و  شالم

 شد تنم کردم. به هر حال نیم بازم لباس مشیک ونت  گرفتم. از حموم که اومدم ب

 ی. موهام رو شونه کردم و نشستم رو ارمیرو از تنم درب میشخود لباس مشک

 .رفتیم یلیو  یلیو ق قرار بود  تخت و به اطراف نگاه کردم. دلم یر 

 .بازتر شده بود کمیرفتم... رنگ چهرم  نهییبلند شدم و به سمت آ دوباره
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شده بود؟ به سمت در رفتم و بازش کردم. رهام پشت  ینجور یاحواالتم ا چرا 

اف کنم از نگاه کردن بهش  د یبود. به ش تا پاهاش نگاه کردم، با سادهیدر وا اعتر

 !شدمنیم ت  س

 :م و گفتمصداش کرد آروم

 .دارم از یتو اتاقم به کمکت ن ا یب-

 :شد گفت یلیرو تکون داد و خ شش

 .حتما خانم-

داخل و اون پشت شم اومد. در و بستم و موهام و فرستادم پشت گوشم  رفتم

 .آوردمداشتم حرصش رو در یم یجور  هی. سادمیو جلوش وا

- 
 

 .میکن  کار چ   د یامشب با قرار بود بهم بیک

ز ل انداخت پارو کام شش معلوم بود از شلخت بودن من معذب بود و من  ،یی 

ز هم ز هم یتو  د؟یدکه حرصش بدم. چرا من رو نیم  خواستمرو یم ی  فکرا  ی 

 .بودم که با صداش رشته افکارم پاره شد

ز . هممیکارمون رو انجام بد  د یهمه خوابن ما با وقتر - ش  هیمن رفتم  شبید ی 

دم به و گویسر  ل دورب به آب دادم و ست  ز بچه ها تا کنتر و کار  اد یها دستشون ب ی 

ز   .ما رو امشب راحت کیز

 :شدم و گفتم کشینزد کمیو  دمیکش  قر یتکون دادم و نفس عم و 

 م؟یکن  کار فقط بگو قراره چ   ؟یدیچرا انقدر بحث رو کش م -

 یکه بو   یشدم؛ طور  کشیآورد باال که ناخواسته دوباره نزد کمیرو  شش

 .خورده مشامش یمشامپو موهام هم ب
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شش رو بلند کرد  هو یقدم عقب رفت و  کی دم،یرو شن دنشینفس کش یصدا

نگاهم  کمی. اوردمیخودم ن یبه رو  ویل دمینگاهم کرد که ترس با اخم وحشتنایک

 :و خشن گفت یجد کرد و بعد با لحتز 

 ا یدنبال عالئم  د یشما امشب با ،بگم خانم برایر  تونمو بهتون فقط یم نیا -

ز بگرد که ثابت کنه قاچاقج    دارگم  .نیهسیر

 .من بست یطتایش یزد به اون راه و چشماش رو رو  ! باز هم خودش رو لعنتر 

روش، چشمام رو  دمیازش گرفتم و به سمت تختم رفتم و دراز کش رو  نگاهم

ز نفرت انگ بستم و با لحتز   :گفتمت 

 .گورت و گم کن حاال -

و همون طور چشم  دمیبلند در رو شن محکم و  یهم نشد که صدا قهیدق کی

 !ونت  ب ختیبسته از چشمام اشک ر 

*** 

که در اثر خواب گرفته   ی  و با صدا دمیدر اتاق هول زده از خواب پر  یصدا با 

 :بود گفتم

ز بفرمائ -  .ی 

 :شش رو آورد داخل و گفت امکیآروم باز شد و س در 

 کردم باالخره؟  دارتیب -

 :و گفتم دمیم کشبه چشم ها که دستر   د یخند بعد 

 .شدمیم دار یب د یبا گهید -

 :گفت  خاروند که دستش رو یم  اومد داخل و در حایل کامل
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ز پا ا یآب به ش و صورتت بزن ب هیمهمون ها اومدن، -  .یی 

 :گفتم  حایل رو تکون دادم و با یر  شم

 .بلند شدم گهیباشه د ،زیز چه قدر حرف یم امکیس -

زورم  چشمم بسته و حسایر  هیچشمم باز بود  هی ون،ت  و از اتاق رفت ب د یخند

 .از جام بلند شم ومد یم

دست و  رفتم و  ی  بود با شوصدا بلند شدم و به سمت دستشو هر زحمتر  به

 به سمت شالم رفتم و یر  ونت  که اومدم ب  ی  صورتم رو شستم. از دستشو

. ونت  فتم بشم و از اتاق ر  یموهام بازه و نم دار انداختمش رو  نکهیبه ا تیاهم

قرار گرفت و  ماومد طرفم و پشت ش  عی    من ش  دنیبود که با د سادهیرهام وا

ز بهش به سمت پا تیاهم من یر  ز رفتم. در همون ح یی  باال بلند  ازهیخم هی ی 

 .دمیکش

ز رفتم پا وقتر  ، مسعود هم  یرو  دمیمهال و پدر و مادرش رو د یی  ز مبل نشسیر

وابم رو دادن. شوش نگاهم کرد و بود. به طرفشون رفتم و سالم کردم که ج

 :مبل و گفت یدستش رو زد کنار خودش رو 

ز بش نجا یا ا یب- م ی   .دختر

سمتش رفتم و نشستم کنارش، از سمت راست مسعود کنارم بود. نگاهم  به

. سهیکنارم وا  اد یزد که به رهام نگاه کردم و اشاره کردم ب یکرد و لبخند مرموز 

عود ابروش و رو انداخت باال که منم متقابال که مس  ساد یاومد کنارم وا لکسیر 

کرد و اون   یم میعصب اشتابروم و انداختم باال و زل زدم به چشماش. دوباره د

 .کردو باد یم تمیرگ خر 

 :خم شد و در گوشم گفت رهام
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 .خانم برایر  کنمخواهش یم-

ز هم یبرا زد صداش موج یم یالتماس تو  لحن چشمام رو از  لکسیر  یلیخ ی 

 :گرفتم و رو به جمع گفتم  مسعود 

و -  کجاست؟  نیشر

 :پاهاش رو جمع کرد و گفت امکیس

 .دیخواب ومد،یخوابش م-

همه به من ارصار کرد حاال خودش گرفته  نیتعجب نگاهش کردم! اون ا با 

 .اومدم ونت  مادر مهال از فکر ب یبا صدا ده؟یخواب

خدا رحمتش کنه  ،میار یرو از تنتون در ب تونیکه لباس مشک  میما امشب موند -

که شما عذاب   ستیهم ن رایصز  ویل دونمجان رو، باورش سخته یم اوشیس

  .دیبکش

بلند شد اومد  در آورد و  لبایس یمهال اشاره کرد و مهال از کنارش جعبه به

ز م یسمت ما و گذاشت رو  که نامحسوس به مسعود   هیگر   ر ی. شوش بلند زد ز ت 

 .کردنگاه کردم که داشت به شوش نگاه یم

 :چشمش و اشکاش رو پاک کرد و گفت یدستش رو گذاشت رو  شوش

 .شد فیپرسم ح-

به شوش  نگاه کردم که داشت با نفرت خایص امکیدر هم شد و به س اخمام

 .کردنگاه یم

 :و گفتم دمیکش  قر یعم نفس

 .نیممنون لطف کرد-
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  مادر 
 

 :بهم زد و بالفاصله خوده مهال گفت مهال لبخند کمرنیک

 !نمتیا جون دوست دارم از فردا شحال ببهان -

باشه؟ لبخند کمرنگ و  تونهدرک یم رو مشت کردم، آدم چه قدر یر  دستم

 :بود بردم تو شالم و گفتم شونیزدم و موهام رو که پر  یشد

 .با اجازه بابا شوش حتما-

 نگایه میبشم! ن کیبه شوش نزد من نشست. قرار بود کیل ینگاه ها رو  همه

زده بود. نگاهم رو گرفتم و دوختم  بخیسر  تیود انداختم که لبخند رضابه مسع

 :گفت  یبه شوش که با لحن ذوق زده ا

م، راحت باش دوست ندارم مشیک-  .تنت باشه دختر

 اوشم،یچشمام. من رو ببخش س یاشک نشوندم تو  یزدم و زور  یلبخند

 !مجبورم

دم که به من نگاه نگاه کر  امکیبغض و به س یو جمع کردم به نشونه چونم

ز از نگاهم چ خواستو یم کرد یم  .بفهمه یت 

 :و گفتم میشونیپ یو گذاشتم رو  دستم

از جمعتون  تونمفکرم رو آزاد کنم. یم کیمی د یبا ست،یحالم خوب ن د یببخش-

 مرخص بشم؟

 :دستش جا به جا کرد و گفت یعصاش رو تو  شوش

م-  .آره حتما دختر

 :آروم گفتم ی  دب و با صدامو  یلیشدم و رو به جمع خ بلند 

 .ت  . شب بخخواممعذرت یم ن،یلطف کرد یلیخ-
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 .سمت راه پله ها راه افتادم و رهام دنبالم به

نگاهم کرد و آروم رفتم  عی    و به مسعود نگاه کردم که ش  سادمیراه پله وا وسط

 :که رهام آروم گفت  داشتباال اونم نگاه از من بر نیم

ز بفرمائ-  .تر عی    ش  ی 

 :گفتم  همه دور شدم با لحن عصتر  د یاز د فتادم و وقتر ا راه

 .تو اتاقم ا یب -

اومد تو در و  داخل. وقتر  اد یرهام ب سادمیاتاق و باز کردم و وارد شدم و وا در 

 کشیو رفتم نزد وار یکه خورد به د  نشیبستم و ناگهان دستم و محکم زدم رو س

 :گرفتم سمتش و گفتم  د یو دستم و به نشونه تهد

 .یدیعه آخرت باشه به من دستور مدف -

ز اول یبرا ش تو   شیبار نگاه جنگل ی  ز نگاه  یگشاد شد و به من نگاه کردن، نگاه ستر

 !غرق شده بودن. چشماش چه قدر قشنگه مییایدر 

 :گرفته گفت  ی  بود که با صدا نشیس یهنوز رو  دستم

 .خانم برایر -

برم کنار،  استمخو . اما من نیمزد موج یم شیلعنت یاون صدا یتو  التماس

 .نگاهش کنم خواستبار دلم یم وانهید

 :پشتم و کردم بهش و گفتم تیهولم داد که به خودم اومد و با عصبان کمی

 .نجایا اد یبگو ب امکیبرو به س -

 .دمیبرخورد در رو شن یو فقط صدا ومد یازش درن ی  صدا چیه
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ور. دستم و نتختم نشستم و شالم و از شم برداشتم و انداختم او  یرو  رفتم

 .و کالفه فرستادمش عقب موهام و عصتر  یکردم ال

 :حال گفتم تقه در یر  یصدا با 

 .تو ا یب-

 :گفت  بستکه داشت در و یم  اومد داخل و در حایل امکیباز شد و س در 

 هانا؟ کارم داشتر -

 :کردم و شم رو تکون دادم، گفتم  نگاهش

ز بش ا یب-  .نجایا ی 

 ون اومد نشست کنارم. اول سکوت کردم ویلتخت و ا یبا دستم زدم رو  بعد 

 :گفتم  قهیبعد از چنددق

 ؟یبهم شک دار  کنمچرا حس یم امکیس-

ز رو که پا شش  :بود آورد باال و به من نگاه کرد و گفت یی 

 گفته من شک دارم بهت؟  گ -

 :و گفتم دمیکش  پوفز 

 !گهیرو بهم م نیحسم ا گمیگفته، م  نگفتم کیس -

 :لطافت گفت کرد و با   آرویم خنده

 .ندارم بهت شیک چینه ه زم،یعز  کنهحست اشتباه یم-

   لبخند 
 

 !گهیزدم، مثل روز روشن بود که داره دروغ م کمرنیک

 :که دوباره من گفتم  میسکوت کرد گهید کمی
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 .دیباش انیرو بگم در جر  موضویع هیخواستم  -

 :نگاهم کرد و لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم سوایل

 شهیاتاقم بخوابم. م یتنها تو  ترسمباغ شب ها یم یاون اتفاق تو  من بعد از -

 بود؟ پرس محافظه، اوممم اسمش چ   نیا

 :گفت  یو جد عی    ش 

 .رهام-

 :گفتم و ادامه دادم  آهایز 

 اتاقم محافظت کنه؟ یتو  اد یشب ها ب شهیم-

 :و محکم گفت یجد

 !برسه بینه هانا، ممکنه بهت آس -

 :زدم و گفتم یپوزخند

به من شک  دمیشا نش؟یچرا محافظ من کرد ستیگه قابل اعتماد نپس ا -

 .کتز در موردم یم یو فکر  یدار 

 :موهاش رو چنگ زد و گفت عصتر 

 .نبود نیکم چرت و پرت بگو، اصال منظورم ا-

 :موندم و با همون پوزخند نگاهش کردم که خودش دوباره گفت ساکت

 .حواسم هست باشه، ویل -

   لبخند 
 

 :فتمزدم و گ کمرنیک

 .ممنون -
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 :گفت  رفترو تکون داد و بلند شد. همون طور که به سمت در یم شش

احت کن عز  -  .اتاقت ارهیغذات رو ب گمیبه خدمتکار م زم،یاستر

 قر ی. نفس عمونت  و تکون دادم و اون در رو باز کرد و از اتاق رفت ب شم

 .ونت  و محکم فوتش کردم ب دمیکش

*** 

 :ر باز شد و رهام اومد داخل و گفتزده بودم به سقف که د زل

ل شدن توسط   نا یتمام دورب ،خانم برایر -  د یبا د یسازمان. اگه حارصز هستکنتر

ز هم وع کن ی   .میاالن شر

ز تخت پا یاز رو  عی    ش  رهام  یجلو  وضیعبا چه نکهیبه ا تیاهم اومدم و یر  یی 

 :هستم، موهام رو فرستادم پشت گوشم و آروم گفتم

 .میبر -

 :و گفتم دمیکه دستش و کش  ونت  بره ب خواست

 ؟یهمه جا رو چک کرد-

 :و گفت ونت  ب د یرو از دستم کش دستش

 .تخت التونیآره خ-

رو تکون دادم و رهام اول از در خارج شد من هم پشت شش. هر دو  شم

 .کردمپشت شم و نگاه یم گشتمبر یم داشتمکه بر یم  قدیم

ز پله ها که پا از  ز هم یبود برامطلق  یکیتار  میرفت یی  به رهام که  دمیچسب عی    ش  ی 

آروم  ی. لج کردم و محکم تر دستش رو گرفتم و با صداد یمحکم دستش رو کش

 :گفتم  و عصتر 
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ز و چ کهیذره شعور داشته باش. تار  هی-  !نمیبرو نیم یت 

 :دمیصداش رو شن ویل دمشیدنیم

 .دیت  کتم رو بگ  یباشه، حداقل لبه-

بدنش و لبه کتش رو گرفتم و همزمان  یرو  دمیو دستم رو کش دمیکش  پوفز 

 .زدم لبخند بدجنیس

ز چ هی یراه افتاد و منم پشت بندش، هر لحظه صدا اون  یبا صدا ومد،یم یت 

 :. آروم گفتمخورد صورتم یم یکه تو   گریم  یو نفس ها وار یشدم به د دهیپا کوب

 ...چ  -

 :و گفت د یحرفم پر  وسط

 .     سیه-

 وونمیداغش داشت د ینفسا نزدم ویل حرفز  چیو ه رو تند تند تکون دادم شم

. دوتامون ونت  فرستادم ب قی. روم رو کردم سمت راست و نفسم رو عمکرد یم

 .به هم حالمون بد شده بود و کامال مشخص بود یکیهم از نزد

دهنم تا  یچشمام گشاد شد و دستم و گذاشتم رو  دمینفر رو د هی یهیسا

رو  نیو هر لحظه ترس ا زد قلبم تند تند یمفضا.  یتو  چهینفسام نپ یصدا

 .میداشتم که لو بر 

خونه و المپش روشن شد. رهام هم  یرد شد و رفت تو  ینجور یهم هیسا ز آشت 

 عی    منم پشت شش و رفت سمت اتاق شوش و ش  د ییراه افتاد و دو  عی    ش 

در، برگشتم و به پشت شم  قفیل یدستش گرفت و کردش تو  یسنجاق ش 

 :و همزمان به رهام گفتم اد ین کیس  نگاه کردم که
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 .تر عی    ش  -

وع  دمیکه کالفه کنارش زدم و سنجاق رو از دستش کش  شد باز نیم در  و شر

ز که صدا اومد و نگاه خوشحالم و انداختم به رهام و  یکیت یکردم ور رفیر

 :ل**ب زدم

 !باز شد-

ل. رهام خوشحالش رو به در دوخت و من آروم در رو باز کردم و رفتم داخ نگاه

پشت شم اومد و در رو آروم بست و نور چراغ قوه افتاد وسط اتاق. اتاق پر از 

 .طال یمجسمه بود، اونم مجسمه ها

 :آدم بود رفتم و گفتم هیمجسمه که شب هیباز به طرف  دهتز  با 

ز عجب چ-  !هیت 

 :گفت  آرویم یبا صدا رهام

 .میگاوصندوق بگرددنبال   د ی. باخاتم برایر  میرو ندار  نکارا یاالن وقت ا-

ز نگاهم رو از مجسمه گرفتم و رفتم سمت م یزور   :شوش و گفتم ت 

 .کرده  ت  گ  نیاتاق ا یپول مملکته تو  هر چ   لعنتر -

ز م یرو  ینگاهم و انداختم به کاغذا ینجور یهم  هیبه  دمیو آوردم باالتر که رس ت 

 .کج بود  شش کیم ،ت  مجسمه ش

اومد و نگاه  تقر  یکنم که صداو بردم سمت شش و خواستم درستش   دستم

 :گفتم  دهیمن نشست و من ترس یرهام رو 

 .نکردم یبه خدا کار -
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ز پشت م وار یرو گفتم از د نیا تا   یرو  میاومد و نور چراغ قوه رو انداخت ی  صدا ت 

 .وارید

ز مانند، ع لیمستط هیبه صورت  ترک برداشت ویل وار ید  !لمایف ی 

  .میکردو بهش نگاه   میرفت وار یبه سمت د عی    ش 

 .نجاستی: مطمئنم گاوصندوق ارهام

 :رو با زبونم تر کردم و گفتم لبم

 .شک نکن-

اون قسمت ترک خورده و فشارش دادم که رفت کنار و  یو گذاشتم رو  دستم

 .شد انیگاوصندوق نما  هی

 :رهام نگاه کردم و گفتم به

 ؟بازش کتز  یبلد-

 :زد گفت کجر   لبخند 

 .راحت التونیخ-

دستگاه گرد در آورد و چسبوند به  هید داخل کتش و دستش رو بر  بعد 

جز چندتا شماره که بر اساس اون رهام  اوردمیازش ش درنم ج  یگاوصندوق. ه

 .کردوارد رمز گاوصندوق یم

دم که  یبازو  از چندلحظه در گاوصندوق بازشد و با خوشحایل بعد  رهام و فرسر

 .اوردمیخودم ن یاخماش در هم شد و من به رو 

کاغذ و چند اسکناس پول و چند تکه جواهر توش بود. رهام کاغذا رو   چندتا 

  :گفت  قهیکرد و بعد از چند دق  و بهشون نگایه ونت  آورد ب
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 .میخودشه، بر -

