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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

  هیرو به   ا یو در رهی به خارج از کشور م تی مامور هیکه پدرش برا  ییاهویدختر شوخ طبع و پر ه ایدر
خونه  یتو ای ساواش پسر اون خانواده با وجود در سپارهیدار م هیمورد اعتماد و سرما یخانواده 

 مخالفه و جفتشون ضد هم هستن. 

  هی شهی رو به رو م  یقابل باور   ری غ یها تیو با واقع  گرده یقاتل مادرش م یپ  ای در نیح  نیدر هم 
 بخونتش!  دیبا یکه هرکس ی رمان فوق العاده کلکل

 ه؟ یقاتل ک رمان

 زاده   یعاشور  انایقلم: آر به

 یی عاشقانه، معما  ،یکلکل طنز،

 

صحبت   هیتونستم  یم نی ح نیباز کردم تا بابا موهام رو ببافه در هم  می مشک  یرو از دور موها کش
 هم باهاش داشته باشم. یمختصر 

 خاصم رو به بابا گفتم:  تی و با مظلوم یکالفگ با

http://www.romankade.com/
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 د؟ ینر شهیحاال نم -

 :  لپم رو گرفت و گفت بافتی بلندم رو م یطور که موها نیکرد و هم یخنده صدا دار   بابا

 گذره! یم  یچشم بهم بزن ستین  شتریبال دوماه ب  طونیش یا -

  تونستمیاون بودم چطور م  یکه وابسته  یداد من یروز دور بودن از بابا واقعًا من رو عذاب م  شصت
 ازش دور باشم؟ 

 هم شصت روز.  اون

 شصت روز؟  گهیروز رو بدون شما بگذرونم د هی تونمی نم  یمن حت ؟ی آخه بابا چه گذشتن -

 گذشت بابا لب باز کرد:  یبرام شصت سال م یشصت روز لعنت نیا

 من! یکه کوچولو  یکن  یبدون من زندگ دیوقت بااون ؟یچ یبال، اگه ازدواج کن  طونیش  نمیبگو بب -

 بابا؟   بدون

  ازدواج؟

 خنده ام گرفته بود آخه من و چه به ازدواج؟ واقعاً 

 واال بخدا من کجا ازدواج کجا!  دی ری بگ یور دل شما تا ازم ترش  مونمیم کنمی بابا اصالً من ازدواج نم -

 زد. شونه ام  یو چند بار آروم رو دیخند

 خوام اونم پنج تا.   یمن نوه م ستی خبرا ن نینه نه از ا -

 من بابا هم خنده اش گرفت.  یکه با خنده  دم یبلند خند  اری اخت یب

 ابروهام رو باال انداختم و گفتم:  

 نه دوتا؟ پنج تا؟  ،یکینه  اون هم -

 بافت موهام تموم شد رو به روش نشستم. یوقت
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 . شنی دارم که همشون هم مثل خودت خوشگل م نیقیبعله  -

که شرک بچه هاش رو   یهمون صحنه ا دیو کارتون شرک به ذهنم رس ختهیبهم ر یلحظه خونه  هی  
 . دنیپر یم  نییش باال و پاکولهکرد و بچه هاش از سرو  یپوشک م

 دو تا بشکن زد و گفت:   بابا

 آخه تو دختر؟  یکنی م  ریکجا س  -

 بابا رو گرفتم و خودم  و لوس کردم.  یزدم و محکم پهلو یلبخند

 ستن؟ ین ایمورد اعتماد هستن  هیچجور یمن و بفرست یخوای که م یینجایبابا ا -

باهم   یاز بچگ هیواقعًا آدم مورد اعتماد  یبهشون اعتماد دارم تجل شتریخودمم ب هیآره دخترم از سا -
 . میتر کیهم بهم نزد یاز برادر تن یی جورا هی میبزرگ شد

 . هیکرد پس معلومه آدم مورد اعتماد دشییبابا تا یوقت

 لبش بود لب زد:  یکه رو یبابا با حالت نگران و ته خنده ا 

 که... از دست کارات جون سالم به در ببرن!  دوارمیته امالب -

 

 گفتم:  ینسبتًا بلند یو با صدا  دهیکش  یلیخ

داره وارد   یپر شوق و ذوق ،یناناز  ، یخوشگل  ،یمهربون  نیاز خداشونم باشه دختر به ا دیبابا تازه با -
 .دهی و به خونشون نور و رنگ م شهیخونشون م

 خانم!   ایبعله کامالً حق با شماست در -

 شونه ام گذاشت و گفت:  یرو رو دستش

 حاال بدو آماده شو.  -
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عروسک و کتاب   یپا پرنسس بودم کل هیواسه خودم  ،یاتاق دل باز به رنگ صورت  هیاتاقم رفتم  سمت
 بود.  ختهی دورم ر

کردم اصالً دلم  یم یخونه خداحافظ  نیاتاق ا نیکم کم از ا دیبا گهیتو شلخته بودن لنگه ندارم د البته
 برم!   اومدی نم

 خب... یول

 دختر تنها... هیرفت منم که  یمهم م  یلیخ   یلیخ  تیمامور هیبه  دیمجبور بودم بابا با 

 خونه بمونم؟ نیتونستم تو ا یم ییتنها یچطور  

 کرده. هم  ری تغ یهمه سال کم ن یبود البته بعد از ا دهی اتاقم رو مادرم چ دکور

زن مهربون   هیتو خانواده مادرم  م یکرد یم نیتحس شهی اش رو هم قهیبود سل قهی با سل  یلیمادرم خ  
 مخشوش بود!   شهیداشت اما ذهنش هم نهی ک یب  یبود و دل

 خورد.  یکرد و غصه م یها و نکات توجه م زی چ نیتر زیر به

ب عکس رو برداشتم و مادرم رو  کمدم قرار داشت قا یطبقه ها یبه قاب عکسش خورد که رو چشمم
 گرفته بود. یغم جا یچشم هاش کل یتو دمید

زنند چه پارادوکس    یم ادیچشم هاش سکوت رو فر  دمید یرو م   تیچشم هاش اهتزاز ابد یتو 
 بود...  یم یعظ

ها رو   هیآ  نیاز چشم ها بهتر ستیدهن که ن گهیساکت بود؟ چشمه د هم گفت و هم  شهیمگه م 
 شه استنباط کرد.  یم

شده و من محو   ختهیکه همه راز جهان درون اون ر ی مشک ییزنن چشم ها یحرف م یول ساکتن
 قدر در عکسش شناور شده بودم که متوجه گذر زمان نشدم.   نیاون بودم ا یتماشا

 شده بود لبخندش ثابت بود...!  خکوبیقاب م نیا یاز مادرم بود که تو یر یتصو

زد و من   یاز حد لبخند م  شیکه حالش بد بود ب یی... مخصوصًا روز هاشهیهمزد   یلبخند م  شهیهم
 .کنهیرو داره تحمل م یمکررش بفهمم چه غم یلبخند ها نیاز ا تونستمیم
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 گم شده بودم!  بایز یاز التذاذ بودم درون اون خنده  زی لبر

 مادر... آخ

 !یات رو تنها گذاشت دونهی یک ی یروش زدم آخ که رفت  یرو سمت قاب عکس بردم و بوسه ا لبم

کرد   یفکر م یلیبود اما خ یتونم بگم مادر خارق العاده ا  یداشت و به جرات م یدل رئوف یلی خ مادر
 .ختی ر یخورد و تو خودش م یغصه م

 ه بودم دگرگون شدم. سال  ازدهی من  یوقت شی ده سال پ یعنیخبر مرگش رو آوردن  یوقت

 خوام دوباره اشک مهمون چشم هام بشه!  ینم میبگذر

 تخت و درش رو باز کردم.  یتخت برداشتم و گذاشتم رو ریقرمز رنگم رو از ز چمدون

 بمونم! ششونیداشتم دو ماه قرار بود پ یبرم  زیم  زیچ  یکل دیبا 

 

عطر هام رو هم   یرونیب  یو لباس ها  یراحت  یبرداشتم با شلوارها  یبلند تو خونگ  نیلباس آست یلڪ
 از مادرم داشتم!   هڪ یس ڪو قاب ع  یشیگذاشتم با لوازم آرا

 نیا دنیاما با د ستیهوا ن هڪام  یاتاق هی یانگار من تو موندمی من زنده نم س ڪاون قاب ع  بدون
 انداختم. نهیآ ی به خودم تو یچمدون رو بستم و نگاه رمیگ  یم ژنیسڪا سڪ ع

کردم، نه   یباختم، نه حرف زور رو قبول م یدل م یبودم، نه به راحت ینه عاشق کس   ا،یمن بودم در نیا
بهم بگن و سکوت کنم    ادیاز دهنشون در ب یذاشتم هر چ یدادم، نه م یتن م  یبه سادگ  یبه هر کار 

 نه...

که ذره   هیبق یحرف ها نی تر کینکات و کوچ نیتر زیجواب دارم به ر هی یسرسختم واسه هر حرف  من
خشک    ذارمیم کنمی آبکش م شورمی کنم و طرف رو قشنگ م یتوش هست توجه م  هیکنا ایطعنه  یا

 شه!

 مانتوم گذاشت.  بی تو ج  یکارت بانک هیبابا رفتم که با لبخند نگاهم کرد و  سمت
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 زنگ بزن.  هیفقط  یداشت ازیتوش هست بازم ن  یونیلیچند م -

گذاشتم و با تموم وجود بابا رو بغل کردم محکم بغلش کردم   نیتکون دادن و چمدون رو زم  یسر 
 دونستم شصت روز ازش دورم.  یچون م

 می شونیپ  یرو یگرم یو بوسه   دیبه سرم کش یمن رو از بغلش جدا کرد و دست هیاز چند ثان بعد
 گذاشت و گفت:  

 منتظرته. رونی ب  نیماش -

 که بابا گفت:   فتمیفرستادن؟ خواستم راه ب نیخودشون هم برام ماش  یحت واو

 ... یراست -

 نگاهش کردم که ادامه داد: یحالت سوال  با

 مواظب خودت باش!  -

 کرد.  ینگران م شتریکه من رو ب دمید یرو م   یچشم هاش نگران یابتدا تو نیهم از

 طور!  نیشماهم هم -

 رشه پانامرا دهنم باز موند. پو  نیماش دنیخارج شدم و با د  اطیح از

 .دمی م  حیمن همچنان پورشه رو ترج  یست ولجذاب تر از پورشه پانامرا راننده پورشه  

 بشم؟  ین یماش نیقراره سوار همچ یعنی یوا  

 کردم اما االن... یرفتم نگاهشون م  یدادم فقط م یپول م یکل  نیماش یشگاهایتو نما قبالً 

 داشته باشه.  ییدوست ها نیبابا همچ  شدیباورم نم  

رو برام باز کرد سوار شدم و بعد از    نیشد و در ماش  ادهی پ نیاز ماش  یبا کت و شلوار مشک یفرد هی
تکون   یخداحافظ یبار از پنجره به بابام که دستش رو به معنا نیآخر یراه افتاد برا نیماش  هیچند ثان

 داد نگاه کردم.  یم
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زن خوش چهره که   هی اطشونی با ورودم به داخل ح  دمیگذشت و به اون مکان رس یا قهیدق چند
رنگ   یمهربون بود و چشم هاش طوس یلیسن داشت سمتم اومد خ یچهل و خورد ای حدود چهل 

 داشت دستم رو گرفت و گفت:  یدیبود و پوست سف

 ؟ ییخانم شما ایدر -

 زدم.  یلبخند

 بله؟  -

 . زمیداخل عز ایب -

 . دمیکش یخجالت م  کم هی اولش

کردم عجب   یبود با دهن باز داشتم خونه شون رو نگاه م  یخونه شدم َکِفش پارکت قهوه ا وارد
 .یواو عجب آشپزخونه ا ،یون یزی عجب تلو  ،یز یعجب م  ،یلوستر 

خونه   ن یداره ا ین ییچه باال پا  یزدم وا دید خونه رو   یرفتم از باال نما یکه از پله ها باال م همچنان
 واسه خودش! هیاخک

و لوکس بودن باز مونده    ییبایهمه ز نیکه دهنم از ا دیخند   یزد فکر کنم به من م یخانم لبخند اون
 بود.

 اتاقت رو نشونت بدم.  ایب  زمی عز -

روش بود   یقهوه ا ی تخت دو نفره که رو تخت هیهمراش سمت اتاق رفتم،  ع یاتاقم؟ اتاق؟ سر یوا
 زده بودن.  واریرنگ هم به د یچروک قهوه ا یوار یکاغذ د

 : دم یاتاق قرار داشت ازش پرس یهم گوشه  ییحموم دستشو هی

 ه؟ یک یخونه   نجایا  -

 اما به نام پسرم هست!  یتجل دی شوهرم حم  یخونه  -

 پ... پ... پسر!؟  -
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 زد.  یلبخند

 خوند؟  یمبل نشسته بود روزنامه م یرو شیدیند  زمیآره عز -

 . چه باکالس چه جنتلمن! روزنامه.. اوه

 نشم گفتم:  عیکه ضا نیخونه شده بودم اصالً دقت نکردم واسه ا  یقدر محو تماشا نیا 

 . دیجوون موند  یل یپسرتون باشه ماشاهلل خ کردمی فکر نم -

 دهنش گرفت.  یزد و دستش رو جلو یزده لبخند  خجالت

 

 ؟یگی م یجد -

 کم چخان کنم گفتم:  هی نکهیا واسه

  ینم  دایچشم شما پ ییبای به ز یتو کل جهان چشم نیکه شما دار یجذاب یآره ماشاهلل اون چشم ها -
 شه.

 .دیبه صورتش کش  یدست

 و  فیواقعًا از تعر  زمینداده بود عز هیبهم روح  نقدریکس ا چیتاحاال ه یواقعًا بهم قوت قلب داد یوا -
  ریپ فته؟یخندم چروک نم  یم یچشمم وقت یگوشت  ای  ستیک ن پوستم چرو  ی عنیممنونم،  دتیتمج

 ؟ یعنی ستمین

 کرد.  ینگاه م رفت و خودش رو  نهیآ سمت

 بلندش کردم و گفتم:  نهیآ یزدم و از جلو یح یمل  لبخند

 ... هیکم شب هی قتشیحق دیام خوشگل یلینه بابا خ  -

بود رو با   نییپهلو هام رو آروم گرفت و سرم که پا   دیمامانم افتادم و حرف در دهنم ماس ادی به
 دستش باال آورد و گفت: 
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 زم؟یعز یچرا بغض کرد -

 . دیمامانم هیشب یل یشما خ -

  نقدریقدر مهربون ا  نیجا بهم وارد شده باشه آخه آدم ا هیمحبت  یانگار کل دیبه سرم کش یدست
 خوش قلب؟ 

 ! یبه بعد خاله صدام کن  نیاز ا یتونیم -

 .زادیدست مر  ایدر یکرد دای خاله هم پ ومدهیبود ن یکی زن دل نزد چقدر

 زد و گفت:  یخونه ام لبخند  یتماشا هنوز محو  خوشحالم و   یلیخ دید

 زنم. یموقع شام صدات م  زمی عز  یکم استراحت کن هیتا  رمی من م -

تکون دادم  یهرچند دوست نداشتم از کنارم بره دوست داشتم تا صبح باهاش صحبت کنم اما سر  
 که با لبخند از اتاق خارج شد.

 شمیکمد گذاشتم لوازم آرا یهام رو در آوردم لباس ها رو تو لیتخت گذاشتم و وسا یرو رو چمدونم
 .دمی چ یشیآرا  زیم یرو رو

کردم که به    یزدم و خونه رو نگاه م یواسه خودم چرخ م  یجور   نیمحال ه یبعد از اتمام کار رفتم تو 
 شدم.  نیبرخورد کردم و نقش بر زم یز یچ هی

 آخ لعنت بهش!  خت یدستم ر یجوش رو  زیچ هیپام گذاشت و  یپاش رو رو ابوی هی 

 طور که پام رو از زور درد گرفته بودم نق زدم:  نیهم 

 گوساله!  نهیبوز یمغز نخود یله و لوردم کرد شعور یب -

دست از نق زدن برداشتم و نگاهم رو از دست هاش آروم آروم   گهیکه سمتم دراز شد د یدست دنید با
 .دمیگرفتم و به صورتش رس

  یگندم یپرپشت و صورت یابروها ،یپرپشت مشک یمورب، موها دهیدرشت و کش یقهوه ا یچشما 
 روشن! 
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 درصد.   ۰ مثل شکالت اما شکالت  ییچشم ها ستیو بند ن  دیسرکش که تو ق ییموها

 داره. یچه زهر  یفهم ینم  ینگاهش رو نچش هیتلخ  تا

 .کنهی وقته داره روش کار م   یلیکه معلوم بود خ  یکل ی و ه ییقو یبازوها

 بلند شدم و گفتم: نیزم ی از رو یبه سخت  رمیدستش رو بگ نکهیا بدون

 ؟ یکور  ست؟ی چرا حواست به راه رفتنت ن -

 هاش چهار تا شد و با اخم گفت:  چشم

گوساله   نهیبوز ؟یکنی م نیتوه یبه ک یو دار  یهست  یک یخونه  یتو ستی حواست ن   نکهیمثل ا -
 . رمیگی م دیرو ند همشون یمغز نخود

 ه به خودش انداختم.نگا هیکه دستش بود و  یقهوه ا وانینگاه به ل هی

 ؟ یبعد کوفت کن  ینیگوشه بش هیآدم   یو مثل بچه  ینخور  یز یراه رفتن چ یندادن موقعه  ادتی -

که مبادا  یدهنت رو ببند یشی اونجا م یو محو تماشا یش ی م ییجا هیوارد  یندادن وقت ادتیتوام  -
 پشه بره توش؟ 

 دهیند نیا  تی به جذاب یا نهیچقدر گستاخ بود که رفتار احمقونم رو به روم آورد آدم گستاخ و بوز نیا
 بودم.

 کرد، گوساله! ادی  عتینادر تو طب یازش به عنوان گونه ا شهیم

من بعد  ه یبلور یپا یرو یرو گذاشت لهیف ینحست که اندازه پا یپا شهیفرهنگ سرت نم  نکهیمثل ا -
 ؟ یکنی هم نم  یعذرخواه

 زد.  یپوزخند

 د؟یپد دیند هی؟ از  یاز ک  ؟یعذرخواه -

 .ارمیخواستم کم ب  یطرف قلبم شکست اما نم هی حرصم گرفت از   یلیخ
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 صورتش گرفتم. یرو جلو دستم

 رسمتون؟ نهیا ؟یگی به مهمون خوشامد م یطور  نیجوابگوئه هان؟ ا  یک نی دستم رو بب هیقرمز نیبب  -

از قهوه اش رو خورد و بعد   یپوزخند زشت جذابش به چشم هام زل زده بود کم طور که با اون  نیهم
 تعارف کرد. 

