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 رمان دیوار کج 

 

 رمان کافه اسپرسو

 

 رمان تنگی بلورین برای ماهی 

باعث   الکنش  زبان  که  ارغوانی  برای 
موقعیت در  موفقیتش  های عدم 

اجتماعی شده، شغلش تنها چیزی ست 
تا   آن  در  و  انتخاب کرده  خودش  که 
فشارهای  است.  بوده  موفق  حدودی 

هایی است که خانواده، حاکی از تالش
ارغوان که  آن روی کار  تأثیر  برای  ها 
تی امنیت شغلی و درآمد مناسبی هم  ح

می انجام  ارغوان ندارد،  حال  دهند. 
حفظ   و  شغل  این  پایداری  برای 

ی  آرامشش، نیازمند انجام یک وظیفه 
جدید است؛ نظارت روی اعماِل مجرمی  

جنس مجازات    از  تبدیل  که  زالوها 
 !گرفته

هنرپیشه   شیبانی،  شکیبا 
معروف سینما، در اثر آشنایی با 
یک خواننده گمنام دچار عشقی  

گردد، عشقی که  نامتعارف می 
از تاثیر یک صدای دلنشین آغاز  

شود و به یک رسوایی منجر  می 
گردد. رسوایی که انتهایش  می 

رفتن   دست  از  و  تنهاییست 
سال  که  شهرتی  و  ها اعتبار 

او   اما  کرده؛  تالش  برایش 
دیگری   طور  را  عشق  تقدس 

 .کند معنا می 

زیادی   عاشقان  دنیا  این  در 
جان کنده آمده  و  برای  اند  تا  اند 

بلور   جنس  از  تنگی  معشوقشان 
بسازند! اما زندگی فرجام، آنگونه  

اید، نیست! عشق آمده تا او  که ب
هستی  کند.  ویران  را  را  اش 

ققنوس  و  این  بسوزاند  از  وار 
جدید   آدم  سوخته،  خاکستر 
فرجام   و  آمده  عشق  برخیزد. 

این  چاره  پذیرش  جز  ندارد  ای 
 !شوریدگی

 دانلود دانلود دانلود

http://www.1roman.ir/
file:///D:/فایل%20ها/www.1roman.ir
https://www.instagram.com/yek_roman1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%ac/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c/


  

 
4

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

 : خالصه

هاش  کابوس مهمون شب  یکه از پنج سالگ  ی. دختردهیکه غم د   یدختر
عامل    ایشد و آ   خانمانیاش بکه با کشته شدن خانواده  یابوده! دختر بچه

انتقام    یبرا  دهی دختر غم د  تا ی هست که آز  ی دختر چه کس  ن یا   یبدبخت 
راه   ن یاما قراره در ا شه یش م گرفتن از اون به عنوان خدمتکار وارد خونه

نه؟ با من    ای  شهی موفق به گرفتن انتقام م  ا یو آ   فتهی براش ب   ی اتفاق  چه
 ... . دیهمراه باش

 

 

طوس   یحوصلگ یب   با بلند  سمت    یرو   رنگمو یكت  به  و  انداختم  كاناپه 
سرد  ی بهداشتسرويس آب  صورتم  به  اين    یرفتم.  به  آيينه  تو  و  زدم 

 !شخص تنها زل زدم 

رنگ    یبود. چشمان زيتون   نهيي تو آ   ییصورتم رو شستم باز رد تنها   یهرچ
كه    یپركالغ  یمشك  ی . موهاكردیم   دادیتوشون ب   یو سرد  یحس یكه ب 

پوست سفيد، اندام رو    ،ی پهن و مشك یمدل كوتاه و پسرونه بود؛ ابروها
بين  و  اما    یمتناسب، همه  یفرم، لب  از من يک دختر زيبا ساخته،  اينا 

  كار؟ ی چ  خوادیم  ی كه آرامش نداره، خوشگل  یبرام مهم نيست. آدم   ی هيچ
زدم    ی! پوزخند تلخ خوره یعالم هم به دردش نم  یكه تنهاست همه  یآدم

اين شهر    ی و از سرويس بيرون رفتم. در بالكنو باز كردم و از باال به بزرگ
 . خيره شدم
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كشور فرانسه مال من ميشه. يهو در    یاين هتل پنج ستاره  ی! به زودهه
تنهام    یاي ساله كنارم بود و لحظه  ۱۰كه    یاتاقم زده شد. حتمًا سهرابه! كس

 . رو شدمو لبخند جذابش روبهنزاشت. درو باز كردم كه با صورت مهربون  

 . یآج ی: خسته نباش سهراب

سر  تنها و    یفقط  اومد  دنبالم  هم  اون  برگشتم  بالكن  به  و  دادم  تكون 
 .دوشادوش من ايستاد

 !دير وقته ؟یچرا تا اآلن نخوابيد -

: نتونستم بخوابم، اومدم اين موفقيت زيبامون رو جشن بگيريم  سهراب
 . اين هتل مال ما ميشه یبه زود

كه اين هتل رو به ناممون زدن بايد به ايران برگرديم.  فردا بعد از اين  -
 .بليط هارو آماده كن

كه  اين  یفقط برا  كار؟یچ   یخوایرو چشم. آزيتا اين همه پول رو م   -
 ؟ی دار یی ايا تصميم ديگه  یاون بچه كوچيكا خرج كن  یبرا

رو    یبچه يتيم  هر   خوامی. م ندازنیخودم م  یو ياد بچگها مناون بچه  -
  باتره،ی از همه ز  ز ی تو عالم دو چ  ؟یدونیخودم با ناز و نعمت بزرگ كنم م

 . آسوده ی پرستاره و وجدان ی آسمان

اآلنو شاد باش تا بعدها حسرت    یپس تو که حاال بچگيت رو شاد نبود   -
 .یاين روزها رو نخور 

نكرده    ی اندازه سنت زندگ  ی كه ببين  یخوریم  یرو وقت   ی حسرت واقع  -
اندازه  ی . سیباش به  اما  عمر من گذشت؛  از  زندگاين سال  یسال    ی ها 
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دل من    ی بيدار شه. زمان  یانقد گريه كنم تا شاد  تونستم ینكردم. كاش م 
 . شاد ميشه كه انتقام اون لحظات سختمو بگيرم

 .غم نشسته تو كنج چشماته  كنهیكه غمگينم م  یزیاون چ -

  یرو كه تو اين دنيا دارم كس  یو بهش خيره شدم. تنها كسنگفتم  یچيز
موها بود.  همه كسم  مشك   ی كه  و  چشما  ،ی پركالغ  یلخت  و    ی ابرو 

هيكل    كرد،یمردونه م   ی كه قيافشو حساب  یپوست سفيد، ته ريش   ، یمشك 
  تونستمینم   یول  كشه؛یبا تمام دردام اون هم درد م  دونم یم   ، یورزشكار

 . بگم  تم از گذش یچيز

 :تو جيب شلوارش فرو كرد و گفت اشو دست

 باز هم مثل هميشه؟  ؟یچرا نخوابيد -

 . آره مثل هميشه -

 ؟ یبه من بگ یخوایدليلش چيه؟ چرا نم -

 : زهر زدم و گفتم  یبه تلخ   یتلخ لبخند 

 !ی شی چون بعد گفتنش ديگه اون آدم سابق نم -

يه    یتو حت   یول  ؛یو از دردات بگ   یساله منتظرم لب باز كن گفت: ده  كالفه
چيه؟ چرا تمام    یبخواب  یتون یها نمكه شب. دليل اينیكلمه هم نگفت

  ؟یبخواب   ی تونیو روزها رو فقط م   ؟ یكنیها تنظيم م شب  ی جلساتو برا
  دبفهمم. به درک كه دلم بشكنه به درک كه داغون بشم. چرا انق  خوامیم

 ؟ یت كلفتپوس
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هات پشت و  به آدم بودن نداره فقط مسير اشک  یربط  ی پوست کلفت   -
 !تو ريزهیبيرون م ی. به جاشهی رو م

.  یرو تعريف كن  ی كه همه چ  كنم یمجبورت م   یيه روز  ی باشه نگو؛ ول  -
 . خيربهبهم زنگ بزن شب یفردا اگه بيدار شد

 . خيربهشب -

سهراب كاش.    یاش دركم كن بهم انداخت و بيرون رفت. ك  ی نگاه  دلگير 
  توش .  ستتله  يه   ی لعنت  اون .  خواب  تخت  سمت   نميرم  ی لو   ؛مياد  خوابم 

فقط  نيست  خبری  خواب  از  دفتر  کشهیم  انتظارمو   كه  خيال    و   فكر !   .
 . خاطراتمو اوردم و مثل هميشه شروع كردم نوشتن 

 : نوشتم 

را سخت    یکه در هر نفس زندگ  کندیسکته م  یروزها در بطن من زن  نیا
 . کندیشده که درد م  یاست تمام  وجودم قلب  دهیتپ

جا روشن شد. اون  كه همهطلوع آفتاب خواب به چشمم نيومد تا اين  تا
 . وقت خواب به چشمام اومد

چشمامو باز كردم ساعت ده صبح بود باز هم نتونستم زياد بخوابم.    آروم 
  یبه دست اومد داخل و رو   یبود! سيندر اتاقم زده شد. باز هم سهراب  

 . كاناپه نشست. بعد از مسواک زدن و تعويض لباسام برگشتم كنارش

 بايد بريم؟  ی چه ساعت -

 . يكم ديگه، تو تنها برو من كار دارم -

 : تكون دادم و گفتم  یسر
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 ؟یچرا صبحونه نخورد -

 از اين ده سالو بدون تو صبحونه خورده باشم؟  یشده يک روز -

. بعد از اتمام  رفتیاز گلوش پايين نم   یااون بود. بدون من لقمهبا    حق
دلش نيومد و برگشت منو تو بغلش    یبره كه انگار  خواستیصبحونه م

 !گرفت

آبجسهراب يادآور  دونمیم   ی : شرمندتم  بد ميشه؛    یبا  روزا حالت  اون 
  گمیدربارش نم  ی. ديگه چيزیغماتو با من شريک بش  خوادیدلم م ی ول

 .من سرپا گوشم  یبگ ی هروقت خواست

 : زدم و گفتم  یخند زهر 

ها بايد دلمو از فوالد بسازم.  ها اون دردها اون غم گفتن اون حرف  یبرا  -
ندارم كه بسازم آخه    یاما من دل  ی سخته خيل  یاونا خيل  یچون يادآور

 . وقته مردم  یخيل

 كنه؟یذره نابودم م تلخت ذره یهاحرف یدونست یم -

. پس  كنم یم  یكردم، تلخ بزرگ شدم و دارم تلخ سپر   یخ زندگمن تل  -
تو من وجود نداره    یهام تلخ نباشه؟ چيزحرف  یچطور از من انتظار دار

 !كه تلخ نباشه 

چرا حرفات پردرد    ؟یآزيتا چرا؟ چرا هرسال تو اين دوماه انقد تلخ ميش  -
ه شدم؛  ساله كنارت بودم و هرسال شاهد تغييرت تو اين دوماميشن؟ ده

 تو اين دوماه زجرت ميده؟  یسر در نميارم چ  یول
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  ی كشيدم كه قابل تصورت نيستن. من وقت  ییمن تو اين دوماه دردها  -
پنج سالم بود تو اين دوماه عذاب آدم جهنمو كشيدم و هرسال تو اين  

قطعًا كس ميشم.  خاطراتم  غرق  م   یدوماه  بشه  غرق  تو    ميره یكه  چه 
 !خاطرات چه تو دريا

بهم انداخت و رفت. به سمت كمدم رفتم    یتر نگاه   یو با چشمان   هآشفت
نقره بلند  يه كت  ساده    یاو  تاپ  آوردم.  در  دامن كوتاهش  با  همراه 

هم زير كت پوشيدم. گردنبند بلندمو گردنم انداختم، ساعتمو    رنگیآجر
هامو با ريمل پرتر كردم. در  دستم كردم، رژ قرمزو رو لبام كشيدم و مژه

رو پام كردم. هميشه تيپ زدن برام تو اولويت بود اما    م ی اش نقرهكف  ر آخ
 .بردیسرديمو از بين نم 

 كردم و لبخند زدم. لبخند نزده   ینگاه نه ييآ  به

 !خندمیم

نيستم. سرد شدم،    یبه فكر كس   گهی . دستم ی تب هم ندارم، داغ هم ن  گهید
 !سرد سرد

 !دونه یچه م  یدق کردم! کس  دید…شا یشا  دونم ینم

برداشتم و از هتل بيرون زدم. سوار پورشه مشكيم شدم و گازشو    كيفمو
 . گرفتم

 كردم كه دلمو به درد آورد   یپل  یغمگين   آهنگ

 ( یدنيا من خسته شدم_ايمان غالم  یآهنگ آها)

 !چتونه؟  ه؟یآدما چ"



  

 
10

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

 !ن؟ی شد  یطورنیا چرا

 ست ی ن یبه فکر  کس  ی چکی ه

 !ن یکنیم  نی خوایم  یهرکار

 زاره؟ یاز همه ب رسه یم  ی هر ک چرا

 . ذارهیتو رو تنها م یکمک بخوا   یکس   از 

 ! من خسته شدم ا یدن یآها

 پرم  یل یکه خ  ر یبگ  جونم  

 ! من خسته شدم ا یدن یآها

 پرم  یل یکه خ  ر یبگ  جونم  

 !چتونه؟ ه؟ یچ آدما

 !ن؟ی شد  یطورنیا چرا

 ن یخوا یکه م   یهرچ   واسه

 !ن یکنیم  نی خوایم  یهرکار

 دم یند  یریبا تو خ  یکه از زندگ   من

 !ری ! آره…بگ ریبگ  جونم  

 دم یآخرش رس به

 ! من خسته شدم ا یدن یآها

 پرم  یل یکه خ  ر یبگ  جونم  
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 ! من خسته شدم ا یدن یآها

 ″پرم یل یکه خ  ر یبگ  جونم  

به جاده انداختم.   ی . نگاهكردمیباز از اول پليش م شدیتموم م هروقت 
 با سرعت سرسام آورم 

 !. پرسروصدا خوادیم یيک تصادف جد دلم 

 !سراسيمه بشن و كارازكار بگذره   هاآمبوالنس

كه توش به دنيا اومدم. خستمه!    یابه اين دنيا! لعنت به لحظه  لعنت
شكستن قلبم به گوشم رسيد. چشمام تر شدن بغض خفم    یترقه  یصدا

از اون  كرد اون لحظه جلو چشم ام جون گرفت ترس برم داشت ترس 
كه زندگيمو تباه كرد. نتونستم تحمل    یلحظه از اون حيوون از اون چيز

دونم كجا پارک كردم و از ته دل زار زدم از ته دل خدارو  یكنم ماشينو نم
 . صدا زدم

درگيرشون    ی ول  فهميدم یخدايـا من فقط پنج سالم بود اين چيزا رو نم  -
ب حاال كه  چيزشدم.  ديگه  فهميدم  حاال كه  نمونده!    ی زرگ شدم  من  از 

نذار بيشتر از اين زجر بكشم. خدايا    یجونمو بگير  یتون یم   ییخدايا تو خدا
بخوابم چون اون صحنه جلو چشمام   تونم یهراس دارم نم  یمن از تاريك 

خدا دارم ديوونه ميشم. لعنت بهت كوروش! لعنت بهت    گيره،یجون م 
تباه كر  لعنت بهت كه خانوادمو كشت یدكه زندگيمو  و منو بدبخت    ی . 

 !گيرمیاين لحظاتمو از تو م  ی سخت گيرم ی. انتقاممو میكرد

بلند كردم و از ماشين پياده شدم. صورتمو با آب خنک شستم و    سرمو 
  یدوباره آرايشمو تجديد كردم و به مقصد رفتم. بهترين هتل پنج ستاره
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  تونمیزدم اونقد پولدار شدم كه م   یفرانسه به نام آزيتا رنجبر شد. پوزخند
خان  كوروشخودت جناب     یحقيرتو تمامو كمال بخرم. حت   یاون روستا

 . ميام پيشت منتظرم باش یبه زود

داخل هتل شدم.    ماشينمو و خشک  سرباال  مثل هميشه  و  پارک كردم 
به مشامم    یعطر ماليم  یبو  زدم.  یبه عظمتش انداختم و پوزخند  ینگاه 

 !خورد كه فهميدم سهرابه

 : آماده شو نيم ساعت ديگه بايد تو فرودگاه باشيمسهراب

 . ام بريم آماده -

حرف  خدمتكارا  هيچ  شديم.  ماشين  سوار  و  آوردن  برام  هم    ی چمدونمو 
رسيديم مستقيم سوار هواپيما شديم همه    ی. وقت بينمون رد و بدل نشد

تٔاخير تو كارامو نداشتم    ی ده بود. هيچ وقت حوصلهاز قبل آماده ش   یچ
 !كرد یخوب با خبر بود كه رعايت م  یو سهراب از اين چيزا خيل 

 ؟ یكن  كار یبا اين هتل چ  ی خوای: م سهراب

ساله  ها هجدهبا درآمدش يه پرورشگاه بسازم هروقت هم بچه  خوامیم  -
ت البته اگه  شدن تو اين هتل استخدامشون كنم. اين هتل مختص اوناس

 ! یخوا ینم  یتو سهم 

. بايد فردا مستقيم بريم  چهینه انقد دارم كه اين هتل در مقابلش ه  -
نياز به حضورمون هم    كرديم یم  یرسيدگ   یشركت تو اين يه هفته مجاز

 . هست
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  یچون من سفر طوالن   ی كن  یرسيدگ   یی كن از اين به بعد تنها  یپس سع   -
 !در انتظارمه 

 : گفت  گنگ

 !ه آزيتا؟منظورت چي -

 : گفتم   حسیو ب سرد

 !وقتش رسيده سهراب! وقت جبران لحظات تلخم رسيده  -

 : حيرت گفت با

ولش كن حاال كه همه    كشهیاون تو رو م   ی بر  زارم یامكان نداره! نه نم   -
 ! ؟یبر  یخوایم  یچ یروبه راهه برا  یچ

  ؟ یچ كشمیكه تا اآلن دارم م   یپس اين همه زجر ؟ی پس خاطراتم چ -
بره، اما تا    ینم  یکش ی! که رو رگت ممونهیکند م  غی ت  هیخاطرات مثل  

وقت  داشته هيچ  ی. اگه دل شكستن آدما پيگرد قانونکنهیزخم م  تونهیم
 !اما نداره  رفتم ینم

 . تو برم  یخب پس بزار من به جا -

اين جور  - نم  ینه  شاهد عذابم    خودم كه  یبايد چشما  شهیدلم آروم 
 !بودن شاهد عذاب اون هم بشن

 ؟یپس چرا اين همه مدت ساكت بود -

اما حاال    اد؛یکه سکوتم بند نم  دهیروزگار شاهرگ کالمم رو چنان بر  غیت  -
اون روستاشو بخرم و خودم   تونم یبند اومده. حاال اونقدر پول دارم كه م 
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  خبر یجود من بكه خانوادمو كشته از و  یارباب بشم. نگرانم نباش موقع
 .شناسهیبوده منو نم

 نقشت چيه؟ ؟یوارد عمارتش بش   یخوایم  ی حاال چطور -

 . به عنوان يه خدمتكار -

 ؟ یزجرش بد یخوا یم  ؟یچطور -

  ی تحت فشارش بذار  ی كن تو همه چ  یخودته سع   یاين كار به عهده  -
 . كابوس شبونش بشم   كنم یم  یجا سع من هم اون  یورشكستش كن 

 !یجا رو كردپس فكر همه -

 . نگفتم و به جلو خيره شدم یچيز

با    یوقت نشد اون قيافه. هيچخاطراتم شدم  غرق ياد ببرم  از  نحسشو 
سال گذشت اما باز هم فراموشش نكردم.    وپنج ستیكه از اون روز ب اين

  ی كرد. كس  كه زندگيمو تباه  یزمينه! كس  یترين آدم كرهبه اعتقادم كريح
ياد    ز كه از پدر و مادرم محرومم كرد. چه تلخه كه قيافه بابا و مامانتو ا 

بيار  یببر ياد  به  بدبختيتو  مسبب  فقط  حت یو  من  كجا    دونم ینم  ی . 
باز غرق    خوام یفاميالمون هم خارج از كشورن. نم   یدفنشون كردن؟ همه

بدون شک    رو به ياد بيارم  یباز اون شب لعنت   خوامیخاطراتم بشم، نم 
 !ميشم  یباز روان 

 چقد مونده تا به تهران برسيم سهراب؟  -

 . تقريبًا هشت ساعت ديگه -
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فراموش كنم    تونمیبستم و به اون لحظات سختم پركشيدم . نم  چشمامو 
! ياد شب سوم از آوارگيم  كنن یم  ی اين لحظات سخت دارن با من زندگ

من غذا    یتوالگونم افتاد سه شب م  یرو   یافتادم كه قطره اشک سمج 
اما توان تكون خوردن    ياوردم؛ینخورده بودم. عجيبه كه داشتم دووم م

بودم. آبان بود و هوا سرد؛ اما من فقط يک تاپ    حالیب  ب نداشتم عجي
  ی قشنگ خز دارمو از من دزديدن. يه كارتون  یخنک تنم بود چون پالتو

 . رو دور خودم پيچوندم و نزديک سطل زباله مچاله شدم

قاروقور شكمم تا اون طرف    ی. صدانداختیبدنمو به لرزش م   یسرد  سوز 
. مجبور شدم پاشم  ديدمیداشتم مرگو با چشمام م  یانگار  رسيدیها هم م 

ها چندتا سيب گنديده و  زمين بريزم بين زباله  ی و تمام سطل زباله رو رو 
  ير كپک زده پيدا كردم! چندشم شد عوقم گرفت اما گرسنم بود اشكام سراز 

امونمو بريده بود، چشمامو محكم رو هم فشار دادم كه    یشدن اما گرسنگ 
و گاز نباشم  بدبختيم  شاهد  تا  باال    یدرد گرفتن  داشتم  زدم  سيب  از 

اما مردم    ريختم؛یخودمو گرفتم مثل ابر بهار اشک م   ی اما جلو  آوردمیم
  نش. بعد از خوردشدنیمن رد م  یبودن كه با تمسخر از جلو   رحم یانقد ب
خودم    یدردناك   یپيچهدل دور  به  مار  مثل  بود  فرسا  طاقت  گرفتم كه 
م   پيچدمیم ناله  ب  كردم؛ یو  انتظار  من كار  فايده یاما  اگه    ی برا  یبود 

 !كنهینم  یبه من كمك  یخودم نكنم كس 

در    یبيرون جلو  كردنیبيمارستان رفتم اما پرستارا منو با لگد شوت م   به
  یبلندم نكرد. وقت   یتمام گذشت اما كس   بيمارستان غش كردم، يک روز 

 !هم پام نيست   رنگم یبوت صورتنيم  یبيدار شدم ديدم حت 
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ساده بود. چشمامو محكم    یمن بود اين خيل   یاز دردا  ی اين فقط يك  اما
چطور شد؟ يا    دونم یرو هم فشار دادم تا اشكام نريزه و رسوام نكنه نم

 !كاش یا خوابيدمینم كاشیمعجزه شد! كه من به خواب رفتم اما ا 

سرخش،    ی هم اون لحظه باز هم اون موجود باز هم اون ترس، چشما  باز 
من، نزديک شدن اون موجود به من،    ی درپیپ  ی دهن پرخونش، جيغ ها

وتنها تو  كه باهاش كردن. كنارم دراز بود تک  یاون دخترک پرخون و كار
تو  یتاريك يورش  یشب  سمتم  به  همين كه  متروكه.  جيغ    اتاق  برد 

م  یدلخراش عرق  شرشر  پريدم.  خواب  از  و  بيد    ريختم یكشيدم  مثل  و 
خيز    لرزيدم یم سمتم  به  نگران  و  آشفته  سهراب  شدن  سرازير  اشكام 

 .برداشت و منو تو بغلش گرفت

 *** 

 كل  یدانا

از زندگيش بود تو بغل سهراب    یبعد از ديدن اون خواب كه حقيقت  آزيتا 
. سهراب با خود انديشيد  ريختیو اشک م مچاله شده بود    یامثل بچه

با آن دخترک و آزيتا كرده كه كابوس    یآيا اين موجود چيست و چه كار
اين دختر چيست كه قادر به تعريفشان    یدردا  یشبونش شده؟ ما باق

و حاال وقت اين   ست یاما هرچه هست حتما درد بزرگ  يست؟ من ن   یبرا
 .رسيده كه جبران لحظات تلخش شود 

كه اشكام بند اومد و لرزش بدنم از بين رفت از بغل سهراب  ايناز    بعد
به صورتش انداختم كه قلبم مچاله شد. چشماش    یبيرون اومدم. نگاه 

چشماش    ی زياد گريه كنه برا  تونستیيه كاسه خون شده بودن اون نم
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اما من امروز مسبب درد   خوب نيست چون احتمال داره كه كور بشه؛ 
 . چشماش شدم

 : دورگه گفتم  یصدا با

 .همش تقصير من بود  خوام یمعذرت م -

 :زد و گفت  یتلخ لبخند 

اين همه عذاب    ی به سرت اومده كه دار  ی به سرت اومده آزيتا؟! چ  ی چ  -
 ؟ یكشیم

هواپيما به ما    یتو   یبه سمت چپ برگردوندم كه ديدم بيشتر آدما  رومو
نابم    یزل زدن بعضيا با ترحم بعضيا با غم به ما خيره شدن از اون لبخندا

 : كه تلخ تر از زهر بود زدم و گفتم 

که    یها به من آموختن اونکسها رو دوست دارم. آخر قصهآخر قصه  -
 یکن یفکر م شهی هم

 . یکنیکه فکرش رو م  ستین  یاون کس  شهی هم

.  کنهیآخر حقارتش رو از تو پنهون م   ۀ که تا صفح  ستیقهرمان کس   و 
نم  تا آخر عمرم  برا  تونمیبله سهراب من  و دردمو  نه    یحقارت  تو بگم 

كه با من    ی. كاریشی نه! چون ديگه اون آدم سابق نم  یكه اليق نيستاين
هم به ذهنت نخواهد رسيد پس بزار    یالحظه  یبرا  یشده مطمئنم حت

 . ونهپنهون بم 

  كشه یكشيد. درسته با نگفتنم عذاب م   یكرد و آه جگر سوز  پاک  اشكاشو 
 . اما اگه بگم صدها برابر اآلن عذاب خواهد كشيد
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ادعا    رهایچرا؟ چون ش  یدونیيه گرگ بشم سهراب م  خوامیاما من م  -
 !سلطان جنگلن  کننیم

  نم یب یم  یوقت  رهی گ ی! اما خندم م دوننیم  ایدن  وانیح  نی تر  ی رو قو  ببر 
  ی گرگ رام نم   ی ! ولپرنیم   ن ييباال و پا  رک یانسان در س   ک یبه دستور  

برا نم  یکس   یشه  م  شهیعوض  با گرگ    یباز  دوننیو...همه  کردن 
كوروش! بزار    یحکمش مرگه! ذات من هم مثل گرگ ميشه؛ اما فقط برا 

 تعريف كنم: گرگ عاشق شده بود   تيه چيزي برا 

و با دندونش گلوش    دشیو بوس   دشييشد بو   کشیش…نزدطعمه  عاشق
 … .افسوس دیرو در 

نم  ذات ب  خوامیحاال م  شناسه…و یاحساس  به كوروش    تفاوت ینسبت 
 . باشم 

نجاتت ميده؟    یوقت ك اون  ی هست  ی و بفهمه تو ك   یجا براون  ترسم یم  -
دارم.    ی ك هراس  عمارت  اون  به  رفتنت  از  من  بهت هست؟  حواسش 
فقط كوروشو    یبكن   ی ارهرك  یكه حاضر  یاونقدر عذاب كشيد  دونمیم

يا اون    یكه پسر داره نكنه يه وقت عاشق پسرش بش  ی تو گفت  یعذاب بد
ندارم سرد سردم   ی نگو هيچ حس یی باهات بكنه؟ تو يک دختر تنها یكار

 !آزيتا  ترسم یمن از آينده و اتفاقاتش م یباألخره تو هم انسان 

م   - درک  جلو  كنم ینگرانيتو  اما  موافقم،  حرفات كامال  با  سرنوشتو    یو 
 . كه رقم زده حرف به حرفش اجرا ميشه  ینميشه گرفت هرچ 

مرغ من    دونهیتكون داد و ديگه به اين بحث ادامه نداد. چون م   یسر
م  هم  اينو  داره  پا  حت  دونم یيه  م   ی كه  هم  به    خوادیخودش  كوروش 
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داره و غيرتشو كامال    یاعمالش برسه؛ اما نسبت به من حس برادر  یسزا
سرم انداختم و زير دامنم    ی . باألخره به ايران رسيديم. شالكنم یحس م
پوشيدم از هواپيما پياده شديم. همين جور كه به جلو قدم    یشورتجوراب  

 : گفتم   داشتم یبر م 

 سهراب اول بريم شركت؟ -

 !اما اآلن آخر شبه  -

 !م شبهشبم روزه و روز  ی دونیمهم نيست خودت بهتر م  -

  ی برامون گرفت و به سمت شركت رفتيم. پياده شدم و به بزرگ  یماشين
يلدا شركت  اوليه  شدم.  خيره  بودن  هم  جفت  شركت كه  دو    ی اين 

. اين دوشركت و مديون اون شب  شركت انارستان  یسرنوشت ساز دوم 
ها رو  جا رسوندن بخاطر همين اين اسم يلدا و انار هستم كه منو به اين

آخرين بار    ی. داخل شديم تمام شركتو دور زدم برامخاب كردبراشون انت
برگردم بعد از بازديد كامل،    ی انداختم چون معلوم نيست ديگه ك  ینگاه كل 

به سمت   و  شدم  بودم  شركت گذاشته  تو  زاپاس  ماشينم كه  سوار  من 
تنگ شده    یپسركم خيل  یكه من تٔاسيس كردم رفتم. دلم برا  یپرورشگاه
سرخم كنه كه يهو يادش اومد    خواستیكاركنان اونجا م از    یدرو زدم يك 

 .كرد  یو معذرت خواه

بعد نه! من مثل    یاما دفعه  گذرمیآخرين بارت باشه اين دفعه رو م   -
 . برام سر خم كنه یكس   خوامیشما انسانم نم

 . خوامیچشم خانم بازم معذرت م  -

 سينا بيداره؟  -
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 . دلتنگ شما بود و خواب به چشمش نيومد یبله خانم امشب خيل -

 اآلن كجاست؟  -

 . كنهیكه بهش ياد داديد رو تمرين م  یتو اتاق موسيقيه. داره آهنگ -

قشنگ و نازش به گوشم خورد اين    ی رفتم صدا  یسمت اتاق موسيق  به
وقت  یپسر خيل   . عزيز  بچگ  ی برام  داشت مثل  از    ی پيداش كردم كه  من 
م  ی گرسنگ  شدت رو  سمتش    خوردیسيب گنديده  به  هراسون  من  كه 

  یهاش شبيه من بود برادويدم و سيبا رو از دستش چنگ زدم. بيشتر غم 
خيل باهاش    سبتن   ینزديك  ی همين حس  و  داخل شدم  داريم.  به هم 

برق  یهمخون  چشماش  ديدنم  با  ذوق    یكردم  و  شوق  با  آهنگو  اما  زد 
 . ادامه داد ی بيشتر

 ( _ ميثاق راد  یآهنگ من چ )

 !به هم داغون شد ختی ر  م یهمه چ ی تو که رفت"

 !دفعه بارون شد   هیابر زد و   آسمون

 . دل کند ایدلم از همه دن  یکه رفت   تو

 .دور و برش بود همه رو ول کرد ی هرچ

 ؟ یمن چ ی کن  هیبهش تک یدار یک ی  تو

 !؟یمن چ   یکن   هیگر  یرو شونش بذار  سر 

 … . هوا تو داره هر لحظه  یدار یک ی  تو

 !بهت بد بشه وابسته یخندیم  یوقت
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 ؟ یمن چ ی کن  هیبهش تک یدار یک ی  تو

 !؟یمن چ   یکن   هیگر  یرو شونش بذار  سر 

 … . هوا تو داره هر لحظه  یدار یک ی  تو

 !بهت بد بشه وابسته یخندیم  یوقت

 جا تو همون کوچه همون  مایمثل  قد  شدی م  کاش

 !سرما یتو  م ی بلرز ی چوب مکتی اون ن یرو 

 با احساس  یدستمو باز نگام کن  یریبگ

 !جاست من دلم همون ی ستی ن گه ید یکه رفت   تو

 ؟ یمن چ ی کن  هیبهش تک یدار یک ی  تو

 !؟یمن چ   یکن   هیگر  یرو شونش بذار  سر 

 ... .هوا تو داره هر لحظه  یدار یک ی  تو

 !بهت بد بشه وابسته یخندیم  یوقت

 ؟ یمن چ ی کن  هیبهش تک یدار یک ی  تو

 !؟یمن چ   یکن   هیگر  یرو شونش بذار  سر 

 … . هوا تو داره هر لحظه  یدار یک ی  تو

 !″بهت بد بشه وابسته یخندیم  یوقت
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و    بعد بغلم گرفتم  تو  اونو  محكم  پركشيد.  سمتم  به  آهنگ  اتمام  از 
اولين بار تو اين   یبچگونش تمام اتاقو پر كرد و برا یها چرخوندم قهقهه

 .سال لبخند زدم  یس

باألخره برگشت سينا نبود  ی! تمام مدت؟ی: مامان  من آهنگ تمرين    یكه 
 كردم خوب بود صدام؟

م  یوابستگ  بخاطر  خطابم  مامان  حدش  از  اين    كردیبيش  از  هم  من 
 . موضوع خوشحالم 

 !بود یآره عزيز دل مامان صدات عال  -

 ؟؟ یكه پيش من بمون  یمامان اومد -

 . كردم و بهم ريختمشون  لختش یتو موها دستمو 

 ؟ یو بهش عمل كن  یناراحت نش یبگم قول ميد یيه چيز -

بچگونش    یايشو آويزون كرد كه دلم براش قنج رفت با صداقنچه  یلبا
 : گفت

 ؟ یو تنهام بذار  یبر یخوایباز م -

 : زدم و گفتم   یلبخند

  ی طوالنيه، ول   یپسر قشنگم اما اين دفعه سفرم خيل   یدرست حدس زد  -
برگردم يک    یتا وقت  خوامیم زنه،یعمو سهراب هست هر روز بهت سر م

 ؟یدیقول م  یالعاده شده باش فوق یخواننده

 : رنگش اشک جمع شد و گفت  ی مشك یچشما تو
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  ی پيش كس  یبر  یخوایم  ؟یانتقام نخوابيدن شب هاتو بگير  یخوایم  -
تو رو هم    ترسمیم  یكه بابا و مامان منو تو رو كشته؟ من نگرانتم مامان 

 !از من بگيره

 !دردناكه كه پسر پنج ساله اين حرفارو به زبون بياره  چه

 . نه نترس قول ميدم سالم برگردم و اون مرد قاتل رو تو زندان بندازم -

 . شدن و خودشو تو بغلم انداخت ی جار اشكاش

و قول    كنمیمن برات دعا م   ی ه جلوتو گرفت مامانكه نميش  دونم یم  -
 . ماهر بشم  یيه خواننده یبرگرد یميدم تا وقت 

 : كمرشو مالوندم و گفتم   پشت

 . یآفرين تو پسر شجاع من -

بغلم مثل گهواره تكونش دادم تا اين كه خوابش برد. بلندش كردم و    تو 
بقيه اتاقش كنار  رو روشبچه  یبه  پتو  تختش گذاشتم  تو  كشيدم.    ها 

. سهراب پشت در بود  پيشونيش زدم و از اتاق خارج شدم  یرو   یابوسه
 : زد و گفت یبا ديدنم لبخند تلخ 

مرغت يه پا داره    دونه یاين بچه هم م  ی حت   ی اس ولبهت وابسته  ی خيل  -
 .و نميشه جلوتو گرفت

 .من بايد برم اونم فردا -

 : گفت  متعجب

 !چرا انقد زود؟ یفردا؟! ول  یچ -
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بدبخت  وقت  - سالگرد  ديگه  روز  يعن   یندارم سهراب. چند  ميشه    یمنه؛ 
بيست و پنجمين سالگرد عذاب من اون شب سخت ترين و وحشتناک  

 !ترين شب عمرمه

 : كشيد و گفت  یآه

 . یباشه بيا بريم وسايلتو جمع كنيم اآلن ساعت سه شبه بايد زود بر -

سوار ماشين   تكون دادم و دوشادوش هم از پرورشگاه بيرون زديم. یسر
 . شديم و راه خونه رو درپيش گرفتيم 

 !تای آز یچقد غم دار -

خودم. چراشو نپرس اشکت    هی! به سالمت س ین   یکار هر نقاش  دنیغم کش  -
 !ام دربرابرش زانو بزنهکه گذشته  سازمیم  یاندهیاما ا  ادیدرم

 . ازت بشنوم تونستمیبود كه م ی بهترين چيز -

اينو    ی نباش  یباش تا محتاج نوازش کس  غیيه نصيحت از من سهراب ت   -
 .هميشه يادت باشه 

 . نگفت یتكون داد و چيز یسر

قيمت پرت  گرون  یهاكاناپه  یخونه رسيديم و داخل شديم. كتمو رو   به
 . كردم و مستقيم به اتاقم رفتم تا وسايلمو جمع كنم 

 !كنمیمن برات جمع م   ؟یاستراحت كن ی خوای: نم سهراب

 . تو هواپيما استراحت كردم یكاف  ینه به اندازه -

 . كنارم، چمدونو در اورد و شروع كرد كمكم کردن  اومد
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 ! باعث زجرت ميشه  یدون یخودت كه م  ؟ یچرا انقد غرق خاطراتت ميش  -

بايگان   - رو   یزنده كردن خاطرات  از  غبار  و    ی شده مثل پاک كردن گرد 
مآيينه پاک  بيشتر  هرچقدر  واضح  یكن یست.  بيشتر  تصوير  ميشه،  تر 

 . یكش یبيشتر زجر م ،ی بينیم

! با اين خاطرات  کنن یم  رونیها ما رو و و خاطره  م یسازیها رو مخاطره  ما
 ! هم، دل دو راه داره يا خون بشه يا سنگ

 !قلب تو هم سنگ شده -

 . سكوت كرديم و من باز به گذشته سفر كردم دو  هر 

 *** 

 .بک به گذشته فلش

خيل   تشنم  ماه  یبود،  مثل  دهنم  بود؛  ميشد گلوم    ی تشنم  بسته  و  باز 
راه م   خشک بود!  آب  رفتم یخشک  اما زه   یتا شايد يه قطره    ی پيدا كنم؛ 

رسيدم! ترس برم    ی خيال باطل. انقد راه رفتم كه به گروه ارازل و اوباش
ترس حاليش نبود مجبور شدم كنارشون برم و يه قطره    یداشت اما تشنگ 

ب  نفسخوامآب  شدن  جمع  دورم  همشون  كه  يادمه  درست    ی ها. 
فرار كنم    خواستم یزردشون هنوز هم به ياد دارم. م  یشون و دندونا كريه

و    یاحيف بچه گفتنیكتكم زدن چون م  تونستنیگرفتن تا ماما جلومو  
ديگه م   یاگرنه كار  آوردم  كرديمیباهات  باال  خون  تا  زدن  انقد كتكم   !

موا  جا   دمجبورم كردن  به  به من  بعدش  بخورم  نوش  یمخدر    ی دن یآب 
و هضم همه بود  پنج سالم  فقط  برا  یدادن.  پذير  معده  یاينا  امكان  ام 

بدنم، معدم،    یها درد گرفتن تمام استخون  ،ی تشنگ  درد،   ، ینبود. خمار
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دير چون انواع و    ی! بارون گرفت اما خيلكشيدم یجا ماينارو يک  یهمه
رو خورده  اقسام آب وقتبودمها  رفتم  از حال  جاده  باز    ی. وسط  چشم 

  ی كردم بيمارستان بودم تعجب كردم! اما خوش حال شدم كه حداقل يك
  یپرستار اومد و گفت يک سگ تو رو جلو  یت وق  یدلش به رحم اومد؛ ول

و معدت    یچون معتاد شد  یبيمارستان انداخته و تو بايد خرج مداواتو بد
 . بيرون دلم به درد اومد نداختيمیكرده وگرنه تو رو م  یخون ريز

پول  كار یچ  دونستمینم مجبور    ی كنم،  بود  بريده  امونمو  درد  اما  نداشتم 
پولاز كليه  ی يك  یشدم تو سن پنج سالگ با  و  هاش خرج  هامو بفروشم 

 !مداوامو بدم 

  ی بود. بغض مثل يک خنجر  خبر یكه فقط يک كليه دارم ب از اين  سهراب 
سخته. با تكون دادن    ی اون روزها خيل  ی! يادآوركرد یداشت گلمو زخم م 

 . سهراب به خودم اومدم

 . یكم بربرو يه دوش بگير ساعت شش صبحه بايد كم  ؟یباز غرق شد -

حرف  بدون  مشك   یهيچ  ست  اتمام  از  بعد  شدم.  حموم  و    یوارد  زدم 
چمدونمو در دست گرفتم. آدرس عمارت رو به سهراب دادم و به سمت  

 . رفتم   یعمارت اون ارباب وحش

  ی كه با دستا  كنم یبه اون روستا؛ چون حس م   بردمتیكاش من نم   -
بدبخت  سمت  به  رو  تو  دردات    ی خودم  رفتنت  با  مطمئنم  بيشتر  بردم! 

 !ميشن
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  ی نداشت  ینه اصاًل به اين فكر نكن. اين خواست من بود و تو هيچ دخالت  -
اآلنم    ی. اين ده سالو بودیتا آخر همين راه تو كنارم باش   خوادیدلم م
 !باش

 !یبرات بگيرم؟ صبحونه نخورد ی خواینم  یچيز  ، یهستم خواهر -

كه    هیا رين صبحونهآخ  كنم یپيشنهادتو رد نم  یكه ميل ندارم؛ ولبا اين  -
 . قراره با هم بخوريم! فقط يه چيز ساده بگير

م   - قصه حرف  آخر  از  م   ؟یزن یچرا همش  مگه  الل    ی بر  ی خوایزبونم 
 ؟ یبمير

 : زدم و گفتم   یلبخند

 !شايد خدا داند -

از پشت    به من رفت و ماشينو يه جا پارک كرد و پياده شد  یاغره  چشم 
بود كه تو عمرم ديدم، هم داداش بود هم    یبهش خيره شدم بهترين مرد

ده اين  تو  مادر.  و  دارمپدر  دوستش  دل  ته  از  بود  همه كسم  .  سال 
چطور قراره اين    دونم یداره هميشه كنار هم بوديم نم  ی شخصيت جالب
طوالن  بگذرونم؟! ک  یمدت  اون  بدون  لبخند    سهی رو  برگشت  دست  به 

هيچ  یمحو ايزدم.  نكرد؛  ترک  عادتو  اين  جيب  نوقت  تو  دستاشو  كه 
شلوارش بذاره. با يه دست كيسه رو گرفته اون دست ديگش تو جيبشه  

. سوار شد و كيسه رو گذاشت تو بغلم   ی من خيل  یاين عادتش برا  .شيرين 

  ی کنینگرانم م  ی دار  ؟ یكنیخيره نگاه م آزيتا چرا همش به من خيره  -
 !كم دارم پشيمون ميشم كه نبرمت كم 
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داد  - نباش  طوالن  یبرا   خواستم یم  یاشنگران  قيافه    یمدت  نيستم  كه 
 . مردونتو به ياد داشته باشم 

زد و روشو به طرف شيشه ماشين برگردوند. لعنت به من    یتلخ   لبخند
انقد عذابش ميدم خم شدم و آهنگ غمگين كه    یكردم آهنگ  یپل  یكه 

 . استارت اشكام شد یدكمه

 ( تو ی هافرزاد فرزين _ خنده) 

دان) آهنگو  پارتاين  اين  همراه  و  حتمًا گريه  لود كنيد  ها گوش كنيد. 
 ( قشنگه   ی خواهيد كرد خيل

 من همونيم كه تو هيچ كسو جز اون يادت نيست "

 خيس پيشت نيست  یكه تو اين خيابونا  یاين

 همونيم كه دوريش فكرتو درگير كرده   من

 كه نيست ها كنه دستاتو اآلن كه يخ كرده   یاون

 برگرده  یكه روز تولدت منتظر  یاون

 یی باز تنها یبر یی جا هر 

 من بود  یتو برا  یهاخنده آخه

 تو تو دست من بود  یحسرت نگرانم واست كاش هنوز دستا با

 ريزه یكه عكست از تو چشمام م   یاون روز مياد

 و پاييزه  ی نيست بينم یخودم ميام و م  به

 میكه همو چند ساله نديد  یاون روز مياد
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 واسه نديدن هم نبخشيديم خودمونو 

 ی باز تنهاي یبر  یهرجاي

 من بود  یتو برا  یهاخنده آخه

تو تو دست من بود )دوبار    یحسرت نگرانم واست كاش هنوز دستا  با
 ″تكرار(

 . كنم یگريه نكن، بسه ديگه وگرنه من هم گريه م  كنم یخواهش م -

هاش بشم بخاطر همين  باز ناراحتش كنم نخواستم باز درد چشم   واستم نخ
هامو پاک كردم. كيسه رو باز كردم و يه دونه  سرمو بلند كردم و اشک

 . خودم باز کردم یبرا ی كيک و شير بهش دادم و يك

 . همين شير گرفتم  ینخواستم امروز قهوه تلخ بخوريم برا  -

م  اصال داشتم  و  نبود  تلخ!  خوردمیحواسم  به چشمان    یلبخند  و  زدم 
 . سرخش زل زدم و به خودم لعنت فرستادم

ساعت    بعد يک  تقريبًا  حركت كرد.  روستا  اون  سمت  به  خوردنش  از 
 . گفتم كه توقف كنه  یگذشت كه رسيديم؛ اما قبل از رسيدن تو چند متر

 . ما رو نبينه و مشكوک بشن یديگه از اين جلوتر نرو تا يه موقع كس  -

 *** 

 كل  یدانا
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به اين بنز    یبا كنجكاو   ی تر پسر جوانكه اون طرف  دونستیآزيتا نم  اما
و قيافه آزيتا رو به ذهنش سپرد. آيا قراره اين پسر    كرد ینگاه م  یمشك 

 . آزيتا رو لو بده يا تو آينده به اون كمک كنه؟ خدا داند

ماشين پياده شدم سهراب هم پياده شد. چمدونم رو از صندوق ماشين    از 
رو پشتم انداختم، مقابل هم ايستاديم هر دو   ین آوردم و كوله مشك پايي

نه من. به    زدیم   ی تر به هم خيره شده بوديم نه اون حرف  ی هابا چشم 
فكر كردم همشون جلو   بوديم  لحظات قشنگمون كه كنار هم  اون  تمام 

  ی كه اون هم به اين فكر افتاد كه اشكاجون گرفتن؛ مثل اين  م هاچشم 
 . هق تبديل شدكم به هقرازير شد. كم هر دومون س

 . تحمل كنم كوله رو پرت كردم و خودمو تو بغلش انداختم   نتونستم 

موهاش فرو كردم   یرو تو دنيا ندارم سرمو تو ی كه غير از اون كس  یكس 
هام بفرستم از كجا  عطر تنشو تو ريه  خواستمی. مكشيدم  یو نفس عميق

باز بتونم دوباره ببينمش؟   از كجا معلومه كه  معلومه كه سالم برگردم؟ 
هاش بيشتر شد. اآلن باز چشماش درد  هقم اوج گرفت. لرزش شونههق
ساكت بشم سختم بود كتشو چنگ زدم و به    تونستم یاما نم   گيرن یم

اولين    كردم، یبغلش م  یطوربود كه اين  یخودم فشارش دادم اولين بار
ب تنها  كردم یم   ی قراریباره كه  درک كردم    یی تازه حس كردم  تازه  رو، 

 بدون اون هيچم

 :هق گفتاشک و هق ميون

من    یحاال كه دور  یبر  زارمینكن آزيتا وگرنه نم  یقرار یب   یطوراين  -
 !آخه چرا؟ ؟یبر ی خوایانقد برات سخته چرا م 
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  ی غريبگ  كردم یو من عطر تنشو استشمام م رو بوسه بارون كرد    صورتم 
عاشق و معشوقيم    كردیفكر م  ديدیما رو م  یچه سخته! شايد اگه كس 

نم ب   دونستیاما  و  تو  كسيمیتنها  از خودش جدا كرد و دستامو  منو   !
 . دستاش گرفت

  خوامیكه كنارت نيستم م   یسرد  ی روزا  ی دستاتو ها كنم برا  خوام یم  -
 !تنهاييت  یروزها  یگرمشون كنم برا

پيشونيم زد    یرو   یا. بوسهكردمیگريه م   یهایو من ها كردیها م   اون 
دستش زدم كه سريع دستاش رو كشيد غم انگيزترين    ی رو   یاو من بوسه
 .عمرم بود یخداحافظ

 !بيشتر از اين ديگه سختش نكن   كنم ی: برو برو خواهش مسهراب

رفتم اما به    یتار خم شدم و كولم رو برداشتم راه كم  ی هااشک وچشم   با
  خواستم یبه خون نشستش خيره شدم. م  ی هاعقب برگشتم و به چشم 

تكون داد از    یمنف   ی به معنا  یباز برم بغلش اما منظورم رو فهميد وسر
 : همون جا داد زدم

 .نباشه همه كسم   یمن باش شايد ديگه برگشت   یمواظب خودت و سينا  -

 :اون هم داد زد متقابالً 

سالم    ی همين طور كه سالم رفت  خوامیتو هم مواظب خودت باش م   -
 . خواهر جان یبرگرد
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هقم اوج نگيره  هق  یدهنم گذاشتم تا صدا  یگرد كردم و دستمو رو   عقب
يكم كه رفتم باز به سمتش برگشتم كه از دور ديدم رو زانوهاش خم شده  

 .دهنش گذاشته دلم درد گرفت یو دستشو رو 

من بيوفته    یبرا  یكه ممكنه چه اتفاقات خطرناك  دونستیخوب م   اون
  ی بلكه روح  ی كه ممكنه سالم برنگردم نه فقط جسم  دونهیاون خوب م

كه پشيمون نشم نصف راه رو دوييدم تا وارد  اين  یبرا   بينم،یآسيب م 
روستا شدم. به يه چشمه نزديک شدم و صورتم رو با آب خنكش شستم.  