 یدوباره، با انگشتم زدم رو  نهیو مجبور شد بش دمشیبلندشه که کش خواست

 :و گفتم شیپبشون

و اون موقع به همه شده  یکه دزد  فهمنیم عی    مخت تاب داره؟ احمق ش -

ز شک یم  .شهیم ال یو واو  کیز

 :در هم شد و گفت اخماش

 م؟یکن  کار یپس چ-

رو  میشلوارم گوش بیراستم و دراز کردم و از ج یکه نشسته بودم پا  همونطور 

 :در آوردم و گفتم

 .از روشون مت  گعکس یم-

ز زم یرو تکون داد و کاغذا رو دونه دونه گذاشت رو  شش رو  و نور چراغ قوه ی 

 .انداخت روش و من عکس گرفتم

 :و گفتم بمیج یو گذاشتم تو  میگوش  خوشحایل با 

  یسیپلمثال تو  م،یپاک کن د یحاال اثر انگشتامون و با-
 

 .و انقدر خنیک

 .دمیل*ب*ا*ش و من هم خند ینشست رو  لبخند 

که با   یکاغذا و آروم همونجور   یرو  دمیکش  هنمت  با پ و  هنمت  پ ر یو بردم ز  دستم

 .گاوصندوق  یگرفته بودمشون، گذاشتمش تو   نمهت  پ

 :و گفتم ونت  فرستادم ب قیو عم نفسم

 وار ید نیپاکش کنم تو ا د یاون مجسمه مونده، با یدستام رو  یخوب من جا -

 .جور حل کن هیو 
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 :بلندشم که گفت خواستم

 .دمیممن انجام  -

صدا  وارهیره دور رفت که دوبا کمی هت  رو تکون دادم که بلند شد و با ش ش شم

 :باز گفتم یسر یو با ن هیداد و برگشت به حالت اول

 .میبر  -

و  د یشک کش هیو  ونت  چراغ قوه رو خاموش کرد و اول خودش رفت ب رهام

دونم  که نیم  ونت  آروم پام رو گذاشتم ب ون،ت  بعد با دست بهم اشاره کرد برم ب

 فتمیبود ب کیزدو ن دمیکه کت رهام و کش  د یچیپ میزخم یداخل پا یچه درد

. با نفس ستنگاهم نش یتو  یدور کمرم حلقه شد و نگاه برق دار  که دستر 

 گشاد نگاهم یم  یشده بودم اونم داشت با چشم ها هت  نفس به چشم هاش خ

 .کرد

 .آروم و نگرانش دلم رو بد به لرزش انداخت یصدا

 حالت خوبه؟ -

هم فشار دادم و فقط  ینگرانم بود. لبام رو رو  جمع استفاده نکرد و حسایر  از 

 شیشونیبه پ تونستم شم رو تکون بدم. به خودش اومد و صافم کرد و دستر 

 :نگاهم کنه گفت نکهیو بدون ا د یکش

 .میبر  -

 . من چه مرگم شده؟د یلرز  من قلبم هم یم یخدا یو پاهام و دلم و... وا دست

 هیم خوا فکر نگاه براق رهام بودم؛ یم ینبود و همش تو  میحال تیموقع

اف کنم به خودم. من داره   !ادیش دلم م ی  بال هیاعتر
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آروم و  یبودم و با صدا سادهیشد که وسط اتاقم وا شد و گ چ   دمینفهم

 :گرفته رهام به خودم اومدم. برگشتم نگاهش کردم که گفت  یلیخ

 .ستمیوا ونت  ب مت  من م د،یشما بخواب -

 :ون باز کردم و گفتمبود زب یرفت که به هر زور  به سمت در یم داشت

 !نرو، بمون -

  ...چشم یو نگاهم کرد، چشم تو  برگشت

 : چرا؟رهام

 :رفتم گفتم که به سمت تخت یم  رو ازش گرفتم و در حایل نگاهم

 .تنها بخوابم نجا یترسم شب ا یم -

نبودم  ینجور یوقت ا چیکه ه  نگاهش کردم دوباره و با لحن آرویم برگشتم

 :گفتم

 .بمون -

 :موهاش و گفت یال د یگرفت و کالفه دستش رو کشرو   نگاهش

 !مونم یم -

ز م یدر آوردم و انداختم رو  بمیج یرو از تو  میگوش کنار تخت و خودم   عسیل ت 

 :تخت ولو شدم و گفتم یرو 

 ؟کاناپه راحتر   یرو  -

ز که شش رو گرفته بود ب  روش و درحایل نشست  :دستاش گفت ی 

 .آره راحتم -
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تخت  یاز پتوها که رو  یکیتم و به زور دراز کردم و و دس دمیپهلو دراز کش به

 :بود رو به سمت رهام پرت کردم و گفتم

 .بنداز روت -

 :رو با دستش گرفت و به من نگاه کرد و گفت پتو 

 ؟کتز   یم کار یچ یدار  -

 :نگاهش کردم که کالفه گفت فقط

 .خواهشا چشمات و ببند و بخواب -

 دمیکش  تخت و بهش زل زدم. پوفز  یرو  . بلند شدم و نشستمومد یخوابم نم اما 

چشمش. دوباره  یکاناپه و دستش رو گذاشت رو   داد به پشتر  هیو شش رو تک

 .اشینگاهم افتاد به خالکوب

؟ نیم چ   ا ی: اون خالکوبمن ز   یخوا هسیر
 

 ؟بهم بیک

 :چشمش برداشت و گفت یرو از رو  دستش

 ؟بدویز  یخوا چرا یم -

 :تکون دادم و همزمان گفتمرو گاز گرفتم و شم رو آروم  لبم

 !یبذار به حساب کنجکاو  -

 .فاز همون رهام قبل یرو با زبونش تر کرد و دوباره رفت تو  لبش

ه بخواب خانم برایر  - ز بهتر  .ی 

 :بالشت و گفتم یرو  دمیو محکم شم رو کوب دمیدر هم شد و دراز کش اخمام

 .خودخواه -
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 شد. تا زمایز  نیم کنم ویل  ونت  کردم فکرش رو از شم ب  رو بستم و سیع چشمام

ه داشتم به اون لحظه افتادنم فکر یم کردم، به لحظه نگاه نگران   که خوابم بتر

بودم که تا خوده صبح  نیرهام. کم کم خواب به چشم هام اومد و من غافل از ا

 .کرد  رهام به صورتم نگاه یم

داده شده به  هیکج شده و تک  یشدم نگاهم به رهام که با ش  دار یخواب که ب از 

 .دیزدم و دوباره دلم لرز  یکاناپه افتاد. لبخند محو 

صورتش؛ موهام از پشت  یشدم و آروم به سمتش رفتم و خم شدم رو  بلند 

ز گوشم ل شد و با من چشم تو  دار یب عی    صورت رهام که ش  یخورد و افتاد رو  ت 

  .چشم شد

ه با شدم خواستم برم عقب که اونم هول شد و خواست بلند شه ک هول

چشمام  یزدم و اشک تو  یصورت محکم خورد به دماغ من. از درد داد

 .نشست

 باحایل یلیداشت آرومم کنه، صحنه خ خوابالو و نگران سیع یا افهیبا ق رهام

 .شده بود

 :که دماغم و گرفته بودم داد زدم  دستم هولش دادم عقب و درحایل با 

 .شعوریب یدماغم و له کرد -

وع کردم دماغم و مالش دادن؛ رهام شگردون یهکاناپه و   یرو  نشستم  شر

ز خواست چ یم گشت شجاش و یه  رفت دوباره بریم عقب یم بگه که  یت 

 :شدم و داد زدم شش شد. آخر ش خودم عصتر  یم مونیپش

  یخوا یم چ   -
 

 ؟بیک

 :مظلوم گفت ی  و با صدا ساد یوا ثابت
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 استفاده کنم؟ تونیبهداشت سیتونم از شو  یم -

ز هم  :خوردم گفتم که به زور داشتم خندم رو یم  درحایل! ؟ی 

 .کن  هیآره، برو خودت و تخل -

 ی  رفت، تا پاش رو گذاشت داخل دستشو ی  و به سمت دستشو د یرو گز  لبش

 .کم کم خندم کمرنگ شد و به خودم اومدم  . ویلدمیباز شد و آروم خند شمین

لرزه؟ رهام  م و دلم یمزن لبخند یم گ  یرهام؟ برا دم؟یخند یم داشتم به گ من

 .نه نه، حتما اشتباه شده ؟ینور 

بلند شدم و به سمت کمد لباسم  رفته بود و عصتر  ادمیکل درد دماغم و   به

ز آست هنت  پ هیرفتم و   .دمیکش  ونت  رنگ ب یشلوار دود هیساده با  بلند طویس ی 

هش نگا نکهیبدون ا ون،ت  اومد ب ی  رو هم برداشتم و تا رهام از دستشو حولم

 :کنم شد گفتم

 .حموم، منتظر باش مت  من م -

ز و تعجبش رو حس یم ویل دمشید نیم نکهیا با  کردم. آب   به وضوح وا رفیر

 .قورت دادم و وارد حموم شدم و درش رو محکم بستم دهنم رو به سختر 

موهام و  یال دمیدوش، دستم و کش ر یلباس هام رو در آوردم و رفتم ز  عی    ش 

 .میبا هم اتفاقات رو مرور کن ا یکردم. هانا، ب  تیقب هدااون ها رو به سمت ع

. نتونستر  شجاش ویل بنشویز  یجور  هیرهام رو  یوقته که دوست دار  یلیخ

 نشد، حریص ویل مثبت هجده بکتز  یها طنتیش خواستر  حتر  ،یکرد  تشیاذ

 هانا؟ اد یشت م ی  ! داره چه بالیدیخند ،یبرات مهم شد، لبخند زد ،یشد
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 نیامکان نداره؛ نه ا نی. اونت  باز کردم و نفسم رو فرستادم ب شتر یبداغ رو  آب

 .باخته باشم جر یجوجه بس هیامکان نداره که من دلم رو به 

نبود  جر یدر اون حد هم بس نی! اما ادوست داشتتز  جر یزدم، جوجه بس لبخند 

 .افتاده براش اتفافر  هیو معلومه 

 مت  باشه و هر لحظه و هرجا که ماتاق خودم  یشب ها قراره تو  نکهیفکر ا از 

 .دیهمراهم باشه لبخند زدم و دلم لرز 

 نیپرس، ا نیرو دوست داشتم. اما ا اوشیس زمایز  هیکرده بودم که   فراموش

 .تا حاال دلم رو لرزونده شبیدو سه بار نگاهم کرده بدجور از د یکه زور   یپرس 

 .هم قبال لرزونده و من احمق متوجهش نشده بودم د یشا

لباس هام رو تنم  دادم و وقتر  تیفکر ها خودم رو شستم و باالخره رضا نیا با 

بودم به موهام به  دهیچیکه حوله پ  اومدم و در حایل ونت  کردم از حموم ب

ز سمت م  عی    . به ابروهام نگاه کردم و ش شیصندل یرفتم و نشستم رو  شیآرا ت 

ز بود دنبال موچ شیسبد لوازم آرا یکه تو   یلیوسا یاز تو  گشتم.   ج  یق  و ی 

 .هم داشت قربونش برم همه چ  

ز با ابروهام شدم. با ا  داشونیپ باالخره دلم نبود و  نکهیکردم و مشغول ور رفیر

شوش  نکهیو ا تیبرام سخت بود اما به خاطر مامور  اوشیهنوزم مرگ س

 یلیخودم رو به شوش خ د یرو داد مجبور بودم. من با یبهم حکم آزاد شبید

 .کردم  یم کینزد

ز تم و هشتر  ابروهام باز شده بود  افمیق . حسایر دمیروشون کش کردم و دستر   ت 

 .کرد  و چشمام جلب توجه یم
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فر  مژه هام حسایر  نکهیزدم تا ا ملیرو برداشتم چند بار پشت ش هم ر  ملیر 

کمرنگ براق رو هم   یلیخ گذاشت. رژ لب صوریر   شیشد و خودش رو به نما

کرده   یت  تغ کم بود اما حسایر   یلیخ شمیآرا نکهی. با ادمیبرداشتم و به لبم مال

 .بودم

 :زدم و گفتم ی  دندون نما لبخند 

نفلشون  . قراره حسایر میکرد  دا یمدارک و پ شبیآخراشه هانا خانم، د گهید -

 .میکن

وع کردم موهام رو  حوله رو از دور موهام باز کردم و برس رو برداشتم و شر

ز هم یبه خشک شدن بود برا رو  گهید شونه کردن. نم دار بود ویل  دم استر  ی 

 عی    حرکت ش  هیچشمک به سمت در رفتم و با  هیبستمشون و بعد از زدن 

 :گفتم  وصف نشدیز  یرهام و با شاد یجلو  دمیبازش کردم و پر 

 یصبحانه)صدام رو آروم کردم و ادامه دادم( بعد به سو  یبه سو  میبر  -

 .مدرک

و  ومد یتادم. رهام آروم پشت شم راه مزدم و جلوتر راه اف ی  دندون نما لبخند 

ز من از پله ها پا نبود انداختم و بعد به  که کیس  ی  راینگاه به پذ هیرفتم و اول  یی 

ز سمت م  .اون ور سالن رفتم یناهار خور  ت 

و  همه کرده بودن،   ضیهم اونجا بودن و لباساشون رو تعو  نیاز جمله شر

ز به م دهینرس  :بلند داد زدم ت 

 .ت  سالم، صبح بخ -

و   یانداخت باال و لقمه تو  ی  ش و وضعم ابرو دنینگاهم کرد و با د عی    ش  نیشر

 :دستش رو ثابت نگه داشت و گفت
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 ؟اوالال، خانم شماره بدم پاره کتز  -

 :شونش و گفتم یو نشستم کنارش و با خنده زدم رو  دمیرو کش صندیل

 .وونهیگمشو د -

 .حواسم بهش جلب شد امکیس یصدا با 

 .هانا یکردرنگ باز   -

شحال بود که  یلیانگار امروز خ د،یبار  یم طنتیکردم که از نگاهش ش  نگاهش

 :وسط و گفت د یشوش پر 

م، حسایر  -
 .یشد با یز  دختر

 :زدم و گفتم یکش دار   لبخند 

 .بابا شوش مریس -

و   وع کرد شفه کردن و س نیشر . شوش شش رو تکون داد و دنیخند امکیشر

 .ه براماشاره کرد که مهم نباش

ا نیا مثل نون  کمیکردم و   زونیلوس که من متنفرم ازشون لبام رو آو  یدختر

صورتش قرمز شده بود و  تر یبرداشتم و به رهام نگاه کردم که به طرز عج

 .کرد، قشنگ زل زده بود به من  اخماش درهم بود و داشت به من نگاه یم

تا لقمه صبحانه دو  نگاهم رو گرفتم و با بدختر  عی    و ش  دمینگاهش ترس از 

 .دمیکنار کش  عی    قورت دادم و ش 

و   ز م یرو از رو  شیگوش  نیشر  :برداشت و گفت ت 

 ؟یایهانا تو هم م ون،ت  ب مت  من م -
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 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با 

 ؟یبر  یخوا کجا یم -

 :رو با زبونش تر کرد و گفت لباش

 .بچرخم اطراف کمی -

شد. آب دهنم و  خماش باز نیموجه ا چیبه رهام انداختم که به ه نگایه مین

 :قورت دادم و گفتم

 .نه، اصال حوصله ندارم -

شد رو به  یلیهم بلند شد و خ امکیتکون داد و از جمع خارج شد. س یش 

 :باباش گفت

ز ماش یمن تو  -  .منتظرتم بابا ی 

 :شش رو تکون داد و گفت شوش

 .باشه پرسم -

 :زدم و همزمان بلند شدم و گفتم یلبخند

 .چرخم، روز خوش تو نت یم کمیمنم  پس -

 .و برگشتم سادمیشوش وا یسمت راه پله ها راه افتادم که با صدا به

 .تا حوصلت ش نره یکتابخونه و اصال عمارت بگرد  یتو  تویز  یم زمیعز  -

 :پررنگ شد و گفتم لبخندم

 .مریس -
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ذاشتم تا اونم پله ها باال رفتم و رهام پشت شم، وارد اتاقم شدم و در و باز گ از 

 .داخل اد یب

ز اول یوارد شد برا تا   :گفت  تیبار با عصبان ی 

  ن؟یبذار  شیهمه به نما یخودتون رو برا نیعادت کرد -

 :خشن گفتم در هم شد و با لحتز  اخمام

 !کهیدرست حرف بزن مرت -

 .ترسوند من رو یم نیرو بلند کرد. چشماش به خون نشسته بود و ا شش

 یجلو  شیراحت و با آرا یلیموهاتون بازه، امروزم که خ د یر  : هرجا که یمرهام

 .بشه ی. اگه من نبودم ممکن بود بهتون دست دراز نیسه تا مرد نشسته بود

صورتش! صداش  یتو  دمیحرفش تموم شد دستم و بلند کردم و محکم کوب تا 

 .منم دردم گرفت از صداش حتر  د؛یچیکل اتاق پ  یتو 

 :که بغض رنگ داشت توش گفتم  م و با لحتز بهش نگاه کرد اشیک یچشم ها با 

 ؟فهیم یم ،حرف بزیز  ینجور یبا من ا یتو حق ندار  -

نگاه ازش گرفتم و به سمت  هیچشمام نگاه کرد، با گر  یرو آورد باال و تو  شش

اونم  کتز   یم هیگر   یتختم رفتم و نشستم روش. چه مرگت شده هانا؟ دار 

 پرس؟ نیا یجلو 

 نکهیشد تا ا رد و بدل نیم نمونیب حرفز  چیه بود و  سادهیوا یطور  همون

 .دمیصداش رو شن

 !خوردم یلیعمرم انقدر بد س یبار دوم بود که تو  یبرا نیا -
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ز که ف  حایل در  ز ف ی   یکه با چهره ا  دمیکردم نگاهم و چرخوندم طرفش و د  یم ی 

ز غمگ  :خودش حرف بزنه گفت یکاناپه نشست و انگار که برا  یآروم رفت رو  ی 

چشم باز  از چه قراره، از وقتر  میکه زندگ  دمیم شده بود و تازه فهمشش سال -

ز و قهرمان باز  یایپرورشگاه بودم. رو  یکردم تو   کی یاسلحه به دست گرفیر

روز انقدر با تفنگ اسباب  هیده سالم شد.  نکهیکرد تا ا  لحظه هم ولم نیم

و تفنگ  ساد یروم وا یشم که مسئول اونجا تو  یپرورشگاه رو گذاشتم رو  میباز 

ز زم یچشمم زد رو  یرحمانه جلو  رو از دستم گرفت و اون رو یر  خوردش  ی 

 .کرد

 :زد و گفت یشده بودم، شش رو بلند کرد و لبخند هت  به رهام خ متعجب

تا دور  دمیو انجام م فمی! من فقط وظنه متاسفانه مذهتر  میجیمن نه بس -

ز باشم از چ ! اما و خدا و همه چ   نیم به دلرزونه. اعتقاد دار  که دلم رو یم  ی  ات 