 حرص نخور قهوه بخور! -

 رو مشت کردم.  دستم

 گوسفند؟  یشد چ  یم شیاگه پام طور -

 نگاهش نکنم.  ادیکردم ز یم  یاش واقعًا محسور کننده بود اما سع  چهره

 ! یذار  یمن نم دم یپا رو  گهیاون وقت د -

 .دی آمپرم چسب  نقدریحقم رو بخوره که ا خوادیم  یکردم کس   یدست خودم نبود حس م واقعاً 

 گفتم:  بلند

 ُدم؟ -

 

 شد و ادامه دادم: یکه زدم کفر  یقهقهه ا با

خطاب  وون یخودت رو ح  یدار   یکه دم داشته باش  یوون یح مگه تو  نمیب ینم ی هرکول من دم نیبب  -
 کو دمت؟  یکن یم

 پوزخند مرموزانه گفت:  هیکه کم آورده بود و اعصابش خرد بود با   ییجا اون از

 ؟ ین یبب یخوای م -

 مکث گفتم گفتم: یبعد از کم دیرنگ از رخسارم پر رفتم و یغره ا چشم

 شعور!  آدم کم -
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 حالت بهتر بشه!   دیاستراحت کن شا یبرو کم یخسته ا -

 کرد؟   نی االن بهم توه یعنی 

 تورو سننه؟ نمی بش نجایخوام تا صبح ا  یاصالً م -

 گفت:  رتی تعجب و ح  ایبگه خاله اومد و   یز یخواست چ تا

 شده؟یچ -

نگاه به پسرش منم ملتمسانه و مظلومانه خاله رو نگاه   ه ینگاه به من انداخت  هیدستم  دنیبا د خاله
 کردم.  یم

 ساواااااااااش؟ -

 شروع کردم به لرزوندن دستم!  یهرکول بد قلق ساواش بود الک  نیاسم ا پس

تن و   شی به ساواش انداختم از نگاه عصب  یکرد نگاه  ینگاه م یدستم رو گرفته بود با دلسوز  خاله
بوس واسش فرستادم و پوزخند از سر    هیشدم و دستم رو به لبم زدم و  میو پشت خاله قا  دیبدنم لرز

 خباثت زدم. 

 رفت و گفت:   کشی فته بود خاله نزدحرصش گر  بدجور

  یم ید یبه آب م  یدست گل هیدونستم آخر   یم یانداخت یبه چه روز  ومدهی دختر مردم رو ن  نیبب  -
 دونستم!

 . میمراقب مهمونمون باش شتریبهتره ب جنبهی م یل یسر به هواست و فکر کنم سر و گوشش خ یل یخ -

 و سمت اتاقش رفت. دی کرد و چرخ  بشی زد و دستش رو تو ج یرو گفت و لبخند مرموز  نیا

 که نداشت، داشت!؟ شیبه دم مخف یاون لبخند مرموز اشاره ا 

رو آورد و به دستم زد واقعًا با    ینشستم که خاله پماد ضد سوختگ یناهارخور  زی م یصندل یرو 
 زد.  یو آروم داشت پماد رو به دستم م متیبا مال  یلیتمام و خ  یدلسوز 

 شد مامان منم زنده بود؟ یم یلحظه واقعًا مامانم رو  به جاش تصور کردم چ هی
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 بهم انداخت و گفت:   ینگاه

 زم؟ ی عز یدرد دار  -

 کم خاله جان!  هی -

 زد.  یموج م یچشم هاش دلسوز  یتو

 ور! کنه، صد بار بهش گفتم قهوه نخ یکرم معجزه م نیغمت نباشه ا -

 آره؟  مونهی م  داریحتما شبا هم ب -

 تاسف تکون داد. یبه معنا یسر 

نخور نخور واست ضرر   گمیم یه  کنهیاز خودش جدا نم  رهی ش شهیدستشه انگار ش شهیقهوش هم -
 سرکش.  ی عاقله پسره  کنهی بزرگ شده فکر م یداره ول

 واقعًا خنده ام گرفته بود. بی جذاب و دلفر  کلیتو دست ساواش با اون ه ریش  شهیتصور ش با

وقت ها هم دو   یداخل، بعض اد یو متر نکنه نم  اطیهر شب تا سر و ته ح برهی شب ها خوابش نم -
 پسر!  نیبشه ا شی نگرانم طور زنهی و متر م اطیبدتر تا صبح ح  گهیو د خورهی م وانیل

 شهینم  شیزینکشه که چ ثل ما رو تا صد تا م دمیکه من د ینیا شهیکوفتش نم چیدلم گفتم ه تو
 که... گوساله! 

 ناراحت بگم:  یو با ظاهر   رمیکردم جلو خودم رو بگ  یسع یول

 .د یحاال اشکال نداره خودتون رو ناراحت نکن -

 تکون داد و گفت:  یبا افسوس سر  خاله

 یکشو یتو دیدسته کل هی یراست ا یبرو استراحت کن... ام در خوادی تموم شد اگه دلت م گهیخوب د -
  یبرا یول  کننی باشه چون دربانا درو برات باز م یاز ی البته فکر نکنم ن یکنار تختته که راحت تر باش 

 خودت هستش. هیراحت

 لبخند از خاله تشکر کردم رفتم تو اتاقم. با
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بود  با ی ز یل یداد خ یخونه به آدم آرامش م نیکه چقدر ا یخونه بودم وا ی مشغول وارس  کسرهی 
 خارق العاده بود. شی طراح

 دم سازندش گرم!   

شد، فکر   ک ی هوا تار یک  دمیدر و اون در اتاق بود که نفهم  نیواسه شام صدام زد، انقدر سرم تو ا خاله
 رو به رو شم!  بیکنم دوباره با اون گوساله دلفر

 

بلند که   نیآست  یکی ریلباس چ  هینشستم ساواش هم  یور ناهار خ زیم  یصندل  یحال شدم و رو وارد
 کهیواسش کوچ  یز یکردم چند سا یاحساس م 

 .گهیاش بر آمده شده بود تنش بود هرکوله د نهیشد و س  یداشت تو تنش پاره م چون

شصت روز بمونم، شصت   خوامیانگار ارث باباش رو خوردم خداروشکر فقط م کردی نگاهم م یجور  هی
 روز ناقابل!

بود رو بردارم   زیم  یکه رو یآب وانی فرستاد و مشغول غذا خوردن شد، خواستم ل رونیصدادار ب   نفسش
بشقاب انداخت    یقاشق و چنگالش رو تو تی با عصبان ختی که دستم خورد تموم آب سمت ساواش ر

 و گفت: 

 . یستیآداب غذا خوردن هم بلد ن  ی نه تنها آداب صحبت کردن حت نکهیمثل ا-

 چشم هاش زل زدم.  به

 .یستیرم بلد ن   یآداب مهموندار   ینه تنها آداب راه رفتن حت نکهیمثل ا-

 کنم.  کارشیمهمون گستاخ رو چ دونمیرو بلدم اما من م یآداب مهمون دار  -

 تو حدقه چرخوندم. هام رو  چشم

 رواش خان... کا  نیبب  -

 زد و گلوش رو صاف کرد و گفت:  یسرفه ا تک
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 اسمم حساسم. یخانم محترم رو  دیدرست کن ساواش هستم نه کارواش لفظتون رو  -

 گفتم:  کردم و  یخنده ا تک

 زنم کارواش باکالس تر و جذاب تره!  یکه راحتم صدات م یمن هر طور  -

 و گفت:  دیسرم رو بوس  دیخند یما م یها کرد و به حرف  یم  زیتم رو  زیبا دستمال داشت م خاله

 تار موت.  هی یسرت اصالً فدا یفدا -

 زدم.  یپوزخند از ابروهام رو باال دادم و یکیبه ساواش انداختم و  یحرف خاله نگاه نیا با

  یسل اعصابم رو ت نکهیدونستم واسه ا یخودم م  یام که نبود ول افهیچماق... بد ق ی افهی پسره بد ق 
 . گمی رو م  نیبدم ا

 رو بند. ذارمشی م شورمشیبره درسته م شی طور پ نیواقعًا هم اگه

 ...واال

خورد با طعنه   یطور که غذا م نی پولدار ها هم غذا خوردنشون خاصه و آداب و رسوم دارن هم نیا
 گفتم: 

 نکنه! ری مواظب باش تو گلوت گ -

 به خاله انداخت و بخاطر خاله سکوت کرد.  یرو مشت کرد و نگاه دستش

 اعصاب!  یب 

 شامم رو خوردم تشکر کردم و سمت اتاقم رفتم.  نکهیاز ا بعد

نبود وارد خونه شدم اما دلم واسه   شتریشدم چند ساعت ب رهی و به سقف خ دم یتخت دراز کش یرو
 ذره شده.  هیبابام 

شدم پ... پس گردنبندم کو؟   خکوبیم نهییآ یخودم تو دنیرو برداشتم و به شارژ زدم، با د لمیموبا
از اون  ی... و کل اتاقم رو گشتم اثر دمیبه گردنم کش یبهم داده بود دست یادگار یاون گردنبند رو بابا 
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  یگشتم حترو  ییرایپذ یگردنبند نبود راهرو رو گشتم و سمت پله ها حرکت کردم و باز هم نبود تو
 ازش نبود...! یاما اثر   ؛یناهارخور  زی سمت م

 به در زدم.  یسمت اتاق خاله رفتم و تقه ا به

 داخل.  ایجانم ب  -

 . ای خاله منم در -

 لبخند دستش رو سمتم دراز کرد.  با

 . زمی عز  نیبش  ایب -

 تخت کنارش نشستم. یرو

 د؟یدی خاله گردنبندم رو ند -

 کرد... لیفکر و تحل یدر هم رفت و کم ابروهاش

 ؟ یهمه جا رو خوب گشت زمی نه عز -

 بابامه. یادگار یو  اوردی آره خاله... اون گردنبند واسم شانس م -

قربون   رهیکه نم یدور  یجا شهیم  دایهم بپرس پ  هیبرو از بق  زمیافتاده عز اطیتو ح دینگران نباش شا -
 شکل ماهت! 

 گردنبندم کجاست؟  یعن ی ایو از اتاق خارج شدم خدا گفتم یزدم و باشه ا یلبخند

کنه  نی... نه عمرًا سمتش برم که بهم توهدمیساواش رو د دمیکش یطور که به گردنم دست م نیهم
 . گذرمیدر آوردن چشم هاش نم ری از خ یسر  نیچون مطمعنم ا

ساعت   هی ن یکنم؟ هم  کاریچ ایبرم؟ ازش بپرسم؟ خدا یعن یدست اونه؟  دیباشه؛ شا دهید دی... شایول
 کرده بود.   نیکم دنمیواسه در یببر وحش هیمثل  شیپ

 .ستادمیا نهیرفتم رو به روش، دست به س ییو با پررو  ایو زدم به در دل



 اتل کیه ق

18 
 

  یالیخیرد شه بازم سد راهش شدم با ب  گهیکرد از بغلم رد شه که سد راهش شدم از طرف د یسع 
 گفت: نگاهم کرد و 

 د؟ یداشت یعرض  -

 داشتم! یامر  -

 بفرما دراز کرد.   یرو به معنا دستش

 شنوم! یم -

 ...کنمیتشنج م شیال یخی ب  نیاز ا آخر

 دونم. یرو خوب م  زیدونم، همه چ یفکر نکن که نم  نیبب  -

 آورد. کیابروش رو باال برد و سرش رو نزد یتا هی بود   یدنیاش د افهیق

 مثالً؟ یدون یم رو  یچ -

و افتادم  یبهم اصابت کرد لهیبا اون پات که اندازه گور  یکه گردنبندم دست توئه احتماالً وقت نیا -
نشد اگه دست توئه   دایو رو کردم اما پ ری گشتم همه جارو ز یشده و افتاده االن هم کل دهیکش ن،یزم

 بهم بدش. 

 .نم یبرو کنار بب ؟ی وقتم رو گرفت یگردنبند دوهزار  هیبه خاطر  -

که دوست داشتم  یگفت گردنبند دو هزار  یجور  هیکرد از کنارم رد شه اما مانعش شدم،  یم یسع
 و به جاشون دکمه بذارم. ارمیرو در ب  شیلعنت یموهاش رو تک تک بکنم با ناخون هام چشم ها

 ارزه...!  یکه سر تا پات دوهزارم نم ییتو  نیا ستین یگردنبند دو هزار  هیاون  -

براقش سوق دادم و آروم آروم باال اومدم،   ینگاهم رو به سمت کفش ها د؟یارز یگفتم؟ نم یچ ایخدا
 خوابن؟ یپولدار ها با کت شلوار م

 هی دیبره که شا ییجا  خواستیم  نکهیمثل ا یچون باآلخره اوناهم آدمن ول می کنی و رد م هیفرض نیا
 . رمی بگ الغوری کهی مرت نیگردنبندم رو از ا دیجلسه؟ اصالً به من چه، من با  هی ایاره؟ قرار مهم د
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 . یذارم بر  ینم  یتا گردنبندم و ند -

  تی گردنبند کوفت نیدونم ا یگم نم یدختر کوچولو، م یبه نفهم یخودت رو زد  ای ؟یتو نفهم  -
 انه؟ ی یکنی کجاست تمومش م

 ب

 

 شده بود گفتم:   جادیکه تو صدام ا یو با تحکم  دمیاش رو چسب  قهی یگفتن کلمه گردنبند کوفت با

 !دمیدودمانتو به باد م یحرف بزن ینجور یراجع به گردنبندم ا گهیبار د کی -

 اش رو گرفته بودم انداخت که...  قهیبه دستم که  ینگاه چنان

 بگم؟ گالب به روتون!  یچ

 کردم که گفت:  اش جدا  قهیرو از  دستم

 تو غلطک! یفت یبا من کل نکن وگرنه بد م -

 تاسف تکون دادم. یبه معنا یسر 

 ! فیزشت باشه... ح ی نهی بوز هیخونه که به نام   نیا فیح -

 راه افتاد. یسر راهش کنارم زد و سمت در خروج  از

 سرش داد زدم:  پشت

 پس گردنبندم کو؟  -

 . پرونهی رو تکون داد انگار که داره مگس م انگشتش

 کم شعور.  ی پسره

  اطیرو تنم کردم و رفتم تو ح یپشم یگرم قهوه ا یسرد بود، سمت اتاقم رفتم و پالتو یل یخ  یلیخ هوا
 خوردم. ینداختم هم هوا م یم ینگاه هیهم 
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کردن استخر   یم ییخودنما  اطی سمت چپ ح قینرگس و شقا یبود گل ها یفوق العاده ا اطیح
  نیرنگ رو ساخته بودن که یرنگارنگ وستهیپ فیمتنوع و روشن گل،  ط یهالبالب پر از اب بود رنگ 

 ندازه.   یاز جلوه م یو قشنگ ی رو با همه روشن  کمان

مرد مسن حدود پنجاه، پنجاه و پنج ساله  هیکه درحال قدم زدن بود  دمیبود باغبون رو د یعال  واقعاً 
 سرش بود. سمتش رفتم و با احترام سالم کردم.  یکاله رو هیبود 

 د؟یسالم عمو خوب هست -

 رو طرفم گرفت، چشم چپش رو چشم بند بسته بود با لبخند جوابم رو داد. صورتش

 ؟ یهست ییپارسا یسالم دخترم تو دختر آقا -

 بله خودمم! -

 گفت:  هیکرد و بعد از چند ثان  یخوب صورتم رو وارس  

 !ای در یچقدر بزرگ شد -

 شناخت؟   یرو م من

 

کنه؟ چشمش رو چرا با چشم بند بسته؟ چرا  ینگاهم م یطور  نیشناخت چرا ا یکجا من رو م  از
 ذهنم به وجود اومده بود!  یسوال تو یکل به؟ی غر بیلحنش برام عج 

 شدم و گفتم:  رهی تعجب بهش خ با

 د؟ یشناس ی ش... شما من رو م -

 به چپ و راست تکون داد.  یباز کرد و سرش رو متوال  هیبعد از چند ثان رو محکم بست و  چشمش

 ؟ یداشت یکار  دم،یشن نه دخترم فقط اسمت رو از خانم  -

 بود.  بیغر بی چقدر عج رمردیپ نیا
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 د؟ یدیعمو شما گردنبند من رو ند -

 فکر کرد. هیثان چند

 بود؟  یسیهمون که "د" انگل -

 .آره تکون دادم یرو چند بار تند تند به معنا سرم

 بزرگ دراز کرد.   یمشک کیپالست هیرو سمت  دستش

  یداشتن م یساواش از دستم گرفتن وقت یو برداشتمش اما  آقا دمید نیزم  یگردنبندتون رو رو -
مثل گردنبند دستشونه و دارن تو زباله ها پرتش   یز ی چ هی دمیرفتن تو زباله ها انداختنش چون د

 ! کننیم

بالها رو سرم   نیپسر چرا ا نی ا ایزدم و سمت زباله ها رفتم خدا می شونیکف دستم رو به پ محکم
 ! ارهیم

بود عق    کیگند زباله ها نزد یرو باز کردم که با استشمام بو   کیزدم در پالست یطور که نق م  نیهم
 . ارمیبزنم و باال ب 

 همه زباله  نیکنم وسط ا دایپ ی گردنبندم حاال چجور  

 بعد اومد. یاز باغبون دستکش خواستم کم برگشتم

  یول شدمیکردنش منصرف م  دایدماغم و با انگشتم گرفتم و دستم رو داخل زباله ها کردم داشتم از پ 
 ننه اون گردنبند از طرف بابامه!

 گردم. یدخترم بزار من م-

تور آشغال   نکهیکردم و از ذوق ا دای"نه" تکون دادم و به کارم ادامه دادم و باآلخره پ یبه معنا یسر 
 بزنم.  غی ج  خواستیتموم شده دلم م  میگرد

 پام... دستم... حاال هم که... ده،یداره عذابم م یکل  ومدهین یپسره از خود راض  نیا 

 م. گفتم... حاالهم که گردنبندگرفتم وصورتم و یرو جلو  گردنبند



 اتل کیه ق

22 
 

 کنم.  کارشی چ نی بب نجایا ادیکارواش خان ب نیفقط ا 

 *** 

 ستادمیا نهی بلندشدم و جلو در  مقابلش دست به س  زیاز پشت م عیدر خونه سر یصدا دنیشن  با
 لب گفت:  ریو ز دیکش شی شونیبه پ یکالفه دست

 احمق!  نیبازم ا -

 گفتم:  بلند

 ؟؟؟ یگفت  یز یچ-

 آروم سمتش رفتم و گردنبندم رو جلوش گرفتم. آروم

 اد؟ ی م ادتیرو  نیا -

هم گوشه لبش شکل   یز ی ر یلیخ  یل یلبخند خ هیبعد  ی به گردنبند انداخت و کم  ینگاه هی یجی گ با
 گرفت و سکوت کرد.