بتونه با نبودن من كنار بياد پاشدم و مصمم و محكم به   باميدوارم سهرا 
 . جلو قدم برداشتم 

 ! دادیمرگ وخون م  یبود اما بو ییقشنگ و باصفا یروستا

رو    یپوزخند زد،یپشه هم پر نم یها بسته بود و حت بيشتر خونه یدرها
  دادیاجازه تردد به مردم فقير تو روستا رو نم  یلبم اومد اون ارباب وحش 

اين واجبمگر  در    یكه كار  دم  پولدار  زنان  رفتم  جلوتر كه  باشن.  داشته 
 . كردن یپچ م ايستاده بودن وتو گوش هم پچ

سوژههه من  امروز  برا   ی!  حرف  یجديدشون  مفت    یهاردوبدل كردن 
آراسته    تونستم ینم  یشدم. درسته كه به عنوان خدمتكار اومده بودم ول 

  كردن یو مرتب نباشم فكر كنم به خاطر همينه كه مشكوک به من نگاه م 
 . ندادم و راهمو رفتم  ی. اهميت كردنیپچ مو تو گوش هم پچ

خوب    باألخره  و  ايستادم  مقابلش  رسيدم!  قصر  همانند  عمارت  اون  به 
  كشه یپاييدمش، اين قصر با خون مردم ساخته شده پس زياد طول نم 

 . هدم بشهكه من
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پسر   خواستم یم يهو  بزارم كه  جلو  راهمو    یپا  سد  اومد  اسب  بر  سوار 
به هم ديگه انداختيم،    یگرفت دوتا محافظ هم دوطرفش بودن نگاه عميق 

به رنگ درياييش بودن،    یچشمان آب   خوردیكه به چشم م  یاولين چيز
لخت مشكيش، ته ريش بلند و مردونش، پوست    یاندام ورزيدش، موها

  ی هاها و موهاش ايجاد كرده، لببا چشم   یقشنگ  ین كه هارمو  سفيدش
ابروها قلوه بين  یاييش،  و  بلندش  و  همه  یپهن  چهرش  با    یمتناسب 
ها از اون يک مرد جذاب و با شخصيت ساخته! به گمونم اين همون  اين

 !پسر اربابه

گيراش    یمهمون پيشونيش بود، باألخره لب باز كرد و صدا یكوچيك  اخم 
 .وشم طنين انداختتو گ 

 ؟ یكن یم  كار ی جا چو اين  یهست  ی ارباب: تو ك پسر 

 : در جوابش گفتم  روح یو ب سرد

 . استخدام به اين عمارت اومدم ی من آزيتا رنجبر هستم و برا -

 جا فرستاده؟ تو رو اين  یارباب: ك  پسر 

 .یمهدو یجناب آقا -

نگفت از اسبش پياده شد و به    یبه من انداخت و چيز   یمشكوك   نگاه 
 : از محافظاش سپرد، به من پشت كرد و گفت ی يك

 . دنبالم بيا -

داشتن اما    یبزرگ  یچمدونم رو گرفتم و دنبالش رفتم. باغ خيل   یدسته
كه داشت زيباييش رو از بين برده بود. در بزرگ عمارت باز    یترس  یفضا
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و    كرد یر تعظيم م به اين پس  رسيدیاز راه م   یشد و داخل شديم هر ك 
آقا م  یسالم  پسر    گفت،یكوچيک  همون  اين  بود  درست  حدسم  پس 
ب  نگاه م   ی حس  چهي  ی اربابه!  اين خونه  اين خونه    ی همه چ  كردمیبه 

رو لبم اومد، چقدر آدم كشته، چقدر خالف كرده كه    یبود! پوزخند   ی قيمت
ودن!  نداره كه بيشتر وسايل خونش از جنس طال ب   ی جا رسيده تعجببه اين

شديم كه پر خدمتكار بود يه زن ميانسال    یبزرگ   یداخل يک آشپزخونه
 .به سمتون اومد و سر خم كرد باريد یكه شر از سروروش م

 !امر بفرماييد آقا كوچيک  -

 .استخدامش كن ییكوچيک: اين خانم تازه اومده يه جا  آقا

 !نداريم  یما كه به خدمتكار نياز  یول -

  ی فرستاده شده نميشه ردش كرد يه كار  یمهدو   یاز طرف آقا  دونمینم  -
 !رو از كار بر كنار كن  یاگه شده يك یبراش جور كن، حت 

 : به من انداخت و گفت ی چندش  نگاه

 . شهی اطاعت م کیچشم آقا کوچ  -

اين  دونم ینم جورچرا  يه  همه  م  ی جا  امپراطور  كردنیرفتار    یانگار 
  ی چيزيه؟ همين كه اون پسر رفت اين خانوم دستمو چنگ زد و به يه اتاق

 :برد دور تا دورم چرخيد درست كه من رو اسكن كرد گفت

 هيچيت شبيه خدمتكار نيست، اسمت چيه؟  -

 .آزيتا رنجبر هستم -
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هتش زد و تا چند دق  بعد   دونمینگام کرد. نم رهیخ رهیخ قهیگفتن اسمم ب 
و بازش    یاشک شدن، يهو دويد به سمت يه در  شد كه چشماش پر   یچ

بوده باشه. بعد از گذشت چند دقيقه    ی بهداشتكرد كه فكر كنم سرويس
مظلوم بود از شر چند لحظه پيش    یبرگشت اما اين دفعه قيافش خيل 

 : گرفت كه از كارش تعجب كردم و گفت  دستامونبود.  یخبر

 ست درسته؟ درسته؟ مادرت هم آتوشه ه ی تو دختر آترين هست -

تكون    یتعجب كردم! وتنها فقط سر  شناخت یكه پدر و مادرم رو م اين  از 
 .دادم

  ی خيل شناسم،یخوب م  یمن سميه هستم پدر و مادر مرحومت رو خيل -
كه اآلن    دونم یات هم تحقيق كردم و موقته منتظر اومدنت بودم! درباره

قيافمو    مجبور شدم  یرو كمک من حساب كن! راست  یچقدر پولدار شد
 .كنم تا بتونم تو اين عمارت درندشت دووم بيارم  یاين شكل

 : گفتم   احساسیو ب سرد

 ؟یاز كجا بدونم حرفات درستن و قصد گول زدن منو ندار  -

 !هام زل زدمن و نگاه سرد و يخيم لرزيد و ناباور توچشم   یهاحرف از 

 ... . : چون، چون منسميه

 ؟ یچون تو چ -

 !تمچون من خاله -

 : زده گفتم  حيرت 

 ؟ یخودت ميگ ی برا یدار یچ -
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 .زل زد سرازير شدن و تو چشمام اشكاش

 . اآلن برات توضيح ميدم -

 . تخت نشوند یگرفت و رو  دستمو

 . پايين انداخت و شروع كرد حرف زدن  سرشو

واقع  - آتوشه  ی اسم  اسم مادرت  و  آتوسا  فقط دوتا خواهر  من  ست ما 
اونورتر بود.    ینداشتيم. پدرمون ارباب روستا   یابرادر ديگه  بوديم و هيچ

از ماها    یپسرش يك   یشيراک پدر كوروش ارباب اآلن، اومد و از پدرم برا
كدوممون رو بده پدرم    كنهینم  یكرد گفتش كه براش فرق  یرو خواستگار

فكراشو بكنه و بهش خبر بده. ما دوتامون مخالفت   یبايد چند روز  گفت
خ  شهرستان كرديم.  پسر  يه  عاشق  موقع  اون  تو    یواهرم  باهم  بود كه 

م  درس  بعالوه    خوندن؛یدانشگاه  نداشتم  ازدواج  قصد  كاًل  من  اما 
.  و خشنه بخاطر همين مخالفت كرديم   ی وحش  یپسرش خيل   دونستيمیم

حساس بود بنابراين به شيراک گفت كه هيچ كدوم    ما   ی رو   ی پدرمون خيل
 . از ما رو نميده

 . كه آتوشه قصد ازدواج با آترين داشتينتا ا  گذشت

نم  ی روستا  قوانين  اجازه  روستا  اين  و  پسر  دادیما  يا  دختر  با    یكه 
بابا بهش    ی وقت  ی پسرها بود؛ ول  یها ازدواج كنه البته اين قانون برا غريبه

 . دخترها گذاشت یدختر نداد اين قانون رو هم برا

ودشون ازدواج كرد. قبل  خ   یاز دختران پولدار روستا  ی هم با يك  كوروش
ازدواج آتوشه، ش ازدواج صورت    راک یاز  اين  اگه  تهديد كرد كه  رو  بابا 

 .نداد ی بگيره هم آتوشه و هم آترين كشته خواهند شد. اما بابا اهميت
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در امان موندن از شر  شيراک و كوروش از    یازدواج پدر و مادرت برا  شب
با ما ارتباط داشتن، سه ماه از    یاين روستا و اين شهر رفتن و فقط تلفن

ازدواجشون گذشت تا مادرت تو رو حامله شد. بعد از زايمانش به تهران  
 . خبر نداشت  یبرگشتن اما كس 

جنگ   پنج شيراک  شد  بين    یسالت كه  البته  بود  شروع كرده  بابا  با  رو 
روستا و   انیم شنیخودشون، همين كه بابا و مامانت خبردار ميشن پا م 

جا، تا پا تو روستا  و ميان اين كنن یتر ول م شين اما اون طرفتو رو تو ما
!  بنده یو ما رو به رگبار م  كنهیمارو محاصره م   یميزارن شيراک روستا

و   به دست پدرت همون موقع كشته ميشه  اما شيراک  فرار كردم؛  من 
ما رو هم زير سلطش    ی. كوروش روستاگيرهیپسرش كوروش جاش رو م 

كه به قوانين عمل نكنه اينه! تمام    یكس  یوند كه سزاگرفت و مردمو ترس 
جا  خودمون رو گرفت و تو روستاش برد و همون  یواموال مردم روستامال

شروع    یكرد كه از خونه خارج نشن، و همچون امپراطور ظالم  نزندانيشو 
 .كرد  یبه حكمران

  یو جااز كشته شدن بابا و مامانت به سمت ماشين رفتم اما با در  باز    بعد
 !تو مواجه شدم تمام روستا رو گشتم اما پيدات نكردم یخال

رو نداشتم و بلد نبودم كه تو شهر دنبال تو    ی من آواره شدم جاي  بگذريم 
هم همراهم نبود. مجبور شدم قيافمو عوض كنم و بيام تو    یبگردم پول

 . شروع به كار بكنم  یعمارت ارباب وحش 

درباره  وپنجبيست تحقيسال گذشت  به كجاها  ات  فهميدم  و  ق كردم 
گذشت؟ و    یبه تو چ دونم یهميشه هم منتظر اومدنت بودم، نم  یرسيد
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پيدا كردنت ناتوان بودم اما اآلن    یشده؟! شرمنده هم هستم كه برا   یچ
 . كنم یازت دريغ نم یبخوا یهر چ 

 . تموم شدن اما من هنوز تو بهت بودم حرفاش

 كه بابا و مامانم كشته شدن شب بود؟  یاون، اون موقع -

اون كال    - نشده،  تو  متوجه  همينه كه كوروش  بخاطر  بود،  شب  آره 
 . داشتن یكه پدر و مادرت دختر  دونهینم

تلخه! اون كوروش    ی كه گذشتم خيل   یاز چشمم افتاد به راست  ی اشك   قطره
كه  تا اين  مردمیكاش من م   یما رو نابود كرد اما ا  ی سگ صفت همه

 . هزار بار غرق خاطراتم بشم و بميرم  یروز

روي دست  ی هابا دست  سميه با    یهالرزون دستشو  و  سردم گذاشت 
 :اشک گفت

  ی برا  یخوای! نم؟ یاحساسیبه روز تو اومده؟ چرا انقد سرد و ب  یاما چ  -
 ؟ یخاله تعريف كن 

 : زدم و گفتم  یتلخ  پوزخند

 . یممكنه دست به تيغ بزن درد من ناگفتنيه، از من نپرس چون   -

 : گفت  غمگين

م   یهاحرف  - جيگرمو كباب  خاله  كنه،یتلخت  عنوان  به  منو  ت  هنوز 
م  ؟ینپذيرفت  دركت  زندگ   یس  كنم یالبته  تنها  يهو    یكرد  یسال  اآلن 

 !پذيرفتن من برات سخته 
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اين تازه اولشه! من تو اين مدت    ینديد   یتلخم چيز  ی هاهنوز از حرف  -
من بهم اضافه   ی از هم خونا ی كه همه كسم بود اما يكيه داداش داشتم  

 .شد

باره تجربه    بهش اولين  اين حس غريبم  با  نزديک شدم و بغلش كردم 
  ی كه هنوز سخته كه هضم كنم اين خالهاما حس آشناييه، با اين  كنم؛یم

 دلم نيومد ناراحتش كنم یمنه؛ ول

 خاله؟ -

 جانم؟  -

 درسته؟  یی شما بزرگ خدمتكارا -

 !ره چطور مگه؟ آ  -

 . كوروش بشم   یپس بزار من خدمتكار شخص  -

 : زده گفت حيرت 

 !زارمیامكان نداره نم -

منو انجام    ی. پس لطفًا خواستهیكن یبخوام دريغ نم  ی هرچ   یمگه نگفت   -
بزار من كار    یتا به دردسر بيوفت  یبده، الزم نيست با من خوب رفتار كن 

 . خودمو انجام بدم

  یخطرناكه اون كوروش عوض   ینيستم خيل  یباشه قبوله! اما بدون راض   -
 !هم هست   یف ینيست آدم کث ی فقط و حش

 . ها بخوابهبراش ميشم كه ديگه جرأت نكنه شب ینگران نباش كابوس -
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هست فقط    یو نقشت چيه؟ اما هرچ  گذره یتو سرت م   یچ   دونمینم  -
 . مواظب باش

رو    ی داد اومد. خاله آشفته پاشد و دست  یتكون دادم كه يهو صدا  یسر
 : گونش زد و گفت

 !خاک برسرم ارباب اومد و من نرفتم هنوز -

سرويس  سريع سمت  قيافه  یبهداشتبه  با  و  پيش    یرفت  دقيقه  چند 
 . برگشت

 . : پاشو بريم خاله

پشت    یو دنبالش رفتم به سالن نزديک شديم مرد قدبلند و هيكل  پاشدم
ما برگشت، برگشتنش همانا و هجوم    ی هاقدم  ی به ما ايستاده بود با صدا

 . به من همانا یحس بد

حس بد بود تو    یخالصه هرچ  ت،ی خشم، نفرت، درد، رنج، عصبان   حس
 . وجودم سرازير شد

؛ مثل اون بيست  هنوز  تر شده  وپنج سال پيش اما بزرگهم قيافش كريه 
كرد و كتشو گرفت اما من هنوز با نفرت بهش    ی. خاله براش تعظيمفقط

اش بوده  كه قاتل خانواده  یكس  یبرا   تونه یخيره شده بودم. خاله چطور م 
 . متوجه من شد  ی سر خم كنه؟! وقت

 : كرد و گفت  یوحشتناك  اخم 

 سرتو ببرم؟  یخوایم  یكن ینم  تو چرا تعظيم  -
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نه بهتره    ینه خدا كه برات سرخم كنم مثل من يه انسان  ینه امپراطور  -
 ... . یبگم يه ح

 : هراسون دستشو گذاشت رو دهنم و گفت خاله

ارباب اين دخترو عفو كن تازه وارده و هنوز تعليمات الزمو نديده. از    -
 . شما بشه یفرستاده شده و قراره خدمتكار شخص   یمهدو  یطرف آقا

دفعهكوروش اما  دختره!  همون  اين  پس  آهان  حركت    یبعد  ی:  اگه 
فرق  یناخوشايند چه كس   كنه ینم  یديدم  طرف  تو    یاز  شده  فرستاده 

 . كنم یيه لحظه هم درنگ نم   یكشتنش حت 

 . ها باال رفتبهم انداخت و از پله ی چندش  نگاه

! مگه  ی نزديک بود خودتو به كشتن بد  ؟یكن یم  ر كایچ   ی: دختر دارخاله
اين    ی به خواستت برس  یپس تحمل كن تا بتون   ؟یانتقام بگير  یخواینم

 . تسفايدهیب  یجور

 . با خاله بود مجبورم تحمل كنم  حق

 !بيا دنبالم -

رفتم دنبالش وارد آشپزخونه شديم همه سرشون رو بلند    ی حرف  هيچیب
 . تنبه من انداخ  یكردن و نگاه

ارباب بشه اسمش    ی اين دختر خدمتكار جديده كه قراره خدمتكار شخص  -
 هم آزيتاست، راضيه؟

 : زير گفتدختر ساده و سربه يه

 . بله خانم  -
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 . جا آشناش كنبرو با خونه و قوانين اين -

 . : چشم خانم راضيه 

باال رفتيم به در   یمن راه افتاد من هم دنبالش رفتم. اول به طبقه یجلو
 : كه تو رأس بود اشاره كرد و گفت  یبزرگ اتاق 

 !وارد نميشه  یاش كس اين اتاق اربابه و بدون اجازه -

اربابه. بعد  ی جفت  اتاق داخلش    ی اتاق خانم مرحومه كه كس  ی اتاق كار 
هم كه شده سمتش نرو    ی زیتم  یبرا   ی حت  كنمینميره و قفله، توصيه م

 !چراشو نپرس دستور اربابه

 هم اتاق خاليه كه شايد به تو داده بشه  یبعد

بود!    ی عميق  نگاه  انداختم شنيدم مرگش مشكوک  ارباب  اتاق زن  به در 
داخل    یزياد  یزياد دربارش توضيح نداد اما به گمونم رازها   یمهدو   یآقا

 . اين اتاقه

 . رم : دختر خانم زود بيا وقت نداراضيه 

 . پس زدم و دنبالش رفتم  افكارمو

 : سمت راست اشاره كرد و گفت یهااتاق به

اول  - اتاق  آقا  یاين  ورزش  مخصوص  دوم  یكه  آقا    ی كوچيكه،  اتاق 
 . اتاق آقا كوچيکه یكوچيکه، سوم 

 مگه آقا كوچيک دوتا اتاق دارن؟  -
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كوچيک    یشروين دوتاشون دوقلو هستن ما آقا  یشيروان و آقا  ینه آقا  -
 . زنيم یصداشون م

 . گفتم و ساكت شدم  یآهان

 ... .و اما اتاق آخر اتاق -

 :كرد و ادامه داد  یمكث 

 . اتاق خانم شراره هست -

 . درهم شد اخمام

 شراره كيه؟  -

 . دختر  اربابه -

 اآلن كجاست؟  -

از مرگ مادرش تو    اما قبل  خونهیها تو خارجه داره درس مطبق گفته  -
نگو كه    ی يک هفته ارتباطش با برادراش قطع ميشه، درضمن پيش كس

 . هم من  یمن اين موضوع رو بهت گفتم چون هم تو كشته ميش 

 . تكون دادم  یفقط سر تنها 

اما يه نصيحت از من بهتره    ی هست  ی : به نظر مياد دختر كم حرفراضيه 
  ی و سر تكون ند  یبدباهات حرف زد جواب  ی كس  ییا تو اين خونه ی وقت

 !كننیچون بدون شک سرتو قطع م 

ساده سر ببرن،    یبه شدت درهم شد. مگه شهر هرته كه بخاطر كارا   اخمام 
 .دادیقوانين رو توضيح م  رفتيم یهمينطور كه جلو م 
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جا از هشت صبح تا دوازده شبه، لباس فرم داريم و  اين  یساعت كار  -
به نظافت حساسه    ی ارباب خيل  ، یبه تن كن   یاغير از اون نبايد چيز ديگه
مرتب و تر و تميز باشه وگرنه قيامت به پا    یو دوست داره كه همه چ

 كنه، یم

اعتقاد خودشون    یحت به  بودنشون  نامرتب  و  رو خدمتكاراش حساسه 
آبروريز استراحت    یباعث  وقت  سه  ساعت  تا  دو  ساعت  ظهر  ميشه، 

ميرن    ی داريم كه ارباب به سفر كار  ی ماست، تو دو هفته ما يه روز مرخص
آوردن    یما اون روز رو آزاديم كه تو عمارت بمونيم يا به تفريح بريم، اجازه

نداريم حت   ی هيچ كس  عمارت  به  يك  یرو  اعضا  ی اگه  امون  خانواده  یاز 
 . باشه

  ی اپس كارت يه ذره سخت ميشه همون لحظه  ی ارباب  ی ر شخصخدمتكا   تو 
چون از هيچ گونه    یكه بهت دستور ميده بدون درنگ بايد انجامش بد

 تو كارش خوشش نمياد،  ی معطل

پس    ه يياشخص ديگه  یتو شستن لباساش نيست اين به عهده  مسئوليت
 . به لباساش دست نزن حساسه

كه ارباب    ییها ده شبه پس موقعما دواز   ی كه گفتم ساعت تعطيل  همينطور 
برم  خونه  به  نيست    گردهیدير  الزم  ميده  انجام  رو  كاراش  خودش 

 . یمنتظرش بمون

  یكن ی! اول تعظيم میارباب به خونه برگشتن به استقبالش مير  هروقت
! تو  یرو از اون ندار  یاجازه پرسيدن هيچ سوال   یگيریبعد كتش رو م 

و سر    یكن یسكوت رو رعايت م  هميشه هم   ،یكارهاش نبايد دخالت كن 
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كه مهمون داشته باشه    یمهمه روز  یكه خيل  یچيز  ، ی و صدا ايجاد نكن
آبروري باش  یبكن  ی زنبايد  نامرتب  هرگونه    یيا  مرگه!  حكمت  قطعًا 

  خواد یم  دونهیاگه غير عمد بود! چون خودش رو بزرگ م   یحت   ی اشتباه
  ی ارباب بعض   ،یبه حالت اگه خطا كن   ی جلو همه بزرگ به نظر بياد پس وا

يا مزاحمش    یوقتا با خودش چندتا زن مياره اون روز نبايد به اتاقش بر 
بهت ميگه، فرم لباست رو    ی ارباب چ  ی تا ببين  ستنفعاًل همينا ه  ،ی بش

 . هم از سميه خانم بگير

 : بره كه گفتم  خواست

 . صبر كن -

 بله -

 خوابين؟یكجا مشما   -

 . ما بيرون عمارت تو باغ يه خوابگاه داريم  -

 !باال رو به من بدن؟  یپس چرا قراره اون اتاق طبقه -

شخص  - خدمتكار  تو  باش  ی هست   ی چون  دست  دم  هميشه  بايد    یو 
 .خانم مرحوم هم تو اين اتاق بود یخدمتكار قبل 

  كردمیكر م راضيه ف  ینگفتم اون هم گذاشت و رفت داشتم به حرفا  یچيز
  يومدنیها داشتن پايين م ها خورد كه دو آقا كوچيکكه چشمم به پله
تشخيصشون بدن؟! لباس    توننیم   یاينا چطور  زدنیبا هم ديگه مو نم

به من انداختن من    یهاشون هم مثل هم بود! به سالن كه رسيدن نگاه 
 . كردم  یهم تعظيم كوتاه 
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 مجازاتش چيه؟ ی دونیكوچيک: تو چرا فرم تنت نيست نم   آقا

 : در جوابش گفت یجواب بدم كه اون دوم  خواستم یم

 .خدمتكار شخصيه اربابه امروز اومده هنوز لباس فرم نگرفته -

 . كوچيک: آهان  آقا

 : به من انداخت و گفت ی نگاه خيره 

 . ینيست یی به نظر مياد آدم عاد ، یدار یگيرا و پرشرارت   یچشما -

 : گفت  یدوم یآقا

اين جور  - باش  نزن  یتو چشما   یمواظب  زل  رو  ی بابا  ! چون چشمات 
 . درمياره برات 

  كنم یم   یرو لبم اومد كار  ی ها بيرون رفتن. پوزخنداز زدن اين حرف  بعد
 .اش هم بترسهاز سايه شناسيدیكه همتون م  یاين ارباب وحش 

 آشپزخونه رفتم و از خاله لباس فرم گرفتم،  به

  ی آستيناش و لبه  یكه يقش و لبه  رنگیبود، مشكزانو    یفرم تا رو   لباس
خورده بود و از يقه تا پايين شكم هم از همين نوار    یپايينش نوار سفيد 

سفيد كه    یو همراه روسر  یضخيم مشك   یتر بود، جوراب شورتاما پهن
 . یبايد مدل ببنديم و كفش پاشنه متوسط مشك 

م ارباب تو نيشمن بود به  ها رو تنم كردم به سالن رفت كه لباساز اين  بعد
  تونم یكردم و سرمو زير انداختم چون مطمئنم نم   یسمتش رفتم تعظيم

 نفرت نگاهمو بگيرم یجلو
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الزم نداريد انجام    ی ارباب من از همين لحظه كارمو شروع كردم چيز  -
 بدم؟

 :زد و گفت یخندتک

 . قبلت نه به اآلن سرتو بلند كن ببينم  یزبون نه به بلبل -

و    بار   يه باشم  تا رو خودم مسلط  دادم  چشمام رو محكم رو هم فشار 
 : به من انداخت و گفت  یسرمو بلند كردم. نگاه عميق 

 . به چشماش شباهت داره یخيل اندازهیچشمات منو ياد افشين م -

 .كه به دست اين حيوون كشته شد  یپدر بزرگم كس  افشين

الزم ندارم. اآلن برو تو اتاقت و سايلت رو مرتب   ی: نه فعاًل چيزكوروش
 . زنم یخواستم صدات م  یكن هر وقت چيز

 . چشم ارباب -

 !صبر كن -

 :از پسراش برگشت و ادامه داد یبه طرف يك وايسادم

كنه    یكه قراره توش زندگ  یشيروان تو برو چمدونش رو بلند كن و اتاق  -
 . رو نشونش بده پسرم

در   یجلوم راه افتاد چمدون رو از جلو یيچ حرفپاشد و بدون ه  شونی يك
 : باال برد دم در همون اتاق وايساد وگفت یبلند كرد و به طبقه یورود

 . اتاقت اينه -
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حرف   همين ممنون   ی ديگه  لب  زير  هم  من  داشت    ینزد  زمزمه كردم 
 : كه صورتشو برگردوند البته فقط نيم رخش پيدا بود و آروم گفت  رفتیم

  یی هاخوشحال نشو بدون برات نقشه  كنهیبا بهت توجه مكه بااز اين  -
 . در سر داره

ها پايين  بند حرفش آروم اما محكم به جلو قدم برداشت و از پله  پشت
هم    ف یبودنش کث  ی خوب منظورشو گرفتم. هه! بعالوه وحش  یرفت. خيل 

 . هست

چمدونم رو كشيدم و داخل اتاق شدم. نسبتًا بزرگ و مجهز بود،    یدسته
داشت، قبل از هر    یانگيزسرد و غم   یو طوسيه اما فضا  یهم مشك  ستش
سردش از بين بره.    یبه سمت شوفاژ رفتم و روشنش كردم تا فضا  یچيز
جا رو خاک گرفته بود. پايين  به دور و اطراف اتاق انداختم همه  ینگاه 
چندتا كهنه و شيشه پاكن برداشتم و به جون اتاق افتادم و همشو    ورفتم  
 . ردم بعد از اون چمدون رو باز كردم و لباسامو داخل كمد چيدمتميز ك

 . به گوشيم انداختم كه چند تا پيام از طرف سهراب اومده بود ینگاه 

 « ؟ یديگه گريه كه نكرد یرسيد  ی: »آزيتا خواهریاول  پيام 

شدیدوم  پيام  عمارت  »داخل  بد  ی :  برخورد  باهات كه  نه؟  هنوز    ی يا 
 « نداشتن؟

 .« یكن ینگرانم م ی دار ی: »چرا جواب نميدیسوم پيام 
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به اين دل نگرونياش زدم و در جوابش نوشتم: »آره داداش    یمحو  لبخند 
به گوش  استخدام شدم. شرمنده حواسم  و  بودم    یرسيدم  نبود مشغول 

 « چشمات كه درد نگرفتن؟

پيام برسه جوابم رو ميده هميشه عادت داره وقت   مطمئنم   یهمين كه 
ميشه گوش  م  ینگرانم  چون  بزنه  زل  بهش  و  بگيره  دستش    دونهیرو 

 . ره جوابش رو ميدم انتظارم زياد طول نكشيد كه پيامش رسيدباألخ

پيام: »خوبه خداروشكر، نه چشمام درد ندارن، مواظب خودت باش    متن
 .« ديگه توصيه نكنم  ی خواهر

 .« طورجوابش نوشتم: »خيالم راحت شد، چشم تو هم همين در 

  كه نزديک كمد اما كنج اتاق بود  ییرو خاموش كردم در كوچولو  یگوش   و 
خيل  شدم  وارد  و  بازش كردم  رفتم  سمتش  به  جلب كرد!  رو    یتوجهم 

پيدا كنم همين    یاتا شايد دكمه  كشيدمیديوار م   یتاريک بود دستمو رو 
  ی خال   ی و خال  ییكوچولو  یكه حسش كردم چراغو روشن كردم اتاق خيل 

 .نقشم عاليه  یاجرا یبود خوبه اين برا

زخونه رفتم و به خاله گفتم  كم كارم رو شروع كنم. به آشپبايد كم   خب
 . بزرگ همراه با چندتا ماژيک برام تهيه كنه یكه مقوا

  ی از آقا كوچيكا رو در رو شدم تعظيم  یكه با يك   رفتم یها باال ماز پله  داشتم 
 : كردم كه گفت 

 !خوشم نمياد ی الزم نيست به من تعظيم كن -

 . بله چشم  -
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انگار من پ  یكوچيک: درضمن جور  آقا ادشاهم فقط آدم  حرف نزن كه 
 . معموليم پس طبق اخالق خودت رفتار كن

  ی راه رو ط  یبهش انداختم و بقيه  یتكون دادم نگاه سرد یفقط سر  تنها
كارم    یکه به اتاقم رسيدم. تو فكر افتادم من نبايد به اين زودكردم تا اين

افتاد   اتفاقات  اين  با ورود من  رو شروع كنم چون ممكنه شک كنن كه 
  ياز ن  یی وجو كه به پرسيک هفته صبر كنم و يه چيز ديگه اينپس بهتره  

 .دارم بعالوه تحقيقات الزم تا بتونم كوروش رو شكست بدم

بزرگ كه تا    یاتاقم زده شد با بفرماييد من خاله داخل شد يک مقوا  در 
شده و يک بسته ماژيک تو هر دو دستش بودن به جلو قدم برداشت  

 تخت گذاشت ی وسايل رو رو 

 . یكه خواست   یی: اين هم چيزا خاله

اين خونه خبر داشته باشه،    ه ینياز دارم كه از همه چ  یمن به يك   ،ی مرس  -
 . چندتا سوال ازش دارم

 . پيشت فرستمشیباشه، تو ساعت استراحت م -

 . بايد مورد اعتماد باشه -

 . حواسم هست -

 .گرد كرد خواست بره كه نزاشتم  عقب

سوال   - رو    هست  یيه  جوابش  تو  مطمئنم كه  و  بپرسم  خواستم  كه 
 !یدونیم

 ؟ یچ -
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 نداشته؟   یچيز ییاپدر من خانواده -

تو خارج    یچرا داره! پدرش مرده اما مادر و خواهر و بردار داره منته  -
خانوادت كشته شدن با من تماس گرفتن و خواستن تو رو    یهستن، وقت 

دوست    ی بزرگت تو رو خيل  مادر   یپيششون بفرستم اما گفتم كه تو گم شد 
تا سه رو،  مامانت  و  بابا  طور  و  داشت همين  غم  از شدت  بعدش  سال 

بخوا  فوت  یناراحت  اگه  راهتن  به  چشم  هنوز  عمت  و  عمو  اما    یكرد 
 . یاونا رو به تو ميدم كه باهاشون حرف بزن یشماره

 . خوامینه فعال نم -

 . اونا هم دل دارن و منتظرتن ی هرطور ميلته ول -

فعاًل    تونه یبند حرفش عقب گرد كرد و از اتاق خارج شد. اون نم  پشت 
كنار بيام اول كار ناتموم رو تموم كنم بعد    یدركم كنه من بايد با همه چ
 !بايد نابود بشه ،ی برم سراغشون كوروش لعنت

رو   مقوا رفتم  اتاق  اون  به  و  برداشتم  يك  یرو  چسبوندمش  از    یديوار 
و    هایپاتخت برداشتم  برداشتم  رو  ليوان  يه  گذاشتم  اتاق  اون  داخل 
 . گذاشتم   یپاتخت  یها رو داخلش چيدم و رو ماژيک

  یها رو برداشتم درش رو باز كردم و نوشتم راه اول: »بازاز ماژيک  ی يك
 .« كه كم طاقت بشه  یكردن با اعصاب و روان، جور

با روح و روانشه شروع    یكه باز  یزدم بعد از راه اول راه آخر   یپوزخند
 . ميشه ماژيک رو بستم و سر جاش برگردوندم 
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به ساعت انداختم يک بود بهتره بخوابم چون    یاتاق خارج شدم. نگاه   از 
 . ديگه امشب خواب به چشمم نمياد

 . هام رو بستم تخت دراز كشيدم و چشم   یرو 

كه باز كردم خودم رو تو جنگل پيدا كردم من مگه خواب نبودم؟    چشم 
به خودم لرزيدم    وزيدیم  یتاريک بود. باد سردور امكان داره؟! تاريکچط

به گوشم    ی گرگ  هیزوزه    یعقب رفتم صداعقب  ییاز ترس از سرما از تنها
شروع    كردمیطرف و اون طرف م  ن یرسيد بيشتر ترسيدم! سرم رو به ا 

 .شد یتر مونزديکكردم؛ اما هرلحظه صدا نزديک  ويدنبه د

  یتو ك   فهمم ینم  یكنیفكر م   ؟یكنفرار    یخوایجا م تو ك   ی: هكوروش
كور    یول  ؛یاز من انتقام بگير  یخوایكه م  یتو دختر آتوشه هست  ؟ یهست
 .كننیتيكت مهام تيكهاآلن گرگ یخوند

نم  یاين چطور  یوا ممكنه!  چ  دونمیاومد، چطور  به  و    یپام  گير كرد 
قرمزشون    یهام ها نزديک شدن دورم رو محاصره كردن چشافتادم گرگ

بد اون    ی ترس  همه گرگ  اين  بين  بودم  تنها  و  تک  انداخت  دلم  به 
تو خودم مچاله شدم باورم    كردیم  یترسناك   یهاترها كوروش خندهطرف

زانوهام گذاشتم و اشک ريختم و   ینميشه! به ته خط رسيدم سرم رو رو
. همين كه سرم رو  شدنیاشون نزديک مآروم به طئمهها آروماما گرگ

  یبه سمتم خيز برداشت و گلوم رو درييد جيغ دلخراش   ی بلند كردم يه گرگ
 .مطلق  یكشيدم و سياه 
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  ی خدا  یسالم بود. وابه گردنم كشيدم سالم   ی جيغ از خواب پريدم دست  با
روزا هم    یحاال ديگه حت  ريختم یاب بود شرشر عرق ممن! پس همش خو 

 !بخوابم  ی درست و حساب تونم ینم

 :لب زمزمه كردم  زير 

 . اينا رو سرت درميارم كوروش ی همه  یتالف -

اتاقم زده شد، سريع پاشدم صورتم رو شستم و درو باز كردم يه دختر    در 
 :اما مهربون گفت یعاد

 ! ؟یدار  ی كه سوالمثل اينسالم من از طرف سميه خانم اومدم   -

 . بله بيا تو -

سه  ینگاه  انداختم  ساعت  همش  و به  من  دوساعت  اين  تو  بود.  ربع 
 !وچهار ساعته بيدار بمونم كه بايد بيستمثل اين  ديدم؛یكابوس م 

داخل اتاق    یهااز دو كاناپه  یيك  یكردم رو   ییو به داخل راهنما  دختر 
 . روش نشستم نشست من هم روبه

 ؟ یاشم كه قابل اعتمادمطمئن ب -

 . بله صددرصد -

 اسمت چيه؟  یميشه اول بگ  -

 . هانيه هستم  -

 مرده؟  یزن ارباب چطور یبدونم خانم مرحوم يعن خوامیخب حاال م -

 !در واقع اون نمرده بلكه كشته شده -
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 : رو در هم كشيدم و گفتم   اخمام

 . كامل و باجزئيات توضيح بده  -

با وجود خانمش زن مياره    یهر از گاه واقعيتش ارباب تنوع طلبه و    -
خب ارباب قانع نبود    یخونه! زيبا خانم مثل اسمش زيبا و مهربون بود؛ ول 

ها هم  با خودش زن مياره بيشتر وقت  ديدیم  یوقت   شدیناراحت م  ی خيل
  ه ديد ك  یوقت   خوردیو زيبا خانم از ارباب كتک م   شدیبا هم دعواشون م 

 . شد خيالیب زنه یبهش آسيب م  ی جلوش رو بگيره و ه تونه ینم

 !شد؟ خيالیب ی خب پس چرا كشته شد وقت -

خودم    یهاسال پيش من با چشم ! دقيق يکرسيم یصبر كن اآلن بهش م  -
و همه بود  ماه كامل  روز  اون  اومده،  به خونه  خانم  شراره    یديدم كه 

مرخص بهشون  به   ی خدمتكارا  هم  خانم  زيبا  شد.  و    ی خونه  داده  بابا 
تو كارشون به وجود اومده    یها هم مشكل مامانش رفته بود، آقا كوچيک

كه  بودن، خالصه بگم فقط من بودم البته تو خوابگاه تا اين  گير بود و در 
نياز داشتم و به عمارت رفتم كه ديدم شراره خانم به خونه اومد،    ی به چيز

ت دخترش رو گرفت  به سمت باباش رفت و سالم و عليک كرد ارباب دس
رو    خواستم یكه م  یو باال رفت من هم سريع به آشپزخونه رفتم و چيز

جيغ و داد و    ی به خوابگاه برگشتم نصف شب بود كه صدا  و برداشتم  
شده اما مطمئن    ی برم و ببينم چ  ترسيدمیالتماس به گوشم رسيد؛ اما م 

ج  وقت   غ یبودم  آشناست  برام  چون  خانمه  اذ  یشراره  رو    ت یبرادراش 
اون شبش    غ یاما ج  د یکشیم   غ یج  ی شکل  نیا   کردن یو دنبالش م   کردیم

با گر  زيبا خانم سراغ    ه یهمراه  برگشتن  روز بعدش كه همه  بود، صبح 
دخترش رو گرفت اما ارباب گفتش كه نيومده و ديشب بهش زنگ زده  
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كه امتحاناتش رو    یو گفته كه مجبوره گوشيش رو خاموش كنه و تا وقت 
چه    دونيم یداريم و نه م  یو تا حاال نه خبر  كنهیوشن نمتموم نكنه ر 

دارم    یاتفاق باره كه  اولين  م   اينافتاده  تعريف  رو  اما    كنمیموضوع 
 !كرده  یمطمئنم كه ارباب با شراره خانم يه كار 

  ی پست باشه که به بچه  تونه یتو فكر فرو رفتم يه آدم چقد م  ی حساب
 !خودشم رحم نکنه

 خب بقيش؟ -

اتاق خدمتكار    - به  داشتم  بود  باز هم شب  اتفاق،  اين  از  بعد  يه هفته 
خاله  ی شخص  خانم كه  داشت    یزيبا  اقامت  اتاق  همين  تو  و  بود  من 

ارباب شدم چيزها  رفتم یم و  زيبا خانم  بين  به   ییكه متوجه جدال  كه 
م  زيبا خانم  بود كه  اين  دليل مرگ دخترم  گفتیگوشم رسيد  تو    ی تو 

لعنتت كنه با هم گالويز شدن و من شاهد قتل زيبا خانم    ا! خدیاعث شدب
رو زد شكوند و با    یدن ینوش  یبه دست ارباب شدم. هنوز يادمه كه بطر
 . همون خورده شيشه ها گردنش رو بريد

 . قلبم به درد اومد یرحم یگريش گرفت اما من از اين همه ب  هانيه

 ؟ همه فهميدن كه خودش مسبب مرگ خانمشه -

 : رو پاک كرد و گفت اشكاش

بود و زيبا خانم به اين طريق كشته شده بود پسراش    یچون اتاق خون   -
رو كشت  اون  تو  چون    یگفتن كه  رو گذاشت كه  دليلش  هم  اون  و 

 !زن به خونه بياره اعصابش بهم ريخت و ندونسته كشتش زاشتینم
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 . درهم شد اخمام

 ليس دستگيرش كنه؟ ندادن كه پ  ینكردن يا گزارش  یپس چرا كار -

اگه پدرشون بركنار بشه يكيشون بايد جاش رو    دونستن یچون اونا م  -
بخاطر همين سكوت كردن    خواستن، یبگيره اما هيچ كدومشون اين رو نم 

ارباب كل   یو هيچ ك  آشنا داره و    یهم جرئت گزارش دادن نداره چون 
 . بدون شک آزاد ميشه

 ها چيه؟ شغل آقا كوچيک -

 . هستن  یدارن و مرب  یچند تا سالن ورزشگاه  هر دوتاشون -

نگو كه اين    ی. فقط به كسیبر  یتونیبابت كمکت م  ی آهان باشه مرس   -
 ! ؟یاطالعات رو به من داد

 . نه مطمئن باش چون با گفتنش من هم كشته ميشم  كنم یخواهش م  -

 : رفتنش گفتم  قبل

 . صبر كن -

 بله -

 اتاق زيبا خانم ممنوع الوروده درسته؟ -

 . داخلش بره  ی آره درسته! ارباب اجازه نميده كس -

 كليدش دست كيه؟  -

 !معلومه دست اربابه -

 . آهان باشه ممنون -
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بهت كوروش حت   تو  لعنت  رو شدم.  صفت حيوون هم    یافكارم غوطه 
يه  كه شده وارد اون اتاق بشم، بدون شک زيبا    یبرات كمه بايد هرجور

داشته كه كشته شده! اين خونه پررازه و اگه نتونم بفهمم اين    یمدرك
كارم رو شروع بكنم، چون اگه يه موقع گير    تونم یهستن نم  یرازها چ 

مدرک    كنم یخواست كه چرا دارم اين كارها رو م  یدليل   ی افتادم يا كس
م   یمحكم بعالوه  باشم؛  اين  تونم یداشته  برااز  دادن كوروش    یها  زجر 

 . تفاده كنم اس

 .بازش كنم كه زده شد  خواستمیبه سمت در رفتم م پاشدم

 . كه كردم با راضيه مواجه شدم  باز 

باهات نداره و به سفر رفته تقريبًا    ی : ارباب گفته امروز كار خاصراضيه 
  ی به كمک ما ميا  یتا برگرده پس تو از فردا موقت   كشه یيک هفته طول م
 !تا ارباب برگرده

 . باشه -

 . بخور یبيا پايين يه چيز یخانم گفته كه شما ناهار نخورد سميه -

 . باشه اآلن ميام -

هام رو مرتب كردم روسريم رو باز كردم و دوباره بستم  بستم لباس  درو 
و پايين رفتم. مستقيم راه آشپزخونه رو در پيش گرفتم خاله به سمتم  

 : اومد اخم كرد و تشرگونه گفت
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پس بايد مواظب    ی ارباب هست  یو تو خدمتكار شخص   ینخورد  ی چيز  -
باش  میخودت  رو  امروز  بايد  گذرمی!  ديگه  فردا  غذا    یبيا   اما  خودت 

 . به خدمتكارا سپردم كه برات گرم كنن برو كامل بخور ی بخور

 . بله خانم  -

از    یبه من رفت و از كنارم رد شد. عقب گرد كردم كه با يك  یاغرهچشم 
 !اينه  یها مواجه شدم پس اخم و تخم خاله براآقا كوچيک

 . نگفتم  یزل زدم و چيز بهش

 :كرد و گفت  یكوچيك   اخم 

 ؟یم نكرد چرا تعظي -

انسان    - ما  مثل  هم  شما  نكنم؟!  تعظيم  نگفتين كه  من  به  شما  مگه 
 !هستين 

 ! تعظيم كنه   یكس  خوامیآره نم  یكوچيک: نه من نبودم برادرم بود؛ ول  آقا

 امري داشتين؟  -

 . كوچيک: آره من ناهار نخوردم بگين بيشتر غذا گرم كنن  آقا

  یتكون دادم و به آشپزخونه رفتم و خودم غذارو گرم كردم و رو   یسر
 . ميز چيدم. اومد نشست اما من سر پا موندم

 . كوچيک: بيا بخور  آقا

 .يه ميز غذا بخورم  ینه آقا كوچيک من در شأن شما نيستم كه با شما رو   -

 : د و گفتكر   یوحشتناك  اخم 
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هم نيست بشين كنار    ی ها قوانين بابامه و اآلن كه نيست پس قانون اين  -
 . من بخور 

خودم    یدورتر از اون نشستم برا  یبهش انداختم و يک صندل   یعميق  نگاه
عقب   خوردم  غذا  خوردن، كامل كه  به  شروع كردم  آروم  و  كشيدم 

 . كشيدم

 ! كوچيک: غذا خوردنت فقط همينه؟  آقا

 . خورمیيک هميشه همين اندازه مبله آقا كوچ  -

كوچيک: ديگه به من نگو آقا كوچيک من رو آقا شيروان صدا بزن    آقا
 . حس كوچيک بودن بهم دست ميده

 . بله آقا شيروان  -

 . : خوبهشيروان

كه غذاش رو خورد عقب كشيد. دهنش رو با دستمال پاک كرد  از اين  بعد
 : بهم انداخت و گفت یو پاشد نگاه 

 !متشكرم  -

 . آقا شيروان وظيفم بود  كنم یخواهش م -

 : زد و گفت ی دل نشين لبخند 

  ی كه اآلن دار  یبهم ميگه اون   ی نه اصاًل وظيفت نيست لطفه، يه حس  -
 . یكنیم  یاصليت رو مخف  ی رو   ی! و دارینيست  ینشون ميد

 : زدم و گفتم  یتلخ  پوزخند
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 !شايد -

كردم    یرو تو دلم مخف  یزياد  یبهم انداخت و رفت، چيزها  ی عميق  نگاه 
ها رو جمع كردم و شستم خدمتكارا  خبر نداره! پاشدم ظرف  یكه هيچك

 .شام درست كرده بودن و به خوابگاهشون رفتن فقط خاله و من مونديم 

 : به خاله انداختم و گفتم  ینگاه 

 برم تو باغ؟  تونمیبخوابم م تونمیها نممن شب -

 !جا سگ دارن و ممكنه بهت حمله كنه چون اون نه -

 . اوردن اسم سگ تمام تنم لرزيد با

 !یانجام بد یتونیاما يه چيز ديگه م  -

 ؟ یچ -

بلد  - پيانو چيز  یاگه  طبقه    ی بزن  یگيتار،  دارن كه  اتاق مخصوص  يه 
وسايل موسيقى دارن فقط نذار صداش بلند بشه تا مزاحم    یپايينه و كل 

 . یخواب آقا شيروان و آقا شروين نش

 قفل كه نيست؟  -

 . نه نيست -

آقا كوچيكا بچينم خاله هم رفت    یگفتم و پاشدم تا ميز رو برا   ییاباشه
 : اومدن يكيشون گفت یصداشون بزنه وقت 

فقط چا  - قبال خوردم  تلخ  برا  یچيز  ییاقهوه  ای  ییمن  اما  آماده كن  م 
 . باشه
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تكون دادم و اول   یاشون سخته! سرميز نشست واقعا مقايسه یرو   ی يك
يك  یبرا اسپرسوها   ی اين  اون  از  رفتم  بعد  معروفم    یشام گذاشتم  تلخ 

آقا شيروان بردم و به آشپزخونه برگشتم خاله به    یدرست كردم و برا 
 : سمتم اومد و گفت

كه تنها با دو پسر    یترس یفقط نم  برم   خوامیمن ديگه خسته شدم م   -
 ؟ یمجرد

 . تلخ شدم  باز 

 !از دست دادن ندارم یبرا  ینترس چيز -

 : متحير گفت خاله

 !منظورت چيه؟  -

رو از دست دادم ديگه    ی ندارم. همه چ  ی که هيچ حس  نهیمنظور من ا   -
 . برام مهم نيست  یهيچ

 : با اين كه قانع نشد اما گفت خاله

 . باشبه هر حال مواظب خودت  -

سرم رو باال پايين كردم. بعد از رفتنش آقا شروين غذا خوردنش    كالفه
ها رو برداشتم و  رفت من هم ظرف  منیتموم شد و پيش برادرش به نش 

 . آقا شروين يا آقا شيروان صدام زد دونم یشستم يهو نم 

 : نيشمن رفتم و گفتم  به

 داشتين؟  یبله با من كار -
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 . بله قهوه خواستم  -

 .خوش طعمه ی من هم بريز خيل یبرا -

رو كه خواستن رو انجام دادم بعد از خوردن    یگفتم و رفتم كار  یی اباشه
فنجون  یتشكر بخوابن  تا  رفتن  و  دستكردن  و  شستم  رو  رو  ها  هام 

لباس راحت  با  لباس فرمم رو  اتاقم رفتم  به  عوض كردم    یخشک كردم. 
تنم كردم و نيم بوت سفيد هم    یبا شلوار اسلش مشك   یسويشرت مشك 
رو در آوردم و به جاش كاله سويشرتم رو سرم اندختم   م پام كردم روسري 

جا تاريک بود چراغ  ون برد پايين رفتم. همهكه حس كردم خوابشهمين
 . گوشيم رو روشن كردم و به سمت اون اتاق رفتم 

رو آروم باز كردم و داخل شدم. چراغ اتاق رو روشن كردم. پروسايل    در 
پيانو به سمت  بود،  و دست روش كشيدم    یموسيقى  رفتم  اتاق  وسط 

و پاک كردم  آوردم و خاک ر   ییاخاک روش نشسته بود از آشپزخونه كهنه
هام رو بستم و  پيانو گذاشتم چشم   ی هام رو رو و روش نشستم. دست

به ذهنم اومد كه اون رو به لب آوردم    یكم آهنگ. كم دن شروع كردم به ز 
 . و از ته دل شروع كردم به خوندن

 ( آهنگ لعنت _ باران)

دادم    هیو تک  یست ی چشمامون ن  یغم گرفته دوباره صدامون نم باز هوا "
 دوباره  وار یبه د

 ا ی تو رو  ذارم یتو پا م بعد

 جام نی هر شب هم الت یخ با
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 نداره نداره یچشمام تموم  اشک

 و بارون  ز ييخش برگ و پاخش یصدا

 تو با قلب داغون   الیخ  باز 

 به عکس دوتامون شم یم  ره یو خ   یست ین

 کردم یدستات رو قرض م  شدی م  کاش

 کردم یکنارم تو رو فرض م  باز 

 ابون یتو خ  م ی زدیخود صبح قدم م  تا

پشتته    شهی که هم  یکی  ادیجات ب  یکس   چیکه نذاشته ه  یبه حس  لعنت
 هات یتو سخت

 که پا گذاشت رو دلش از غمت پره   همون

 به کل خاطرات که با تو داشتم لعنت

 و بارون  ز ييخش برگ و پاخش یصدا

 تو با قلب داغون   الیخ  باز 

 نبه عکس دوتامو  شم یم  ره یو خ   یست ین

 کردم یدستات رو قرض م  شدی م  کاش

 کردم یکنارم تو رو فرض م  باز 

 ابون یتو خ  م ی زدیخود صبح قدم م  تا
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پشتته    شهی که هم  یکی  ادیجات ب  یکس   چیکه نذاشته ه  یبه حس  لعنت
 ″  هات یتو سخت

پاهام گذاشتم. حس كردم    ی هام رو بلند كردم و رو از اتمام دست  بعد
ها مواجه  از آقا كوچيک  یپشتم ايستاده روم رو كه برگردوندم با يك   یكس 
 .شدم

 . خوامیبيدارتون كردم؟ معذرت م  -

جا كشونده؛ اما من خوابم  آهنگ منو اين  یكوچيک: درسته كه صدا  آقا
 . بردینم

كنارم جا گرفت كه تو خودم جمع شدم خواستم پاشم كه دستم رو    اومد
 : خت و زير لب زمزمه كردبه چشمام اندا ی گرفت نگاه

 . بمون -

 .داد بعد برداشت ی نگفتم و سرجام موندم دستم رو فشار یچيز

غم و سوز صدات منو به وجد آورد    یدار  یمحشر  یكوچيک: صدا  آقا
كيم اما من    یدونیاآلن تو ذهنت من آقا كوچيک هستم و نم  دونم یم

 .بهت ميگم شيروانم

 : زدم و گفتم   یتلخ لبخند 

 . ممنون، آره تشخيصتون سخته -

 ؟ یخورد یشكست عشق   ای  ؟یعاشق -

 . نه عاشقم و نه شكست خوردم درد من فراتر از شكست عشقيه -
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 ؟یچرا تا اآلن بيدار  -

 . ها خواب ندارموقته من ديگه شب  یخيل -

 ؟ یميشه دليلش رو بگ -

برام پاپوش درست  ام  بفهمه من پا برهنه  ینه چون اين دوره زمونه هرك   -
 . كنهیم

 ؟ یبينیچرا همه رو به يه چشم م -

كه دلت بشكنه...غرورت، اعتمادت! همين    بار هی...یبار كه تنها بمونيه  -
.  یها بندازترک خورده به آدم  یبارها كافيه تا يک عمر از پشت نگاهيه

ورود ممنوع به خودت نصب    یكه بايد تابلو  یاونقدر تيز و برنده ميش 
 . یكن

 ؟یچرا انقد غم دار -

 !نيست   ی غم كشيدن كار هر نقاش  ؟یدونیم -

 دردت چيه؟ ی درسته! اما نميشه حداقل بگ -

 : كشيدم و گفتم   یآه

برام رقم زده؟ و قراره چقد تو اين عمارت بمونم؛    یروزگار چ  دونم ینم  -
كه بدونم تو همون آقا  اين  یبهت گفتم شايدم نه! برا  یاما شايد يه روز

 !از داداشت تشخيصت بدم؟ تونمیم   یچطور یشيروان

بخيه    یبه جا  یی اگردنش رو جلوتر كشيد و بهم نزديک شد اشاره  شيروان
 : كرد و گفت
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  ی ست، تو ورزشگاه آسيب ديدم دوتا بخيه هم خورد ول بخيه  یببين جا  -
 . داداشم اين عالمت رو نداره

م  - چر   تونم یآهان!  روز بپرسم  اون  باشم؟    یگفت  یا  مواظب خودم  كه 
 در سر داره؟  ییچون بابات برام فكرها

م  ی وقت  - را  لبخندشان  تو  توست،  به  رو  ت  ین یبی نگاهشان  من    ی  زیو 
 دندانشان را پس؛ نپرس چرا؟ 

اعتماد نكنم چون نمک هم دقيقا شبيه    یدرسته اما من ياد گرفتم به كس  -
 !شكره 

 ؟یرندا  یبه من هم اعتماد یيعن  -

من    یندارم شما استثنا هست  یچرا نسبت به شما حس بد  دونم ینم  -
 . با سهراب هم كم حرفم  ی معمواًل حت

 : گفت  یكنجكاو   با

 !سهراب كيه؟  -

 . رو لبم اومد چقد دلم براش تنگ شده بود  یياد سهراب لبخند محو با

خانواده  - يه  داداشه،  يه  همه كسمه كسسهراب  ده  یاس كاًل  ساله  كه 
يه وعده غذا رو بدون هم    ی تركم نكرد؛ جالبه ما حت  ییاكنارم بود و لحظه

 . خورديم ینم

 ؟یخوریكه زياد نم همينه  یپس برا -

  ی با نبودن اون باز اشتها  ی ول  خورم؛ینه اين دليلش نيست. كاًل كم م  -
 . نداشتم كمتر شده
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 اون از دردات باخبره؟  -

نگفتم چون با گفتنش بدون شک    ینه اصاًل تا حاال لب باز نكردم و چيز   -
 !شكنه یداغون ميشه كمرش م

 !مگه اون درد چيه كه انقدر بزرگه؟  -

آدم حرف داره اما كلمه نداره خودم به شخصه با    ینميشه گفت گاه   -
 . اون درد داغون ميشم  یوريادآ 

رفتم    یصدا  يهو  پنجره  سمت  به  پاشدم  رسيد.  به گوشم  بارون  شرشر 
رنگ رو كنار زدم و به بارون خيره شدم حس كردم    ییسفيد و طال   یپرده

كه شيروان هم كنارم ايستاد عجيب بود امشب كه انقد تونستم حرف  
 . بزنم 

 . به ذهنم اومد كه به لب آوردم متني

هم  - ب  بارد، یم   شهیباران  را  ستاره  مردم  ،    شتر ی اما  دارند  دوست 
 . چشمک فروختن کیآن همه اشک را به   ستی نامرد

 .قشنگيه ی متن  خيل -

 . خيره شدم یتكون دادم و باز به اين رحمت اله یسر

 !ازت بكنم؟  ی يه درخواست  تونم ی: مشيروان

 . بله بفرما -

  ی دوباره يه آهنگ  نه من ميشه   یبخواب   ی تونیصدات قشنگه و نه تو م   -
 . زنم یمن پيانو م   ؟یبخون 
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 . بهش انداختم و قبول كردم ینگاه 

زد و تشكر كرد. رفت پشت پيانو نشست و شروع كرد به زدن با    یلبخند
 . توجه به ريتمش آهنگ مورد نظر رو از ته دل خوندم

 ( یآهنگ ميثاق راد _ من چ )

 !به هم داغون شد ختی ر  م یهمه چ ی تو که رفت"

 !دفعه بارون شد   هیابر زد و   آسمون

 دل کند  ایدلم از همه دن  ؛یکه رفت   تو

 .همه رو ول کرد دور و برش بود؛ ی هرچ

 ؟ یمن چ   ؛یکن  هیبهش تک یدار یک ی  تو

 !؟یمن چ  ؛یکن   هیگر  یرو شونش بذار  سر 

 … . هواتو داره هر لحظه ؛یدار یک ی  تو

 !بهت بد بشه وابسته ؛یخندیم  یوقت

 ؟ یمن چ   ؛یکن  هیبهش تک یدار یک ی  تو

 !؟یمن چ  ؛یکن   هیگر  یرو شونش بذار  سر 

 … . هواتو داره هر لحظه ؛یدار یک ی  تو

 !بهت بد بشه وابسته ؛یخندیم  یوقت

 جا تو همون کوچه همون ما؛یمثل  قد  شدی م  کاش

 !سرما یتو  م ی بلرز ؛یچوب مکتی اون ن یرو 
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 . … با احساس  یدستمو باز؛ نگام کن  یریبگ

 !جاسمن دلم همون  ؛یستی ن گه ید یکه رفت   تو

 ؟ یمن چ   ؛یکن  هیبهش تک یدار یک ی  تو

 !؟یمن چ  ؛یکن   هیگر  یرو شونش بذار  سر 

 … . هواتو داره هر لحظه ؛یدار یک ی  تو

 !بهت بد بشه وابسته ؛یخندیم  یوقت

 ؟ یمن چ   ؛یکن  هیبهش تک یدار یک ی  تو

 !؟یمن چ  ؛یکن   هیگر  یرو شونش بذار  سر 

 … . هواتو داره هر لحظه ؛یدار یک ی  تو

 !″بهت بد بشه وابسته ؛یخندیم  یوقت

 : به سمتم اومد و گفت ی چراغون یهااز تموم شدنش با چشم  بعد

صدا  - واقعًا  دوم  ممنونم!  قشنگ   یاول  و  ميشه    ،یدار  یمحشر  سوم 
خودم برات پيانو    ؟ یجا بياييم و برام بخونكه بابا نيست باز اين  ییهاشب

 !تو فقط بخون  زنم یيا گيتار م 

 : بزنم و بگم  یو ذوقش و لحن كالمش باعث شد لبخند  شوق

 . باشه قبوله -

 : به بيرون انداخت و گفت ی ممنون، از پنجره نگاه -

 . كم داره هوا روشن ميشه بهتره بريم بخوابيم ديگه كم  -
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 .آره حق با شماست -

وايساد    هردو اتاقش  مقابل  رفتيم.  باال  طبقه  به  و  اتاق خارج شديم  از 
 .اخت بهم اند ینگاه 

 . خيربههم شبت هم صبحت ی نه شبه نه صبحه؛ ول -

 . همچنين -

اتاقمون شد از زدن اين حرف  بعد وارد  آيينه كه    ی. جلوم یها هر كدوم 
ايستادم متوجه شدم كه كاله از سرم افتاده و هم موهام و گردنم در اومده  

نكرد و نزاشت معذب    ی بود كه اصاًل توجه  یچه پسر باغيرت   ی بودن؛ ول
به    دكه هوا كاماًل روشن شام رو مرور كردم و بعد از ايننقشه  ی، كمبشم

 . خواب رفتم 

به ساعت انداختم هشت بود.    یهام رو زد و بيدار شدم. نگاه چشم   نور 
پاشدم لباس فرم رو تنم كردم تخت خوابم رو مرتب كردم و از اتاق بيرون  

بخون آزيتا. از    بود كه نوشته شده: حتماً   یادر آشپزخونه برگه  یرفتم رو 
 .در كندمش و خوندم

رفتن من    یخدمتكارها به مرخص  ی آزيتا من سميه خانم هستم همه  -
دادم و امروز به امام    ی ها به خودم مرخصهم خسته شدم و بعد از سال

به    ی پس همه چ  گردم یرضا رفتم تا آخر هفته قبل از اومدن ارباب برم
م دارن رو انجام بده اميدوارم  ها الز كه آقا كوچيک  یتو سپرده شده هرچ 

 . ! مواظب خودت باش خدانگهداری كن  يدمرو سف 

رو مچاله كردم و داخل سطل انداختم. صبحونه رو آماده كردم و    برگه
 : باال رفتم تا بيدارشون كنم اول در اتاق آقا شيروان رو زدم كه گفت
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 . بيدارم اآلن ميام -

شروين هم همينطور، باز به آشپزخونه برگشتم بعد از چند مين هر    آقا
ها پايين اومدن با توجه به عالمت  دو حاضر و آماده و خوش تيپ از پله

 . گردن فهميدم سمت راست شيروانه و سمت چپ شروينه

 . خيربهسالم صبحتون -

 . خير: سالم صبح توهم بهشيروان

 . : سالم همچنينشروين

 ريختم ییجا گرفتن و براشون چا ها یصندل  یرو 

 ؟ یی: تنهاشيروان

 .بله -

 . هردوشون درهم شد یهااخم 

بريم سركار تو اين    خواييم یتو رو تنها گذاشتن؟ ماهم م   ی: چطورشروين
 !عمارت درندشت تنها موندن خطرناكه

نمشيروان من  به  اين  تونم ی:  داريم،  زياد  دشمن  بزارم  تنهات  جا 
 .سركار   برمت ینيست مثل اربابن. با خودم م   یدباديگاردهامون هم اعتما

 : تعجب گفتم  با

يه خدمتكارم چطور   - فقط  نداره من  امكان  اين  آقا  باشما    یاما  ميشه 
سركار بيام؟! بعدش بايد ناهار درست كنم، و شما هم باشگاه مردونه داريد  

 !رفتن من جايز نيست
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 : اخم گفت با

 . همين كه گفتم رو حرف من حرف نزن -

 . ی: راست ميگه بشين اآلن صبحونه بخور تا آماده بششروين

 !اما -

يا من به خوردت    یخوریم  ی شينی. يا مكنهی: باز داره امااما م شيروان
 . ميدم

انداختم اون هم اخم كرده    یمونده بودم به آقا شروين نگاه   ی دوراه  بين
ريختم همراه با يه تيكه    ییجز اطاعت نداشتم يه ليوان چا  ییا. چارهبود

 . كيک خوردم و پاشدم به اتاقم رفتم 

  ی كه جيب دار بود و كمربند كرم  ی رو باز كردم يه مانتو كوتاه مشك  كمد 
تنم كردم، شلوار    خوردنیم   یكرم   یآستيناش هم نوارها  یلبه  وردخ یم

پوشيدم، كمربند مانتوم رو به    ی همراه با كفش كرم  یو شال مشك   ی مشك 
هام  لب  یعطر زدم و يه رژلب ماليم هم رو   یصورت پاپيون بستم، كم

دربيان و پايين رفتم آقا شروين رفته بود فقط آقا    یرنگ یاز ب  تاكشيدم  
 . ونده بودشيروان م

 . كه مسبب تأخيرتون شدم  خوامیمعذرت م -

 . : نه هنوز وقت هست، بريم شيروان

آقا شيروان شديم.    یمشك   یهم به باغ رفتيم و سوار پورشه  دوشدوشا
 .باديگاردها در رو باز كردن و گازشو گرفت

 چرا من رو با خودتون آورديد؟  -
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پس    بينم یم   دندونشون رو خوب  یديشب هم بهت گفتم كه من تيز  -
 نپرس چرا؟

توقف كرد. چند تا    ی كه مقابل يه باشگاه بزرگ و مدرننگفتم تا اين  یچيز
هيكل آقا   ی پسر كه  همراه  من  ديدن  با  بودن  ايستاده  در  مقابل  بودن 
در بود    یمشكوكشون شروع شد. دستم كه رو   یهاپچ و خندهشيروان پچ

 . پياده شدن برش داشتم و منصرف شدم یبرا

 ؟ ی: چرا پياده نميش شيروان

نم   - بيام  نداره من همراه شما  برا   خوامیآخه شگون  شما دردسر    یكه 
 !درست كنم 

  یكه حرف بد  ی بهت گفتم به اين چيزا اهميت نده تو كاريت نباشه كس  -
 . نزن یحرف  یبيرون پس تا همراه من ندازمشیبهت بزنه از باشگاه م

 . پياده شو -

باز كردم و پياده شدم سرم رو پايين انداختم و همراه آقا شيروان    درو
سنگين اما  رفتم؛  م  ی جلو  رو خوب حس  شيروان  كردمینگاهشون  آقا   .