بتونم بگم  د یشا ،خانم برایر  ستمین جر یمن بس د یگکه شما به من یم  یاونجور 

 .سعادتش رو نداشتم

 :کرد که لبخندش پررنگ تر شد و گفت  و مبهوت نگاهش یم جیگ

بهم  احسایس چیپرورشگاه که بدون ه یاون موقع حالم از اون مرد و آدما -

 مت  برسم و انتقام بگ ی  جا هیبه  یروز  هیورد. قسم خوردم کردن بهم خ  نگاه یم

 .تاسف بود تینها نیکرده بودن و ا  ت  پرس بچه ده ساله رو درگ هیازشون! ذهن 

ز اول گفتم تا   عیل ا یبه خودم اومدم و  دم؛یعمرم و اونجا خوردم، لرز  یلیس ی 

 .برم ونت  ب از اون پرورشگاه لعنتر  نکهیا یتمام تالشم و بکنم برا

 :آروم و مردونه گفت ی  . با صداد یکش  قر یرو داد به کاناپه و نفس عم شیتک
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  هیبود،  دهیخدا صدام رو شن -
 

 هیقبول کردن.  خانواده من رو به فرزند خاندگ

هستم. چون  میزندگ یحضورشون تو  ونیکه تمام عمرم رو مد  خانواده مذهتر 

و به درجه  ستمید وامر  هیکردن که مثل   یچشمم و رو به جهان باز کردن. کار 

  نیا یتو  چ   هیسازمان اطالعات! فقط  برسم که بشم مامور مخقز  یا
 

 زندگ

 !ناجور بود

دهنم و قورت دادم و محو نگاهش شدم، لبخندش رفت کنج لباش و به  آب

 .شد لیلبخند کج و تلخ تبد

 !قیزدم، شقا عاشقم شد که من خواهر صداش یم ی: دختر رهام

 :زور دهن باز کردم و گفتمدر هم شد و به  اخمام

 تو دانشگاه؟ هیهمون دختر چادر  -

 :تکون داد و گفت د ییرو به عنوان تا شش

م ا  من شده بود، شبانه روز بهم یم دونم عاشق چ   نیم -  نکهیگفت و من از شر

اومد. برام سخت  کوتاه نیم  کردم تموم کنه ویل  مادر و پدر نفهمن التماسش یم

   بود کیس
 

رو مثل خواهربرادر دوست  گهیهاش بزرگ شدم و همدبا که از بچیک

 .رو زهرمارم کنه میبخواد زندگ ینجور یا میداشت

 :و ادامه داد د یکش  قر یعم نفس

ز اول فته؛ین ینکرده اتفاق بد ی  گرفتم از اون خونه دور بشم تا خدا  میتصم -  ی 

 ویل د یبشم. کارش شش ماه طول کش یبود که عضو باند خالفکار  نیا تمیمامور 

 نیمثل خالفکارا شده بود و ا افمیکرده بودم. ق  یت  شش ماه من کال تغ نیا

 .همون موقعست یبرا د ینیب دستم یم یکه رو   ا یخالکوب

 :گفتم  ار یاخت زدم و یر  یمحو  لبخند 
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 .ادیبهت م یلیبه نظر من که خ -

 :زد و نگاهم کرد و آروم و خاص گفت یلبخند اونم

  ؟با من خانم برایر  نیکرد  کار یچ -

 :نگاهش کردم که گفت متعجب

بود تا االن  گهید کوتاه اومدم. هرکیس  طنتاتونیو ش ا یدر برابر زبون دراز  -

 .شکستم گردنش رو یم

کردم.   یم هیداشتم گر  شیزدم و فراموش کردم که چند لحظه پ یخند تک

با لبخند دندون  دمیصورتم و دوباره نگاهش کردم که د یرو  دمیدستم رو کش

ز و شم و انداختم پا د یمن شده. دلم لرز محو  ی  نما شم رو  کمیکه با صداش   یی 

 .بردم باال

ز رو. شما دوم میکنم داستان زندگ  فینفر تعر  هی یدوست داشتم برا -  ینفر  ی 

 !بود دوست داشتتز  تونیلیس ویل ن،یزد یلیکه بهم س  نیبود

 نیه داره اواقعا رهامه ک نی... انیکرد؟ ا  یم کار یداشت با من چ نیمن، ا یخدا

 زنه؟ حرفا رو یم

 خواهش کنم؟ هیازتون  شهی: مرهام

از اندازه آروم شده بودم. شم رو تکون دادم که  شیب یلیکردم، من خ  نگاهش

 :گفت

 .نیو راحت نگرد د ینکن شیآرا گهید -



 
 

241 
 

ز خواستم چ تا   هت  ! مات و مبهوت به در خونت  بگم بلند شد و از اتاق رفت ب یت 

 گید هیاز گرفتم. گر گرفته بودم و انگار من رو داخل شدم و لبم رو محکم گ

  .بزرگ آب جوش انداخته بودن

 یخراب رو  فراموش کرده بودم که قراره به مدارک نگاه کنم؛ با حایل کیل  به

ذهنم پررنگ شده بود و  یو به رهام فکر کردم. چرا انقدر تو  دمیتخت دراز کش

  کرد؟  داشت حالم رو خوب یم

 یبرداشتم و رفتم تو  عسیل یرو از رو  میو گوش دمیدراز کش تاب به پهلو  یر 

 .کشوندم  بهونه رهام رو داخل اتاق یم نیبه ا د یعکسا. با یگالر 

 :گفتم  یبلند یتخت نشستم و با صدا یرو  دوباره

 رهام؟ -

 :در باز شد و رهام اومد داخل و گفت د ینکش قهیدق به

ز چ -  شده؟ یت 

 :ه کردم و گفتماشار  میو به گوش دمیازش دزد نگاه

 .مینیقرار بود مدارک و بب -

شم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم و  ساد،یرو آروم بست و اومد باال شم وا در 

 .نهیسمت تخت که مجبور شد بش دمیگوشه کتش رو کش

 .یسادیباال شم وا لی: مثل عزرائمن

   آرویم خنده
 

ز زدم. اول کرد که ناخودآگاه لبخند کمرنیک ز کردم و عکس رو با ی 

 ...میمشغول نگاه کردن بهش شد ی  دوتا
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که به شدت شم رو بلند کردم و به   یزدم عکس بعد عی    شد، ش  نیم باورم

 .رهام که مبهوت مونده بود نگاه کردم

 :لرزون گفتم ی  تخت و با صدا یرو پرت کردم رو  شدم و گویسر  بلند 

 !مدارک نیا گستید یکی یبرا د یامکان نداره. ش ... شا نی... ا ینه ا -

 :زد گفت که دودو یم  ی  با چشم ها رهام

 م؟یدونست نیم ج  یمورد ه نیچرا در ا -

 :ها گفتم وونهیموهام و چنگشون زدم و مثل د یو بردم ال دستم

 منم؟ عتز ی -

 :رهام رنگ خشونت گرفت و گفت نگاه

 .نه -

. عرض و طول اتاق رو یط دمیها خند وونهید مثل ز وع کردم راه رفیر  یم و شر

 .کردم ذهنم رو آزاد کنم  یم کردم و سیع

ز شش رو ب رهام  :و گفتم سادمیدستاش گرفته بود. جلوش وا ی 

  االن؟ مواد مخدر باشه هم شک داشتم؛ ویل قاچاقج   نکهیبه ا روز یتا د -

 :پر از اشک شد و گفتم چشمام

ا به عنوان برده - ز دختر  جن ...؟ یفروخیر

 :فتآروم گ نگاهم کرد؛ با لحتز  رهام

 .آروم باش -

 :رو چنگ زدم و گفتم قشی
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ا بشم  فهیم آروم باشم؟ یم یچطور  - نکنه  ؟چ   عتز یاگه منم جزو اون دختر

 بوده؟ ینجور یمنم ا اوشیزنن؟ نکنه س دارن گولم یم

 :دستام و پس زد و گفت عصتر  رهام

ز  یبا تو کار  ستیخواهشا چرت نگو، اونا قرار ن -  .بکیز

 :چشمام زل زد و گفت یتو 

 !ذارم من نیم -

شدم.  هت  خ ونت  و عقب رفتم. به سمت پنجره رفتم و به ب دمیوار خند وانهید

ز شوش داشت به سمت ماش از قبل ازش نفرت  شتر یرفت! ب یم امکیس ی 

 .داشتم. صدام در اثر بغض دورگه شده بود

 ه؟یچ دویز  کثافت بودن یم  تی: نهامن

 :گونم و ادامه دادم  یو صورتم ش خورد و افتاد ر  یاز رو  اشیک قطره

ز   از جسد مرده ها هم استفاده یم نکهیا -  .کیز

ز بزنم. با دور شدن ماش شیعمارت و آدم هاش رو آت نیخواست ا یم دلم  ی 

 :به سمت رهام برگشتم و گفتم اوشیس

سازمان  یتونم چند ماه صتر کنم، حاال که مدارک دستمون اومده برا من نیم -

 .میو تموم کنتر کار ر  عی    ارسال کن تا ش 

 :باال انداخت و گفت ی  ابرو د،یتخت بلند شد و لباش رو گز  یرو  از 

ز چ هی د یامروز با -  .کنم  بفهمم، مدارک و هم ارسال یم ی  ات 

 :تا اشکام رو پاک کنم، شم رو تکون دادم و گفتم دمیبه صورتم کش دستر 
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ه  - ل د د یبا م؛یبچرخ حی    تفر  یاطراف به هوا نیا کمیبهتر ز ورباتاق کنتر ها رو  ی 

 .میکن  دا یپ

رو به عنوان موافقت تکون داد و به سمت در رفتم و خواستم بازش کنم  شش

 :رهام متوقف شدم یکه با صدا

 د؟یکن  ش نیم یروش  -

 :گفتم  تیسمتش و با عصبان برگشتم

اون موقع  ،موقع حرف زدن با من از جمع استفاده نکتز  گرفتر   اد یهروقت  -

 .کنم  شم یم

بود کپ کردم.  سادهیدر وا یرو باز کردم که از فرد مقابلم که جلو در  حریص

 :زد و گفت یزد؛ ابروش رو انداخت باال و لبخند مرموز  قلبم تند تند یم

 احوال خانم خانما؟ -

 :زدم و گفتم یو تک خنده ا ارمیخودم ن یکردم به رو   سیع

 ون؟ت  ب یبر  خواستر  مگه تو نیم -

ز نگاه به دورب هیو  د یام لبش رو گز ره دنیداد داخل و با د هولم انداخت  ونت  ب ی 

 :و گفت

 .آروم باش -

گرفت نگاه کردم و با ترس   دهنم و قورت دادم و به رهام که داشت گارد یم آب

  .نکنه یاشاره کردم کار 

 :رو داد به در و گفت شیرو بست و تک در 

 ن؟یبا هم از خوندن مدارک لذت برد نجا یا ی  خب دوتا -
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 ضیبه تعو  از یگذشت ن  یم گهید کمیکردم و اگه   اشتم رنگ عوض یمد نهیع به

 !شلوار داشتم

 :و گفتم دمیخند بلند 

و   هییدوباره از اون روزا -  !نیکه زده به شت شر

و   :زد و به رهام نگاه کرد و گفت یلبخند مرموز  نیشر

ز . سازمان در مورد فرستادن تو به من چیرهام نور  -  !نگفته بود یت 

 :گاهش کرد و بعد از چند لحظه گفتشکاک ن رهام

 .فهمم آقا من منظورتون رو نیم -

و  که شش رو   شلوارش و در حایل بیج یو دستش رو کرد تو  د یخند نیشر

 :داد و گفت تکون یم

و خودت رو به اون راه بزیز  ستیالزم ن -  !هستم یمقصود نی. من شر

و  دهیرو فهم کردم همه چ    کردم، حس یم  وحشت زده داشتم بهش نگاه یم من

 .زهیبهم بر  االنه که همه چ  

 :زد گفت که دودو یم  ی  با چشم ها رهام

 کنه؟  یم ساله داره جاسویس شیکه ش  مامور مخقز  -

. قلبم تند هت  که آروم داره به سمت اسلحش م  دمیرهام رو د یدستا همزمان

زد و اصال حواسم به حرفاشون نبود. آروم آروم به سمت عقب رفتم و  تند یم

ز همه چ د یتا ق فتهیب رو لمس کردم. آماده بودم اتفافر  یکیکوچ  ینهییا دستم آب  ت 

 .کنم  کرسهیرو بزنم و کارش رو 



 
 

246 
 

و  صورت رهام گرفت. رهام شکاک به  یرو آورد باال و جلو  شیگوش  نیشر

و  صفحه گویسر  صاف  هو یزد و  یلبخند قهینگاه کرد و بعد از چند دق نیشر

ام گذاشت و گفت ساد یوا  :و احتر

 .خوام که زودتر نشناختم قربان معذرت یم -

 :و با تته پته گفتم متعجب

 افتاده؟ چ ... چه اتفافر  -

و   :برگشت و با لبخند نگاهم کرد و گفت نیشر

 .کلک  ی  سایدونستم تو هم همدست پل نیم -

تونم بهش اعتماد کنم. دوباره به  کرد یم  د ییرهام نگاه کردم که با نگاهش تا به

و   :ردم و گفتمنگاه ک نیشر

 !بود نیمربوط به ا کتز   یم یکار   هی یپس اون روز که بهت شک کردم دار  -

 :و گفت بشیج یرو گذاشت تو  شیو گوش د یخند

اطالعاتت رو دادم سازمان و  نکهیبودم تا ا دهیواقعا ازت ترس ،باهویسر  یلیخ -

ز   .در مورد شما دوتا به من گفیر

 :تخت و گفت یرو  بهت زده من نشست یدر مقابل چشم ها لکسیر 

مدارک و  نیو شانس آورد نیبدون فکر به آب زد ن؛یاما شما دوتا عجله کرد -

ز فتیب ت  راحت باشه! ممکنه گ التونیخ د ی. اما نبانیبه دست آورد  یلیچون خ ی 

 .نیکنم چطور انقدر موفق بود  و من تعجب یم نیزود وارد عمل شد

و  دمیگز   که لبم رو یم  حایل در  چشم هاش و  یل زدم تو و ز  نیبه سمت شر

 :گفتم
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 ؟یسیپل هیواقعا تو  -

 :و گفت مینیب یو گذاشت رو  دستش

 .موش داره وار ی! دشیه -

 :و گفت ساد یشد و رو به روم وا بلند 

 یجور  هی ونت  ب میرفت که اومدم داخل اتاق تو؛ وقتر   دنیمن و د نا یدورب -

مت ب  .ونت  وانمود کن که من انگار اومدم دنبالت بتر

ز به رهام نگاه کردم که با اخم شش رو انداخت پا برگشتم  :و گفت یی 

 د؟یدونه شما به من گفت قربان، سازمان یم -

و   :شلوارش و گفت بیدستش رو کرد داخل ج الیخیب نیشر

 .نیدار  از یسازمان خودش به من گفت که بهتون اطالع بدم! انگار به کمکم ن -

و به سمت در حرکت کرد. در  د یزد و با دوتا انگشتاش دماغم و کش کجر   لبخند 

 :رو باز کرد و بلند گفت

 !هانا منتظرتم دم در -

 :تر از خودش داد زدم بلند 

 .کنم  باشه لباسم و االن عوض یم -

ز همون طور که شش پا رهام  !رفت و در و محکم بست ونت  بود به سمت ب یی 

 یه نقره امانتو ساتن کوتا هیو به سمت کمدم رفتم و بازش کردم.  دمیکش  پوفز 

رنگ هم درآوردم. لباسام و عوض  شلوار و شال طویس هیو  ونت  ب دمیکش

ز گوش  د یکردم و فقط رژم رو تمد  .ونت  از اتاق رفتم ب میکردم با برداشیر
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شده بود که رهام انقدر اخم کرده بود و دوباره مثل قبل شش  دونم چ   نیم

ز پا خوشحال شده بودم و  ستیدونستم انقدر هم حساس ن یم نکهیبود. از ا یی 

 .دونستم یم کیبهش نزد شتر یخودم رو ب

ز دورب یقصد جلو  از   :به رهام گفتم تیاهم و یر  سادمیوا ی 

 .میدار  از یبه محافظ ن فتهیب ممکنه دوباره اتفافر  ا،یتو هم باهامون ب -

 :گفت  عیکنم که مط  یم یباز  لمیدارم ف د یفهم انگار 

 .چشم خانم -

ز سمت پا به که رهام جلوتر در   ونت  خواستم برم ب و از در خروچر راه افتادم  یی 

 :که گفت  دمیمن برم. صداش رو آروم شن ساد یرو برام باز کرد و منتظر وا

 .داخل د یبکن کمیموهاتون رو  -

شالم و بردم  الیخیکنم از دستش. ب  مودب شد؛ آخرش من سکته یم بازم

. به هیه عصبک  دمید زدم. به وضوح یم عقب تر از لجش و لبخند بدجنیس

ز سمت ماش و  ی   :رفتم و رهام در عقب و باز کرد و باز گفت نیشر

 .جلو د یبه نفعتونه شالتون رو بکش -

 :چشماش و گفتم یزدم تو  زل

 شه؟یم مثال چ   -

 :گفت  تیاهم زد و یر  یو پوزخند د یو دزد چشماش

ز باشه، هرجور راحت -  .ی 
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نشستم کنار  ندیلص یرو  حرفش از صدتا فحش بدتر بود. حریص نی! العنتر 

و  ز راننده نشست و ماش صندیل یو رهام رو  نیشر و  ی   نیرو روشن کرد. شر

 :برگشت نگاهم کرد و گفت

 !نظرمون دارن؛ البته تو رو ر یچون همه جا ز  م؟یخب کجا بر  -

 :شد و گفتم دهیدر هم کش اخمام

 چرا من؟ -

 :رو انداخت باال و گفت شونش

 .ینبود یل شناخته شده امن آدم از قب ی  دا یبه هرحال برا -

و  یلیکرد خ  اونکه ادعا یم با اون بود ویل حق پارک  هیآدرس  نیدوستم داره. شر

ز رو بهش داد و رهام راه افتاد. هم  :فکر بودم گفتم یطور که تو  ی 

  ششیپ امیآخه خودش از من دعوت کرد ب -
 

 .کنم  زندگ

 :برگشت نگاهم کرد و گفت لکسیزد و ر  یلبخند

سنم  نیمن با ا ه؟یک  اوشینداشت بفهمم قاتل س یمن کار  یابر  یفکر کرد -

 .شناسم رو نیم مییهنوز دا

بود و دوست داشتم  ت  ذهنم درگ یلیخ دم،یکش  قر یو نفس عم دمیرو گز  لبم

و   سوایل سم نیکه چند وقته ذهنم رو مشغول کرده بود از شر  .بت 

م لتر  باالخره  :شد و گفتم ز یصتر

 کرد؟  هم خالف یم اوشیس -

که من و رهام متعجب   یبرگشت نگاهم کرد و قاطع و محکم طور  عی    و ش  د تن

 :گفت  میشد
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 !نه -

و  نهییاز آ رهام  :انداخت و گفت نینگاهش رو به شر

 د؟یاز کجا مطمئن -

و   :و گفت شیشونیپ یدستش رو گذاشت رو  نیشر

 شیکرد، باعث و بان  یم افتیاطالعات از من در  سازمان هرچ   نکهیا یبرا -

 یم اوشی. ساوشمیقاطع به دنبال قاتل س یلیکه خ  نهیهم یود. براب اوشیس

 نیرو هم با ختر کنه! ا امکیخواست س اواخر یم ... حتر سمیدونست من پل

از  امکیسدوتا برادر بدجور به خون پدرشون تشنه بودن و هنوزم که هنوزه 

 !شوش متنفره

و ما باز ک یشد و در رو برا ادهیو رهام پ میدیمقصد رس به کنارم قدم   نیرد، شر

 .پشت شمون بود داشت و رهام با فاصله کیم بر یم

 نکهیشوک بهم وارد شده بود از ا مشغول شده بودم و از طرفز  یلیخ ذهنم

و  همه  نینفر هست بهمون ا هیطرف هم خوشحال بودم که  هیاز  سهیپل نیشر

 .کنه  داره کمک یم

 :دمیمشغول و آشفته پرس با ذهتز  بازم

 انقدر متنفرن از شوش؟ چ   یاآخه بر  -

 :نشست و من هم کنارش، کامل برگشتم سمتش که گفت مکتین هی یرو 

 !چشمشون کشته یشوش مادرشون رو جلو  نکهیا یبرا -

 :دهنم و رهام اخطار داد یو گذاشتم رو  دستم

 .خانم برایر  د یرفتار کن یعیطب -
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برگشت  انیرافکه نگاه اط  دمیدهنم بود بلند خند یکه دستم رو   نطور یهم