 تر رفتم و گفتم:  کینزد

 هوم؟  -

 تو دختر کوچولو!  یدار  یعجب پشتکار  ،یکرد  داشیپس آخر پ  -

 دادم گفتم:  ینازک کردم و همونطور که گردنبند رو دور انگشت هام چرخ م یچشم پشت

و گوساله و گوسفندا هم  نهی بوز یآسمون حت یکه نه تنها مرغا ارهیسرت ب  ییبال هیدختر کوچولو  نیا -
 ندازه تو زباله ها؟  یاصل رو م  ارهیا ۲۴ یطال یهر هر به حالت بخندن کدوم احمق 

 گانست. لحنت، حرفات، رفتارات کامال بچه  یبر ی به سر م یودکواضحه هنوز در دوران ک -

 لب گفتم:  ریزد و از بغلم رد شد گردنبند رو تو دستم گرفتم و مشت کردم و ز پسم

 کارواش خان! یدر افتاد یبا بد کس -
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 ! یابهت و کرامت و شرافتت رو از دست بد نیکنم ا یم یکار  هی

 !ایدر گنی من م به

گرفتم و رفتم به اتاقم رفتم و محکم در   شی از پله ها باال رفت منم راه پله هارو پ نکهیبعد ا قهیدق چند
شب بود بعله  کیبه ساعت انداختم ساعت  یتخت نشستم نگاه یرو نهیرو بستم و دست به س 

 !انستی مخف یها تیوقت مامور

 دم یرنگم رو پوش  یمشک مانتو

 

نشستم و با مرطوب کننده دست و صورتم رو   نهیآ یرو به رو   یو شال مشک یمشک  نی شلوار ج با
 رژ قرمز مات هم به لب هام زدم.   هیمرطوب کردم 

 هستن.  یعصب ییل یمطمئنا خ ای و کامل ایپاسخ از رو یرو از شارژ در آوردم، پنجاه تماس ب میگوش

 جواب داد. عیبوق سر نیباهاشون تماس گرفتم و بعد از اول  عیسر

 پامون سبز شد.  ری علف که چه عرض کنم درخت کاج ز ییخنگ کجا یدختره  -

  نیجورهی  نایا رون،ی ب نجایاز ا امیهشت شب به بعد ب  ستیدرست ن یاول کار  نیآخه هم وونهید -
 دارن. فیخشک تشر  یلیخ

 .میدم در منتظرت ایباشه ب  -

 شد.  داریب ب یزدم که فکر کنم گوساله دلفر یادیفر چنان

 دمممم در؟؟؟؟  -

 دهنم گرفتم و آروم تر گقتم:  یرو جلو دستم

 االن؟  دیدم در -

 ه؟یآره مگه چ -
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 نباشه. دیتو د نتونیجلو تر ماش دیکم بر هیدارن،  نیدورب نایا وونهید -

 . ایب  عیبدو سر میحله منتظرت -

 برم؟   یگفتم و تماس رو قطع کردم چطور  یا باشه

 چرخه!  یمثل جغد سرش صد و هشتاد درجه م دارهیب  خورهیهرکول از بس قهوه م نیا

 کنم؟  کاریچ

به سمت پله   نیپاورچ نیشونه ام انداختم و آروم در اتاق رو باز کردم و پاورچ یرو برداشتم و رو  فمیک
 !نتمینب  یکردم خدا کنه کس یها حرکت م

  اطیح یشدن آروم در خونه رو باز کردم و رفتم تو دهیاز استرس د دیکه نفسم بر یطوالن  یمسافت بعد
 قرار داشت که فکر کنم اتاق باغبون بود. اطیح یگوشه  کیاتاقک کوچ هی

 ! رونی رفتم و زدم ب  اطیسمت در ح  عیهفت خانه رستمه سر یرد کردم انگار  مرحله اول رو خداروشکر

 .شدم  نیو سوار ماش  دمییدو عیفرستادم و سر رونی ب یرو از سر آسودگ  نفسم

 شروع به غر زدن کردن. ایو رو ای من کامل دنید با

 ؟ یکرد رید نقدر ی: دختر چرا اا یکامل

 .می: دو ساعته منتظرت ا یرو

 نداشتم پاک کردم گفتم:  هیشونیعرق پ  و  دمیکش  میشونیبه پ یدست

 . میحرکت کن بر نجایاز ا یزود -

 با ذوق گفت:   ایرو

 ن!سر موضوع جذابمو میخب بر -

 قدر جذابه؟ نیکردن قاتل مامانم ا دایپ  یعنی -

 هم جذاب تره! یکردن قاتل بروسل دایاز پ ی: حت ا یکامل
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 گفت:  ای به رو بعد

 م؟ یریم میکجا دار -

 !یکن  یراننده قرن رو پرت م   نی... فرمون دست منه سخن اضافه موقوف حواس بهترشی: ها یرو

 کرد. یتک خنده ا ایکامل

 نیکه با ا یگاو بچرون  یواسه من؟ باس بر  یکن یم فرمون فرمونم یور داشت  یباباتو دزدک  نیماش -
 پارک دوبلت!

 خنده.  ریز میزد یی دوتا و

 *** 

  

 تهران!  بام

پاهات پهن    ری کل تهران ز نکهیو آرامش بعد از داشتن قدرت، قدرت ا دهیکه بهت حس قدرت م  ییجا
 شده.

 امشب بدجور اعجاب آور شده بود!  آسمون

 کننده!  رهیو خ   بیعج

 ! شدمی نم  ریکننده که از نگاه کردن بهش س  رهیخ  اونقدر

 ! کردی م  ییهم امشب بد خودنما ماه

 !  دیدرخشی الماس تو آسمون م  هیفام بود و مثل  نقره

 خودش تو دِل آسموِن شب!  یشده بود برا یاملکه

 دروغ!  ایراست هستش  دونمیکه نم یتو گذشته تو گذشته اکه من رو غرق کرده بود   یشب

 جمله. کیبسته نابود شد اون هم با  هیکه بعد از ده سال به  یا گذشته
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 《قاتل مادرت بگرد دنبال》

 دنبال قاتلش بگردم، دنبال گذشتم.  دیمرده بود حاال با ی قلب ستیکه با ا یکس

 . دمیست کشام د وهیاز فکر کردن و هم زدن آبم ایرو یصدا با

 ا؟ ی در یکن  کاری چ یخوا  یحاال م -

 کردم؟ی م کاری چ دیبا واقعاً 

لکه    ستیمعلوم ن یانگشت و ملحفه ا چاقو و قاب عکس و اسکن از اثر  هیبا  دونم ینم ای رو دونمینم -
تونستم به بابام بگم و از   یشدم کاش م جیگ یل یکرد؟ واقعا خ شهیم ینه چه کار  ایروش خونه  یها

 . امی از پسش بر ب تونمینم یینترسم واقعا تنها تشیمامور

 .دیوسط حرفم پر یبا لحن مشکوکانه ا  ایکامل

هارو   نی هستش که ا یمشکوک تر از چاقو و قاب عکس و ملحفه کس ست؟ی بنظرتون مشکوک ن  -
بفرسته چرا زودتر   دیکرده چرا با  یم کاریدستش چ نایهمه سال؟ اصال ا  نیفرستاده چرا بعد ا

 نفرستاده؟

 گفتم: یو ناراحت یجی گ با

  دایپ یجواب  یهم تو ذهن من هست ول  گهیتو و به اضافه هزار تا سوال د یهمه سوال ها ا یکامل -
 ...ترسم یم  تونم،ینم ییتنها  یبگردم انقدر بگردم تا به تک تک جواب هام برسم ول  دیبا کنمینم

 شکست بخورم.   مترسینتونم م ترسمیم

 کنه.  رونی رو و  میده سال از زندگ  نیرو به رو بشم که کل ا ییها زیبا چ  نکهیا از

 .ترسمیاز گذشتم م ترسمیدست هام گرفتم واقعا م نی رو ب سرم

  تی واسه خوشحال میکنی برات م  یکه هرکار  یدونیم؟میکنارت شهیهم م؟یپشتت شهیکه ما هم یدون یم -
 . میاریم نیماه رو زم 

 هم با لبخند گفت:  ایرو
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 می ک یبهم نزد شتریهم ب  یاز خواهر تن یحت میباهم چشم باز کرد یاز اول بچگ  میشد ما باهم بزرگ  -
 !یک ی یهمه... همه برا یبرا یکی م،ی قدم به قدم باهات  میپا به پات میتا تهش باهات

 گرفتم. ز یم یرو لبم نشسته بود دستش رو رو  ایرو یکه حرف ها  یلبخند با

 که شما رو دارم   کنمی و فقط از خداروشکر م  دونمیم -

 گرفت و گفت:  زیم یدستم رو رو یکی اون  ایکامل

 خبر بترسه   یپس نترس، بزار اون قاتل از خدا ب -

من رو   ایکه بگه غلط کردم در میلهش کن  یجور هی میاز روش رد بش یلیو با تر  میکن داشیپ یجور  هی
 نکش. 

 نایخنده رو لبامون نشست و چقدر خوبه که دارمشون چقدر خوبه که باهامن پشتم به ا ای حرف کامل با
 گرم بود! 

 

 بگم؟  ابیمن به کام ایدر -

 حقوق بود!  ی و دانشجو ایبرادر کامل   ابیکردم کام نگاهش

 کنم. انی جر نیا هیرو قاط یشتر یب یآدم ها ترسمیدر انتظارمونه م یچ دونمینم ا یکامل -

 رو بازوم و گفت:   دیکوب ایکامل

و فردا شمارت رو بهش   گمیبهش م  زا،یچ نجوریواس ا کنهی سرش درد م ابی... کامالیخی اووو بابا ب -
 .دونهیاز ما م  شتریباالخره اون ب  خوامی بپرس! منم ازش کمک م  یازش داشت یدم هر سوال یم

 که عقل جن هم بهش نرسه.  جاهیکردم  می : مدارک رو من قاا یرو 

به   دهیبچم رس گهیفکر کنم د میبا تعجب نگاهش کرد ایکه من و رو  یجور  هیزد  یبلند قهقهه ا  ایکامل
 ته خل بودن!
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نره کجا   ادتیکرده توهم  میرفت کجا قا یم ادشیکه غذاش رو  بایمثل اون پرنده ز ای رو یو -
 .یازش کم ندار  نمیهمچ یدونی آخه م شونیگذاشت

 و  کنهیم  یجا مخف هیکه غذاش رو  هیپرنده ا هیاسکل بود" اسکل  یاز اون پرنده "پرنده  منظور
 !رهی م ادشی

 . دیهم خند ای بار نه تنها من بلکه خود رو نیا

 راحت! التونی جاش امنه خ رهی نم ادمی ری نخ -

 رو به من کرد.  یا دهیبا با لحن کش  ایرو

 سبک بشه. زنهیم  تیل یمغزم اطالعتش رو د یمن فقط کم نیدست از مسخره کردن من بردار -

 چه خبر؟  یتجل یخانم از کاخ آقا  ایخوب در -

 گهید نی بود بب   نیکه ا رونشیب  فتاد؟یفکت ن  ایدر گمیبود دهنم باز موند م  یچه خونه ا  ی: واا یکامل
 ه؟ یداخلش چ

 لبم نشست:  یرو یلبخند  یفکر به اتفاقات امروز سرم داغ کرد ول از

 نبودم.  شیب یدی بد دیبه قول اون ند -

 ؟یداد یسوت یاول کار  نی هم ؟یستیکه ن یجد  ای: نه، درا یرو

 ؟ی... به قول کنمی: بذار بب ا یکامل

 ! بیگوساله دلفر هی -

 بلند شد.  ایو کامل  ای رو غی ج یصدا

عنق و کنسه  یل یکم شعور و مغرور و رو عصابه خ یادی ز یل یخ  بیگوساله دلفر نکهی: عالوه بر اایدر
 هم هست.  یوحش

 ! ی: توام که عاشق رام کردنا یرو
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تحملش   شهینم هم  هیثان کی یحت  ستیاصالً قابل تحمل ن  ست،یکار من ن یببر وحش  هیرام کردن  -
 همش! زنهی کرد همش غر م

 ضربه زد و گفت:   ایرو یه شونه با شونه اش ب  ایکامل

 خوده خودشه.  -

 باال انداختم.  ییابرو

 خودشه؟  یچ -

 ! گهید ندمونیشوهر خواهر ا -

 کنم؟ کار ی چ نایمنو بجو... آخه من از دست ا ایخنده خدا  ریهرهر زدن ز و

 چرا؟ دیدونی ببر قدم بزنه م هی هیسا ری ز تونهیخرگوش که نم هیوحش  اط یدخترا تو منطق ح -

 گفتم:  یو با لحن کوبنده ا دم یکوب  زی رو رو م دستم

 ببر و در آوردم ینعره  یو ادا شهیم دهیدر چون

 . دنیخند شتری ب  ایو رو ای حرفم کامل با

 گفت:   دیلرز ی که م نطوریهم  ایرو

 هست؟  یحاال اسمش چ  -

 ساواش!  یعن یکارواش... ام  -

 .خوره ی چرا با چشم هاش منو م گهیآخه! بعد م یچ یعن یکارواش : دختر از دست تو ا یکامل

اسم   هیدعوا و جنگه  یجذابه نه؟ اسم ساواش به معنا  یل ی... ساواش، البد خیعجب اسم ی: واا یرو
 و ساواش.  ای در ،یچه اسم جذاب یوا هیترک

تر   وونهید شنی بزرگ تر م  ی به تاسف تکون دادم براشون هرچ یسر  دیحرفش هر هر خند  بعد
 ! شنیم
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 . ستمیقاعله به دور ن نیخودم از البته

با چشم هاش همش درحال  نهیهم  یبرا دیجنگجو شا ی عنیاسمش فکر کردم جنگ و دعوا  یمعن به
 مبارزه با منه مگه نه؟ 

 

 *** 

 زد.  یبوقتک   ای براشون تکون دادم و رو یو بستم و دست نی ماش در

 ! یکرد  داریکل محل رو ب   ای رو ینش یبگم چ یا

  شدمیبهم داد وگرنه رسوا م دیباز کردم خداروشکر خاله کل  دیدروازه حرکت کردم آروم درو با کل سمت
 خونه...؟ ادی صبح م  ۳ساعت  یآخه کدوم دختر 

 ...الیوگرنه واو نهیمن رو نب  یکنه کس خدا

انگار چند نفر تو اتاقک بودن و حرف   دمید اتاقک رو  شدم اون اطیآروم در خونه رو باز کردم و وارد ح  
پله هارو باال رفتم اومدم برم داخل که   دمیکردم و جلو خونه رس یدشت رو طدرن اتی زدن طول ح یم

 از پشت خونه نظرم و جلب کرد.  ییقدم ها یصدا

 ساواشه! البد

 نظرم رو جلب کرد. یرفته و برگشتم و رفتم سمت پشت خونه ته باغ نور  یها پله

 ساواش هستش؟ یعنی

  دمی رس  یچوب کینور رفتم که به کلبه کوچ سمت

رو با   یز یچ هیجلو در  یها گاردیکه داره به باد دمیکه صبح که من رو رسوند و د یراننده ا نیهم
 . دمیکش  یکی تو تار واریخودم رو کنار د کنهی م دیتاک  تیعصبان 

 . دوارمیمن نه البته ام یمن بودن ول دیها تو د  گاردیو باد کلبه

 مشخص بود. شهی چند نفر از پشت ش هی زدم که سا دیو د کلبه
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 چه خبره؟  نجایا

وقت دور    نیچرا ا ستیآدم که معلوم ن یوقت شب و تعداد نی... اون هم ااط یو کلبه ته ح   گاریباد
 هم جمع شدن. 

  حیترسوندم که ترج  یشده طور  جادیا یخش خش برگ ها و حرکت درخت ها و فضا هوا و یسرما
 برخورد کردم.  یز یچ هی دادم برگردم خونه چند قدم عقب رفتم که به 

 دختر کوچولو؟ یگم شد -

 !دیسمت خودش کش و من رو  ومدی شدت شوک و ترس نفسم باال نم از

 .ادی سرت ن ییکه بال  دمیوگرنه قول نم  یبهتره صدات رو ببر  -

 ساواش دستم... آروم... چته هرکول؟  -

 بخورم.  نیکه کم مونده بود زم یپله ها ولم کرد جور  یو سمت جلو خونه برد و جلو  دیرو کش دستم

 ام شده بود گفتم:  یشونیپ که مهمون یظ یاخم غل با

 تو؟   ستیپوکت ن  یکله  مگه مغز تو اون -

 ؟ یکجا بود -

 تعجب نگاهش کردم. با

 . ستیبه تو مربوط ن-

 و گردنش رو چرخوند سمت استخر...  بشیرو گذاشت تو ج دستش

 !ستی خونه پدرت ن نجاهمی بدون ا  یول  ستیدرسته... به من مربوط ن-

هر وقت از   رمی من هر وقت بخوام م  ،یستیتوهم فضول من ن یول  ستیخونه پدرم ن  نجایدرسته ا -
 . امین یو ک   امیب  یک یبه من بگ یو تو حق ندار  گردمی شبانه روزم باشه بر م 

 بله حق با تو هستش دختر کوچولو!  -
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 گوشم آورد و ادامه داد: کیرو نزد  سرش

وقت واسم مهم نبود  دست من نبود اون  تتیو مسئول یبود که تو خونه من نبود   یواسه وقت نیا یول
من  یبرا یدختر  نیاز خونه داشته باشه چون همچ رونیب  یصبح ممکنه چه کار   ۳دختر ساعت  هی

وقت به  چون اون  ییاین نییکن که پا  یالبته سع ای ن نیی ... حاالهم برو تو اتاقت و پاستیمهم ن
 ! ستین نفعت 

ز شدت  که ا یسمت کلبه رفت و من موندم و زبون د یپوزخند و چرخ  هیرو ازم دور کرد و با   سرش
 فکر کرده؟  یحرف هاش بند اومده بود راجب من چ هیناراحت 

 

به بدنم دادم از تخت بلند شدم و سمت بالکن   یچشم هام رو باز کردم و کش و قوس میگوش  یصدا با
 رفتم.

  یدروازه تا جلو یکه از جلو ییکه تو در تو پشت هم سبز شده بودن و گل و بوته ها ییها درخت
نفس   نجایآدم ا نداخت،یم  یلوکس خارج  یخونه ها  ادیخونه بود و استخر سمت چپ من رو 

 ! کشهیم

 که در خورد وسط راه قطع شد.   یبا ضربه ا دمیکش یکه داشتم م یق یعم  نفس

 د؟ ییبفرما -

 با لبخند وارد اتاق شد. خاله

 ؟ یدیصبحانه،خوب خواب میکنم بر دارت یجان! اومده بودم ب  ایدر یشد  داریعه ب -

  یچه اشکال  دمیش رو بوسزدم و سمتش حرکت کردم دستش رو گرفتم و گونه  یلبخند شی مهربون به
 ! گهیداشته باشم د یسنگر  دیبا   بیاون گوساله دلفر یباآلخره جلو ؟ینی ریکم خودش هیداشت مگه 

 بهم خوش گذشت!   یخوابش رو خوش نگذرونه تو خواب کل نجایآدم ا شهیخاله جون، مگه م  یمرس -

 به بازوم زد   یو ضربه آروم  دیبه حرفم خند خاله

 .میمنتظر گهید نییپا ای ب  طون،ی دختره ش یا -
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 رفتم تا صورتم رو آب بزنم.  سیهام رو بستم و بعد رفتن خاله، به سمت سرو پلک

رفتم که ساواش رو   ینهار خور  زی به سمت م  یی مویمردونه گشاد ل زی و شوم نی انتخاب شلوار ج  بعد
 .دمید

 نشستم.  زیبهش توجه نکردم و پشت م   یاومد ول ادمیدوباره  شبشید یدرد حرف ها دنشید با

 خانم! ری صبح بخ -

  رمیبگ دهیکردم لحن پر از تمسخرش رو ناد یرو باال آوردم و به پوزخند کنار لبش نگاه کردم سع سرم
   ه؟ینخواست سالم بدم بهش مشکلش چ خوب دلم

 صبحونه انداختم. زی به م یاهنگ 

  یعسل، آب پرتقال، خامه، کره واو  انواع اقصام صبحونه رو  ار،ی گوجه، خ ر،یپن  ،یتخم مرغ زرده اصل  
 شده بود. دهیچ زیم

 شروع کردم به صبحونه خوردن.  