حرف يكيشون كه نگاهش برنده    یصدا   كردن،یداشتن قفل در رو باز م
 . بود به گوشم رسيد

خوش به    یرو تور كرد  یی اخوب تيکه  یشماهم آره؟! ول   یشيروان   یآقا  -
 !حالت

 .بهش انداخت اما از رو نرفت  ی شيروان نگاه وحشتناك آقا
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شكسته  از  دل  درسته  لرزيد.  تنم  حرفش  هنوز  اين  پا كه،  قلبم  اما  ام 
  كردنیبرام سرخم م  ها یكه فرانسو  یمعصوميت بچگيم تو وجودمه من

 . بهم زدن یامروز اينا انگ ناپاك 

 : فتشيروان با عصبانيت گ آقا

ميش   - و    یخفه  پاک  خانم  اين  خورد كنم؟  دهنت  تو  رو  دندونات  يا 
بگير وضو  اول  بايد  بكن  یمعصومه  نگاهش  ماست.    ی كه  مهمون  امروز 

 .كنمیبدبختت م  یدرموردش زد یفقط كافيه بدونم حرف

عصبانيت درو باز كرد و دستم رو گرفت و منو همراه خودش كشيد. از    با
بكنم    ی اعتراض  تونستمیمورمور شدم؛ اما نم   كه دستم رو گرفته بوداين

شدم درش    یبود نزديک اتاق  یفعاًل بايد تحمل كنم. باشگاه بزرگ و مجهز
 :بهم انداخت و گفت یرو با كليد باز كرد و داخل شديم نگاه 

  ینذار بياد سمتت فور  فهیجا بمون بيرون نرو باشه؟ اين پسره کثهمين  -
 . منو صدا بزن 

مبل انداخت تيشرتش رو با    یگفتم كه يهو كتش رو درآورد و رو   باشه«»
از   شرم  از  عرق كردم  انداختم  پايين  رو  سرم  سريع  درآورد.  حركت  يه 

 . خجالت

چون    كنم یجا لباس عوض ممن هميشه اين  خوامیشيروان: معذرت م  آقا
 . ندارم یا. امروز رو تحمل كن چارهكنم یزياد عرق م 

 . م گفت   «ی »چشم  زير بهسر 

 . من ديگه رفتم راحت باش -
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مبل نشستم و به ميزش    یبند  حرفش بيرون رفت و درو بست. رو   پشت
 .« ینوشته شده بود: »مديريت شيروان شيروان  ییتابلو   یخيره شدم كه رو 

هاش  هاش و تقديرنامهجالبه اسم و فاميلش شبيه همن به موفقيت  چه
كم  با گوشيم ور رفتم كم   انداختم،  ی كه قاب گرفته و رو ديوار بودن نگاه

ام سر رفت و خوابم گرفت يه گوشه مبل مچاله شدم و سرم رو  حوصله
 . زانوهام گذاشتم و به خواب رفتم  یرو 

چقدر گذشت كه با زده شدن در چشم باز كردم خودم رو مرتب    دونمینم
وارد شدن    یمتشخص  یكردم و با بفرماييد من آقا شيروان همراه يک آقا

 : داختن كه اون آقا گفتبهم ان ینگاه 

 . بايد تنها باشيم  ی شيروان یدارم آقا یمن باهات كار مهم -

 ... . ی: ولشيروان

 : حرفش پريدم و گفتم  وسط 

اما من ميرم بيرون هروقت كارتون    پرمیببخشيد كه وسط حرفتون م  -
 .گردمیتموم شد برم 

 : نگاهم كرد كه سرم رو پايين انداختم و گفت عميق 

 . خودت ببند یسالن نرو برو تو اتاق پرو و در رو رو   باشه اما تو -

 . چشم  -

بازش كردم و خارج شدم خداروشكر مشغول ورزش    به سمت در رفتم 
بودن و حواسشون به من نبود، سريع داخل اون اتاق شدم و درو بستم،  



  

 
76

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

باز شد و اون پسر داخل شد    یتقريبًا يه ربع ساعت  گذشت كه در آروم 
 . ود كه باعث شد ترس سراسر وجودم رو بگيرهرو لبش ب  یلبخند كريه 

 ؟یخوایم  یچ -

 . : معلومه خوب تو رو پسره

 . یمن مثل تو و امثال تو نيستم اشتباه اومد -

مآروم  اون جلو  عقب  يومدیآروم  من  ماما  بيشتر    رفتمیعقب  ترسم  و 
 . شدیم

من از شدت ترس زبونم بند اومده بود باز هم ترس اون لحظه    یخدا  نه
هام  اش دهن پرخونش جلو چشم به خون نشسته  یاون موجود چشما 

  یكه لبخند ترسناك  یجون گرفت بدبخت كردن من و حاال اين پسر دهن 
 . كه قراره بكنه به وضوح لرزم گرفت  یداره و كار

تا ك   ی تا ك  نه بترسم؟  ن  یبايد  خودم  از  نم بايد  دفاع كنم؟    ذارم یتونم 
از من بگيره! دستش رو گاز گرفتم    یاين هم چيز  ذارمیبدبختم كنه! نم

ولم كرد سمت در دوييدم و بازش كردم باز كردن    یکه با درد داد زد وقت
رو شدن با شيروان همانا كه وحشت زده دستش رو به  در همانا و روبه

ب  سمت بود  دراز كرده  خود  قرار یدر  ترسيده  انداختم  و  بغلش  تو  رو  م 
هاش رو دور كمرم پيچوند آغوشش  اولش تو شک بود؛ اما بعدش دست

 . دادیم  ی بهم آرامش خاص

 شده؟   یآروم باش آزيتا آروم باش و بگو چ  -

 . كنه  یبه من دست دراز خواستیبشه؟ اون م یخواست یم  یچ -
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 كه نكرد؟  یكار  -

 . نه زود فرار كردم -

 ه خودش فشار دادكشيد و من رو ب   یراحت نفس

 : داد گفت با

 .همتون بريد خونه تمرين تمومه زود -

  ی همشون قطع شد و وسايلشون رو برداشتن رو رفتن. يهو صدا  پچپچ
 . كه چند روزيه دل تنگشم   ییبه گوشم خورد صدا یی آشنا

 ؟یی : آزيتا تو سهراب

  یهابهش انداختم آره! خودش بود با چشم   یشيروان جدا شدم نگاه   از 
هاش رو برام باز كرد و منو تو بغلش  به سمتش پركشيدم كه دست  گريون 
 . گرفت

آبجسهراب چاين  ی:  اتفاق  ؟ی كنیم   كار یجا  چشما  یچه  چرا    ی افتاده 
 قشنگت باز بارونيه؟

اينه كه تو رو  قصه  - اش طوالنيه داداش فكرت رو درگير نكن خوبيش 
 . ديدم

 ؟ یبرام تعريف كن  یخوایباز هم غريبه شدم نم  -

داد اومد كه از هم ديگه جدا شديم. شيروان    یبگم صدا  یخواستم چيز  تا
من    ی پاها یگوش اون پسره رو گرفته و از اتاق پرتش كرد تو سالن جلو

اما خوب    يومد یاش باد كرده بودن و ازشون خون م ه رو زانو افتاد لب
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درهم جلو اومد و از كمرش گرفت و    یهاكرد حقش بود. شيروان با اخم 
 . خودش برگردوند مت به س

: مگه بهت نگفتم به اين خانم نزديک نشو هان؟ گفتم يا نگفتم  روانیش
م بدبختت  م   كنم؟یكه  به كنار  دراز  یخواست یاينا  دست  هم    یبهش 

 !؟ یبكن

 : زد و گفت  یلبخند پسره

حيف شد نتونستم مزه كنم اگه باز به عقب برگردم همون كارو  حيف!    -
 ... . انصاف نيست آخه خيل  یتنها ازش لذت ببرتنها كنم یم

از دهنش خون    ی ادامه بده و مشت محكم   نذاشت به فكش كوبيد كه 
  بهش  یتندتند نفس زدن سهراب به گوشم رسيد نگاه  یبيرون اومد. صدا

بود يادم رفته بود كه    ی عصب  ی كردم رگ گردنش باد كرده بود و حساب
دست  ی خيل غيرتيه!  خيز  روم  پسره  اون  سمت  به  و  مشت كرد  هاشو 

  تونستن یبه جون اون پسره افتادن تا م  یهيكل برداشت دوتا ورزشكار و  
 !كشنشینكنم م   ی زدنش اگه حركت

 .ميدينزدم: دست نگه داريد بس كنيد اآلن به كشتنش   داد

تف  هردو  و    یدست كشيدن سهراب  لباس  انداخت شيروان  به صورتش 
 : وسايل پسره رو تو صورتش پرت كرد و گفت

 !یهر -
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ولنگ  پاشد برداشت  رو  بيرون رفت، شيروان  و سايلش  باشگاه  از  لنگان 
رو   یخون گوشه و كالفه  پاک كرد  رو  سهراب    یلبش  نشست  تردميل 

 .و رو زمين انداخت   تيشرت پاره شدش رو از تنش درآورد

 :داد زد یعصب

پشت    یه  یبه اون عمارت برگرد  خوامیمن پشيمون شدم اصاًل ديگه نم   -
با خيال راحت سر    تونم یم  یمن چطور  افته،یسر هم داره برات اتفاق م
 !رو بالشت بزارم خبر مرگم؟ 

 . كار ناتموم دارم  تونم یخدا نكنه داداش من گفتم باز هم ميگم نم -

 !یكن یعمر منو تموم م  یبه درک ناتموم بمونه به جاش دار  -

 . باشه فقط داد نزن خوامیمن معذرت م -

زمين نشست شيروان گنگ به ما    یرو با دو دستش گرفت و رو   سرش
 !كرد ینگاه م

 ؟ یكه گفت  هی : اين همون سهرابشيروان

 . تكون دادم  یفقط سر تنها 

 : اين پسره كيه؟ سهراب

 . پسر اربابه -

من بود؟! چرا تو رو بين اين همه    ی پس اين همه مدت پسر ارباب مرب  -
 مرد آورده مگه غيرت نداره؟ 

 . شيروان درهم شد یهااخم 
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م  - م  یهست  یعصب  دونم یداداش  شيروا  كنم یخواهش  آقا  نرو  ن  تند 
عمارت   تو  موندنم  و  بودم  تنها  چون  آورد  خودش  با  منو  و  لطف كرد 

 . خطرناکه

اون  یميا   ، یحاال هرچ   - ديگه  پانمبا من  داريم    یما همه چ   ی زاریجا 
 .یجا بر اون خوادینم

داريم؛ اما من آرامش ندارم، خواب ندارم، احساس    یدرسته ما همه چ   -
چقدر اذيتم    یبينیخودت م  یهابا چشم   یندارم، يكم به منم فكر كن دار

فهميدم يه هم    یام همه چ خانواده  ی جا دربارهپس دركم كن من اون
نفر چشم به راه من هستن پس صبر كن   خون پيدا كردم! فهميدم دو 

 . كارم رو بكنم   بزار صبور باش 

 :داد زد ی عصب  شيروان

  ی مگه شما ك   زنيدیحرف م  یبگه داريد درمورد چ  یجا چه خبره؟ يكاين  -
 هستيد هدفتون چيه؟

 : زد و گفت یپوزخند صدا دار سهراب 

 .برو از بابات بپرس -

م  - چ   دونم یمن  شما  با  اما  عوضيه،  رو    كار یبابام  اون  از كجا  كرده 
 شناسيد؟ یم

 !خواهر من شده  یكه مسبب بدبخت  ییجا از اون -

 :ادامه داد  گرفتیسهراب اوج م  یصدا  رفتهرفته
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باعث شد خواهر من آواره بشه، اون آشغال باعث    غيرتتیاون پدر ب  -
شب داغشد كه  اون  بخوابه  نتونه  همه  ی ها  دلش گذاشت كه    ی رو 

 . بابا و مامانش رو كشت یهاش تلخ شدن اون عوض حرف

 : سرازير شدن داد زدم  هاماشک

 . تيكه ميشهنكن داره قلبم تيكه  یبس كن! بس كن سهراب يادآور -

 ش رو پايين انداختشرمنده سر  شيروان

منه شرمسار ميشم. دلم    ی كه اين شخص باباكم از اين: داره كم شيروان
م   یكس   خوادینم چيه  تصميمتون  حاال  اينه،  بابات  بگه    خواييد یبهم 

 كنيد؟  كار یباهاش چ

 از اين خانم بپرس كه نم پس نميده؟  دونم ی: نم سهراب

 : رو پاک كردم و گفتم  هاماشک

 . نداره فقط بزاريد كارم رو انجام بدم یربط به هيچ كدومتون  -

 : كالفه گفت  سهراب

قدرت   - يه  م  یكاش  م  یهرچ  تونستم یداشتم كه  ذهنت  رو    گذرهیتو 
 !بخونم كاش

ديگه از اون لحظه فكر    ی اين رو بدون با فهميدن اولين چيز داغون ميش  -
 !ی نكن یها فرقكنم با مرده

نمونده بود كه حدس نزدم    یاون چيز چيه؟ بگو بگو و راحتم كن چيز  -
 . ميشم  ی دارم از شدت فكر كردن روان
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ها رو ول كن هزار بار بهت  شدن بهتر از داغون شدنه، اين حرف  یروان   -
يادآور اوضاع شركت چطوره؟ سينا، سينا    ، ی كنینكن داغونم م  ی گفتم 

 گيره؟یمن رو كه نم   یخوبه بهونه یچ

 : آروم گرفت و گفت سهراب 

من هستم    یبودم، اوضاع شركت خوبه تا وقت  ی عصب  خوام یمعذرت م  -
و دل    زنهیها به سرش موقت  یخوبه بعضنگران نباش، سينا هم خوبه

اما زود صداش    خونه یو ميره آهنگ م   كنهیفراموش م   یتنگت ميشه 
 . قشنگ شده یهم خيل 

 . رو لبم نشست  یلبخند

 . راب مثل تو برام عزيزهمواظبش باش سه -

 . داريم  یمن ديگه بايد برم امروز قرارداد  مهم   ،یچشم خواهر یبه رو  -

 . خدا پشت و پناهت  بال،یچشمت ب -

شد من رو تو بغلش گرفت و به خودش فشار داد آروم زمزمه    نزديكم 
 : كرد

روت غيرتيم و اتفاق    یآخه بدجور  خوامیآزيتا بابت امروز معذرت م   -
 . مواظب خودت باش همه كسم   یعصبيم كرده خيل   یب امروز حسا

  ه یبهت بگم دردم چ   تونمیزدم. به خاطر همين غيرتته كه نم   ی تلخ  لبخند 
 : سهراب! در جوابش گفتم 

داداش دركت م   یفدا  - دليل    كنم، یسرت  باش  تو هم مواظب خودت 
 . زنده بودنم 
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  ی اشهپيشونيم نشوند و به سمت شيروان رفت اون رو يه گو  یرو   یابوسه
نم صحبت كرد  باهاش  و  چ   دونمیكشيد  اون    یدرمورد  از  بعد  بود 

به    یمدت   یكرد و رفت. برا  یگرم   یهاش رو تنش كرد و خداحافظلباس
شيروان به خودم اومدم    ی مصلحت   ی رفتنش خيره شده بودم، كه با سرفه

تازه  لباس  تمو به سمتش برگش  بود،  انگار منتظر من  هاش تنش بود و 
دعوا صداچراغ  ی متوجه خاموش موقع  اما  و سيستم شدم    ی آهنگ   یها 

نبود حتمًا از قبل خاموش شده بود افكارم رو پس زدم و به شيروان منتظر  
 . خيره شدم

 . حواسم نبود  خوام یمعذرت م -

 . آره متوجه شدم اشكال نداره بريم  -

 . باشگاه بيرون رفتيم و سوار ماشين شديم  هم از  دوش دوشا

نشون    یبرام عجيبه كه من قصد انتقام از پدرت رو دارم اما هيچ واكنش  -
 ! ینداد

هام هم  زده شدم اگه ببينم جلو چشم نه عجيب نباشه من كاًل از بابا دل  -
 . كنهیبه حالم نم  یكشته بشه باز فرق 

 !؟زنيدیمگه پدرتون نيست؟ چرا اين حرف رو م -

من كه مسبب    یپدر حرمت داره، نه بابا   ،ی چهمه  یپدر يعن  یميگ   یوقت  -
آدم کث  يه  قاتل،  يه  مادرمه،  بده    یظالم، هرچ  ف،یكشته شدن  خصلته 

من جمع شده نگو كه اين باباته    یبابا  یكره زمينه تو  یآدم بده رو  ی هرچ
برادرم شروين هم همين حس    ینه فقط من حت  خوره،یچون حالم بهم م 

 !به بابا داره ت نسبرو 
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 كه دستگير بشه؟   ديدینم  یچيز  یپس چرا گزارش -

آدم داره،    ینيست با يه چشم بهم زدن آزاد ميشه كل  ی به اين سادگ  -
اگه هم اعدام    یاگه بفهمه ما گزارش داديم، حت   كشهیبعدش ما رو م

از ما كه من چون بزرگترم جاش رو به عنوان ارباب بگيرم    ی بشه بايد يك
 . بيذارم یاز اين مقام خيلو من 

كردم و به جلو خيره شدم. اين مسير روستا نبود سوالم رو به زبون    سكوت
 . آوردم

 !اين مسير روستا نيست  -

 ؟یما رو گرسنه به خونه برگردون   یخوایدرسته، تو كه نم  -

 . كردمیشرمنده من بايد امروز ناهار درست م -

 .ی امروز رو استراحت كن مهمون من  -

يه رستوران معروف و شيک    ینزديم. جلو  یدوتا رسيدن به مقصد حرف  هر 
به ميز دنج  و داخل شديم  پياده شديم  كه هميشه روش    یتوقف كرد. 

 : اشاره كردم و گفتم نشستمیم

  ی رو   اومدم یبه اين رستوران م  یجا بشينيم من هميشه وقت بريم اون  -
 . دنج و قشنگيه یجا نشستم یهمون ميز م

صندل  یسر برام  شيروان  رفتيم  ميز  سمت  به  و  داد  و    یتكون  كشيد 
 . روم نشستراهنماييم كرد كه بشينم اون هم روبه

 : گفت  دیمن رو د یبه سمتمون اومد وقت  گارسون 

 .جا سرنزدينوقته به اين  ی خوش اومدين، خيل  ی سالم خانم رنجبر خيل  -
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 . رم، حقيقتش سرم شلوغه و درگير بودمسالم متشك -

 : زد و گفت یلبخند گارسون 

 . یباز هم همون هميشگ  -

 . یبله همون هميشگ -

 ميل داريد؟  ی: چشم، آقا شما چ گارسون

 . من هم بياريد یخانم مياريد برا  یبرا  ی : هر چشيروان

 : كه رفت گفتم   گارسون

 . كه من سفارش ميدم خوشتون نمياد  یشايد از چيز -

 هست حاال؟  یچ  مگه -

 : زدم و گفتم   یتلخ لبخند 

 .گير برنج با دوتا قاشق ماست و يه ليوان آب همينيه كف -

 :با تعجب گفت شيروان

 !؟یخوریو اينا رو م ی به اين رستوران معروف ميا ی چ یاما برا -

اينو هم نداشتم كه بخورم! درسته پولدارم؛ ولچون من قبل  - اين    یها 
غذاها نميشه كه  رو    یدليل  بقيش  بخورم  قاشق  دو  و  بخورم  معروف 

هاشون چه كارا كه  مهم ميام تا ببينم پولدارا با پول  یجابريزم، من به اين
غذاشون    یپولدار هر چقدر كه هزينه  ی هاخوردن آدم  ی ! به ازاكنن ینم

كه اين    بينم یميدم و م  یفقير  یمن همون مقدار رو به يه خونه  بشه 
فقير رو ميده ، اگه    یيک ماه خونه  ی يک پولدار كفاف زندگ  ی پول غذا
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. اما  مونهیتو اين دنيا نم  یپولدارها مثل من فكر كنن ديگه فقير  یهمه
 !درک كنه حيف تونه ینم  یحيف كه كس 

 :گرفته بود و با شعف گفتهام قرار  تحت تٔاثير حرف  شيروان

يك  - باره  م  یاولين  حت  بينم یرو  يا  فكر كنه  فقير  مردم  به  بخواد    یكه 
 بهشون كمک كنه ميشه بپرسم كارت چيه؟

  ی دارم. بهترين هتل پنج ستاره  یو بهداشت   یدو تا شركت معروف آرايش   -
به نام من شد، دوتا پرورشگاه    یفرانسه چند روز پيش براساس قرارداد

  ی ها اصل خودمه، اين  یٔاسيس كردم كه خرج و مخارجش به عهدههم ت
 . ديگه هم هست كه الزم به گفتنشون نيست یچيزها  ی بودن خيل

و در قبال قلب پاک و مهربونت از گفتن هر    كنم یمن واقعًا تحسينت م  -
 !عاجزم یحرف

 . ممنون  -

و مشغول خوردن شديم    گارسون  آورد هردو سكوت كرديم  رو كه  غذا 
اشغالش كرده بودن    یمعطوف شد كه افراد زياد  یسم به يه ميز بزرگحوا

هستن غذام كه تموم شد ليوان آبم رو خوردم    یخفن  ی و گويا پولدارها
 . دهنم رو پاک كردم و عقب كشيدم

 : هم تموم كرد و گفت  شيروان

 . كنم یغذا خوردن رو تجربه م یو اين شكل  ی اولين باره طعم گرسنگ -

 . رو تجربه كردم  یاما من همه چ -
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كه گارسون بره به  سير نشد و باز دوباره سفارش داد قبل از اين  شيروان 
 : كردم و گفتم  ییااون ميز اشاره

 .برو ببين حساب اون ميز چقدر ميشه و به من اطالع بده  -

 . : چشم خانم گارسون

اين دفعه من پول حساب اينا رو به آدم فقير    ی : ميشه اجازه بدشيروان
 بدم؟

 .یكه من نصفش رو بدم و نصف بعديش رو تو بد  یباشه! اما به شرط   -

 . یباشه مرس -

 : شيروان رو جلوش گذاشت و گفت یغذا گارسون 

 . خانم رنجبر حساب اون ميز يک ميليون تومن شده  -

 . باشه ممنون -

 : بهم انداخت و گفت ینگاه  شيروان

 ؟یواقعا سير شد   تو -

 : گفتم   یجد

 . آره سير  سيرم  -

ما رو حساب    ینگفت و سريع غذاش رو خورد تموم كه كرد اول غذا   یچيز
 :كرد بعدش پونصد هزار تومن از كيف پولش درآورد و گفت

 بديم؟  یحاال اينا رو قراره به ك -
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هم گذاشتيم اون گارسون رو    یهم پونصد هزار تومن در آوردم رو   من
 : و گفتم  صدا زدم 

 . فقير بده یباز مثل هميشه به اون خونه -

 . ممنون  ی: چشم خانم خيلگارسون

بينمون    ی ها از رستوران بيرون زديم ديگه تو راه حرفاز تحويل پول  بعد
به خونه رسيديم ماشين رو تو پاركينگ پارک كرد و    یرد و بدل نشد. وقت 

پياده شديم، داشتيم به در سالن نزديک م    ی كه يهو سگ   يمشدیهر دو 
هام نقش  زنان به سمتون اومد باز اون لحظه اون شب جلو چشم پارس
  ی برم داشت لرزم گرفت همين كه به سمتم يورش برد جيغ   ترسبست  

 . زدم و از حال رفتم 

جونور  اون  تنها!  يتيم  دختر  يه  منو  تاريک،  شب   اون  سرد،  كه    یشب  
چيز  یمحاصرمون كرد؛ كس بست  رو  پاهامون  و  دست  جلو    یكه  كه 

كه جلو ديدم    یهام ديدم جيغ، داد، گريه و التماس اون دختر و اشك چشم 
كه با من    یكه باهاش كردن و كار  یرو تار كرده بود كشته شدنش كار

هام رو باز كنم و جيغ  اينا باعث شد به شدت چشم   یهمه  یشده يادآور
عرق از  بزنم كه در به شدت باز شد و چندتا پرستار ريختن داخل .   یبلند

لرزم گرفت مثل همون شب بدنم سردسرد شد! بهم    ريختیسر و روم م
 . آرام بخش زدن و باز دوباره به خواب رفتم 

چقدر گذشت، چقدر كابوس ديدم، چقدر عرق ريختم، كه چشم    دونم ینم
كه شب شده! سر برگردوندم كه با دوتا  باز كردم اتاق تاريک بود مثل اين
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شروينه يا شيروان آخرين بار كنار    دونمیمواجه شدم نم  ی چشم آب  ی گو
 : شيروان بودم انگار فهميد كه گفت

 . شيروانم  -

 : كه بخاطر خواب بود گفتم   ییا دورگه یصدا با

 من كجام؟  -

 . بيمارستان -

 چرا اتاق تاريكه؟  -

 . و چشمات اذيت نشن خاموشش كردم  یكه خوب بخواببخاطر اين -

 . بدنم رو به درد مياره یها تک سلولتک یتاريك  یاشتباه كرد -

 : روشنش کرد و گفت پاشد

كه يه    یمشكلت چيه؟ چرا از سگ به اين حد هراس دار  دونستم،ینم  -
بيهوش آرام بخش فقط ميشه آرومت    ی گ یو همش هزيون م   یروزه  با 

 كرد؟

 !منه ی م، درد اصلكابوس شبونه  یكه ميگ  یهمين سگ  -

 چرا؟ -

 .ندارم كه بدم ی جواب -

 ؟ یكن  یتو كابوس زندگ  یخوایم  یبكنم، تا ك  یبگو شايد تونستم كمك  -

هم    یكمك   پاشه،یزخم نمک م  یبلكه رو   كنهیرو دوا نم  یگفتنش درد  -
 . از دستت برنمياد



  

 
90

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

 همش تقصير بابامه؟  -

اگه تک و تنها    شدم، یسرم مياد تقصير اونه، اگه آواره نم  یآره! هرچ  -
تو ناز و نعمت    كه یهيچ وقت! درحال  يومدیبالها سرم نم  اين  موندم ینم

  ی خوابيدیكنار شومينه م  یها بزرگ شدم، وقتمن بين زباله  یبزرگ شد
  خوابيدمیو م  شدمیها مچاله م بزرگ شهر بين آشغال  ی من تو سطل زباله

 .تا از سرما قنديل نبندم

 !یاز همه چ   هامیاز بدبخت  گفتم یو م  زدم یم  هق

آب     ییاقطره  یاما من برا   یخوردیم  یآب معدن  یشدیتشنه م   یوقت  -
به    ی آب زهرمار  ی آخرش به جا  افتادم یارازل و اوباش م   یلوله، به پا
م م  یوقت  دادن،یخوردم  م  یشد یمريض  دكتر  بهترين  و    بردنت یبه 
و زخم    ی درمان خونريز  یبرا  یسالگاما من در سن پنج  ؛یشدیخوب م 

ر  یخوردن اون زهرمار   اطر ام كه بخ عدهم مواد مخدر بود مجبور    ی و يه س 
تجربه    یهام رو بفروشم و درمان بشم. آره من همه چاز كليه  یشدم يك 

سهراب هم    ی زجر كشيدم كه حت  یدرد كشيدم آره من خيل   یكردم و كل 
 !خبرهیازشون ب

عجيبه   براش كردیشدت گرفت اما شيروان متحير به من نگاه م  هقم هق
 !من براش عجيبه  یدردها

 . من…من واقعًا متأسفم  -

 . نداره، مهم نيست یعيب  -

 : و ميگه زنه یم  یلبخند تلخ  شيروان
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نداره و مهم نيست يه دل شكسته    یعيب   ی بيشتر مواقع پشت جمله  -
 !وجود داره 

 .رو پاک كردم  هاماشک

  دنیتمسخر و غارغار خند  دی! همانند آن مترسکى که هر روز با رم یدلگ  -
 !احساس را تحمل کند هاى بىکالغ

 .لحظه نفرتم نسبت به كوروش بيشتر ميشه بهداره لحظه -

 . صفت يک حيوون هم براش كمه  یكوروش نه ارباب، نه حت   -

 !چه سخته ی دقيقًا، زندگ -

 !كنهیسخت نيست غم سختش م  ینه اصاًل زندگ  -

 . شايد -

 باز شد و شروين اومد داخل  در 

 یدر نزدم تا بيدار نش ی: ببخشيد فكر كردم هنوز خواب شروين

 : زدم و گفتم  یتلخ  پوزخند

 !همش كابوسه؟  كهیچرا انقدر رو خوابيدنم حساسين درحال دونمینم -

 ؟ ی: بهترشروين

 !بهتر بودن رو بلد نيستم   یمعن  ؟یدونیم -

 !؟یزن یمن واقعًا سر درنميارم كه چرا انقدر سرد حرف م  -

 !بهتره  یپس سر درنيار -
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ميز گذاشت، رو كرد    یكه در دستش بود رو رو   ییانگفت و كيسه  یچيز
 :سمت شيروان و گفت

كار دارم و اومدم اين جا يه سر بزنم و برگردم؛    یداداش من امشب كل  -
جا بمونه چون  يتا هم حرف زدم گفتش كه امشب رو بايد اينبا دكتر آز

از    یيا زنگ بزنم يك  ؟یمونیبدنش ضعيفه و بايد تقويت بشه؛ كنارش م
 خدمتكارا بيان كنارش؟

 . برو به سالمت مونم ینه م  -

 .كرد و رفت  یخداحافظ

اين  - بمونالزم نيست  ّانس گرفته    یی تنها  یبرگرد  ی تون یم  یجا  با من 
 نگرانم نباش

 . مونم یكه م  مونم ی! می حاال هرچ -

 !ميل  خودته  -

  دونم یرو بستم و به گذشتم فكر كردم اونقدر غرق شدم كه نم  هامچشم 
چشم باز    یبرگشت. وقت  یغذا گرفت و ك    یرفت بيرون، ك    یشيروان ك  
 . به ذهنم رسيد كه به زبون آوردم یكردم متن 

  ی ول   ؛یبدوز  ویز یچ  یستیبلد ن   ییوقتا   هیخ کردنه سوزنه!  مثه ن  یزندگ  -
  ، ی کنیکه همون بار اول سوزن رو نخ م   کنهیچشمات اونقد خوب کار م 

 ی هرچ ، یش یتر مپخته ی اما هرچ

  ی زندگ   یچجور  ، ی بزن  نهیپ  یچجور  ،یبدوز  یچجور  ی ریگیم  ادی  شتر یب
 . سو ندارن گهی وقت چشمات دتازه اون  ،ی کن
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هم    ،یبدوز  یبرسه که هم بلد باش   یوقت   هی  شهینم  ی عن ی : خب  شيروان
 ؟ یچشمات اونقد سو داشته باشن که سوزن رو نخ کن

 . کمه  شی زیچ ه ی شه یهم  ی! اما زندگشهیخوبم م شه،یچرا م  -

 چطور مگه؟  -

هم چشات سو داره،    ، یبدوز  یکه هم بلد  یوقت  جاست،نیآخه مشکل ا   -
 !نه سوزن ، ینه نخ دار یفهمیتازه اون موقع م

 : تحت تٔاثير قرار گرفت و گفت  شيروان

 . یبخور جون بگير یبود، حاال بيا يه چيز یاحسنت متن قشنگ -

 ؟ یگرفت   یچ -

 . جيگر، كباب كوبيده، مرغ -

اين غذاها    ییاچه مزه  دونم ینم  یمن حت  - از  دارن، درضمن گفتم كه 
 . خورمینم

 . م به خوردت ميدمخود  ینخور  یخور یدرسته! اما امشب همراه من م   -

 ... !آخه -

 . آخهیآخه ب -

كه تو دهنم    ینگفتم كه يه پرس غذا جلو روم گذاشت. قاشق اول   یچيز
گذاشتم اشكم رو درآورد اين غذا رو آخرين بار با مامان و بابا خوردم.  

هام شدت بگيره و  اون روز باعث شد اشک  یدقيق همون مزه بود! يادآور
 . نصف پرس غذا رو بخورم
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 !چشمات اذيت ميشن  ؟ینميشه انقدر گريه نكن  -

ق همون مزه بود  اين غذا رو آخرين بار همرا مامان و بابا خوردم. دقي   -
 . همينه اشكم در اومد یبرا

 :سرش رو انداخت پايين و گفت ناراحت

 .خدا رحمتشون كنه -

 بكنم؟  یميشه يه درخواست -

 !شنوم یبله م  -

 : غم گفتم  با

نم   - بابام كجاست؟ ميشه تحقيق كن  دونم یمن  و  كه كجا    یقبر مامان 
 . برم سر قبرشون خوامیدفن شدن؟ م 

 . برات پرسمیباشه م  -

 . ممنون  -

 به سهراب زنگ بزنم بياد پيشت؟  یخوایم -

باعث    خوامیهاش اذيت ميشن نمنه نزن با ديدنم اذيت ميشه و چشم   -
 . آزارش بشم 

 !اون كيه؟  یيه بار اسم سينا رو آورد ی راست -

بچه  - پسر  پنجيه  بود.  اس  شدنش  يتيم  مسبب  پدرت  هم  باز  سالشه، 
  ی ش كردم و به پرورشگاهم آوردم خيل دردش مثل درد منه خودم پيدا

 .زنهیبهم ديگه عالقه داريم به همين دليل مامان صدام م
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 . آهان -

 .غذاها رو جمع كرد و بيرون برد  پرس

شيروان گذشت. روز بعدش    یمن و همراه   یشب هم با شب بيدار  اون
اجازه و نه شروين  ندادن.    ی آشپز  یمرخص شدم نه شيروان  و كار رو 

بردن و من چقدر ممنونشون    ییاباغ بود رو به جاي ديگهكه تو    یسگ
 . بودم

بود  اصالً  خوشايند  چقدر  اين  و  نيستن  پدرشون  رو كنار  شب  شبيه  ها 
اش كردم  ها وسوسهاز شب  ی. يك گذروندمیشيروان در اتاق موسيقى م

كه به اتاق مادر مرحومش بريم كليد رو از اتاق ارباب آورد و به سمت  
لرزون قفل در رو باز كرد و   یهاحوم رفتيم شيروان با دستاتاق خانم مر 

 . شديم  دوار 

سرد و    ی بود؛ اما فضا  یكه اتاق قشنگ رو من روشن كردم، با اين  چراغ
. پايين تخت چند قطره خون  كردیكه داشت ترسش رو بيشتر م   یمسكوت 

  ی دن ینوش  یو بطر  شدیوقت پيشه و خشک شده ديده م  یكه مال خيل
از اين اتاق و اون شب برداشته    یكه هيچ كه خورد شده بود! مثل اين

افتاد كه از شدت خون به رنگ    ینشده بود. چشمم به لباس خواب سفيد
ها  بود از ديدن اين صحنه  یی اسرخ تبديل شده بود شايد هركس ديگه

كه بتونم عليه كوروش ازش    یاما من دنبال مدرک بودم مدرک  ترسيد؛یم
صحنهاستفاده   در  غرق  شيروان    یهاكنم  وجود  به كل  بودم كه  اتاق 

  یبا صدا  ريخت یسربه زير اشک م   ادفراموشم شد چشمم كه بهش افت 
 :لرزون و دورگه كه بخاطر گريه بود گفت
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نم  - ميرم  م  تونم یمن  هرچقدر  تو  هرچ  یخوایتحمل كنم  و    ی بمون 
 . هم بردار  یخوایم

بهتر    ییتنها  یتم اين جور گرد كرد و رفت پشت سرش در رو بس   عقب
 . چيزا برسم  یبه خيل  تونم یم

وزيد كه باعث    یبه اتاق انداختم كجا رو بايد بگردم؟ باد سرد  یكل   نگاه
اتاق باز شده    یشد شال از موهام بيوفته و موهام افشون بشن. پنجره

  ی . براكردنیايجاد م  یترسناك  یو صدا   خوردنیبود و به هم ديگه م
آروملرزم گ   ییالحظه و  بغل كردم  رو  پنجره  رفت خودم  به سمت  آروم 
 .گونم خش انداخت  یرو صورتم افتاد و رو   یيهو چيز كه رفتم  

  ی جلو  یبود سريع پنجره رو بستم كه پاكت خون   یی اخفاش يا يه پرنده  يه
پاكت خشک شده بود    یپاهام افتاد. دوال شدم و برش داشتم خون رو 

نامه و  باز كردم  رو  د  ییاپاكت  با  كه  انگار  آوردم  بيرون  رو  بود  اخلش 
كلمه  ی خون  یهادست چون  بود  شده  قابل  نوشته  خون  شدت  از  ها 

چشم  نبودند  چيزتشخيص  زوم كردم  بيشتر  و  ريز كردم  رو  كه    یهام 
 !اسفهميدم اين بود: حقيقت داخل كلبه

تشخيص بدم هنوز پاكت تو دستم سنگين بود    یديگه نتونستم چيز  و 
  ی ممكنه كليد كلبه باشه؟! ول  یداخلش انداختم يه كليد بود؛ يعن  ینگاه 

 اين كلبه كجاست؟ 

سرم    یتو باغ بزنم شايد تونستم پيداش كنم شال رو رو   یيه گشت  بهتره
نزديك  تا  و  سرم گذاشتم  رو  هم  مشكيم  سويشرت    یمرتب كردم كاله 

ها سرازير  يدم چراغ اتاق رو خاموش كردم و از پلههام پايين كشچشم 
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ها رسيدم و سر بلند كردم با شيروان مواجه  كه به پايين پلهشدم همين
 . نگفتم، فقط تو سكوت بهش خيره شدم یشدم چيز

 ؟ یمير  ی شيروان: كجا دار

 ؟ یهنوز نخوابيد -

 . سوالم رو با سوال جواب نده -

 . دمپته افتابگم به تته یچ  دونستم ینم

 .آب بخورم خواستمیخواستم…م یچيزه...امم راستش م  -

بگو، چ  - به من  رو  راستش  نگو  فهميد  یدروغ  اتاق مادرم  اين    یتو  و 
 چيه تو دستت؟  یپاكت خون 

تونست    یتو تاريك  یچطور  ی! اصاًل حواسم به پاكت نبود؛ ولی لعنت  آخ
 .نگفتم یتشخيص بده كه خونيه سر به زير انداختم و چيز

 . لطفًا حقيقت رو بگو -

 : كشيدم و گفتم   یعميق  نفس

م  - دنبال كلبه  نوشته    گردمیمن  پاكت  اين  تو  نه؟  يا  هست  باغ  تو 
 !ستحقيقت تو كلبه

 : شيروان تو هم رفت و گفت یابروها

داريم كه مختص شراره  -   یوقته كس   یخيل  ست يه كلبه پشت عمارت 
 .بهش سر نزده و كليدش رو هم نداريم

 ؟ یجا ببرجاست تو اين پاكته ميشه منو به اونكليدش همين  -
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 :تكون داد و گفت یدرهم سر یهااخم  با

 . بيا دنبالم  -

برداشت منم پشتش قدم برداشتم در     یآروم   یهاگرد كرد و قدم  عقب
منتظرم جلوتر  قدم  چند  ديدم  بستم كه  رو  بود كنارش    سالن  ايستاده 

 : ايستادم و گفتم 

 . بريم -

 داشتم؟   ی قبلش يه سوال -

 . شنومیبله م  -

عايدت    ی چ  ؟یبه اون كلبه بر   یخوایچرا م  ؟یگردیم   ی دنبال چ  یدار  -
 ميشه؟

  كردم، یبابات تحقيق م   ی وارد عمارت شدم درمورد كارها  كه یمن از وقت  -
فهميدم كه مادرتون به دست ارباب كشته شده؛ اما دليل كشته شدنش  

اون شب    كرد یم   یحسود  آورد یكه به خونه م   یاين نيست كه به زنان
كه كشته شد!    كردهیداشته در مورد خواهرتون شراره باهاشون بحث م

ش غيب  حقيقت   دن يهو  وسط  اين  و  مشكوكه  يك  ی شراره  از    ی پنهونه، 
جيغ شاهد  ناپديد    یزدنا  خدمتكارا  خبر  بعدش  روز  و  بوده  خواهرتون 

 !براش افتاده  یچه اتفاق كنم یشدنش اومد دارم تحقيق م

 . هاش حسابب سرخ شدنبه موهاش كشيد چشم  یدست  كالفه
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اين همه مدت من هم مشكوک شده بودم؛ اما دنبال حقيقت نگشتم    -
كوچه  قراره خودم رو به    یتا ك   یچون از كشف حقيقت هراس داشتم؛ ول

 . و تا آخرش پا به پات ميام  كنم یچپ بزنم؟ منم همراهيت م یعل

 . ات وسطه ممكنه بهتون فشار بيادخانواده یچون قضيه ؟یمطمئن -

داد كه حال    یش گرفت و فشار خفيف رو تو دست گرم و مردونه  دستم 
 . چشماش شدم  یبهم دست داد و غرق دريا ی عجيب

آماده كردم    یهرچيز  یم رو براخواهرم زنده نيست خود  دونم یمن م  -
باشم.    یبرا  ی ديگه چيز راه همراهت  آخر  تا  بذار  ندارم  دادن  از دست 

 همراهيت كنم؟  ی موافق

 : قشنگش شدم كه هول شدم و گفتم   یغرق چشما انقدر 

 . ب…ب…بريم  -

 : زد و گفت ی جذاب لبخند 

 تا آخر باهات باشم يا نه؟  یكن یقبول م  ینگفت  ی ول  ريم؛یباشه م  -

 . آ…آره قبوله -

 :رو كشيد و گفت  لپم 

 !ی چقدر قشنگ هول ميش -

بند حرفش عقب گرد كرد و رفت از حركت و حرفش تعجب كردم    پشت 
  یجا حساب محو دنبالش رفتم كلبه پشت عمارت بود و اون  یو با لبخند

ول بود؛  و سرد  آهن   ی تاريک  بود. گوش   یدرش  محكم  در    هامونیو  رو 
دادم   شيروان  دست  رو  كليد  كرديم.  روشن  رو  قوه  چراغ  و  آورديم 



  

 
100

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

به مشاممون خورد    ی بد و متعفن  یشديم بو   داخل كه درو باز كرد و  همين
 . دماغمون بزاريم  یهامون رو رو كه باعث شد دست

ردهاين یانگار چيز -  . جا م 

 . اوهوم -

قشنگ و دخترونه    ی به كلبه انداختم خيل  یاه كلبه رو روشن كرد. نگ  چراغ
 . بود

 . انداختم  ی شيروان بهش نگاه یباصدا

 . جا رو نگاه كنآزيتا اين -

  ی بود و يه تيغ خون  یكل زمين خون   گفتیبه زمين اشاره كرد. راست م   و 
انگار! تمام   افتاده بود. كالفه و گيج شديم! خودكشيه چيزيه  هم وسط 

  رفتمیبه اون ور و اون ور م   یپيدا نكرديم ه  یكلبه رو گشتيم؛ اما چيز
 .هام شدممتفاوت قدم یكه متوجه صدا

 شيروان؟  -

 .بله -

  كنه یهام تغيير م قدم  ی صدا  شدمیاز وسط اتاق رد م  ینگاه كن وقت   -
 !انگار تو خاليه

شيروان    یبود و وزن ورزشكار  ی و اومد وسط ايستاد چون زمين چوب  پاشد
 . بشكنه ی سنگين بود باعث شد كم

چيز  - يه  زير  اين  باتوئه  چوب  یحق  اين  بيا كمكم كن  رو  هست  ها 
  شكونديمیبيشتر م  یتكون دادم و به كمكش رفتم هرچ   یبشكونيم. سر
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منو شيروان بلند شد، يه    ی  . كامل كه كنيدم يا خداشدیبد بيشتر م   یبو
اسكلت    یدخترونه هم رو   یهاجسد بود كه به اسكلت تبديل شده لباس

 !خدا اين شراره است یبود. وا

 !اين خواهرمه؟! چطور امكان داره؟اين…اين… -

. حتمًا  شدیكه كنارش بود افتاد برش داشتم روشن نم   یبه گوش   چشمم 
كردم و تو شارژ زدمش    شارژش تموم شده دنبال شارژر گشتم تا پيداش

قفل شد.  روشن  برا  یكه  هيچ  ینداشت  بازش كردم.  سريع    ی همين 
 . هم تنها يک ويديو بود یداخلش نبود تو گالر

 .جا شيروان بيا اين -

  ی كنارم ايستاد ويديو رو باز كردم كه صورت دختر جذاب  یهيچ حرف   بدون 
ده بودن  هاش باد كر لب  ،ی كه شبيه شيروان بود نمايان شد صورتش زخم

 . ريختیو مثل ابر بهار اشک م

نم شراره شروين،  شيروان،  مامان،  دست    دونم ی:  به  قراره  فيلم  اين 
چون ديگه    مونمیمنو ببخشيد چون ديگه زنده نم   یكدومتون بيوفته؛ ول

بابا…بابا! اشكاش شدت گرفت و ادامه داد: بابا…بابا    شم، یآدم سابق نم 
  ی گرفت و با کار  یها اشتباه اون زناز    یتو حال خودش نبود منو با يك

هيچ    كشم یكنم. همين اآلن خودمو م   یزندگ  خوامیمن ديگه نم  کرد که  
با دخترش بكنه بدونيد    یزمين نيست كه همچين كار  یكره  یرو   یپدر
رگش گذاشت چشماشو    یدوستتون دارم منو حالل كنيد! تيغ رو رو   یخيل

ب  فوران كرد.  و محكم كشيد كه خون  از غش    حالیبست  قبل  اما  شد 
 . مطلق یرو خاموش كرد و سياه  ی كردن گوش
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 !من اين ديگه چه مصيبتيه  یخدا یوا

درياييش يه كاسه    یهاكشيدم! چشم   یبه شيروان انداختم و هين   ینگاه 
نكنه چيزيش بشه؟    ی. والرزيدنیهاش به وضوح م خون بودن، دست

كه عاشق خواهرشه و به    یكس  یواقعًا درک اين مسئله سخت بود برا 
 . اين شكل توسط پدرش نابود بشه

  ی آماده كرده؛ ول   یهرچيز  یكه گفت خودش رو براسخته! با اين  واقعاً 
لرزون و غمگينش به گوشم    یيه چيز ديگه بود. صدا  شدیاگه كشته م

 . خورد

بذارم.    دیجد  یا یدوست دارم با عشقم پا به دن   گفتیخواهرم هميشه م   -
عاشق هم كالسيش تو دانشگاه فرانسه بود كه بعد از ناپديد شدن شراره  

كه    كردمیخبر سكته كردن و مرگش به گوشم رسيد. هميشه دعواش م 
  گفت یدر جوابم م  ؟یها رو به زبون ميارو اين حرف  ییحيا یچرا انقدر ب 

هر ندارم و دوست ندارم حرف دلم رو به  و من خوا  یداداشم   هترينتو ب
 . ها بزنم غريبه

 : آيينه بود اشاره كرد و گفت یكه رو  ییانوشته به

به    خوادینگاه كن نوشته من اومده بودم كه بهتون خبر بدم ويليام م   -
كنه و ببينه چقدر    یخواستگاريم بياد. اومده تا منو از داداشيام خواستگار

 . هستن  ی رو من حساس و غيرت

 : كرد و باغم فراوون گفت  یمكث 

.  دادمیكه هميشه پزش رو م   ؟یلعنت به غيرت من كو؟ پس كو غيرت  -
غيرت نداشتم    یغيرت نداشتم بفهمم چرا يهو غيب شده! من حت   یمن حت 
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ام من ديگه چجور پسر  كه ارشد خانواده  یاز مادرم محافظت كنم. من، من
دار  منو دوست  اين همه  بعد  برادريم؟! چطور  به ظاهر  و  فقط  ن؟ من 

خواه جنازه  رم غيرتيم  شدن،  پرپر  خواهرم  شوهر  جلو  ی و  رو    ی مادرم 
هامه من ديگه  هام بلند كردن، اآلن هم اسكلت خواهرم جلو چشم چشم 

بگم؟ باز هم    یسر بلند كنم؟ به شروين چ  تونم یچجور آدميم؟ چطور باز م
  غيرت یبكنم. من يه مرد ب  ی كار  تونم یبراش بيوفته نم  ی اگه اون اتفاق

 .از دستش برنمياد یر عوضيم كه هيچ كا

هام سرازير  دلم رو شكوند. سوز و غم صداش باعث شد اشک  هاشحرف
 . بشن

بايد براش    ريختیآروم بشه؛ اما تو خودش م   ی تا كم  كردیگريه م   كاش
كه خواستم به سمتش برم حس كردم بدنش سست  بكنم همين  یكار

كه زمين بيوفته به سمتش خيز برداشتم  دن قبل از اينشد زانوهاش خم ش 
بزرگ درد  چقدر  بكن  رو  فكرش  افتاد.  بغلم  تو  فرو    یكه  باعث  بود كه 

شد.    حال یبه رنگ خونش بسته شدن و ب   یها. چشم شد پاشيدن يه مرد  
بلندش كنم گوشيم رو از جيبم در    تونستمیتر شد، نم سنگين  ی وزنش كم

 . آوردم و تماس گرفتم 

 !ه كمكت نياز دارم سريع بياب -

 . باشه اومدم -

 . مين گذشت كه گوشيم زنگ خورد ده

 ؟ ییكجا  -

 . تو كلبه پشت عمارت هستم بجنب -
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 . اش نمايان شد و نزدكيمون شدثانيه نگذشته بود كه قامت ورزيده چند

يك  شيروان بلند كرد  زير  از دست  ی رو  و  دور گردنش گذاشت  رو  هاش 
 : بغلش رو گرفت، كليد رو تو جيبش گذاشتم و گفتم 

 .تا ماشين برسونش و برگرد كلبه اين دختر رو دفن كن -

تكون داد به كمكش رفتم و شيروان رو از كمرش گرفتم،    یفقط سر  تنها
 !سوار ماشين كرديمش سوئيچ رو دستم داد و رفت تا شراره رو دفن كنه 

. نكنه  شدیم  روحیكم زرد و ببه شيروان انداختم صورتش كم   ینگران  نگاه
هام رو پس زدم و ماشين رو روشن كردم  داشته باشه؟ فكر   ی مشكل خاص
به بيمارستان    یپدال گاز فشار دادم و با سرعت سرسام آور   یپام رو رو 