و   دمیسمت من. بلندتر از قبل خند . اشک د یهم از خنده هام خند نیکه شر

 د یکش  همه عذاب یم نیا اوشیکه چرا س  دمیچشم هام نشست. حاال فهم یتو 

 .حرفا رو بهم زد نیاون روز ا امکیس نکهیا ا ی د؛ید باباش رو یم نکهیاز ا

و   خندم  :نگاهم کرد و گفت نیکمتر شد و شر

 ؟یبود اوشیعاشق س چه قدر  -

ز به رهام انداختم که با اخم به زم نگایه مین دم،یلرز  کرد. دوباره   نگاه یم ی 

و  نگاه کردم که ابروهاش رو انداخت باال و لبخند کج دندون  نیبرگشتم به شر

 :زد. لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم ی  نما

 !از اندازه عاشقش بودم شی. بیلیخ -

و   :و آروم اومد جلو و در گوشم گفت شش رو تکون داد  نیشر

 .سهیپره سمت آقا پل هرز یم یادیلرزونه خانم کوچولو، ز  یلینگاهت خ -

و  آیر  یزد به چشم ها که چشم هام دودو یم  حایل در  نگاه کردم که  نیشر

و  زد و شونش رو انداخت باال. لعنت به من که حتر  چشمیک  دهیهم فهم نیشر

 .دارم به رهام ی  حس ها هی

 دم،یو برگشتم عقب که مهال رو د دمیدختر پشت شمون ترس هی یداص با 

و  شوکه شدم ویل با نگاهش اشاره کرد بلند بشم. بلند شدم که مهال با  نیشر

 :خنده گفت

و  -  .یاینگفت قراره تو هم ب نیهانا جون، شر

و  اومد  کار   دمیو فهم نیسمتم و بغلم کرد؛ بغلش کردم و نگاهم و دوختم به شر

 :گفت  شیشگیهم ایلیخ با یر  نیو اونه. شر 



 
 

252 
 

 .حوصلم ش رفته بود م؛یگفتم دور هم جمع بش -

بود. من  سادهیو رهام بدبخت مثل درخت وا مکتین یرو  مینشست ی  تا سه

و  بود و سمت چپم مهال و بغل مهال  نیوسط نشسته بودم و سمت راستم شر

 .بود سادهیهم رهام وا

 :رد و آروم به من گفتشش رو بلند کرد و به رهام نگاه ک مهال 

 .یدار  یگر یعجب محافظ ج -

نگاهش  یلیخ دمیخورد. د از تو داشت خون خونم رو یم ویل دمیظاهر خند به

 :پره سمت رهام که نگاهم به دستش افتاد و گفتم هرز یم

 .مهال جون یدار  چه ساعت خوشگیل یوا -

 :گفت  به من جمع شد و با لبخند مهربویز  حواسش

 .ابلت رو ندارهق زم،یآره عز  -

 :پررنگ تر شد و گفتم لبخندم

 .زمیعز  مریس -

و   :با نمک گفت یا افهیشش رو سمت ما کج کرد و با ق نیشر

ز اه اه چه قدر چندش - ا ی   .شما دختر

 :براش نازک کرد و گفت چشیم مهال 

 !راحت التیخ ستیاز تو چندش تر آدم ن -

 بریم قهیم دم به دقخورد و مهال ه حالم از حرف زدن مهال بهم یم داشت

 .رفت یم اعصاب من اسیک یکرد و رو   گشت به رهام نگاه یم
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 :کرد که من گفتم  با اخم اطراف و نگاه یم رهام

  نمیش مهال جون من وسط یم د یببخش -
 

 ده،یبهم دست م احساس خفیک

 م؟یجاهامون رو عوض کن شهیم

 :بلند شد و گفت عی    ش 

 .زمیآره عز  -

 .دمیکش  باهاش عوض کردم و نفس راحتر  بلند شدم و جام رو  خوشحال

لحظه نگاهم کرد و  هیرو گاز گرفته،  نشییلب پا دمیرهام نگاه کردم که د به

 .نگاهامون به هم قفل شد و با اخم نگاه ازش گرفتم به نشانه قهر

برام گرون تموم شده بود، بله که هرجور راحتم به توچه اصال؟! از لج  حرفش

راستم و انداختم  ی. پاونت  و موهام و انداختم ب دمیشالم رو دوباره عقب کش

 .رفت باال و پاهام کامل معلوم بود اد یز  چپم که مانتوم در اثر کوتایه یپا یرو 

اما تمام حواسم به رهام  دمیخند کردم و به حرفاش یم  ظاهر به مهال نگاه یم به

همون  یاز رو  ا یمن براش مهمم؟  عتز ی. د یترک یم تیبود که داشت از عصبان

 که داشت حساس شده بود؟  اعتقادات کیم

داد  دستش رو تکون یم خوشش اومده بود یه یلیانگار که از حرف من خ مهال 

 !پولش بود ویز یلیکه م  به رخ بکشه؛ ساعتر  شتر یتا ساعتش رو ب

و  دستم که نامحسوس نگاهم   نیو آروم از پشت ش مهال رد کردم و زدم به شر

 :کرد و من لب زدم

 .بابا میشو بر بلند  -

 :پررنگ تر شد و رو به مهال گفت لبخندش
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 .اه ،زیز  مهال چه قدر فک یم -

 :لوس گفت یلیبهش رفت و خ یچشم غره ا مهال 

 .از خداتم باشه -

 :حرفش بلند شد و عقب عقب رفت و گفت نیبا ا همزمان

 .عقب افتاده میقیشده، کالس موس رمیبرم د د یخوب دوستان عشق من با -

 ارهیافتادن و درم یعقب رفت و خورد به رهام و قشنگ تابلو بود ادا نطور یهم

 !که رهام هم از خدا خواسته گرفتش  دشت  تا رهام بگ

ز خشمگ نگاه  میمهال رو ول کرد و ن عی    و دوختم به رهام که ش  میو حرص ی 

 !به من انداخت. از نگاهم متعجب شده بود نگایه

 :گفت  قلبش و  یو دستش رو گذاشت رو  د یخند مهال 

 .بودا کینزد یوا -

 :به رهام نگاه کرد و گفت بعد 

 .ممنون -

 :بلند شدم و با لبخند گفتم عی    ش 

لحظه  نیمن کارش نجات دادن ا گار یگذشت مهال جون، ماشاهللا باد  ت  به خ -

 !هاست

ابروم و انداختم باال، رهام اخم کرد و شش رو انداخت  یتا هیو  دمیخند بعد 

ز پا تکون  خداحافیطز  یکه دستش رو به نشونه   د و در حایلز  . مهال چشمیکیی 

 :داد گفت یم
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 .یبا یمن برم فعال با -

به رهام انداختم  یو دلخور  رفت نگاه عصتر  و براش تکون دادم و وقتر  دستم

و  یکه صدا  :دمیرو از پشت شم شن نیشر

ه مدارک رو منم بب -  .نمیبهتر

 :گفتجلب توجه کنه   نکهیو بدون ا کیاومد نزد رهام

 .نظرمون داره ر ینفر ز  هیقربان، چون انگار  دمیم حیتوض من بهتون همه چ   -

و  شش رو تکون داد و اومد دست انداخت گردن من که متعجب نگاهش  نیشر

 :کردم و گفتم

 .بنداز بابا دستتو -

 :و گفت د یو دستش رو کش د یخند

 .نشو خوب وحیسر  یلیخ -

 :بهش رفتم و کالفه گفتم یغره ا چشم

 .حاال پارک؟ جا قحط بود؟ حوصلمون ش رفت -

و   :شلوارش و گفت بیج یدستش رو کرد تو  نیشر

 م؟یقدم بزن هینظرت چ -

  .میو سکوت کرده بود میزد و تکون دادم و آروم راه افتادم... قدم یم شم

و  از مدیر  بعد   :به حرف اومد و گفت نیشر

 ؟تریسهانا، نیم -

 :بهش نگاه کردم و گفتم آروم
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 ؟چ   از  -

 :گفت  یجد بهم کرد و با لحتز  قر یعم نگاه

 .مییدا -

 !نه احمقانه باشه ویل د یشا دم؟یترسکردم. من واقعا از شوش یم  سکوت

که به شدت دنبال   دونمرو یم نیا ویل ستم؛ینه متنفر ن دمیازش متنفرم، شا من

 .شهیراحت نم المیرو تموم نکنم خ یباز  نیانتقام هستم و تا ا

 :شدم، گفتم هت  به روبرو خ میداشتآروم قدم بر یم که  نطور یهم

 .نه -

 :سنگ شد و گفت هیبا  یپاهاش مشغول باز  با 

م یکار   هیبهت  تونمراحت یم ینطور یخوبه. ا -  .رو بست 

 :نگاهش کردم و گفتم عی    ش 

 ؟یچه کار  -

 :و شش رو آروم تکون داد و گفت د یخند

 ...هم باشه ویل د یشا دونمنیم. ستین تر یغر  بیتو، کار عج چه قدر عجویل -

 :کرد و گفت  دا یشدم که لبخندش عمق پ هت  خ بهش

 !شو کیهر طور شده به شوش نزد -

و  میکنیم ینقش باز  مینشه دار  عیضا نکهیا یبرا و  دمیخند نیمثل خود شر

 :گفتم

ش یم گهیاون د ک؟یچه قدر نزد گهید -  .نهیباالن داره من رو به چشم دختر
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 :تکون داد و گفت د ییان تارو به عنو  شش

که تو رو هم وارد   خودت رو بهش ثابت کتز  یطور  خوامیم دونم؛رو یم نیا -

 گم؟یم که چ    کنه. متوجیه  یباز 

که وارد باند   خواد رو آروم تکون دادم و به فکر فرو رفتم. اون از من یم شم

 کنه؟نیم مخالفتر  زنه؟نیم شوش بشم. پس چرا رهام حرفز 

. اخم جذاب ترش کرده د ییپابهش انداختم که با اخم اطراف رو یم یهنگا مین

 م،یچه قدر با هم بد باش ستیدلم شد. مهم ن شتر یباعث لرزش ب نیبود و ا

خوبه  یهیهم پر از اعتماد به نفس و روح شیقدم کیکه حضوِر   نهیمهم ا

 .برام

و  اد ی به آره حق با بشم.  کینزد یلیبه شوش خ د یافتادم. من با نیحرف شر

 .امیچند تا حرکت ب هیاونه! فقط کاف

 ...نکهیغافل از ا اما 

***  

مثل مار از  امکی. سلرزوند شوش کل عمارت رو یم عصتر  داد داد و یر  یصدا

 .بده یت  جو متشنج رو تغ نیاز ا تا بلکه کیم رفت،ور به اون ور یم نیا

فظ تظاهر، ح یخودم جمع شده بودم و برا یمبل تو  یالکپشت، رو  مثل

 نیآخر و ا میرو به خودم گرفتم. شوش زده بود به س دنیکه ترس  ی  کسا  افهیق

و   .موهاش بکشه یال دستر  قهیدم به دق نیباعث شده بود شر

ز زم یکه عصاش رو محکم رو   در حایل ت،یبا عصبان شوش به  د یکوبیم ی 

 :گفتمهام رو با زبونم تر کردم و آروم  اومد و نشست. لب میسمت مبل کنار 

ز ختیکه انقدر بهم ر   شدهیچ -  باباجون؟ ی 
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بهم  ینگاه خسته ا میذره هم به من شک نکنه. ن هیتا  کردمرو یم میسع تینها

 :انداخت و گفت

 .نشده ج  یه -

ز چ گهید  امکی. سشد مشکوک یم شتر یب کردمارصار یم شتر ینگفتم. اگه ب یت 

 :بود گفت سادهیبه سمتم اومد و به رهام که باال شم وا شونیپر 

احت کنه، مراقبش باش یهانا رو بتر تو  -  !اتاقش تا استر

 امکیبه شوش و س تز یگفت و من بلند شدم و نگاه غمگ  چشیم رهام

پله دوم که  یآهسته به سمت راه پله ها رفتم. پام رو، رو  یهاانداختم. با قدم

 .سادمیگذاشتم وا

بدم. دستم رو به کردم خودم رو مظطرب نشون   سمتشون برگشتم و سیع به

منتظر نگاهم کرد که با  امکی. سکردملبام رو با زبون تر یم و یه دمیهم مال

 :عمرم بروز نداده بودم، گفتم یکه تا به حال تو   تر یمظلوم

 ستیمربوط ن چیافتاده، خب مطمئنا به من هم ه چه اتفافر  دونممن نیم -

باغ قصد جون  یتو  قا ینفر دق هیخطرناکه! چون  یلیخ نجا یخواستم بگم، ا ویل

 !امکیمن رو کرده بود. من نگران بابا و تو هستم س

 :صداقت گفت تیهاش نشوند و در نهالب یمهربون رو  یلبخند امکیس

احت کن عز تهیتو االن در اولو  تیممنونتم هانا، آرامش و امن - دلم!  ز ی. برو استر

 .میکنو حتما حلش یم ستین یمسئله ا

و به سمت اتاقم رفتم. تا وارد اتاق شدم نفسم رو  رو آروم تکون دادم شم

کوچولو حس عذاب وجدان   یلیخ یلیکوچولو، خ  هیفرستادم.  ونت  ب قیعم

 !بود خویر  یلیپرس خ امکیداشتم. س
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. امروز ونت  گذاشتم و نفسم رو محکم فرستادم ب  نمیقفسه س یرو رو  دستم

 .بود ختهیاتاق شوش بهم ر  بامداد تمایم 4ساعت 

کرد و هراسون تا االن   دار یداد شوش همه رو ب یصبح بود که صدا 6ساعت

 ها،نی. جدا از همه اکنهیم هیشبه داره تمام محافظاش رو تنب 9که ساعت 

و  مشکوک تر شده بود. من هم  هیداغون بودن چون قض شتر یو رهام ب نیشر

ز . بگشتمیم اوشیمرگ س لمیوسط دنبال ف نیا  حصب یهمه اون دعواها ی 

 ی  هالمیف شوش تمایم دمینامحسوس فهم یلیخ یلیخ یپرس و جو  هیبا  فقط

ز که توسط دورب   !کنهیم ینگهدار  یانبار  یرو تو  شهظبط یم هاشی 

و   نیا دم و تا االن ه نیکار رو به شر تخت نشستم  یبهم نداده. رو  یختر  چیست 

 یر  بهم نیباشه ا تونهیم شدم. واقعا کار گ هت  از پنجره خ ونت  و به ب
 

 ها؟ختیک

ِ  نیا
! کنه؟که راحت به خونه پر عظمت و پر قدرت شوش نفوذ یم  چه دشمتز

 !رو مطمئنم نیکه هست حتما از خودشونه. ا  هرگ

 میبردم و گوش بمیدستم رو داخل ج عی    ش  م،یهود بیج یتو  لرزش گویسر  با 

و  امیکیرو  در آوردم. پ  .بود نیاز طرف شر

 .کردم  داشیپ -

 :کردم  پیشست و تند تالبم ن یرو  یلبخند

 .به دستم برسون یجور  هی -

تخت و به سمت در رفتم و بازش  یرو گذاشتم رو  در آروم گویسر  یصدا با 

 .کردم

 :زد و گفت یلبخند بود! ویل شونیهم پر  یلیبود، خ شونیپر  امکیس

 زم؟یتو عز  امیب شهیم -
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ق شد و تا در زدم و رفتم کنار، وارد اتا ینگاهش پر از التماس بود، لبخند یتو 

 !دیرو بستم، برگشت سمتم و بازوهام رو سفت چسب

و  -  !ِس یپل هیواقعا  نیهانا، بهم بگو که شر

ز پا ختیر  یهور  دلم هانا. چشمام رو گشاد کردم  زنهیم دستر  هیداره بهت  ،یی 

 :داد زدم با یو تقر 

 یم یدار  چ   ؟چ   -
 

 امک؟یس یک

 :هام زل زد و گفتچشم یتو 

و بهم  دویز یم هرچ   -  .کشهرو یم نیبگو. بابام بفهمه، شر

 :بازوهام رو از حصار دستاش آزاد کردم و گفتم محکم

 یم چ   -
 

سه؟ سیپل هیبابات از  د یچرا با امک؟یس یک  بتر

 :ادامه دادم یزدم بهش و با لحن متمسخر  زل

و  -  ...حرفا نیم نیباشه؟ اصال ژسِتش به ا سیپل نیشر

ز باز   بهم یم شهیگذاشتم. هم  مهیرو نصفه و ن حرفم  !هستم خویر  گر یگفیر

 :شدم، لب زدم هت  وحشت زدش خ افهیرو به حالت لرزش در آوردم و به ق لبام

 که نیم  یجد -
 

 ؟گ

ز یم  کم ز که من چ  شد کم داشت مطمی  دستش رو داخل  . عصتر دونمنیم یت 

شلوارش کرد و به سمت پنجره اتاق رفت. دست آزادش رو مشت کرد و  بیج

 .و دنبال کردر  یت  با نگاهش مس

 :گذشت که برگشت سمتم و گفت  قهیدق کی
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 د یپر از محافظه! با نجا ی. ااد یمطمئنا حاال حاال ها نم ون،ت  بابام االن رفته ب -

و  کمکم کتز   .نه ا ی سهیپل نیبفهمم واقعا شر

و  شد موافقت تکون دادم، کاش یم یرو به معنا شم  .تماس گرفت نیبا شر

 یلی. خدمیفهمیم شیشونیپ یرو از عرق رو  نیبود و ا تابیر  یلیخ امکیس

ز تخت نشسته و به زم یوقته رو  مبل نشسته بودم و  یشده. منم رو  هت  خ ی 

ازت خواهش  ا یبود؛ خدا می. تمام مدت نگاهم به گوشدادمپاهام رو تکون یم

 .ادین ایمیپ چیه کنمیم

 عی    از جاش بلند شد و من ش  امکیزل زده بودم، س میکه به گوش  نطور یهم

 .نگاهم رو بهش دوختم

 :و گفت د یموهاش کش یال دستر 

ز پا میبلند شو بر  -  !شمیم وونهی. دارم دیی 

پر معنا  . نگایهونت  از اتاق زدم ب امکیدهنم رو قورت دادم و جلوتر از س آب

 !دهیاونم فهم نکهیبه رهام انداختم که اخم کرد. مثل ا

اه پله ها قرار داشت. رفت که پشت ر  یتند به سمت در  یبا قدم ها امکیس

ز پا د یرو کش شت  دستگ باز شد. داخل شد و از من خواست که  و در به راحتر  یی 

 .من هم برم داخل

المپش رو روشن  امکیخاک برداشته بود! س یبود و شد. کل اتاق رو بو  کیتار 

 
 