با راننده   ستمین  یوقت ،یر یم د یکه خونه هستم با سع ییبرنامه کالس هات رو بهم بده، زمان ها -
 هامون هست.   یهواسمون به امانت ادیز یلی به سرخدمتکار بگو، ما خ  یداشت یکار  گه،ید

 بهش انداختم و اومدم جوابش رو بدم که خاله گفت:  ینگاه

 بگو. یخواست یز ی آره دخترم چ -

 بلند شد.   زیاز سر م ید یلحظه خاله رو صدا زدن و با ببخش همون

 خونه، مفهومه؟  یبرگرد  یتونیسه صبح نم گهیتو د نکهیا یعن یداره قانون خودش رو  نجایدرضمن ا -

 : ختیبهم ر دیکشیکه پشت هم صف م یهمه دستور  نیاز ا اعصابم

رو رک بهت بگم... به تو  نیساعت سه صبح برگردم و بذار ا خوادیچون من دلم م ستینه مفهوم ن -
 !  ستی مربوط ن

 عصابم بود. یرو  نییپوزخند بلندش و حرکت سرش به باال و پا یصدا
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راست به سرش   دونههیچپ   دونههیبغل پله ها  هیبا شمعدون بزرگ برزن خواستی که دلم م یجور 
 بزنم.  

 . دیبرنامه دانشگاهت رو بده به سع یمفهوم نبود دختر کوچولو... حاال خوددان نکهیمثل ا -

 دختر کوچولو انگار بچه ده سالم!  گهیم  نی همچ بیو دختر کوچولو، گوساله دلفر درد

 . رمیندارم چون دانشگاه نم یبرنامه ا -

 کنه؟ی واس من کج م  یات لبش رو هعبنده نیچرا ا ایخدا

 !نهیهم ینبود پس رفتار دور از ادبت برا یدور انتظار به -

اشتباه   یول  ؟یبا شعور و با ادب یکرده ا  لی و تحص یار که مدرک د  ییتو یعنی فهمم، یمنظورت رو نم  -
 انسان و به تو بدن! نی شعور تراسکار کم زهیجا   دیآقا چون با یکرد

 

  یکه به شدت جذاب هم رو بغل کرده بودن جوابم رو بده که صداش با صدا ییاومد با ابروها ساواش
 خفه شد.  میزنگ گوش

 خدارو شکر! هووف

نبود پس مطمعنن باباست   رانی نگاه کردم کد ا یگوش  یبلند شدم و به شماره ناشناس رو زی سر م از
 چقدر دلم براش تنگ شده بود.  ایخدا

 ،یدی محل نم ،یر ی گینم لیتحو  گهیکشور خارج د ی رفت یکنی م  کاریچ ییپارسا  یآقا کمی سامعل -
 گذره؟ی پس؟ خوش م شدیچ ،یر یمنتظر بودم باهام تماس بگ  شبید ،یذار  یکالس م

 صورتش تنگ شد.  یکه دلم برا دیخند

گرفتم و   الیکار زنگ زدم به دختر نازم، االن هم تازه و  نیرو گرفتم و اول  نجایتازه امروز صبح خط ا  -
 خانم. ایدر  دهیالبته بدون شما که صفا نم ارمیدارم لباس ها رو از چمدون در م

 تنگ شده بود! اشیاخم کردناش، قهراش، شوخ یدلم برا چقدر
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کم شه   ستیروش ن  شتریکچلت که چند تار ب  یتار از کله  هیبابا توروخدا مواظب خودت باش اگه  -
 من...

از اشک چشمم رو   یتونستم بهش فکر کنم توده ا ی نم یصاحابم شد حت ی ب یمهمون گلو بغض
 احاطه کرد. 

آب   یها یل یس م؟یکرد  یم نیرو تمر یچقدر باهم حرکات نظام  ادتهی  ؟یباز تو شروع کرد ایعه در -
 . دمیرس  یشد حسابش رو م  یقصد جسارت داشت و مزاحمت م یهرک ادتهی دارم رو 

  یصورتم ُسر م  یزدم و اشک هام که آروم رو یآوردن اون لحظه ها و اون خاطرات لبخند ادیبه  با
 خوردن رو پاک کردم. 

 و نداشتم! یک  چیگاهه محکم جز اون ه هیتک هی من بود،  یسنگر برا هیمثل  بابا

 ذره شده توروخدا زود برگرد. هیبابا دلم برات  -

 ؟ یستیچرا مگه اونجا راحت ن -

 مهربونه!  یلیباهام خوبن مخصوصًا خاله اون خ  ی ل یراحتم خ یل ینه خ -

 نگران من نباش!  ام یم یمنم زود -

رو به قلبم فشردم تا تپش    لیگغت و گو تماس رو قطع کردم و موبا قهیگفتم و بعد از چند دق یا باشه
 لب گفتم:  ریشه و ز قلبم آروم ب یها

 خودت مراقب بابام باش!  ایخدا -

   زی برگشتم سمت م 

 ساواشم رفته بود. یبود و حت یخال زی دور م اما

 

 زنگ بزنم.   ایرو برداشتم تا به کامل میو گوش  دمیتخت دراز کش رو

 موضوع...! نیدو هفته همه اوقات فراغتم شده فکر کردن به ا نیتمام ا مثل
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 . ای جانم در -

 چه خبر؟  ای سالم کامل -

 خنده گفت:  با

 خانم.   ایشماست در شی خبرا که پ -

 ؟ یگفت ابی به کام م،یزنی بعدا دربارش حرف م الیخ یب  ایهوف کامل  -

 ...کنهی باشه، آره بهش گفتم داره پرس و جو م یشده ول یکنجکاو شدم بدونم چ نکهیبا ا -

 سکوت کنه!  ایباعث شد کامل  ابیمبهم حرف زدن کام  یصدا

شمارت رو    دیرس جهیحرف بزنم اگه به نت خوادیم لهیوک هیکه با  گهیاالن داره م ابیکام ایآها در -
 . رهیکه باهات تماس بگ دهی بهش م 

 گفتم:که صدام رو بلندتر کرده بود  یخوشحال با

 ممنون! یل ی تشکر کن خ یعنیو ببوس... ام   ابیاز طرف من کام ایکامل یوا -

 با خنده گفت:   ایکامل

 .کنمیبرو منم کار دارم دارم رو پروژه دانشگاهم کار م ای برو دختر ب  ایب -

 .دمینوازش نم بامیز یگوش هات رو با صدا نی از ا شتر یب گهیباشه د -

 رو چک کردم.   میگوش یبرنامه ها  یقطع تماس کم بعد

 واس من مرضه. ینیحجم از گوشه نش نیا ن،ییگرفتم برم پا  میتصم و

 حضرت آقا روشن شد.  ی رفتم و چشمم به جمال نوران ییرایپذ سمت

 قهوه کنارش!  وانیروز ل کی  نیپرونده دور و ورش و به رسم ا یتو لپ تابش بود و کل سرش

 . ستین ییتر از تنها سخت  یتحملش سخته ول نکهیا با
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 که با حرفش کمرم وسط راه استپ کرد.  نمیسمتش حرکت کردم و اومدم رو مبل رو به روش بش به

 ؟ ینیبش نجایا یخوای نکنه م  -

 نم؟ی بش دیچرا نبا -

 که خاله گفت:  دیکش ش ی شونیکرد و دستش زو به پ  یکالفه ا پوف

به نام اتاق کار هست و پرونده هاش رو هرجا   یز یبدونه چ  دیساواش هم با  ن،یدخترم بش نیبش -
 پهن نکنه. 

 آسوده از حرف خاله رو مبل جا خوش کردم.  یتکون دادم و دل یزدم و سر  یلبخند

مزاحم کارم بشه پس لطفا   یکس خوامی دارم، مامان نم یقرار مهم کار   هیبعد از ظهر  یراست -
 حواستون باشه. 

 تکون داد. یسر  خاله

 باشه حواسم هست.  شهیتموم م  یتو و بابات ک یقرارا  نیا دونمیمن نم-

 آزاد تر رو مبل لم داد و نگاهم کرد و پوزخند زد.  یدر لپ تاب و بست و کم ساولش

 رفتم و روم رو برگردوندم  یچشم غره ا ضهیمر نیخدا که ا به

 

 **** 

بودن   دهیپوش یلباس مخصوص دمیخدمتکار ها رو د  زمی بر  ییخودم چا یآشپزخانه رفتم تا برا سمت
 بعد نهار بودن.  یزکار یو مشغول تم

 از دختر ها خورد فکر کنم اسمش سارا بود. یکیچشمم به  

 و لپ هاش قرمز شده بود زدیحرف م  یدختر خوشگل که داشت با گوش  هیدقت نگاهش کردم   با

 تماس رو قطع کرد با خنده بهش گفتم:  یوقت دادیم  یخبر از جنس مذکر پشت گوش  یقرمز  نیا و
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 ک!  یانداخته سرخ شد ینگاه چه گل لپارو  ؟ یزد یحرف م یبا ک  -

 با لبخند گفت:  خاله

 . اینکن در تشیاذ -

 ! کشهی ام م  یتوروخدا نگاه کن خاله چه خجالت -

 ته باغه... آقا محسن. یها گاردیباد نیاز هم  یک ی: سارا نامزد داره، نامزدش هم خاله

 ! کیآرع سارا خانم؟ اوخ چه رمانت گهید نایخلوت و ا اطیو ح   یواشکی یبدتر... قرار ها گهیاوه اوه د -

 سارا خجالت رو کنار گذاشت و دنبالم راه افتاد.  انیبلند شدن خنده اطراف با

 ... یسمت در خروج  دمییبه دست با خنده دو ییچا وانیل

  ی م ادیکه درد و سوزش و فر یچهره ا هیکت و شلوار پوش و با  یخورد کردم مردمرد بر  هیبا  کدفعهی
 بهش زدم. یزد، اوه چه گند

 آقا شرمنده من حواسم نب... خوامی معذرت م  -

 گرش صدام تو نطفه خفه شد.   خ یبلند و توب یصدا با

 ...؟هیارچه رفت نینداره، حواس نداشته شما گند زد به لباس من، ا ییحواسم نبود معنا -

 شد!  یموضوع ممکرات نکهیاوه شت مثل ا 

 ام کرد با تمسخر ادامه داد:به قد و قواره  ینگاه

 خانم! دیاز سنتون خجالت بکش یکم -

 که معذرت خواستم ازش... کردم که آروم باشم خوب من  یسع

 بود. یاتفاق دیدیخوام... خودتون هم که د یآقا گفتم که معذرت م  -

 به پشت سرم کرد و گفت:  ینگاه
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 . دیدقت داشته باش شتریانتخاب خدمتکاراتون ب یکوچک بهتره رو هیتجل  -

 طلبکاِر رو به روم. یلیخ  یلیبدون توجه به حظور ساواش برگشتم سمت مرِد خ   تی عصبان با

 د؟یکن  یبار معذرت خواستم چرا بزرگش م  نیمحترم، ازتون هم چند یآقا ستمیمن خدمتکار ن  -

همه بچگانه رفتار کنن پس   نیا  یتجل دیکردم خانواده حم   یوقت فکرش رو نم چیبدتر... ه گهید -
 . دیخانوادتون کار کن یبهتره رو ادب اعضا

 دستم به عقب به سمت خاله برگشتم.  دنیو با کش دم یشنی ساواش و م یعصب  ینفس ها یصدا

 ازتون! خوامی معذرت م یل یخ -

  یاتفاق معذرت خواه نیازتون بابت ا هیباال چون به اندازه کاف  میبهتره بر یدر یح  یآقا ه،یمادر کاف  -
 شده.

 و گفت:  دیخند مرد

 پس روز خوش!  میبهتره قرارداد رو فسخ کن  نمیمعامله بش زی باشم به پشت م لی ما گهید کنمی فکر نم - 

 دستم توسط ساواش به سمت پله ها وحشت کردم.  دنیخروج مرد همزمان شد با کش با

 ساواش؟  -

 که نرم تر شده بود گفت:  ییو دستش رو جلو خاله گرفت و با صدا ستادیا ساواش

 شورش رو در آورده. گهیدختر د نیا د،یمامان لطفًا دخالت نکن -

 

 صدام رو بلند کردم:   تی عصبان با

 ردم!نک  یاما من کار  -

کرده بودم،   داریببر خفته درونش رو ب دم یشدن و فهم دهیدر یواقع یبهم انداخت که معن ینگاه
 !دییبدم زا   ایدر دییگاوت زا
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 که اتاق خودشه! دمیفهم  دمانشیرو باز کرد و داخل هلم داد از چ یباال در اتاق دمیپله ها کش از

 !یآرام... دستم درد گرفت وحش  واانیح نهی... هوشه... بوزیهو -

 .دیکش یبلند  سیگذاشت و ه شی نی ب یرو رو دستش

 .دیکشی م شی شون یو مدام دست تو موها و پ کردی م یو عرض اتاق و ط  طول

کردم ترسم رو نشون ندم و با   ی م یسع  یول  دمیچسب  واریجلو اومد و من عقب رفتم که به د اونقدر
 بودا! پمی ردم خوشتک  یصورتش کاوش م  یتو اجزا یکنجکاو

 . میبه درگاهت شاکر  یلیخ  یعنی زهی دمت گرم چ ایخالق خدا جلل

 یرو از زور خشم م ییصدا  یب ی کرد نفس ها یبود اون هم با دقت داشت به صورتم نگاه م معلوم
 . دیکوب  واریو دستش رو محکم به د دیکش

 شدم؟ ینجور یدوختم، چرا ا نینگاهم رو به زم  عی شدم و سر یجور  هیچشم هاش زل زدم و  به

 ببر بود!  هیکرد مثل  یم وونمی چشم هاش داشت د 

 ! نیخواست آب شه بره تو زم  یکرد آدم دلش م ینگاه م یجور  هی

بود و به   د یکه ازش بع  یآروم یو بشکنم که با صدا  یا  قهیسکوت چند دق نیحرف بزنم تا ا اومدم
 گفت:  شدی مراتب بلند تر م 

چقدر بچه  یثابت کن یتونیم نکارایکه با ا یکنی به کارم؟ چرا فکر م  یچرا گند زد ؟یکرد نکارویرا اچ -
 ؟یا

  اینزدم من واس کارم ازش معذرت خواستم، من نخواستم که گند بزنم به کارت  یساواش من حرف -
 بود!  یحاظرم قسم بخورم که اتفاق یهرچ

 من گفته بودم امروز واسم مهمه، نگفتم؟ -

 زد:  یبلند ادیبزنم که فر یدهن باز کنم که حرف  اومدم

 انه؟ یحرف نزن فقط بگو گفته بودم  -
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 من فقط سرم رو تکون دادم طیشرا نیا یتو که

 ؟یرو کرد  نکاریپس چرا ا -

 نیفقط جواب توه کرد من نیساواش من فقط جوابش رو دادم همه شاهد بودن که چقدر بهم توه -
 گفت بهم؟  ایکه چ یدی ؟دیدونی هاش رو دادم، چرا من رو مقصر م 

 بود سرم داد زد:   شیقبل یکه صد مراتب باالتر از صداها  ییو با صدا دی از راه رفتن کش  دست

 ضرر کردم یکارت کل نیکه با ا نهیکه واسم مهمه ا یز ی گفت، تنها چ یکه چ ستیواسم مهم ن -

هم به نفع خودته  یوقتاهم اگه خفه بش یبعض  ؟یشیچرا ساکت نم ؟یجواب بد دیبا یکنی فکر م چرا
 ...هیهم بق

 بغض لونه کرده بود صدام رو باال بردم.  یکه از شدت ناراحت ییگلو با

  یفهم ی... مایدر ام،یمن در ستمی خدمتکارت ن  ای گاردینکن من باد  نیسر من داد نزن، به من توه -
 رو؟  نیا

 و آروم گفت: کرد  یا خنده

و چه وقت   یکه فقط واسش مهمه ک  یبچه لوس، لجباز  هیکه  یکن یثابت م  یفقط دار  نکاراتیبا ا -
 ! ارهی جواب بده تا کم ن

فکر نکنه تنهاست و   یکه کس دهی جنگ  یبچه لوس و لجباز که از بچگ هی ،یکه تو گفت نمی آره من هم -
من نداره  یرو   یر یتاث  چیهات ه اد ی داد و فر نیبلند و ا یکه صدا کنمی خور، به توعم ثابت م  یتو سر 

که به  یرو دار  نیعقده ا یدار  استیعقده ر یکنی ثابت م یکه دار  ییتو نیکه هستم، ا نمیو من هم
  ری رو نکن من ز  یاشتباه نیهمچ  یدستتن ول ری ز یو فکر کن  یکن نیو به همه توه یهمه دستور بد

 . ستمیدست تو ن

 کرد.  بشی هم کرد و دستش رو تو جب  یتفاوت   یب ینگاه

 ! رونی برو ب -
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کردم که بلند تر   ینگاه م بودم و حال دگرگونش رو  ستادهیا رون؟ی همه حرف زدن فقط برو ب نیا بعد
 سرم داد زد که لرزه به تنم افتاد.

 ! رونی گفتم گمشو ب -

 قورت دادم.   یدهنم رو به سخت آب

که خودت و مهمونت   ییها نیاتفاقات امروز و توه الی خیبدون ب   یول  یساواش تجل لیبا کمال م -
 .شمینم دیبهم کرد

 .دمی اتاق خارج شدم و درو باز گذاشتم و سمت اتاقم رفتم درو بهم کوب  از

 و سرکش بودن بسه. یبسه، واسه امروز دختر قو گهیامروز د واسه

 وم کنم.خودم رو آر و دوست دارم خوادی من فقط االن دلم بابام رو م  

 ! یساواش تجل ارمیکه قراره سرت ب  ییواس فکر کردن به بال ادهی وقت ز چون

 

 *** 

 .  ستیساواش ن  دم یرفتم و د زی اومدم و سمت م نییپله پا از

  حیترج   ستی مهم ن ادیصبحانه البته ز  زیشام نه سر م   زی نه سر م دمشیبعد اون اتفاق ند  روزید از
 !نمشیوقت نب  جیه دمیم

 ! یفسنجون دوست داشته باش دوارم یجان ام  ایدر ایب -

 خوشمزه و جذاب؟  نیکنم، کو کجاست ا یقش م  نجایممنون خاله، نگو که االن ا-

 شوق و ذوق حرف زدنم با خاله کور شد.  یشدن صندل   دهیعقب کش یصدا با

 غذاست. نیدورت بگردم دخترم ساواش هم عاشق ا یاله -
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اشکال نداره کارد بخوره   خوره،یشد حالم از فسنجون بهم م ینجور ی... خوب به من چه؟ حاال که اهوم
 تو اون چشم هاش که با اومدنش و تحمل حظورش غذا رو بهم کوفت کرد! 