  لندش ب  رفتم. پرستارها رو صدا زدم تا برانكادر بيارن. چند تا پرستار مرد 
وزنش رو بيشتر   حاله یبرانكادر گذاشتن چون ورزشكاره و ب  یكردن و رو 

 . باال سرش اومد و عالئمش رو چک كرد ی. دكتر جوون كردیم

 : همسرشون هستين؟ دكتر

 : از حرفش گفتم  شكه

 . نه دوستشم  -

 : بهم انداخت و گفت یمشكوك   نگاه

همين از حال    یدارن و بهشون شک وارد شده برا   یبيمار مشكل قلب   -
بيشتر مراقبشون باشيد.    ینيوفتاده؛ ول   یبختانه اتفاق خاص رفتن. خوش

  كنمیقرص هم براش تجويز م  كنيم یبهش وصل م  یچند تا سرم تقويت 
 . ببريش یتون یصبح م  مونهیجا محتمًا بگيرش تا صبح اين
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 . باشه  یبله ممنون فقط لطفًا اتاق خصوص  -

 : دكتر شيطون شدن و گفت یهاچشم 

كه از شدت    ؟ینكنه شما عاشق هم ديگه هستين و بهش اعتراف كرد   -
 از حال رفت؟ ی خوش

 : كردم و در جوابش گفتم   یطرز فكرش شاخ در آوردم. اخم  از 

خواستم    یمردم رو قضاوت نكنيد! اتاق خصوص  یمحترم لطفًا الک  یآقا  -
 . ندارمرو   یكس   یچون ميگرن دارم و حوصله

هاشون  هاش لببسته شد و سرش رو پايين انداخت زير دست  دهنش
انداختم و تختش رو حركت دادم كه دو تا    یرو گزيدن. نگاه تأسف بار

پرستار دنبالم اومدن و خودشون تخت رو بردن. بهش سرم وصل كردن  
 . گوشم زنگ خورد

 بله -

 . دفنش كردم كنار قبر مادرش -

 . ت رو ببرممنون بيا سوئيچ ماشين -

 .دم در بيمارستانم -

 . از پرستا را ميدم برات بياره یباشه اآلن دست يك -

 . باشه -

جور  ی خداحافظ  بدون  همين  هميشه  حرف    ی قطع كرديم.  زياد  بود 
مواقع ضرور  زديمینم رو دستش  یفقط  پرستار سوئيچ  خروج  از  قبل   !
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روشن هوا  زدم  رو كنار  پرده  و  خاموش كردم  رو  اتاق  چراغ  بود    دادم 
ونيم صبح بود يهو يادم  به ساعت مچ دستم انداختم ساعت پنج  ینگاه 

اتفاقات    یاس و حتمًا نگران ميشه منو بگو چطوراومد شروين تو خونه
 اخير رو براش توضيح بدم؟

 : گفت   یضعيف ی كه فكرم رو به زبون آوردم كه شيروان با صدااين  مثل

 .دست به سرش كن   یيه جور  ینيست بهش بگ  ینياز -

 : تكون دادم و گفتم  یسر

 ؟یحالت خوبه؟ بهتر شد -

 به نظرت تو چه حاليم؟  -

 ؟ یايآماده یهرچيز  ی برا یمگه خودت نگفته بود -

كه باهاش    یدرسته؛ اما كشته شدن و مرگش يه چيز ديگه بود نه كار  -
 !شده

 اآلن؟  ی كن  كار یچ  یخوایوقت پيش م ی كاريه كه شده اون هم خيل  -

 . عذاب وجدان كارش رو بكنه  مونم یمنتظر م  یهيچ -

كه    ی! اون؟یكه عذاب وجدان بگير  یكرد  كار یعذاب وجدان! مگه تو چ -
 !باباته یبايد بگيره تو نيست 

بابا  داد نم   یزد:  اصاًل  آشغال  عوضيه!  يه  بزارم    تونم یمن  براش صفت 
 . هم نيست  یی دستشو یدمپاي   یچون لياقتش حت 
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خيليا رو    ؟ینابودش كن  یكنیچه آدميه چرا تالش نم  یدون یم   یوقت  -
و تماشاش    یبشين  ی خوایم  یتا ك  ، یدون یاما تو نم  كنه؛یداره نابود م 

 ؟ یكن

قيافه  یمن حت   - به  ندارم  توف  یدوست  ول   ینحسش  راست    یبندازم؛ 
همين  یميگ  باتوئه  محق  سم  غذاش  تو  برگرده  درک    ريزمیكه  به  كه 

 . واصل بشه

نبايد ساده بميره    یهمچين آدم   ؟یشيروان چرا عقلت رو از دست داد   -
ميگ  خودت  بخاطر    یبعدش  تحقيق كنن  برن  اگه  داره!  افراد  تا  هزار 

 !زندان ی افتیكشتنش م 

 :دست به موهاش كشيد و گفت كالفه

 كنم؟   كار یچ  یپس ميگ -

نگفت  - از كشته    خوامیمن مخب    ؟یبا من همراه بش  یخوایم  یمگه 
 . شدن مامان و خواهرت سوءاستفاده كنم و بترسونمش سكته كنه بميره

 : بهم انداخت و گفت ی تيز  نگاه

خواهرم و مادرم رو دم به دقيقه به نمايش بزارم؟    یبدبخت   یميگ  یيعن  -
 داد زد: هان هدفت اينه آره؟ 

 !هام گوش كنهبه حرف  خوادیچرا نم  دونم یخدا نم  یا

 .ه منظورم اين نيست، بايد تظاهر كنيم روحشون داره آزارش ميدهنه، ن  -

 :زد و گفت یپوزخند

 . جلوش رو بگيرم خوام یولش كن نم   ،یعجب فكر بكر -
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 : داد زدم تقريبا 

 نجاتشون بده؟  خواد یم  یميشه؟ پس ك ی پس بدبخت كردن مردم چ -

 . مهم نيستن همشون -

 : گفتم   آروم

 كردن منم مهم نيست؟  من هم مهم نيستم؟! بدبخت  یحت -

ميگ  - اين  به  بودن  مقصر  شدن كه  پدرت كشته  و  مادر  فقط    ی تو كه 
! بدبخت خواهرمه كه قبل مرگش داغون شد! بدبخت مادرمه  ؟یبدبخت 

 !كه بخاطر شراره كشته شد 

 هاش بغضم گرفت و خونم به جوش اومد حرف از 

 : زدم  جيغ

درد من چيه اون    یمن بدبخت نشدم نه؟ خواهرت بدبخته؟ اگه بدون   -
  ی اگه درد من رو خواهرت داشت روز   ، یآوردیها رو به زبون نمحرف

 . زدیهزار بار خودش رو دار م 

 :هم متقابال داد زد اون 

و از سگ   یغير از اين كه لوس  ؟یازش دم ميزن  یمگه درد تو چيه كه ه   -
 ؟ یترسیم

مثل باباش    گفتم یم   كردم یهام سرازير شدن اشتباه ماشک  رحميشیب   از 
 . نيست اون هم كپ باباشه خون كوروش تو رگاشه 

 ؟ یكن یم   ییبنال دردت چيه؟ چرا مظلوم نما -
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 : هق گفتم هق با

 ؟ یبدون یخوایم -

 . بدونم  خوام یآره م -

 بدترين درد يه دختر چيه؟  -

 . شد ره ی حرف فقط بهم خ بدون 

 :هق داد زدمقاشک و ه با

دراز  - دست  بهش  چ   یخواهرت  من  اما  درست  وقت   یشد  تو    یبگم؟ 
 . نابود شد امیدن یسالگ پنج

سگ    هی  یپدرت دستور داد من و يه دختر ديگه جلو  یكنم؟ وقت   كار یچ   من
 ...... . داخل خرابه اون هم دست و پا بسته! و  یيه سگ وحش  م ی فتیب

بگم؟ كه    ی ا درد بكشم. من چمن با وجود تموم زخما نمردم موندم ت  اما
كردم و عهد بستم كه بعد از انتقام    یانتقام زندگ  یاين همه سال فقط برا

خودم رو دار بزنم حاال بفهم درد من چيه؟ حاال بفهم كابوس شبونم چيه؟  
منه    ز تر ا درد خواهرت بزرگ  یحاال بفهم ترسم از سگ چيه؟ حاال كه ميگ 

. من  كردمیم  یپس من ديگه نبايد زنده بمونم تازه فهميدم بيهوده زندگ 
 . كثيف ندارم  یتو اين دنيا یی ديگه جا 

هام جلو ديدم رو تار كرده بودن نفهميدم  اشک  زدم یو حرف م  زدمیم  هق
اتاق خارج    یتو چه حال از  بود برام هم مهم نيست، عقب گرد كردم و 

سوئيچ ماشين رو قاپيدم و با دو بيرون    شدم كه با سهراب مواجه شدم 
رفتم. سوار ماشين شدم و روندم اون هم با سرعت سرسام آور پام رو از  
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اين  پدال  ی رو  تا  برنداشتم  ول كردم  گاز  رو  فرمون  رسيدم.  دره  به  که 
از چشمم چكيد و مثل موشک داخل دره    یهام رو بستم قطره اشكچشم 

ل خورد حس ك    یتو تنم نموند و سياه   یردم جون افتادم ماشين چند تا ق 
 .یابد

 *** 

 سهراب 

اند، شايد يه كابوسه؟  نداشتم اون چه كه شنيده  یهام اطمينانگوش  به
 شايد هم توهمه؟ 

يعن  باورم  نه  دنيا    ی نميشه  اين  تو  تمام كسم  من  خواهر  نداره!  امكان 
براش افتاده! كابوسش اينه و من ندونسته اين كابوس    ی همچين اتفاق

دردم بزرگه حاال    گفتی. حق با اون بود كه مكردمیم   یيادآور  رو براش 
نم   فهممیم برا  خواست یچرا  اصرارش  دليل  حاال  بگه!  رو    ی بهم  انتقام 
من يه    یو چقدر احمق بودم كه نفهميدم و دركش نكردم خدا  فهمم یم

 !سگ؟! يه سگ؟

ستم  انسان بود دردش كمتر بود؛ اما نه يه سگ نه يه حيوون ناباور د  اگه
هام سرازير شدن. نگاهم به شيروان افتاد  دهنم گذاشتم و اشک  یرو رو 

م  اشک  داشت  به    ريختیكه  يادآوريش كرد  اونه كه  تقصير  همش 
 : سمتش خيز برداشتم و از يقش گرفتم با اشک داد زدم

باباته گريه م   - برا  ی كنیهمش تقصير تو و  آره؟ حاال    یآره؟  خواهرت 
هم    یفهميد باز  چيه؟  بد  یخوا یم دردش  م   ؟یآزارش  هم    ی خوایباز 

هر    ؟ یاحساس یچرا ب   ی هست  ی تو چه انسان  ؟یبدبختيش رو به روش بيار
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  ی به عمق دردش پ  شنوهیهاش رو مو حرف  كنهیكه بهش نگاه م  یآدم
ب   برهیم نم  یاعرضهیتو  بگير  یجلو  یخوایكه  رو  ظالم  اون    یيه  اما 

 خواهرت كجاست هان؟  یفهميد یداوطلب شد اگه اون نبود تو م

 . یكم از اون ندار  ی! اما تو هم مثل بابات یتحقيرش كرد  یاين جور كه

 . كردم و آشفته دست به موهام كشيدم و رو سراميک سرد زانو زدم  ولش

هام  اشک ريختم فقط شونه  صدا یهام گذاشتم و بچشم   یرو رو   هامدست
دردش كمرم رو شكوند اون دختره چطور تحمل كرد؟ دركش    يدن لرز یم
من هم سخته چه برسه به اون؟ اين همه مدت اين همه سال! نه    یبرا

 . هنوزم باورش برام سخته

 . سهراب…سهراب بدبخت شديم  -

از من اون شخص مورد    ی اش نگاهقامت ورزيده  به آزيتا بعد  انداختم 
 . اعتمادش بود

 كه هست قراره بدتر بشيم؟   یمگه از اين  -

 . پاشو   یآره لعنت  -

 !آشفته و نگرانه بينم یباره م اولين 

 شده؟  یچ -

آزيتا سوئيچ ماشينت رو برداشته و با    یتو شک بود  ی وقت  یجناب عال   -
ها  كرد و رفت گوشيش خاموشه و دوربين  یسرعت سرسام آور رانندگ

 . دره بودهكه ردش رو زدن نزديک يه   یآخرين بار
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قبل رفتن گفت كه ميره خودش    یبه جونم افتاد وا   ییا پريد و لرزه  رنگم
قلبش گذاشت   یرو بكشه! توان بلند شدن نداشتم شيروان دستش رو رو 

 . گفت   یو آخ بلند

 : توپيدم  بهش

اتفاق  - م  ی اگه  نابودت  بيوفته  عذاب    كنم یبراش  اصليه كه  وقت  اآلن 
 . غيرتیب ی وجدان بگير

پاش   - نيست  دعوا  وقت  خاك  دیاآلن  بايد چه  ببينيم  تو سرمون    یبريم 
 . بريزيم 

 : از جا پاشدم شيروان هم پاشد كه غريدم  سريع

 تو ديگه كجا؟  -

 : داد زد ی اميرعل

گفته مثل تو كه    یبوده و يه چيز  ی بس كن سهراب بزار بياد اون عصب   -
م  یدارالغان   نزار  یكنیدعواش  وجدان    یاگه  عذاب  كنه  كمک 

 . یكه تو هم يه قاتل ميش  كشتشیم

 : كشيدم و گفتم   یعميق  نفس

 . باشه آرومم! بيا كمكمون كن پيداش كنيم  -

  ی بودن و به رنگ خون تبديل شدن تشكر  ی هاش بارونچشم   همچنان
  ی و  اميرعل  ام  یكرد و هرسه تامون با دو از بيمارستان بيرون رفتيم سوار ب 

 . شديم و رفتيم تا دنبال آزيتا بگرديم 

 *** 



  

 
113

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

 شيروان 

نم  قلبم  فكر  وقت  هيچ  شده.  نامنظم  تپشش  و  بود    كردم یدرد گرفته 
درد مصيبت   یهمچين  با همچين  باره كه  اولين  باشه!  رو  روبه  یداشته 

چه    یچطور  شدمیم احمق  من  و  تحمل كنه؟  سال  همه  اين  تونست 
  ی اگه اتفاق  بخشم یهيچ وقت خودم رو نم   دلش رو شكوندم  رحمانهیب

برام مهم شده! من بايد تمام تالشم رو بكنم    ی…انگاریبراش بيوفته! انگار 
كه پيداش كنم و بتونم كمكش كنم تا غمش رو فراموش كنه اون نبايد  

كه اين دفعه    خوامیبزنه از خدا م  یبخاطر من احمق دست به خودكش
ه. انقدر غرق افكارم شدم كه با ترمز  كن  یرو همراهم باشه و من رو يار
پرتگاه    یتامون پياده شديم لبههر سه  مدوحشتناک ماشين به خودم او 

بلند گفت    یبا صدا  ی انداختيم كه يهو اميرعل  ی ايستاديم و به پايين نگاه
 . »يا حسين« و محكم بر سرش كوبيد

كشيد كه منو به زانو در آورد و    یمقابلم قلبم چنان تير   یديدن صحنه با
تيكه شده و آتيش گرفته كه اآلن جزغاله شده و  زانو زدم. ماشين تيكه
 . شدیفقط دود ازش بلند م

 !نه امكان نداره نه  كرد یمدام با خودش زمزمه م سهراب 

فايده    زدیصداش م  یهرچ  یآشفته شد و سريع پايين رفت. اميرعل   يهو
هم   ی زدم و پاشدم و دنبالش رفتم، اميرعلهام رو به زمين  نداشت دست

جا پخش شده بودند. باألخره با  ماشين همه  یهاپشت سرم اومد، تيكه
اما هيچ  ی كل به ماشين رسيديم  اثر  ی مشقت  نبود!    ینبود! هيچ  ازش 

  ی راننده بود دوال شدم و نگاه   یخورد كه زير صندل  یبراق   ز چشمم به چي
با گوش  بود  بهشون  همر   یانداختم گردنبندش  و  باال گرفتمشون  اهش، 
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سمتم گوش اومدن  تند  دادم كه  قابل    ینشون  ديگه  و  بود  شده  خورد 
روزنه حال  اين  با  نيست  شد كه    یاميد  یاستفاده  روشن  دلمون  تو 

رفزنده بيرون  ماشين  از  و  خورده    ته ست  رقم  سرنوشت  و  تقدير  از  اما 
 . بوديم خبر یب

در پيش گرفتيم هر كدوممون  دره جنگل بود كه مستقيم راهش رو    نزديک
 . رفت یبه طرف

 . و غرق در افكارم بودم  گشتم یم

تلخش، غم نگاهش، و لبخند مليح و جذابش    یهابه حرف  كردمیم   فكر 
كه از ته دل نيست، من واقعًا از كوروش بدم اومد. اون لياقت نداره پدر  

و قول ميدم    بخشمشیصداش بزنم عجب آدم كثيفيه تا دنيا دنياست نم 
هرز رفته وقتشه به درک واصل بشه، اما نبايد    یكه نابودش كنم. زياد

بايد از    گفت یبميره آزيتا راست م   ی بايد با مشقت و سخت  بميرهآسون  
و    ییترس كارا  احمق تحقيرش كردم  اما من  بميره  كه كرده سكته كنه 

 . اين اتفاقات تقصير خودمه یهمه

به ساعت انداختم چهار    یگشتم و فكر كردم كه ناتوان شدم نگاه   انقدر 
بعد از ظهر بود از صبح تا حاال فقط در حال راه رفتن بوديم زير درخت  

 . نشستم و زانوهام رو دراز كردم

 *** 

 سهراب 

خودم رو دار    خوادیهم هضم اتفاقات اخير برام سخت بود دلم م   هنوز 
همه كسم رو نابود كرده رو    یدخترونه  یبزنم اما اين كه يه سگ دنيا
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باور نكنم، چقدر احمق بودم كه تحقيق نكردم و نفهميدم چشه چرا دوماه  
تلخ به  تلخ  ی رو  ميشه؟  و  حرف  ی اسپرسو  صداش  غم  و  سوز  هاش، 

 !چرا نفهميدم؟ كردیرو كباب م  مهاش جيگر اشک

ت  خدايا نيست  پنجانصاف  ديگه    یسالگ و  بيفته  براش  اتفاق  همه  اين 
اما همه  كمر خم شده  تونم ینم نيست  اون هم خونم  ام رو راست كنم، 

 . كسمه تمام وجودمه هم مادرمه هم خواهرمه

ها نه خواب نه  من دركش نكردم، براش انتقام نگرفتم، تمام اين سال  اما 
داشت! كابوس ديد   ی هاآرامش  هنگام  بدنش  لرزش  سگ،  شبونش،  ن 

 !هاشجيغ

سوال  چطور  با  چطور  رو   ی هانفهميدم؟!  دادم؟  آزارش  يک    یمزخرفم 
ست يا  اآلن كجاست؟ زنده  یهام سرازير شدن يعنصخره نشستم و اشک

رده؟ سالمه يا نه؟ خدايا خواهرم چه به سرش اومده؟   م 

 *** 

 شيروان 

وب  غر   یاز چند دقيقه استراحت پاشدم و به راهم ادامه دادم نزديكا بعد
بود كه چند تا قطره خون حواسم رو جلب كرد كه دنبالشون كردم. هوا  

چراغ گوشيم    شدن یخون از ديدم محو م   ی هاكم تاريک شد و قطرهكم 
ها رو دنبال كردم تا به يک كلبه وسط جنگل  رو روشن كردم و اين قطره

 . هم همزمان با من رسيدن  یرسيدم سهراب و اميرعل 

ور شديم و در رو باز كرديم كه با يه مرد ميانسال    دو به سمت كلبه حمله  با
تا روش ثابت موند    چرخيدیور و اون ور م  نی هام امواجه شديم. چشم 
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آروم    یاش خيل و قلبم درد گرفت رنگ صورتش مثل ميت شده بود، سينه
بالشت زير    كشهیسخت نفس م  ی كه خيلمثل اين  شد یباال و پايين م

 . وداز شدت خون سرخ شده ب شسر 

 . به سمتش دوييد و تو بغلش گرفت سهراب 

 !ها تو باز كن. آزيتا: آزيتا عزيزم چشم سهراب

داد و فرياد نكن گمونم رفته تو كما ضربه به سرش وارد شده    ی: الك مرد
تنش سالمه و از صبح تا اآلن كه اوردمش فقط داره خون از دست ميده  

رده  .سريع منتقلش كنيد بيمارستان تا نم 

 . گرفتم   ی: من اآلن ميرم رو خيابون شايد ماشينیاميرعل

ماشين مرد هيچ  اآلن  به خصوص  خيابون  اين  تو  جوون  رد    ی: صبركن 
 !نميشه

 ماشين ندارين؟   ی: شما چیاميرعل

جام و پسرم  تحقيقات اين  یمن برا  بردمش، ی: اگه داشتم كه خودم ممرد
 . منو رسونده و برگشته

هم نگاهم روش ميخ بود اما جرات اين كه برم سمتش رو ندارم    هنوز 
 . كنهیو بعالوه عذاب وجدان ولم نم  كنهیام م مطمئنم سهراب تيكه پاره

اميرعل سهراب شيروان،  بشه،  چيزيش  نبايد  اون  نه  بكنيد    یيه كار  ی: 
يه راه حل پيدا كنيد داره از دست    كنم یم   نزاريد از دست بره خواهش

 . ميره

 . و سردرگم شديم اما من بايد تمام تالشم رو بكنم كه نجاتش بدم  كالفه
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 . فقط يک راه حل وجود داره اما به وقت نياز داريم  -

 هست؟ ی : چسهراب

جا  - به  برگردم  يك  یبايد  پيش  برم  و  بشم  ماشين  سوار  از    یاولمون 
 . كوپتر بياد سراغتون  یزش بخوام با هل دوستانم كه خلبانه و ا

 ؟ یديونه شد  ؟یاين راه رو برگرد  یهمه  یخوای : اين وقت شب میاميرعل

ام؟ من  جبران ديونه  یمقصر اين اتفاقات منم ديونه نيستم اما برا  یوقت  -
 . همين اآلن ميرم

پس انجامش بده تمام تالشت رو    ی جبران كن   ی خوای: اگه واقعًا م سهراب
 . ذره جون ميدهاره ذرهبكن چون د

 .توقف كردم یاميرعل  ی تكون دادم و دويدم كه با صدا یسر

 . : صبر كن منم باهات بيام یاميرعل

 . تونم یم یی الزم نكرده تنها -

اآلن كلیاميرعل مرد  نشو  ديونه  تنها   ی :  هست  بذار    ییگرگ  خطرناكه 
 . همراهت بيام

 :بگم سهراب داد زد یكه چيز از اين قبل

 . بذار باهات بياد تا زودتر برسين -

اين    دونم ینم  دوييدمیفقط م  وقفهیتكون دادم و هر دو دوييديم ب   یسر
به    یها نگاه گرگ  یزوزه  یو صدا  ینيرو يهو از كجا اومد با داد اميرعل

برخورد    یعقب انداختم كه باعث شد پام گير كنه و صورتم محكم به سنگ 
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  وتو دماغم پيچيد و خون مثل لوله آب فوران كرد. دستم ر   یدكنه درد ب
  گرفت یرو گاز م   یاميرعل   یكه داشت پا  یدماغم گذاشتم و به گرگ  یرو 

 . زدم یلگد محكم 

 : رو گرفتم كه بلند شد و گفتم  دستش

 ؟ یخوب -

 !ی كه تو خوب نيستخوبم يه گاز خفيف بود مثل اين -

 . مهم نيست فقط بدو  -

 . خدايا همراهمون باش دوييدن یها دنبالمون م گرگ  و   دوييديم یم  ما

خونريز  كمكم  شدت  از  ب   یداشتم  سرگيجه    شدمیم  حالیدماغم  و 
  ی . من بايد مشكلشدم یوضعيت آزيتا توانمند م یاما با يادآور  گرفتمیم

 . كه به بارآوردم رو درست كنم 

رفتيم گرگ  ی وقت بيرون  جنگل  باال از  بايد  حاال  پاپس كشيدن  هم    ها 
من آسيب ديده    یو بين  یاميرعل  ی و با اين وضعيتمون كه پا  رفتيم یم

و جلو ديدم تار شد    رفتن یم  یهام داشتن سياه بودن سخت بود، چشم 
كه نزديک ماشين شديم از حال  كه بود باال رفتيم همين  یبا هرجون كندن 

 . رفتم 

 . به صورتم از جا پريدم یپاشيده شدن آب سرد با

نمونده آزيتا    یاآلن وقت غش و ضعف نيست مرد! بلند شو ديگه چيز   -
 !كنه یجا با مرگ دست و پنجه نرم مداره اون
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پدال    یپاشدم و خودم پشت فرمون نشستم پام رو رو   گفتیم  راست
آتاش رو    یگاز گذاشتم و تقريبا پرواز كردم گوشيم رو درآوردم و شماره

 . گرفتم

اورژانس   - دارم وضعيت  نياز  به كمکت  دامنت  به  وسط    یآتاش دستم 
 . كوپتر آماده كن دارم ميام سراغت  یجنگل داريم يه هل 

فقط سريع خودت رو برسون تا    كنم یاش م : باشه، باشه اآلن آمادهآتاش
 . یبهم آدرس رو بد

 . تو راهم  -

 . قطع كردم و 

 *** 

 ی راو 

نه؟ با ما همراه    ایرو نجات بدن    تایقراره به موقع برسن و جون آز   ایآ 
 . دیباش

 *** 

 :زدیداد م یاميرعل ی سرعت ماشين افزودم كه ه به

 !ی مواظب باش شيروان اآلن ما رو به كشتن ميد -

گوشم بدهكار نبود مهم نجات جون آزيتاست كه مسبب حالش منم!    اما
منتظر    تونستمیكه به ترافيک خوردم نم   كشيدمیم   یی ها البين ماشين

براب آتاش هست  جلوتر محل كار  متر  بشه چند  باز  ترافيک    یمونم كه 
 . همين از ماشين پياده شدم و با دو رفتم 
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 . شدم كه ديدم آتاش لباس مخصوص خلبان رو پوشيده و منتظرمه وارد

 . بزن بريم  ؟یدو یم  ی : چرا دارآتاش

كشيدم و پشتش رفتم    ینفس عميق  زدمینفس مشدت دويدن نفس  از 
نگاهش به   یشديم دو پرستار هم همراهمون اومدن وقت  وپتر کیسوار هل

 : من افتاد گفت

 شده؟ یدماغت چ -

 . احتمال زياد شكسته دونمینم -

 : زدم كه گفت  یابه دماغم دست زد عربده كه همين

 . درسته شكسته بايد عمل بشه فعاًل تحمل كن تا برگرديم  -

 !وخيمه  یمن مهم نيستم فقط زود باش بريم دنبالشون حالش خيل -

 . باشه، باشه -

 . رو روشن كرد و اوج گرفتيم  كوپتر یهل

 جنگلن؟ یدقيق كجا -

 . وسط جنگل تو كلبه -

 . كنم یخيالت راحت همين اآلن پيداشون م  یاوك -

چند دقيقه نشده كه جاشون رو پيدا كرد و فرود اومديم    گفتیم  راست
 . پياده شديم و سريع وارد كلبه شدم

 .است آماده كوپتر یسهراب زود باش هل -
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 . پا تند كردن و آزيتا رو بلند كردن پرستارا

 .ام زدشونه یكنارم ايستاد و رو   سهراب

بايد منسهراب اومده  به سرش  اما هنوز معلوم نيست چه  تظر  : ممنون 
 كجاست؟   یاتفاقات بدباشيم، اميرعل 

 .آخرين بار تو ترافيک ولش كردم و پياده شدم  دونمینم -

هل  یسر سوار  و  داد  مشغول    كوپتر یتكون  هم  هنوز  پرستارا  شديم، 
 . اش بودنمعاينه

 ميشه بگين وضعيتش چطوره؟  -

وارد شده به    ی: وضعيتش مساعد نيست و معلوم نيست ضربهپرستار
 !منتقل كنه یااون رو به چه وضعيت ديگه سرش قراره

كه اين دفعه رو از اشتباهم    خوامیكشيدم و سر به زير شدم از خدا م   یآه
تقدير رو    یاين دختر معصوم و پاک نيفته؛ اما جلو  یبرا   ی بگذره و اتفاق
 !نميشه گرفت

هل  همين به سمت  پرستارا سراسيمه  رسيديم  بيمارستان  به    كوپتر یكه 
 . جا كننرانكادر آوردن كه آزيتا رو جابهدوييدن و ب

  یمساو   ی : مواظب باشيد ضربه به سرش وارد شده هرگونه تكونپرستار
 !ميشه  یمغز  یبا خونريز

بيمارستان به سمت آتاش رفتم و    آروم  بلندش كردن و دوييدن داخل 
 : گفتم 

 . كنم یممنون داداش لطفت رو هيچ وقت فراموش نم -
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 : زد و گفت  یلبخند

برام كرد  ییر مقابل كارااين د  - نيست من در خدمتتم    یچيز  یكه تو 
 .داداش

 . كردم و دوييدم داخل مستقيم به سمت اتاق عمل رفتم   یتشكر  بازم

و بينيت آسيب ديده   ی: تازه بهم گفتن كه تو هم به عمل نياز دارسهراب
 . عملت  یها رو امضا كردم برابرو آماده شو من برگه

 : رو به چپ و راست تكون دادم و گفتم  سرم

 . كنمیعملش من هم عمل م  ینه اآلن نه بعد از عمل آزيتا و نتيجه -

 . با من لج نكن و برو لباس عمل تنت كن -

 . مونم یگفتم كه نميرم منتظر م   -

نداره بعدش ديگه    ی خوب  ی و مطمئنم نتيجه  كشه یعملش طول م   ی لعنت  -
تو    یخوایداشت م  ینخواه   یچون حال خوب  ی عمرًا وارد اتاق عمل بش

كه آزيتا همه كسم رو درمان كنم و به    كنهیكمكم م  یپس ک   ؟یهم بمير
 !برو كنم یزندگيش برگردونم؟ برو خواهش م 

 : از چشمم ريخت و گفتم  ی اشك قطره

جا  - بزن اين  ی به  اآلن  ب  یكه  منو  و  تشويقم    یدار  ی کن  رونی تو گوشم 
  ی بد  یدر حقتون خيل   یكه خودم رو درمان كنم؟! اما من عوض   یكنیم

 . كردم

 . سمتم اومد و بغلم كرد به
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  ی گفتم تو هم عصب  یبودم و يه چيز  یها رو نزن من عصباين حرف  -
گرفت ما فقط بايد    یاما آزيتا سريع تصميم بد  ؛یگفت  یو يه چيز  یبود
  یبهتر كردن حالش تالش كنيم. همين حاال تو هم برو درضمن تا وقت   یبرا

داره    ی كه عملت تموم ميشه اون هنوز تو اتاق عمله دكتر گفت عمل سخت
 .پس صبور باش  كشهیطول م یو خيل

 . باشه پس من رفتم  -

عمل كردن   یانتظار نشست. همه چيز برا یصندل   یتكون داد و رو  یسر
 . دادیمن آماده شد و وارد اتاق عمل شدم اما هنوز دلم گواه بد م

 

 *** 

 سهراب 

پرستارا    یگاه نشد فقط گه  یگذشت و من منتظر بودم اما چيز  هاساعت
م  بردن یم  ییا وسيله اهميت   رفتنیو  هم  من  سواالت  به  و    یداخل 

م دادنینم چكيد  اشكم  م   دونم ی.  حس  خوب   كنم یو  اتفاق  در    یكه 
پيش رفت و به هوش اومد    ینيست شيروان هم عملش به خوب  انتظارش

 . اما من اجازه ندادم از جاش بلند بشه و بياد

از گذشت تقريبًا هفت ساعت دكتر از اتاق عمل بيرون اومد كه پاتند   بعد
 . كردم به سمتش دوييدم

 ؟ یبا بيمار دار ی: چه نسبت دكتر

 من برادرشم حالش چطوره؟ عمل چطور پيش رفت؟  -
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 : پايين انداخت و آروم گفت  سر 

 !شدن  نا یمتٔاسفم ما تمام تالشمون رو كرديم اما بيمار ناب  -

بود كه فرو    یبود كه زانو بزنم، همين حرفش كاف  یحرفش كاف   همين
 !نه كور شدنش ی باشه اما نه كور یبريزم، نه…نه امكان نداره هرچ

 . داشتين به اتاقم بيايين ی: من متأسفم هر سوال دكتر

  یابشنوم؟ چه مصيبت ديگه  خوام یم   ی به حرفش ندادم ديگه چ  ی اهميت
چشم  ريختم  اشک  بس  از  شد  سخت  نفس كشيدنم  درد  مونده؟  هام 

بود از اون مشكلش    ی درد بزرگ  یبود! خيل  یشک بد  یگرفتن. خيل   یشديد
كه كمرم رو خم كرد و اين هم كور شدنش. خدايا انصاف نيست خدايــا  

داد ز   یآخرين  رو   حالیب   دمرو كه  وسست  آروم  و  فرو    یشدم  زمين 
پاها بار  آخرين  م   ییريختم.  طرفم  به  داشتن  و    دوييدنیكه  ديدم  رو 

 !مطلق  یخاموش

 *** 

 شيروان 

نيومد تا از آزيتا بهم خبر بده.    یاز بيدار شدنم گذشت؛ اما كس  هاساعت
  دادیبوده؟ دلم گواه بد م  یاآلن عملش تموم شده يا نه و نتيجه چ   یيعن 

اون نبايد بفهمه    گردهیيهو به ذهنم خورد كه كوروش تو سفره و فردا برم 
و    يدم چرا به يه خدمتكار اهميت م  كنهیافتاده چون شک م   ی چه اتفاق

كنار سرم بود    یپاتخت  ی كه رو   یمين گوشه  ی. براافتهیبيشتر تو خطر م 
 . شروين رو گرفتم  یرو برداشتم خاموش بود، روشنش کردم و شماره
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 .نگران و مرتعشش تو گوشم پيچيد  یبوق اول صدا با

كجاشروين م  یی:  حت  یدون یداداش؟  گشتم؟  دنبالتون  به    یچقدر 
فكر كر بيمارستان دادم  از دست  تو رو هم  فكر كردم  دم  ها هم سر زدم 

 . شده؟ حرف بزن تا صدات رو بشنوم یچ  ؟ییديگه تک و تنها شدم كجا 

برام انجام بده كوروش    یطوالنيه داداش، قبلش يه كار  یش خيلقضيه  -
برم يه كار  گرده یفردا  بده كه  خبر  افرادمون  روبه    یبه  بدن كه  انجام 
  ی كه مطمئن شدبمونه، بعد از اين  یبره و بازهم مدت طوالن   ی ورشكست 

 . به اين بيمارستان بيا

 ؟ یچ  یبيمارستان؟ بيمارستان برا -

 . كه گفتم رو انجام بده بعد بهت توضيح ميدم  یكار  -

بيشتر از اين    تونستمیاز قطع كردن از تختم پاشدم تا خبر بگيرم. نم  بعد
رو   خواستم یكه م تحمل كنم همين بيهوش  رو  باز كنم سهراب  رو    یدر 

هر قلبم  آوردن،  بد  یتخت  اتفاق  حتمًا  هم    یريخت  پشتش  افتاده! 
 . مغموم و ناراحت داخل شد ی اميرعل

 : كه جلوتر بره دستش رو گرفتم و گفتم از اين قبل

 . شده بدون پس و پيشوند ی فقط بگو چ -

 : به زير انداخت و گفت سر 

 .نه یبیچشماش نم  -

 . نشد باورم 

 !؟یميشه دوباره تكرار كن  -
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 . نهیب ینم -

 !مگه نه؟  یكنیم  ی شوخ -

 به نظرت اآلن وقت شوخيه؟  -

افتاد شک پشت شک. خواهرم، مادرم،    دستم و  بازوش سرخورد  از رو 
 . مشكل آزيتا و االعن تصادفش و كور شدنش

شده و    یاتاق بيرون زدم و به اتاق دكتر رفتم تا بدونم واقعًا اين جور  از 
 داره يا نه؟ یدرمان آيا

پرستار وارد اتاق دكتر شدم دستم رو قلبم مشت شده بود و    ییراهنما  با
 . لغزيدنیهام م گونه  یاشكام رو 

 كمكتون كنم؟  تونم ی: چطور م دكتر

يك  - رنجبر هستم ميشه توضيح كامل   ی من  آزيتا  نزديكان خانم  در    یاز 
 مورد وضعيتش بدين؟

 .و قالب كردهاش ر رو جلو كشيد و دست صندليش

رو بهتون بدم؛ اما به احتمال    ییخب اون بايد به هوش بياد كه جواب نها   -
! بعد از هوشياريش مشخص  ی نود درصد كه كور ميشه اما چه نوع كور

 . ميشه

 به هوش مياد؟ یك  -

 . كشهیطول م ی به قدرت بدنش داره چند ساعت یبستگ  -

 . باشه ممنون -
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با شروين مواجه شدم به سمتم دوييد  به زير و ناراحت خارج شدم كه    سر 
 . و بغلم كرد

افتاده داداش چرا صورتت زخميه و لباس بيمارستان تنته؟    یچه اتفاق  -
 شده؟  یآزيتا چ یحرف بزن  یخوا یبينيت چيه؟ نم  یاين چسب رو 

 .افتاد داداش یاتفاقات زياد -

 . بهم بگو  -

 . باشه بيا بريم تو حياط بيمارستان -

 . نشستيم  یصندل یديگه به حياط رفتيم و رو  باهم 

اون    گذرونيم یم  یها رو تو اتاق موسيق ما شب  ی دونیراستش خودت م   -
شب قلبم درد گرفت و اون من رو رسوند بيمارستان با هم ديگه دعوامون  

كرد و رفت كه تصادف كرد و    یشد و آزيتا با عصبانيت شروع به رانندگ
 . دره افتاد یتو

 :گفت  كشيد و   یهين 

 براش افتاده؟ یچه اتفاق ؟ یو حاال چ -

بيهوش    كلبه وسط جنگل پيداش كردم اما  یرفتم دنبالش بگردم كه تو  -
همين بينيم شكست    یبود راه رو برگشتم كه پام ليز خورد و افتادم برا

دنبالش رفتيم وارد اتاق عمل شد، من   كوپتر یآتاش رو خبر كردم و با هل 
هم عمل كردم اما ضربه به سرش وارد شده و دكترش گفت كه به احتمال  

ل درمانه  ميشه اما فعال معلوم نيست كوريش چه نوعيه و قاب  نای ناب  ادزي
 . يا نه هنوز هوشياريش رو به دست نياورده
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بيام    یمن اين ديگه چه مصيبتيه، چرا زودتر به من نگفت   ی خدا  یوا  -
 پيشت تا كمكت كنم؟ 

 .اونقدر مشغول و آشفته بودم كه نخواستم بهت خبر بدم -

 ؟ یكن   كار یچ  یخوایحاال م  -

كه بيناييش رو    م كن یاگه قابل درمان باشه براش يه دكتر خوب پيدا م   -
 . به دست بياره چون مقصر اين حالش من بودم

 .نگفت و ناراحت سر پايين انداخت یچيز

 مگه نه؟  ینخورد یحتمًا چيز -

 . حرفشم نزن، اصاًل اشتها ندارم یحت -

 برات انجام بدم داداش؟ یچه كار  یخوایم -

 ؟ی كه گفتم رو انجام داد  یكار  یراست -

شد به شدت درگير شد و با من تماس    ی كه خواست  ی آره همون چيز  -
 . برگرده و براش مشكل پيش اومده   تونهینم  یمدت   یگرفت و گفت كه برا

 . كردم  یتشكر

 اين كارو انجام بدم؟ یاما چرا خواست  -

كه به يه خدمتكار اهميت ميدم مشكوک    ديدیو م  گشتیچون اگه برم   -
 .دادیحت فشار قرار م و بيشتر آزيتا رو ت   شدیم

آهان آره حق با توئه تا درمانش نبايد باشه به عالوه خدمتكار شخصيش    -
 . هست نباشه بهتره
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بود و شروين نبايد بيشتر از اين بمونه چون ممكنه سهراب و    قرار یب  دلم 
رو ببينه و براش سوال پيش بياد اون وقته مجبور ميشم براش    ی اميرعل

 . خوامینمتوضيح بدم و من اين رو  

 ؟ یبكن  یشروين داداش ميشه برام يه كار -

 ؟ی خوایم  یآره چ  -

يه سر  - و  داشتم  قرارداد  يه  انجامشون    یفور  یكارها یمن  ومهم كه 
  ی تو شروين  دوننیاونا كه نم  ؟یمن اون كارا رو بكن  یندادم ميشه به جا 

 . ناتمومم رو تموم كن  یكارا  كنم یو ما كپ هميم پس خواهش م

چشم انجامشون ميدم فقط اگه زنگ زدم    ؟ یكنیا خواهش م حاال چر   -
آزيتا هستم هرچ  نگران  بده  مواظب    یجوابم  بده  خبر  من  به  بشه  كه 

 . خودت باش من رفتم 

 . خدا نگه دارت -

بدو بدو اومد سمتم خداروشكر شروين    یكرد و رفت كه اميرعل   یخداحافظ
 .زدیحرف م  و مقطع  زدینفس م. نفسشدیرو فرستادم وگرنه دردسر م 

 شده؟  ی نفس عميق بكش و بگو چ -

 . آزيتا بهوش اومده بدو بيا -

شنيدن اين حرف مثل جت پاشدم و دوييدم. وارد اتاقش شدم كه ديدم    با
 . دكتر باال سرشه و سهراب هم كنارشه
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بود دكتر داشت    یهاچشم  به سقف خيره شده  اما  بودن  باز  زيتونيش 
شده من    روحیصورت ماهش چه زرد و ب   كردیهاش رو معاينه م چشم 

 . فهميدن جواب دكتر دلشوره داشتم  یاحمق چه به سرش آوردم برا

 و منتظر جواب دكتر بودم   زدیتندتند م   قلبم 

 : لب باز كرد و گفت باألخره 

(  یاچهره  یاچهره يا پروسپاگنوزيا )ادراک پريشه  ینوع كوريش، كور   -
نم  واقع  در  اون  ميشه؛  اآلچهره  تونه یناميده  و  بده  تشخيص  رو  ن  ها 

 . سهراب تشخيص بده یشما رو از آقا تونه ینم

 كنار تخت افتادم  یصندل  یشدم و رو  ناتوان

 نداره؟  یدرمان  ی : درمان چ سهراب

باشه كه بتونه    ی چرا ميشه درمانش كرد اما بايد دكتر خوب و معروف  -
 !كمكش كنه بينايش رو به دست بياره

 .گرفتم و از جا بلند شدم  ی حرف دكتر انرژ با

 . قول ميدم كه بهترين دكتر رو براش بيارم و درمانش كنم  من -

فقط تنهام بزارين همتون بريد بيرون    خوامینم   ی : من از شما هيچآزيتا
 . بشنوم فقط تنهام بذاريد یحرف خوامینم

 . بيرون رفتيم  یهيچ حرف بدون 

 !كنه یم  یكه رازش رو فهميديم داره ازمون دور: گمونم بخاطر اينسهراب

 .دارم  یفكر من يه -



  

 
131

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

 ؟یچه فكر -

  ی بيهوش بوده ما براش دكتر آورديم و وقت  ی بنظرم بهش بگيم كه وقت  -
 . ش كرده فهميده اون هنوز دخترهمعاينه

  تونه یم   یعاشق شد چطور  یقراره بهش دروغ بگيم شايد يه روز  ی تا ك  -
 به عشقش برسه؟ 

 !كنمیمن باهاش ازدواج م  -

كه عقايدتون اجازه نميده با دختر غريبه ازدواج    یدونیخودت بهتر م   -
 . ت بعدش اون از ترحم بيزارهمگر از خانواده ی كن

بذار به پرستارا بگيم كه    یخوام از ترحم باهاش ازدواج كنم؛ ول  یمن نم  -
ش كنه من  بيهوشش كنن و واقعًا دكتر بياريم كه معاينه  یچند ساعت   یبرا

 !هنوز دختره كه اون   دونم یته دلم روشنه و م

 ؟ یش كرده چش دكتر معاينهاگه ناراحت شد كه بدون اجازه  یول -

 . اون با من -

 . خب باشه یخيل -

معاينه  به بياد  جور كنيم كه  دكتر  يه  تونستيم  با كلزور  و    ی اش كنه 
اميرعل دنگ و  نگران تو سالن رژه    یوفنگ بيهوشش كرديم. منو سهراب 

اين    كنم یندارم حس م یبا اميرعل یبخو   یچرا ميونه دونم ینم  رفتيم یم
اضافه اينشخص  اين كيه؟  اصاًل  تا حاال    كنه؟یم  كار یجا چست،  آزيتا 

 . نميگه یاش نگفته سهراب هم كه چيزدرباره یيزچ

 . بيرون اومدن دكتر به سمتش هجوم برديم  با
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 شده معاينه تموم شد؟  یچ -

 .: آره تموم شددكتر

 : نتيجه چيه؟سهراب

 .هاش دوخته شد و منتظريم حرفش رو بزنهلب به  نگاهمون

 ... . : حقيقتش اون…اوندكتر

 .یجون به لبمون كرد  ؟یاون چ -

كه يه زنه اما    كنيد یچرا فكر م  دونم یحقيقتش اون دختره و سالمه نم   -
 . اون يک دختره مطمئن باشيد

 اما چطور! ميگه كه خودش شاهد بوده؟ -

به احتمال زياد قبلش غش كرده    كنه یاون ضعيغه و بدنش تحمل نم  -
 . كه اين اتفاق افتاده  كنهیخبر نداره و فكر م  یكه از هيچ

  یشكر به جا آوردم. سهراب از شدت خوشحال  یشنيدن اين حرف سجده  با
ديگه    انداختيم و محكم و مردونه هم   یاشک شوق ريخت. بهم ديگه نگاه 

 . رو بغل كرديم 

  افتادم یبه اين فكر نم  یخوشحالم كه سالمه و اگه تو نبود  ی: خيلسهراب
كه اين كار باعث  اش كنه ممنونتم رفيق. با اينكه دكتر بيارم تا معاينه

 . هم حلش كرديم هم دردش رو فهميديم   یاتفاق بيوفته؛ ول  یشد كل

  یو قول ميدم بهترين دكتر رو برا  خوامیمن واقعًا بابت همه چيز عذر م  -
 . درمانش بيارم
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 :من جدا شد و گفت از 

گفتم به دل    یبودم و يه چيز  یاين چه حرفيه داداش باألخره من عصب   -
محال بود دردش رو بگه،    یكردیتند باهاش رفتار نم   ی نگير اگه اين جور

 !مته همش حک  نایا

 قراره وارد اتاقش بشيم و حقيقت رو بگيم؟   یها به كنار چطورحاال اين  -

 . به اتاق انداختيم  ی نگاه پوكر 

كاملش    یفعاًل بيهوشه تا هوشيار  یول   ريم؛ی: غمت نباشه هردو مسهراب
 . وقت هست

 . خب پس من برم دنبال يه دكتر خوب بگردم -

بر خوب رو بهش بديم،  تا باهم اين خ  مونم یباشه برو من منتظرت م   -
 .بدم ین یر یرو ش مارستان یبعالوه برم کل ب 

 . كردم  یتكون دادم و خداحافظ یسر

خارجه    ی از دوستان تونستم يه دكتر خوب كه تحصيل كرده  ی كمک يك  با
و اين چيزاس پيدا كنم. شماره و ايميلش    یو تخصصش فقط چشم و كور

 . بيارمشون تونستم بدست  ی و دادن پول هنگفت  یباز ی با پارت

متوال  زنگ بوق  چند  از  بعد  زنونه  یصدا  ی زدم كه  و  تو گوشم  نرم  اش 
 . پيچيد

 . الو -

 درسته؟ یالو سالم خانم دكتر سودا امين  -
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 !: بله چطور مگه؟دكتر

كور شده رو به عهده    یكه درمان يک دختر كه به تازگ  خواستم یمن م  -
 . هرچقدر كه هزينه الزمه ميدم  یبگير

كه    یمريض دارم شايد بدون  یمحترم من بيكار نيستم و كل  ی: آقادكتر
بشم! لطفًا    ی كه دكتر شخصنوبت گرفتن تو مطبم سخته چه برسه به اين

 .ديگه بگرد یدنبال يك

تونه كه مردم رو درمان كنين خواهش    خانم دكتر شما دكترين و وظيفه  -
خيل نكن!  رد  شماره  ی منو  مدنبال  چون  بودم    تونمینم  دونستم یاتون 

 .نوبت تو مطب بگيرم

اصرار    دونم یخودم بهتر م  یمن رو تٔايين كن   یوظيفه  ی خوای: اگه م دكتر
 . نكن

همه جا رو ببيند، چون شما    تونيدیآره چون شما م  كنيدیشما درک نم  -
نشده  وجدان گريبان گيرتون  عذاب  !  مثل من كه مسبب كوريش شدم 

نم  سع   دونيدیچون  شما    یچقدر  بيارم  براش گير  خوب  دكتر  يه  كردم 
. پول و  شيدیمغرور و خودخواه م   یخيل   شيدیمعروف م  ی دكترها وقت
كه  ببره؛ اما اين  یها رو به اوج و خوشبخت آدم  هنيست ك  ی شهرت چيز

چند نفر    ی و باعث خوشحال  ی رو بهش برگردون  ی يك  ییبينا  ی تونست   یببين 
شبختيه، اون يه حس نابيه؛ اما حاال كه منو رد كرديد هيچ  اون خو  یبش

به خارج هم    برمشیخيليا هستن م  ینداره فقط تو دكتر نيست  یاشكال
 . كنم یو درمانش م  برمشیم
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حساب  و  قطع كردم  رو  و    یعصب   ی تلفن  تشكر  دوستم  از  بودم  شده 
يهو    یخداحافظ برگشتم كه  بيمارستان  به  و  شدم  ماشينم  سوار  كردم 

 .گوشيم زنگ خورد بدون نگاه كردن به شماره جواب دادم 

 .بله -

 باهاش دارين؟  ی چه نسبت -

 . زنونه بود به اسم نگاه كردم خود دكتر بود یصدا

 . ش ميشهاز خانواده  یجزئ  یكه به زود  یيك -

 چيه؟ ش یینا ینوع ناب  -

 . چهره یی نا یناب -

 . اس كناماسم و آدرس بيمارستان رو برام اس -

 : گفتم   یخوشحال  با

 ؟یبله حتمًا هزينه چ -

 . خوامیهزينه نم -

خوشحال شدم كه باألخره دكتر خوب هم گير آوردم.    یكرد. خيل   وقطع
به بيمارستان رفتم تا    یناپذيرآدرس رو فرستادم و با شوق و ذوق وصف

 . و آزيتا هم بدم  اين خبر خوب رو به سهراب

هم    یبيش از حد به سمت اتاق آزيتا رفتم. سهراب و اميرعل ی خوشحال با
 . جا بودناون

 ؟یشد پيدا كرد ی : چسهراب
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 : هام زدم و گفتم به عمق لب  یلبخند

 . خارجه  یكه تحصيل كرده  یآره داداش پيدا كردم يه دكتر خوب و عال  -

 : هم متقاباًل لبخند زد و گفت اون 

داشته    ی خوب  یزندگ   تونهیو م  مونهینم  ی رين حاال ديگه چيزخوبه آف  -
 . باشه

 ؟ یاوهوم رفت -

 . به در بسته اشاره كردم و 

 . و باهم بريم  یتا برگرد  مونم ینه گفتم كه منتظرت م -

 . خب پس بريم  -

 در بزنيم؟  -

 . نه اگه بزنيم اجازه نميده بريم داخل سر زده بريم بهتره -

باز كرديم و داخل شديم اميرعلگفت و آروم در    یی اباشه خواست    یرو 
نشست .در    ها یكردم و برگشت رو صندل  یداخل بياد كه اخم وحشتناك

 . رو بستم و پشت سر سهراب آروم قدم برداشتم 

 . مزاحمم نشين؟ خوامیرو نم   ی: مگه نگفتم كسآزيتا

 . يه خبر خوب بهت بديم   خواييم یدرسته اما م -

 درد من از خواهرت بزرگتره؟  یكه تازه فهميد  یبگ  یخوایم  ؟یچه خبر  -

 : سر پايين انداختم و گفتم  شرمنده
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گفتم اما اآلن يه خبر    یبودم و يه چيز  ی اتم اون موقع عصبمن شرمنده  -
 . خوب دارم

 زد  یكه روش به طرف پنجره بود پوزخند  طور همين

 اين خبر خوب چيه؟  ی بدون  ی خوای: نم سهراب

 !: برام مهم نيستآزيتا

 . : اين خبر به تو مربوط ميشهسهراب

م   روش نگاه  وسطمون  به  اما  برگردوند  سمتمون  به  چون    كردیرو 
ما رو تشخيص    یصدا  تونستیما رو تشخيص بده و فقط م  تونستینم
 . بده

 : گفتم   كه

ات كرده گفت  ما يه دكتر آورديم باال سرت و معاينه  یبيهوش بود  ی وقت  -
نيوفتاده پس ديگه الزم نيست غم و غصه    ی و هيچ اتفاق  یكه تو دختر

 . یبخور

 *** 

 آزيتا 

باور كنم اما ذهنم اين رو تكذيب    خواست یشک حرفش بودم. دلم م   تو
شايد بخاطر اين كه دلم رو شاد كنن شايد دارن دروغ ميگن كه    كردیم

  به اين چيزا فكر نكنم و يكيشون ازدواج با من رو به عهده بگيره پوزخند 
 . رو لبم اومد چقدر بدبختم  یتلخ 

 كدومتون قراره ازدواج با من رو به عهده بگيره؟   -
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 . دمیرو از لحن حرف زدنشون فهم  ن یکردن ا  تعجب

خونده شده    یخواهر برادر  غهیمن و اون ص   نیسهراب كه نميشه چون ب  -
 پس شيروان درسته؟

 ؟ یكن یفكر م  ی: چرا اين جورشيروان

 مگه غير از اينه؟  -

 . : فكرت اشتباهه آزيتاسهراب

من اين قضيه رو ترتيب دادين    یدل خوش   ی مگه غير از اينه كه شما برا  -
 و يكيتون قراره با من ازدواج كنه؟ 

وقتشيروان دارم،  ازت  سوال  يه  قبلش  تا    ی:  تو  شد  نزديک  بهت  سگ 
 ؟یيا غش كرد یآخرش شاهد بود

 . كه نزديكم شد  یكه غش كرده بودم موقع   يادمه

 . نه غش كردم -

 : آروم شد و گفت لحنش

 اون دختر كنارت بود؟  یبيدار شد  ی و وقت -

 . نه نبود -

 درسته؟  ی: خب خون هم ديدسهراب

 . آره -

 : كنارت بود يا يكم اونورتر؟ سهراب
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 : فكر كردم و باشک گفتم  ی كم

 . نه اونورتر -

كه اين خون مال توئه و سگ باهات    ی: خب پس از كجا مطمئن شيروان
 كرده؟   یكار

 بيدار شدم دل درد داشتم؟   یاما چرا وقت -

بود كه بهت وارد شده بعضيا كه استرس    ی: اون بخاطر استرس شيروان
 . گيرن یدل درد هم م گيرن یم