 .داخلش بود لیافتاد که انواع و اقسام وسا کرد که نگاهم به قفسه بزرگ

 یچرا انقدر آشفته بود؟ لبخند کرد،که نگران نگاهم یم  مکایسمت س برگشتم

 :زدم و گفتم دلگریم یاز رو 

و  وونهید -  !پل .... آخ نیآروم باش، من مطمئنم که شر
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شد و صورتم محکم  اهیچشمم س یجلو  امکیحس سوزش پشت گردنم، س با 

ز زم یرو   !شد کیاطرافم تار  یایکردم و دن  یخورد، ناله ا ی 

***  

 

  یمرحله ا هیشده به حاال  تا 
 

ز برس از زندگ ز و بگ ی  آخره خطه؟ نا  گهیجا د نیا ی 

ز بش د یام ز و محال بدون ی  ز نیرو بب ا یدن یها ی  بایممکنه که ز  ت  غ گهید ی  ! ی 

 !د؟یگنجشک، ناآروم باشه و فقط خدا رو صدا کن  هیهمون لحظه دلتون مثل 

مش فکر زود اتفاق افتاد! ه یلیخ همه چ   تم،یوضع نیا یمن تو  قا یدق

و  فتمیم ت  بعد گ کنمیم دا یشنخ پ کیل  ها،لمیها و فرمان نیکه مثل ا  کردمیم

 !مرگ هم آماده کرده بودم یبرا . درسته؛ من خودم رو حتر مت  مآخرشم یم

بسته  اتاق شد به صندیل هی یو کوفته که تو  حالیر  با بدیز  نجام،یمن ا حاال 

 !شدم

 گه رهام پشت شم نبود؟ حال اون چطوره؟افتاد؟ م چه اتفافر  شد؟چ   قا یدق

 زد؟ دستر  هیبهم  امکیس

به خوردست! از شما لب نیا یسوال تو  کیل  ا یکه خدا  آخ  یهاذهِن رصز

 ده؟یرو تکون دادم و ها کردم. اما چه فا جونمیر 

 روز؟ در باز شد و شوش اومد داخل. حتر  ا یچنده؟ االن شب  ساعت

 کردم به خودم تکویز   کنم. سیع  ینقش باز  د یلحظه هم با نیا یتو  دونستمیم

ز هم یبدم برا  :و بغض گفتم وول خوردم و با خوشحایل کیم  ی 

دستام رو  اد یب یکیکجاست؟   نجا ی. انیدنجاتم یم نیایم دونستمیم ن؟یاومد -

 .باز کنه
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 کر یافزود! دوتا مرد غول پ اتاق یم یفضا یشوش، نگاه شدش به شد اما 

 :مسمتم اومدن و من گفت

 .دیدستم رو باز کن عی    ش  ومدنیتا ن -

به سمت باال  دنیرو تکون دادن و موهام رو کش میبر خالف تصورم، صندل اما 

 :زدم و گفتم غیکه ج

 !موهام رو ول کن کنده شد ؟معلوم هست چته وحیسر  -

 کمیدستش نبود. به سمتم اومد و  یتو  شهیهم یاز عصا یختر  گهید شوش،

 :زد و گفت ی. لبخندنهیببدوال شد تا من رو خوب 

 .یچه عروسک ناز  -

 !دهنم رو قورت دادم. ترسناک شده بود و البته، عویصز  آب

 :رو ول کردن که شوش با دستش چونم رو گرفت و گفت موهام

خودت ابله؟ من گنده تر از تو رو از ش راهم برداشتم.  شیپ یفکر کرد چ   -

 !چه برسه به تو

قورتش بدم  نکهیا یبرا دونهشده بود. خدا یم مثل استخون سد راه گلوم بغض

 :. مثل خودش نگاهم شد شد و آروم تر از خودش گفتمدمیکش  چه عذایر 

 ؟رو از ش راهت برداشتر  اوشیهمونطور که س -

 کثافت لجن من تو دهتز   نیاز ا د،یچیدهنم پ یتو  یدرد بد امیبه خودم ب تا 

 !خورده بودم

دهنم رو محکم  یدادم و خون جمع شده تو هم فشار  یدرد چشمام رو، رو  از 

 .ونت  پرت کردم ب
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 :داد زد شوش

. از یکردکارا و امور دخالت یم  یاز حد تو  اد یمن به تو اعتماد کردم، اما تو ز  -

 .که تو خطرنایک  دمیفهمیم د یهمون روز اول با

کردم که باعث سوزش لبم شد. لحن صدام مسخره تر از   یمسخره ا یخنده

 .خندم بود

 من برات خطرناکم؟ یبزرگ، گنده و خفن. خودتم قبول دار  ینه بابا، آقا -

نبود و جاش رو  یختر  شیدوست داشتن ینفرت بهم زل زد. از اون نگاه ها با 

 .گرفته بود  نهیخشم و ک

 :دادم ادامه

 نیا ینه پر ادعا. من خودمم. من، آدم بده م،یآخه من نه آدم گنده ا -

 ...داستانام. البته

 :رو بردم جلوتر و لبخندم رو کش دادم، ادامه دادم مش 

  یآدم بده -
 

 !تو داستان زندگ

ز به شکمم زد و پرت زم سمتم حمله کرد و با پاهاش لگد محکیم به شدم. از  ی 

از  شیب یلیدرد داشت، خ یلیکردم و به شفه افتادم. خ  یبلند یدرد ناله

 !اندازه

 ویل ونت  . شوش از اتاق رفت بنداشت یا دهیفا چیه و پا زدم ویل دست

آره  م،یمن قو  . ویلاد یشم ب یادیز  یافتاد که قراره بال میهاش نه؛ دو هزار نوچه

 .میقو  یلیمن خ
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و به  زدنرو باال یم ناشونیغوال آست نیو قورت دادم و همونطور که ا بغضم

 :لب گفتم ر یاومدن، ز  سمتم یم

 .مراقب خانوادم باش ا،یخدا -

 .دمیکش  یبلند غیشکم و دست و پا و صورتم ج یتو  یدحس سوزش ب با 

 

 رهام

 

 :گفتم  یبلند یاتاق شهنگ و باز کردم و با صدا در 

 .کنم قربان  خواهش یم م،یبش خانم برایر  الیخیب میتون شهنگ ما نیم -

و  ز نگاه پر از بغضش رو انداخت پا نیشر صورت کبودش  یو دستش رو جلو  یی 

 .گرفت

 :بهم انداخت و گفت یا شهنگ نگاه دلسوزانه 

 همون طور که خودت یم شوان. ویل میکن  تمام تالشمون رو یم میما دار  -

 !ستیدختر ن نیاز ا شنجز  چیه دویز 

 :دمیدادم و نال هیتک وار یحال به د شد و به سمتم اومد. دستم و رو یر  بلند 

 !شرفتم کمک دادم. کاش یم و نجاتش یم دمیفهمنکرده، کاش یم اون گنایه -

 :شونم گذاشت و گفت یدستش رو، رو  شهنگ

تو رو از  نکهی. او فرار کتز  بوده که زود بفهیم نیا ر یخدا بزرگه رهام جان، تقد -

 .ستیتو ن ت  دور کردن تقص خانم برایر 
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و  به ها تابیب نیشر که   ی  از جاش بلند شد و اومد سمت ما، صورتش از رصز

 .داغون شده بود ناعادالنه خورده بود حسایر 

و  ، من رو یر  نکهی_ شهنگ بعد از ا نیشر
ز  هانا و رهام به سمت اتاقشون رفیر

و التماسش کردم به  د یفهم امکیدادن. س امیبه هانا پ میهوش کردن و با گوش

 .زدم گدار به آب یم  یر  د یبندست قربان، نبا ت  دادش برسه اما، نتونست. تقص

 :زد و گفت لبخند گریم شهنگ

 .ستینکدومتون   چیه ت  تقص -

 :به من کرد و گفت رو 

احت کن و دستر  - شد  یبه ش و صورتت بکش، خدا بزرگه. ختر  برو استر

ت یم  .میکن  بالفاصله ختر

ام . ی  تونستم برم جا . اما من که نیمونت  گذاشتم و از اتاق اومدم ب  نظایم احتر

 وونهیدارم د م،ت  بگ یختر  هی د ی. بامت  هر چه قدر هم بهم بگن برو، من نم

 .شمیم

 و یر  صندیل یره. ولو شدم رو  نیم ونت  وقت از ذهنم ب چیهوشش ه یر  جسم

 .شدم هت  خ وار یحال به د

 .کردم  انشیجر  نیکردم که وارد ا  چه غلیط ؟کشته باشنش چ    اگه

ز دستر  با  حالم رو به مسعود انداختم. کنارم نشست  شونم نگاه یر  یرو  نشسیر

 :به سمتم گرفت و گفت ی  چا وانیو ل

 .روشن یسر بزن  -

 :حال گفتم یر 
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 !خورم نیم -

 :و گفت د یکش  پوفز 

. تو فکر   یم یت  گیهفته است که شبانه روز دارن پ کیرهام بچه ها  - ز کیز

 ؟یبتر  شیرو پ یکار   تویز  رفتارت یم نیبا ا یکرد

ز اول یبرا بغض کردم. نگاهم رو  قمیرف یمرد، جلو  هی یجلو  م،یزندگ یبار تو  ی 

 :غض گفتمبه سمتش برگردوندم و با ب

 .تونم خودم رو ببخشم من عاشقشم مسعود، اگه کشته باشنش، نیم -

 :نگران شش رو تکون داد و گفت مسعود 

ِ خدا بزرگه رهام، خدا ارحم الراحم -
ز . هانا رو نجات ی  توکل کن به باال ،ی 

 !. ان شاهللا زنده استمیدیم

و  یر  عذاب وجدان  یلیخ چارهیب دم،یرس نیطاقت نگاهم رو چرخوندم که به شر

 .کنه  دا یاز هانا پ زد تا شنجز  یم شیداشت و حاال، خودش رو به آب و آت

 ...هانا

 ...هانا

؟ ی  کجا  تو دختر

***  

هفته  کی. دمیشم کش یصورتم گذاشتم و کاله رو کامل رو  یرو، رو  نکمیع

هم  امکی. از ساد یم ر یو د هت  است که رفت و آمد مهال مشکوک شده. زود م

 .عمارت هم فقط شباز داخلشه . ستین یختر 

 .تماس رو وصل کردم عی    ش  م،یزنگ گوش یصدا با 
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ز چ هیشوان،  -  .میکرد  دا یپ ی  ات 

ز کنه، سوار ماش  خداحافیطز  ندادم حتر  فرصت شدم و محکم به سمت اداره  ی 

 .روندم

 

 هانا

 

ِ  یجا
مزخرف خالص کردن. انقدر  که من رو از شر اون صندیل  شکرش بافر

 .تمام استخونام درد گرفته بود روش نشسته بودم

ز زم ویل  بود و سیع ختهیصورتم ر  یاز موهام تو  کهیت هیشد بود.  یلیهم خ ی 

 .داشتم با فوت کردن کنارش بزنم اما قدرت فوت کردن هم نداشتم

هفته است که  هینمونده.  ازم بافر  صوریر  گهیکرد. مطمئنم د  بدنم درد یم تمام

  .هستم پرسن آدم گ و یم نت  گ  فقط من رو به باد کتک یم

 دنشیبازم رو به در دوختم که باز شد و مهال اومد داخل. از د مهین یچشما

 :گفتم  یخش دار  یتعجب کردم و با صدا

 ؟کتز   یم کار یچ نجا یمهال؟ تو ا -

سمت خودش و  د ینشستم رو کش که من روش یم  زد و صندیل یلبخند

 !نشست رو به روم

متنفرم! دستش  گار یس ید و روشنش کرد. از بو در آور  فشیک  یاز تو  یگار یس

 :رو دراز کرد و لبخندش رو کش داد و گفت

  .بامداد قهیدق 2ساعت  -
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ساعت  نیافتاد و ساعتش... اما ساعتش! چه ا دشیبه دست کش نگاهم

 !آشناست

 .برام آشناست یلیدست خ لیفرم و استا نیا

 :بردم باالتر و گفتم رو کیم صدام

 ؟کتز   یم چه غلیط ا نجیبا توام! ا -

آغشته به رژ  یفکر کنم! لب ها نهیب یم لمیف اد یو ز  وونستید نمیا د،یخند

 :رو جمع کرد و گفت شیلب صورت

ز چه قدر نفرت انگ - گرفت و   دهیمن رو ناد یچطور  اوشیتو. من موندم س یت 

 !دل بست به تو داهایر 

 !عتسا نیدست، ا نیشدن. ا قی. نفس هام بلند و عمد یسوت کش مغزم

 !شی_ تو کشت من

. به حرف من توجه نکرد و گفت بلند  ز وع کرد به راه رفیر  :شد و شر

شک  یمن رو تو  ستیجون پرسش براش مهم ن که حتر   یتجارت با مرد -

 مت  ازت بگ حایل هی ومد یکرد. خوشم م  یتو رو وارد باز  نکهیانداخته بود تا ا

ز هم یبرا  !اوشیس مجبور شدم بمونم معامله کنم. ش تو، مثل ی 

 :وحشت گفتم با 

 .شیتو کشت -

 :و گفت د یخند
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به شوش گفتم بذار کار پرست رو تموم کنم تا محموله هات رو ده برابر  وقتر  -

 تاوان پس یم د یبا اوشیقبول کرد. س یفکر  چیواست بفروشم، بدون ه متیق

ز احساس من  .داد. تاوان شکسیر

ش ج بلند 
َ
 :زدم غیو پر خ

 !لعنتر  شیتو کشت -

باعث شد که محکم دست و پا بزنم.  نیدوباره به بدنم برگشته بود و ا جون

و من رو  د یخند زدم. اما اون فقط بهم یم غیتکون دادم و ج خودم رو به سختر 

 .کرد  تر یم حی    جر 

چه  دویز  نیم زمیرو من کشتم، آخ عز  اوشی_ اومدم بهت ختر بدم که س مهال 

 .مرد با یقدر ز 

ز پا ختیاز چشمام ر  اشیک قطره  :و عربده زدم یی 

 .دستام رو باز کن ی. جرات دار کشمت عویصز   یم وون،یکشمت ح  یم -

 :زد و گفت یخند تک

 اوهو، چه غلطا. آخه جوجه رو چه به پارس کردن؟ -

ز خشمگ  :سوزاننده گفتم نگاهش کردم و با لحتز  ی 

 چیهمه ادعا ه نیبا ا اد یخوشم م ،کتز   ازم که دستام رو باز نیم تریس یم -

 !ترس  و ،یهم ندار  جرایر 

زدم  غیکه ج  د یشد و لبخندش جمع شد. به سمتم اومد و موهام رو کش عصتر 

ز بستم و بلند کردم و محکم زدم به شکمش. افتاد زم یو پاها که از فرصت   ی 

هفته بود طنابش رو شل کرده بودم رو باز کردم  هیکه   ی  استفاده کردم و دستا
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ز خوردم زم کرد و   ت  و هجوم بردم سمتش اما پام گ  درد به خودش یم ز . مهال ای 

  .باعث شد که زود طناب دور پاهام رو باز کنم نیو ا د یچیپ

مهال فرو کردم.  یدستا یزدم و ناخن هام رو تو  یعز یشدن موهام ج دهیکش  با 

 . مشت محکیموار ید یموهام رو ول کرد و من محکم هولش دادم که خورد تو 

تونست بکنه  که یم  یرتش. تنها کار صورتش زدم و چنگ انداختم به صو  یتو 

 .بود که موهام رو بکشه نیا

 :دمیصورتش غر  یتو 

 !کشمت آشغال. همون طور که عشقم رو کشتر   یم -

ز و اون ل وار یبه د دمیرو محکم کوب شش ز زم یخورد رو  ت   وار ید ی. رد خون رو ی 

همه  ی   د یمهال گشتم. با فیک  یمونده بود. نفس نفس زدم و دنبال سنجاق تو 

 یمهال رو با اسلحه یته خطه! سنجاق مو  گهیجا د نیرو به تنم بمالم. ا چ  

 .به در بسته بخورم ی  جا د یبرداشتم، شا فشیک  یتو 

ز  در  . ونت  تف به مهال از اتاق آروم اومدم ب هیو باز کردم و بعد از انداخیر

کال   نجا ینه. ا خونه هستم ویل هیکردم داخل   کجاست؟ فکر یم  نجا یمن ا یخدا

 !ار و درختهد

نگاهم به دو تا نگهبان افتاد. آروم آروم قدم برداشتم و از کنار  یکیتار  نیا یتو 

ز یگذشتم تا من رو نب  وار ید که با   وار یمونده بود که برم اون ور د گهیقدم د هی. یز

  یصدا
 

که کنار پام نشسته بود   پارس سگ نگاه نگهبانا به طرف من و سیک

وع کردم  یکه تو   یبا تمام درد برگشت. آب دهنم و قورت دادم و  بدنم بود شر

دونستم  . نیمدمیشن رو یم دناشونیدو  ی. داد نگهبانا بلند شد. صدادنییدو 

خورد  برسم. شاخه درختا یم ی  جا هیبه  د یتا شا دمییدو  فقط یم مت  دارم کجا م
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و با تمام توانم  دمیکش  بلند یم یکرد. نفس ها  صورتم و زخمام رو بدتر یم یتو 

 :اسلحه بلند شد و داد نگهبان کیشل ی. صدادمییو د یم

 .سایوا -

بهم برسن  ان،یچهارتا نگهبان دارن دنبالم م دمیپشت شم نگاه کردم که د به

ز ماش کیالست غیج یکارم حتما تمومه. برگشتم که با صدا  یبلند غیج ی 

ز گرد به ماش  ی  . با چشماسادمیو وا دمیکش سانت باهام فاصله  کیکه،   ی 

ز گاه کردم. در ماشداشت ن  :گفت  جبشد و با تع ادهیازش پ امکیباز شد و س ی 

 .هانا -

و دستم و انداختم دور  دمییحرکت دو  یتر شد که تو  کینگهبانا نزد یصدا

و اسلحه  دنیشش. نگهبانا رس یو اسلحه رو گذاشتم رو  امکیگردن س

ز سمتم  .هاشون رو گرفیر

 :زدم غیج

ز بش کینزد -  !کشمش  یم ،ی 

 :وم گفتآر  امکیس

 .امکیهانا منم، س -

 :زدم اد یبغض فر  با 

 .رو کشتر  اوشی. تو هم سآشغایل هیخفه شو، تو هم مثل بابات  -

 .کردم  داتی. من تازه پزمیکنم عز   هانا خواهش یم ،کتز   اشتباه یم -

 :رو به عقب کشوندم و گفتم امکیها ساز نگهبان یکیشدن  کینزد با 

ز نش کیگفتم نزد -  .نیرو بنداز  . اسلحه هاتونی 
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 :بلند داد زد امکیهم نگاه کردن که س به