 زنگ خورد.  میخاله تکون دادم مشغول غذا خوردن بودم که گوش یکه برا یلبخند مسخره و سر  هی 

اآلن واقعًا  یپاسخ نذارم ول  یو ب  ی سوقت تما هیتا  کردم ی رو از خودم جدا نم میمدت گوش  نیا تو
 تو غذا خوردن وقفه انداخت چون واقعًا خوشمزه بود.  شدینم

 که جواب بدم:  ساواش مجبور شدم  یچشم  ریخاله و نگاه ز یبا نگاه ها یول

 بله! -

 هستم. یسالم مراد -

 ه؟ یک یمراد ،یکه هست یهست یمراد خوب

 شما؟! یسالم، ام بله ول  -

 د یفکر کردم که مطلع هست خوامی اوه عذر م -

در   یباهم در مورد موضوع مدارک حرف زدن هر سوال ابیکام یهستم، آقا یدادگستر  کی هیپا لیوک 
 ! دیانیکمکتون کنم فکر کردم که در جر تونمیهست م  ییقضا نهیزم

 چند لحظه... دیببخش یل یبله خ -

بلند شدم و دور تر رفتم    زیاز پشت م یمعذرت خواه هیموشکافانه ساواش شدم، با  ینگاه ها الی خیب
 موضوع بدونه. نیاز ا یز یچ یکس خواستمی تا صدام رو واضح نشنون، نم

 ! خوامی بازم معذرت م یمراد یبله آقا -

 گوشم با شماست.  ییخانم پارسا  هیچه حرف نیا -

 ره؟ ینم  نیکه از ب نه یمنظورم ا یعنی مونه؟ی چاقو م هی یاثر انگشت بعد از ده سال رو -

 جواب داد:  هیاز چند ثان بعد



 اتل کیه ق

44 
 

 !گهیم یشانستون چ می نیبشه تا بب  ییاسکن و شناسا دیبا ادهیرفتنش ز  نیاحتمال از ب -

 هی نکهیچاقو کامالً مشخصه و ا یدسته  یرد و اثر انگشت طرف چون به خون آغشته بوده رو  دینیبب  -
 نه!  ایبهش اعتماد کرد  شهیکه م دونمی.. نمیول میاثر انگشت دار هیبرگه از اسکن 

 ! دیهوا چون واقعًا خوش شانس دیکالهتون رو بنداز دیپس بر -

 خوشحال شدم تو دلم جشن بود.   یلیخ

نمونه  شهیازش م  میکن ینمونه بردار  میری بگ میباشه بعد از ده سال تصم یخون  یبعد اگر پارچه ا -
 کرد؟ یبردار 

تا ساعت پنج خودتون رو به دفتر   دیرو دار  شییشد، شما اگه توانا دهیچ یموضوع پ ییخانم پارسا -
 د یمن برسون 

 بله حتمًا فقط آدرس... -

 رو دارن.  نجایدوستم هستن آدرس ا ابیآقا کام  -

 .رمیگیوقتتون رو نم  نیاز ا شتریممنون ب یلیباشه پس خ  -

 رفتم.  زی قطع تماس به سمت م بعد

 برم.  دیاومد با شی پ یکار فور  هی یول   دیخاله جان ببخش -

 که. ی آخه غذا نخورد یول -

 خوردم.  ی ممنون به اندازه کاف  -

 !یکوفت بخور  یخوره ا یداره غذاش رو م  الیخی ب  دمیبه ساواش انداختم و د ینگاه مین هی

 

 بود چون مدارک دست اون بود.  ای نفر رو نی و اول  رمیباال تا با بچه ها تماس بگ  رفتم

 از صداها بلند شد. یادیجواب دادنش حجم ز با
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 . نی زنگ زده، دختره کاخ نش  یک نیبب  -

 و گفتم:  دمیخند

 .می تا سوال هامون رو بپرس  یکی دفتر وکالت  میبر مییخوای آماده شو که م یسر  ایرو زی مزه نر -

 . امیم  چونمی پی بزار م میما مهمون دار ایقدر بد درچ -

 تو خونه باش!  رمشونیگی ازت م امیم  ینکن  نکاروینه نه، ا -

 تک بنداز.  یدیخوب باشه پس رس یل یخ -

 باشه خداحافظ! -

 دنبالم.  انی ب ابی زنگ زدم که قرار شد با کام  ایبه کامل ای قطع تماس رو بعد

رو هم   دمیسف  یها یعوض کردم و کتون  یمشک  دیکوتاه و شال سف یمشک  زهییو مانتو پا  نیشلوار ج  
 رفتم. نییکردم و پا  میمال شی آرا هیبرداشتم و 

 قدم بزنم.  یکم  اطیگرفتم تو ح میتصم نینبود به خاطر هم یسالن کس  تو

 . دمیکه همون راننده جذاب پانامرا رو د گشتمی و م اطی دور ح داشتم

 بود وگرنه...  یجد  یلیکه خ  فیح

 ؟یجربزه ها دار   نیاز ا یلیخ نکهینه ا ا؟یدر یچ وگرنه

 باهاش آشنا بشم که... مگه نه؟  تونمیحداقل م  یاش رو ندارم ولجربزه  خوب

 سالم. -

 بهم انداخت و سرش رو تکون داد. ینگاه

 سالم خانم. -

 اوووم خانم؟  -
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 .کشهی در از سرش کار متکون داد، چق  دمینفهم یتعجب نگاهم کرد و سر به معن با

 متوجه نشدم؟  -

 . استیبهش ندارم، اسمم در یحس خوب ه،یجور هیفقط خانم واسم  یچ یه -

 تکون داد و گفت:   یباز هم سر  و

 خوشبختم.  -

 ه؟ یاسم شما چ -

 با حوصله جوابم رو داد. یکالفه بهم انداخت ول  ینگاه

 خانم. ایهستم در دیسع -

 به لباس هام کرد.  ینگاه بعد

 د؟ی بر یم  فیتشر ییجا -

 حس و حال بود.  یب  یل یچقدر جذاب بود فقط خ یلعنت

 .رونیبرم ب  خوامی بله م -

که پشت هم  ییها نیبه ماش گهیدستش رو گذاشت پشت کمرشو و دست د هیتکون داد و  یسر 
 شده بودن اشاره کرد. فیرد

 دم؟یهارو ند نیچرا ا من

 بود! یشگاهیخودش نما واسه

 رسونمتون. یم  دییپس بفرما -

 شده بودم.  ج یجذاب مدل باال گ نی اون همه ماش دنید از

 دنبالم. انیها..! نه نه دوست هام م -



 اتل کیه ق

47 
 

 .متونیراننده برسون  ایمن  د یبر دیخواست  ییساواش خان گفتن جا یول -

امروز ساواش خانت رو   یجذاب بشم ول  یها نی ماش  نیاز ا یکیسوار  خوادی دلم م نکهیبا ا -
 ... چون با دوست هام قرار دارم. الی خیب

زنگ   میو هم زمان گوش  دیتکون داد و کنار کش یسر  نیمحو از شوق بچگانه من واسه ماش  یلبخند با
 خورد. 

 بود.  ایکامل

 . دیسع یبا یبا -

 واسم تکون داد.  یسر  دیخندی که م ییچشم ها با

 خانم.  ایفعالً در -

 .زنهی از پنجره مرغ داره بال بال م دمید ارویو نگاهم رو چرخوندم که دست کامل رونی ب مدماو

 ! ایدر یهوو -

 رفتم و در رو باز کردم.   نیماش  سمت

 . میاریدر ب  میتونی اداش رو که م میستیباکالسم ن یباکالس باش  دیبا نجایا ی زنی نکبت چرا داد م -

 . میحرکت کرد  یو بعد سالم و احوال پرس  دنیحرفم خند با

 

 **** 

 آخه؟  یچ  یعنیشدم  ج یهوووف من بدتر گ -

 بهم انداخت.  یبا محبت نگاه  ابیکام

  دیبشه با یر ی گیقانون پ  قیموضوع از طر یخوایدختر خوب؟ گفتش حاال که شما نم  یشد جیگ ویچ -
 . دیصبر کن   یچند روز 
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 ! بیلفرساواش افتادم گوساله د ادیدختر گفتنش  با

اثر انگشت   نیکنه واسمون ا دایرو پ یک یطرف  میسیوا ی کن یچرا اعصابت رو خرد م  ایدر گهیآره د -
 چاقو اسکن کنه.  یرو

 . میشد نیتکون دادم و سوار ماش  یسر 

 یاز گره ها یک ی یچجور  دونمیحاال م  نکهیا یشدم هم خوشحال برا جیهم گ یمراد یحرف ها با
 داستان رو باز کنم.  نیا

 ا؟ ی خونه رو  میبر -

 جلو رفتم.  ای حرف کامل با

 ا؟ یخونه رو  یچ یبرا -

 ؟ یدوباره بهش بد نارویا یخوایمگه نم -

 دم.  یفرصت مناسب بهش م  هی نییپا ادیدوباره ب  ستینه اآلن مهمون دارن خوب ن -

 م؟ یبده ما ببر یخوای خوب م -

 .کنهی م کاری چ یمراد مین یخودم باشه تا بب  شینه فعالً پ -

 بشه؟ یر یگی قانون پ قیاز طر یچرا نخواست ای: دراب یکام

  خوامیمن اول م م،یبنداز انشینبود که به جر یپرونده قتل چیبود ه یقلب  ستی ا هیمرگ مادرم فقط  -
 ه؟ باهام کرد  یکی بچگانه که   یشوخ هی ا ی هیواقع نایا یاصال همه  هیبدونم موضوع چ

 تکون داد گفت:   یسر  ابیکام

 ...؟  ای یسنگ یز ید میبا تو هستش، اآلن بر حق

 . دیخند  ایکامل

 . ستیخوب داداش جفتش رو که آره هستش برو که غذا رو دستش ن -
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 . دادی به ساعت انداختم که هشت رو نشون م  یو نگاه میدیخند

 

 **** 

  ییصدا خوامینم  ینگهبان و دربان هست که درو باز کنن ول ی در بزنم کل دونمیباز کردم م  دیبا کل درو
 کنم.   جادیا

 . فتمیساواش ن  ری باز کردم و دوان دوان سمت خونه رفتم خدا کنه باز گ درو

واس    بافهی م یف یچه اراج بی نباشه ال باشه بل باشه باشه گوساله دلفر رونی موقع ب نیدختر ا هه
 خودش! 

 ؟ یگفت  یز یچ -

 قدم بزنه؟  دیبا نجایحتمًا ا یبزرگ  نیچرا همه جا هست واقعا؟ باغ به ا نیمن ا یخدا اوه

 ؟یمتوجه نشد نکهیدختر کوچولو مثل ا -

 درصد...   ۰  یسمتش و تو چشم هاش نگاه کردم شکالتا برگشتم

 رو آقا بزرگ؟  یچ -

 کرد و سرش رو تکون داد  یخنده ا تک

 !یرفت و آمد کن  دیموقع نبا نیتو خونه من ا نکهیا -

شدن و دارن سمت کلبه  اطی وارد ح  یکه از دروازه پشت دمیچند نفر و د هیپشتش دقت کردم که سا به
 !رنیم

 موقع رفت و آمد نکن!  نیا گه یم نیواسه هم پس

 ابرو به اون آدم ها اشاره کردم.   با

 ؟ یگیبه خاطر اونا م -
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 زد. اش گره  نهی برگرده دست هاشو رو س نکهیبدون ا ساواش

 .  گمی به خاطر اونا م  قاً یدق -

ات پر از  خونه  ؟یذار   یته باغ خونت م یکه شب ها قرار مخف  یمگه گنگستر  ؟یکنی م کار ی تو چ -
ها شب  تی کار فتی انگار ش یپوش یهاهم که کت و شلوار مشب  ؟یو رانند مخصوص دار  گاردهیباد

 .شهیشروع م

دستش دست   هیکه  یاومد دستش رو سمت بازوم آورد همونجور  کمیرو با زبونش تر کرد و نزد  لبش
 .  دیدستش با انگشت اشاره رو بازوم کش یک یبود با اون  نهیبه س

 کنه االن؟ یم کاریداره چ نیا

 و من رو از پشت به خودش چسبوند.  چوندی اومدم دهن باز کنم بازوم رو گرفت و پ تا

 فت:  کنار گوشم گ و

نکنه تو   یگلوله خال هیگنگستر  نیا یخوایگنگسترم اگه نم هیمن  ،یهمون که تو فکر کرد قایدق -
 هنوز کار اون روزت رو فراموش نکردم. ،یفتی و باهام در ن یمغزت بهتره تو کار هام دخالت نکن

 

 درد گرفته بود. یل یبود خ چوندهی بازوم و که پشتم پ ام یب  رونی دادم تا از دستش ب یرو تکون خودم

نداشته باش دستم رو  یفقط با من کار  گهیهر زهرمار د ای یبه جهنم که گنگستر  ،یولم کن وحش -
 حرف هات باش.   هیمنتظر تالف یاون روز هم ازت معذرت خواستم ول یول کن، درباره 

 که نفسش به گوشم خورد گفت:  یبه بازوم داد و با پوزخند یشتر یب فشار

 گرل... یبی ب یفتی در م یبا بد کس  یدونی چون م یکن ی نم یو تالفت یهه درسته ول -

 بهم داد. یک یو ول کرد و هل کوچ دستم

 هرکول... هیدرمون پسره وحش یگرل و درد ب  یبی ب -

 کرد.  یسی دراره لفظشو انگل  یخواست شاخ باز  یم مثال



 اتل کیه ق

51 
 

 تکون داد و از جلوم رد شد.  یسر  

 اصالً به جهنم... 

 رو نوازش کردم و سمت اتاق راه افتادم   بازوم

 هه حتما...! گنگستر

 .ادی بهش م میالحق که نگذر یول

 خانم.  ایدر -

 . ادی پشت سرم داره م دیسع دمیو سمت صدا برگشتم و د  دمیجام پر از

 بله! -

 کنم. تونیساواش خان گفتن تا اتاقتون همراه -

 وا! چرا؟  -

 کرد و گفت:  یخنده ا تک

  رونی وجه ب چیکه امشب به ه کنمی وقت اتفاق اون روز تکرار نشه من ازتون خواهش م  هیتا دوباره  -
 شه؟ یم د،یاین

 بهش انداختم خوب... چرا نشه جذاب!  ینگاه

 ای یز ید هی و حال تکون خوردن ندارم اون هم به خاطر سنگ رهیداره ته م میانرژ  گهیچون د شهیاره م -
 همون نخوداش!

.برد تا  یم کردی بلندم م  شدی م یو با دست هاش پله هارو نشون داد، چ دیم انداخت خندبه ینگاه
 اتاق؟ 

 چون واقعًا خستم... 
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 **** 

 انداختم بابا بود.  ینگاه  یبه زور چشم هام رو باز کردم و به گوش یگوش  یبا صدا صبح

 اآلن باباجون؟  آخه

 جانم بابا. -

 ؟ ینشون بد دیو خوابالو بودنت رو اونجاهم با  یتنبل ؟یبال دخترم، هنوز خواب  یجانت ب  -

   ادیخوابش م یط یخوابالو در هر شرا هیتنبله و  شهی تنبل هم  هیبال گفتنت، بابا  یب  یاووف فدا -

 و خسته و خوش خوابم.  یمن نه تنبلم نه خوابالو فقط کم  درضمن

 و قربون صدقم رفت:  دیخند  بابا

 ش لعنت بابا جان برو دست و صورتت رو بشور فقط خواستم صدات رو بشنوم. بر منکر -

 . رمیآخ قربونت بابا تو فقط زنگ بزن، چشم االن م -

 . زیبرو دختر زبون نر -

 کردم و بلند شدم.   یبابا خداحافظ با

 لباس و آماده شدن رفتم سمت حال رفتم.   ضیاز تعو بعد

 کنم.  دارتیاومدم ب یسالم  داشتم م -

 انداختم هنوز هم به خاطر اون روز شرمنده بود. یسارا نگاه به

 هستم زود پاشدم.  یز یکه دختر سحر خ  ییاز اونجا -

 . میرفت نییتکون داد و همراه هم پا یسر 

 و خاله منتظر بود.   خوندی داشت روزنانه م زی پشت م ساواش

 هست؟  یروزنامه چ  نیتو ا دونمینم من
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 .  میکار دار  یکه امروز کل ای ب ایدر میسالم منتظرت بود -

 کردم! تعجب

 ؟یسالم، چرا خاله جون چه کار -

 از خدمتکارا داد. یک یروزنامه و تا زد و دست   ساواش

 یا یو توهم همراهمون م  میدعوت  یفردا مهمون  -

 .گردهی خان برم  دیحم گهیکن درضمن مامان هفته د هیته یداشت از ین  یز یمامان برو چ  با

 چه لفظ قلم...   اوهوع

 تکون داد. یسر  خاله

 ام؟یب  دیاوم منم حتمًا با -

به عنوان دخترم همراه کنم، تو که دل من رو   خوامی رو م   یکی  یبعد عمر   ؟یای اره دخترم چرا ن -
 ؟ یشکنینم

   م؟یدار شد؟مگهی دل بشکنم؟ اونم دل خاله رو؟ مگه م من؟

 زدم و گفتم:  یلبخند

 !میاوه پس چقدر امروز کار دار -

 به حموم رفتن داشتم  ازیباال رفتم چون ن هیتکون داد بعِد صبحونه زودتر از بق یو سر  دیخند

 بلند شد.  میزنگ گوش یاومدم و صدا ونری دوش گرفتن ب بعد

 بله؟  -

شده، خواستم   ریخودتون هم تعم یبرا د،یرس دیکه سفارش داده بود یولنیو  ییسالم خانم پارسا -
 . دیاری ب فیتشر میبگم که منتظرتون هست 

 حتما.   امیممنون چشم م -
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 دلم واسش تنگ شده بود.  دمیپوسیداشتم م گهیشکرت که د ایخدا

 رفتم. رونیبا ضربه خاله به در ب  دنیلباس پوش  بعد

 . امیدارم زود م کیحاظره، من به کار کوچ نیماش  اطیبرو تو ح  ایدر -

 رفتم.   اطیتکون دادم و سمت ح  یسر 

 کجاست.  نیماش نم یتا بب  دمیدی و منگ داشتم اطراف رو م  جیگ

 خانم!  -

 برگشتم سمتش و طرفش راه افتادم.   دیسع یصدا با

 . دیهستم آقا سع ایدر -

 .مکث کرد و در رو برام باز کرد  یکم

 .دییخانم بفرما   ایام بله در -

که مثل احمق ها   یینشستم و در رو برام بست و خودش پشت فرمون نشست از اونجا نی ماش داخل
 . کردمی م یرو بررس  نیداشتم ماش

 .  دهیبد دیدختره چقدر ند نیمثل ساواش نگه ا دمیکه سع بگم یز یچ هی خواستم

چه  یوقت نگ هی میکه توش نشست یگر یج  نیگرفته تا هم یم یو قد کیاز کالس نم،ی من عاشق ماش -
 ها؟  دهیرو داره قورت م  نی ماش هیدختر

 . هیقورت دادن ن یماش نیخانم واقعًا هم ا ایدر دیراحت باش -

 کردنش خنده ام گرفت.  یتعجب شوخ  از

لوکس نگاه  یها نیها ماش  شگاهیبا دوست هام نما میبر میدادی خدا تومن م یماهآره به خدا   -
 .میکن

 . دینگاه کن دیهرچقدر خواست ادهیلوکس ز یها ن یماش نجایا -
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 آره پس مزاحم نگاه کردنم نشو.  -

 رو باز کرد.   نیکرد و خاله در ماش یآروم  خنده

 جان برو سمت مزون.  دیسع -

 چشم خانم.  -

 بال پسرم.  یچشمت ب  -

 ! شهی قابل ستا نیدست هاش که ا ریز  یخاله بر خالف پسرش باهمه خوب بود حت نکهیا مثل

 

 *** * 

تور   یها نی و آست یبه رنگ سرمه ا  یلباس بلند مدل ماه هی دمیتو تنم کش هی به لباس ماکس یدست
 رنگ! یسرمه ا

خاله رو   یها  شگریکه آرا  یطیغل  شیبودم و آرا ختهیشت کرده بودم و دورم رکه فر در  ییبا موها که
 صورتم نشونده بودن واقعًا قشنگ شده بود.