رو پاهام    ییاهاش حقيقت بود من چرا فكر نكردم. يه برگهحرف  یهمه
 : گذاشت و گفت

 !یركش كه دكتر بهمون داده تو واقعًا دختراين هم مد -

 . رو گرفتم و با دقت خوندمش برگه

ديگه    یچيزا  تونهیم  یچهره داره يعن  یدوستان توجه كنيد اون فقط كور) 
 ( افراد ی رو ببينه البته غير از چهره

! باورم نشد  كشيدمیواقعًا دخترم! من اين همه سال بيهوده رنج م  من
هام  باورم نشد سيل اشک  يومد یهام نم ها كه خواب به چشم اون شب

شوق بود.  شوق  اشک  زدم  زار  و  بغل كردم  رو  برگه  شد  كه    یسرازير 
من سهراب و شيروان هم    ی مظلومانه  یهاست ازش محرومم با گريهسال

اشكشون سرازير شد اون رو از فين فينشون فهميدم چون ديگه از ديدن  
چون  رهچه آوردم  جا  به  شکر  تختم سجده  همون  رو  محرومم،  هاشون 
 . دیارزیبرم سرم درد گرفت اما م ن ييپا تونستم ینم
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کنم    یسالم زندگ   تونمی ! خدا جونم ممنونم که هنوز پاکم که هنوز مایخدا  -
 . خــدا ممنونتم 

 . معجزه بود هی برام فراتر از   ختم یر یاشک م محابا یب

هام رو پاک كرد كه خودم رو  رفم اومد و اشکكدموشن به ط  دونم ینم
تو بغلش انداختم و زار زدم كتش رو محكم از پشت چنگ زدم و به خودم  

 . عطرش فهميدم شيروانه یفشارش دادم از بو 

  كشيدم یدرد م  ی. من اين همه سال الكدونستم یمن واقعًا دخترم و نم   -
 . ديگه الزم نيست نگران باشم 

 :ترو ناز كرد و گف موهام 

  ی در ضمن يه دكتر عال  یتو سالم   ینيست نگران بش   یآره ديگه نياز  -
كردم كه كوروش    یچشمت رو درمان كنه و كار  یبرات پيدا كردم كه كور

نگران   پس  نمياد.  اون  درمانت  تا  و  برگرده  عمارت  به  موقع  به  نتونه 
 . انتقامت هم نباش كه سر  جاشه

 : دل گفتم  تمام وجودم رو در برگرفت و از ته   یخوشحال

 . ممنون، ممنونتم شيروان -

تقصير    ی همه چ  یكن یممنون نباش آزيتا كه من رو بيشتر شرمنده م  -
 . من بود

نم سهراب فشار  بهت  اگه شيروان  اعتقاد من  به  اما  اعتراف    اوردی ی:  تو 
ات بگيريم،  معاينه  یكه دكتر برا  افتاديم یو ما به فكر اين نم  یكردینم

 رو داد نظرت چيه آزيتا؟  اتنهیمعا  شنهادیخودش پ 



  

 
141

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

 . درسته من هم موافق و ممنون هر دوتون هستم  -

از من جدا شد و سهراب من رو در آغوش گرفت. چقدر دلتنگ    شيروان
سهرابه   كردم یآغوشش بودم ندونسته شيروان رو بغل كردم چون فكر م 

خونده شده.    یخواهر برادر   یمن به سهراب محرمم چون بين ما صيغه
 . هام فرستادمبغلش كردم و عطر تنش رو به ريه  محكم 

 داداش؟ -

 . جان داداش -

 مگه نه؟   كننیهات حتمًا اآلن سرخ  و درد م چشم  -

 !نه اينطور نيست  -

چرا    یگريه كرد  یبخاطر من خيل   دونم یو م  شناسمتیدروغ نگو من م  -
 ؟ یهات نيست مواظب چشم 

نگرانم  - قربون  یدر همه حال  ت برم همه كسم.  و حواست بهم هست 
زندگ و سرخوش  تو شاد  ببينم  مواظب    ی كرد  یچشم هروقت  من هم 

 .هام خواهم بودچشم 

 !ست؟ مگه معامله -

 . تو فكر كن آره -

سهراب رو هم درمان    یميشه بهش بگ   یكه پيدا كرد  یشيروان اين دكتر   -
 . كنم یكنه خواهش م 

 . : چشم امر، امر شماستشيروان
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 . یكنیمتشكرم لطف م -

 !ی كم برسهراب داداش ديگه بايد كم  -

 ؟یچ  ی: وا براسهراب

: من به زور شروين رو فرستادم بره االناست كه برگرده و اگه شما  شيروان
اين بايد همه چ رو  ببينه  نم  یجا  رو  اين  و من  بدم  توضيح    خوام، یرو 

 !کرده  ییغلطابرادرم هم مثل من درد بکشه و بفهمه بابا چه  خوامینم

 شروين كيه؟ -

 . داداش دوقلومه  -

 ؟ یاما آزيتا چ -

 . من مواظبشم  -

 . مواظب خودم باشم   تونم یالزم نيست سر من بحث كنيد م  -

 !بهت ميگه نه نياريا   یهرچ   مونهیجا م : حرف نباشه شيروان همينسهراب

 . باشه چشم  -

 . آفرين دختر خوب من رفتم  -

 . شبرو به سالمت مواظب خودت با -

آشنا  یكلمه  چقدر  اوايل  بود.  نشين  دل  و  قشنگ  برام  و    ییدختر  من 
همين    یبرا  شدمیغمگين م   زدیمن رو دختر خوب صدا م  یسهراب وقت 
من رو صدا زد    ی كه علتش رو فهميد باز اين جور  یاآلن وقت  یول كرد؛ ول 

 . و چقدر از اين حقيقت شيرين شادم
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 !ازت دارم  ی: يه سوال شيروان

 شنوم؟ یبله م  -

 كيه؟   یاميرعل -

 ؟ یپرس یچرا در موردش م  ؟ یاميرعل -

 . كنهیم  یابراز نگران ی چون يهو پيداش شد و خيل -

 : زدم و گفتم   یلبخند

 . در موردش بگم  یچيز  تونم یمتأسفم نم -

 گيت داره؟ تو زند  ی نقش خاص -

  تونم یباز هم نم  یول   ؛یپرس یها رو از من م چرا اين  دونم یكه نمبا اين  -
 . جواب اين سوالت رو بدم اما بدون زياد باهاش در ارتباط نيستم

ديگه چيز  یعميق  نفس و  برام    یكشيد  حاال    بیعج   نمه هینگفت.  بود 
  م ی تو زندگ  ی اون داشت که بفهمه چه نقش  ی برا  ی تیاما چه اهم   ی هرچ
 داره؟ 

 . رو لبم حس كردم  یچيز گرم يهو 

 اين چيه؟  -

 !دهنت رو باز كن سوپه  -

رو باز كردم كه قاشق سوپ رو تو دهنم گذاشت آروم و قشنگ فوت    دهنم
.  رفتیاز اين توجه و مواظبتش دلم قنج م   گذاشتیو تو دهنم م  كردیم

م خوب  رو  احساساتم  تغيير  و  بزرگم  آدم  يه  اين    فهمم یمن  تا  بهتره 
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تموم كردم دهنم رو با    یاحساسات اوج نگرفتن از شيروان دور بشم، وقت
برخورد كرد كم   لدستما لبم  با  انگشتش  بعد    یپاک كرد كه  مكث كرد 

 . سريع دستش رو برداشت و از اتاق بيرون زد

 ه همكشيدم نزديک شدن ما ب   یعميق  نفس

اجازه  ديگه عقايدشون  اونا  محضه  اشتباه  غريبه  یيه  با  رو  ازدواج  ها 
 . نميده

زده شد. اين ديگه كيه! شيروان كه در نميزنه با بفرماييد من در باز    در 
عطر زنونه مشامم رو    یتق كفش زنونه تو اتاق پيچيد بوتق  یشد و صدا

 . پركرد

 .نرم و نازش تو گوشم طنين انداخت یصدا

 حالت چطوره؟  یخوشگله من دكترتم سودا امين سالم -

 . سالم خوشبختم خانم دكتر حالم هم خوبه -

 چندسالته؟  -

 . سالمه یس -

 . خب پس هم سنيم من رو به اسم خودم صدا بزن -

 ...!اما -

  ی درس خوندم تو اين سن كم دكتر معروف  ی من چون جهش  اما یاما ب   -
 . شدم وگرنه هم سنيم پس راحت باشيم بهتره

 . باشه سودا جان -
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 ؟ یدیرو تشخيص نم  ییچه چيزها -

 . ها رو فقط چهره -

 . ی درمان ميش یتره نگران نباش زودخب پس خوبه كارمون راحت -

 : زدم و گفتم   یلبخند

 . ندارم ی خوب كنارم هستن هيچ نگران یها كه آدم  یتا وقت -

كن قدرشون رو    یخوب ديگه كم پيدا ميشن سع  یها آره درسته آدم  -
هات نبود  آدم خوب  ن یاز ا  ی کی اگه    یو هيچ رغمه از دستشون ند  ی ونبد
 .شدیباز نم  جا نیوقت من پام به ا  چیه

 . کم ی تار  یایفرشته بودن که خدا برام فرستاده تو دن دمیشا -

دارو و غيره تجويز كرد    یگفت و كارش رو شروع كرد يه سر  یدیشا  دکتر 
 : و در آخر گفت

ديگه    یمن هر روز ميام؛ اما اگه مرخص شد  یكه بيمارستان  یتا وقت   -
 . اطرافت بيارتت مطبم  یهااز اين آدم خوب ی بايد يك

 : كردم و گفتم   ییاخنده

 . چشم ممنون بابت زحماتت -

 .دارمه مواظب خودت باش خدانگهوظيفه  كنم یخواهش م -

 . يزم خدا يارونگه دارتهمچنين عز  -

 . هام رو بستم و به خواب رفتم رفتنش چشم  با

 *** 
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 شيروان 

 . بيرون اومدن دكتر به سمتش رفتم با

 شد خانم دكتر قابل درمانه؟  یچ -

بايد بهش شک وارد بشه. شک مغز  - اما  كه بتونه    یبله قابل درمانه؛ 
 . بيناييش رو به دست بياره اما اگه نشد بايد عمل بشه

 شک؟ -

از عزيزانش باشه يا تو يا داداشش، اما من بايد    یآره شک كه توسط يك  -
 . موقعشون رو بهتون بگم تا ترتيبش رو بدين

ازتون داشتم خانم دكتر    یی ايه خواهش ديگه  ی ممنون، منته  یآهان خيل   -
زياد گريه كنه ممكنه    تونهیدارن نم   یهاش مشكل برادر آزيتا هم چشم 

 ؟ یدرمانش كن  یتون یكور بشه م

 .از كيفش در اعورد و به سمتم گرفت یكارت 

 . ش كنم اول بعد درماناين كارت مطبمه بهش بگو بياد مطبم تا معاينه  -

وارد اتاق آزيتا شدم    یكردم بعد از خداحافظ  یرو گرفتم و تشكر  كارت
من هم به خواب    یكاناپه نشستم و از شدت خستگ   یكه ديدم خوابه رو

 . رفتم 

 *** 

 شيروان 
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عمق خوابم بودم كه يهو در به شدت باز شد و با ديوار برخورد كرد با    تو
وحشتناكش از خواب پريدم. آزيتا هم همينطور كه سرمش كشيده    یصدا

 . گفت  یشد و آخ 

دويد   قرار یب انداختم كه با تعجب ديدم شروينه!  ی عامل اين كار نگاه به
به سمت آزيتا بغلش كرد كه هر دومون شكه شديم. آزيتا هم دستش رو  

 !هوا خشک موند دهنم وا موند اين ديگه چشه 

 : گفت  ینگران  با

چقدر نگرانت    یدون یبه سرت اومده قربونت برم؟ نم  ی عزيزم چ   یخوب  -
 .من رو ببينن  توننیهات كه ديگه نمچشم  یبودم بميرم برا

ممكنه كه شروين عاشق آزيتا شده؟!    ی يعن  ، ی هاش بودم يعنشک حرف  تو 
  یپيشونيش زد كه برا  یرو   یاهام بوسهچشم   یدر كمال تعجبم و جلو

حس كردم قلبم مچاله شد؛ اما چرا آزيتا جلوش رو نگرفت چرا   یی الحظه
 سرش رو عقب نكشيد؟ حتمًا خوشش اومده؟

  یاز عزيزانمه برا  یروم مثل درد ديدن قتل يك روبه  ی ديدن صحنه  درد
 : همين آروم گفتم 

 .تون برم راحت باشيدمن با اجازه -

 . گرد كردم تا برم كه شروين صدام زد اما فقط ايستادم و برنگشتم   عقب

 . : ببخشيد متوجه بودنت نشدمشروين

مشغول كار    یرو لبم اومد، معلومه كه متوجه من نميشه وقت   یپوزخند
 !ه یاديگه
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 ؟یيه دكتر خوب پيدا كن   ی: تونست شروين

 . آره -

شماره  - بدميشه  رو  رو    یش  درمان  هزينه  من  و  بزنم  حرف  باهاش 
 پرداخت كنم؟ 

 . كردم لحن كالمم سرد و خشک نباشه اما بازم معلوم بود  یسع

و من همه چ  - اتفاق من بودم  اين  الزم    گيرمیرو به عهده م  یمقصر 
 . ینيست تو دخالت كن

 . مونم یخب پس تو برو خونه من به جات مواظبش م -

 : لبريز شد و تقريبًا غريدم صبرم 

به عهده م  یمگه من بهت نگفتم همه چ   - مراقبتش؟!    یحت  گيرمیرو 
 . پس انقدر رو اعصاب من راه نرو 

شدم! چرا    یچرا يهو عصب   دونم یبند حرفم از اتاق بيرون زدم نم پشت  و 
ا اومد؟  بدم  شروين  از  نداانقدر  م   ی ما  تلنگر  بهم  هم    زدیقلبم  تو  كه 

رفتم لوله رو    یبهداشتچون برات مهمه، به سمت سرويس  یدوستش دار
آروم بگيرم ، تا شايد    یباز كردم و سرم رو زير آب سرد گذاشتم تا شايد كم

عاشق شده؟    یسر دردم كمتر بشه؛ اما چطور مگه چطور ممكنه به اين زود 
اون، وقت   ی وقت تا  تا    یمن بيشتر كنارش بودم  من بيشتر اهميت دادم 

 !اون؟ 
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به خودم تو آيينه انداختم قطرات آب از سر و    ی رو بلند كردم و نگاه  سرم
ر م پ هميم پس هيچ   خوردن، یروم س  ازش كم ندارم چرا اون    یما كه ك 

 رو انتخاب كرده؟ چرا؟

بيرون زدم چون  با بيمارستان  از  نفسم    كردمیحس م   همون وضع كاًل 
به ديدار    كردم یو فكر م   داشتم یقدم برم  هدفیداخلش تنگ ميشه. ب
 . براش لرزيد یكه گذشت دلم سه بار  یاولمون به تمام اتفاقات

كه ديدمش يادمه مصمم و با جسارت بهم زل زده بود، لرزش    یباراولين
وقت  موها  یدوم  باد  و  خوند  آهنگ  من  چشم  تو  چشم  و    یكه  كوتاه 

محكم بغلم كرد    ی گرفت، بار سوم ديروز بود كه وقت   یگش رو به باز قشن
 .و من رو به خودش فشار داد

در سن    ی سه لرزش، لرزش و تلنگر عشق بود، من شيروان، شيروان  اين 
قراره عشق برادرم به آزيتا رو    یچطور  ی عاشق شدم؛ ول  یسالگ   وسه یس

نفر بشم چون  بخاطر اين موضوع از شروين مت  خوام یتحمل كنم؟ و نم
 گير كردم، عشق و برادر  یمنه، بين دوراه   ی اون تنها خانواده

بدنش اون رو صدا    ی هاتک سلولكه عاشق بشه تک  یسخته آدم   انتخاب 
حالش بد    نهیکه اگه عشقش رو نب  شهیمعتاد م   هی  نی عاشق ع   هی  زنهیم
برا  ی عن یعشق    شه،یم تنها جلو    خوادیدلت م   تپهیاون م  یقلبت فقط 

بيا بنظر  بهتر  تا    یبكن  ییو كارا   ،یمهربون بش   یتغيير كن   یچشمش  كه 
 !نه یعشق ا آره  یحاال نكرد

  مه ما فقط هم مونده  ی من كه تنها عضو باق  یبردار دوقلوم برادر خون   و 
  ی كنم سخته، انقدر غرق افكارم شدم كه وقت  كار یديگه رو داريم. خدايا چ
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جد وايسادم قلبم آروم گرفت و داخل  مس   یبه خودم اومدم ديدم جلو
 . خدا هستم   یشدم اين چند روز نمازم رو فراموش كردم و چقدر شرمنده

بهم گفت ناراحت نباش جوون    یپيرزن مهربون   هینماز و دعا كردن    بعد
فقط صبر كن و مراقبش باش. با حرفش    پيوندهیمراد دلت به حقيقت م

 . بيمارستان برگشتم  به یآروم گرفت و با لبخند مليح  ی دلم كل

 *** 

 آزيتا 

وارد شد و اين كارو كرد تو شک بودم و فكر    ی كه شروين اين شكل  یوقت
نگفتم    یهمين چيز  یبود برا  یشيروانه چون اندام و عطرش يك   كردمیم
وقت همينه  یبرا اما  شدم؛  ساكت  نه    یكه  و  بوده  شروين  فهميدم كه 

شدن به شيروان رو  و ناراحت شدم چون دلم فقط نزديک    ی شيروان عصب 
چ   خوادیم هيچ    یی اديگه  يز نه  به  نبايد  بشم،  نزديكش  نبايد  من  اما 

تا كاماًل خوب بشم انتقامم رو    مونمیمند بشم. منتظر مكدومشون عالقه
 . بگيرم و به فرانسه برم

جا بين دو برادر دوقلو كه هر دو ممکنه عاشق من بشن شگون  اين  موندنم
 . نداره بهتره پا پس بكشم 

  ی راه رفتنش فهميدم كه مرده برا  یباز شدن در به خودم اومدم از صدا   با
 :همين آروم پرسيدم

 ؟ یشيروان -

 . آروم جواب داد: آره شيروانم  متقابالً 
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كه با من سرد باشه ناراحت شدم تمام  كالمش دلخور بود. از اين  لحن
  گفتمیكه نبايد م  یكه با خودم گذاشتم يادم رفت و چيز  ییقول و قرارا 

با اين    یكنم؛ ول   ی ازش دور  خواستم یمن م  كه یرو به زبون آوردم. درحال
 . حرفم نشون دادم كه برام مهمه

همين    یبرا  ییفكر كردم تو  شروينه  دونستمیاز من ناراحت نباش نم  -
هاتون  نشون ندادم آخه صداتون شبيه همه و من فقط از گردن یواكنش 

 !تشخيص بدم لطفا سرد نباش  تونمیكه اآلن ديگه نم   دادمیتشخيص م 

 . زده یلحن كالمش حس كردم كه لبخند  از 

و برام    یممنون كه من رو قابل دونست   كنم ینه ناراحت نيستم دركت م  -
 . كه سوءتفاهم نشه  یتوضيح داد

كه ديگه قدرت تسلط رو كلمات  زدم و سر پايين انداختم مثل اين  ی لبخند
  یو رفتارم ندارم تسخير شدم. در اين فكرم كه اگه به فرانسه برم چطور

دوريش رو تحمل كنم اما شايد تا اون لحظه هر دو عاشق هم شديم و  
 .ديگه الزم نيست برم

 *** 

 بعد  ی مدت

  ی تحت درمان بودم به عمارت برگشتم و خاله بدجور  گذشت و من   یمدت
نگران خيل   كرد،یم  یابراز  پسرا  وسط  اين  مثل    یدر  و  داشتن  رو  هوام 

م من  دور  و    یمنته   چرخيدن یپروانه  بودم  عاجز  اونا  تشخيص  از  من 
و ك   یك   دونستم ینم رو    یميره  سروصدا كارشون  بدون  هم  اونا  مياد؟ 

اما از    برد،یز اونا من رو به مطب دكتر ما  ی هر هفته يك  دادن،و یانجام م 
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شروين    یخاله فهميدم كه شيروان رفت و آمد به اتاقم رو برا  یهاحرف
 . محدود كرده و اونقدر بهش كار داده كه وقت سر خاروندن نداره

برا   از  واقعًا كارا  ییالحظه  یاين حرفش  زدم  غيرقابل    یقهقهه  شيروان 
هستن و اين نوع حساسيتش برام دل نشينه، اما از اين هراس    یپيش بين 

داشتم كه نكنه يه وقت كوروش برگرده و من بيناييم رو به دست نياورده  
من دردسر ميشه. خودم و    یپسرا هم برا  یباشم، اون وقته كه هم برا

 . كه قسمته همون ميشه  یرو به خدا سپردم هر چ وشتمسرن

از اين  ی خوشحال  اما ناب  ی دخترم قابل وصف نيست و حتكه  من    نای به 
برا  ی شدنم هم اهميت ناراحت نيستم.  و  اين نظر    ی نميدم  از  يک دختر 
من رو خوشحال كرد    ی كه هم خيل   یمهمه، چيز  ی خيل  ی سالم بودن خيل

اين بود كه سهراب هم قابل درمانه و زير نظر اين دكتر در حال معالجه  
 . ه اتفاق ميوفتهبينشون دار  یاحساسات  ییورااست و يه ج

خوب  سودا زوج  مطمئنم كه  سهراب  و    یو  مهربون  دو  هر  چون  ميشن 
خوب سرزنده شدم    یاز اين خبرها  یهستن، و من حساب   یدوست داشتن
 .كردم  یخداحافظ یقبل یو ديگه با آزيتا

 *** 

 شيروان 

كه گوشيم    كردمیم   ی ام رسيدگعقب مونده  یباشگاه داشتم به كارها  تو 
  ی زنگ خورد. سودا بود همون دكتر آزيتا و سهراب چون ديگه با ما صميم

 . زنيم یشده اون رو سودا صدا م 

 ... .بله سودا خانم  -
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 سالم آقا شيروان حالتون خوبه؟  -

 .ميره و مياد ی ممنون خداروشكر نفس ی سالم خيل -

 . كنيد  یبگم كه آماده ساز  خواستمیخب خداروشكر! راستش م  -

 : كشيدم و گفتم   كردمیها كه داشتم مرتبشون م تعجب دست از پرونده  اب

 با سهرابمون ازدواج كنيد؟؟  خوايينیم  یبه سالمت  ؟ ییچه آماده ساز  -

 . اش به هوا رفتمكث كرد و يهو قهقهه ییااين حرفم چند ثانيه از 

اين كه به آزيتا شک وارد    یبرا  یتو. نه بابا آماده ساز   ی چقدر منحرف  -
بشه، اون اآلن كاماًل آماده شده و روبه بهبوديه. اگه اين روش جواب نداد  

باشه نگران نباشين هيچ   ی قو ی عملش كنم و شكش بايد خيل یبايد زود
 . كنم یبراش نميوفته چون من هم حضور پيدا م یاتفاق

  یم كه چه كارفكر كن   تونم یشلوغه و اصاًل نم   ی آهان خب اآلن سرم خيل  -
 بايد اين اتفاق بيوفته؟؟  یبايد انجام بدم و ك 

من    - درضمن  باشه  نبايد  اون كه  شروين  به  بسپرش  ول كن  رو  كار 
و همين امشب انجامش بديم بهتره چون اگه جواب    كنم یراهنماييت م

ان و اين فرصت خوبيه  نداد فردا ببرمش اتاق عمل چون چشماش آماده
 . يرمون نيادممكنه اين فرصت ديگه گ

سوزن انداختن نبود چنگ    یكه از بس شلوغ بود جا  یرو از ميز  سوئيچ
 : برداشتم و گفتم  ی صندل یزدم كتم رو هم از رو 

 سهراب پيشته؟  ییباشه، باشه اومدم كجا  -

 . ام سهراب هم كنارمه بياتو راه خونه -
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 . باشه اومدم خداحافظ -

گاز گذاشتم به شروين  پدال    ی كردم سوار ماشين شدم و پام رو رو   قطع
با كل بده كه  انجام  رو  قبول كرد،    یهم زنگ زدم كه كارام  و غرغر  ناله 

اذيتش كردم آخه تحمل ديدنش كنار آزيتا رو ندارم    یاين روزا خيل   یطفل
  دادم،یبهش کار م  ی کل  نیهم   یباهاش دعوا كنم كه! برا  تونم یبعدش نم

شين سهراب دم در پارک  سودا رفتم. ما  یرو پس زدم و به خونه  افكارم
 !ها  باهاش جور شده یبود اين هم بدجور 

باز شد يااهلل گفتم و با اجازه دادن وارد    یتيك   یدر رو زدم كه با صدا  زنگ
 .شدم

 سالم  -

 .: سالم داداشسهراب

 . ديگه دست داديم  باهم 

 . شيروان جان بفرما بشين ی: سالم خوش اومدسودا

 . بريزه  یيک مبل تک نفره نشستم سودا هم رفت چا  یرو 

 : به سهراب زدم و گفتم  یچشمك 

 قراره شيرينيتون رو بخوريم؟ یها! ك  مچ شدين  یبدجور -

 :زد و گفت  یخند تک

 . قبل استارتم بهت خبر ميدم ینه بابا اين طوريا هم نيست منته -
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رو جلومون گذاشت و اون    هاییكردم و به مبل تيكه دادم چا   یاخنده
 . هم نشست

 : شروع كنيم؟ سودا

 . بله بفرما -

 . دیکن   ینقش باز روانیش  ای سهراب  تونی کی  دیبا -

 م؟ یکن   یباز یچه جور نقش دیو با  -

نجاتش    یرو تحت فشار قرار بده و انقدر بترسه که برا  تا یکه آز   یزیچ  -
رو   فرد  اون  به    نهی ببتالش کنه  با   شييجا  ه یتا  اما  بزنه  تکان    دیضربه 
 . به مغزش وارد بشه یادیدهنده باشه که فشار ز 

 . باشه تا من روان یش  کنم یم  شنهادی: پ سهراب

 . یزتریاما چرا من؟ تو که براش عز -

 . بهتره یتو باش  دونمیم یز یچ  هیو من  ی دونیم  یزیچ  هیتو   -

 بکنم؟  دیبا  کار یاما چ  ،یتو بهتر بدون  دیباشه شا  -

 هراس داره؟   ی: اون از چه کسسودا

 . رو تباه کرده  شی از کوروش چون فقط اونه که زندگ -

 . اون باشه دیخب پس با  -

 : تعجب گفتم  با

 !هان اون باشه؟ -
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 : ... . زد و گفت  یلبخند سودا

 *** 

 تا یآز

كشيد    ینفس عميق   تو گردنم  یكه يك   دادمیاتاقم داشتم آهنگ گوش م  تو
سوالم    پرسيدمیم   یكيه و هر چ   دونستم یاز جا پريدم و عقب رفتم نم

بهم دست داد مطمئنم شيروان يا شروين    ی. حس بدموندیم  جوابیب
 رو بهم نگفت تا بدونم؟  یچرا خاله قبلش ورود كس  ینيستن؛ ول 

هاش  كفش  يومدیو اون جلو م   رفتم یعقب مو عقب  دادیگواه بد م   دلم 
به كفشش انداختم ناباور دست رو دهنم    ی برام آشنا بود با شک نگاه دقيق

 . گذاشتم 

 ؟ یكنیم  كار یجا چ اين ی اميرعل -

 ؟یيا اصاًل ديد یچه عجب من رو شناخت  -

 : رو در هم كشيدم و گفتم   ابروهام

 ؟ یشد یچرا اين جور یزن یها چيه كه ماين حرف -

دوست    یمن خيل  ؟یبه خريت زد  یديا خودت رو ز   یاحمق   دونم ینم  -
تو تا حاال    یول  كردم؛یكه نزديکت بشم برات كار ماين  یدارم و فقط برا

 هات نبودم؟ چرا؟ چرا؟ مگه من جلو چشم  یدركم نكرد یحسم نكرد

شدم اين امروز چرا عجيب غريب شده اون هيچ وقت دوستم    سردرگم 
 گفت؟یم  به من دروغ  یازش پرسيدم يعن  یچندبار ینداشت و حت 
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من شد آب دهنم رو با صدا قورت    کیتختم افتادم و اون هم نزد  یرو 
 : دادم و گفتم 

 . بهت دستور ميدم از من دور شو -

 : زد و گفت  یصدا دار  پوزخند

يه بار بهم دستور بده    یدادیفقط دستور م  یبود  یهميشه اين جور   -
 . نزديكت بشم 

بزنم كه دستم    یبهش سيل   خواستم یم   شد یكم بهم نزديک مكم   داشت
م  تكون  هوا  برا  یبرا  خوردیرو  بار  خوردم.    یاولين  حسرت  بيناييم 

نتونستم بزنمش من رو تو بغلش حبس كرد خدا رو از ته دل صدا كردم  
كنم كه در    یزندگ  یباز تو سياه  خوامینه من تازه فهميدم كه دخترم نم

 : داد زد یباز شد و شيروان عصب  یوحشتناك   ر اتاقم به طو 

 !یكن یم  ی چه غلط یدار شعور یب -

نم  با اما  شدن؛  گالويز  ك   یك   ونستم د یهم  و  دلم  خوره یم   یميزنه   !
  ی به جا  ترسيدمیو م   تونستم یبه شيروان كمک كنم اما نم  خواستیم

  یشيروان رو بزنم پس يه گوشه وايسادم و اشک ريختم يهو صدا  یاميرعل
 . كل اتاق رو پر كرد  یاميرعل

هم خبر داره.    یاز افراد باباتم از همه چ   یتو شيروان من يك   ی: ه یاميرعل
تو و برادرت و    یكه چطور  یبين یحاال م   یاين كارت پشيمون ميش  بابت
 . دیش یبه دستش كشته م  تایآز
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از افراد كوروش باشه شيروان    یشک حرفش موندم. امكان نداره كه يك  تو
اتاق بيرون زد هرچ جوابم رو    زدم یصداش م  ی هم بعد اين حرفش از 

هام و سرم درد گرفته بودن خاله  . چشم رفتم ینگران تو اتاق رژه م   دادینم
 .شنيدمینم  یی صدا  یكه داروهامو بياره؛ ول   زدمیرو صدا م

شنيدم كه    یداد  یكه پا بيرون گذاشتم صدااتاق رو باز كردم همين  در 
 . شيروان هم بود یصدا

 : زده گفتم  وحشت 

 !شده؟  یشيروان چته چ  -

  یخدا  یشد وادادش كه دردناک هم بود بلند شد ترسم بيشتر    یصدا
اتفاق  چه  داره  رو   افته؟یم   یمن  رو  دستم  شد  بيشتر  سرم    یسردردم 
 . گذاشتم و زانو زدم

 شده چته؟ ی شيروان، شيروان عزيزم چ -

 !كنم ی: آزيتا كمكم كن آزيتا خواهش مشيروان

چ  قرار یب خدايا  حت  كار یشدم.  من  كمكش    یچطور  بينمشینم  یكنم 
 كنم؟ 

كه توقع    یكه مثل ناقوس مرگ بود كس   تو گوشم پيچيد  یكس   یصدا  يهو 
لحظه ترس  بهكه از اومدنش لحظه  یبودنش اون هم اآلن رو نداشتم كس

 !داشتم

  یكه چطور  یببين   ی تونیقشنگه حيف نم   ی : صورت زردت خيلكوروش
 . قراره عشقت رو بكشم 



  

 
159

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

 .زد ی شيطان یقهقهه و 

رو نگه داشته    ی و تو كه دختر دشمن من   كرد یاون برخالف ميلم عمل م   -
و تازه عاشقش هم شده پس حقشه كه مثل مادر و خواهرش بميره لياقت  

 .زنده بودن رو نداره 

ديدم    یگرفته بودن و ه   یهام درد وحشتناك و چشم   كشيدیتير م   سرم
م برم  شدیتار  چطور  ی كاش   یرو   گشتیو  خدايا  ريختم  فرو    ی سرد 

 كمكش كنم؟ 

 !گ و روم رفت نه! نهشليک تير هوش و حواسم رو برد رن یصدا

 : گفت  يومدیكه از ته چاه در م   ییبا صدا شيروان

 . ميرمیدارم م  كنم ینجاتم بده خواهش م  كنم یآزيتا خواهش م  -

دادم    خدايا فشار  دستم  دو  با  رو  سرم  بدم  نجات  رو  عشقم  كمكم كن 
زدم چشم باز كردم يه ميله پيدا كردم    یهام رو محكم بستم و جيغ چشم 

. اشک  تونستم یشخص مقابلم رو ببينم نم  یكه قيافه  كردمیتالش م  ی ه
ب به ديوار زدم، كه  آخر    یشدم لحظه  حال یريختم، جيغ زدم ،سرم رو 

و سالم بود    ريختیشيروان رو ببينم كه داشت اشک م  رت تونستم صو 
 . شد و غش كردم یزدم خون از پيشونيم جار  یلبخند

 *** 

 ( دا و شيروان و سهراب سو یهافلش بک به چندساعت پيش صحبت) 

 : زد و گفت  یلبخند سودا

 . ببينتش تونه یكه نمخود  خودش نباشه صداش باشه اون -
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 !داشته باشيم؟! كار سختيه  تونيمیصداش رو م ی: اما چطور شيروان

 !از مقلد صدا استفاد كنيم تونيم ی: م سهراب

 .كشهیخب از كجا گير بياريم؟ طول م  -

 .هست كه بلده صداها رو تقليد كنه سه سوته مياد  ی: يكسهراب

 !كوروش زمخت و خشنه   یصدا  یول -

 . : دقيقًا هم كارش تقليد اين صداهاستسهراب

 هست حاال؟  یك  -

 : زد و گفت یلبخند سهراب 

 . باهاش لجين یجناب عال   ی آشناست منته -

 : فكر كردم و باشک گفتم  ی كم

 !نگو كه اميرعليه؟  -

 . خود خودشهتو هدف  ی: زدسهراب

 . كنيم یديگه پيدا م ینه يك  -

: ما بايد همين عصر انجامش بديم وقت نداريم كه اگه نشد امشب  سودا
 . بشه فردا عمل ميشه  یبستر

 . : درست ميگه از خر شيطون بيا پايين بزار بهش زنگ بزنم سهراب

 : گفتم   یعصب

 .اسگفتم كه نه! اون نگاهش نسبت به آزيتا يه چيز ديگه  -
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 . سهراب بلند شد یحرفم قهقههاين  با

ناراحته! شيروان اون نگاهش نسبت به آزيتا   ی : پس بگو آقا از چسهراب
فكر م  یاون جور تو  نم  ی كنیكه  بهت    ی توضيح  تونيم ینيست، ما هم 

نيست، اگه بود    یبدون اون جور  ی ش مجهوله؛ ولبديم چون اون قضيه
حرفه؟  چقدر كم   یبين یكنارش بمونه؟ نم  دادمیمن اجازه م  یكردیفكر م
بينشون نيست؛ يه    یاز آزيتا هم بپرس كه چيز  یخواست  كنفكر    ی كم
ازش پرسيد    یآزيتا هم شک كرده بود كه نكنه دوستش داره اما وقت   یبار
پاکه و در شرف ازدواجه، منتظره  ازش ناراحت شد، اون دلش پاک    ی خيل

 آزيتا خوب بشه و مراسم بگيره، حاال بهش زنگ بزنم؟ 

 . ناراحت شدم یهاش تعجب كردم و بابت قضاوتم خيلحرف از 

 . بهش زنگ بزن دونستم،ینم  خوام یمعذرت م -

نداره، درمورد رفتارت تو بيمارستان بهم گفت، اما دركت    ی: اشكالسهراب
 .كرد چون عشق تو نگاهت رو حس كرد

 .نزدم یسر پايين انداختم و حرف شرمنده

 *** 

دوستان ما نبايد نشناخته و ندونسته قضاوت كنيم اگه رمان رو درست  ) 
زندگ  درس  رو  بيشترش  من  باشيد،  تمام    یخونده  قدر  بايد  ما  نوشتم! 

همينهداشته باشن!  هرچند كم  بدونيم  رو  نباشيم  امون  آزيتا  مثل  كه 
 .( ستپدر و مادر يه چيز ديگه  یخودش كليه! محافظت و سايه

 ؟ ی: الو سالم داداش خوبسهراب
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-  ... . 

 . درمان آزيتا ازت كمک بگيرم  یبرا خواستم یم -

-  . ... 

 :خنديد و گفت سهراب 

 ؟ یصدا تقليد كن  یتون ی! می مونیدقيق مثل سوپرمن م -

-  . ... 

هم برات    یاسودا خانم، كار ديگه  یخب پس همين اآلن پاشو بيا خونه  -
 . داريم 

-  . ... 

 . خداحافظ فرستم یاآلن برات آدرس م -

 : كرد و گفت   قطع

هم از قلم انداختيم، كه اآلن ميگم، قرار    یشيروان جان يه چيز  ی راست  -
 . ر هم نيست يه شک بهش وارد كنيم دو شک پشت س

 : تعجب گفتم  با

 !دوتا؟  -

تو و    ی هم دوم  ی يه خورده سادست كه هم اول  ی : آره دوتا. اولسهراب
 قبوله؟  كنيدیم ی نقش باز ی اميرعل

 داره؟  یتو اول   یچجور نقش ی اميرعل -
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ن ی كم ن كرد و گفتم   : م 

 ؟ ینميش  یاگه بگم كه عصب  -

 !باشه  یداره چ  یبستگ  -

كنه كه انگار عاشق آزيتاست    یبازنقش    یبايد جور  یراستش اميرعل  -
يه چيز قباًل هم گفتم    یچون  بشه  بيشتر شكه  باعث ميشه  هست كه 

 . بگم  یدرموردش چيز تونم ینم

م  - بهتر  به    ی دونیتو كه  برسه  چه  باشه  شروين كنارش  ندارم  تحمل 
 !ی اشخص ديگه

و هرچقدر    ی تو همون موقع حساسش وارد ميش  ی ول  دونم؛یدرسته م   -
 !نيست ی دلت بخواد كتكش بزن حرف

 . بخاطر آزيتا و سالمتيش مجبورم یول  سختمه؛

همين قبول    یكه اين كار جبران اشتباهمه برا   کنم یباشه قبوله، تصور م  -
حت   كنم یم بدرفتار  یوگرنه  باهاش  و  قضاوت كردم  اجازه    یاگه  کردم 
 . نزديكش بشه دادمینم

 :و سهراب خنديدن كه سهراب گفت  سودا

كنارشه و    یچنين مرد غيرت  یراحته! وقت  یخيالم از بابت آزيتا بدجور  -
 !بهش نزديک بشه  یبشریاجازه نميده هيچ بن 

  ی نگفتم. ازش معذرت خواه   یچيز  یزدم و ديگه تا اومدن اميرعل  یلبخند
 . امون رو اجرا كرديم شد كه ما نقشه  یكردم و اين جور

** * 
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 . حال زمان

سمتش    خواستمیكه سرش رو به ديوار كوبوند دلم درد گرفت. م   یموقع 
من رو گرفتن و دستشون رو رو دهنم گذاشتن    یبرم كه سهراب و اميرعل 

صدا م  یی تا  نفرين  و  لعن  رو  خودم  درنياد،  من  اشک    كردم یاز  و 
كه غش كرد    یبرام دردناک بود وقت   ی ديدن اين حالش خيل  ريختم، یم

 . و به سمتش رفتم  ندم رو محكم كشو خودم

خونيش رو بوسيدم و بغلش كردم، سريع سوار ماشينش كرديم    یپيشون 
 . و به بيمارستان برديم 

برگشته! سجده شكر به    ش یش كرد گفت كه بيناي که سودا معاينه  یوقت
  ی كردم. آزيتا از خوشحال  یقربون  یسالمتيش گوسفند   یجا آوردم و برا

از    كردیخوش مزه و جور واجور درست م   یغذاها  یرو پا بند نبود و ه 
 . گزارمدنيا سپاسكه رو لب عشقم نشونده دنيا  یخدا بابت اين لبخند

 ______________________ 

واقعًا همچنين كور)  ما  توجه كنيد كه  اما هنوز    یدوستان  داريم  چهره 
اما من در رمان نجاتش دادم    كننیرمانش كار م خارج دارن رو د  یدكترا

از    ی درمان بشه پس دقت كنيد. مرس  یكه ممكنه در آينده اين نوع كور
 .( شما ی همراه

 *** 

 آزيتا 
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من هم رسيد! اما از كجا معلوم كه دووم داشته باشه؟    ی روز خوش  باألخره 
  كه فهميدم دخترم و هم باز بينا شدم و همهمين  خواستمیم  یديگه چ 
روبه    یكنار كس هم  جانم  از  عزيزتر  برادر  و  هستم  دارم  دوستش  كه 

رو كه    یروزگار و سرنوشت   ی ول  بنده؛یكم به سودا دل م بهبوديه و داره كم 
 !خورده هيچ رقمه نميشه عوض كرد رقم 

همش نقشه    یكردن و كار اميرعل   كارایبيناييم چ   یفهميدم كه برا  ی وقت
چقدر به    دونستيدیبود نم  یين چه كاربود اول غرغر كردم و گفتم آخه ا 

 . تشكر كردم یمن بدبخت فشار اومد؟! اما بعدش كل 

ه   یوقت برگشتم  عمارت  م  یغذاها   یبه  درست  تا    كردمیرنگاوارنگ 
بيرون خوردن يا نخوردن جبران بشه. شيروان    یكه نبودم و غذا  ییروزها

 : گفتیهم با خنده بهم م 

خوش مزه    ی كن یمه غذا درست م بابا آزيتا بس كن جون من! اين ه  -
ها رو ساختش  كه سال  یاز خيرش بگذريم بعد هيكل  تونيم یهم هست نم 

هامون كه عشق دختراست  كار كرديم خراب ميشه، دلت مياد سيكس پک
 !به شكم گنده تبديل بشه؟ 

 : گفتم یهم با لبخند در جوابش م   من

بخور بعد برو رو تردميل.    ی دار  یجا اتاق ورزش خب ماشاهلل تو كه اين  -
 . نگران نباش  یشیديگه چاق نم

 . بود ی نصيحت خوب ی مرس -

 . بيشتر خواستين در خدمتيم ما كه بخيل نيستيم   كنم یواهش مخ -
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 . اون كه صد البته -

عميق  ییاخنده نفس  رفت.  اتاقش  به  و  جور    یكرد  يه  امروز  كشيدم 
م داشتم حس  اتفاق  كنم یدلشوره  فرستادن چندتا    یقراره  با  اما  بيفته! 

 !بود  یالك   خياليم یشدم. هر چند ب  خيال یب  ی صلوات و خوندن آيت الكرس

بندش هاپ  دمی ماشين شن   یصدا اومد. حتمًا  و پشت  هاپ كردن سگ 
ترس از سگ  ديگه  برا   یشروينه،  برش گردونن    یندارم  همين گفتم كه 

از سگ    یمخالفت كنن كه بهشون فهموندم ديگه ترس   خواستن یعمارت م 
 . ندارم و خيالشون راحت باشه

 : وارد شد و گفت  یلبخند با

 . سالم بانو -

 . ی پهلوان خسته نباش  عليک سالم -

 . جوان یبانو  ی سالمت باش -

 . نمک ريختن بسه برو لباس عوض كن تا ميز رو بچينم  -

 . بابا به فكر انداممون باش یخوشمزه درست كرد  یاوه باز هم غذا -

م   یا  - تو هم  تكرار كن  یخوایبابا  داداشتو  تا عصب   ؟یحرف  برو    ی بدو 
 . نشدم

اول    با همه  بست،  فلنگو  سريع  و    یوقتخنده  شكه  ديدن  رو  تغييرم 
كم عادت كردن. شروين و شيروان با سهراب همراه  متعجب بودن. اما كم 

و خنده و    نیهام هم عوض شدن، شرو من  آشنا شد  با سهراب    ه یهم 
  كرديم، یو شيطنت م   یشوخ   ی . گاهم ی رو با سانسور بهش فهموند  ییزایچ
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كه طعم    یكسان  یرو رد كردن اما برا  یو بقيه س   هسالم  یدرسته من س
خاص خودم ميز رو    یرو نچشيدن هنوز هم وقت هست! با سليقه  یشاد

مشكوک شده و بايد    یگرفت و رفت رفتارش خيل  یچيدم. خاله مرخص 
سر وقت سر دربيارم كه دليل رفتاراش چيه؟ سه نوع غذا درست كرده  

 !بودم

 . اومدنیايين مدوش هم پعين هم تيپ زده بودن و دوشا پسرا 

 . شوندیوارد م  یاافسانه ی : دوقلوهاشيروان

 .خوش آمدند مجلس رو منور كردند ی: خيلشروين

 . انقدر خودتون رو تحويل بگيريد تا آرزو بر دل نميريد -

 . : بيا زد تو برجكمونشيروان

 .: موافقم تخريب شخصيت شدمشروين

 . گيرتون نمياد  یادامه بدين ناهار خوايينیاگه باز م -

تا صبح ادامه    كردمینشستن. حقشونه اگه ولشون م  یهيچ حرف  بدون
 . دادنیم

 : غذا خوردن شيروان گفت موقع 

 آزيتا؟  -

 بله؟ -
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  ی دونیكه قبر پدر و مادر تو پيدا كنم، خودت كه م  یيه بار بهم گفته بود  -
مروز بهم گفتن كه كجاست  درگير بوديم، اما ديروز سپردم تحقيق كنن و ا 

 . برمتیبعد ناهار آماده شو م

 .آدرس بده خودم ميرم  ییاممنونتم اما تو خسته  یخيل -

هاش ترسناكن خداروشكر كه  بهم انداخت. خداييش اخم   ی اخم نگاه  با
 . اخمو نيست ی هميشه خدا

 هزار بار مگه بهت نگفتم رو حرفم حرف نزن؟  -

 ؟ یميش   یباشه باشه حاال چرا عصب  -

 ! یدی: چون به حرفش گوش نم شروين

از دستم دلخورن    یچيز مامان  و  بابا  انداختم، حتمًا  پايين  و سر  نگفتم 
سراغ  حت   یچون  و  نگرفتم  دفن    یازشون  بدونم كجا  تحقيق كنم  نرفتم 

  یاصليشون يادم نيست لبخند تلخ   یها! چهرهمعرفتيم یشدن چه دختر ب
اس بابا و ماماناشون نظر ميدن و  كه دخترا به لب   یرو لبم نشست، وقت

چق حت   در ميگن  من  شدين  نيست!    یقشنگ  يادم  رو  هاشون  چهره 
اتون  هام پر اشک شدن. مامان بابا چقدر به آغوش گرمتون و سايهچشم 

 !گيرمینياز دارم من انتقامتون رو م

انتقام    ی سال كنارشون بودم اما يادم ندادن كه از كساين كه فقط پنج  با
راحت    كشنیرو كه از اين شخص عذاب م  ییا عده  خوامیم  یلبگيرم؛ و 
به خودم اومدم كه ديدم غذاشون رو تموم كردن و به من زل    یكنم وقت 

 . زدن
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 الزم داريد؟  یشده؟ يا چيز یچيز -

مونديم تا    ،یدادیجواب نم  كرديمی: نه فقط هرچقدر صدات مشيروان
 . فكر كردنت تموم بشه بعد

 ؟ یبهم بگ  یخواست یم  یخاطراتم شدم چ غرق  خوام یمعذرت م -

م شروين جمع    خواستيم ی:  رو  ميز  ما  بگيم كه  و  تشكر كنيم  غذا  بابت 
 . تو برو آماده شو  كنيم یم

 . كنم ینه الزم نيست خودم جمع م -

 ! حقته بزارم شيروان بكشتت؟ ی: باز كه رو حرفمون حرف زدشروين

 : زدم و گفتم   یلبخند

 !باشه چشم، هر دوتاتون عين همين  -

 . شدم بلند

 !ینخورد ی: هنوز كه چيزشيروان

 . همين كافيه ميل ندارم -

اونا هم گردنشون با    رفتم یها منگفت من هم به سمت پله  ی چيز  ديگه
م م   چرخيدیمن  نگاه  رو  رفتنم  ذوب  كردنیو  نگاهشون  زير  داشتم   .