 .اسلحه هاتون رو احمقا نیبنداز  -

ز رو  اسلحه ز زم یهاشون رو آروم گذاشیر   شونیکی ویل ی 
 

کرد و باالفاصله   زرنیک

از دستم  امکیبلندم باعث شد دستم شل بشه و س غیکرد. ج  کیبه سمتم شل

 .خالص بشه

ز زم یرو به دستم خورده بود. افتادم  ت  ت کنارم   امکی. سدمیکش  غیج هیو با گر  ی 

 :نشست و گفت

 شد هانا؟ چ... چ   -

تونستم در اون  دستم تمام جونم رو گرفته بود و فقط یم د یشد یز یخونر 

  .کنم  هیگر   تیوضع

ذاشت  و درد نیم هیبلند شد و به سمت نگهبانا هجوم برد. گر  عصتر  امکیس

ز چ ز زم یاومد. رو اسلحه  کیشل یلحظه صدا هیبفهمم.  یت  ولو شدم و  ی 

 :دستم رو فشار دادم. داد زدم

 .خ   دا -

ز زم یاز رو   ز کنده شدم و داخل ماش  ی  گاز   عی    ش  امکیگذاشته شدم. س  ی 

 :گرفت و گفت

ز چ -  !کنم  هانا. خواهش یم ار ی. طاقت بمارستانیبرمت ب االن یم ست،ین یت 

 :گفتم  هیو با گر  به صندیل دمیبه هق هق شد. شم رو محکم کوب لیتبد میگر 

ز هست گ  گهیشماها د - پست فطرت که به خودشون و  مشت عویصز  هی ؟ی 

ز   خانوادشون هم رحم نیم  .کیز
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ز سمتم و خواست چ برگشت ز بگه که ماش یت  ز چ هیمحکم خورد به  ی  . از تو یت 

ز ماش شهیش زده بود بهش. اما... اون  امکیکه س  تز یچشمم افتاد به ماش ی 

ز ماش  !شوش بود ی 

 یباباش. درا یقفل شده بود رو  امکیشدن. س ادهید تا نگهبان پو چن شوش

و  میشد دهیکش  ونت  ب کرا یتوسط اون غول پ امکیدو طرف باز شد و من و س

ز زم یرو  میپرت شد  .ی 

ز شد. خشمگ هت  خ امکیبه سمتمون اومد و به س شوش  :گفت  ی 

 به پدرت؟ ؟کتز   یم انتیبه من خ -

 دمید یدستم، باعث تار  یز ید. خونر شش رو بلند کرد و نگاهش کر  امکیس

در  ی   یها یلیشوش و س داد یداد و ب یشده بود و مبهوم بودن کلمات. صدا

 !دمیشن رو یم امکیبه صورت س ی  

ز زم یکه رو   کرد! شوش به طرف متز   اما، شد به باباش نگاه یم امکیس ولو  ی 

اشت که گذ  خوردمت  دست ت یکردم اومد و پاش رو، رو   شده بودم و ناله یم

از  به سمتم برگشت و نگران اشیک امکی. اون لحظه سدمیکش  یکبود  غیج

 :. داد زدختیگونه هاش ر   یچشمش رو  یتو 

 .بس کن بابا -

 .دیکش  یم ونت  داد و جونم رو ذره ذره از تنم ب شوش محکم تر فشار یم اما 

 :عربده زد امکیس

 !تمومش کن بابا، ولش کن پست فطرت رذل -

زد  دست و پا یم امکیشوش حمله کنه اما نگهبانا گرفتنش، سشد که به  بلند 

ا یم د یکش  و عربده یم   .گفت  و فحش و ناشز
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 یزدم. پاش رو از رو  خدا رو صدا یم غمیبود و هر لحظه با هر ج اد یز  دردم

 :دستم برداشت و نشست باال شم و گفت

 !رسونم. خائن جون به لبت یم ،کشمت ویل  نیم -

 ا یکرد. خدا  یم هیهم گر  امکیشدت گرفت، همراه من س میشد و من گر  بلند 

کنه؟ به   یم هیکه زار زار برام گر   امیکیس نیاعتماد کنم؟ به ا د یبا به گ گهیمن د

 لحن صادقش اعتماد کنم؟ ا یمهربونش  ینگاه ها

 :رفت رو به نگهبانا گفت یم نشیکه به سمت ماش  در حایل شوش

 .صبح سگ لرزه بزننتا  د یدو تاشون رو به درخت ببند -

ز چه قدر گذشت که از رو زم قیدونم دق نیم کنده شدم و به خودم که اومدم   ی 

 بود و دلم یم دهی. درد امونم رو بر میبه درخت بسته شده بود امکیمن و س

 هوا به دردام اضافه یم یقدر عذاب نکشم. شد نیتا ا مت  تر بم عی    خواست ش 

 .کرد

سکوت به  یداشتم و تو  وحشتنایک یلیرد خبند اومده بود و حاال شد میگر 

 نیا یزد. دوتامون تنها تو  نیم حرفز  امکیشده بودم. س هت  شب خ ایهیس

 .کارمون تمومه  گهید میدونست و یم میمونده بود ابونیب

. درسته تز یب یم یدونم دار  یم ا یرو بلند کردم و به آسمون نگاه کردم. خدا شم

به خانوادم،  ،توجه داشتم ویل شهیم همنبودم و به عشق و حاال  بنده خویر 

 د یقورت دادم که با سوزش شد رحم کن. آب دهنم رو به سختر  یلیمادرم خ

امک به گوشم یس یدادم که صدا هیگلوم، مواجه شدم. شم رو به درخت تک

 :خورد

 ؟یدرد دار  یلیخ -
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 :دمیشنبه زور خودم هم یم رو حتر  صدام

 !ندارم یابا مرگ فاصله -

 :زدم و ادامه دادم لجز ت لبخند 

 .مت  رو بگ اوشینتونستم انتقام مرگ س که حتر   امعرضهانقدر یر  -

 :صداش بغض دار بود و سوزناک امکیس

بکنم. هانا، من  ینتونستم کار  من هزاران بار، با بابام تنها بودم ویل ؟من چ   -

ز تو به هم دونستمیم  تمدونس. از اول هم یمیومدیما ن یبه خونه راحتر  ی 

و  و  دمیتو د یطفره تقالهاش رو برا نکهیبازم شک داشتم. تا ا ویل ِس یپل نیشر

ا دمیفهم اون  یکنم. اون شب تو   ظت! متاسفم که نتونستم ازت محافهییختر

 تونستمبود و من نیم دهیاتاق، پشت اون قفس پدرم رو به من اسلحه کش

 .راقبت کنمم اوشیس کنم. متاسفم هانا، نتونستم از امانتر   یبرات کار 

. متقابال برگشت و بهم ختیاز چشماش فرو ر  نگاه کردم که قطره اشیک بهش

 :نگاه کرد و گفت

بودم.  وونتید خواهر واقیع هیبود اما، مثل  پروا از رفتارات یر  یلیخ نکهیبا ا -

ا نفرسته. ف رو  اوشیمرگ س لمیمن تمام تالشم رو کردم تا بابا تو رو با اون دختر

کنم، به   دا یاگه نجات پ خورمکار مهال بوده. قسم یم  دمیفهمکردم و   دا یپ

 !حال ممکن، بکشمش نیتر ترسناک

 :چشمام و گفت یزد تو  زل

 .کتز   میو همراه کن زنده بمویز   پس سیع -

 :رو تکون دادم و گفتم شم
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 .دمقول یم -

شب  ایهیتو س هاش حتر چشم زد و مهربون نگاهم کرد. مشیک جویز یر  لبخند 

 :. آروم گفتمزد برق یم

 ؟یتو همدست بابات بود امکیس -

 :زد و گفت یپوزخند

رو مجبور  اوشیبشم، س ردستشیز  رفتم! چون اگه نیمیدروغ چرا. آره، زور  -

ط گذاشتم که ب ی. براکرد کار یم  نیبه ا بشه درعوض،  اوشیس الیخیبابام شر

 !اون آلوده بشه خواستم. نیمکنممن براش کار یم

من آلوده  اوشیس نکهیا یاز ته دل زدم، برا یو لبخند دمیشک  قر یعم نفس

 !نبود

  !شده بود قربایز  امک،یوسط س نیلبخندم جمع شد. ا عی    ش  اما 

 :و به آسمون نگاه کرد و ادامه داد د یکش  پوفز 

با دوستام رو هم  حی    از ته دل، تفر  دنیحق عاشق شدن، خند من حتر  -

 خواستدلش یم یبودم و هرکار  بابام یدستا یعروسک تو  هینداشتم. مثل 

نداشتم هانا. عاشق شدن چه  میزندگ یتو  عشقر  چی. من هکرد باهام یم

 ه؟یشکل

 :توجه به حرفش گفتم کردم و یر   بغض

 .زندان یتو... ممکنه بر  امکیاما س -

 :به حرفم برگشت نگاهم کرد و گفت تیاهم یر 
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 ار یاخت ،فکریسر  یهمش تو  لرزه،قلبت یم یسر یعاشق م وقتر  گنیم دمیشن -

 . راسته؟ینگاهت رو ندار 

ز پشت ش هم پا اشکام به درد دستم  امکیس درد قلبم از ناراحتر  خت،یر یم یی 

 .اضافه شده بود

 :داد زدم بلند 

ز زندان، تو رو خدا به چ یت  تو م امکیس - اف نکن یت   .اعتر

 :مهربون گفت برق زدن، پر از آب شده بود! با لحتز  چشماش

ز حاال بب -  !دختر خوب میمونه یمزند ی 

 

 رهام

 

 :شدت در اتاق و باز کردم و گفتم به

 ن؟یکرد  داشیپ -

ز از پشت م یغفار  شوان ام نظایم ت  گذاشت. شم رو تکون   بلند شد و احتر

 :دادم که گفت

ساوه قرار داره.  یکیشهر تهران نزد ونت  ب ی  جا م،یرو زد امکیقربان، ما رد س -

 .افتادساعته اما بعد از کار  کیرد 

 :دهنم و قورت دادم و گفتم آب

 کجاست؟  قیدق نیدیخوب، فهم -
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 :تکون داد و گفت د ییرو به عنوان تا شش

ز ن بله قربان، ویل -  .هم اونجا باشن خانم برایر  میستیما هنوز مطمی 

 :و گفتم دمیموهام کش یال دستر 

 .نیبد یرو به شوان ناظر  قیمرد! آدرس دق خوب، خسته نبایسر  یلیخ -

 :اومدم. مسعود به سمتم هجوم آورد و گفت ونت  کرد و من از اتاق ب  طاعتا

که   ی  به اونجا میرو اعزام کن وها ت  شهنگ گفت تمام ن ؟یدیرهام. شن -

 !رفته امکیس

گدار به آب   یر  ینجور یممکنه ا ت  از تعجب گشاد شد. شهنگ؟ غ چشمام

 .بزنه

 :و گفتم دمیهم کش یرو تو  اخمام

ز شده که همچباعث  چ   عتز ی -  بده؟ یدستور  ی 

 :شونه هاش رو انداخت باال و گفت مسعود 

 .فقط دعا کن هانا اونجا باشه م؛یآماده ش میبر  ا یواال. ب دونمنیم -

رو  شییایدر  یهاکه دوباره اون چشم  نهیهفته تمام آرزوم ا کیکنم؟ من   دعا 

  .و موهاش رو بو کنم مت  . گناه کنم و دستاش رو بگنمیبب

 گستاخانش هم تنگ شده. حسادتش وقتر   یجواب دادنا یبرا حتر  دلم

دم تا   میشونیپ ی! دستم رو رو فهمممن نیم کرد خودش فکر یم گذاشتم و فرسر

 .بلکه از دردم کم بشه
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ضدگلوله رو تنم کردم و  یچجور  دمیفکر هانا بودم که اصال نفهم یتو  انقدر 

ز اسلحه و تمام تجه ز چ هیرو آماده کردم. فقط  اتمت   ی. هرجور دونستمیم یت 

 !هانا رو نجات بدم د یشده با

. شهنگ میشونیپ یو دستم رو دوباره گذاشتم رو  میون مخصوص شد سوار 

ز اخم کرده بود و آروم به زم شده بود. مسعود دستش رو دور گردنم  هت  خ ی 

 :دیزد، آروم پرس انداخت و لبخند تلجز 

 دلت رو برده؟ ینجور یکه ا  شدهیچ -

 :م و گفتمرو تکون داد شم

س! آو  اون واقعا یر  ،احمقانست مسعود ویل دونم،نیم -  زونیپرواست و نتر

 از کاراش زشته ویل یلی. خکنهدفاع یم و از حق خودش در برابر هرکیس ستین

 .برهدل من رو یم

 :شدم و گفتم هت  مسعود خ یهاچشم به

 !ستیمسعود. دست خودم ن وونشمیمن واقعا د -

 :گفت  تلخ تر شد و  لبخندش

 .واقعا پرروئه ،ویل قیرف فهممیم -

 :زدم و گفتم کرد و زد پشتم. لبخند آرویم  حایل یر  یخنده بعد 

انست حتر  -  !پررو بودنش هم، دلتر

 

 هانا
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آسمون  یهم تو  د یخورش که حتر   بهیظهره و هوا شدتر شده، عج کینزد

پرنده  نجا یا قابل باوره که حتر  ت  واضح تره! غ . حاال که روزه همه چ  ستین

 .چه به آدم زنههم پر نیم

 یز ی. خونر د یکشنفس یم قینگاه کردم که چشماش بسته بود و عم امکیس به

 نمیبش تونستمهم ندارم. کاش یم سادنیتوان وا کرده بودم و حاال حتر   یادیز 

ز زم یرو   .زنمو خدا رو صدا یم مت  گلبام رو گاز یم اد،ی! از درد ز ی 

 یهم نذاشتم و منتظر مرگ نشستم. با صدا یو ساعت هم پلک ر  کی حتر 

 :به سمتش برگردوندم یشم رو زور  امکیس

ز ماش یصدا -  !ادیم ی 

 :گفتم  حالیر 

 .شنوممن که نیم -

 :بلند گفت یو با صدا د یکرد که چشماش وحشت زده شد. رنگش پر   نگاهم

 ؟یدرد دار  زم؟یشده عز  د یهانا، چرا رنگت سف -

. دهنم خشک شده بود و به زور شد ام کج یمو مد ستاد یاثابت نیم شم

  .حرف بزنم تونستمیم

 !طاقت ندارم. من مردم، مراقب خانوادم باش گهید امک،یس -

 :گفت  عصتر 

-  
 

ه چرت و پرت نیک ِ ماش یهانا. گوش کن! صدا بهتر
ز  .ی 

 .شداطرافم یم یصداها دنیواقعا شدرد مانع از شن ،کردم بشنوم ویل  سیع
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شم رو بلند کنم رو نداشتم انگار،  نکهیم تار شد، قدرت اافتاد و چشما شم

رو  امکیس یاما صدا افتاد هم یم یفلج شده بودم. چشمام داشت رو 

 .زدکه اسمم رو با وحشت صدا یم  دمیشنیم

اگه  دونم. یممت  بم یخفت و خار  نیبا ا م،یزندگ یتو  کردمفکرشم نیم حتر 

 .حالم گرفته بشه و مطمئنا قراره کیل ستین نجا یجام بهتر از ا ا،یاون دن مت  بم

چند تا  امک،یس یباز بود و صداها نامفهوم. عالوه بر صدا مهین چشمام

هم افتاد  یهام کامل رو . چشمگنیم چ   دمیشنکه نیم  ومد یم گهید یصدا

 .کردمرو حس یم خورد بدنم که تکون یم ،ویل

 ...عتز ی که؟یندارم؟ چرا همه جا تار  یدرد گهید چرا 

 من مردم؟ عتز ی

***  

 " ویس یبه بخش آ زدایز یدکتر  یآقا " -

 ا یاالن کجا هستم. مردم  دونمچشمام رو باز کنم نداشتم، نیم نکهیا قدرت

 زندم؟

 کردم حداقل چشمام رو باز کنم. به سختر   تکون بخورم؟ سیع تونمنیم چرا 

ث شد پلکمو باز کردم که نور به شدت با چشمام برخورد کرد که، باع یال

 .چشمام رو باز ببندم

 واضح تر شد! باال شم  فقط چراغ مهتایر  دمیآروم آروم پلک زدم تا د دوباره

افتاد  ی  هازونیتلو  نیکردم و نگاهم به ا  لیبه سمت راست ما بود! شم رو کیم

ز رنگ باال و پاهاستمارستانیب یکه تو  ز ! آروم آروم خط ستر   .رفتیم یی 

ز کردم چ  حس  .کردم دستام رو تکون بدم اما نتونستم  ه، سیعصورتم یرو  یت 
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 .دونمخوشحال باشم؟ نیم د یبودم و البته، زنده! با مارستانیب من

 ونت  بود ب ختهیبلوندش رو ر  یکه موها  یمانند باز شد و پرستار  یا شهیش در 

 :زد و گفت وارد شد. اومد باال شم و لبخند کم جویز 

 .یخداروشکر به هوش اومد -

 .بود دنیانجام بدم نگاه کردن و نفس کش تونستمکه یم  یکار   تنها 

مم ور رفت و آخر ش گفت کمی پرستاره  :با ُشُ

پدر من و دکتر رو درآوردن. خوش  ،یهوش بود چند وقت که یر  نیتو ا -

 !خانیم برگشتر 

دکتر مرد مسن  هیرفت و بالفاصله با  ونت  زدم و اون با لبخند از اتاق ب پلک

وبرگشت. دکتر او   :گفت  ی  مد باال شم و با خوشر

 .به به، هانا خانم افتخار دادن و چشماشون رو باز کردن -

کرد.   نشونیرو باز کرد و نور چراغ قوه رو انداخت داخل چشمام و معا چشمام

خورده بود و آوردش باال که از درد  ت  رفت شاغ دست راستم، همون که ت

 :زد و گفت یهم رفت. دکتر لبخند یاخمام تو 

 .دستت رو بلند کتز  تویز یم نمی. امتحان کن ببخوب، خداروشکر سالیم -

 :. دوال شد و گفتشد کردم دستم رو بلند کنم اما تا نصفه و بعد ول یم  سیع

 ؟حرف بزیز  تویز یم -

ر ماسک اکس دم،یرو باز کردم که فهم دهنم دهنمه. دکتر ماسک رو  یرو  نت 

 :مآروم گفت یلیخ یلیبرداشت و من آروم، خ

 ... جا؟نیا... اومدم ا یمن چ... چطور  -
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 :پررنگ شد و گفت لبخندش

ز . از چنجا یخوب و فداکار آوردنت ا یآدما یش  هی -  کردم،که فکرش رو یم  یت 

 .دختر  یتر بود یقو 

مم،  یآمپول تو  قیدهنم و پرستار با تزر  یماسک رو گذاشت رو  دوباره ُشُ

  .همراه دکتر از اتاق خارج شدن

شمون  ی  بال خواد کار شوشه؟ نکنه دوباره یم  عتز یخوب؟  یدماآ یش  هی

 کجاست؟ حال اون چطوره؟  امکیس اره؟یب

مشت دستگاه و  هیاتاق بودم و  یزدم و به اطراف نگاه کردم. فقط من تو  پلک

احت بدم، اما با صدا ی! پلکام رو گذاشتم رو میس که   کیس  یهم تا به شم استر

چشمام رو باز کردم و نگاهش  عی    ش  کرد،یم قیوجودم تزر  یآرامش رو تو 

 .کردم

چشمام نگاه  یصاف صاف داره تو  نجا،یبود، نجاتم داده بود و حاال ا خودش

انقدر نگرانم  عتز ی گرفت؟! چرا نگاهش رو نیمپرسهن حالم رو یمو نگرا  کنهیم

 بوده؟

 .منم رهام ؟یشنو _ صدام رو یم رهام

 !فکر و ذهنم شده ام،یکه االن تمام دن  ستر ه تو همویز  ،خودیر  دونمیم آره

شد و  دهیتوانم رو جمع کردم و دستم رو آوردم باال، نگاهش به دستم کش تمام

و صداش  د یتپتند تر یم اد،ی. قلبم از تعجب ز دمیچشماش د ینم اشک رو تو 

 !شدهم پخش یم لعنتر  ونیز یاون تلو  یتو 

م و ته ر  سیع رو لمس کنم اما،  هاششیداشتم دستم رو به سمت صورتش بتر

ز هم یبرا ومد یاون خوشش نم  .تخت یدوباره دستم و شل کردم و افتاد رو  ی 
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 :کرد و گفت  نگاهم