افتاد  ولنیبچه ها بفرستم که چشمم به و یاز خودم برا رمی کندم و برگشتم تا عکس بگ نهییاز آ دل
 اومدم دستم رو سمتش دراز کنم که... 

 داخل اومد. به در خورد  و خاله  یا تقه

 ! یشکل حاظر   نیکه به بهتر نمیب یماشاهلل ماشاهلل م  -

 زدم.  یلبخند

 خاله جون! دیشد  بایچه ز -

 کوچولو کار دارم.  هی ست منم آماده ام فقط تو فداتشم، ساواش آماده  ییباینه به ز -

 رفت.   رونی زدم که ب یلبخند
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 هاش نتونستم بگذرم.  میرفتم از وسوسه حرکت دادن آرشه رو س  ولنیسمت و دوباره

 سد شونه و چونه ام قرار دادم و آرشه حرکت دادم... ن یرو ب ولنیو

از گذشته، از مادرم، از غم  یی بود، رها دهیکه من رو به اسارت کش  یز یاز هرچ ییشدم، رها رها
 که با وجود بابا باز هم تنها بودم  مای از تمام کودک  ییرها دنش،یغم به قتل رس دینبودنش و شا

 مرحم بزاره.  ی ز یزخم نبود مامان رو نتونست با چ ی کرد ول  یکه واسم هرکار  یبابا

  یسرد که و سنگ قبر  یکه سهمم از داشتن مادر شده بود قاب عکس ییشدم از شب ها و روزها رها
 بزنه.  ادیسرد تر که نبودنش رو برام فر

 چند روزه تحمل کردم.  نیکه ا ییها یحس ها و ناراحت  نیبا تمام ابا هیرها شدم از حس دلتنگ 

که  یآرشه و ملود  نیبا هم شه یآروم م ایدر شه،ینم  لیس یول  شهیم یطوفان ای در ام،ی من در یول
 ...کنهی گوش هاش رو پر م

و   دیفهم یبابا حال دلم رو از نواختنم م  شهیو هم  کردیبازگو م گرانید یبرا ولنیکه داشتم و  یهرحس
 نبود جز... غم! یز یاالن حال دلم چ

 . دمیبالکن د شهیشبنم زدم رو باز کردم و انعکاس خودم رو تو ش یآخر و نواختم و چشم ها قطعه

 اوردم و با خودم گفتم:  نییو پا ولنیو

 تورو تو خودش غرق کنه.  ایدن نینذار ا یهمه رو غرق کن ول  ییای تو در ا، یآره در -

در  یکه از ال یخراب بشه که نگاهم به در افتاد و کس شمیاشک هام رو پاک کردم که مبادا آرا آروم
 . کردی داشت تماشام م 

 اون شخص رفته بود... یول نمی و بب شهیبرگردم صاحاب اون انعکاس تو ش  تا

 

و درشت توش    زیر یها نیکه نگ یمه ا لباس سور هیاما خاله  دمیرفتم و ساواش رو ند ییرایپذ سمت
 داشت.  میمال شیآرا هیبه کار رفته بود با 
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 .زادی به به خاله دست مر -

که  ییها گاردیو باد دمیو د یا  گهید یها نیو ماش می حرکت کرد نیزد و باهم سمت ماش  یلبخند
 .میبرامون باز کرد و سوار شد در رو  دیبودن سع ستادهیکنارهم ا

 : دمیانداختم رو به خاله پرس ینگاه گاردهایدوباره به باد یکنجکاو با

 ه؟یچجور مهمون نیخاله ا -

 کرد گفت.  یدستش بود و خودش رو نگاه م نهیآ ه یطور که  نیخاله هم 

 نن. ک یبرگذار م یمهمون  کباری شرکاست هر چند وقت  نیب ه یکار  یمهمون هی نیا -

 یعطرش تو فضا یساواش باز کردن با نشستنش بو یبعد در جلو رو برا یتکون دادم و کم  یسر 
 . دیچ یپ  نیبسته ماش

 حرکت کن!  -

 .میمتوقف شد  یجلو در بزرگ میدیبه اون مکان رس  قهیدق ستیبعد از ب 

بود انقدر ادامه   وارهیکه رو د ییطال یها زهی شده بود ن  دهیپوش دیخونه که از سنگ سف ینهایچ وارید
 . شهیداشت که معلوم نبود کجا تموم م

که پشت هم پارک شده بودن نشون از  یلوکس یها نی داخل حرکت و کردم و از پنجره ماش  نیماش
 .دادیپولدار بودن مهمون ها م

بار   نیاول یرو داشتم که برا   یهمون حس قایباغ شدم دق یی بای محو ز قهیدق کی  میشد ادهیپ  نیماش از
 ساواش شدم!  یخونه  وارد

 همون حس! قاً یدق

حس    یدونم چرا ول یخونه پارک شده بود نم اطیح یمدل باال تو  نیماش  یساواش کل یخونه  نیع
 ندارم.  کشنیو خونشون به رخ م نیجور آدما که ثروتشون رو با ماش  نیبه ا  یخوب
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  اردهایلیچون حسابشون پر از پول و تو صندوق خونشون م کننی مغرور به ثروت که فکر م ییها آدم
 نگاه کنن! فیآدم ضع هیبه همه به چشم  توننیو قدرت دارن م دهیپول خواب

و   میخونه ادامه داشت حرکت کرد یپر شده بود و تا جلو در ورود زهی که با سنگ ر یخاله از راه همراه
 پر کردم!بود  دهیچی پ طیمح  یکه تو یخوش یهام رو از بو هیر

 بهشت بود!   نجایمن ا یخدا

 دهیچ یپ  طی گل ها و غنچه ها تو مح یبو نیشده بود و به خاطر هم  یاز خونه ساواش گلکار  شتریب
 بود.

  میو وارد سالن شد میفرش راه رفت یفرش قرمز رنگ از اول سالن تا آخرش انداخته بودن رو هی

 زده نگاهم رو دور تا دور سالن مجلل و درندشت چرخوندم.   شوک

شده بودن قدم برداشتم و وسط سالن، کنار   دهینقص کنار هم چ یو ب قهیکه با سل ستادهیها ا زی م نیب
 .ستادنیرنگ پاهام از حرکت ا یی ستون قطور طال

  نییتز یمصنوع یها که با شکوفه  یز ی آو یچراغ ها یو رو یستال یکر یهام با شوق از لوسترها چشم
شکل که با   یضیو ب یاره یبزرگ دا یزهای به م یخاص  یرنگشون جلوه   یخیشده بودن، نشست؛ نور 

 داد. یها قرار داشت م زیم یرو ستادهیبلند و ا یشده بود شمعدون ها دهیساتن پوش 

خودم رو توش    ریانعکاس تصو تونستمی م شدمیخم م کمهیو اگه  زدی برق م یز یسالن از تم  کف
 !نمی بب

  زداریآو یبرنز  یها وارکوبیرنگ دور تا دور کناف سقف رو روشن کرده بودن و د ییطال یمخف نور
 شده بودن.  فیرد وارید یرو

 سالن شده بودم. نیکلمه عاشق ا یواقع یمعنا به

 . زیرفتن پشت مگ یکرد بعد جا  ییراهنما یز ی مارو سمت م یبا دربان حرف زدن و مستخدم دیسع

 سالم داد. یی آشنا اطرافش با خوش رو یبا آدم ها خاله
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برداشت و   یدنینوش هیسرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم که  زی قرار گرفتن ساواش کنار م با
 چشمش رو تو سالن چرخوند. 

 گفت:  یخورد و به من نگاه کرد و بعد مکث کوتاه   شیدن یاز نوش یکم

گرگن، پس تو گله گرگ ها   ینی ب یکه م  ییبه خودت باشه، تک تک آدما نجایحواست ا شتریبهتره ب -
 حواسمون به دختر کوچولومون باشه.  دیبا

 .  یزنی حرف م  یادیچشم غره وانمود کردم که ز هیبا   یاز توجهش بهم دست داد ول  یخوب حس

 ؟ییا یجان همراهم م ایدر -

 نگاهش کردم.  یرو سمت خاله برگردوندم و سوال سرم

 .یا یهمراهم ب گفتم دوستم شی برم پ خوامی م -

 معذب شدم و گفتم:   یکم دیجدآدم   هیبا  ییآشنا از

 .مونمی منتظرتون م جان ی نه خاله هم -

 .دیعتکون داد و رفت و بر گردوندن سرم همراه شد با اشاره ساواش به س یسر 

 دور شد.  یگرفت و کم ی تماس یبا گوش  دیسع

 باش و ازش دور نشو، مفهومه؟ دیهمراه سع -

ام سر رفت  حوصله یآورد یکجاست من رو ورداشت نجایخوب توعم همش دستور بده. ا   یلیهوف خ  -
 . دهیپول تو لباس هاشون خواب یون یلیکه م ییهمه آدم ها نیا نیب

 گذاشت و حظور چند نفر و پشتم حس کردم.   زی م یرو رو السشیگ 

 ها دنبالش راه افتادن  گاردیو باد دییای اش بهشون فهموند که دنبالم ببا انگشت اشاره ساواش

 ره؟ ی داره م کجا

 گم شد.   رفتی که با باال م ییپله ها چیپ ری با نگاهم دنبالش کردم که ز انقدر
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 اط؟یتو ح   دیقدم بزن یکم یخوای خانم م ایدر -

 . نجاینفسم تنگ شد ا میبر  ایب دیبده سع رتی خدا خ یوا -

 . میحرکت کرد  اطیزد و با سمت ح یلبخند

 

پاشنه بلند   یکفش ها یول  بردمی اطراف داشتم لذت م طی و از مح میحرکت کرد اطی پشت ح سمت
 .دیچ یتو پام پ یخورد و درد چی نذاشت که به ادامه لذتم برسم و پام پ یلعنت

 د؟ یخانم؟ خوب ایدر-

 درد گفتم:  با

 م؟ینی بش ستیجا ن هیخراب شده   نیآره آره ا -

 نشستم.  یکرد که رو صندل می ها همراه  قیدست سمت آالچ با

 د؟ یخوب  -

 آره خوبم! -

 براتون؟  ارمیب  یز یچ دییخوای م -

 به خدا.  امی به آبم راض اریب  یز یچ یا وهیآبم هیآخ قربون دهنت  -

 چرخوند. اطیو چشمش رو تو ح  دیخند دیسع

 شده؟  یز یچ -

 .ارمی ب  یدنینه دنبال بچه هام تا بگم کنارتون باشن برم واستون نوش -

  یپا نیبا ا یر ی تو نم  اری ب یز یچهی... مفهومه مفهومه ساواش رو ولش کن، برو واسه من الیخ یب -
 چالقم خودم برم؟ 

 نگاهم کرد.  یشک و دو دل با
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 برووو!  -

بدنم  اومدنی دوتا پسر که سمتم م دنیگذشت و با د یا هیثان چند  هیداد و رفت  تکون یآخر سر  
 ...!ایخدا  دیلرز

بسته بود   یموهاش بلند بود و دم اسب  یکیبسته بودن  ونی کروات پاپ یجا  یکت و شلوار مشک هردو
 انداخته بود.  دیسف ه یو دور موهاش رو سا

  شیبقل یشونه  یدستش رو رو شونیکی کرده بود   یسمت چپش رو تو خال یابرو  یگوشه  شی کنار 
 گذاشت و گفت: 

 ! یچقدر خوشگل -

 کرد و رو به من لب زد:  یشونه خال  شیبقل

 داره؟ متی ق ییبایز نیا -

 باال آوردم. دیتهد یرفتم دستم رو به نشونه  یشدن و من عقب م  یم  کیبهم نزد جفتشون

 شده بجه خوشگال! یمیقد گهیرف ها دح نیا  د،یری از من فاصله بگ -

و کمرم رو گرفت به  دیدستم رو گرفت و محکم سمت خودش کش شونیکیعقب گرد کنم که  خواستم
 که گفت:   دیکوب  یچشم هاش زل زدم قلبم مثل پتک م

 ؟ یدر ر  یخوا   یم ومدهیکجا؟ ن- 

کردم خودم رو ازش دور   یسع دم،یدستش کوب ری پشت دستش صورتم رو نوازش کرد و که محکم ز با
 کنم.

 د؟ی طرف شد یبا ک ستی ن  تونیحال  نکهیمثل ا -

 صورتش بمونه و بعله...  یهفته رو هیانگشت هام  یبزنم که جا ی لیس هی گهیم طونهیش

 شد! انی صورتش نما  یبه صورتش زدم که رد انگشت هام رو  یلیس چنان

 با خشونت طرفم اومد.  شونیکی اون
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 عقب رفت... یو کم  دمیکوب  نشیآرنجم تو س  با

به   یمحکم یلیس یبود رو پاره کرد واسه تالف  ریبازوم هام رو چنگ زد و قسمت بازوم که از حر یول
 پرت شدم.  نی زم  یصورتم زد که رو

خون تو دهنم حس  هیمحکم بود که شور یلیقدر س نیصورتم گذاشته بودم و ا یرو رو دستم
 !  کردمیم

  یبه صورت جفتشون زد و با پا محکم به بدنشون م یکه پشت سر اون دوتا بود مشت دمیرو د دیسع
 نبود که به دادشون برسه. امی کس چیو ه دیکوب

 بودم. نی زم یرو  همچنان

 ییانگشت اشاره اش رو باال آورد با صدا دیسع 

 بهشون گفت:  خشن

شما دوتا؟ فکر   دیشد یک مزاحم  دی دونی م دیش  یاول و آخرتون باشه مزاحم ناموس مردم م یعه دف -
 د؟ یکن یدختر بلند م  یشهر ِهرته که دست رو دیکرد

ها  گاردیکه افراد و کنار زد و به همراه باد یعمارت افتاد و ساواش یبه تجمع جلو در ورود چشمم
 چند نفر هم پشت سرش اومدن.  اومد،ی داشت طرفمون م

 .  دیبودم من رو ند قیآالچ لهیو بغل م نی من رو زم چون

 چه خبره؟  نجایا دیسع -

بلندشدن و سمت   یک یبودن و با کمک  دهیترس  یواقع یساواش به معنا  دنیدوتا پسر با د اون
 عمارت رفتن. 

 د!سمتم اومد دستش رو دراز کر دیبلند شم که سع نی زم  یکردم از رو یسع

کتش رو   دی بلند شدم چون قسمت بازوم پاره شده بود سع   نیزم یرو گرفتم و از رو نشیآست ی گوشه
 شونه هام انداخت.  یاز تنش در آورد و رو
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 و صدا زد.  دیسع  یبا خونسرد ساواش

 افتاده؟ یچه اتفاق  دیسع -

 نبود! یخبر   یاز اون خونسرد گهیداد و د حیموضوع رو بهش توض دیسع

 !نطوری: که اساواش 

لب)   ریهاش رو تا آرنج تا کرد و همچنان ز نیداد و آست  گاردهایاز باد یک یرو در آورد و دست  کتش
 .دادیو سرش رو تکون م  کردی ( تکرار م  نطورو یکه ا

 گفتم:  یبه سخت اومدی از لبم خون م چون

 ساواش؟  یکنی م  کاریچ -

 لب گفت:   رینگاهم کرد ز تی با عصبان ساواش

 و ببند! دهنت - 

 واقعا با نگاهش دهنم بسته شد. و

 ارن ی ها گفت برن اون دوتا رو ب گاردیکرد به باد رو

 و گفت:  دینگاهش رو از صورتم دزد عیسر دلسوزانه به صورتم انداخت و  ینگاه دیسع

 هست، بهتره...  لی وسا نی تو ماش دهیشد  شیزی شده و خونر یخانم لبتون زخم  ایدر -

 گفتم:  عیسر نیکردم حرف زدن براش سخته واسه هم احساس

 ! میبر -

  ارنیبازوش رو گرفتن و دارن م  ریها ز گاردیکه باد دمی قدم رو برداشتم که اون دوتا پسر رو د نیاول
 سمت ساواش!

 بود گفت:  دن یقابل فهم یسخت هی لرزش صداش حرفش  نیاز پسرها که ب یکی

 اون خودش...   یکنی اشتباه م یتجل  -
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 رو ببر.   ایدر دیعس -

 انداختم که دست هاش رو پشتش زده بود.  هشی ینگاه 

 حرکت داد.  نیمن رو سمت ماش دیسع

آورد و پنبه رو از داخل   یجعبه ا  هینشستم که از صندوق عقب  نی ماش یجلو  یصندل   دنیاز رس بعد
 و دستم داد. ختی الکل ر جعبه در آورد و روش 

 ! دییبفرما -

 تمیاذ یلی سوختن خ نیو ا  سوختی کردم م  کیزدم و آروم پنبه رو به لبم نزد  نییرو پا  نیماش نهیآ
 گذشت که گفت:  هیکرد چند ثان  یم

 !دیام دار یماشاهلل دست بزن قشنگ -

لب هام اومد و باعث شد اخم هام بره توهم به سمتش که  یرو یحرفش خود به خود لبخند نیا با
 بود برگشتم.  ستادهیکنار در ا

 آره پ  -

 

 داده. ادمی ییزای چ هیبود  ینظام  درم

 بود.  یعه چقدر جالب پدر منم نظام -

که دوباره با حرکت   دمید دیساواش رو از پشت سع ی  افهیبگم که ق یز یزدم و خواستم چ یلبخند
 .امیب رونی انگشتش اشاره کرد ب

 ! ستادمیاخم سرپا ا با

 زخمم پنبه از دستم گرفت و گفت:  دنیبه روم اومد با د رو

 . نمیبده بب  -
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  کرد و از درد چشمم رو محکم بستم که آروم تر کارش رو   زی رو سمت لبم برد با پنبه خون رو تم دستش
 کرد.  یهم مارو نگاه م دیانجام داد سع

 گفت:  دیرو به سع  ساواش

تو کجا   یباش؟ ول ای کنار در مگه بهت نگفتم یکن یمنو نگاه م  یچرا بر و بر دار  ؟یمگه کار ندار  -
 .باتونی تو ج زمیریو خدا داند فقط پوله مفته که م ستیمعلوم ن ؟یبود

  تی من رو اذ ن یانداخت و سکوت کرد و ا نییباز هم سرش رو پا  یخرد شد ول ی لیمن خ  یجلو دیسع
 کرد.  یم

لبم فشار   ی ه رو رومحکم پنب یلینکرد خودم گفتم بره خ   یناراحت شدم اونکه کار  دیرفتارش با سع از
 گفتم: نیداد واسه هم یم

 دردم گرفت! نمیبده بب  -

 حواسم نبود.  -

 و گفت:  انداخت  دیبه سع ینگاه

حواست به کارت    شتریبه بعد ب نیکردم توام بهتره از ا هیدوتا رو به خاطر غلط اضافشون تنب  اون
 باشه!