 : ا برگشتم و گفتم ههمين قبل از باال رفتن پله  یبرا شدم یم

 !داره؟  یراه رفتنم مشكل  -

 : نه چطور؟ شروين

 .معذب شدم  كنيدیخيره راه رفتنم رو تماشا مآخه چرا خيره -



  

 
170

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

كردن و پاشدن ميز رو جمع كنن خداوكيليش من تو كار    یخواه معذرت 
 . ها رو باال رفتم و وارد اتاقم شدم تا لباس عوض كنم اين دوتا موندم! پله

هام زدم گوشيم رو برداشتم و  زدم عينک آفتابيم رو به چشم  یمشك تيپ
منتظرم ايستاده بود با    ی ها پايين اومدم. شيروان هم با تيپ مشكاز پله

 : فتديدنم گ

 بريم؟  -

 . بريم -

كه چندساله    ییشيروان شديم و به سمت مامان و بابا  ی لكسوز مشك  سوار 
 : باهاشون غريبم رفتيم تو راه گفتم 

  ی آبم نيوردم جلو  یراست  ،ی پارک كن  یچيز  ی ميشه مقابل يه گل فروش  -
 . سوپرماركت هم توقف كن ممنون ميشم 

 . خودم بخرم خواستم یم  یکه تو بگقبل از اين -

 . خرمیممنون توقف كن خودم م ینه خيل  -

وحشتناك  چنان نكردم    ینگاه  جرئت  ديگه  و  انداخت كه گرخيدم  بهم 
گوشم    یحاال خودش هزار بار گفت كه رو حرفم حرف نزن؛ ول  ،ی بزن  یحرف

 . بدهكار نبود

كه يهو ماشين رو پارک كرد و پياده شد    كردیم  ی همون اخم رانندگ  با
!  دونستمیچقدر خوش تيپه و من نم  كردم،یمن هم به رفتنش نگاه م

يه روز  یيعن  ببين   یميشه من  از دور كه  باشم؟  اين مرد  فكر    یصاحب 
چه دل ساده و    دونه یاما هيچ كس نم   بارهیغرور از سروروش م   یكنیم
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ياس    ی ! با همون اخم برگشت يه دسته گل بزرگ كه حترهدا  ی مهربون
يه جعبه    یآب خانوادگ   ی سبز هم داشت تو بغلم گذاشت همراه با بطر

 . داشبورد گذاشت ی كيک هم باال

اخمش خوشم    ی لبخند اين  از  اما  فكر همه چيه،  به  زدم چه خوب كه 
 . نيومد عادت كردم به لبخندهاش

 !ها دنيا دو روزه ؟ یفقط ميشه اخماتو وا كن ی مرس -

نم  - اخم  وقت  هيچ  م ام  كردم یمن  تو  نبايد    ی خوایا  پس  اخم كنم، 
 .منتظر درو كردنش هم باش  یكه بكار  یهرچ  ی اعتراض كن

! با  ی بگم غلط كردم حل ميشه؟ جون من اخم نكن كه ترسناک ميش  -
 . یترلبخند جذاب

كه آدم نتونه به خودش بياد!    یزدیحرف م  یو جور  ی قباًل غمگين بود  -
  ی از دست تو به كدوم بيابون! موندم  ی حل شد لجباز شد  ی اآلن كه همه چ

 !سر بزنم؟ 

ديگه رو حرفت    یبيابون عربستان معروفه! باشه قول ميدم كه دفعه  -
 . حرف نزنم 

 ؟ یواقعًا قول ميد -

 . قول ميدم ديگه -

هام پر  رسيديم دلم گرفت و چشم  ی زد، وقت  ی نگفت و لبخند مليح   یچيز
  جون یبسست و    شدم یكه به سنگ قبرشون نزديک م  یاشک شدن هرچ

رو   شدمیم رو  وسط    یدستم  رفتم،  سمتشون  به  و  گذاشتم  دهنم 
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رو  و  زدم  زانو  قبرشون    یقبرهاشون  دوتاشون دست كشيدم سنگ  هر 
 . يومدیجديد به نظر م

 : بغض گفتم  با

 ؟یبعد به من خبر داد یكار توئه درسته؟ تو براشون سنگ قبر گذاشت   -

انجام بدم   تونستم یتو و مامان و بابات م یشاد یكه برا  یآره تنها كار -
 . همينه

 . ممنونم  -

رو    سنگ و  باز كرد  رو  جعبه  پرپر كرد  رو  ها  شست گل  رو  قبرشون 
 . قبرهاشون گذاشت و دور شد و تنهام گذاشت تا باهاشون خلوت كنم 

 : گريه گفتم   با

هاتون رو يادم نيست ميشه به  مامان، بابا دلم براتون تنگ شده چهره  -
 !م بياييد تا باز ببينمتون؟خواب 

مگه نه؟    گذرهیاين جا لم داديد و منو فراموش كرديد بهتون خوش م   -
برام غيرت   یبابا كجا بود اذيت ميشدم؟    یوقت  یبش  یكه  توسط مردها 

كه قراره    یبه سن تكليف رسيدم تا بهم ياد بد  یوقت   ی مامان تو كجا بود
بود  یچه تغييرات  ايجاد بشه؟ كجا  بدنم  كه فكر كردم دختر    یوقت   ی تو 

نبود  و نيستم   دلدار  یتو  بود  ؟یبد  یبهم  تو كجا  به    یبابا  رو  من  كه 
و    یكردیبهم افتخار م  شدمیموفق م  یوقت  یكجا بود  ؟یمدرسه برسون

م بوس  رو  تک  ؟یكردیپيشونيم  تو  بابا  نياز  مامان،  بهتون  لحظاتم  تک 
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نبودين! ه اما  آرزو داشتم وقت داشتم  ببره    یميشه  بابا منو  مريض بشم 
 !من مراقبت كنه تو حسرت بودنتون موندم از دكتر و مامان 

 . كردمیزار گريه مو زار  زدم یمظلوميت حرف م با

دنيا  - تو  بودم چه  دنيا  ی تنها  تو  چه  ام كاش حداقل  ديگه  یدخترونم 
ا داشتم.  رو  ا  یيكيتون  زندگ   یكاش  طويله  تو  اما    كرديم یم  یكاش 

اتون باال سرم بود نه پول و منال مهمه نه ماشين مدل باال، تا همين  سايه
حسرت بودنتون رو    بينم یرو که با بابا و مامانشون م   یی ها لحظه هم بچه

و    خورمیم نميام  نبودنتون كنار  با  بشم  بزرگ  بخوام  هم كه  هرچقدر 
 !نخواهم آمد

ته  اسمشون  از  م   رو  با مظلوميت صدا  و  .  كردم یهق مو هق  زدم یدل 
 :دوان به سمتم اومد و گفتشيروان دوان

  دونمیم  ،ی كن  یآزيتا بس كن، بس كن ديگه نميارمت اگه اين جور   -
به اين مظلوميت گريه نكن دلم به    یول  ؛یدلتنگشون  دونم یدلت پره م 

  ی هایها  یارو د  یدرد اومد چه برسه به اونا كه باال سر قبرشون نشست 
 !یكن یگريه م 

از    یيتيم  - اما  داشتم  رو  يكيشون  حداقل  كاش  شيروان  درديه  بد 
 !هردوشون محرومم

بس كن آزيتا چه فايده؟ مگه من يكيشون رو ندارم؟ ببين چجور آدميه    -
به وال  كنم ینداشتنش رو دارم،خواهش م   یکه آروز بيا و پاشو    یكنار 

 . تديگه نميارم یقسم اگه ساكت نش  یعل
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  كردمیهق مرو پاک كردم و بلند شدم اما هنوز بدون اشک هق  هام اشک
حت برد  ماشين  رو كنار  من  و  داد  دستم  آب  باهاشون    ی ليوان  نزاشت 

كنم با اخم و تشر و دعوا سوار ماشينم كرد و استارت رو زد    یخداحافظ
كه به شيروان    ديدیهام تار مكه گوشيم زنگ خورد، از فرط گريه چشم 

 . كيه  ينهبب  گفتم 

 . زننیاز فرانسه زنگ م  -

پيش نيومد به    زنن یعجيبه كاركنان هتل كه همش به سهراب زنگ م   -
 !من هم زنگ بزنن 

 . باشه یحاال جواب بده شايد كار مهم  -

 . از اين كه قطع بشه جواب دادم قبل

 الو  -

 !هم داره  یناز   یدختر جوون بود چه صدا یصدا

 فرانسه درسته؟  یسالم خانم آزيتا رنجبر صاحب هتل پنج ستاره -

 : تعجب گفتم  با

 شما؟  یبله منته  -

 !من به كمكتون نياز دارم  -

ول  - م  یشما ك   یببخشيد؛  زنگ  فرانسه  از  فارس   زنيد؟یهستيد كه    ی و 
 !خوايين؟یبعالوه كمک هم م زنيد یحرف م
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ش به  عليه  یه بايد مدرككرده ك  یمن بابام سرهنگه و منو وارد باند   -
اونا تو هتل شما اقامت    ی دست بياريم تا بتونن دستگيرشون كنن، منته
 . گير بياريم   یدارن و به كمكتون نياز داريم تا بتونيم مدرك

 و قصد گول زدن منو نداريد؟ گيدیو از كجا معلوم كه شما دروغ نم -

كيه    یزش بپرس و ا  یبابام رو ميدم كه باهاش تماس بگير  یبهت شماره  -
 و آيا دروغه يا صحت داره؟ 

 . اعتماد كنم  تونمیخانم نديده و ندونسته نم -

 : گفت  یعصب

نم  - م  ی تونیبدرک  ناز  برام  داره  صاحبشه  حاال كه  كمک    كنهیباشه 
 . كنم ینخواستيم بابا خودم حلش م 

م   ی به گوش   باتعجب نگاه  بود  شده  قطع  روم  تو  دختر    كردمیكه  اين 
 !چشه؟

 ؟یخيره شد یبه گوش ی؟ چرا اين جورشد یچ -

 . اعتماد كنم قطع كرد یزود تونم یاز من كمک خواست گفتم كه نم -

 :زد و گفت  یخند تک

 . یخواست یاثبات حرفش م ی برا یخب مدرك  -

 . باباش كه سرهنگه رو ميده ی گفت كه شماره  -
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  شناسمیتهران رو م  یهاسرهنگ  یخب خوبه من تقريبًا همه  ؟یجد  -
  داديم، یها م كوروش رو تحويل سرهنگ  یچون بيشتر مواقع گزارش كارا

 اسم باباش چيه؟ 

 . نگفت دونمینم -

 . زنگ بزن بپرس -

 . باشه -

 .كه جواب داد  شدیزدم ديگه داشت قطع م  زنگ

 اسمت چيه و اسم بابات؟  یالو ميشه بگ  -

 !گفتم كه شماره بابام رو ميدم نه فقط اسم   -

يك  - نيست  الزم  پليس  ینه  با  فقط كافيه  هست كه  داره  و كار  ها سر 
 . یاسمش رو بگ 

 . اسم من ستيال راستاد و بابام سرهنگ راستاد، معروفه -

 : شيروان گفتم  روبه 

! معروف هم هست -  . ميگه اسم باباش سرهنگ راستاده 

 : مكث يا فكر كردن مطمئن گفت  یاذره بدون 

قبالً   - معروفيه  سرهنگ  راستاد،  سرهنگ  درسته  بود كه  آره  هم گفته   
 . دخترش رو وارد عمليات كرده، حتمًا كمكش كن آزيتا

 ؟ یمطمئن -

 . آره مطمئن مطمئنم  -
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 : گفتم   یرو باز رو گوشم گذاشتم و با مهربون یگوش 

كه اين    یدونیخودت بهتر م   كنمیاعتماد نم   ی ببخشيد اما من به سادگ  -
به كس نميشه  كمكت    یورچط  ؟یخوایم   یاعتماد كرد حاال چ  یزمونه 

 کنم؟ 

اشکالستيال مجرم   ی:  يه  و    ینداره،  بانده  رئيس  هست كه  هتلتون  تو 
هاشون رو هک كنم؛  سيستم   تونم یكشوره، من م  یهاكارش ترور نخبه

به كاركنان هتلتون بگيد كه    خوام یبه چندتا مدرک هم نياز دارم. م   ی ول
اينا تو  بزارن تا با استفاده از    یتو اتاقشون دوربين و ضبط صوت مخف

 . دازيمشونهچل بن

 . باشه حتمًا بهشون ميگم در اسرع وقت اين كارو انجام بدن -

 !ازت دارم  ی ممنونتم فقط يه خواهش -

 . جانم بگو  -

ام ندارم ميشه سرهنگ راستاد رو پيدا كنيد  با خانواده  یمن راه ارتباط  -
و بهشون خبر بديد كه من توسط باند محمد ربوده شدم نگرانم نباشن  

 . ست و تو باندهبرام بيفته و عرفان هم هنوز زنده یون ممكنه هر اتفاقچ

 انقدر خطرناكه؟  یيعن  -

برا  - هم  رو  جونم  عهد كردم كه  من  نيست  مهم  فدا    یخطرش  وطنم 
 . فقط دعام كن كه قبلش موفق بشم  كنم یم

چشم به پدرتون هم اطالع   ،یهم سالم برگرد  یشاءاهلل هم موفق بشان -
 . ديم یم
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 . ممنونتم خداحافظ -

 . خداحافظ گلم  -

عميق   یگوش  نفس  و  داشبورد گذاشتم  رو  آدم  یرو  اين  ها كه  كشيدم 
 !حاضرن جونشون رو به خاطر وطن فدا كنن واقعًا كمن 

 خواست؟ یم  یچ -

كه تو    خواستهیتو هتل من اقامت داره، م  یكه رئيس يه باند  گفتیم  -
شون مدرک جمع كنه،  بذاريم و عليه  یاتاقش دوربين و ضبط صوت مخف

با پدرش نداره    یبه عالوه اون توسط باند محمد ربوده شده و راه ارتباط 
 .اسگفت كه به باباش اطالع بديم و عرفان هم هنوز زنده

  یی ها چنين آدم  كنمیسينش مآهان، باشه من بهش خبر ميدم، واقعًا تح  -
 . وطنمون الزمه  یوجودشون برا

 . اوهوم موافقم  -

 .بينمون رد و بدل نشد یتا رسيدن به خونه هيچ حرف ديگه

از محافظا در عمارت رو باز كرد كه شيروان ماشين رو داخل گذاشت    ی يك
و تو پاركينگ پاركش كرد، عمارت شلوغ شده بود و تمام خدمتكارا حضور  

 . انداختم یبه رفت و آمدشون م  ی ا تعجب نگاهداشتن ب

 !جا چه خبره؟ اين -

 . دونم ینم -

داخل شديم كه با ديدن شخص مقابلم رنگم پريد و نگران به شيروان    باهم 
بود، مطمئنم    ی انداختم. كه بدون هيچ حس   ینگاه  به كوروش زل زده 
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ين  هم  یشيروان بدجور از كوروش كينه به دل گرفته اما من نگرانم برا
 !گرفتم  یبد  یامروز دلشوره

نگاه   آروم  سمتون  اومد  و  پاشد  صندليش  به    یاز  بعد  انداخت  من  به 
 : شيروان خيره شده و گفت

كار سرم ريخته بود    یمن پدرتم و كل  ی ناسالمت  ی عجب استقبال گرم  -
 به تو هم ميگن پسر؟  یو زنگ هم نزد یبه كمكم نيومد یحت

قم برم خواستم برم كه كوروش دستم  با سر عالمت داد كه به اتا  شيروان
 : رو كشيد و گفت

 . صبر كن با تو هم كار دارم -

 .تو كه حرف حسابت با منه ؟یدار كار ی: اون رو چ شيروان

 :زد و گفت ی چندش لبخند 

 !بهتون خوش گذشته یشما دوتا كجا بودين؟ حتمًا تو نبودنم خيل -

 . نداره ی : اين ديگه به تو دخلشيروان

بايد در ازاش    یمن باش   ی با خدمتكار شخص  یخوای: از اآلن بگم مكوروش
  ی چون تو بايد با يك   ی يادت باشه نبايد عاشقش بش  ی ول  ،ی با من كار كن

 حاال بگو كجا بودين؟  ،ی از دختر عموهات ازدواج كن

 . : قبرستونشيروان

 ... . : قبرستون ياكوروش

 :با داد گفت شيروان
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 .گفتم كه قبرستون   -

 برديش؟  یچ ی س برا: پكوروش

كه خدمتكاره بردمش تا قبر مامان رو بشوره، و آرزو  اين  ی: براشيروان
 .سر قبر تو هم برم یكه يه روز   كنم یم

به صورت شيروان زد كه سرش به سمتم چرخيد،    یچنان سيل   كوروش 
سيليش سرخ شده بود   یدستت بكشنه كوروش، جا یدلم درد گرفت اله
 : زد و گفت یشيروان پوزخند

سر قبرت بيام، كاش بيشتر تو    یكه حت  یلياقت ندار  بينم ینه حاال م  -
نحست رو ببينم اشتهام رو    ی. دوست ندارم قيافهیرفتیمشكالتت فرو م

 . كنهیكور م

دستش رو بلند كرد كه باز    زدینفس ماز شدت عصبانيت نفس  كوروش 
 . شيروان رو بزنه كه تو هوا موند

دستش رو گرفته بود و مانع زده شدن داداشش شد طرز نگاهش    شروين
 .و با نفرت به باباشون زل زده بودن  یكپ نگاه شيروانه عصب 

درست اما شيروان از    یبابام   ی: اجازه نميدم به برادرم دست بزنشروين
 !تر و عزيزترهتو مهم 

 :رو از دست شروين كشيد و گفت ستشد

 . دستم درد نكنه با اين بچه بزرگ كردنم  -

 . یدونیدرموردش نم ی نزن كه هيچ ی: دم از بزرگ كردن و پدرشيروان

 . خب باشه حاال كه با من در افتاديد براتون دارم ی: خيل كوروش
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 : مكث كرد و گفت یبه هردوشون انداخت و رفت كم   ینگاه  یبرزخ

 . تو كلفت بيا وان رو برام پر كن  یه -

 . ها باال رفتبند حرفش از پله  پشت

 : گفتم   یبگن كه زود  یو شروين خواستن چيز  شيروان

نگيد تا شر نشه ولش كنيد اون اخالقش اين    یچيز  كنمیخواهش م   -
 !جوريه 

 : برم كه شيروان گفت خواستم 

 . صبر كن -

 . برگشتم 

از اتاقش برو بيرون به هيچ وجه    یكه وانو براش پر كرد داد: همين    ادامه
بمون  اگه گفت كه  برا   ینمون  ممكنه  برو  و  بيار  آروم كردن    یبهونه 

ات رو صدا بزن  اعصابش بخواد از تو استفاده كنه پس بزن بيرون و خاله
 . بره پيشش

 . یبهت كوروش كه انقده كثيف  لعنت

 . یباشه ممنون كه گفت -

هاش  ايين انداختم و به باال رفتم كوروش داشت لباسحرفم سر پ   بندپشت
  كردم یداخل حموم شدم و وان رو پر كردم، خداخدا م   كردیرو آماده م

وقت بزنم  بيرون  اتاق  از  و  بشه  تموم  لوله  یزود  شد  بستم  تموم  رو  ها 
گرفتار شدم يخ كردم. سرش رو تو    ی خواستم عقب گرد كنم، كه تو حصار

من هم    زدینم   یاز كمرم سرازير شد هيچ حرف   یگذاشت عرق سرد  امموه
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توان دعا كردن و داد زدن هم نداشتم داشتم    یروبه سكته كردن بودم حت
اگه غش هم بكنم    ی من رو گرفته بود كه حت  یاما جور  ريختمیفرو م 

 !افتم ینم

 : زحمت تونستم بگم  به

 . ميشه من رو ول كنيد؟ كار دارم ارباب -

 . بعد برو  كار رو ول كن آرومم كن  -

بياد    زنمیتا بگم اون رو صدا م  زننیصدا م   ی يادم رفت خاله رو چ   ی حت
 . پيشت 

 .به ذهنم رسيد كه به زبون آوردم یفكر

 . یمن، من بايد برم سرويس بهداشت  -

 . دروغ نگو -

 . قول ميدم برگردم گم یدروغ نم  -

زود  دستاش و    یرو شل كرد كه  رفتم  آشپزخونه  به  زدم مستقيم  جيم 
 .خاله رو صدا زدم كه بره پيش كوروش 

  ريختمیزمين نشستم هنوز هم عرق م  یكه رفت سر خوردم و رو   یوقت
 . و ترس تو دلم بود

 : شيروان با ديدنم به سمتم دوييد و نگران گفت يهو 

چ  - ول  ی آزيتا  سرده؛  بدنت  قدر  اين  چرا  خوبه؟  حالت  چته؟    ی شده؟ 
 ت پر عرقه؟ صورت
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 : تونستم بگم  فقط

 .تو حموم گيرم انداخت -

 :اين حرف رو شنيد رنگش پريد و گفت  یوقت

 كاريت كه نكرد؟ مگه بهت نگفتم زود از اتاق برو بيرون؟  -

 . براش سوءتفاهم بشه خواستم ینم

ترسيده بودم    یبرم من رو گرفت خيل   خواستم یكه م همين  ی درسته گفت  -
آخر بهونه آوردم و زدم بيرون اما    یلحظه  یول بگم؛    یچيز  تونستم ینم
 !ترسيدم شيروان من از اين كارا هراس دارم  یخيل

 . آروم گرفتم یكشيد و من رو تو بغلش گرفت. كم   یراحت نفس

 . كوروش ما رو ببينه و شر بشه  ترسم یشيروان بسه ديگه م -

 :من جدا شد و گفت از 

 ؟یآروم شد -

 . آره بهترم -

 : زد و گفت  یلبخند

 . باشه پس برو لباسات رو عوض كن و فرمت رو بپوش تا دعوات نكرده  -

ها باال رفتم فرمم رو تن كردم و وارد اتاق  گفتم و از پله  «ی »چشم  پاشدم
نقشه وقتشه كه  ريم شدم.  رو عملس  و    یام  مرد خطرناک  كنم كوروش 

 .كثيفيه پس وقتشه از اين كارا زده بشه
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  ی اتو كرده  یهااز خدمتكارا داشت لباس  یاتاق بيرون زدم كه ديدم يك   از 
م  رو  دقيقه كه    برد یكوروش  چند  از  بعد  برگشتم  اتاقم  به  باز  اتاقش، 

باز و بسته شدن در رو شنيدم بيرون رفتم و داخل اتاق كوروش    یصدا
  یكه مخصوص كتش بودن با قيچ  ییهاشدم كمدش رو باز كردم و شلوار 

قيچ  م كوچيك  رو  سرجا  یخشتكشون  و  كردم  تا  و  قبليشون    یكردم 
 . گذاشتم 

 . اعصابت پنجول بكشم كوروش خان  یزدم وقتشه كه رو  یپوزخند

باز هم داشت سيگار    خوادیم  یچ  ینيشمن رفتم تا ببينم اين وحش  به
 . كردیكوفت م

 . سمتش رفتم و جلوش خم شدم به

 نياز نداريد؟  یارباب به چيز -

لبش برداشت و دودش رو تو صورتم فوت كرد    یشهرو از گو   سيگارش
 . ام گرفتكه سرفه

 ؟یديگه رو فرستاد یو به جاش يك ی چرا نيومد -

و تو حال خودتون نبودين موندنم جايز نبود من اهل   یارباب شما عصب   -
 . اون كارا نيستم 

 :زد و گفت ی چندش لبخند 

 !ست ني  یخوشگله اين كه چيز مهم  كنم یات مآهان من آماده -

م  از  آدم چقدر  زد خدايا  وقت   تونهیحرفش خشكم  باشه؟!  ديد    یكثيف 
 . نميگم  یچيز
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 .: برام ميوه بيارگفت

 . چشم ارباب -

  یچيدم يه سين  ی شيك  یها رو شستم و تو كاسهآشپزخونه رفتم ميوه  به
 . و قاچو برداشتم و جلوش گذاشتم  ی و پيش دست

 . برام پوست بگير  -

مبل نشستم و براش پوست    یرو محكم بهم فشار دادم و رو   هامچشم 
 . گرفتم

 . تو دهنم بذار -

هت حرفش موندم  تو  !ب 

هتت زده؟ گفتم تو دهنم بذار -  . چرا ب 

رو برداشتم و نزديک دهن كثيفش بردم    ی لرزون يه قاچ سيب  یهادست  با
خودش سرش رو نزديک كرد و سيب رو    ذارم یديد تو دهنش نم  ی وقت

 . خورد

هاش رو  به شيروان كه پشت سر كوروش ايستاده بود افتاد دست نگاهم 
هاش سرخ شده  محكم مشت كرده بود و فكش منقبض شده بود چشم 

ديد    ینزنه. كوروش وقت   یبهش انداختم كه حرف  یبودن با التماس نگاه
 . به عقب انداخت و شيروان رو صدا زد ی خيره شدم نگاه ییكه به جا

من نشست من هم از جام بلند   ییرو مبل روبه  ینگفت و اومد رو  یچيز
شدم خواستم برم كه كوروش دستم رو چنگ زد اما اين دفعه نترسيدم  

 : چون شيروان بود آروم برگشتم و دستم رو كشيدم و با طعنه گفتم 
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رو بگيره با دستور دادن    دست كلفتش  یارباب من تا حاال نديدم ارباب   -
 !ش رو نشون ميده خواسته

 :رو باال برد و گفت  ابروش

 ؟ یكردیو رو نم  ی اوه پس تو هم زبون داشت -

 !كره زمين زبون دارن من كه استثنا نيستم   یتمام موجودات زنده رو  -

 . كردیمحو نگاهم م یتعجب ابروهاش باال پريدن، شيروان با لبخند از 

 !كار دستت داد  یيهو ديدنكن  یدراززبون -

 داشتين؟  یدستم رو گرفتين كار -

 . فعاًل بمون -

 :رو به سمت شيروان برگردوند و گفت  روش

  خوام یم  كرد؟یم   كار یاين ميگه اهل اون كارا نيست پس پيش تو چ  -
 !ی ش كنبرام آماده

 .كردیم یاما تظاهر به خونسرد كردم یشدن فكش رو حس م  منقبض

 !من مثل تو كثيف نيستم ی دونی: خودت م شيروان

 !: پس برام كار كنكوروش

 . كار تو كار من نيست  -

اين دختر و نزديک شدن بهش رو بايد از    یپس حق دخالت تو كارها  -
 . یسرت بيرون كن
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 كه بهش عالقه دارم؟  یكن یچرا فكر م -

 مگه غير از اينه؟  -

از اونا، چرا يه جور ديگه    یخدمتكارا مهربونم! اين هم يك   ی من با همه  -
 ؟ یكنیفكر م 

نم   دلم  برا   دونم یاز حرفش شكست.  يا  ميگه  ته دل  ساكت كردن    یاز 
 . كوروشه

هام پر اشكه سر به  ديد چشم   یبهم انداخت وقت  یاين حرفش نگاه  بعد
 . زير انداخت

 !ی و با من شريک بش  یمانع کارام بش  ترسيدمی: خوبه پس مكوروش

من يه دختر پاک و معصومم    گرفتمیتحقير شدم داشتم آتيش م  ی حساب
 !ده؟ یم  یمن چه معن  یمن و درباره  یها اون هم جلوزدن اين حرف

 : رو به هم ساييدم و غريدم  هامدندون

 . یدر موردم بزن یی ها چنين حرف دم یدرست اما اجازه نم ی ارباب -

ما اين كاره و كثيفين دليل نميشه كه همه رو به يه نگاه ببينين!  اگه ش  -
 . گذرم یديگه از حرفتون نم یاما دفعه گذرهیاين بار م

از جا پاشد خيل  پشت  بود جور  یعصب   ی بند حرفم به شدت  كه    یشده 
 . ترسيدم شيروان هم از جا پاشد و نگران به من زل زد

 هان؟  یخورد ی: تازه چه گوه كوروش

 . داد زد رو  هان 
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برام كار كردن    - لحظه  اين  تا  محافظام كه  و  خدمتكارا  از  هيچ كدوم 
ها رو  شروين اين حرف  یجرعت گفتن اسمم رو هم نداشتن بعد تو ديد

 ؟یبهم زد دم در آورد

 : زدم و گفتم  یپوزخند

 !؟یدونیبعد خودت رو پدر م ی دونیاسم پسرت هم نم یتو كه حت  -

عقب  شديد شد و به سمتم اومد كه عقبگفتن اين حرفم عصبانيتش    با
 . رفتم 

 . بلد نيست  ی: بابا ولش كن جديده چيزشيروان

نه بايد ادب بشه چون اگه ازش بگذرم همه برام دم در ميارن من به    -
 . و خشن بودنم معروفم   یوحش 

هاش رو هم به ديوار زد  شد. دست  ک یستون خوردم اون هم بهم نزد به
ام  ترسيده  یهاعين يه گوريل بود و من يه جوجه زير دستش به چشم 

 . شد خيره

 :كرد و گفت  یاخنده

 !رو نشونت ميدم   ینه؟ باشه پس ترس اصل ی ترسیم -

به سرم بياره؟ كوروش بيرون    ی من قراره چه بالي  یمن جدا شد خدا   از 
 : و نگران گفت  به سمتم اومد یرفت شيروان زود

 كه چقدر خطرناكه؟   یدونیآزيتا؟ هنوز نم  یچرا دهن به دهنش گذاشت  -

 :درياييش زل زدم و گفتم یهاچشم  به
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جور  یوقت  - م   یاين  حرف  بدبخت  من  درمورد  انتظار    زدينیداشتين 
 !نگم؟ یچيز یداشت

توجه    - بهت  بفهمه كه  اگه  بودم  مجبور  نزدم  رو  حرف  اين  عمدًا  من 
 . كنهیرو اذيت مما  كنم یم

كه عمدًا اين حرف رو نزده تو  آروم شدم اين  یاين حرف رو زد كم  یوقت
داخل شد خشكم زد از    یها بود كه كوروش با لبخند ترسناكهمين حرف

 !در انتظارم نيست  یاين لبخندش مطمئنم چيز خوب 

 !رو نشونت ميدم زبون دراز  ی اآلن ترس اصل -

 ؟یباهاش بكن  یخوایم   كار ی: چ شيروان

 :كه ابروش هم شكسته بود اشاره كرد و گفت  یاون گوريل  به

 . كار اين رو انجام بده  یده روز  یقراره برا -

گفت و كار اين گوريل چيه نگاهم به شيروان افتاد كه رنگ    یچ  نفهميدم 
 . به رو نداره از ترسش لرزم گرفت

 نيست؟  ی: اين تنبيه زيادشيروان

 . : نه تازه هم كمشهكوروش

 !اما خطرناكه اين يه دختره پسر كه نيست  -

نيست كه بايد ده روز نصف شب تو قبرستون آدم بكشه براش    یچيز  -
 .یگور بكنه و دفنش كنه اون هم تک و تنها به همين سادگ 

 !بست خیشنيدن حرفش خونم تو رگام   با
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  خواستمیزه ممن تا  یخدا  كردم،یشيروان پشتم نبود حتمًا سقوط م   اگه
كابوسه اما هنوز    یكه فهميدم همه چرو ببينم، با اين  یخوش زندگ  یرو 

بر دهاننتونستم شب باز شود! مطمئنم    موقع یكه ب  یها بخوابم، لعنت 
فكرش هم ديوانه   ی حت یآدم بكشم؟ اون هم من؟! وا ميرم یشب اول م

 !اسكننده

 !حميد -

 . جانم ارباب -

ت مياد راه رو نشونش بده و برو بزار نه شب  اين دختر از امشب همراه  -
 .جا بخوابهبا خودش باشه كليد كلبه وسط جنگل هم بهش بده اون  یبعد

 جا؟ اون یاون رو نفرست  ی : اگه برات كار كنم قول ميدشيروان

 . كوروش باال پريد  یاز ابروها ی يك

 ! یبهش ندار یهيچ حس   یگفتیتو كه م  -

وسط جنگل،    یاما يه دختر و بفرست بهش ندارم    یاآلن هم ميگم حس  -
درست دفن كنه كار  و  بكنه  بكشه، گور  ديوانگيش    ی آدم  و  نيست مرگ 
  یبيشتر كنارش باش  یخواست یحتميه، شب اول هم دووم نمياره، تو كه م

 ؟ یکرد  یاآلن از تصميمت كناره گير

 . نه باز هم سر تصميمم هستم  -

ه باز تكرار كرد هر  اگ  یبعد  یخب پس اين دفعه رو ازش بگذر دفعه  -
 . كنم یبكن ديگه دخالت نم  یخواست  یكار

 : خاله نفس زنون اومد كنار كوروش ايستاد و با التماس گفت يهو 
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م  - خواهش  كار  كنم یارباب  دختر  اين  شرمنده    ی با  باش  نداشته 
اون    كنم یجا نبودم خواهش ممن اين  یمسئوليت تعليمش با من بود؛ ول 

 .رو عفو كن قول ميدم خوب تربيتش كنم كه باب ميلتون باشه

 : سر داد و گفت ییاخنده

  ی اما دفعه  گذرم، یباشه م  كنن؟ یكه همه ازت حمايت م   یمهره مار دار  -
خواستم    یاگه در كار باشه هم تو شيروان و هم تو سميه هركار  یبعد

 !شم باهاش انجام بدم حق دخالت ندارين از اآلن گفته با

نفس  كوروش رفتن  حميد كه  رو   یو  زبونم    یآسودگ  یاز  اين  كشيدم، 
از خاله و شيروان تشكر كنم كه با    خواستمینزديک بود منو به فنا بده! م

ديگه    یبه صورتم برق از سرم پريد! خاله بود خواست يك   یخوردن سيل
 .بزنه كه شيروان دستش رو تو هوا گرفت

 : اخم و تشر گفت با

دستت    یبعد  یدفعه  یكن یبارت باشه روش دست بلند م  سميه آخرين  -
 !جلو سگا  ندازمیم  برمیرو م

 : زد و گفت ی پوزخند خاله

  سوزه یدلم برات م   ؟یترس یاز بابات م   یول   ؟یچيه عاشق سينه چاكش   -
 !ی جرعت حمايت از عزيزانت رو ندار یبدبخت كه حت 

 : به شيروان انداختم و گفتم  یحرف رو زد و رفت با تعجب نگاه  اين

 .يا نزديش؟ كه اين حرف رو زد  یبهش نگفت  یچرا چيز -

 : زد و گفت  یلبخند
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  یآزيتا به خودت بيا و قو  ، یدون یكه تو نم  دونم یم  یچون من يه چيز   -
و اون بود كه بهت قوت داده بود    ی باش تو قباًل تو كابوست قوطه ور بود

ات رو شد،  معصوم و ساده  یراهه شخصيت اصلروبه  یاما حاال كه همه چ 
اما خيليا ممكنه ازت سوءاستفاده كنن پس تغيير كن عوض شو جواب  

كه در حقت شده رو بده ساكت نمون من اين دفعه رو    یو بد  یقناح
داد بعدنجاتت  اما  م   یم  رو    یقو  خوام یبا خودته،  ببينمت پس  تيز  و 

 !خودت كار كن

بند حرفش دست تو جيب شلوار اسپرتش گذاشت و رفت و من    پشت
 . هاش درگير كرده ول كردكه با حرف  یرو با فكر

م  گفتیم   راست قدرت كاف  خواستم یمن  و  اراده  اما  بگيرم    یانتقام 
خاله هم برام دم در آورده پس وقت    ینداشتم بايد رو خودم كار كنم، حت 

 . زدم و به آشپزخونه رفتم   یبازيه پوزخند

 . یداره گفته براشون ميوه بيار ی تو ارباب مهمون مهم ی : هسميه

  ی دونیخودت م  خوره،یبر نم   ییبه جا  یتر حرف بزن اگه يه نمه با ادب  -
رو آماده كنيد من يه سر    یكه شستن ميوه با من نيست تا شما همه چ

 . هام رو مرتب كنم و برگردمرم لباسب

بهم انداخت و رفت سر كارش هه همه خاله دارن ما هم    ی نگاه  ی برزخ
 !خاله داريم 

كوچيک كه داخل    یهایشدم كرم خاك   ی به اتاقم رفتم وارد اتاق سر  سريع 
آبروت رو ببرم كه    یجعبه بود رو برداشتم و داخل جيبم گذاشتم، جور

 !ش خان كورو   یفكرش رو هم نكن یحت
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ميوه رو    ی آماده است، خوبه كاسه  یآشپزخونه برگشتم ديدم همه چ   به
  ی بشم جعبه رو داخل كاسه خال   یكه وارد سالن مهمونبرداشتم قبل از اين

جور چرا    یكردم  بدونن  مقصر  رو  من  نباشه كه  ديد  قابل  گذاشتم كه 
وارد شدم و كاسه رو گذاشتم حدود سه مرد بودن.    یبا لبخند  ؛ینديد

 . جوان یو يك  نسال دوتا ميا 

 :پسر جوان گفت اون 

 كوروش خان خدمتكار جديده؟   -

 . آره خدمتكار شخصيمه -

 . خوشگله ی آهان، بهش نمياد خدمتكار باشه آخه خيل -

 چيه چشمت رو گرفته؟  -

 . آره ییيه جورا  -

همين زود برگشتم، باز دوباره    یراها رو نداشتم بشنيدن اين حرف  تحمل
شلوار  یچا همون  دقيق  بردم، كوروش  براشون  آجيل  و  كه    یو كيک 

قيچ  رو  به    یخشتكش  با خنده  تاشون  بود هر سه  پوشيده  بودم  كرده 
زدم و رفتم    یشورت قرمزش خيره شده بودن بچرخ تا بچرخيم، پوزخند

 . ین مهمونداد زدن اسمم دوييدم داخل سال یصداسركارم كه يهو با  

 . بود ستاده ی به خون نشسته وسط سالن ا ی هاو با چشم   یعصب  کوروش 

 ن؟ یبله ارباب کارم داشت -

 :که همانند داد زدن بود گفت  ییصدا  با

 چرا پر کرم هستن؟  هاوهی م -
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 : دادم و گفتم  رو متعجب نشون هام چشم 

شخص   دونمینم  - خدمتکار  فقط  من  شستن  خدمتکارها  شما    یارباب 
 !کنمیکارها دخالت نم   نیدر ا هستم و 

 : حرفش گفت  یدر ادامه یداد با

 است؟ خشتکم چرا پاره -

لباس  - شما  م ارباب  رو  خودمون    یحت  یی شوخشک  دیدیهاتون 
 !میکه باعث پاره شدنش بش   م ی شورینم

 : مهمون هاش کرد و گفت روبه 

اندازه  - به  امروز  بزرگ   م ی کرد  ییآبرویب   یکاف  یشرمندتونم  به    ی من رو 
 م؟ ی رو ادامه بد بحثمون ی ماباق  شهیم  د یخودتون ببخش

که روش    هابی از س  ی کیزد،    یپوزخند صدا دار  هاانسالیاز اون م  ی کی
 کوروش پرت کرد   یبود رو جلو پاها  دهیخواب  ی کرم به طرز قشنگ

 : گفت  و 

کت و شلوارش پاره پورن انتظار    و   خورهیخراب م  یها وهی که م  یکس  -
خودش    یبرا  ادی یدلش نم  ی وقت  م ی کن  یاشته باشه که باهاش همکارند

 !شه یخرج کنه حتمًا تو همکار شدن هم طمع کار م 

 : به اون دو نفر کرد و گفت رو 

 . م یوقت گرانبهامون رو حدر داد ی کاف  یبه اندازه م ی بر  دیپاش -
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  کنمیخواهش م  ن یشما که از شهرت من خبر دار  ستی طور ن  نینه نه ا   -
 . کنم یاآلن درستش م  دینی بنش

د اونا م   یاز جا   گه یکه  بودن مرد  پاشده  رو   یدکمه  انسالیخود  کتش 
 بست و در اون حال

 : گفت

 ؟ یداریبرم ها وهی م  یها رو از رو کرم  یدرست کن  یخوایرو م یچ -

ب   یسر هم  سر  پشت  و  داد  تکون  چه    رونیبراشون  هر  رفتن کوروش 
بود،حاال جنگ    دهیفاینگهشون داره ب   تا زدیم  شیخودش رو به آب و آت

 !شه یشروع م  ی اصل

حال   یهاچشم   با در  نشسته  خون  پره  یبه  شدت    اشین ی ب  یهاکه  از 
 .داخل اومد شدیباز و بسته م ت یعصبان

 . دیزد که هفت ستون عمارت لرز  یداد چنان

 ؟ ییکجا  هی : سمکوروش

 . هراسون با دو وارد سالن شد خاله

 زدینفس منفس دن يياز شدت دو  که یدرحال

 : گفت

 ؟ یهست  یشده چرا انقدر عصب   یجانم ارباب چ  -

رم بودن؟  ها وهی چرا م ی ستی مسئول و بزرگ خدمتکارها ن مگه تو -  پر ک 

 : متعجب گفت  یهابا چشم  هیسم
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م داشته باشه چه  کر   دونهیکه    م یداشت   یاوهی تا حاال م  ی ارباب ما از ک    -
رم  !نبود  یزیچ  م ی شست یها؟! وقتبرسه به ک 

 : گفت  ییاحالت مسخره با

نشستن، اعصابم به شدت بهم    ها وهیم   آره حتمًا پرواز کردن و اومدن رو   -
نفر تو رو بکشم خودت بهتر    ن یبشنوم تا اول  یی صدا  هی  ه یکاف  هیسم  ختهیر
پر بزنه چه برسه به آدم پس    دیمگس هم نبا  یمواقع حت  نیتو ا   یدونیم

 فهم شد؟  ر ینمونه ش ی کن بذار برن کس  لیهمه رو تعط

 : گفت  تندتند

 . شهی بله، بله ارباب چشم اطاعت م -

برم که خاله دستم    خواستم ینگاهم کوروش رو تا اتاقش بدرقه کردم م   با
 د یکش  رو 

ش  هازده بود انداختم بعد به چشم   چنگ  به دستش که دستم رو   ینگاه 
 : گفتم   و 

 شده؟  یزیچ -

 کار توئه مگه نه؟  -

 : گفتم   لکسیر

 ؟ یزنیحرف م یدار یاز چ -

رم -  !ها؟ کار توئه مطمئنم اون ک 

 ؟ یخب که چ -
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 . زدم و به اتاقم رفتم  یبه من انداخت و رفت پوزخند  ینگاه  یبرزخ

  وار ینبود، تو سالن نشسته بودم و داشتم در و د یشب از کوروش خبر تا
نبود    ی کنارم نشست، اون هم کس  یکه حس کردم کس  کردم،یرو نگاه م

 . روانی جز ش

 ؟ ی: خوب روانیش

 بد باشم؟ دیمگه با -

مواظب باش    یکار تو بود؛ ول   دونم یافتاده، م   یامروز چه اتفاق  دمیشن  -
 . کنم یخواهش م

  ی زیلحظه به بعد، از چ   ن ینترسم، من از ا  یزیعوض بشم و از چ  یگفت   تو  -
 . روانیندارم ش ی هراس

 : گفتبهم انداخت و   یقیعم   نگاه

 ؟ یمطمئن -

 : گفتم   دی ترد  یالحظه بدون 

 . معلومه که مطمئنم  -

 : جا پاشد و گفت از 

 . ت برم استراحت کنم من با اجازه -

 ؟یخوریشام نم  -

 . استراحت کنم  ی کم  خوامیم ترکه، یخستمه، سرم داره م یل ینه خ -

 . داشتم  ی سوال هیباشه، فقط قبلش  -
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 جانم بگو؟  -

عج   هیجانمش    از  داد، جور  ی بیحس  م   یبهم دست  دلم    خواست یکه 
 . دوباره حرفش رو تکرار کنه

 سهر...سهراب بهتر شده؟ درمانش جواب داد؟ سودا خوبه؟ -

 :زد و گفت یگرم   لبخند

بهتر شده، هم درمان جواب    سواالت  ی تاجواب هر سه  - بله است، هم 
 . شدن باهم مچ یروزا بدجور  نی داده، هم سودا خوبه، ا

ها  نگفت و از پله  ی زیچ  گهی انداختم، اون هم د  ن ييزدم و سر پا  یلبخند
بخش درست کردم، داخل  دمنوش آرام  هیباال رفت، به آشپزخونه رفتم،  

گرفتم،    شی گذاشتم، و راه اتاقش رو در پ  یگرد  ینیتو س  ختم یر   یفنجون 
چند تقه به    دم، ی دم در اتاقش رس  ی سردرد بخوابه، وقت  ن یبا ا   اد یدلم نم

اش به من اجازه ورود داد، در رو باز کردم که  خسته  یزدم، که با صدا   در 
گذاشتم و به    ی پاتخت  یرو رو   ین یس  کنه،یرو تنش م   شرتشیداره ت  دمید

 . کاسه خون بودن زل زدم  هی یشدت خستگ که از   شيي ای در یهاچشم 

 ه؟ یچ  نی: ا روانیش

 .سردردت بهتر بشه کنهیبخشه، کمک م دمنوش  آرامش -

 . یدیمتشکرم زحمت کش -

  یکه گمونم اصاًل نتون   ،ی سردرد بخواب  نیبا ا  ومدی دلم ن  ست،ین   یزحمت  -
خواب    ن یا  نی هم   یبرا  ،ی بخواب قبل  حتمًا  درست کردم،  رو  دمنوش 

 . بخورش
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از    یکه دست کم  یبه من انداخت که سرشار از عشق شدم، نگاه   ینگاه 
رفتم، موندنم   رونیب  یحرف چینگاه من نسبت به اون نداره، بدون زدن ه

 . ستی ن ز ی اون هم در حضور کوروش جا  جا، نیا

رو  قول خودشون روبه  به  هیهمون سم   ا یاومدم، با خاله    نيي ها که پاپله  از 
 .شدم

 :گفت  زد و  یپوزخند

 ؟یت بودکنار معشوقه  هیچ -

 به تو مربوطه؟  ایآ  -

 . نیرسینم  گه یوجه به هم د  چیچون به ه  سوزه، یدلم براتون م -

 .یعمارت گذروند  نیدلت به حال خودت بسوزه، که تمام عمرت رو در ا   -

 . در هاون   آب دنیآدم احمق مثل کوب  هیسر به سر گذاشتن  -

 فاش بشه؟  تیاصل   تیکه هو  یترسیرفتم، نم   زمیعز  یبه خاله -

 :به من رفت و در ادامه گفت یاغرهچشم 

 . ببر تو اتاقش ای شام ارباب حاضره، ب -

افتاده که خاله    یاتفاقات   هیحرفش عقب گرد کرد و رفت، حتمًا    بندپشت
 . ارمیمن دم در آورده، بهتره سر درب  ی برا یجور نیا

به    یبزنم، نگاه  در   کهنیها باال رفتم قبل از ا از پله  ینی از برداشتن س  بعد
گردان رو نامحسوس  قرص روان  ستین   ی کس  دمید  یاطرافم انداختم، وقت 

  دييدر آوردم و تو سوپش حل کردم. چند تقه به در زدم، با بفرما  بم یاز ج
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  د یکشیبرگ م   گار یاش نشسته بود و ساناپهک   یکوروش داخل شدم رو 
 گذاشتم  ز یم  یرو رو  ی نیس

 : گفتم   و 

 ؟یالزم ندار یاگهی د ز یچ -

 ؟ یکنینم م ی تعظ دنم یبا د گه یچرا د -

 !تموم شده ییفرمانروا یاما دوره دیببخش -

 . رو تو صورتم فوت کرد که به سرفه افتادم گارشیس دود

 . روبه راهه تی اون موقع انگار کارساز نبود، هنوز هم زبون دراز دیتهد -

 د؟یالزم ندار  یزیچ -

 . کنم یزبون درازت رو کوتاه م نیا  یروز هی -

 !ست ین  بیآرزو بر گور  خران ع -

سمتم    ی حرفم جر  ن یا  دن یشن   با به  و  رو   ورشیشد  رو    یبرد دستش 
 . که نفس کم آوردم  یردنم گذاشت و فشار داد جورگ

 : زدم و گفتم  یخندپوز 

به  یول  ،یزبونمو کوتاه کن   یخوا یم  یگفتیم  - تو  بازو  زور  رخم    حاال 
 ؟یبکش  من رو   یتونیم   یکه چ   یکشیم

م  من دور    شد، یم  تر یجر  و   تر یاون عصب  و   زدم یحرف  حصار دستش 
اما حاضر   دم،یکشیآخرم رو م  یهاداشتم نفس کردیتر م تنگ گردنم رو 

 :اومد تو با داد گفت نیدر به شدت باز شد شرو هوی ام ینبودم کوتاه ب
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 !شی کشت  ؟یکن یم  کار یچ  یبابا دار -

 . ادب بشه دیدختر با نی دخالت نکن، ا گه ید یک ی  تو -

  یقیاون رو از من جدا کرد نفس عم   جت به سمت باباش اومد و   مثل 
  ی کشدار  و   قیعم   یهاصورتم کبود شده بود نفس  کردمیحس م   دمیکش
 : نگران گفت  و   دييبه سمتم دو ن یشرو  دم،یکشیم

 داده؟ یبه کشتن م شده که بابا داشته تو رو   یچ ؟ یخوب -

 !فقط جوابش رو دادم، جرم که نکردم -

 . دیکش  ییاپووف کالفه نی شرو 

د  ن یا  - نم   گه یدفعه  نظر    گذرم، یازت  در  برات  رو  دفعه  اون  مجازات 
 . دنبالت ادی م  دیخودت رو آماده کن حم رم،یگیم

 ... . ی: بابا خواهش م نی شرو 

 : و با داد گفت  دیادامه بده وسط حرفش پر  نذاشت

دفعه    ن ینجاتش دادن ا  ی اون بار  هی و سم   روانی، شدخالت نکن  گه ی تو د  -
 . بخورم شامم رو  خوامیم  رونیب د یحاال هم بر ست، ین  یگذر  گهید

  د، یبه اتاقم برم که دستم رو کش  خواستم یم  م،یرفت   رونیب  ن یشرو   و   من
 .کرد  یدستم رو برداشتم که معذرت خواه عیسر

 شده؟  یچ -

  یچطور  هیکار سخت   ،یدهنش گذاشت بهچرا دهن  تای: من نگرانتم آزنی شرو 
 ؟ یایاز پسش برم
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 : گفتم   زدم و   یلبخند

بهم زد که به خودم اومدم؛ و خود    یحرف  ی کی  ترسم،ینگرانم نباش نم   -
 .ندارم  یترس   گهیکردم د  دایرو پ  م ی واقع

م   رو   ی نگاه کس   ی نی سنگ چشم   کردم یحس  به    یهادنبالش که گشتم 
ا  دونم یم ن  دمیرس   روان یش  یی ایدر با  رنگ    نیهم هم   نی شرو   کهنیچرا 

  ی بعد از نگاه  اس،گهید  ز ی چ  ه یبرام    روان یش  یچشما  ی داره؛ ول  چشا رو 
  ی عشق   و   یابراز نگران  ی بعد کل  نیکه پر حرف بود به اتاقش رفت، شرو

 . نبود وارد اتاقش شد ندیخوشا   رامکه اصاًل ب

بود که روزها    جانی ا  شیدارم، خوب   شیکه در پ   یراه  موندم و اتاقم و   من
  خوام یقبرستون؛ بهتر چون م  تو  ها رو اما شب  گذرونمیرو داخل عمارت م 
گردان حل کنم چند دست لباس  کوروش قرص روان  ی هر روز داخل غذا

داخل کوله و  صدا  م ی پشتبرداشتم  با  خودم    یگذاشتم  به  در  شدن  زده 
 . بود ه یو باز کردم سم دوشم انداختم و در ر  ی کوله رو رو   دماوم

 . منتظرته  دی: حمهیسم

 . امآماده -

 ؟ یترسیم -

 ؟ینگرانم شد یبگ  یخوایم  هیچ -

 . هینیب شیقابل پ  ر یرفت، رفتاراش برام غ  نيي نگفت و پا یزیچ

عقب گرد    یحرف  چیبدون ه  دیمن رو د  یتو سالن منتظرم بود، وقت  دیحم
  م یتا دم در همراه   نی کرد و رفت. من هم پشت سرش قدم برداشتم، شرو 
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  ومد ین   روانیام کرد، اما شانداختناش هم بدرقه  که یخاله با اون ت   یکرد حت 
به بالکن    یآخر نگاه  یاز من دوره لحظه  یروزها بدجور  نیدلم گرفت ا 

اون من   کهنیشدن پرده شدم، از ا  دهیکش   هویانداختم که متوجه  تاقشا
 . رفتم  دیآسوده دنبال حم  یدلم قرص شد و با قلب  کردیرو تماشا م 

ب  یوقت عمارت  اما کم همه  م یزد  رونی از  بود،  روشن  دورتر  جا  کم که 
تارهمه  میرفت یم نم  و   کیجا  بود.  تر  دونم یترسناک    ی هاآدم  پیچرا 

نم و گفتم که  قبرستون گور  ترسمیشجاع رو گرفتم  تو  تنها  و  ! من تک 
خودت کمکم کن،    ایخدا  ارهیفکرش من رو به لرزه در م   یحت  یبکنم؟! وا
م  ای  شم ی م   وونهی د  ایچون   م   کنم یسکته  من  رو    مردمیحاال  جوابش 

 . کار از کار گذشته  گهی به غلط کردن افتاده بودم اما د دادم؟ینم

نبا  ،ی کنیفقط دفن م   ، یآدم بکش   زارمی: نترس نمدیحم ارباب    د ی البته 
م رو  من  چون  حالت    هیلطف  ه ی  نی ا  کشه یبفهمه  به  دلم  چون  من  از 

 . شی بکش دیسوخت اما شب آخر  شب دهم خودت با

 . ها حل شداز مشکل یک یشکرت  ایخدا

 . ممنون  -

انجام ندادم، عادت کردم هر روز آدم    نی ا  یول  - کار رو فقط بخاطر تو 
 !شم یم   وونهی آدم نکشم داگه ده روز  ، ییبکشم مثل وعده غذا

  رحمیآدم انقدر ب   شه یگرد شدن مگه م  هامچشم   یرحم یهمه ب  ن یا   از 
 !کشتن خوراکش باشه؟  باشه و 

  ی رحم یاز ب   ر یغ  یدست ارباب بودن انتظار  ر یز   ار،یبه مخت فشار ن   ادیز  -
 !و آدم کشتن وجود نداره 
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ا   یزیچ از  لحظه  به  لحظه  فقط  کش   نینگفتم  همراهمه    یآدم  که 
از    ی وفتی کنم به گوه خوردن ب  یکار  خورمی. کوروش قسم م دمیترسیم

و سرد بود    کی تار  یحساب  دمیکرده. به قبرستون رس  ی باز  م ی بس با زندگ
  یی در قبرستون خراب بود و صدا   ، یلزرم گرفت هم از ترس هم از سرد

 .پته افتادم. به تتهانداختیدلم م  به سکه تر   کردیم  جادیا

 ؟ یک...کنارم بمون  شهی ..میم -

 . شهینه نم  -

 : به دستم داد و گفت یبه سمت در هل داد، فانوس  رو  من

کلبه    دیهم کل  نی هم کنارشه ا   لیاون جسد کفن شده وسط قبرستونه، ب  -
 . خوابت یبرا

افتاد عقب گرد کرد و رفت    نیزم  یبه سمتم پرت کرد که رو   رو   یدیکل
بهم    ی که از شدت ترس دنبالش رفتم. به سمتم برگشت چنان نگاه ترسناک

 . رفتمیعقب م انداخت که خود به خود عقب

 . کشمتیخودم م یهابا دست ای  یریم  ای -

دو   از  قبرستون  داخل  ترس  افتادم.    یرو   دميي شدت  شده  جسد کفن 
به دور    ی! نگاهترسمیم   ایشدن خدا  ر یهام سراز اشک  زدم، یفس م ننفس

تار انداختم  قبرستون  اطراف  گاه   کیتار   کیو  و  در    ژ یق  یصدا  یبود 
زود کارم رو بکنم و به    دیفرستادم و پاشدم با  یلب صلوات   ر ی ! زاومد یم

رو در دست    لیرو خوندم و ب   یالکرستیکلبه برم تا سکته رو رد نکردم. آ 
گرفتم فانوس رو کنار پاهام گذاشتم و شروع به کندن قبر کردم اما مدام  

 . فرستادمیلب م ر یصلوات ز
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  گهیفکر کنم د   د یرسیقبر م  ی شد و سرم تا لبه  ق یگذشت تا عم  هاساعت
  دم یشن  یی پا  یکه صدا  کردم یرو پاک م   م ی شونی باشه! داشتم عرق پ  یکاف

تو رنگم   خی هام  رگ  خون  نزد  یصدا  د،ی پر  بست،  لحظه  هر    تر کیپاها 
و خودم   دنیلرزیهام م جرعت سر بلند کردن نداشتم دست یحت  شد،یم

و    ق یعم  ی هانفس  ی پاها متوقف شد و حاال صدا  یبودم. صدا  تهرو باخ 
با    ی ول  ر یاآلن جونم رو بگ  نیهم   رمیاگه قراره بم  ایخدا  دمیشنیکشدار م 
 . رمیترس نم

 . اشهدم رو خوندم گه یحرف زدن دو نفر د  یصدا با

 . ادیخون تازه م یاممم بو -

 !امشب خورا کمونه  نیآره ا  -

قبر دراز بکشم    ی تو خواستم یمن بدبخت شدم. آروم سر خوردم م   یخدا
از حد گرد شدن    شیشد چشم هام ب   دهیدستم کش  هوی که    ننیتا من رو نب

  ن ی زم  یشد، من رو رو شدم، فانوس خاموش    ده یاز شدت ترس! به باال کش 
که    رفتم یعقب م عقب  ص یتشخ   رقابلیبودن و غ   اه یپرت کردن سر تا پا س

 . فرار نداشتم  یبرا ییجا  گهیو د وردم به جسد خ 

 ن؟ی هست  ی ...کیاصاًل شما ک ن؟ ييخوایاز جونم م یچ...چ -

 . م یجسد کار دار  نیفقط، با ا  م یخوا ینم  یزیما چ  -

 : و با ترس گفتم   متعجب

 کار؟ یچ ن یخوایجسد رو م نیا -

 . بدنش فاسد بشن، برو کنار یممکنه اعضا  ر یوقتمون رو نگ  ادیز -
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به طرفم اومد شالم رو    شونیک یذره تکون هم نخوردم.    ه ی  یترس حت   از 
پرت کرد. حس    یگریشد و طرف د  ده یکه موهام هم باهاش کش  دیکش
ر  کردمیم از  رفتن   شهیموهام  شده  به سمت جسد کفن  شدن،  ،  کنده 

فرو کردن که از شدت ترس   شنهیتو س   رو   غیت  هویباز کردن و  کفنش رو 
 .دمی کش  یغ یشک ج  و 

زد تمام    رونیزدنم همانا و لگد خوردن فکم همانا! خون از دهنم ب  غیج
خودم    دند، یلغزیهام م گونه  یهام رو کمکم کن اشک  ا ی خدا  دیلرز یبدنم م

بودم. خون  بغل کرده  رو  یرو  م لباس  ی که  لرزه  افتادیهام  به    ییاو  که 
  ی برا  رو تماشا کنم   دنیاون چه انجام م  تونستم یجونم افتاده بود، نم

روح و روانم پنجول    یمحکم بستم اما صداهاشون رو   رو   هامچشم   نی هم
 . دیکشیم

 . شد ایداره، شام امشبمون مه  یعجب جگر -

 !کنه یدار مهم ما رو پول  شهیکل   نیآره ا  -

. )دوستان،  م ی کنیسحر و جادو هم استفاده م  یهاش برادرسته، از روده  -
وجود داره در قبرستون خودمون، مشاهده شده که   یز یچ  نیواقعًا همچ 

 .( کننیتازه سحر و جادو درست م  یبدن مرده یگرفتن اعضا  با

 ها واقعًا ترسناک بود، حرف ن یا دن یشن

هام  ست کرد؟! همچنان چشم بدن سحر و جادو در   یبا اعضا   شه یم   مگه 
به زانوام زده شد که ناخودآگاه چشم    ی لگد  هوی  هم فشار داده بودم  یرو 

که از خون قرمز    یدیکه نگاهم بهش افتاد کفن سف  یز یچ  ن یباز کردم اول
 . بود
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تا گرگ  پاشو برو جسد  - با استشمام بو رو دفن کن  خون سمتت    یها 
 !حمله نکردن

  ک یرو جمع کردن و رفتن و من موندم با    لشون یحرف رو زد و وسا  نیا
 !جسد آش و الش

باعث شد که    شدیم   دهیشن  کیگرگ که از نزد  یهازوزه  یصدا  دنیشن  با
از    شتر یهوا و ب   ی عجزم رو جزم کنم و از جام بلند بشم دستام از سرما

 . دیلرز یترس م

 . کناره جنازه افتاد  کیپالست کیسمت جسد رفتم که چشمم به   واش ی

و    ف ی جنازه رو داخل کفن کث  دمشیو به صورت دستکش پوش  برداشتم
  یو سرما  یکیجمع کردم و بستمش و سمت قبر هولش دادم تار  یخون

ها باعث شد که حرکاتمو تندتند کردم و با  گرگ  یهازوزه  ی هوا و صدا
  م ی شونیپ   ی رم که تموم شد عرق سرد رو کا  ختم یجسد خاک ر   ی رو   لیب

آدم    ک یام رو بردارم که با  پاک کردم برگشتم که کوله  م ی خاک   ن یرو با آست 
رو شدم.    اهیس به  رو  احساس کردم، چشمام    یدیضعف شد  هو یپوش 
ول  یاه یس افتادم؛  و  هوش  یرفت  احساس    مو ی اریکامل  ندادم  دست  از 

  ه یال  تونستم ینم   ی که داشتم حت  ی دیکردم که اومد طرفم از ضعف شد 
گردنم    ر ی دست ز  ک یپاهام و    ر ی زدست    ک یچشمامو باز کنم اومد باال سرم  

گذاشت و بلندم کرد عطر خوش سردش باعث شد فکرمو خاموش کنم و  
 .برم یقیبه خواب عم 

نفس    ه یکه هستم بگم.    ییاز جا   تونم یکه م   یزیتنها چ  ی کیو تار   یک یتار
هام کم بشه باعث شد سرعت قدم نی نفس کم آوردم و ا دم یدویفقط م 
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در کتف چپم حس    یزیناگهان ت  دمیشنیم  کیقدماشون رو از نزد  یصدا
 !دم یو از خواب پر دمیکش  یغی کردم، ج

العملم دست زدن به    ن یعرق بودم اول  سیخ  زدمیم   نفس نفس عکس 
ل به  نگاهم  بود!  سالم  بود  رو   وان ی کتفم  افتاد    یپاتخت   یآب  تخت  کنار 

به    ی نگاه  ه یآب نفسمو جا آورد    یخنک   دمینفس سرکش  ه یبرداشتم و  
کنار در بود بلند شدم،    م یکلبه بودم. کوله پشت   هیدور و ورم کردم داخل  