 .دمنباش، خودم مراقبتم. قول یم ج  ینگران ه گهید -

 :! آروم پلک زدم و به زور گفتمادتر یز  جانمیتر شده بود و ه د یقلبم شد تپش

 امک؟ی... سیس -

 :تزد و گف کجر   لبخند 

تا  کنهیم یما امنه. نگرانش نباش، داره با ما همکار  شیاونم خوبه، جاش پ -

 .میکن  دا یپ تر عی    شوش رو ش 

 .خوبه، چشمام رو به زور بازنگه داشته بودم امکیراحت شد که حال س المیخ

 _ رهام؟ من

 :گفت  اقینگاهم کرد و با اشت منتظر 

 جانم؟ -

ز رنگ ز  یصدا هرلحظه  !و حال من دگرگون تر شد یم ادتر یبوق خط ستر

 شم؟... یممرخص یم من)شفه( گ -

 :پلک زد و گفت آروم

 . باشه؟کن خوب بیسر   فقط سیع ،یهروقت که رو به راه شد -

رنگ  یهم گذاشتم و به چشم ها یرو به عنوان موافقت رو  چشمام ز ستر

 .به چشم هام بود هت  شدم. اونم خ هت  خ شیطوفان

 :زد لب

 !چه گناه لذت بخیسر  -
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***  

بودم و فقط تونسته بودم درست کلمات رو  مارستانیب یبود که تو  یروز  سه

ز نداشتم شتر یبگم و دستم رو ب  .بلند کنم اما، قدرت راه رفیر

و  نیا یتو   دنمیبه د یلیو البته رهام خ نیهمه مدت شهنگ و مسعود و شر

داده ختر نداره و قول  ج  یمادرم از ه گفت. مخصوصا شهنگ که یمومدنیم

  .که مراقبم باشه

بودم. پرستار تازه  ونیمامورا مراقبم بودن و من واقعا از ته دل بهشون مد تمام

شد و  شم خایل ر یکه... ز   برد برام آرام بخش زده بود و کم کم داشت خوابم یم

ز چ بوق بوق بلند  یبکشم و صدا تونستمصورتم قرار گرفت. نفس نیم یرو  یت 

شده بود  دهیشم کش ر یز  الشتکنم. ب  دا یتا نجات پ دمز شده بود. دست و پا یم

 هیکه محکم دستم و بلند کردم و دنبال   شدمصورتم بود. داشتم خفه یم یو رو 

ز چ  .گشتم اطرافم  یت 

ز م یرو  ز توانشون رو از دست  یا شهیش وانیل هی میکنار   ت  بود، دستام داشیر

 وانیکه ل  شد ه یمخودم رو نجات بدم. چشمام داشت بست د یاما من با دادنیم

و اون  فتاد ین اتفافر  چی. هکرد که داشت خفم یم  یبه فرد دمیرو محکم کوب

به محکم تر  نکهیمحکم تر فشار داد تا ا بلند شد.  شآخ یزدم و صدا یرصز

 قیبلند و عم یصورتم برش دارم. نفسا یبالشت، شل شد و من تونستم از رو 

 .زدم غیو ج دمیکش

و در باز شد  د ینکش هیثان به  .و رهام اومدن داخل نیو شر

ز زم یکه رو   جسد کیس به ز و بعد به من که داشتم از ترس  افتاد نگایه ی  انداخیر

 .کردمبود که داشتم حس خفه شدن رو تجربه یم . دفعه چندیمکردمسکته یم

 .کردکه داشت خفم یم  چرخوندم سمت کیس رو به سختر  نگاهم
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استفاده  متفاویر  یو مدل مو  شیآرا بود و از  دهیبود! لباس پرستارا پوش مهال 

 .کرده بود

و  به سمتم اومد تا آرومم کنه! رهام و چند تا مامور زن اومدن و مهال رو  نیشر

  .ونت  بلند کردن و از اتاق بردنش ب

و  کمکم کرد تا دوباره دراز بکشم. از ترس چشمام رو باز نگه داشته بودم و   نیشر

ز ی. پرستارا ر دمیکش  بلند نفس یم . ماسک   قیاخل تا آرام بخش بهم تزر د خیر ز کیز

ر اکس و  یرو، رو  نت  ز که راحت تر تونستم نفس بکشم! شر تمام  نیدهنم گذاشیر

 .دادمشم رو تکون یم قطو من ف د یپرسبار حالم رو یم کی هیثان 10مدت، هر 

 :گفت  داخل شد و با نگرایز  رهام

 ؟خویر  -

 :توش خش افتاده بود گفتم که دوباره  ی  هم انداختم و با صدا یرو، رو  پلکام

 !نیتنهام نذار  -

و  رهام و  نیبه شر  :گفت  نینگاه کرد و خطاب به شر

 .میمونبه بعد من و شوان، تو اتاق یم نیاز ا -

هم گذاشتم. مسکن داشت کار  یو آروم چشمام رو، رو  دمیکش  قر یعم نفس

بازم  یل. صداها کم شده بودن وبرد و من رو به عالم خواب یم کرد خودش رو یم

 .دمیشنیم

 م؟ی_ چطور متوجهش نشد رهام

و   :کالفه و شدرگم گفت  نیشر

 !واقعا پرستاره میواقعا. حتما فکر کرد دونمنیم -
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 :سکوت برقرار شد که دوباره رهام گفت مدیر 

 .از طرف شوش بود -

و  نیا  :گفت  یجد نیدفعه شر

بمونه که  منتظر  د یگذشت. شوش هم با  ت  خداروشکر به خ دونم،آره یم -

ا ش خالص یم یبراش! به زود میدار  خویر  یختر  .میشاز شر

 

اتفاق وحشتناک برام افتاد، به مامورا اضافه شده بود و  نیکه ا  اون شتر  یفردا

بودم که در باز شد و  نیتا بهتر بتونم راه برم. درحال تمر  کردنپرستارا کمکم یم

 :بهم زد و گفت یشهنگ داخل شد. لبخند

 .مرخص بیسر  د یر کنم کم کم باخوب، فک -

و   :گفت  کرد،اتاق نشسته بود و به راه رفتنم نگاه یم یکه تو   نیشر

 .اما، اون حالش کامال خوب نشده قربان -

و  نگایه مین شهنگ به  تیاهم انداخت و دوباره به من نگاه کرد و یر  نیبه شر

و   :رو به من گفت نیحرف شر

ه لباسات رو بپویسر  - م بهتر  .دختر

. شهنگ از اتاق رفت ب  نیم ج  یه را پرستا ز و  ونت  گفیر نگاه کردم  نیو من، به شر

ز  یکه شونش رو انداخت باال به معنا  !ندونسیر

و  رفت و پرستارا چند دست لباس برام آوردن و کمکم  ونت  هم از اتاق ب نیشر

ز واقعا برام سخت بود  .کردن تا تنم کنم. راه رفیر
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ز دم ماش تا  ز مکم کردن که سوار ماشاسکورتم کردن و ک حسایر  ی  بشم. تا خود  ی 

ن، دستام درد یم  محیل ز . ماشکرد که قرار بود من رو بتر  یاخونه ی یرو به رو  ی 

بازوم رو گرفته بودن و من رو  ر یزن ز  ی. مامورامیشد ادهیساده نگه داشت و پ

خونه و اتاق بود  استکه سمت ر   یمتر  50خونه  هیبه داخل خونه بردن.  ز آشت 

. وسط حال یانبار  شیکیبود و  ی  دستشو شیکیوتا در بود که و سمت چپ د

بود و به دل  ی. خونه ساده اونیز یتلو  هیمبلمان  یهم مبلمان بود و روبه رو 

اطراف شدم. رهام با لبخند  دنیمبل نشستم و مشغول د ی. رو نشستیم

 :اومد داخل و گفت

 ؟هستر  خوب، رایصز  -

 :گفتم  واکنیسر  چیه بدون

  که  ستیقرار ن -
 

 !هیمدت آره، عال هی یکنم، برا  تا ابد توش زندگ

 :رو تکون داد و گفت شش

 !نتتیبب خواد که یم  نجاستینفر ا هی -

سم گ با  از پشت شم  ی  آشنا یکه صدا  ،تعجب نگاهش کردم و خواستم بت 

پر شدن از اشک، صداش  عی    که ش   ی  برگشتم سمتش و با چشما عی    اومد. ش 

 :زدم

 .امکیس -

ز و خوردم زم اورد یوسط راه پام دووم ن که برم سمتش ویلشدم   بلند   امکی. سی 

بود.  یگونه هام جار   یاز رو  لیو بغلم کرد. اشک هام مثل س د ییبه سمتم دو 

مبل  یتا بلندم کنه. رو  کرد و کمکم یم ختیر هم همراهم اشک یم امکیس

 :صورتش و گفتم ینشوندم و من دستم رو گذاشتم رو 
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 جات امن بود؟ ؟یکجا بودحالت خوبه؟   ؟خویر  -

 :دستم و بوسه زد و گفت یرو 

 .تر شدم تو عایل دنیبا د ،یخوبم خواهر  -

 :لب گفتم ر یبه رهام نگاه کردم و ز  و با خوشحایل دمیخند

 .ممنون -

سمت  عی    . برگشتم ش ونت  هم گذاشت و از در خونه رفت ب یرو، رو  چشماش

 :دمیو آروم پرس امکیس

ز به چ - اف نک  یت   امک؟یس یردکه اعتر

 :لبخند زد که تکونش دادم و گفتم فقط

 .با توام -

 :رو تکون داد و گفت شش

 .یسر یچه خوب نگران حالم م -

 :و گفت د ینگاهش کردم که خند عصتر 

ز اونا خودشون یم - ز چ هی ویل دونسیر . اما گمیرو نه، به خاطر تو بهشون نم ی  ات 

ه نفعم تموم شه. دعا کن هانا، ب قراره کیل کنمیم یکه دارم باهاشون همکار   نیا

 .میراحت ش شهیهم یو برا میار یب ت  دعا کن تا بابام رو گ

 :از ته دل زدم و گفتم یلبخند

 !. کار ما هنوز باهاش تموم نشدهمیار یم ت  گ -

***  
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ماِه  کی. گذشتیم مارستانیب یکه از واقعه خفه شدنم تو   شد یم مایه کی

  نیا یو ت تر یو عوامل کادر امن امکیمن و س
 

 ی. دلم برامیکردیم خونه زندگ

 گهید با یو شده تقر  عایل یلیتنگ شده. راه رفتنم خ یلیخ بود ت  مامان، هاله و ه

ز ب نیندارم. فقط ا مشکیل و به  جنبهیم شمونش و گو  کمی امکیمن و س ،ی 

  !نباشه، فقط من ی. نامردمیدگوش نیم  اد یشهنگ ز  یحرفا

آب شده رفته  ست،یدنبال شوش بگردم. اما ن مکنیم و سیع ونت  ب مت  م اد یز 

ز زم یتو   کن!(  دا یمن و پ ا یهانا ب گهی. )انگار نشسته می 

من با  تیمی. صمرسهخسته تر و کالفه تر به نظر یم یلیروزا، خ نیا رهام

و  رو  نیو ا کنهیم تشیاذ یادیو ش به ش گذاشتنم با مسعود، ز  امکیو س نیشر

 .فهممشدش یم یاز رفتارها

 ی  حرفا هیو منم  کنهیم تمیاذ یلیو مسعود هم خ ستیمنم ن ت  خوب، تقص اما 

و خندهیم یلیخ و گایه کنهشهنگ اخم یم که گایه  زنمیم  نی. امروز، شر

 دا یرو پ کرد که شوش اقامت یم  ی  از محل ها یکیتا  ونت  رو برده ب امکیس

. فقط من بودم و رهام، با چند تا مامور که مشغول ر  ز و جستجو  ایر یدکیز

 .بودن

ز گوشش بود و به چ  یاز مامورا و هدفون تو  یکینشسته بود بغل  رهام گوش   یت 

  .کردنیم

که به سمت اتاق   نطور یرو فرستادم داخل شالم و بلند شدم و هم موهام

 :گفتم  رفتم،یم

 .باالپشت بوم مت  من م -

ز هم یبرا زنهیم چه حرفز  ندادم کیس تر یاهم گهید اتاق  یکه تو   ی  از پله ها ی 

ز به باال پشت بوم، باال رفتم و در پشت بوم رو باز کردم.  یخواب بود برا رفیر
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پام رو  ر یز  یهابدنم افتاد. رفتم جلوتر و خونه یشد بود و لرز تو  یلیهوا خ

. با حِس دمیکش  قی. چشمام رو بستم و نفس عمت  بود و دلگ ی. هوا ابر دمید

 ِ
 .خودش بود یته باز کردم. صدا چشمام رو تا  قم،یشق یرو  یشد یسر

 .: سالم عروسکشوش

وع کرد به لرز  یافتاد تو  قلبم سمتش که  دمی. آروم چرخدنیشلوارم. بدنم شر

 !زده بود شتا مشیک پی. تدمید یدود نکیرو پشت ع هشیکر   افهیق

 ؟یایب تونستر  یچطور  نجا،ی: تو... تو امن

 :و گفت میشونیپ یرو گذاشت رو  اسلحه

 .دست کم گرفتر  یلیخ تو من رو  -

 مت  خودم رو بگ یکردم نتونستم جلو   یانداختم. هرکار  ش تا پاهاش نگایه به

ز هم یبرا  :مسخره گفتم با لحتز  ی 

 ی. وگرنه شناگر ماهر یراه بر  تویز که نیم  یکردیم یباز  لمیما ف یپس جلو  -

 !کتز و رو نیم هستر 

 :و گفت د یخند

ز چ هی -  !نکنم؛ هوشت فیو ازش تعر  مت  بگ د یوقت ند چیه تونمرو نیم یت 

 :زدم و گفتم یپوزخند

چرا من رو دست کم  دونمنیم . ویلستیدرش ن من باهوشم، شیک نکهیا -

 ؟یسادیاالن رو به روم وا نکهیاز ا تریس. نیمیگرفته بود

ز شدت گرفت. من هم خندش که حواسش پرت بشه! ادامه   خواستم،رو یم ی 

 :دادم
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ز چهرلحظه ممکن بود ازت  - همه آدم  نی. تو ادمیبفهمم که، کم هم نفهم یت 

ر نداره ابدنشون رو قاچاق کتز  یتا اعضا کشتر رو یم همه هوش  نی. برات رصز

 و ذکاوتم؟

 :زد و گفت یپوزخند

 !فهیمنیم ج  یتو از پول ه -

 :زدم و گفتم پوزخند تلجز  متقابال 

ز هم یبرا -  .ازت متنفر بود اوش،یپول بود که س ی 

الت قهقهه به عقب پرتاب کرد که از فرصت استفاده کردم و رو به ح شش

 :زد و گفت یهی. به خودش که اومد، لبخند کر دمیاسلحه رو از دستش کش

 .نه بابا -

پر کرده  نهینبود و جاش رو نفرت و خشم و ک یاز لرزش بدنم ختر  گهید حاال 

  .کردیم و من رو عصتر  د یخندبود! اون همچنان یم

ه صدامن  .ینکرت و بنداز  ی: بهتر

 :زد و گفت بدجنیس لبخند 

 عروسک؟ جونت رو کشتم ناراحتر  اوشیس نکهیاز ا -

قدر راحت از مرگ  نیو پست فطرت باشه که ا حیوق تونهانسان چه قدر یم هی

 !زنهپرس خودش حرف یم

 :و گفتم شیشونیپ یرو گذاشتم رو  اسلحه

 .ببند دهنت رو لجن -
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 :چشمام و گفت یزل زد تو  صاف

مرگش رو گرفتم. به مهال  میتصم گهیکه بهم گفت دوستت داره د  یلحظه ا -

موقع مرگ هم  حتر  دویز گفتم کارش رو تموم کنه. درست روز تولدش! نیم

راحت  المیخ خت،یها ر  شهیش یکه خونش رو   ی. لحظه ازد اسم تو رو صدا یم

 د یبا هم. اما دست کم گرفته بودمت، تو رو ستیش راهم ن مانیع چیشد که ه

 !کشتممثل سگ یم اوش،یمثل س

ز هم یآمت  چسبونده بودم برا گهیحد و مرز داره؟ من د جنون از ته وجودم  ی 

 :زدم غیج

 .وونیخفه شو آشغال ح -

ز زم یشش که افتاد رو  یتو  دمیاسلحه محکم کوب با   ومد ی. از شش خون می 

تمام ! به سمتش حمله بردم و د یخندرذل هنوز یم یها وونیمثل ح ویل

 یپشت شهم. اون هم نامرد در ی   ی   یصورتش رو چنگ انداختم. مشت ها

 .صورتم خوابوند یچک محکم تو  هینکرد و 

ز زم یشدم رو  پرت . کرد ترم یم عصتر  نیو ا ومد ی. از دماغم به شدت خون می 

به سمتم اومد. نگاهم به  کرد که با دستش، خون دور دهنش رو پاک یم  در حایل

ز مز  یاسلحه که رو  افتاده بود، افتاد و خواستم برم سمتش که متوجهم شد و  ی 

فضا  یک تو یشل یاومد بهم حمله ور شه که اسلحه رو برداشتم و صدا

 !دیچیپ

شده بود،  مخش خایل یکه گلوله تو   نکردم! شوش، درحایل کی... من شلاما 

ز زم یافتاد رو  ز زم یلرزون، اسلحه رو پرت کردم رو  ی  ! با دستای   و برگشتم ی 

که اسلحه دستش بود، مات   در حایل امکیکرده. س  کیکه شل  سمت کیس

 .کردشوش نگاه یم یبود و به جنازه ستادهیوا
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ز یمامورا ر  کم تمایم  کم و  خیر رفت و بغلش کرد و  امکیبه سمت س نیباال و شر

 ،یبود. بدجور  امکیس مسعود و رهام هم سمت من اومدن. تمام حواسم ی  

 .کردرو نگران یممن  نیشوک بود و ا یتو 

 یشوش که مثل الشه یبه جنازه هیحال خودش نبود. با گر  یتو  امک،یس

همه درد و رنج رو  نیشدم و ناله کردم. من طاقت ا هت  خ شد،جمع یم وونیح

 .نداشتم

و با  دمییدو  امکیبه سمت س کرد که داشت کمکم یم  جز یبه خانم ش تیاهم یر 

 :صداش زدم هیگر 

 ؟یشنو یم. صدام رو امکیس -

ز یر هاش یمگونه  یصورت من. اشک گوله گوله رو  یرو  د یچرخ چشماش و  خیر

 :. لب زددادنمهلت نیم

 !کشتمش -

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 !. مناوشیرو کردم س نکار یمن ا ش،ینه، نه. تو نکشت -

 :ها لب زد وونهید مثل

 !میکشتمش هانا. راحت شد -

همه آدم واقعا زشت بود. شم و تند تند تکون  نیجلو ا بغلش کنم ویل خواستم

 :گفتم  هیدادم و با گر 

 .بود که مادر و برادرت رو کشت همون کیس نیا ا،ی. به خودت بامکیس -
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و   یکه برا  کرد و با چشماش به من التماس یم کرد نگران بهش نگاه یم نیشر