من   ؟یکنیبرخورد م  یاونجور  دیبا سع ییخجالت بکش با چه رو  کلتیلندهور حداقل از ه کهی مرت -
 بهش گفتم تنهام بزاره...  خودم 

 خانم...  ایدر -

 فهموند که ساکت باش! دیو ساواش هم با دست به سع دیوسط حرف من پر دیسع

 زد.  یپوزخند

شد؟باب   یچ  وفته؟یاتفاق واست ب نیا یداد حی خودت ترج نکهیتنهات بزاره؟ مثل ا یکه خودت گفت -
 د؟ یزود رس یکنی که ازش دفاع م یکس نیا اینبودن  لتیم
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 .دمیکه گرد شده بود بهش توپ ییو چشم ها  تی عصبان با

 ؟ یگیم یچ یکه دار   یفهمیم چیه -

  خواستیرو م  یاتفاق نیاز خونه باشه مطمئنًا دلش همچ  رونی وقت ب ریکه تا د یدختر  فهمم،ی آره م -
که  ینشون بد  یخواستی تا کجا م ؟یرو نداشت  یز یآبرو ر  نیانتظار ا هیتر... چ کی رمانت  یفقط کم

 ؟یهست یر یدختر خوب و سر به ز

 معلوم بشه نه؟ فتی که ذات کث یکردی رو نم  فکرش

 

 زدم. یقضاوتش پر شده بود، پوزخند نی که از ا ییچشم ها با

من خدمتکار   گمیبار دارم م نیبار هزارم یبرا ؟یرفتار کن   ینطور یبا من ا  یکنیواقعًا چطور جرئت م  -
من ازت   ستمی تو ن دیچون من بنده زر خر یکه همون رفتار غلط و با من داشته باش ستمیت نراننده  ای

بگم  دیبشه با یتا عقده درونت خال  یحرف ها منو خرد کرد نیبا ا  یکنیاگه فکر م رمی گیحقوق نم 
 .ارزش نداره واسم یز ی چون حرفات پش یسخت در اشتباه 

  یز یمثل تو چ یک یمثل تو واسه منم ارزش نداره چون  ی بگم خرد کردن دختر  د یبا  ی... ولنطوریکه ا -
 واس خرد شدن نداره. 

 شده بود گفتم:   زی که لبر ییچشم ها با

 برم.  خوامی حاال م نیهم -

 !یر ی نم ییهنوز تموم نشده و توهم جا یمهمون  -

 برم.  خوامی حاال م نی من هم  تی کوفت یمهمون نیلعنت به تو و ا -

 اشاره کرد.  شدیم دهید یبه سخت  نجایکه از ا یکرد با تمسخر به دروازه ورود یخند زهر

 ... یبر  یخوای م یچطور  نمیبرو بب -
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چشم هاش زل زدم و خم شدم کفش هام رو در آوردم و اون هم همچنان به چشم هام زل زده بود  به
 کرد.  یاز باال نگاهم م

 حرکت کردم و بهشون توجه نکردم  رونی راست کردم و رو برگردوندم و به سمت ب کمر

 با خودش کرده؟ یفکر  چه

 نه؟ یبی م یچ منو

 دختر خراب؟ هی

 زنه؟ی رو م  ییحرف ها   نیچکنه که هم یدرموردم فکر م یچ

 به خونه اومدم؟ ریچون د فقط

 کنه؟ نیبهم توه ینجور یدخترم حق داره ا هیفقط  چون

 کنارم پاکشون کردم.   ینیکه با بوق ماش شدی م ریهام داشتن سراز  اشک

 خانم...  ایدر -

 .خوره ی بهم م  نیماش نیاز ا گهیحالم د یبرگشتم حت نیو به سمت ماش   سادمیبود وا دیسع

 . خورهیکه به اون آدم مربوط باشه بهم م یاز هرچ  حالم

 ساواش خان شرمنده بشم.  شیپ  نیاز ا شتریب دی نذار د،یسوار ش  کنمیخانم خواهش م  ایدر -

 جلو نشستم و سمتش برگشتم. یو باز کردم و صندل  نی خاطر لحن پر از خواهشش در ماش به

 شرمنده؟  یگیو مکرد بعد ت نیشرمنده؟ ساواش خانت بهت توه -

 .میخارج شد  ییکذا یبای به دربان زد و از اون خونه ز یبوق

 حفاظت از شما با من بود.  فهی حق دارن، وظ  -

پول مفت   گهیکارت درسته م دیسع  نیبگه آفر نکهیا یجا  ،یبه موقع اومد یخوب تو حفاظت کرد  -
 بهتون؟  دمیم
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 زد و گفت:  یلبخند

 که برم و به موقع برگردم و...  ذاشتمیتنهاتون م دیمن اصالً نبا -

 : دم یحرفش پر وسط

 . کنهی کم نم یز یتو هستم چ ونیمن االن مد نکهیاصال از اصل ا نیا -

 زد. یتکون داد و لبخند یسر 

 و داخل باغ برد و پارک کرد.  نیدر و باز کرد؛ ماش موتی بعد با ر یکم

 صدام رو بلند کردم:   کردمیشدم و همونجور که حرکت م  ادهیپ  نیماش از

 جبران کنم. یروز  هی دوارمیام دیممنون سع -

 خانم. کنمی خواهش م -

که   یلنگه از کفش عام رو نگه داشته بودم بلند کردم و و با سرخوش هیهام رو که با هر کدوم  دست
 چقدر غم پشتش هستش رو برگردوندم سمتش و عقب عقب رفتم.  دونستمی فقط خودم م

 ...ایدر  د،یهستم سع ایدر -

 و سمت خونه رفتم. برگشتم

 بود و سالن سوت و کور...  ازدهیساعت  تازه

 اتاق رفتم خودم رو رو تخت انداختم.  سمت

 یتالش برابود که بدون  یشده بود به قدر  ریساواش به قلبم سراز یکه از حرف ها یدرد ها حجم
 . شدیم  ر یخودش از کنار چشم هام سراز  ختنیاشک ر

و حرف هاش تو گوشم زنگ  فته یچشمم بهش م  هیهر ثان ینفس بکشم وقت نجایا تونمیم یچجور 
 خوره؟ یم

 بود؟ دهید یاز من چ مگه
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 یکامالً مشخصه برا ادی خونه تحمل کنم؟ اون از من خوشش نم  نیا یادامه روز هارو تو یچجور  من
 . کنهی م رمی داره من رو ناراحت کنه و تحق یسع یکه ه نهیهم

 که بهم زد؟  ییتحملش کنم با وجود حرفا یچجور  ارم؟ی دووم ب یمن چجور  یخدا 

 هام رو پاک کردم و بلند شدم تا لباسم رو عوض کنم که چشمش به چمدون باال کمد افتاد چش

 تحمل کنم؟   دیگفته که من با یک

بابا من رو به دوستش سپرده نه  خوان؟یبمونم که من رو نم   ییجا  دیخودم خونه دارم، چرا با من
 .ستمیمن مجبور به تحمل ن یبرسه ول   تشیراحت به مامور الی تا با خ نجایپسرش، من رو سپرده ا

 

 عوض کردم و سمت بالکن رفتم.  عیهام رو سر لباس 

با خاله وارد شدن منم  دادیساواش با داد و ب دیدر به گوشم رس یبود که صدا میو ن  ازدهی  ساعت
 شدم. ییرای وارد پذ عیسر

 کرده؟  یچه غلط یدون یآبرومون رو برده م نیمامان ا -

 سمتم اومد و داد زد:  تیخاله... با اعصبان   یبار من رو سرزنش کرد اما جلو هی

 سوال رفت.  ریبار دوم اسم و رسم خانوادمون ز یامروز بخاطر تو برا ایدر ییآبرو یتو ب  -

 به قلبم زده شد.  یر ی حرف هاش انگار ت نیخرد شدم... با گفتن ا شکست، شکستم... قلبم

 بغض لب زدم:  با

 بس نبود؟  یبار کرد هی ؟یکنیقدر سرزنشم م نیچرا ا -

 : شده بود ساواش سمت مادرش رفت و گفت  رهی درهم رفته به ما خ یبا ابروها خاله

سبک و   یبخاطر رفتارا   ؟یاومدن فقط بخاطِر چ تهیافر  نیتو سالن سمت ا یمامان امروز پسر ها  -
  ؟یکن یبراشون و با چشمکت خامشون م  یفرست یبوس م گهیخودش به پسرا پا داده، د نابجاش 
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 ؟ یاون شب آخِر شب کجا رفت یکن یگند کار  دمیبا ستی بابات خونه ن ؟یخونه هم داد  شنهادیپ یحت
 دختر خراب!  هی یتو خراب ؟یتو دختر  الً اص

 که چشمم رو احاطه کرده بود گفتم:  یگفت رو به خاله با اشک  ادی آخرش رو محکم و با فر ی کلمه

 !دیشناس  یخاله شما من رو خوب م ستین ینطور یخدا اخ... خاله به  -

تو لباس   یببره چون تو گرگ ی پ  دتیبه ذات پل تونهی اگه صد سالم بشناستت باز نم  ی: حتساواش 
از   یفکر کرد یمثل آهنربا همه رو جذب کن  یخوای م یآدم هارو طرف خودت بکش یفقط بلد ش،یم
 !یرو هم از راه به در کن دیسع یخواست  یم یتو حت دم؟ینفهم  یز ی چ تیواشک ی یتماس ها نیا

چسبوند مگه من  یبهم م یناجور  یتهمت و وصله ها  نیچرا همچ  یبت سنگ نیگفت؟ ا یم یچ
 داره؟  یشتر  نهیکردم؟ انگار با من ک  کارشیچ

خب حق    اد؟ی بدت م ؟یکش یزجر م  یخونه دار  نیبرم؟ از موندنم تو ا یخوا یم  یناراحت یل یخ -
 خونته! یدار 

 گفت:  ی و از پشت سر م دیکوب یاتاقم رفتم و در رو قفل کردم خاله در اتاقم رو م سمت

 دونم درو باز کن دخترم.  یم گهیواش دروغ مدونم سا  ی من م ایدر -

مهم   یچ ی رم ه  یاز خونه برم برام مهم نبود کجا م یواشک یهام رو جمع کردم که نصف شب  لباس 
بمونم که ازم   ییخونه دور بشم دوست نداشتم جا ن یتونستم از ا ینبود فقط دوست داشتم تا م

  کارشیخاله بارم کرد؟ مگه من چ یرو جلو  یزشت یحرف ها  نیچرا ساواش همچ ادی خوششون نم
 کردم؟  کارشیچ دم؟یرو خردم؟ مالشو باال کش  اباشکردم؟ ارث ب

و تو  ولنمیبرداشتم و تو چمدون گذاشتم و و  رشی تخت و بلند کردم و چاقو و مدارکم از ز تشک
 گذاشتم. فشیک

 در اتاق و باز کردم.  یبه آروم لمی از جمع کردن وسا بعد

 . ننی بود خدمتکارا من رو ببلحظه ممکن  هر

 نکنه. جادی رو ا ییرو به بغل گرفتم تا حرکت چرخ هاش صدا ین یبه اون سنگ چمدون
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 انداختم. یرفتم و به باغ نگاه رون ی در رفتم و ب سمت

 .  خوردیتا دروازه به چشم نم نجایاز ا یها پارک بود و کس نیماش

 واسم سخت بود   یسافت نسبتًا طوالن م نیا یچمدون تو نیسمت در رفتم، تحمل وزن سنگ عیسر

 مجبورم.  یول

 . دمیگذاشتم و دستش رو کش نی رو باز کردم و چمدون رو زم در

 ساواش خان! گهیشد د تموم

 کنم  یها و حرف هات رو تالف   ن یتک تک توه ستی فرصت ن گهید نکهیا با

 

 .دیهم سع یو خاله هست و باغ... و کم کنهیکه دلم رو تنگ م یز یچ  تنها

 . دمیکردم و به سر کوچه رس شتری قدم هام رو ب  سرعت 

 یلوکس بود که قسمت باال یعمارت جزو خونه ها کرد،ی عبور نم  نمیماش کی  یخلوت بود حت  خلوت
 کم بود.  یل یخ نی تردد ماش نی شهر قرار داشت و به خاطر هم

و   یزرد رنگ تاکس نیماش هیبشه که نور   دایپ  ینیماش هنکیا دیگرفتم به ام  شی و پ ی اصل ابونیخ
 کرد.  تی که چشمم رو اذ دمید

 .ستادیپام ا یدور زد و جلو اومدی از رو به رو م داشت

شد و به سمتم حرکت کرد از    ادهیپ  یکی سر خم کنم که از سمت کمک  راننده  یبا خوشحال اومدم
 تو دستش شوکه شده بودم. یچاقو

 ...االیرو بده،  یکه دار  یهرچ -

 تته پته گفتم:  با

 ندارم.  یز ی... چیز یچ -
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 رو گردنم بود.  یگردنم افتاد که از مهمون یبه گردنبند رو  چشمش

 ؟ یندار  یز یکه چ -

 .دی و از گردنم کش  گردنبند

 دزد که پشت فرمون بود بلند گفت:  یکی اون

 دو ساعته؟  یکنی م کاری تر، چ عیسر - 

 رو به روم سرش رو سمت راننده چرخوند  فرد

لب گفت و مچ دستشو   ری ز یدستش لعنت ری ز دمیاز فرصت استفاده کردم و پام رو بلند کردم و کوب که
 گرفت و خم شد. 

 و  دمیبا تمام سرعت چمدون با خودم کش یسر  

 خوردم.  ن یتو گوشم زد و همراه چمدون زم  یمحکم یل یشد و س  دهیکه موهام از پشت کش دمیدو 

 ف؟ یکث یدزد ها دیکن  یم  نیدار یچه غلط -

 باز چمدونم رو گرفته بودم.  یشدم ول   نیزد که نقش بر زم کممیبه ش یچنان ضربه ا  شونیکی

 گردنم بود سمتم هجوم آوردن و چشم هاشون برق زد.  که یگردنبند دنید با

 .دمیکش یشدن منم کشون کشون خودم رو عقب م  یم کیکه دستشون بود بهم نزد یی چاقو با

حس درد رو تو اعماق وجود و استخون هام  دیکش رونیب  عیچاقو رو محکم تو بازوم فرو کرد و سر 
 ... . دردحس کردم سوزش.. 

 .االی... گردنبند رو بده یر یمیوگرنه م میکارمون رو بکن  یو خوب  ریبذار با خ  -

 بازم مقاومت کردم.  یخورد ول   یگونه هام غلت م یدرشتم رو و  زی ر یدرد اشک ها از

 و اومد چمدون رو بکشه که با تمام قدرت نذاشتم. دیاز دستم کش ولنیو فیک
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  بشی از ج گه یچاقو د هیبلند شدم و دسته چمدون رو گرفتم که  دیکشی که گوشم سوت م یهمونجور 
 بود که مغزم رو به درد آورد.  یز یچ  دمیکه فهم یز ی در آوردم تنها چ

شدن دردم و پاره شدن   شتریشد که باعث ب  دهیکش نییبرد چاقو پا  نیکه سوت گوشم رو از ب  ادمیفر و
 دستم شد.

 چمدون بشم؟ نیا الی خیب تونستمی طور م دستم چمدون رو محکم تر گرفتم چ یک یاون  با

 بود.  نیتو ا زمیچ همه

 .شدیکه از شدت درد داشت قدرت دست هام کم م دی رو محکم تر کش چاقو

 با پارچه بسته بود روشن کرد.  شی نیاز پشتم ظاهر شد و صورتش رو که تا ب  ینور  

 فرار کرد. نیچمدون شد و به سمت ماش الیخ یبود و ب شی سبز وحش  یچشم ها دمیکه د یز یچ  تنها

  یر یو چکه چکه کردن خون نشون از شدت خونر یسی زدم خ   ادیزانو افتادم از درد فر یرفتنش رو با
 ی... که تویابون ی خ نیا یتو رمی بم یر یکه قراره  تا صبح از شدت خونر دادیرو م  نیا دیو نو دادیم
 رد نشده بود.  ین یماش چیه قهیچند دق نیا

 : دمیرو شن دنشیدو یو صدا دهیسع نیته دلم روشن شد که صاحب اون ماش دیسع ادی با فر 

 ا یدر -

 زانو زد.   کنارم

 .مارستانیب میبر االی بلند شو  -

که انگار سرب داغ رو به  یکتفم انداخت و بلندم که کرد از درد مردم و زنده شدم درد ری رو ز دستش
 کرد.  قیبدنم تزر

 . ایآروم باش باهام ب  -

 چم... چمدونم. -

 . ای تو ب ارمیم ارم،یم -
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 گذاشت.  نینشوند و سراغ چمدون رفت و پشت ماش  نیرو تو ماش من

 حرکت داد.  کافیت هی با   نیشد و ماش سوار

جهنم   نیا یتو رونیب یذره عقل تو سر تو هست؟ ساعت دوازده شب اومد هی  ا؟ی تو در یکرد ارک یچ -
 ؟یدره که چ

 که... برم خونمون!  -

 گفت:  تی عصبان با

 ...ای بهت؟ از دست تو در گذرهی ت؟ خونتون خوبه؟ خوش مخونه  یدیشد رس یچ -

 ... تحمل کنم!تونستمینم -

از شدت درد عرق کرده بودم و   کردمی م انیب  یو هر کلمه رو به سخت ومدیواسه حرف زدن در نم نفسم
 روشن کرده بودن.  شیپشت پلک هام انگار آت 

 کرد. ی شروع به رانندگ عیکردم خودش هم سر یم  یف یخف  یگفتم و ناله ها یم ونیلب هز ریز 

 ! ینبند کن چشم هات رو   یسع میرس یتحمل کن االن م ایدر -

  یم یدادم احساس نابود یبه چپ و راست تکون م یروند و منم سرم رو از درد ه یسرعت تمام م  با
 گفت:  ادی با فر دیکردم سع

 نبند.  باتوام چشم هات رو  ااااااااااااااااای در ایدر -

بدنم    ینقطه نقطه  یکردن درد رو تو یام حرکت م نهیس  یانگار با کاربون رو دمیکش یزور نفس م به
 کردم.  یاحساس م 

 کرده بود.  حالمیرفت ب  یکه ازم م یسوزش و خون  نیا 

 تو تنم نمونده بود. یکه حس  یجور  

 گفت:  یم دیبستم سع ی ذره چشمم رو م هی تا
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 .اااایدر -

 کرد.  یکه خودش رو سرزنش م  دمیشن  یکردم، م  یچشم هام رو باز م  و

 . فتادی نم یکوفت یاتفاق ها نیبودم ا ده یتر رسزود قهیمنه اگه دو دق ریهمش تقص  -

 .د یبه فرمون کوب محکم

 لعنت به من! -

 کردم.  ینبود فقط ناله م میحال  یچ یه میدیرس  مارستانی به ب  قهیاز چند دق بعد

 