لباس برش و دست  برداشت  یداشتم  رو  بود  لباسکه داخلش  با  و    ی هام 
تا قبل از به هوش    یکیآب معلوم بود    یاز عرقم عوض کردم از خنک   سیخ

اما ک  بود  م  یاومدنم کنارم  خدا  آخر    یعنی  دونه،یبود؟  شخص  اون 
دستم    ی به ساعت مچ  یآورده؟ نگاه   جا نیبود؟ که من رو ا   ی ام کلحظه

وا به    عیر شده! س  رمید   یانداختم  بدوبدو  و  پام کردم  رو  سمت  کفشم 
  کردن یبا تعجب به من نگاه م   شدنیکه رد م  یمردم  دم،ييعمارت دو

دو  دادمینم  یتی اهم به  م  دنم یو  عمارت    که نیهم  دادمیادامه  در  دم 
دست  دمیرس و  شدم  روخم  رو  نفس  یهام  و  نفس  زانوهام گذاشتم 
و    ر د  خواستمیحالم جا اومد و م   که نی . همزدمیم باز شد  بزنم که در 
 . م یاومد چشم تو چشم شد  رون یب  روانیش

 ؟ ی: خوب روانیش

 سر کار؟  یبر یخوا یفعال آره، م  -

 ؟یالزم دار یزیآره چ  -

 . نه ممنون، مواظب خودت باش -

 . طورنی هم  هم   تو -
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اون گوشه پارک شده بود سوار شد و رفت،    نشی رفتم تا رد بشه ماش  کنار 
عوض شده؟ سرد و خشکه! افکرام رو پس زدم و    چرا رفتاراش  دونم ینم

جد  مجازات  باز  تا  شدم  اون    نييتأ   دنم یرس  ر ید  یبرا  یدیداخل  نکرده 
 . یعوض

نگران به سمتم    دنم یرو شدم با دبهوارد سالن شدم با خاله رو   کهنی هم
 : اومد و گفت

 به سرت اومده چرا فکت کبوده؟   ی چ ؟یخوب   تایآز -

 .که دردم گرفت و صورتم جمع شد   دمی به فکم کش یدست

  یامروز کار  ستی کبوده، برو استراحت کن الزم ن  یلیبهش دست نزن خ  -
 . یانجام بد

  ی خاله شما توهم  ره،یبرام در نظر بگ   یدیباز مجازات جد   خوامینه نم  -
 ؟یزنیم  یزیچ  ؟یهست

 : تعجب گفت با

 !ه؟ی رت چ هان منظو -

 !ی کنیم یابراز نگران  ای یندازیم  کهی ت  ایآخه  -

هام رو  بهم انداخت و رفت من هم شونه  یقینگفت فقط نگاه عم   یزیچ
  نمیبرم بب   یکنم اله  دارشیباال انداختم و به اتاق ارباب رفتم تا از خواب ب

آم دستنی مرده  که  !  بردم  باال  کردن  دعا  شکل  به  رو  از    یک یهام 
  ی در زدم ول   دمیدم در اتاقش رس   یخدمتکارها با تعجب نگاهم کرد، وقت 

دعام مستجاب شده و مرده؟ با تعجب باز در زدم؛    یعن ی  دمینشن   یی صدا
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  ده یخواب   ل یگور   نیع  دمیدر رو با ضرب باز کردم که د  دم ینشن  یی صدا   ی ول
 . و به سمتش رفتم   دمیکش   یاو خروپفش به راهه پوف کالفه

  دارش یتالش کردم ب   ینداشت، هر چ  دهیو صداش زدم فا  دادم  تکونش
  ن یا  ترسمیچون م   زم یروش آب بر   تونستمینشد که نشد! نم  دار یکنم ب 

بدن براش    یرو بشکافم و اعضا  ی دفعه بگه مثل اون دو نفر شکم کس 
زدم و کوروش با    یغ یج   هوی بودم که    ستادهی . در مونده وسط اتاق اارمیب

 : شد و گفت ی عصب  نم دیبا د د،یترس از جا پر

 ؟ یمرض دار یزد  غ یج ی چ یبرا -

  غ یمجبور بودم ج د،ینشد   دار یب زنم یساعته دارم صداتون م  هینه ارباب   -
 .دیبزنم ببخش 

ا   کوروش  چون    هو ی  که نیاز  تعجب کرد  شدم  آروم  و  حرف گوش کن 
 . بهش ندادم یجواب دندون شکن 

 شده؟ یگذار بود. فکت چ   ر یتأث شب یترس د که نینه مثل ا  -

 . افتادم  یچی ه -

 . آماده کن آهان وان رو  -

  د یفهم  که نی نرم نکنه کار اون دفعه رو تکرار کنه. مثل ا  ا یبودم برم    مردد
 : که گفت

 .ندارم تینترس کار  -

به  هر  اعتماد  چند  و   یول  ست؛ی ن  یحرفش  شدم  حمام  رو  داخل    وان 
زدم و وارد آشپز    رونیگلوش خفه بشه از اتاق ب   آب بره تو  یاله  پرکردم
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که    یپله طور  آماده شده رو برداشتم و تو راه  یغذا  ینی خونه شدم. س
متوجه نشه قرص روان گردان که داده بودم پودرش کنن رو داخل    یکس 
 !و هم زدم تا کاماًل حل بشه  ختم ی ر  وهیآبم

تاره    هیگذاشتم و    ز یم   یرو، رو   ین ی اتاق شدم هنوز تو حموم بود س  وارد
که چشمم به    رونیمرباش گذاشتم، برگشتم که برم ب  ی مو از موهامو تو

به سرم زد    یفکر شوم  هی  هویتختش افتاد.    یو شلوار کرم.رنگ رو   کت
جوهر    کمی خشتک شلوارش    یرو برداشتم و رو   ز یم  یخودکار قرمزرنگ رو 

 . رونی و دوباره مثل اول تاش کردم و از اتاق زدم ب ختمیر

نقشه هامو مرور کردم    دمیتخت دراز کش   ی اتاق خودم برگشتم و رو   به
هام اومد. انقدر  رو لب  یپوزخند  ادیکه قراره به سر کوروش ب  ییو از بال

نم بودم که  فکر  و صد  یچطور  دونم یغرق  با سر  برد.  از   ییاخوابم  که 
  ی چ  م ی بچگ  یبه روزها   دیذهنم پرکش  هوی  کنم یچشم باز م   ومدی م  نييپا
مادرم بود؟!    یهاپدر و خنده  یکوروش صدا  یبه جا سر و صداها  شد یم

دم از عروس    یبودم و تو اون سن کودک   دهیرو پوش  م یکه لباس محل   یوقت
لب خطاب به خاطرات تلخ درون مغزم    ر ی. همونطور که ز زدمیبودن م 

 ... . ستی ن  ی کیبرف اتفاق رمانت   دنی که سردشونه، بار  ی ملت   یبرا  گفتم یم

 .رون یب  زنم یو از اتاق م  کنمیشدم و سر و رومو مرتب م  پا

 *** 

 کل  یدانا

  هیاش رو بخوره،  نشست تا صبحونه  ز یم   ی پا  ز ی از همه چ  خبر یب   کوروش 
داخل دهنش گذاشت، که حس    دش گرفت و خو  یکره و مربا برا  یلقمه
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چ  لقمه  یزیکرد  وقتداخل  د  ی شه  آورد  در  رو  مو    د یلقمه  داخلش  که 
غذا حالش بهم خورد.    یهست! حالت تهوع بهش دست داد و از همه

مو داخل غذاش    ن یا  دن یو حساس بود د  ی سواسو   یکه حساب   یکوروش 
نکرد نخورده پاشد    دادیاما عجله داشت و داد و ب   شه،یباعث جنونش م
قرمز شلوار بشه،    یهامتوجه لکه  کهنیبدون ا  د،یرو پوش  و کت وشلوارش

  ی ک یجلسه    شد و به شرکتش رفت. تو  نی و آماده سوار ماش  پیت   خوش
شده بود    فی که از جوهر قرمز رنگ کث  شاز شرکا نگاهش به شلوار کورو 

 . دیب پرس و متعج  ر ی افتاد و متح

 !فهیقربان شلوارتون کث -

 : حرف بود که گفت نیکه جفت آن نشسته بود انگار منتظر هم   یخانم

 ن؟ی کرد  کار ی شما چ هیآقا شلوارتون خون  -

 .شده بود یعصب   یحساب  کوروش 

 د؟ یکنیم مکه مسخره  دهی رس ییکارتون به جا  هیمنظورتون چ -

همچ  - ما  قربان  بندازنگاه    هی  م،یندار   یجسارت   ن ینه  شلوارتون    د یبه 
 .دیش یمتوجه م

هاش  انداخت که چشم   ی به شلوارش نگاه  کرد و   خم   سرش رو   کوروش 
گردنش    شده که انگار خونه، آمپر سوزوند و رگ  فیکث  یگرد شدن جور

جلسه    عی سر  یلیاز حدش بود خ   شی بودن ب   یمتورم شد که نشان عصب
 . به عمارت برگشت خالصه کرد و  رو 

 *** 
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 تا یآز

پوش   کوروش  اخم   ده یلباس  اتاقش    یی ها با  از  به دست  و شلوار  در هم 
  ی خشتک قرمز شده  دن یحاضر در خانه با د  یخدمتکارها  یزد همه  رونیب

متح و  متعجب  بعض   ر ی کوروش  و  آن  یشدن  محواز  تبسم    رو  یها 
  یبود، چنان داد  شانیز انفجار درون که نشان ا   شدیم   دهیهاشون دلب

 . دنیپر زد که همه از جا 

همچ   - ا  یکار  نی کدومتون  چرا  ب  ن یکرده؟  انقدر  و    ت یمسئولیروزها 
هام  مربا بود، لباس  یبود امروز مو تو  وهیاون روز کرم تو م   ن؟یشد  فی کث
که    نیادیچه وضعشه! اونقدر ز   نی ا   ف، یکث   یروز  ه ین  پاره  یروز  ه یکه  
 !ن یکنم، همتون اخراج  ییتک شما رو بازجو تک  تونم ینم

  د؟ یکن   کار یاز کار ب   نیخوایچرا م   همه خدمتکار رو   نی ارباب ا   ی: ولهیسم
خواهش    ست، ی کار ما که ن   شورهیم   یی شو شما که خود خشک  ی هالباس

 . اخراجشون نکن کنم یم

تو    یحرف اضافه بزن   د، یمون یم  تایو و آز اخراج، فقط ت   یعن یگفتم اخراج    -
هم هر هفته    کنم یم   عوض  رو   ییشو از فردا هم خشک  ی شی هم اخراج م
 . کنن  ز یکه خونه رو تم   ارمی چند نفر م

 :از خدمتکارا با تعجب گفت  یکی حرف رو زد و به اتاقش رفت  نیا

  یبلکه اونقدر  کردنیاخراج نم  وقتچیشدن آخه ه  ونهی ارباب فکر کنم د  -
 . مرگ کنه یکه آرزو   دادنیزجرش م

 : در جوابش گفت گهید  یکی
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 .می شیراحت م ی دونآشغال نی و از ا  م ی آزاد گه یبهتر ما د -

رو جمع کردن و رفتن. من موندم   لشونیخندون وسا  یلب  و   یخوشحال با
 . رفتم تا شام درست کنم   یکارم راحت شد. با لبخند جذاب  ولی. ا هیو سم

وساآش  داخل ن   ل یپزخونه شدم  و    از ی مورد  آماده کردم  فسنجون    هیرو 
اجاقو کم    یکارم تموم شد شعله  کهنیدرست کردم. بعد از ا   یخوشمزه ا

 . دست لباس برداشتم و وارد حموم شدم  ک یکردم و رفتم تو اتاقم 

و بدون خشک کردن موهام که اآلن تا    دم یگرفتم و لباسامو پوش  دوش
رس م   نييپا   دهیسرشانه  چ  ز یرفتم  قرص    یکاسه  دمیرو  پر  رو  کوروش 

 . ذارمیاما اآلن سه تا م  زاشتم یقاشق م ه یگردان کردم قباًل روان

خودم گذاشتم و    یبرا  ییا گوشه  هیها رو شستم و  از اتمام شام ظرف  بعد
  ی تاک ساعت رو مخم بود رأس ساعت دوازده من آماده جلو  ک یخوردم. ت

  ی برا  یول  ه؛یساعت دوازده ساعت عاشق  گنیبودم. م   ستادهیدر عمارت ا 
 .خدا کرمتو شکر ی ه هی ما ساعت قبرستون

به    ییپا  یصدا  دمیقبرستون رس  کی نزد   یوقت   داشتمیقدم برم   آروم آروم
شد    شتر یها ب قدم  یداصدا متوقف شد راه افتادم ص  ستادمی ا  د، یگوشم رس

  ی چه کس  یعن یپشتمه ترس برم داشت؛    یکس  دمیباز هم مکث کردم فهم
پاها قطع    یصدا  دمیدو  باً ی هام رو تندتر کردم و تقرباشه؟ قدم  تونهیم

وارد قبرستون    یالکرس   ت یو با صلوات و خوندن آ   دم یکش  یراحت  فس شد ن
 .شدم

رفتم،    فانوس به سمت جسد کفن شده  آروم  و  برداشتمش  بود  در  دم 
نکردم    یحساب نگاه  اطرافم  به  اصاًل  تپله  اون شخص  معلومه  بود  گنده 
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رو برداشتم و    لی ب  ع ی! سر وفته یترس اون شب به دلم ب   خواستمیچون نم 
ن اون دونفر  باز  تا  رو   ومدنی قبر کندم  تقر  قبر  و  تمومش کردم    باً ی کندم 

ل دست رو  باال کش   ی بههام  رو  با   دمیقبر گذاشتم و خودم  جفت    هیکه 
رو شدم آب دهنم رو با صدا قورت دادم و باال رفتم  روبه  یکفش مشک 
  ی حت  ی که من رو اون شب بلند کرده بود، سر تا پا مشک  یهمون شخص

 بودن،  یهاش هم مشکچشم 

 : شدم و گفتم  ر یش

 ؟ یخوایمن م  از جون یچ   یهست  یک   تو -

رو گرفت و روش    لی رو بلند کرد و داخل قبر گذاشت و بجسد    حرفیب
 . ختیخاک ر 

 .یدخالت کن  ستی کار منه الزم ن  نیا ی کنیم  کار ی چ تو  یه -

  ی من هم داد زدم! ول  گفتینم  یزی زدم، کاًل چ   یانگار من حرفنهانگار   یول
به جنگل    برداشتم و   کلبه رو   دیبود ساکت شدم کل  دهیفایب   دم ید  ی وقت

دنبالم که انگشتش    ادیرفتم اون هم دنبالم عقب گرد کردم تا بهش بگم ن 
  کت ها سا گرگ  یزوزه  دنیگذاشت با شن  شین یسکوت رو ب  یرو به معنا

گذشت و    یکنه. اون شب هم به خوب  م ی گذاشتم تا کلبه همراه  شدم و 
گردان به خوردش دادم  روان  . کوروش از بس قرصدمیمثل اون بار نترس

به    گهی د  ستیگفت الزم ن  و   دیرو بخش   مگهید  یهاندونسته هشت شب
پوش    اهیشد دوست داشتم بفهمم اون شخص س  فیقبرستون برم، اما ح 

 ه؟ یک

 . گرفتم استارت بزنم   م یتصم  امشب 
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ا  ومدیم   ر ی د  ی شگی جمعه بود و کوروش طبق روال هم  شب   ن یخونه و 
 کردیکارمو راحت م

اسوده شد به    الم یخ  ن یو شرو  روان ی ش  دن یاز خواب   یشب وقت   یهامهین
و وارد    رونیاتاق خواب کوروش رفتم و بعد از انجام کارم از اتاق زدم ب

که به طور    ینیو وارد شدن ماش   یباز شدن در اصل   یاتاقم شدم، که صدا 
 . دیکوروشه به گوشم رس   نیقی

 *** 

 کوروش 

 . شدم و سمت عمارت رفتم  اده یپ  نیآلود از ماش و خواب  خسته

  ز یها باال رفتم و وارد اتاق شدم سمت مو غرق سکوت بود، از پله  ک یتار
که انگار با خون    یارفتم و ساعتمو در آوردم که چشمم خورد به نوشته

»باز شده  هم   ی نوشته  ترس چشم    نیاز  با  ناخوداگاه  شد«  اآلن شروع 
بود نگاهم    یخوندست    کینقش    وار ی د  یچرخوندم دور تا دور اتاق رو 

زده شده و چاقو درست    وار ی د  یرو   خ یکه با م  درنگم ی خورد به کت سف
 !چکهیقسمت قلبم فرو رفته و از اون خون م 

با ترس سر جام    یهوا و فضا   یک یتار اتاق باعث شده بود که  خوفناک 
از ترس تو مغزم اکو    ی تندم ناش  یها نفس  یبشم و فقط صدا  خکوبیم

زدم    یو داد  دمی اتاقم از جا پر  یشهیشکستن  ش  یوار بچرخه که با صدا
اونو کش و  رفتم  پرده  ترس سمت  با  و  بب  دمیلرزون  ش  نم یکه    شهیچرا 

با   م   یمرغ   دنیدشکسته که  پا  و  دست  روش    زدیکه  و  سر  از  خون  و 
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مرغ وصله    یبرگه که به پا  ه ی  دمیزدم و از جام پر   یاگهی داد د  خت ی ریم
 . بود ی و خون

 !شهی کار دوباره تکرار م  نیا یعن یدوباره،   یعن ی « AGAIN» یکلمه  و 

 !د یربع ساعت مغزم سوت کش ک یهمه اتفاق اون هم تو   نی ا از 

 . دیشن یدادم رو نم ی صدا یصدا بودن و کس  قی اتاق عا یوارهاید

ها مثل  به سمت تخت رفتم و با همون لباس و کفش  ع یشدت ترس سر   از 
 . و به خواب رفتم  دم یسرم کش ی رو   تو خودم جمع شدم پتو رو   نیجن

  چ یبه اتاق کردم که ه   ی شدم نگاه  دار یاز خواب ب  دیشد  یبا سر درد  صبح
بود و نه کت من    ف یکث  وارهای نه د  شد ینم   ده ید   شبی از اتفاقات د  یاثر
 .بود زونیاو 

شکسته اتاق    یشهی ش  دنید که نکنه کابوس باشه که با دبه سرم ز   یفکر
 . فکرمو پس زدم

 . و بعد برداشتن حوله سمت حمام رفتم   دمیرو کش  پرده

 *** 

 تا یآز

لباس از اتاق خارج شدم تا برم    ضی شدم بعد تعو  دار یهر روز ب  م یتا   سر 
ب رو  پ  دار یکوروش  اونو  شدم  اتاق کوروش که  وارد  به    دایکنم  نکردم. 

حمام کرده از    یعن یدار بود پس  تخت دست زدم هنوز نم   یرو   یحوله
وسط سالن    دمی رو د   روانیش   و   نیکه شرو  نيياتاق خارج شدم و رفتم پا

 . . به چهرشون نگاه کردم انگار جن زده بودنشدن  خکوبی م
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 . . چشمام چهارتا شدندمی نگاهشونو که گرفتم به کوروش رس رد

صبحانه بود خوش و خرم    ز ی م  دنی رنگ در حال چ کرم  بندشیبا پ  کوروش 
 !فتاده ین  یاتفاق چی ه  شبی انگار که د

 : رو در آوردم و نوشتم  م ی گوش  اول

 !« ی برام جمع کن یشتریکن خون ب   یپنج شنبه سع  یبرا»

  روان یو ش   نیرو حذف کردم و به سمت شرو   امیخورد پ  کیت  کهنی هم
و به کوروش اشاره کردن من هم  دادم که جوابم رو دادن    ی رفتم، سالم 

 . »تأسف« تکون دادم ی به نشونه یسر

 . دیمن صبحونه بخور زان یعز  د؟ييا ی: چتونه چرا خشکتون زده ب کوروش

رفتن و نشستن، کوروش خم شد و بوسشون   ز یبه سمت م  حرفیب پسرا
من هم خوشحال به    شدیم  شتر یو ب  شتر یهر لحظه تعجبشون ب   ی کرد؛ ول

احمق به    هیکه همه ازش ترس داشتن اآلن    ین ی. اکردمیشاهکارم نگاه م
شده!    درد عقل    زدیم   یور  یدر  یهاحرف  یسر  ه ینخور  به  آدم  که 

 .کردینداشتش شک م 

 *** 

  ی هاکوروش گذشت و حل کردن قرص  یهایبازهفته هم با خنگ  نیا
بود، شرو روان راه  به  رو  ش  نی گردان  ارائه    یدیجد  ی پروژه  ه ی  ان رو یو 

  ی ها فقط براوقت  یکه بعض   یکردن و سرشون به شدت گرم بود جور
م   ی گاه  ومدن ییم  دنیخواب خواب  به  باشگاه  از    رفتن یتو  هم  امشب 

زنگ زد    روان یاما قبلش ش  موندن؛یبود که تو باشگاه م  ییهاهمون شب
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  ی ط  یادیارتباط ز   یو گفت که مواظب باشم و در اتاقم رو قفل کنم؛ ول 
اس و کوروش طبق روال  مدت باهاشون نداشتم. امشب که پنج شنبه  نیا

  شدیم  یساعت   هی خاله هم    گردهیوقت برم  ر ی و د  هیزن  شی اآلن پ  یشگ ی هم
بود  کارم    یاست. آخرانقشه  یوقت اجرا  حاال که به خوابگاه رفته بود.  

  رونیرو ب  شیحتمًا کوروش اومده و ماشن   یوا  ادیپا م   یصدا  دم یکه شن
 . کردم  یگذاشته داخل رختکن شدم و خودم رو مخف 

 *** 

 کوروش 

گذاشتم. حوصله ندارم    رونیرو ب   نی حالم خوب بود. ماش  یحساب   امشب
و داخل عمارت شدم. در اتاقم رو باز    دمیکش   یق یببرمش داخل نفس عم

قرمز بود رنگ چراغ    یکردم و داخل شدم چراغ اتاق رو روشن کردم؛ ول
بود! به باال که نگاه کردم    دیبرم سف  کهنیقرمز بود! تعجب کردم قبل از ا

داد،  اش گونهگوشه  هیو    دیترک   هو ی خراش  رو  و    ه یام  رفتم  جلو  قدم 
شد    سی بود. حس کردم سرم خ  کی تار ک  یار دورتادور اتاق رو نگاه کردم ت

رو روشن    م ی شد چراغ گوش  سی که اون هم خ  دمیسرم کش  یدستم رو رو 
نگاه کردم که خون  به دستم  و  ترس  ی کردم  رفتم.    و   دهیبود  هول عقب 

چراغ به پنجره خورد نگاهم ناخودآگاه به اون سمت    ر دستم کج شد و نو 
باز کلمه  دهیکش د  کردیم  ییارونم  یخون«  AGAIN»  شد که    دنشیبا 
!  ده؟یعذابم م  یجور نیکه ا  هیک  نی ا  یعن یمن    یخدا  ی وا  دم،یترس  شتر یب

صدا رو دنبال کردم که به چراغ    دی به گوشم رس   یزیچکه چ چکه  یصدا
عقب رفتم و به  عقب  د یپر  . رنگم کردیمخون ازش چکه    دم یرس   ده یترک

  هو ی  شد، یدر باز نم  کردم یم   ن ييباال و پا  رو   ره یدستگ  ی هر چ  دم یدر رس 
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که من رو به لزره در آورد، اون…اون صدا    دیبه گوشم رس  یدختر  یصدا
 !ستدخترم شراره یصدا

 !من سردمه  :شراره

م  اکو  صدا تکرار  م  ده یو کش   شدیوار  آدم    هی  ای  روح  هی و    ز یحرف 
 . رفتیور م و اون  ور نی که ا  دمیدیم  یدپوش یسف

 !یتو بدبختم کرد  ،ی من رو کشت  تو -

 : پته گفتم با تته و  چرخوندم یراست م و  ترس سرم رو به چپ با

 . نه، نه م…من نکشتمت م…م…من باباتم  -

 . کنم یحاال من بدبختت م ،یدروغ نگو، تو بود  -

پر کرد از شدت ترس شرشر عرق    جا رو ترسناکش که همه  یقهقه  یصدا  و 
  ع یباز شدن در اومد سر  یژیق  یصدا  هویو زبونم بند اومده بود،    ختم ی ریم

پر    و   کیتار   اطی رفتم. باغ ح   رونیشمردم و از خونه ب   متی فرصت رو غن
باز شدن در کلبه اومد    یصدا  هویداشت،    یسرد  یفضا  نیمه بود همچن

که از    رفتم یعقب م شد. نه، نه عقب  ان ی نما  دپوش یح سفو باز هم اون رو
کنار گوشم    یتنفس  یبکشم. صدا  ی محو شد تا خواستم نفس راحت  دمید
شد  دمیشن حبس  نفسم  رو که  شدم که  داده  هل  جلو  به  شدت  به    ی . 

  ی که دستم رو رو   شدیم   کم یصورتم افتادم اون روح داشت به سرعت نزد
 . حال رفتم زدم و از  یدادهام گذاشتم چشم 

کردم چراغ هم سالم و سرجاشه،    دای که باز کردم خودم رو تو اتاقم پ   چشم
اس که  پاشدم حتمًا روح شراره  و   دمیصورتم کش   یشدم دست رو   ز ی خ  م ین
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تا دفنش کنه و براش دعا کنه تا من    ارمیب   یبهتره کس  ده،یداره آزارم م
 . رو ول کنه

 *** 

 تا یآز

  یهم وقت   شبی د  کردم، یم   ز یکوروش اتاقش رو تم   یدار یقبل از ب   شه ی هم
  گهیشب جمعه د  هیزنگ زدم که بلندش کرد و اما    یرعل یغش کرد به ام 

رد با   رهیمونده تا کوروش بم استفاده کنم،    یا گهیراه د   هیاز    دیو اگه نم 
شرو   هی  نیا  یط ش   نی هفته  عصب   روانیو  و  مشغول  بودن    یبه شدت 

 . کردن  یادی شون دچار اشکال شد و ضرر زپروژه

ش   روز ید داد  یسوال  روانیاز  چنان  زم  یکردم  داشتم  دوست    نی زد که 
از دلم    خواسته یم   ام یپ   ه یشکافته بشه و منو ببلعه. امروز هم با فرستادن  

کنه؛   یعذرخواه  یحضور   کنهیانقدر سرش شلوغه که وقت نم  ارهیدر ب
مبل پاشدم    یام به شدت سر رفته بود. از رو جوابش رو ندادم حوصله  ی ول
ب بب  هو  تا  رفتم  چ  هیخاله    نم یباال  داره  اتاق کوروش  رفته    کار یساعته 
به گوشم    یب یغر  بیعج   یباز بود صداها  مهیاتاق شدم ن  کینزد  کنه،یم
وقدیرس یم ال  ی ت.  نگاه   یاز  د  یدر  رو  و کوروش  خاله  که    دمیانداختم 

که    نگو  شهیباورم نم  ی. وادمیکش  ینی دهنم گذاشتم و ه  یدستم رو رو 
خاله برام دم در آورده بود؟! پشتم رو به در کردم و به    نهی هم  ر به خاط

 . شنی م دای پ  یچندش  یهااتاقم رفتم. عجب آدم

اندازهشدم فردا پنجشنبه  یاتاق سر  وارد خون دارم.    یکاف  یست و به 
  ه ی  دیقبلش با   یرو لبم نشست برات دارم کوروش خان؛ ول   یطانیلبخند ش 
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بشه و زود غش نکنه    یبه خوردش بدم مثل قرص ترامادول که قو  یزیچ
رژه    م ی رفتم و تو اتاق اصل  رون یاتاق ب  ن یبمونه و بترسه، باز از ا   شتر یتا ب 
  هو ی بکنم،    کار یچ   دونستمیام به شدت سر رفته بود و نم هحوصل  رفتمیم

وقته    یل یبخونم خ  یآهنگ  هیبرم و    ی قی. به اتاق موسدی به ذهنم رس   یفکر
خدمتکار لباس  فرم  نخوندم.  با    ی که  ذغال  شرت ی سو  ه یرو  و    ی اسپرت 

  رو   شرت ی عوض کردم مثل اون دفعه کاله سو  یمشک   ی بی شلوار چهار ج
رفتم. چراغ اتاق رو روشن کردم و    یق یو به اتاق موس  دمیسرم کش  یرو 
گذاشتم و شروع کردم همراه    انویپ ی هام رو رو نشستم انگشت  انو یپ یپا
 . خوندن تم یر

 ( آهنگ آدم سابق از رضا بهرام)

 نفر خسته و تنها ماند  کیآخر "

 دلت جا ماند  شی بغض من پ آخر 

 آدم سابق نشدم تویب

 دگر عاشق نشدم من

 مرا   یهوا تو یبرد

 می هم نشد یکه ماجرا  فیح

 می هم نشد ی برا ما

 تو جان مرا  یبرد

 ( کردم   شتر یصدام رو ب   تم یر  نجایا)

 کردم گل باغ غرورم را   پرپر 
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 در دستان تو باشد دل تنها  تا

 دل غرق نگاهت شد  یکشت   نان  چ

 ا ی دن نیا  یهامن غم   ادیرفته از  که

 ورم را کردم گل باغ غر   پرپر 

 در دستان تو باشد دل تنها  تا

 دل غرق نگاهت شد  یکشت   چنان

 ا ی دن نیا  یهامن غم   ادیرفته از  که

 تقاص کدام کار من  به

 من  ار یاز غم تو  شده

 سوار من  یخزان بد چه

 ادم یاز  یببر نکند

 بر بادم یکنم نده  چه

 ادمی به فر ی تو نرس دل

 کردم گل باغ غرورم را   پرپر 

 در دستان تو باشد دل تنها  تا

 دل غرق نگاهت شد  یکشت   چنان

 ا ی دن نیا  یهامن غم   ادیرفته از  که

 (″متن دوبار تکرار  نیا)
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دستم نشست،    ی رو   ی دستم رو بردارم که دست گرم   انو ی از پ  خواستم یم
دو گو به  دنبال کردم که  رو  دست  شدت    دمی رس  یآب   یصاحب  از  که 

سر   یقرمز  یهاله  هی  یخستگ  ناراحت  بود.  انداختم.    ر ی زبهدورشون 
پ به  شروع  و  بکشم که گرفت  رو  دستم  وقت  انویخواستم    ی زدن کرد. 

هتم ز   دم یصداش رو شن امکان نداره انقدر صداش موقع آهنگ خوندن    د ب 
 !قشنگ باشه 

 : روانیش

 ! ادیم  ای برگاشو رفت   کنمیگل رز تو دستم داد، م   هیاون  -

 : شد و ادامه داد  ره یهام خ چشم  به

 اد یدوست دارم ز اد…منی دوسش دارم ز″ -

 رنگه  ن یچشمات هنوز بهتر رنگ

 هنوز صورتت قشنگه  شم ی آرایب

 !دلم تنگه یدیفهمیم ؛ یتو من بود  کاش

 عقل و قلب من، هر روز سرت جنگه  نیب

 !وسط  قلبمه   جات وسط   ؛یمال من   تو

 !همه   نینفر ا  هیعشق  ست، ی ن ی عیطب

 از همه  دمیکه بر   ایب  ا،یب کوتاه 

 بالم کمه  هی  تویب دنیپر  واسه

 .گم شم  خوامیاتمسفر چشمات، م  یتو
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 !هوات یو معلق شم تو جیگ   خوامیم

 شمی شده پ یهر جور یبرگرد خوامیم

 شاخه گل رز بخرم برات  ه ی تا

 !گلبرگاشو بکن مث من   همه

 !نه؟  ایمن    شیپ  یگردیبر م نم یبب

 !خواب بوده تا حاال  دم، ید ی هرچ  دیشا

 تو هم دلت تنگه برام واقعاً  دیشا

 !وسط  قلبمه   جات وسط   ؛یمال من   تو

 !همه   نینفر ا  هیعشق  ست، ی ن ی عیطب

 از همه  دمیکه بر   ایب  ا،یب کوتاه 

 ."بالم کمه هیتو   ی ب دنیپر  واسه

 ( گل رز  یم یابراه ثمی م) 

ممکنه دوستم داشته    یعن ی   ه؟ یآهنگ چ  ن یا  ی دار شدن معننم   هام چشم 
 .سرم کاشت ی رو  یاو بوسه د یمن رو تو بغلش کش  هویباشه؟ 

بودم از من ناراحت نباش درکم    یعصب   خوام،یمعذرت م  تای آز  دیببخش  -
 . کنم یکن خواهش م

 . دمیپرس  نیهم   یساکت بمونم برا نتونستم 

 دوستت دارم؟   ی چرا گفت  بود؟  یچ  یکه خوند  یآهنگ  ن یا  ی معن  روان یش  -
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هاش رو دو  دست  هویکرد    یهاش بازانداخت و با انگشت  ر یسر به ز   اول
 .هام زل زدام گذاشت و با احساس به چشم طرف شونه

 ... . راستش من…من  تایآز -

 ؟ یمن چ  -

 ... . من د -

 .زنگ خورد شیخواست ادامه بده گوش تا

 الو؟  -

-  . ... 

 !امکان نداره  -

-  . ... 

 .باشه، باشه اومدم  -

 . و با عجله پاشد و به سمت در پا تند کرد هول 

 روان؟ی شده ش یچ -

 . تایآز دن یهامون رو باال کش تمام پول -

زدم    رونیو از اتاق ب  دمیکش  یقی. آه عم دييدو  رونیبند حرفش ب   پشت
  س یهاش رو خ بودن و لباس  سیکه با خاله مواجه شدم. موهاش هم خ

 . کردنیم

 ؟یکردیم  یچه غلط یتو داشت : اون هیسم



  

 
227

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

 : زدم و گفتم  یپوزخند

 خوش گذشت؟  -

 : تعجب گفت با

 ه؟ یمنظورت چ -

آدم    ه یچطور با    کنم یتعجب م  یول   زم؛یچپ بن بسته عز   یکوچه عل   -
 .ی زنیحرف م  فی کث

هت زده ولش کردم و به آشپزخونه رفتم تا م   یپوزخند شام رو    ز یزدم ب 
ها رو بشوره من  گفتم که خودش ضرف  هیبعد از اتمام کارم به سم   نمی بچ
 . بخوابم  خوامیم

 ؟یخوا ی: شام نمهیسم

 . بخوابم  دم یم حی ترج  شم ینه مزاحم تو و عشقت نم  -

 !بارم نکن  کهیانقدر ت  -

تختم    یها باال رفتم رو ادم و از پله»تأسف« تکون د  یرو به نشونه  سرم
و    روان یقشنگ ش  یصدا  هوی.  دمیو پتو رو تا گردنم باال کش   دم یدراز کش 

امکان داره    ایشد و دلم قنج رفت. آ   که خونده تو مغزم اکو  یمتن آهنگ
که مشکلش    دوارمیکه نشد ام  فی بگه دوستت دارم؟ ح   خواسته یکه م 
ا  بشهحل   برگرده.  قبل کنارمون  مثل  رو  و  و خودم  زدم  رو پس  فکرام 
 . خواب کردم  م ی تسل

پسرها نبودن. خاله هم خوابگاه بود و تو    دیشب جمعه سر رس   باألخره 
خواب قرص  شنغذاش  با  بودم که  نشه!    دار یب  یزیچ   دن یآور گذاشته 
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  ی نقشه  یکوروش قرص حل کرده بودم حاال وقت اجرا  یتو غذا  ن یهمچن
 !ه یاصل

اتاق کوروش شدم کارام رو انجام دادم بعدش وارد اتاق خانم مرحوم    وارد
  دم یرو پوش  درنگم یسف  یهابعدش لباس  شدم و باز کارام رو انجام دادم

دهنم رو پر خون کردم، لنز    شم یآرا  لیموهام رو افشون کردم و با وسا
  ی کاررو لبم اومد    یثیکردم، لبخند خب   اهی هام رو سقرمز گذاشتم، دور چشم 

 . دا یکوروش خان اون سرش ناپ  کنم یباهات م

 *** 

 کوروش 

امشب    ی بیشدم به طرز عج   اده یپارک کردم و پ  نگی رو تو پارک  نمی ماش
خورد    ی زیکه پام به چ  زدمیو سوت م   رفتم ی. داشتم راه م ومدی یخوابم نم 

رو  لباس  و  افتادم. کل  لصورت  و خودم گ  بودم عج  ی هام    ن یا  بهی شده 
ل  .م گرفت   شیراه اتاقم رو در پ   می ها از کجا اومدن! کالفه پاشدم و مستقگ 

هام رو در آوردم و لوله رو باز کردم که وان رو پر  حمام شدم لباس  وارد
. اول آب بود اما  رمیبگ  یدوش حساب   ه یبهتره    ادی کنم حاال که خوابم نم

 .شدم رهیخ ی شد! با ترس به وان خون لیبه رنگ سرخ تبد هو ی

  ی برم. خدا  شی اس باز هم قراره تا مرز سکته پامشب شب جمعه  نه…نه
کنم حتمًا باز    دایجسدش رو پ   ایمن شراره که تو کلبه نتونستم اسکلتش  

ون ازش  آزارم بده! لوله رو بستم دوش رو باز کردم که باز هم خ  خوادیم
کردم    ز یهام تم آب! با ترس بستمش و خودم رو با لباس  یبه جا  اومدیم
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  یزدم، چشمم به جسد رو   رونیتن پوشم رو تنم کردم. از حمام که ب  و 
 . بود و چاقو وسط قلبش فرو رفته بود یتختم افتاد که خون 

  ن یکه خودم کشتم اول   هی همون کس  نیو با ترس عقب رفتم ا   د یپر  رنگم
  نه يينگاهم به آ   د یلرزیشت و کشتارم بود. تمام بدنم م شخص شروع ک 

کلمه  باز  که  حتمًا    کردیم  ییخودنما  ی خون «  AGAIN»  افتاد  امشب 
اتاقم    یب یزدم که به طرز عج   رون ی زدم و از اتاق ب   ی. داد شم یبدبخت م 
و شرشر عرق    دمیترس   شتر یدادم. ب  صیقفل تشخ   یصدا  از   نو ی قفل شد. ا

چکه  چکه  یدر صدا  ی ژیق  ی شد صدا  کیجا تار برق رفت و همه  ختم ی ریم
  ن یاز ته دل بزنم زم   یباعث شدن که داد  نای ا  ی باد همه  ی لوله آب و صدا
 . خوردم  ییشد و به جا دهیپام کش هو یکه    رفتم یعقب مافتادم و عقب

بلند بشم    وار ی. دستم رو بلند کردم که با کمک دگرفتیم  م هیگر  داشت
ا   ره یکه به دستگ  باز    ی . با خوشحالستی ن  وار ی اتاقه د  نیخوردم.  در رو 

پوش فقط تنم  و من چون تن  د یچی پ   یکردم و داخل شدم که باد  سرد
خواب  خورد، اون هم به لباس  ییبه جا  ییروشنا   هوی  دمیبود، به خودم لرز 

لباس خواب سف یزنم شب  و  رنگ    دشیکه کشتمش  به  تبدرو    لی سرخ 
 . کردم

تا    دار ید  نیخاطرات با هم بودنمون، به ذهنم هجوم آوردن از اول  همه
 . دارید نیآخر

که    دمید  یخواب غرق در خونش شدم که نوربه لباس  رهیخ  یجورنی هم
حرکتشو دنبال کردم از شرق به غرب و از غرب    ر یدر حال حرکت بود. مس 

 . به شرق
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 شد و به پشت سرم رفت  ینور دوران  ر یمس هو ی

عقب رفتم    یرو شدم. شوکه قدمدو چشم قرمز  براق روبه  که با  برگشتم 
قرمز که با هر قدم    ییهاافشون و چشم   ییبا موها  دپوشیروح سف  ه یکه  

که به تراس اتاق    یبه در  هویعقب. مواجه شدم    رفتم یقدم م  هیاون من  
راه داشت خوردم. بدون فوت وقت در رو باز کردم و از تراس خودمو پرت  

 . نييپا  دمکر 

 .و زخم شد  یزیت  هیمحکم خورد به  نوم زا

شکسته بود با درد اونو از زانوم درآوردم که احساس    یبطر  هی  یزیت  انگار 
قرمز    ی کردم کس روح چشم  همون  با  باال.  آوردم  سرمو که  سرمه!  باال 

تا اومد سمتم،    ی رو گرفتم سمتش به عنوان سالح؛ ول  ی زیرو شدم. تروبه
 . گرفتم   شی پا به فرار گذاشتم. راه پشت عمارتو در پ

 تره کوتاه  هینسبت به بق وارهاشی د اونجا

هر چقدر تالش کردم نتونستم باال برم. نگاه به پشت    دم، یکه رس   وار ی د  به
که تا اآلن    یزیدرست پشت سرمه تا خواستم با اون ت  دم یسرم کردم که د

چرا قلقلکم    دونمیم چنگ زد و خراش داد نمتو دستامه بزنمش، به گردن 
باال    مرفت  وار یپرش بلند از د  هی! با دستم هلش دادم و با  دمیاومد و خند 
 . دمیو دوباره خند  وار ی نشستم رو د

 : اون روح گفتم  به

 !باال  یبر  وار یاز د یتون ینم  گهیاز دستت خالص شدم د -
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کردم    یسع   زدمیم   که لنگ  یجورنی . همدیکش   ر یکه زخم زانوم ت   دمیپر  و 
که قدم اول رو برداشتم، احساس کردم    نی هم  یدور بشم؛ ول   جانیاز ا 
خنجر دستشه.    ه ی دمیبار با ترس و لرز برگشتم و د نی پشت سرمه ا   یکی

و اشکام    دم یدو یم   ی جورنیبدون توج به زانوم پا به فرار گذاشتم. هم
  یها سواز جاده یکیکه    یدو راه   هیبه   دمیتا رس  دمی انقدر دو ختی ریم

اون    دم یقبرستون خواستم برم سمت شهر که د  یسو  یک ی.  رفتیشهر م
که    اهیس  ی و چندتا ش   خوردیروح درست وسط جاده نشسته و تکون م 

 . ختهی بدم دور و ورش ر ص یتشخ  تونستم ینم  ی کیدر تار 

و    یاون چشما  با نگاهم کرد  انداخت سمتم   ی کیقرمزش  رو  اونا  از  از   .
ته قالب  ب  یترس  مثل  سمت    دمیلرزیم   د یکردم  اون  به  توجه  بدون 

در دلم    دینور ام   کی  دمیجر و بحث چند نفر رو شن   یقبرستون رفتم صدا 
ول شد؛  نزد  یروشن  د   کیبا  و  بود    یاجنازه  دنیشدنم  و الش  آش  که 

  بود که از اونم  یحدو افتادم. لرزش بدنم به    دیچرخ  دورم   ایدن  یالحظه
با افتادنم توجه اونا به سمتم جلب شد. با چراغ که رنگ قرمز    دم یترس   ی م

داشتن    یترسناک   یهاصورت  شدیم   دهید   یکه روش بود به خوب  یخون
 !انسان  ک یسگ در بدن  کی یچهر

موها  لباس پا  تا  سر  از  نبود  اندازه  یبلند  ی تنشون  بود    ی که  اسب  دم 
ناقوس مرگ بود. به    یکردن که انگار صدا  یادهپوشونده بودن هر دو خن

که    نی. همرفتم ینشسته عقب م  یبرداشتن که همون جور  ز یطرفم خ
با لرز    یجورنیکه حفر شده. هم  یقبر   هیخواستن بهم برسن، افتادم تو  

. چند  کردمیم  ییو التماس رها  کردمیم   هی کرده بودم و گر  غلخودمو ب
با دو جفت چشم    یکه گذشت و خبر  قهیدق بلند کردم که  نشد سرمو 
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قرمز مواجه شدم. خواست بپره تو قبر که من از اون در اومدم و فرار کردم  
  می اون قا  وار یبود رفتم و پشت د  دی شه  کیمال    ی کیتو قبرستون مزار کوچ

 . دمیباز و بسته شدن در رو شن یشدم که صدا

که    کردمیاون توئه داشتم سکته م  ی کس   هکنیبسته، باز بسته از فکر ا  باز 
متر  یگرگ  یزوزه  یصدا از چند  بودم رس یدرست  نگاه  دیکه نشسته   .

بودن و به من نگاه    ستادهی تا گرگ ابلکه سه  یکینه    دم یچرخوندم که د
  نشد  کهیتکهیعاقبتم ت   کهنی با فکر کردن به ا  دن یکشیو زوزه م   کردنیم

که    یزیبه ت  ی بست. نگاه  خیبه دست اون گرگ هاست، خون تو رگام  
حرکت   هیهم داده کردم و با    یقیتا اآلن تو دستم بود و دستمو برش عم

  یرو احساس کردم، بعد با سرما  یخون گرم  زشیبه شاهرگم زدم. اول ر
لحظه  یدیشد و  شد  بسته  چشمام  احساس کردم،  تصو  یکه    ر ی اخر 
 . مطلق  ینقش بست و خاموش هنمذ  تو  نیشرو روانیش

 *** 

 تا یآز

به    ی پوزخند تلخ  ه ی. دمیاون مزار رفتم که کوروش رو غرق خون د   پشت 
 . دم یکش  یجنازش زدم و نفس راحت

 . انتقاممو گرفتم  باألخره 

  ی هابود، اشاره کردم که اون گرگ  ستادهیکه با فاصله از من ا   یرعل یام   به
 . رو ببره اره یب  م ی که با هم هماهنگ کرده بود  یلعنت 

که کوروش    دیچرخ یسوال تو مغزم م   ه یرفت فقط   شی خوب پ  یچ همه
که با عقب گرد کردنش افتاد    دید  یچ   زنه یکه مگس پر نم  یقبرستون  یتو
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ام  گفتم که    یرعلی تو اون قبر؟ که برام مهم نبود و فکرمو پس زدم. به 
اگه بپرسن   خودش رو کشته و  یک ی صبح بره به مردم روستا خبر بده که 

  جا نیداشته ا  کانشیاز نزد  یکی  تی بگه داشته طبق وص  ده،یمفه  یچطور
م قبر  ا   کنده یبراش  از  ن   نیو  تصستیروستا  شخص  یادف.  که    یاون 

 . دهیخودش رو کشته د 

 .به عمارت رسوند و رفت منو

اول   یطبقه  به شدم  اتاقم  وارد  و  رفتم  درآوردن    یکار  نیباال  که کردم 
  رون یدوش مختصر گرفتم و اومدم ب  ه یقرمزم بود بعد    ی هام و لنزهالباس
. دست زخم شدمو  دادیبه ساعت کردم پنج بامداد رو نشون م   ینگاه 

تلفن شپانسما   ن یرو گرفتم بعد چند م  روانین کردم و همزمان شماره 
 . انداخت نیگوشم طن   ش توگرفتهو   تهخس  یصدا

 ؟یزد  موقع زنگ  نیشده که ا  یزیجانم چ -

دلم   از  نم   جانمش  رفت  بگم   دونستم یقنج  ترد  ای  بهش  کنار    رو   د ینه؟ 
 : گذاشتم و گفتم 

 . کنم   دارتینماز صبح ب  یبرا خواستم یم -

 . کردمیتمام شب رو داشتم کار م دارمیب ی ممنونم ول -

 : گفتم   ناراحت

 مشکلت حل نشد؟ -

پ   - لحظه  با    شیچرا شکر خدا چند  دوباره  پروژه  راحت شدم  حل شد 
 . راه افتاد ت یموفق
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 : گفتم   از ته دل زدم و  یلبخند

  دیحق شما بود، ببخش  تیموفق  نیا  ن یدیکش  یسخت  یل یخ   گم ی م  کیتبر  -
 . نمتیب یحمت شدم برو استراحت کن فردا مکه مزا

نشنوم، مطمئن باشم    ها رو حرف  نی ا   گهید  یمراحم   شهیهم  تو  ،ی مرس  -
 نبود؟  یا گهید ز یموضوع چ

 : در آوردم و گفتم  ازهیخم یادا یالک

 . ریخبهبرم بخوابم شب نه بهتره بگم صبح  گه یمن د  ینه بابا چه موضوع   -

 :کرد و گفت  یاخنده

 .ر یهم به خ  باشه برو بخواب صبح تو -

نگاه    دیرو قطع کردم و کنار دستم گذاشتم تو بالکن به طلوع خورش  یگوش 
برم    جا نیبخوابم من عهد کرده بودم بعد انتقامم از ا   تونم ینم   کردم، یم

تمام وجودته    جانیا  گهیحسم م  ینه ندارم؛ ولخو  نیا  تو  ییجا   گهیو حاال د
ماش وحشتناک  ترمز  با  مرگته!  موجب  اومدم.    نیترکش  خودم  به 

و    نیشرو   شونی رفتم که با صورت پر  رونیهام رو مرتب کردم و ب لباس
 .رو شدمروبه  روانیش

رده؟   تایشده آز ی: چ روانیش  پدرم، پدرم راسته که م 

 : و گفتم  دمیکش   یق یعم نفس

 . کرده  یآره تو قبرستون خودکش -

خواستم دنبالشون    دن، یدو   رونی حرفم مثل جت به سمت ب  نیگفتن ا   با
 . هراسون و نفس زنون به سمتم اومد ه یبرم که سم
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 ه؟یچ  یسر و صداها برا ن یشده ا یچ -

 : زدم و گفتم  یپوزخند

 . گم ی م  تیتسل زمیکرده عز  یت خودکشمعشوقه -

هت زده ول کردم و ب  یافهیرو با ق  اون مردم روستا    یهمه  دمييدو  رونیب 
بود و بهش    ز یبراشون عز  یلی که خ  روانیلبخند بر لب داشتن اما بخاطر ش 

نشون    یواکنش   چیسکوت کرد ه   روانی شدن. ش  یخنث  زاشتنیاحترام م
 . کرد همون روزش دفنش کردن   هی گر   نینداد اما شرو

اعمالش    یبه سزا  رحم یو ب   ارباب خشن   ن یتموم شد و ا  ی همه چ  باآلخره 
آنچنان   یحت  دیرس ه   یمراسم  چون  ناراحت    کس چینگرفتن  مردنش  از 
برگشت  یوقت   ست، ین عمارت  چ  م،ی به  خاله    یهر  سم   ا یدنبال    ه یهمون 

رو برداشتم و زنگ زدم که دنبالش بگردن کجا رفته.    می گوش  گشتم نبود
تو باغ بود از بالکن اتاقم    رون یب   روانی اما ش دیخواب  نی و شب شده بود شر 

رو   دمید ب  یکه  عمارت  از  بود  نشسته  آروم  رون یتاب  و  به  رفتم  آروم 
کنارش    دمیدیبود و صورتش رو نم   نييسمتش قدم برداشتم. سرش پا

 . ب دادمخودم رو تا  ی نشستم و کم

 که با اون حال رفت اتاقش؟   یگفت  یچ ن یبه شرو  -

  گرم یش که جو گرفته  نی غمگ  یصدا  هوی نگفت    یزیگذشت چ  قهیدق  چند
 . دیچی تو گوشم پ کردیکباب م   رو 

  ینکنه تا بفهمه پدرش چه آشغال  ی قراریرو گفتم تا انقدر ب   ی همه چ  -
 !بوده 
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شدم    ل یبه عقب ما   ی سرش رو بلند کرد از شدت تعجب و بهت کم   ی وقت
از    ی هاش دسته کم! چشم کردیم  داد یصورتش از غم و فشار و اندوه ب

  ن یحالش برام بدتر   ن یا  دنید  دیلرزیم  نشيي کاسه خون نداشتن لب پا  هی
 . صورت سردش گذاشتم  یعذاب بود، به سمتش خم شدم و دستم رو رو 

  ی چ  یدینشون نم   یدردت به جونم؟ چرا واکنش   یشد  یشکل   نی چرا ا  -
 ؟ دهیانقدر آزارت م

 :زهر زد و گفت   یبه تلخ یتلخ  پوزخند

حسرت    شهی هم  که نیا  یبرا  م ييتنها   یناراحتم برا  م ی بدبخت  یبدبختم برا  -
حت  ی خانواده  هی داشتم  رو  خوشحال  دونمینم  ی خوب    ه یچ  ی احساس 

تو    ی وقت  ی ندادن؛ ول  ادمیام  چون خانواده  ه؟ یاحساس عشق و عالقه چ
  ی لیخ  گم ی چون پدرم بود. نم  ستم یناراحت ن  گم یگرفتم. نم   ادیبا تو    ،ی اومد
مادرم کشته شد. خواهرم پرپر شد چه    دمیازش ند  یر یچون خ   احتم نار 

داشتم. چقدر تنهام پدرم آشغال بود اما بود. حاال اون هم    یشوم  یزندگ 
 . ستین

بو  هاشحرف درد  اشکپر  دردش  و  بغض  از  سراز دن  شدن    ر یهام 
هق، سرش رو تو  شدن بدون حرف بدون هق  ر یاون هم سراز  یهااشک

  س یخ  امنهی کردم و مثل گهواره تکونش دادم حس کردم س  م ی قا  ام نهیس
  زه ی خودش بر  تو  همه درد رو   نینگفتم تا کاماًل آروم بشه ا  یزیشد اما چ 

 : حس کردم که آروم شد گفتم   ی! وقت شهی م  ونهید

ن  - تنها  شرو  روانیش  ی ستی تو  هستم،  هست،    نیمن  سهراب  هست 
سرنوشته!    نی. ایستی. بدبخت هم ن یست ی دوستاتت هستن پس تو تنها ن
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  ی ها اگه بخوام درمورد درد  م ی دیما درد کش  یهمه  م یشد  تیما اذ  یهمه
تعر  م  فیمن  ما   ی اریکنم که کم  من  یهی تو    که یتبهت    شهی هم  ی قوت 

 . نمتیبب یشکل ن یا که پس دوست ندارم   کنم یم

م کاشت  رو گونه  یابوسه  یجدا کرد و با لبخند جذاب  منهی رو از س  سرش
 . که خشکم زد

بود بعد از    بیو غر  بیجور خشک زده به لبخندش که برام عج  همون
 !شده بودم رهیخ  هیهمه گر   نیا

و شاهد    یکنارم بود  میمن ازت ممنونم در لحظات سخت زندگ   تا یآز  -
  ه یروح   یداد  یبلکه دلگرم  یبهم پشت نکرد  یول  ؛یمنم بود  یتمام دردها

باز هم معذرت م  تتیمن هم اذ  یداد   خوام یکردم و دلت رو شکستم 
نشد اآلن هم    یبگم؛ ول   خواستمیهست که اون شب م   یزیچ   ه ی  تا یآز
 .شهی مانع م  یکس  یها و چشم  ی کس  هی  ی بگم؛ ول خوامیم

  ره یخ   زدندیکه سوسو م   شييایبه رنگ در  یهابه چشم   ی نگاه  سردرگم 
 .شدم

 ه؟ یچ لشیدل یبگ  ی تونیچرا نم  -

 ... . کهنیا یبرا -

زنگ خورد سهراب بود، معذرت    م یحرفش رو تموم کنه گوش  کهنی از ا  قبل
 . کردم و پاشدم چند قدم جلوتر رفتم و جواب تلفن رو دادم  یخواه 

 . جانم داداش -

 !یآبج  ی خوب -
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 . منم خوبم  ی تو که خوب باش -