 .بکنم یکار   امکیس

 :اومد سمتمون و گفت رهام

ه بهش مسکن تزر بهش شوک وارد شده، ب -  .دیکن  قیهتر

و   :داد زد جز یرو گرفت و رو به خانم ش امکیدست س نیشر

 .دیرو صدا کن میشوان، پزشک ت -

ز س سادمیوسط وا اون رهام به سمتش  یرو تماشا کردم. با صدا امکیو رفیر

 :برگشتم

 .تموم شد -

 :رو پاک کردم و گفتم اشکام

 مرد؟ -

 :گفت  تکون داد و  د ییرو به عنوان تا شش

  تویز راحت یم الیبا خ گهیشدن. د ت  افرادشم دستگ -
 

 .بکتز  زندگ

 :رهام گذاشت و گفت یشونه یدست رو  مسعود 

درصد هم به  کی اموالشون هم مصادره شد. حتر  ناگفته نماند که تمایم -

 !رسهنیم امکیس

 :رد و بدل کردم و گفتم نشونیب نگایه نگران،

 کنه؟  کار یچقراره  امکیپس، س ؟ج  یه عتز ی -

ز نگاهش رو انداخت زم رهام  :و گفت ی 
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 .دونمنیم -

ز پا ستادمیهمون جا وا من ز و رهام و مسعود رفیر  مامورا در حال برریس هی. بقیی 

 ر یو ز  دمیصورتم کش یخشک شده رو  یهابه خون صحنه جرم بودن. دستر 

 :لب گفتم

  هی شهیمامان هم -
 

ز رحمت  ،ی. خدا گر ببندد ز حکمت در زد یم حرف قشنیک

 !یگر یدر د د یبگشا

ز زدم و نگاه از جسد شوش گرفتم و به سمت پا تلجز  لبخند   .رفتم یی 

 

 بامداد 3ساعت

به  یکیتار  یباعث شدردم شده بود. تو  نیو ا برد خوابم نیم کردم،یم یهرکار 

بلند شدم و به  عی    به گوشم خورد. ش  یکی هیگر   یسقف زل زده بودم. صدا

که   نبود. به سمت اتافر  یختر  نگاه کردم ویل دار یبکه خواب بودن و   ی  کسا

 یهیگر   یارو توش خوابونده بودم رفتم و درش رو باز کردم. صد امکیس

 .بود که سکوت اتاق رو به هم زده بود امکیس

 :رفتم و آروم گفتم کشینزد

 .امکیس -

من شش رو بلند کرد و من رو نگاه کرد.  یتخت نشسته بود، با صدا یرو 

 .تخت، رو به روش نشستم یپاک کرد و من رو  عی    و ش اشکاش ر 

 .زل زدم امکیکه اونجا بود رو، روشن کردم و به صورت س  خواب کوچیک چراغ

 :زدم و گفتم یلبخند
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حامله  کمیسالم بود! مامانم ش داداش کوچ 12بابام مرد،  وقتر  اد یم ادمی -

سکته کرده بود  یور با ت  و غ بیختر مرگ بابام رو که به طرز عج نکهیبود؛ تا ا

به آخر  گهید ا یدن کردممحل کارش رو برامون آوردن! اون موقع حس یم یتو 

من چراغ حموم رو،  طر نبود تا شب ها موقع خواب، بخا ی  بابا گهی. ددهیرس

سم. د  کاکائو ت  نبود که هروقت لب ترکنم برام ش ی  بابا گهیروشن بذاره تا من نتر

کنم و کجا ساکت   هیکجا گر   دونستمنیم حتر  . منکرد یم یقرار  بخره. هاله یر 

خانوادم رو از دست بدم، گذشت!  نکهیبا ترس از ا میباشم و خانم. تمام زندگ

. تمام د یبخش مونیدوباره رو به زندگ کوچولو، روشتز   مامانم با آوردن اون پرس 

از مامان و خانوادم  د یکه با  کردمشده بود خواهر و داداشم! حس یم امیدن

ِ هم یکنم در نبود بابا. مسئول خانواده رو گردن گرفتم. برا  مراقبت
ز که بهم   ی 

سم، شجاعم و پررو! من تو  گنیم اجتماع بزرگ شدم و انواع و اقسام  ینتر

 هیتک تونهمرد یم هی دم،یدوست شدم فهم اوشیکه با س  . زمایز دمیرو د ها دمآ

ستش دادم و هر روز از د نکهیکنم. تا ا  گاهم باشه اما، بلد نبودم براش عاشقر 

 .خورمحرستش رو یم

 :من شده بود، نگاه کردم و گفتم یکه محو حرفا  امکیس به

فکر کن که شوش مادرت رو ازت  نیاما... به ا ستمیتو ن یمن جا امک،یس -

  نیگرفت. داداشت رو کشت و تو، تمام ا
 

 سالها با فکر مرگ پدرت، زندگ

 .بهش فکر نکن کنماما، خواهش یم کارت بذارم  یرو  اسیم تونم. من نیمیکرد

 :تر و دستش رو گرفتم و مهربون گفتم کینزد رفتم

 !باهاتم داداش شهیمن هم -

***  
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 ینگاه کردم و لبخند زدم. با لحن شاد کرد نگاهم یم که با نگرایز   امکیس به

 :گفتم

 .لعنتر  میما با هم حرف زد امک،یس الیخیب -

 :و گفت د یکش  پوفز 

 .ترسماز واکنششون یم -

ز با اخم از ماش رهام،  :شد و خصمانه نگاهم کرد و گفت ادهیپ ی 

ز گرفت  میبکنم، چرا انقدر زود تصم یفکر  هی تونممن یم -  ؟ی 

 .رهام، زنگ خونه رو زدم یبه حرفا الیخیزد و من ب یلبخند معنا دار  امکیس

 .دیچیپ فونیآ یتو  میعمر و زندگ یصدا

 ه؟ی: کبود ت  ه

 :و گفتم فونیآ یرو بردم جلو  صورتم

 !منم طول بز -

 :و گفت د یخند امکیدر رو باز کرد. س عی    و ش  د یکش  فونیپشت آ یعز یج

ه  -  پرس؟ ا یدختر

 یالبخند، چمدونم رو برداشتم و در رو باز کردم و اول رفتم داخل. چه خونه با 

بزرگ به همراه تاب. باغچه پر از گل که  اطیمامانم گرفته! ح یشهنگ برا

 !دست مامانهمطمئنم کار 

 :سمت خونه حرکت کردم و داد زدم به

 .خونه، من اومدم اهایل یآها -
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تمام خونه رو لرزوند. دوتاشون از خونه اومدن  بود،ت  هاله و ه غیج یصدا

. منم آغوشم رو به روشون باز کردم که دنییو پا برهنه، به سمت من دو  ونت  ب

وع کردن ماچ و بوسه یتو  دنیدوتاشون پر  و از ته دل،  دمی. خندبغلم و شر

 .فشارشون دادم

 :مامان بلند شد عصتر  یصدا

 نگاهشون کن، پا برهنه دربه درا؟ -

 دنیو از اون دوتا وروجک جدا شدم و به مامانم نگاه کردم. مامان، با د دمیخند

 :چشماش نشست و چادرش رو محکم گرفت و گفت یمن اشک تو 

 .هانا، مادر -

ز پا ختیبغلش. اشک از چشمام ر  یو رفتم تو  دمییسمتش دو  به . گونش، یی 

. با بغض کرد یم میچشماش، همه رو بوس کردم و اونم همراه ش،یشونیپ

 :گفتم

 .ذره شده بود مامان هیدلم برات  -

 :و گفت د یرو بوس میشونیپ محکم

ز دردت به جگرم مادر، چه قدر از ب الیه -  .رفتر  ی 

 :و گفتم دمییرو بو  چادرش

 .م. من خوبمخدانکنه دورت بگرد -

و رهام که با لبخند به ما نگاه  امکیو برگشتم سمت س ونت  بغلش اومدم ب از 

 :و گفت کشونی. مامان چادرش رو صاف کرد و جلوتر از من رفت نزدکردنیم

ز بفرمائ ن،یخوش اومد یلیخ -  .داخل ی 
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صورتم  یرو  یهول زده سالم و تشکر کرد که باعث شد لبخند گشاد امکیس

 .هت  نگاه ازم بگ رهام، برزچز  جا خوش کنه و 

اجازه رو  نیهاش ا یکنه اما، چتر   تیداشت حجابش رو رعا سیع یلیخ هاله،

  .دادنبهش نیم

ز مبل و شش رو انداخت پا یمامان نشست رو  یبا تعارفا امکیس . مامان یی 

به رهام  و خودش نشست کنار ما. نگایه ارهیب ی  رایپذ لیبه هاله گفت وسا

 :انداخت و گفت

رو بهت بده پرسم. خدا  یخواکه یم  مادر. خدا هرچ   تز یبب تیاز جوون ت  خ -

 .یحافظ و نگهدارت باشه که پاره تنم رو سالم بهم برگردوند

 :زد و گفت تیرضا یاز رو  یلبخند رهام

ز بود، سالمت باش فمیوظ -  .ی 

ز که شش پا  امکیبه س نگایه مامان  :بود انداخت و گفت یی 

 ا جان؟هان کتز نیم معرفز  -

 :زدم و گفتم یلبخند

ز مامان اوشیبرادر س امک،یس -  .هسیر

وع کرد تسل مامان، ز و از  مرگ و آخرت   تیچهرش رنگ غم گرفت و شر گفیر

خونه اومد ب ی  چا تز یحرف زدن. هاله با س ز  یو با خجالت اول جلو  ونت  از آشت 

گار رهام گرفت که رهام با تشکر برداشت. ماشاهللا چه خوشگل شده هاله، ان

هول  امکیرفت که س امکیچندماه بزرگتر و خانم تر شده! به سمت س نیتو ا

 :زده نگاهش رو به هاله داد و با تته پته گفت
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 .م... ممنون خانم -

زدم که مامان با اخم نگاهم کرد و من، خندم رو خوردم و به  یبلند پوزخند 

 شهیم . چه قدر عصتر کرد نگاهم یم تیرهام نگاه کردم. داشت با عصبان

  شیپ اد یب امکیدادم س شنهاد یپ وقتر  دونه! خدا یمشهیخوشگل م
 

کنه   ما زندگ

 نیبخره با ا یبه پا انداخت. به شهنگ پول دادم تا خونه ا یاچه المشنگه

 هی اوش،یس یشد که با پوال نیامکانات که دو تا خونه کنار هم باشن. قرار بر ا

 نیو ا تیر ی"! من که مداوشیس " میو اسمش رو بذار  میکن  سیکارخونه تاس

ز چ  اوش،یبگردونش. به هرحال پول س امکیقرار شد که خود س شه،یشم نم ا ت 

  !ستمین یدراصل و من کاره ا امِک یس یبرا

ز اول اوش،یس اون  شهیو من هم هیکردنش هم به خوب  اد ی حتر  م،یعشق زندگ ی 

 .دارمقلبم نگه یم یرو تو 

 ِی رهام واقعا مرد ،احمقانست ویل یلیواقعا خ ده،یدوباره دلم لرز  نکهیا دونمیم

  !اهامیکه دنبالش بودم. مرد رو 

  یهمه مشغول حرف زدن بودن و من تو  
 

و بود  اوشی. نبود سندمیآ فکر زندگ

 
 

 کیممکنه که  ت  برادر قابل اعتماده و غ هیکه مثل   امکیبا س رهام. زندگ

  .درصد، اعتمادم رو بهش از دست بدم

شدن رو به مامان گفت. مامان اول مکث  هیهمسا یراماج امکیس خوده

 :کرد و بعد گفت  کوتایه

 اطیبده مادر، باغچه و ح تت  دارم. خدا خ از یباشه جوون، منم به کمک ن -

 .فنیکث  یلیخ

 :کرد و گفت  یبلند یخنده امکیس
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ز چ هی چشمم. راستر  یبه رو  -  ...یت 

 :زد و گفت یکه لبخند  میمنتظر نگاهش کرد همه

ز گیم خانوم، پس چرا یهحاج نیندار  که ستز   شما  -  مادر؟ ی 

 :زدم که مامان با خجالت گفت یلبخند

 .مادر گمیبهش م نمیکه بب  من هرجوویز  -

 :و گفتم دمیخند

 !من فداتشم الیه -

 نیو اگه ا شدمرهام مواجه یم یهابا اخم کردمجمع یم یکه تو   یخنده ا هر 

پس من مرض دارم! چون  دم،ینجام مرو ا نکار یمرض باشه که از قصد دارم ا

 .جذابه لعنتر  یلیخ

ز کرد، تا دم در همه بدرقش کرد رهام باهاش رفتم.  اطیاما من تا ح میعزم رفیر

 :دستام رو بغل کردم و گفتم

 .جر یهمه مدت ممنون، جوجه بس نیا یبرا -

ز آم د یزدم که برگشت سمتم و دستش رو تهد یلبخند بعد   :تکون داد ت 

 .کتز دانشگاه... شبا هم درارو قفل یم یگردبریم ،مویز نیمخونه  اد یز  -

 :با لبخند نگاهش کردم و گفتم نطور یهم

 ؟که دانشگاه ندارم چ    ی  روزا -

 :گفت  عصتر 

 ؟کتز رو قبول یم میهمکار  شنهاد ی. پدونمهمکارم شو، نیم ا یب -
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 :گفتم  متعجب

 یآقا هیمگه الک ن،یناموسا؟ جدا از ا خورهیم َسمیاصال به س س؟یمن؟ پل -

 س؟یپل

 :و گفت د یموهاش کش یال دستر 

 ؟ازدواجم رو چ   شنهاد یپ -

 یهاگشاد به چشم  ی  ! با چشماساد یقلبم وا هو یبزنم که  حرفز  خواستم

 :شدم و گفتم هت  وحشت زدش خ

 ازدواج؟ -

داغم گذاشتم و  یهاگونه  یدستم و رو  کرد؟یم ی... داشت از من خواستگار د 

 :گفتم

 ؟با متز  -

ز خجولش رو انداخت زم نگاه  :و گفت ی 

 !خوب منم دل دارم، عاشقم -

ز چ هی خواستم  :گفت  عی    بگم که ش  یت 

 . خداحافظمیرسفردا شب با خانواده خدمت یم -

 ی. با صداستادمیوا اطیبا دو از خونه خارج شد و من مات وسط ح بعد 

چمدونا . اومده بود کرد داشت نگاهم یم طونیبه سمتش برگشتم که ش امکیس

ه  .رو بتر

 ؟یشخ شد شدهی: چامکیس
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 :تته پته گفتم با 

 .ج  یه...ه -

و  ستاد یباال انداخت و چمدون رو به سمت داخل برد اما وسط راه وا ی  ابرو

 :برگشت سمت من و گفت

 هانا؟ -

 :کردم که با لبخند گفت  نگاهش

 خواهرت چندسالشه؟ -

 !شد میج عی    الجش که ش م یکردم و کفشم رو در آوردم بزنم تو   ز یو ر  چشمام

  .لبم نشست یرفتنش لبخند رو  با 

موقع خواب هم به رهام فکر  فکر رهام و حرفاش بودم. حتر  یشب رو تو  تمام

وع کرد به لرز  مینصفه شب بود که گوش 3. ساعت کردمیم به  عی    . ش دنیشر

زدم و با  ی. لبخنددمی" رو دجر یصفحش نگاه کردم که اسم " جوجه بس

س جواب د  :ادماستر

 بله؟ -

 :آرومش به گوشم خورد یصدا

 ؟یخواب بود -

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 .یکرد  دارمینه، ب -

 :دمیشادش رو شن یصدا هو یسکوت برقرار شد که  کمی
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 .. مثل اون شِب منیکردبه من فکر یم و داشتر  یبود دار یدروغ نگو، ب -

 :متعجب گفتم شیدبا جمله بع شدم ویل دستم رو خونده حریص نکهیا از 

 کدوم شب تو؟ -

 :گفت  میو مال  آروم

خواب بودم و من  یدیو ازم پرس یموقع شب بهم زنگ زد نیکه ا  همون شتر  -

 !کردمبودم و داشتم به تو فکر یم دار یگفتم آره. خوب دروغ گفتم. ب

 :لبم نشست و گفتم یبه اندازه کل صورتم، رو  یلبخند

 ؟یدار  یعجب. کار  -

 :زده شد و گفتصداش هول  هو ی

 شد؟یخوب، خوب... جوابم چ -

 :دمیمتعجب پرس کنم. با لحتز   تشیکرمم گرفت اذ  هو ی

 ؟جواب چ   -

 :گفت  آروم

 .گهیهمون که بعداز ظهر بهت گفتم د -

 :گفتم  طونیش

ز من که چ -  .ستین ادمی یت 

 :و گفت د یکش  پوفز 

ز . باشه! ببونت  ب زبون من حرف بکیسر  ر یاز ز  یخواپس یم - من  ،برایر خانم  ی 

 گه،یدِل د ویل تهیخر  دونمشدم. یم تونیو زبون دراز  ی  متاسفانه عاشق پررو
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شدم و حاال  وونتونی. منم دیشد وونهید تز یبیم یایو به خودت م لرزهیم هو ی

ز که با من ازدواج کن  خوامازتون یم  !یاونم زور  ،ی 

رو خوردم و  ! خندمشد دلم پودر یم یمن قند تو  زد حرف یم نیکه ا  تمام مدیر 

 :گفتم

 !به تعداد سال تولدم باشه د یبا میام پس، مهر  ی  که من دختر پررو  ی  از اونجا -

 :گفت  هو یبرقرار شد و بعد  سکوت

 ؟یقبول کرد -

 :گفتم  طونیش

 ؟کتز فکر یم خودت چ   -

 :و گفت د یخند

 !ناز کتز  یخوااه چه قدر راحت بود، من فکر کردم سه ساعت یم -

 :شدم و گفتم هت  به سقف خ پوکر 

 کنم؟  تیدهنت و عنا یدوستدار  -

 :و گفت د یخند بلند 

 .بگو جوابت رو گهیبار د هینه نه، فقط  -

 :گفتم  ضز یو با لبخند عر  دمیپهلو چرخ به

 !دوستت دارم -

 هو ی قهیدق 2... فکر کنم پشت تلفن سکته کرد. بعد از اومد نیم ی  صدا چیه

 :منفجر شد و گفت
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 ؟یبا من   -

 :و گفتم دمیها! خند زنهیم شیش نمیا

 .ت  شب به خ -

 :قطع کنم که بلند داد زد خواستم

 !دوستت دارم شتر یباشه من ب ادتی -

ز " منم هم د یلرز  قلبم  قطع کردم. حاال چنان خوایر  عی    " ش نطوریو با گفیر

هم، خواب  یچشمام رو گذاشتم رو  وقتر  خواستاومده بود شاغم که دلم یم

 .نمیرهام رو بب

 ...ند تا کلمه سادهچ با 

 !شهیهم یمتعلق به قلِب رهام شدم، برا من

 

 به من چرخ فلک لهیگفته بودم که نکن پ *

 * !قدر که پروانه شدمبه من آن یکرد  لهیپ

 

 انیپا

 

  :خی    تار 

23/9/1398 

 آذرماه
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 بامداد قهیدق 2:11: ساعت

 

ور، تقد نمیا  !دلم یعشقا یبه همه میاز دختر شر

 :گمید یها رمان

 شدرد عتز ی شقع

 گاریبا اسانس س یدختر 

 جلف من یآقا

خوناشام شا یم  دختر

جاودانه شا یم  دختر

 خواهرشوهر

 میدختر افسانه ا من

 

 به موال عاش     قتونم

 

 فاریس محدثه