 تموم شد؟  ی قربونت من هم خوبم، همه چ -

 تموم شد، سودا چطوره؟  یآره همه چ -

 تا؟ یآز ه، یگذشت، سودا هم عال   ر ی به خ یکه همه چ  خداروشکر  -

 !جانم -

 درسته؟  گهیموم شد دت  تی مٔامور -

 ؟ یپرسیآره خب چند بار م -

 کرد؟  دیبا  کار یچ تیبعد از اتمام مأمور -

ا  منظورش مأمور   نیرو گرفتم  با  ت یکه  و  شد  تموم  خونه  دیمن  ام  به 
ا   یبرگردم و عمارت رو ترک کنم. مکث طوالن با  خودم هم    کهنی کردم 

بعد از    ک کنم،رو تر   روانی گرفته بودم برم اما برام سخت بود ش  م ی تصم
 . سکوت من سهراب به حرف اومد قهیچند دق

 درسته؟ ره یدلت گ -

 . هم سکوت   باز 

  خوام ینم  یاز پسراش بش  یکی قبل از رفتنت گفتم ممکنه که عاشق    ادتهی  -
اجازه ازدواج با توئه    دشونیکه عقا  یدون یناراحتت کنم اما خودت هم م 

 . دنیرو نم به یغر

 . گردمیحق باتوئه فردا برم -
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سختته اما اگه اون هم دوستت داشته باشه بعد از باباش که    دونمیم  -
بده پس همه    ر يي رو تغ  دیبخاطر تو عقا   تونهیم   شهیبهش سپرده م  ی ارباب
 . فرستمیرو دنبالت م یرعل ی به اون، من فردا منتظرتم ام گرده یبرم یچ

 : گفتم   آروم

 . باشه -

 . ریخبهشبت -

بخ   کهنیا  بدون  شب  بدم گوش  رشیجواب  بغضم    یرو  قطع کردم  رو 
رو  روبه  روانیش  یخال   یبه پشت سرم انداختم که با جا  ی گرفت. نگاه

وقت فکرش    چی تاب نشستم و پاهام رو بغل کردم ه   یشدم رفته! باز رو 
دل بدم و دل کندن برام مثل کوه کندن سخت    یجور  نی که ا  کردمیرو نم

هام  و به اتاقم برگشتم خواب به چشم   ختم ی اشک ر  ودمخ  یی بشه. تو تنها 
در گذاشتم من هم   یرو تو چمدون جمع کردم و جلو  لم یتمام وسا ومدین
 . شدم رهیتاک ساعت خ ک یتخت نشستم و به ت  یرو 

زودتر از    دیشو صبح نشه چقدر رفتن سخته! خور   ستهی کاش زمان با  یا
بود که انقدر    یشب   نیبه اعتقاد خودم زود بود اول  ایطلوع کرد    یهر وقت

 . زنگ خورد م ی ! ساعت هشت صبح شد که گوشگذشت یبرام زود م

 ؟ یرعل یبله ام  -

 . ایمنتظرتم ب   رونیمن ب  -

 . باشه -
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  یزدم نگاه   رون ی چمدون رو گرفتم و از اتاق ب  یکردم و پاشدم دسته  قطع
عقب گرد    زنیهام بر اشک  کهنیانداختم قبل از ا  روان ی تاق ش به در بسته ا 
بارم که    نیاول  یزدم و جا   رونیب  اطیاومدم. از ح  نييها پا کردم و از پله

ن روز مثل  یو به عمارت زل زدم خاطرات اول  ستادم ی روستا اومدم ا  نیبه ا 
  ی با صدا  یکیروم رو برگردونم و برم که    خواستم یبرق از ذهنم رد شدن م 

 . بود روانیبلند گفت صبرکن نرو! به عقب برگشتم ش 

 . نرو   کنم یخواهش م -

 . ندارم یکار  جانیا  گهی اما من د -

 ... . چرا هست…هست من، من -

 ؟یزن یچرا حرفت رو نم روان یش  یتو چ -

 . : چون دوستت دارهنی شرو 

ا   یجلو  سلکی نگاه کردم که ر   نی تعجب به شرو   با و    ستاده یدر عمارت 
 . هاش رو قالب کردهدست

انکار نکن    یی تای تو عاشق آز   روانیش   دیکن ینگام م  یجورنی: چرا انی شرو 
ف داشتم  فقط  آز  کردمیم  یباز  لم ی من  عاشق  مثل    تایکه  وگرنه  هستم 

  روان یش  یای کردم تا تو به خودت ب  یشراره دوستش دارم من نقش باز
ن  نامرد  انقدر  اعتراف کن من  و بهش  نده  از دست  رو  که    ستم یعشقت 

بر  عشق  ا  ادتیبشم،    ادرم عاشق  به  باارزشه  عشق  از    یسادگ  نیباشه 
 . دستش نده

 .حرفش عقب گرد کرد و رفت بندپشت
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 : به سمتم برگشت و گفت یریناپذو شوق وصف یبا خوشحال  روانیش

  ن یو آخر  نیمکان شده اول  نیمن واقعًا دوستت دارم، ا   تا یعاشقتم آز   -
  ام یم   تیبه خواستگار   یروستا، اشکال نداره برو به زود  نیدر ا  دارمونید

 . جا جوابت رو بهم بدهاون

  ستاده ی خودم ا  یبا خنده داخل عمارت شد، اما من هاج و واج سر جا  و 
 . کردمیبودم و به رفتنش نگاه م

رفت    ادم ی  ی شدم حت  ن یو بهت زده سوار ماش  دمیاز جا پر   ی رعلیبوق ام  با
 . سالم کنم 

 .سالم کی: عل یرعلیام

 . سالم سالم حواسم نبود -

 . شدیمنم بودم حواسم پرت م  -

هم بشنوه چون    دیبا  دهیرو شن  روان یش  ی حتمًا صدا  هیمنظورش چ   دمیفهم
قلبم تپش    هویبودم.    دهیمن ند  یشکل  ن یبلند گفت، آخه اعتراف ا  یبا صدا

  ست ی الزم ن  گهید   یعنی عاشق من باشه    روان یش  شه یگرفت باورم نم  یتند
  یداره رو   ی زندگ  یعنی  ا یرو لبم اومد خدا  ی ضی به فرانسه برم لبخند عر

به لبخندم    ی نگاه  نیماش   نهيي از آ   یرعل یام  ده؟یرو به من نشون م  خوشش
 . زد که لبخندم رو جمع کردم یانداخت و تک خند 

اما هنوز    دمیفهم  یتصادف کرد  یوقت   وقته دوستت داشت  یل یاون خ  -
کامل شدن که تونست    گهی اآلن د  گرفتنیتازه احساساتش داشتن شکل م 

 . هیپسر خوب  روانی ش گم یم  کیبهت اعتراف کنه تبر
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 : زدم و گفتم   یلبخند

راست  - خ  ی متشکرم،  نامزدت  هم    ی لیخیل یاز  من  وقت  هر  تشکر کن 
 . بهم کمک کرد ی لیخ  کنم یازش تشکر م  دمشید

 . رسهیچشم م  -

 . بالیب -

  یصدا  هی شب  یل ی تو ترسوندن کوروش کمکم کرد چون صداش خ  نامزدش
صداش رو ظبط کرد و برام فرستاد.    ن یهم  ی بود برا  روانیشراره خواهر ش 

بده که    صیدرست تشخ   تونست یشده بود نم   یکوروش هم چون روان 
 .بود هشی شب  یلیهم خ   م یاز حق نگذر  ست یدخترش ن یصدا  نیا

کارا خبره داشت کمک    نینفر که تو ا  ه یاز    دیکه کوروش د   یجسد  اون 
  ی شخص به طرز خوب   نیا   یگرفتم البته مجسمه بود جسد هم نبود؛ ول 

مهم    شیادآور یگذشته و    گهی چون د  دم یدرستش کرد. دست از افکارم کش
شدم،    ادهیتشکر کردم و پ  م ی دیآپارتمان سهراب رس  یجلو   ی. وقت ستین

  دن ید  یبرا  دمیگنجیآسانسور شدم تو پوست خودم نم  ر داخل شدم و سوا 
از   یسهراب و خبر اعالم شماره طبقه مورد نظر  با  قراره بهش بدم.  که 

پ ش  ادهیآسانسور  لبخند  رو شدم  در  رو  با سودا  لبم    ی طونیشدم که  رو 
 . نشست

 زن داداش؟ ی سالم خوب -

 :و گفت  دیرو گز  لبش

 و من خبر ندارم؟   یشد طونیش ی سالم خوبم تو ک  -



  

 
243

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

 ست؟یبچه مچه که در راه ن  نمی تازه، بب -

 .از دستم گرفت که آخم بلند شد ی شگونین

 ه؟ یها چ حرف ن یا ر ی زبونت رو گاز بگ  -

 . هیآره منم پشت گوشام کودر  -

 : بلند شد و گفت اشقهقهه

 . به پکر بودنت دمیم  حیبودنت رو ترج  طونیش یجورنی دختر ا یوا -

ا   - از  پس  ش   نیباشه  تو  بخاطر  بعد    ه ی  شم ی م  م یرج   طانیبه 
 . دایاون سرش ناپ  ارمیبرات درب ی خواهرشوهرباز

 . نمتیب ی من غلط کردم بابا فعاًل برم م ً اصال -

 . یبا ستم ی ن دنت یمشتاق د -

ا  یزبون  رفت.  و  درآورد  ا  یبرام  تو  خجالت    ن یخدا  واقعًا  آوره  سن 
 که   م ی چه کن یرفتارمون؛ ول 

زندگ   ی خوش ا م ی دیند   مونیاز  خونه    ن ی.  به سمت  و  ول کردم  رو  افکار 
 . در باز شد یسهراب پا تند کردم زنگ در رو زدم که جلد

ماچ    ه یکه برگرده و بهت   ینکنه منتظر سودا بود هیچ  ؟یپشت در بود -
 بده؟  یمجان 

  ع ی داشت که سر  دنید  اشافهیشده بود ق  رهیبا تعجب به من خ  سهراب
 . ازش عکس گرفتم  میبا گوش 

 ؟ید ید ر یچته جن گ -
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 ؟ ییتو  تایآز -

 . بقال سرکوچه یپ ننهنهپ -

 !ی ایمن فکر کردم اآلن دمغ و پکر و مغموم م -

 . دفعه بگو جنازه  هیبهم؟   یبچسبون   گه ینبود د یزیچ -

قض  - بگو  من  قبرا  هیچ  هیجان  و  سرحال  انقدر  ا  ؟ی قکه  تمام    نیمن 
 !دمت یند ی شکل  نیکه در کنارت بودم ا   ییهاسال

 . بهت  گم یداخل م  ام یبذار ب   ؟یبکار جانیمنو ا  یخوایم -

 . تو ا یا…بیب  دیببخش -

  یروفرش   ییشدم. چمدون رو هم کنار در گذاشتم. کفشم رو با دمپا  داخل
 . کاناپه ولو کردم  یعوض کردم و خودم رو رو 

 . گهیبگو د  -

 . یتو که قباًل فضول نبود -

 .ینبود طون یتو هم ش  -

 : گفتم   عیتند و سر  یلیخ

 . دوستم داره روانیش -

 . هم هنوز تو هنگ بود سهراب 

 بهت اعتراف کرد؟ -

 : پا رو پا انداخت و گفت  لکسی »آره« تکون دادم، ر ی به نشونه یسر
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  ن یبجا  چون موندنت اون  یگفتم برگرد  نیهم  ی برا  دونستم یکه م  نویا  -
 . ستین  ز یدوستت داره جا شونی کی دو تا مرد که 

 : گشاد به سمت سهراب برگشتم و گفتم   یهاچشم  با

 ؟ یگفتیو بهم نم  یدونست یم -

 . اون اول بهت بگه دیبگم با  شه یمن نم ز یعز  شهینم -

 . از عمارت یکشوند  یحداقل من رو نم یبدجنس   یلیخ -

 کار؟ ی چ یبمون  یخوایوا م -

  کار یچ   جا نیموقع صبح ا  ن یسودا ا   نم ی بگو بب  ی نداره، راست  ی بهت ربط  -
 عمه شدم؟ کرد؟یم

 . منو بده یخجالت بکش دختر نه اومده داروها  -

 . ذارهیاون تو حلقومت م   ،ی بخور  یستیبلد ن   یی کوچولو   یل ینه که تو خ  -

بلند    یازهیبه من رفت و داخل آشپزخونه شد. من هم خم  یاغرهچشم 
  م، یکن یم  یخونه زندگ   هیو وارد اتاقم شدم من و سهراب تو    دمیکش  ییباال
بوده آقا چه    جانیا  شب ی سودا د  ای ب  دیچ یتو مشامم پ   یی اعطر زنونه  یبو

بالشت نرس   ده یچون نخواب  گه ی که نم ییدروغا  به  خوابم    ده یبودم سرم 
شدم   دار یحرف زدن چند نفر ب یبود که با صدا یچه ساعت  دونم ی. نمردب

از صبح    دم یمواجه شدم اوه چقدر خواب  کیچشم که باز کردم، با اتاق تار
داره من  جغد انقدر بخوابم. چراغ رو روشن    یخوشحال  یجا  نیتا شب! ا 

لباس و  باشم  کردم  هام رو عوض کردم، امشب دوست داشتم متفاوت 
تن کردم و    یطوس با ساپورت و شال    کیش   یاگلبه  کین تون یهم  یبرا
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هام زدم.  به لب  ی گلبه  م ی رژ مال  هیهم پام کردم    ی صورت  یعروسک   ی روفرش
روم  اشخاص روبه  دن یزدم که با د  رون یبا عطرم دوش گرفتم و از اتاق ب

از جا پاشدن و سالم کردن.    دنمیبودن که با د  نی و شرو  روان یبهتم زد، ش
ز هم  ر   لب  ر یمن  هم  سهراب  دادم.  رو  جوابشون  پا    لکس یآروم  رو  پا 

آب دهنم رو قورت دادم سهراب رو صدا    د، یخند یانداخته و به حرکاتم م
 : دنبالم اومد گفتم  یزدم و به آشپزخونه رفتم وقت 

 کنن؟ یم کار یچ جا نیا  نایا -

 . کنن  یرو از بنده خواستگار  یاومدن جنابعال  -

 !نه -

 !آره -

 . برگشتم  ششونیمن صبح از پ   ؟یزود  نیبه هم -

دور  من چه  - تحمل  حتمًا  د  تیبدونم  من  نداره،  برم کنارشون    گه یرو 
هم گذاشتم تو که ماشااهلل خواب    وهی دم کردم م  یمن چا  رونیب   ایزشته ب 

 . من رفتم   یاریب د یمونده که تو با ین یر یفقط ش ،یبود

و به    دم یچ  رو   هاین یری. ش دمیجویهام رو مگرفته بودم و ناخن  استرس
ا دنیلرزیوح مهام به وض سالن رفتم دست   ن ی. حرصم گرفته بود. چرا 

 . کردیم  شتر یاسترسم رو ب روانیش  یرهیدستپاچه شدم؟! نگاه خ یجور

هر جون کندن   هاین یریش با  نفس    یرو  نشستم  و  تعارف کردم  بهشون 
چشم غره رفتم    یپسرا شد من هم برزخ  یکه باعث خنده  دمیکش  یراحت
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  رفتمیم  هام ور و ساکت شدم استرسم هنوز پا برجا بود و مدام با ناخن
 . دیچی تو گوشم پ  روانیش یصدا  کهنیتا ا   ارمیاز سکوتشون سر در نم

  ی کنم، از همه چ  یخانم رو از شما خواستگار  تا یمن امروز اومدم تا آز   -
  ارم یرو به درد ب باز تکرار کنم و سرتون    ستیالزم ن  نی من که آگاه هست

خالصه بگم که من واقعًا به    دونه،یکرد و م  یبا ما زندگ  ی هم مدت  تایآز
منه    توانکه در    ییتا جا  گم یاما م   دمینم   یقول الک   مندم و عالقه  شونیا

م خوش اجازه  کنم یبختش  واجبه!    یو  بزرگترش  برادر  عنوان  به  شما 
 . هست من در خدمتم  یز یچ ی حرف یشرط

  ی چه جور آدم  دونم یو م   شناسمتیندارم خوب م  ی: من مشکل سهراب
 . تای نظر آز مونهیاز بابتت راحته فقط م الم یخ  یهست

چرخنگاه  همه  به سمتم  قلبم    دیها  شدم  جمع  تو خودم  خجالت  از  که 
 .دیبگم که سهراب به دادم رس یچ  دونستم یو نم  زدیتندتند م 

تنها سنگاتون    گهی باهم د  د یما بگه بر  یجلو  کشه یخجالت م   یجور  ن یا  -
  تا یآز   م،ی زنیهم گپ کوتاه م  نیمنو شرو   دیبرس  یاجهی و به نت   دیرو وا کن

 . کن  شيي به اتاقت راهنما 

استرس    نیخدا اگه امشب ا  یگفتم و آروم جلو قدم برداشتم. ا  ییاباشه
  دم یدم در اتاق رس   یهزارتا صلوات بفرستم. وقت  کنم یکار دستم نده نذر م 

در رو باز کردم و تعارف کردم که داخل بشه من هم پشت سرش داخل  
  اشگهید  یتخت نشست من هم گوشه  یگوشه  یشدم و درو بستم رو 

 . رفتم یهام ور مو با انگشت گرفتمینشستم. لبم رو با دندون گاز م 

 . ننک -
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 بله؟ -

امشب    ینشد  یشکل   ن یا   م ی همه مدت ما در کنار هم بود  ن ینکن ا   گمی م  -
 ؟یشد  یجورنیچرا ا

 . دونم یخودم هم نم  -

م   تایآز  - هم  باز  جا   گم یمن  تا  و  عاشقتم  بتونم خوش  ییکه  بختت  که 
منتظر    یاگه هم دوستم ندار  یحت  کنم یقبول م   یبزار  یهر شرط  کنم یم
 .اریفقط نه ن  مونم یم

شدم مگه    رهیپر جنب وجوشش خ  یایاحساس سر بلند کردم و به در  با
 نه بگم؟  امهیروم که همه دنمرد روبه  ن یبه ا تونستم یم

زن و    هی مثل    د یقبلش بگم ما نبا  ی زیچ  هیندارم فقط    یشرط  چیمن ه  -
باش دوست صم  م ی شوهر  دوتا  و شوهر  میباش   یم یمثل  زن  به    یبهتره 

اموقع اما  برا  ت یمی صم  ن یاش  الزمه  زندگ  یهم  لحظات    مون، ی تمام 
خودت رو بخاطرم عوض    وقت چیقبولت دارم و ه   ی که هست  یجورنی هم

  گهی انشاهلل با هم د  یکنیکه زود قضاوت م   یردا  یبد یخو  هینکن فقط  
برا  می رفعش کن زندگ  ک یشر  یمن  در  به    ی شدن  و موافقم  آماده  تو  با 

به همون دار ییااندازه  عالوه  ب  دیشا  ای  یکه دوستم  دوستت    شتر یهم 
 .دارم

اما باألخره    دم یکشیبرام سخت بود و خجالت م   ی لیها خحرف  ن یا  گفتن 
چشم  راحتگفتم  نفس  و  بستم  رو    هویزدم که    یلبخند  دم یکش  یهام 

  ی از جنس عشق از جنس دلدادگ   یا گرمش بوسه  یگرم شد. لبا  م ی شونیپ
  یزندگ  ک یمن شر ی مرد برا  نی داد که سرشار از آرامش شدم ا ه یبهم هد 
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  ی هابود صاحب قلبم بود. چشم که باز کردم با چشم   منبود بلکه عشق
 : چسبوند و آروم گفت  م ی شونی رو به پ  شی شونی مواجه شدم پ  شیچراغون

جبران    ات ندهیرو با لحظات آ   تیتمام لحظات سخت زندگ   دمیقول م  -
 . تلخت در مقابلش زانو بزنه یکه گذشته  سازمیبرات م  ییا ندهی کنم آ 

 . بود م ی اتفاق زندگ  ن یاعتراف به عشقت برام بهتر نیممنونم ا  -

 . کنم یسرشار از احساست م  پس  یش یخوشحال م  اگه با عشق شاد و  -

 . م یبعدش ما هنوز نامحرم  ست ی خوب ن م ی موند  ادیز  نييپا  میبر -

 . ستین  ر ی روز د نی ا  م ی شی محرم م یبه زود  می باشه بر -

ب   یجذاب   لبخند اتاق  از  هم  دوشادوش  و  رو گرفت  دستم    رون یزدم که 
 . م یرفت

هردومون انداختن و    یقفل شده  یها به دست  ینگاه  نیو شرو   سهراب
 . زدن  یلبخند

 . نیو دست همت  : حاال نه به باره نه به داره شما دستسهراب

رو    - نماز خوندن  نم  دهیم   ادیآخوند  توئه!    تیحکا  خونه یبعد خودش 
 . بود شما هم نه به باره نه به داره ده یخواب جانی ا  شبی سودا که د

شده بودن آب دهنش رو با صدا قورت داد و    یسهراب باباقور  یهاچشم 
شصتشون    یهااشون به هوا رفت و انگشتساکت شد. پسرا هم قهقهه

رفتم زنگ زدم و سفارش    عی باال بردن تا اونا نشستن سر  کیرو به عنوان ال
بپزم به سودا هم زنگ زدم و گفتم که   کنم یغذا دادم چون اآلن وقت نم
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  روان یکه سهراب داشت از ش   دمیتم شن برگش   ی. وقتمیهم باش   ور د  ادیب
 . رهیقراره جاش رو بگ  یک  کهنیا  زدیکوروش حرف م  ین یدرمورد جانش 

  نیشرو   ی حت   رمی من جاش رو بگ  خوادیمرددم دلم نم دونمی: نم روانیش
 . کنهیهم قبول نم 

 : شدم گفتم  کی بهشون نزد  یوقت

 . باشه یک ی دیبا  یدون یقراره باشه خودت که م یپس ک  -

 . ینورافشان  یآقا -

 : تعجب گفتم  با

باباته گناه مردم    قاً یحالت خوبه؟ اون دق  یمطمئن   روان یش   ؟یچ  - مثل 
  ی باش   ن یجانش  یخوا یتا لحظه مرگشون زجر بکشن؟ چرا نم  دیکه با  هیچ

باز آدم کشته    اد یدلت م   تو  یو عدالت ببخش   یمردم بدبخت شاد  نی و به ا
  م،ی دیرس  جانیتا به ا  م ی دیکش   یبشه؟ ما چقدر سخت  م ی تی   یبشه باز فرزند

خودت بساز؛    ی خونه برا  هینکن    ی اون جا زندگ  ادیاز عمارت بدت م  اگه
ارباب اون روستا بشه من با تو    ینورافشان   ی اگه آقا  روان یباش ش   ی ول

 . ین یبیهات نم وقت من رو با چشم   چیه  گهیو د کنمیازدواج نم 

نم   مستأصل  و  ا  کار یچ   دیبا   دونستیشد  از  ور من رو دوست    نیکنه 
  یی ا عالقه  یور هم به ارباب  ن یمن رو از دست بده از ا  خوادیداشت و نم 
 : رو کنار گذاشت و گفت  دینداره ترد

ارباب    یکنارم باش  یکه تو همه چ   یبه شرط   یول   کنم؛یباشه قبول م  -
 . ست ین ا یآسون نی بودن به ا
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زدم و به سمتش رفتم دستش رو گرفتم و فشار    یبخش  ت یرضا  لبخند 
 :دادم و گفتم یآروم 

 . کنم یو کمکت م مونمیبدون شک کنارت م -

 : به دستامون انداخت و گفت ینگاه  روانیش

کنم چون با خون    یتو عمارت زندگ   خوام یمن نم  گهید  ز ی چ  ه یممنون و    -
اما تا کامل    سازمیم  یخونه نقل  هیروستا    نیمردم ساخته شده من تو هم 

  دم یمردم روستا م   لیو عمارت رو تحو   م ی کنیم   یشدنش تو آپارتمان زندگ 
 .انجام بدن  تونن یکه بخوان م  یهرکار

 . کنم یبهت افتخار م  یگرفت  یدرست م ی تصم -

درضمن    م ی خبر مرگمون نشست  جانیما ا  گهید  د یمراعات کن  : اوه نوسهراب
 .دیبغل هم نزار  ر ی انقدر هندونه ز

 . جواب بدم که زنگ خونه به صدا در اومد خواستم 

 اد؟ یقراره ب ی: کس سهراب

 . آره عشق جونت سودا -

کردم و سرم رو به    ییاخنده  د ييو به سمت در دو   دی جت از جا پر  مثل 
شروع    ی و احوال پرس  کیعنوان تأسف تکون دادم. با اومدن سودا سالم عل 

سهراب که فقط محو  دفعه من رفتم آقا    نیشد باز زنگ خونه بلند شد که ا
با    ز یگرفتم و داخل آشپزخونه شدم م   لیسودا خانمه غذاها رو تحو  رو 

 . بخورن انیو صداشون زدم که ب  دمیچ  لفاتمخ
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که کاماًل خوب بشه    یتمام گذشت سهراب گفت تا وقت   ی شب با خوش  اون 
  نی شرو   رن، یگیم   ی و بعد از خوب شدن کاملش عروس  کنن یازدواج نم 

دختر دوستش    ه ی  ی نکرده؛ ول  دا یش رو پگمشده  یمهیهم گفت که هنوز ن 
برو که دوستت داره    ی دنبال کس  شهی هم  گه یداره، به قول خودش که م 

د دوستش  تو  م  ،یار نه  فکر  روش  قصد    یول   کنه؛یگفته که  حاال  حاال 
الزم    لیو وسا   م ی از فردا به بازار بر  روانی ازدواج نداره، قرار شد من و ش

 . م یری گیرو با هم م ی. عقد و عروسم یازدواجمون رو بخر  یبرا

ول   ک یساعت    باً یتقر رفتن کردن؛  قصد  بود که  چشم   یبامداد    ی هااز 
سخته،    خوندم یم   روان یش کندن  کوه  مثل  براش  رفتن  گوشه    هیکه 

 : اش زدم و گفتم گونه  یرو  یا کشوندمش بوسه

  ن یا   ی کنیم  قرار ینکن که منم ب  یقرار یانقدر ب  امندهی آ   یی آقا  روان یش  -
  میکن یمشترکمون رو شروع م  ی و زندگ گذرن یزود م یل یروزا باور کن خ
ب برا  مونیمراسم عروس   یدنبالم تا هم برا  ایاز فردا هم  خونمون    یهم 

 . ینی . حاال هم برو بخواب که انشاهلل خواب منو بب م یکن   دیخر

 : اش قنج رفت و گفتخنده یکه دلم برا  دیخند

ب  تیزبون  نیر یقربون ش  - و  کنه یم  قرار یبرم که دلمو  تو  باشه بخاطر   !
  گذرونمیها رو بدون تو م شب  نیا   مید یکه کش  ییهایبخاطر تمام سخت

 . نمی رو بب  مونیانشاهلل خواب عروس 

هام سرخ  اما من گونه  دیبه بازوش زدم که خند  یگرد مشت  یهاچشم   با
 . شدن

 ! یبهت رو دادم پررو شد که نینه مثل ا  -
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 : کردم و گفتم   نیبه شرو  رو 

 . بخوابم  خوام یداداشت رو ببر م نیا  ایب -

 !اون طرف که به من چه شی: خودت بردنی شرو 

 . دم یخب درسته حاال هم پسش م -

حرف  همه شرو   ی هابه  سهراب    دن، یخند   نی منو  نزاشت  هم  سودا 
بدرقه از  بعد  رفت.  پسرا  با  و  پار برسونتش  تو  سهراب    نگیک اشون  منو 

 . م ی دست به دست هم به داخل برگشت

 ؟ی بخواب یخوایم -

 . فعالً  ادیراستش خوابم نم  -

 . م ی کنارم با هم گپ بزن  ایپس ب  -

دستش رو    میرو مبل دو نفره نشست  گهی شوق قبول کردم و کنار هم د  با
 . تو موهام گذاشت و نوازش کرد

خندته و من چقد آالن  لب   نیهم   دنیمن د  یها تنها آرزو سال  نیتمام ا  -
 !به آرزوم خوشحالم  دنیبابت رس 

مدت  - تمام  شرمنده که  داداش  فکر    یشرمنده  به  فقط  بودم  که کنارت 
  ی تو هر لحظه نگران و چشم انتظار من بود  کهیانتقام بودم و بس، درحال

 . شکوندمیتلخم دلت رو م   یهاو من با حرف

دردناک بود، درکت    یلی خ  یدیکشیکه تو م   ینگو درد  یجورنینه ا  -
انتقام بودم    ی منم جا  کنم یم   ی خودکش  دمیشا  ا یتو بودم فقط به فکر 
قاتل خانوادهکردمیم به هر حال گذشت  فهم!  پاک   ید یت مرد    ، یهنوز 
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برادر دومت شد، و    نیشرو  ،یبا سودا دوست شد  ،یشد   روان یعاشق ش 
تن، و من  عمه و عموهات هم در انتظار   ، یکرد  دایپ  اتوخاله  ، یمنم دار

 . خوشش رو نشون داد یرو  ی خوشحالم که باآلخره زندگ

مهربون   - انقدر  ممنون که  بزرگه  دلت  انقدر  ماه   ،یممنون که    ، یانقدر 
بود تنها   ،یممنون که کنارم  و  سخت  لحظات  و    هامییتو  همدم  تنها 

نه بهتره بگم    ق،ی هم پدر هم داداش، هم رف  یهم مادر بود ،یمونسم بود
که    یاتا لحظه  شهی هم  ی که تو رو برا  خوامیاز خدا م  ،ی همه کسم بود

 . ممنونتم داداش  ،ی ا رو ترک کنم باالسرم باشیدن نیا

دست  هاماشک با  بوسه  یهارو  و  پاک کرد    می شونیپ   یرو   یا گرمش 
 . نشوند

من    ی تو نبودم تو هم در زندگ  یممنون نباش چون من فقط در زندگ  -
کار خدا بوده که ما رو    نیا  یو هم خانواده و همه کس منم بودت   یبود

آروم و خوبه، حاال   ی که اآلن همه چ  قرار داده خداروشکر  گهیسر راه همد 
زنم    یچرا چشما  کنهیفردا زنده به گورم م  روانینکن وگرنه ش  هیهم گر

 . پف کرده

 . دمیرو باال کش  مین یو ب   دمیخند

 سوال؟  ه یسهراب  -

 . سوال بپرس جانم صد تا -

ش  - قبول    روانیاگه  تو  بودم  شده  عاشقش  من  اما  بود  باباش  مثل 
 ؟یکردیم
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آخ    ته، ی آرامشت در اولو  یتو برام مهمه؛ ول   ینه. درسته که لبخند و؛شاد  -
 . قربونش برم یبشم من اله  ییدا  یک

 . ام به هوا رفتقهقهه هوی هام گرد شدن و عوض کردن حرفش چشم  با

 . گهیبود د یچه حرف نیا -

 . شهیمن م   هیحتمًا شب   ره،یم  شييحالل زاده به دا گنیخب م  -

شب   نیبهتر   زمیانگ غم   یروزها  ستی شد و تو ل  یسپر ی شب به خوب  اون 
هامون  وارد اتاق  دن یصبح منو سهراب به قصد خواب  یکایرقم خورد. نزد

کرده بودم رو انجام دادم و با لبخند    که نذر   یقبل از خواب صلوات   م،یشد
 . به خواب رفتم 

 *** 

 ماه بعد  کی

از    شگر یآرا   یحت  ستی دل تو دلم ن  مونه ی ماه گذشت و امروز روز عروس  هی
که عاشقش بودم    یجوشم متعجب شد. باألخره داشتم به کس   جنب و 

خوشش رو به ما نشون داد. امروز روز شروع    ی رو   ایباألخره دن  دم، یرس یم
  یکه سهراب زندگ   یتو آپارتمان   روانه،ی شدن من و ش  یک ی مشترک و    یدگ زن
که    م ی کرد  یرو هم راض  نیشرو  ادیو با اصرار ز  میخونه گرفت  هیکرده  یم

کنه و هر وقت بخواد    یزندگ  ییتنها  ادیکنه چون دلمون نم   یبا ما زندگ
 . شهی ازدواج کنه مستقل م

هم اربابشون شد اونا رو کاماًل    روان یش   م، ی مردم داد  لی رو هم تحو  عمارت 
امشب   ی و برا ن یحکومت راض نیاز ا  یل یخیل یآزاد گذاشت. مردم هم خ
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مجلل کنن، خونمون هم در    مونیعروس   یگرفتن که روستا رو برا  م ی تصم
باصفا  یجا و  ب  ییقشنگ  ساخته  حال  در  روستا  مردم کمک    شتر ی از 
ب   کردندیم و  بشه  زودتر ساخته  وابسته  ششونیپ   مييا یتا  ما  به  انقدر   .

کارم    یربع ساعت   هی   اومدم  به خودم  م ی زنگ گوش  یصدا  دن یشدن، با شن 
بود. تپش قلبم   روان ی بودم ش ده یهم پوششنلم رو   یتموم شده بود و حت

 . جواب دادم رو   ی تندتر شد و گوش

 جانم؟  -

 دلم؟  ز یعز  یآماده شد -

 ؟ ییام کجا آماده زمیآره عز -

 . ایمنتظرته با اون ب  رونیاب بعشقم، سهر   ییجا  هی -

شدم وا    رهیخ  ی قطع کرد بهت زده به گوش  یچ  یخواستم بپرسم برا  تا
  ی و سهراب تو  روان ی! شاد؟یدنبال عروسش ن   یداماد روز عروس   شهی مگه م

 . زنگ خورد سهراب بود م ی ، باز گوش زدنیماه بدجور مشکوک م ک ی نیا

 . گهید ن ييپا  ایب -

 . باشه اومدم -

 : گفت  شگر ی که آرا  برم خواستم 

 داماد اومده دنبالت؟ -

 : زدم و گفتم   یامسخره لبخند 

 . آره -
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  اده ینگفته سهراب پ  یاگهید  ز یرفتم تا چ  نييکردم و پا   یخداحافظ  عیسر
 . کمکم کرد تا سوار بشم   شد و 

 . من چه خوشگل شده ی خواهر -

 دنبالم؟  ومدی ن روانیممنون داداش، چرا ش -

 !بدونم دیمن از کجا با  -

 : گفتم   کردم و   ز ی ر رو  هام چشم 

م  - بعدًا  نکن   فهمم، یمن که  ش  دیفکر  و  تو  نشدم    ی لیخ   روانیمتوجه 
 . دیزن یمشکوک م

و   هاششونه انداخت  باال  رانندگ  رو  تا رس  ی مشغول  روستا    دنیشد  به 
صدا  م ی نزد  یحرف پ  آهنگ  یفقط  بود،  ز   ادهیکر کننده  لباس    ی بایشدم 
که برامون در نظر گرفتن    ییباال بردم و جلو رفتم جا  یرو کم  م ی سسپرن

عج  ی حساب طرز  به  و  بود  جلو    نی تزئ   ییایرو  و   بی قشنگ  بود،  شده 
جلو و جلوتر رفتم تا    گشتم یم   یناب آب یگو  و با چشم دنبال دو  رفتم یم

  بای شدم چه ز  محوش  دم ینشسته بود رس  انویماه قشنگ که پشت پ   ه یبه  
ب  قلب  از  و  امشب  بود!  دلبر  قرار یشده  شلوار    کرد یم   یمن  و  کت 

  ی چراغون   یهاجذابش چشم   شیته ر   ییا با کفش چرم قهوه  ییاسورمه
و پشت    انو یپ  ی. صدا شدنیقلبم م  تمیتند شدن ر  ثباع  نای ا  ینابش همه
ام  و دل عاشق من رو ناآر   د یچ یجا پ همه  راش یجذاب و گ  ی بندش صدا

 . کرد

 یقلب ما برد  اجازهیدلبر جانم ب ″
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 ؟ یبرد کجا 

 ؟یکجا برد  یبرد  هوا یعشق جانم هر نفس را ب یا

 خواهمیتو را م  علت یمنت تو را دوست دارم ب  یب

 ( آهنگ تندتر شد تم یر  جانیا)

 بزن  لبخند 

 جان…من که تو را دوست دارم  وانهید

 بزن  لبخند 

 جان… لبخند تو را دوست دارم  آرام

 دارم…تو را دوست دارم  دوست

 یقلب ما برد  اجازهیجانم ب  دلبر 

 ؟ یبرد کجا 

 ؟یکجا برد  یهوا برد   یعشق جانم هر نفس را ب یا

 خواهمیتو را م  علت یتو را دوست دارم ب  منتیب

 بزن  لبخند 

 جان…من که تو را دوست دارم  وانهید

 بزن  لبخند 

 ا دوست دارم جان…لبخند تو ر  آرام

 " دارم…تو را دوست دارم دوست
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 ( رضا بهرام لبخند بزن)

و خودم رو تو بغلش پرت    دم يياز اتمام آهنگ با شعف به سمتش دو   بعد
تو دور  چند  و  بلندم کرد  رو   یکردم  و  چرخوند  گذاشت    نیزم  ی هوا 

بوس   م ی شونیپ   یرو   ی طوالن  ییابوسه از  بعد  رو  دسته گل  و    دن یکاشت 
 .دستم به من داد

و به همه    میمهمونا بلند شد با هم به سمتشون رفت  غی دست و ج   یصدا
 میخوش آمد گفت 

شونم قرار گرفت برگشتم و با دو چشم آشنا    یرو   یدفعه دست   کی  که
زد و    یاونم امشب اومده بود، خاله پوزخند  شدیرو شدم. باورم نمروبه
 : گفت

عروس  ا ی  کیتبر   ی برا  ومدم ی ن  - در  نفر که    ت، یحضور  دو  اصرار  بخاطر 
 . بودم اومدم ون ی بهشون مد

مشغول    یاگفته بود که در کارخونه  یرعلینگاهش کردم، ام   یکنجکاو   با
اما    اد یب  کردم یفکر نم   ی کارت دعوت هم براش فرستادم؛ ول  یبه کاره، حت

 حاال بخاطر دو نفر اومده؟ 

 !کدوم دو نفر؟  -

 . ببرم و برم  ششونی تو رو پ ا یمن ب با -

  روانیبرگشتم که اشاره کرد برم، دنبال خاله رفتم و ش روانیسمت ش   اول
 هم دنبال من اومد 
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خانواده نشسته بودن. چند لحظه    ه یکه روش    ستادیا   ز ی م  کیکنار    خاله
خوش  شیپ نم  م یآمد گفت بهشون  م   شناختمشونیاما  فکر  از    کردم یو 

 . هستن روان یش  یدوستا

از خانوما نگاه کردم    ی کی   یمن از جاشون بلند شدن به چهره  دنیبا د   اونا 
بابا افتادم چون بهش شباهت داشت. خانومه    یافهیق   ادیبار   ن یاول  یبرا

که کنارش بود رو    ینگاهم کرد و مرد  ی اشک  یبه سمتم اومد و با چشما
 : مخاطب قرار داد و گفت

 ؟ ین یب یرو مثمر عشق برادرمون   ینی بیآرش م  -

من بود؟ به خودم اومدم    یخانوم عمه  نی ا  ی عنیشده نگاهش کردم    شکه
اون مرد هم که فهم  یو نگاه انداختم که  به    دمیبهشون  اسمش آرشه 

 ؟ یچ یعن ی  شدیسمتم اومد هر دوشون با هم بغلم کردن باورم نم 

 بود؟ ت یهمش واقع نا یا  یعن یمن   یخدا

که عمه سرم رو بلند    ختم ی بغلشون اشک ر  یخودم اومدم و آروم تو  به
 : زد و گفت م ی شونیپ   یرو  یاکرد بوسه

 . زدلم ی نکن عز هیگر   شه،ی خراب م شتی نکن خوشگلم که آرا هیگر  -

دختر متأهل    کی هاشون هم آشنا شدم عمه پسر داشت، و عمو  بچه  با
 .داشت

بوس   دست رو  و عموم  در  و خدا رو هزار مر   دمیعمه  تبه شکر کردم که 
  ی اش. سهراب از خوشحالرو داشتم که بگم با اجازه  یخوندن خطبه کس 
ش رو به روم باز کرد  و آغوش با محبت برادرانه  ختی من اشک شوق ر 
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اشک شوق و    گهیو اون شب هم در بغل هم د  دم یکه به سمتش پر کش
 . م ی ختیر  یخوشحال

همش زارزار    مونیکه عروسم شب عروس  هیخدا گناه من چ  ی: اروانیش
 آخه انصافه؟  زهیاشک بر

  تونمی. نه م م ید یو با هم رقص  م یدرست کرد  رهیدا  هیو    م ی لبخند زد  همه
بابا خال  یبگم جا رو در    یبگم پره، چون کسان  تونم یو نه م   هی مامان و 

 . من بود یکنارم داشتم که وجودشون باعث سرافراز

 *** 

 ماه بعد  چند

خوشحالم    میداداش  یبرا  یسهراب و سوداست، حساب   ی روز عروس   امروز 
تا اگه    گفتیبه سودا م   یرو کاماًل به دست آورد و به شوخ  شیسالمت 

  ه یشدم بتونم راحت گر   مونی و پش  دمیتر از تو رو دخوشگل  یروز عروس 
ا هم قهر    یو گاه  شدیم   ونهیچرا با تو ازدواج کردم سودا د  کهنیکنم 

 . کردیم

دارم    چهی و دل پ  جه ی روزا سرگ  نیو شاد در کنار همن، احاال خوشحال    اما 
بچه دوست    روانیبخوابم. ش  ادیآلود شدم دوست دارم زخواب  نیهمچ

س چون  دلم  دو  من  اما  خوندگ   نایداره  فرزند  به  و    م ی قبول کرد  یرو 
چک    یب یکنه از قبل با خودم ب   یحسود  ای که ناراحت بشه    دمیترسیم

رو    فمیپا شدم ک  نای و س  روان یاز کنار ش   ییدستشو  یبه بهونه  آورده بودم،
 . چک رو که انجام دادم مثبت شد یبی رفتم ب  ییبرداشتم و به دستشو 
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  دنیبا فهم   روان ی ش  یعن ی شدم    رهیچک رو در دست گرفتم و بهش خ   ی بیب
چک    یب یناراحت؟ ب  ای  شهی خوشحال م  دهینشون م  یچه واکنش   م ی باردار

باز سر جاگذاشت فم یرو داخل ک  و  تو    یبرگشتم، حت   میقبل  ی م  نتونستم 
سهراب قشنگ برقصم و سودا و سهراب ناراحت شدن که مجبور    یعروس 
و خبر حامله شدنم رو بهشون بدم، آنچنان    ونمشونگوشه بکش   هیشدم  

برگردوندن،    غ یج ما  به سمت  رو  تمام مجلس روشون  داد کردن که  و 
  نیکه ا   دیاومد و بهش توپ  یعصب  روان یکه ش  کردیسهراب چنان بوسم م

 . یها و خودت امشب عروس دارزنمه

  ی چ  دیپرسیازم م  روانیش   ینداشت، ه   یبودش و منظور  یبه شوخ   البته
ا   یبهشون گفت م  ی شکل  نیکه  جوابش  در  منم  بعدًا    گفتم یذوق کردن 

 . یفهم یم

خوب  شونیعروس  به  ول  شیپ  یهم  برن؛  عسل  ماه  به  بود  قرار    ی رفت 
چرا جوابم رو نداد به خونه    دمیپرس یش رو عوض کرد هر چسهراب نظر 
  ا یبگم    که نیرفتن تا بخوابن و من دو دل ا  ن یو شرو  نا یس   م ی که برگشت

 . دمييجو یهام رو م نگم وسط تخت نشسته بودم و ناخن

 ؟یبگ ی خوایم  یبگو چ -

 . بودم به سمتم اومد و بغلم کرد مردد

شده همه    یچ   بگو  نمی مضطرب بب  ی شکل   ن یعشقم رو ا  خواد یدلم نم  -
 . م ی کنیکسم با هم حلش م

 ... . راستش، راستش من…من -

 تا؟ یآز  یتو چ -
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 : گفتم   عیتند و سر  یلیخ

 . اممن حامله -

 : تا بنا گوش باز شد و گفت  ششی گفتم ن   یچ دیتو بهت بود تا فهم اول

 خوشحال بود؟  نیهم  یپس سهراب برا ؟یگ یراست م -

سر  تنها  نش   یفقط  خ   یونهبه  دادم  تکون  و    ی لی»بله«  شد  خوشحال 
وقت   کار یچ  دونست ینم ا  یکنه  ترسم  س   نهیبهش گفتم  ممکنه    نا یکه 

در    هو یداره.    نای به س   یدیشد  یناراحت بشه پکر شد چون اون هم عالقه
 . داخل اتاق  دیپر  نایباز شد و س

  ی که قراره آج  شم یبلکه شاد م   شم یندارم ناراحت هم نم   ی : من مشکلنایس
 .اد یب  رمی داداش گ ای

 :رفت و داد زد رونی ب خوشحال

 .من قراره داداش بشم من داداش شدم ن ی، عمو شروعمو -

  یحتمًا از سر و صدا  می زد  ی انداختم و هر دو لبخند  روان یبه ش  ینگاه 
 . شدیبدون اجازه وارد نم   وقت چیوگرنه اون ه  دیصدامون رو شن  روانیش

ل صبح اومد خونمون و دو خرس بزرگ دستش بود  بعدش سهراب او   روز 
  ای دختره    دونم یکه نم   گفتیم   ، یو صورت   دیسف   یکی   یاکرم قهوه  یکی

امشب غذا بپز همه    ی پسره، انقدر ذوق داشت که به سودا گفت برو برا
 . م ی دعوت کن تا یآز یرو به مناسبت باردار

تازه عروسه ممکنه ناراحت بشه    م ی دیسفارش م  خوادیگفتم که نم  بهش
خود سودا معترضانه حرفم رو قطع کرد و    یول  ؛یبرام خوشحال  یطورنیا



  

 
264

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

سهراب منو از    کهنیو از ا   شه، یگفتش که اگه بازم تکرار کنم ناراحت م 
اشون  نداره، عمه و عمو همراه با خانواده  یدوست داره مشکل   شتر ی اون ب

 . دیازم پرس  ید از شام عمه سوالبرپا شد بع  یقشنگ  یاومدن و دورهم  م ه

آز عمه همه    نیا  یچطور  یبا سهراب آشنا شد  یچطور  یبگ  شهی م  تای: 
 ؟یثروت رو به دست آورد

 . کردیاز سهراب که با لبخند نگام م  ر یشدن غ  رهیکنجکاو به من خ  همه

  ی رو خوردم ماباق  شی کیتا انار داد  بهم پنج  یرمردیپ  هی  لدا یراستش شب    -
ا  و  فروختم  م   ن یرو  من که  چرخه  م  دم یخریشد  سالفروختم یو  ها  . 

  د یخر  ی برا  ی رو جمع کنم تا مغازه بخرم. وقت  ی گذشت که تونستم پول
هم سهراب، اگه من   خواستمشیمغازه بود که هم من م هی  ن یرفتم، هم
موضوع    نیپول واسه آوردن جنس نداشتم و ا  گه ید دم،یخریم  ومغازه ر 

  می که با هم مشارکت کن  م یگرفت   م ی. با هم تصم طورنیسهراب هم هم   یبرا
و به    م ی اریهمه ثروت به دست ب  ن یا   م یتونست   گهیشد که با هم د  نیو ا

که    م یکن   سیسرنوشت ساز تأس  یلدا ی عالوه دو شرکت به نام انارستان و  
  یفراموش نکنم چطور  استی دن  ایبه اون شبه که تا دن  ربوط هاشون ماسم 
 .دمیسطح رس ن یبه ا

تمام    ینگاهم کردن و اون شب هم با خوش   نیو تحس  یبا خوشحال  همه
 . گذشت

 *** 

 سال بعد  چند
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و اسم بابام رو روش    میاز گذشت چند سال ما صاحب فرزند پسر شد   بعد
هم    ن ی. شروخوانیاما سودا و سهراب هنوزه که بچه نم  ن، یآتر  می گذاشت

ما به سفر اومده    ی . حاال همهبرهیخودش به سر م   ینگلیکه کماکان در س 
بود    ده یسودا عروسک خر  ی و به سهراب که برا  م ی تا خوش بگذرون  م ی بود
 . م ی دیخند یم

ا   نی ریبرام ش  یل یکه خ  یزیچ کوروش من رو مجبور    یکه وقت   نه یبود، 
موقع    ی بود و حت  روانیش  پوش اهیبه قبرستون برم. اون مرد س   کردیم

  ی بود. زندگ   دهی که از سهراب جدا شدم هم من رو د  یتا وقتاومدنم به روس
عشق    موند،یگذشت و فقط خاطره در ذهن م  هاشیو بلند   ی با تمام پست

 .د یهم درکش کرد هم به خاطرش جنگ   دیو با   نهی ریش  ز یچ

دم   عشق قنده،  حبه  م  یمثله  حل  ما  دل  فنجون،  تو    شهیافته 
ا بفهم  نکه ی آروم...آروم...بدون  مم ی ما  سر  اون    کشه ی...روحمون 

 . یسادگ  نیبه هم  ی شی رو...عاشق م

 

 . با خواننده  سندهی از نو یسخت ) 

  دوارمی. امنیرمان سومم هم کنارم بود  نیشما که در ا  یاز همه  ممنونم 
  ی عذرخواه  ها یو بابت تمام کم و کاست   د یلذت رو ببر  ت یرمان نها   ن یاز ا 
 . کنم یم

که شما    نهیرمان رو با تمام وجود و از ته دلم نوشتم. آرزوم ا  ن یکه ا  الحق
مغرور من رو   یمجنون و جنگجو  ن ييآ  یهانکرده باشم با رمان دیرو ناام 
 . شما یممنون از همه د یکن  یهمراه
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از دوتا دختر عموهام و دوستم روژان معتمد که    کنم یعالوه تشکر م  به
 .( بودن  د یاندکشون هر چند که مف یهابابت کمک  ستسندهی اون هم نو

 ان یپا

 

 : انیپا  خیتار

 ۱۴۰۰ بهشتی ارد ۱۹  کشنبهی

 رمضان  ۲۶

 بامداد یقهیو هشت دق ی : چهار و سساعت

 

 

 

 

 رمان مرجع رمان کی

و    دیباش یم   سنده ی نو  ا یو    د یبا ما هست  یبه همکار  لی که ما   یصورت  در 
ساخته    لیرا در قالب نرم افزار موبا   تانیشعرها   ایها  نکه رما  دیخواه یم

م شوند  منتشر  سا  دیتوان یو  وب  تماس    تی به  ما  با  و  مرجعه کرده  ما 
 . دیریبگ
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هارقصنده با گرگ  

 

طلبددل ز آشیان، رهایی می  

 

 دنا کوه نیست 

هوردخت؛    مشکوک  مرگ  از  پس 
دار  هتل  ن یمشهورتر  یبرادرزاده

 یارهیزنج  یهاو صاحب هتل  یران یا
آر  نیگر خاندان  وس،  دچار   ا،یه 

عج مرموز  بیحوادث    شود یم   یو 
  ی هاقتل  یسر  کی که به دنبال آن،  

را    سیتا پل  رد یگیشکل م  یارهیزنج
انگ  افتنی  یبرا و  به    اش،زهیقاتل 

پچالش   هرجا  در    ی عشق  یابکشد. 
زن،   کیاست، به دنبالش قتل    انیم

را غافلگ سوال   کیو    کندیم  ر یهمه 
  رد، یگیشکل م  ایدر ذهن خانواده آر

 ست؟«  ی»قاتل چه کس

آدمیان،   از  شماری  اما  میان  این 
زندگی   جریان  به  را  چیز  هیچ 

سپارند. آشیان میان انبوهی از نمی
می پناه  خود  شود  پیشامدها 

ماد بر کسی ببندد.  که بند اعت آنبی
گردد  خبط خویشاوندان سبب می
کم  جای  نوجوانی  اوج  ترین  در 

خطایی نداشته باشد. برای رهایی  
گاه امیدهایش  ای که قتلاز آشیانه 

زند و شاید گشته، به هر دری می
کسی هم باشد که از خود، رهایش 

 . دهد

از   کوچک  روستای  در  قتلی 
رخ  اصفهان  استان  توابع 

یک می  آن  پی  در  که  دهد 
شود و کل  آبرویی آشکار می بی 

تاثیر خود مردم روستا را تحت
دنا در پی سکته   .دهدقرار می 

باز  روستا  به  پدرش،  مغزی 
انبوهی  می  میان  در  اما  گردد 

های از حقایق کوچک و دروغ 
 .شودبزرگ احاطه می 

 کتاب دردمان  کتاب سپید به رنگ آرامش  کتاب مسلخ

کننده روایت  داستان  مسلخ  ی 
دختر   که  به  ساده ارغوانه  ایه، 

بهتر  بهانه  کار  و  بیشتر  پول  ی 
ای میشه که از همون  وارد خونه 

اول همه چی به نظرش عجیب  
میاد! همه ی اتفاق ها توی اون  

محرمانه  زیادی  و  خونه  ست 
دارن،   عجیبی  قانونای  آدماش 
ارغوان هم زیادی قانون شکنه و  
چه   کاراش  با  نداره  خبر 
رقم   براش  قراره  سرنوشتی 

 بخوره… 

 

زندگی   داستان  کتاب  این 
ست که به همراه دوستانش  دختری

در بهزیستی بزرگ شده و اکنون در  
کند.  ای قدیمی با آنها زندگی میخانه

به   کدام  هر  سرنوشت  است  قرار 
خالل   در  که  بخورد  رقم  نحوی 

ه خواهد شد.  داستان به آنها پرداخت
که  صبوری  دختر  الینا،  سرنوشت 

به این بی نهایت قلبش برای محبت 
می آن  تحولی  و  حال  در  نیز  تپد 

بی که  است  مورد  شگرف  رحمانه 
هجوم آفات حسادت و طمع دیگران  
خواهد  قرار  آنها  مکافات  از  ترس  و 

 . گرفت

زندگ را    یدختر  یدرْدمان  نام گلسا  به 
تصم  کندیم  تیروا ازدواج  میکه    ی به 

از  بعد  حال  است.  گرفته  خودسرانه 
ا تبعات  سال  چند  انتخاب   نیگذشت 

است افتاده  او  به گردن  ورود  اشتباه   .
زندگآدم  یبعض به  برا  اشیها  را   یاو 
برا  دنیجنگ  تالش   کیساختن    یو 
 انی م  نیا. در  کندیم  بیآرام ترغ  یزندگ

بودن  عالقه  اشتباه  به  با حس   یاگلسا 
  ی ، وجود آدمدر قلبش دوانده شهیکه ر

شده بود را از خود    شیکه درمان دردها
  ی تمنا  انیاو در م  قرار ی. قلب برهاندیم

. چرخدیمنطق، سرگردان م   ی دل و تقال
ناگر تصم  ز یگلسا  هم   م،یبه  را  او 

 و هم نه! خواهدیم

 خرید خرید خرید

 مطالعه  مطالعه  مطالعه 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ae-%d8%af%d9%88%d8%ac%d9%84%d8%af%db%8c/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://forum.1roman.ir/threads/95876/
https://forum.1roman.ir/threads/193423/
https://forum.1roman.ir/threads/196411/


  

 
268

رمان  کی کاربر انجمن   ی| مرضيه موسو  دیدرخش کیکه در شب تار   یرمان ماه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bookstore.1roman.ir Yek_roman 

mousavir1@gmail.com forum.1roman.ir 

yek_roman1 1roman.ir 

file:///C:/Users/Markazi/Documents/www.bookstore.1roman.ir
http://t.me/yek_roman
mailto:mousavir1@gmail.com
https://forum.1roman.ir/
mailto:www.instagram.com/yek_roman1
http://www.1roman.ir/