خشک و  یاومد با صدا یهمراهم م دیرفت سع یازم م یادیبرانکادر گذاشتن خون ز یرو رو من
 خشنش گفت: 

 ره؟ی داره ازش خون م دین یب  ینم  دیعجله کن  د؟ید یچرا لفتش م -

 شدم.  هوشی تو گوشم اکو شد و ب صداش

 . دمیبازوم سرم رو برگردوندم و پانسمان دورش رو د دنیکش  ریشدم با ت  داریب یوقت

 به بخش اورژانس.  یبه بخش اورژانس... دکتر صابر  یدکتر صابر  -

 داد! یرفت و عذابم م  یمغزم رژه م یوصدا داشت ر نیا

 ؟ یبهوش اومد -

 دست داد.  بهم  یحس خوب دیسع دنید با

 .کرد  ینگاه م نشسته بود و من رو  یصندل یرو نهیبه س دست

 ؟یدرد دار  -

 تکون دادم که گفت:  یسر 
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 رون؟ یب  یچرا از خونه زد ؟یچرا عجله کرد -

 ! الیخی ب دیاوه سع -

 . ایوجود نداره در یال یخ یب -

 تونهیفکر کرده م کنه؟ی م یتحمل کنم ساواش با خودش چه فکر  تونستم وضع خونه رو  یواقعا نم  -
همه سال پام   نیکه ا یخاله... من  ینگاهش کنم؟ من رو جلو نمیدلش خواست بگه و منم بش یهرچ

خونه  یاون لحظه بمونم تورو کج نذاشتم خرد کرد، غرورم رو له کرد، پس ازم انتظار نداشته باش که 
 خواد و دوستم نداره؟   ینم من رو  یبمونم که کس   ییجا دیاونه، چرا با  یکه برا یا

 بهم انداخت.  ینگاه یبا دلسوز  دیسع

که قرار   یا یمثل امروز واسه مهمون   یدوست نداره؟ به نظرت چندبار خانم تجل  یگفته کس یبببن ک  -
 خونه بلند شده؟ نیخنده از ا یبود تنها نره خوشحال بوده؟ چند بار صدا

 خنده ادامه داد: با

ساواش و   یو به همکار ساواش خان گند زده و تمام برنامه ها دهیدختر طول سالن دو هیچندبار  -
  ینفر  نیتو اول! و ای وقت در چیاتفاق کوتاه اومده؟ ه نی چندبار ساواش خان به خاطر ا خته؟یبهم ر
که با تو   ین یب  شیقابل پ ریممکن و غ ریغ ییاتفاق ها فتهی اتفاق ها ب نیتمام ا  یکه باعث شد یهست

نداشتن  دنیخدمتکار ها جرعت نفس کش  یحت خونه و  نیا یاتفاق افتاد قبل از اومدنت آدم ها
 ،یدیبه خونه رنگ بخش  یتو با اومدنت کل یول  ه،یچه شکل یخونه خوش  نیا یتو دونستنی چون نم

 ! ایدر یجان یتو منبع شوق و ذوق و ه

حرف هاش خود به خود لبخند   نشست با تک تک یبود و به دل م  نیری که چقدر حرف هاش ش آخ
 شد.  یلبم ظاهر م یرو

 دار کرد.  حهی کرد احساساتم رو جر نیبهم توه یل یساواش خ -

  یعنی هیو تو و بق ناستیدل رحم تر و مهربون تر از ا یلی خ  ین یبی که تو م ستی ن یساواش اون آدم  -
درسته اون  م،یو از درونش خبر ندار  مینیبی احساس ازش م  یب یظاهر خشن و پوسته ا هیهممون... 

 .رونی ب یو از خونه زد یگرفت میزود تصم یل یزود قضاوت کرد اما توام خ
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 ! یستیبرو بابا توام لنگ مفهومه مفهومه رئ  -

 سکوت رو بهم کرد.  یقیوبعد از دقا  دیکش یپوف دیسع

 . دینگاه کنم ببخش خواست مجبور شدم چمدونت رو  ی مدارکت رو م  مارستانیچون ب ی: راستدیسع

 تعجب لب زدم:  با

 کجاست؟  چمدونم  -

 .نهی ماش یتو -

 که با طعنه گفت:  دمیکش یق یعم  نفس

 ا؟یدر کنهی م کاری چ فتیک تو  چاقو  ؟یچاقو کش -

 . دیچیکردم بلند بشم که درد تو دستم پ یاسترس سع  با

 ؟یبهش دست زد -

 بود فقط نگاهش کردم.  کیآروم دختر... نه تو پالست -

 .دمیکش یق ینفس عم دوباره

 افتاده؟ یاتفاق  -

 نه. -

 ... یمیقد یچاقو هینبود...  یمعمول یچاقو اونم چاقو هینه؟  -

که داخلش   دیبسته دستم رس هی خونمون بودم  ی... راستش وقتینه ول ایگفتنش درسته  دونمینم -
نامه بود که روش نوشته شده بود...  هیو قاب عکس و اسکن اثر انگشت و  یچاقو و ملحفه خون  هی

 دنبال قاتل مادرت بگرد!

بود و تو فکر رفته بود.  دهیانداختم که از شدت تعجب و شوک ابروهاش باال پر یه سکوتش نگا با
 بعد با مکث جواب داد. هیثان چند
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 ده؟یمگه مادرت کشته شده به قتل رس ؟یدنبال قاتل مادرت بگرد یعنی -

چرا بعد  ... آخهکنهی م  یداره باهام باز  یکی گانست و بچه یباز  هی دیدونم شا  یدونم، واقعًا نم  ینم -
رفتم و با   یمدارک دستم برسه؟ اون هم بعد از ده سال که داشتم کلنجار م  نیا دیهمه سال با نیا

 ...؟دهیقتل رس هرو به رو بشم که مامانم ب نیبا ا دی با  ستین گهیکه مامانم د  ومدمیخودم کنار م

 ؟ یکرد دایام پ  یز یخوب حاال چ -

 .  دمیکش یپوف

اثر انگشت بخوام از  ابونیتو خ وفتمیراه ب  نایبگردم با ا دیبا یکهنه دندونه نداره، دنبال چ دیکل -
 مردم؟ 

 ؟ یدنبالش بگرد یخوای نم ؟یدینا ام یعنی -

افتاده  یبفهمم چه اتفاق  دینکنم با دایاگه قاتل رو پ  یبشم؟ حت  الی خیب شهیمعلومه که نه، مگه م  -
 قته؟ یحق  نایاصالً ا

 

 . ایدر یرو منم حساب کن  یتونیم -

 ها بود.  نیاز خوش قلب تر یک ی پسر  نیبهش زدم شک نداشتم ا یلبخند

بهت داشتم که دلم خواست   یکنم، حس خوب انی جر نی رو وارد ا یا گهیکس د خوامینم گهینه د -
 نفهمه. یز یخونه چ یاز اعضا یبهت بگم، بهت اعتماد کردم لطفا کس

به   یکرد و سمت در رفت نگاه  ی زنگ خورد و عذرخواه لشیموبا تکون و داد که نانیبه اطم یسر 
 شد.  یدستم انداختم که کم کم داشت دردش شروع م

 اد؟ یبه ساواش بگم ب -

 زخم هام دوباره تازه شن؟  ی نحسش رو به رو شم دوست دار  ی افهیبا ق  خوامینه تورو خدا نم  -

 ! ادیشد ساواش خان داره م رید گهید یشرمنده ول -
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 دوست نداشتم باهاش چشم تو چشم بشم!  یحت  هههههههههه،ی کرد انگار ک یخان صداش م یجور  هی

 .  دیهووف سع -

 . ینه فرار کن یزدی حرف م  یشستیم دیبا یرفت  شیقبول کن که زود پ ایدر -

 .کنهیم  یچه فکر  ستیواسم مهم ن گهیبا حرف زدن خودم رو ثابت کنم چون د دونمیمن الزم نم  -

 با طعنه گفت:  دیسع

 کنه؟یم یات چه فکر که درباره  یزنی رو م   نیحرص ا یچرا دار  ستیاگه مهم ن ست؟ یمهم ن یمطمئن  -

 یسر  نیعجب ا  اومدیدارو دستش بود و سمتم م کی پالست هیجوابش رو بدم که ساواش  اومدم
 نفرستاد... آماده طلب! هاش رو  گاردیرو انجام داد و باد یکار  هیخودش 

 اومد و رو تخت کنارم نشست.  کمینزد

 ... ایدر -

 سکوت باال آوردم.  یرو به نشونه  دستم

 نشنوم! یچی ... هشیه -

 ؟ یاوک  م،یفعالً دوست باش اینکن دختر کوچولو، ب یلجباز  -

 کنم.اش دختر کوچولو رو تکرار کرده بود که دوست داشتم خفه  یکلمه  نیقدر ا نیا

حال دوست داشتم سکوت کنم و با نفرت بهش چشم دوختم اون حرف هاش و کلمه    نیدر ع یول
 من رو خراب کرد. یلیهاش خ 

 ... یز یعز هی قبل از صحبت کردن فکر کنن به قول  رنیبگ  ادیشد آدما  ی م کاش

 کشتن! از گلوله ها آدم  شتریکه کلمه ها ب میکنی میزندگ ییایتو دن میدار ما
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و   میری تموم جوانب رو در نظر بگ می رو بسنج میبزن  میخوا  یکه م یشد قبل از حرف زدن حرف ی م کاش
ناراحت   کنه؟ی قهر م ده؟ینشون م یطرف چه عکس العمل  میحرف رو بزن نیاگه ا میبا خودمون بگ 

 شه؟  یخوشحال م خوره؟ی بهش بر م  شه؟یم

 !میسواالت رو از خودمون بپرس نیا کاش

 تخت نشست که پرستار در رو باز کرد و گفت:  یکنارم لبه  ساواش

 کنم؟ قیآرامبخش تزر دیدرد دار ،ییخانم پارسا -

 باشم.  دار یب خوامی فعال نه م -

 کردم و رفت. یفی جدا کرد که از درد ناله خف رو از دستم تکون داد سرم  یسر 

 

 پس زدم.  ساواش بدون حرف اومد کمکم کنه که دستش رو که  نمی تو جام بش اومدم

 به من دست نزن...  -

 پوزخند ادامه دادم: با

 من خرابم بهم دست نزن! ستم؟یمگه من خراب ن -

 : د یتو موهاش کش یکالفه دست ساواش

 کمکش کن.  دیلطفًا کشش نده... اصالً من به درک، سع ایدر -

   ؟یچسبوند یناجور  یوصله ها ن یکه بهم همچ یگم؟ خود تو نبود یدروغ م  -

 ببند دهنتو.  ایدر -

 باز کرد که با خاله رو به رو شد . یاتاق و عصب  در

 شده؟  یچ -

 از کنار خاله رد شد و رفت و خاله سمتم اومد. ساواش
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 .یدلم، درد و بالت تو جون من که تو درد نکش  زی تو عز  یشد یدختر نازم چ  -

 که چقدر محتاج محبت مادرانه ام. کردی حس بهم ثابت م نیگرفتم که ا یجود خاله حس خوبو از

 کنارم موند!  دیو سع شدیبد م مارستانی ب یرفت چون حالش تو  ینگران  یخاله با کل یمدت بعد

 خطرناکه!  نیماش یمن برم چمدونت رو بذارم صندوق، جلو -

  دمیدر با شدت باز شد از جام پر  یوقت  یمان کوتاهتکون دادم و چشم هام و بستم بعد مدت ز یسر 
 نگران شدم. دیو شوکه سع دهیترس افهیق دنیو با د

 شده؟  یچ دیسع -

 دهنش گذاشت و با ترس و اضطراب تو چشم هام نگاه کرد.  یرو جلو دستش

 شد. یدفعه ا کی یلیشد خ  یچ دم یحاظرم قسم بخورم که نفهم  ای... درایدر -

 م؟ یترسون یم ی دار  دیشده سع یچ -

 چمدونت.... -

  نیمبل کنار تخت پرت کرد ا یرو خرد و صورتش رو با دست هاش گرفت و خودش رو رو  حرفش
 بود.  دیبع  دیحال از سع

 ؟یشده؟ چمدونم چ یبگو چ کنمی خواهش م  دیسع -

 زدنش!  -

 دلم نخواست که بفهمم.  میبهتره بگ  ،یچ یعنیمنظور از زدن   دمینفهم

 نش؟ زد  یچ یعنی -

 که قرمز شده بود بهم نگاه کرد.  ییچشم ها با

 شد.  یچ دمیبه خدا نفهم  -
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گذاشتم تا در صندوق رو باز کنم،   نیچمدون رو زم  آوردم در و بستم... نیماش یرو از جلو  چمدونت
 . دمیرو شن یموتور  هیگاز دادن  یو صدا نیکنده شدن چمدون از زم  دمیکه فهم  یز یتنها چ 

  ایدر دمیبلند کرد... به خدا نفهم   یسر  نیاز زم یرو چجور   ینیشد چمدون به اون سنگ یچ  دمینفهم
 .کنمی خواهش م دیبخشی  خوام،ی معذرت م

 .کردی شده بودم و زبونم کار نم  شوکه

 نداشتن مدرک... یعنیکه چمدون و دزد برد...؟ بردن چمدون  یچ یعنی

 !هیهمم قاتل ک ف یتا ابد نم یعنیگنگ بودن...  یعن یمدرک  نداشتن

 مبهم موندن گذشته و داغون شدن فکر و ذکر من! یعن یبودن...  چیه یعنی

 کنم؟ داش یپ یبشه؟ حاال چجور   ینطور یا دیبا چرا

 خودم کر شد. یزدم که که گوش ها یادیفر چنان

 نههههههه چمدووووونمممم! -

 حال و روز من گفت:  دنیساواش و د یورود ناگهان با

 ؟ یزن  یچرا داد م شده؟یچ -

 الخطاست! زیانسان جا کردمی رو بد م  دیسع دینبا

 چمدون بود...! مهم تو اون یلیخ  زیچ هیدزدا بهم حمله کردن چمدونم رو زدن و  یوقت -

  ؟یطال؟ پول؟ چ ل؟ی لباس؟ موبا ؟ی زن  یمهم بود که بخاطرش ضجه م نقدریکه ا یداشت ی: چساواش 
 !یر ی بازار بگ یبر  دیبا سع  یتون یبهترش رو م  یحت یخوا  یم یهرچ

و با   با دست هام سرم رو گرفتم و فشردم  نیبرد واسه هم یقتل مادرم م  انیاز جر ییساواش بو دینبا
 کفتم.   یلحن مظلوم

  یتونی! مدیخر شهیرو نم زیبود که ازش داشتم آقا ساواش همه چ یعکس از مادرم... تنها عکس  هی -
 ش؟ یبا پول بخر یتونیم ؟یتون یم ؟یکن دای عکس مادرم رو پقاب 
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 تکون داد.  یهم گذاشت و سر  ینگفت و محکم پلک هاش رو رو یز یچ

 

 *** 

 

 پانسمانش کردم.  نی زد واسه هم شهینم هی بخ یباز شده ول یخوب دخترم زخمت کم -

 حالم کرد و گفت:   یب ینگاه به چشم ها یلبخند با

 . یمراقب باش شتریبهتره ب -

  ییدکتر رو راهنما دیگرفت و سع وار یرو از د اشه یاز جاش بلند شد و با بلند شدنش ساواش تک دکتر
 کرد.

 . دیموج دارم کش  یبه موها یدست خاله

 دخترم؟  یشیبلند نم  -

به   یاز ین  گهیشده بود االن د رهی بهم خ یکه با دلسوز   دمیصحبت کردن نداشتم ساواش رو د ینا
 داشتم! ترحم اون ن

 لب زدم:  یسخت به

 یادیخون ز دیشا مارستانیب دمی رس  یم ریمن رو از باتالق نجات داد اگه د دیبار دوم سع  یخاله برا -
 اگه االن زنده ام فقط بخاطر اونه.  مردمیرفت و م  یازم م

 کرد گفت:  ینوازش م  طور که موهام رو  نیهم خاله

 م،یو بهش اعتماد کامل دار هیساواش و ساواش رو هم نجات داده واقعًا پسر گل یاون چند بار بابا -
تو  شبیداد که د حی براش کامل و واضح توض دیسع یناراحت بود وقت یلیدرضمن دخترم ساواش خ 

  تنگاه یچجور  یبود  هوشی ب یکه وقت  ین یبب  یناراحت شد نبود یل یافتاد واقعا خ یسالن چه اتفاق 
 کرد.  یم
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 و بلند گفت:  دیکش  شیشونیبه پ یانداختم که دست بهش ینگاه

 مامان! -

 گم؟  یدرمون مگه دروغ م یمامانو مرض مامانو درده ب -

و  ی مرخص شدم زخم بازوم درحال بهبود بود که با حواس پرت مارستانی که از ب یچند روز  بعد
 از قبل شده بود.  شتری کرده بود و دردش هزار برابر ب یز یبرخوردش با در کمد دوباره خونر

 لب زدم:  یسخت به

 جون رو ازم گرفت.   یدرد لعنت نیا -

 . یکنیبخور ضعف م   یز یچیبلندشو  زمی بلندشو عز -

چند روز بهتر شده بود   نیا یرو بخونم تو  یدونستم از نگاهش چ یکرد... نم  ینگاه م من رو  ساواش
 جبران کنه. کردی م یو سع

 خواستمی و نگفتم چون نم قتی حق  شدهیچ دیازم پرس  یخاله وقت  ه،ینجوریکه ا کردمی حس م یعنی
 کرده بود. شتریساواش و ب  یمون یحس پش  نی خرد بشم و هم   شتریب

 بخورم.   یز یچ تونمیخاله نم  -

 ساواش جان!بخور، ساواش...  نیری ش زی چ هیحداقل بلندشو  -

 خاله رو نگاه کرد.  یجی با گ ساواش

 بله مامان.  -

 . ارنی ب  ایدر یبرا  نیریش  زی چی پسرم برو بگو  -

 رفت.  رونیتکون داد و ب  یسر 

 برات.  رمی من بم ی اله  ؟یدرد دار  یل یخ -
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 یمن تو هی تو زندگ  شهیمحبت ها هم نیدلم گرفت نداشتن مادر و کمرنگ بودن ا یچرا ول دونمینم
 گونه ام سر خورد. یچشم بود ناخودآگاه اشک هام رو

 نگاهم کرد و دستش رو رو صورتم گذاشت. ی با نگران خاله

 دخترم؟  ،یکنیم هیجان چرا گر ایدر -

 فقط دلم مادر خواست.  یچ یه -

 . دیخاله پر شد و سرم رو بوس  یها چشم

 یچشم ها گهید نمیقشنگم؟ نب  منم مادرت... باشه دختر ا؟یدر میچ نجایدور دلت بگردم پس من ا -
 .یکن  ونیخوشگلت رو گر

 شده؟  یچ -

 آورده بود.  وهیم یو کل وهیبهش انداختم کمپوت و آبم   یمتعجب ساواش نگاه یصدا با

 ...!عجب

 برم نوبت دکتر دارم.   دیبا گهیمن د یکمک کن ایبه در یتون یپسرم، ساواش م یچ یه -

تکون داد و بعد رفتن خاله اومد کنارم نشست، چنگال و که کمپوت آناناس بود و جلو   یسر  ساواش
 دهنم گرفت. 

 تو برو.  تونمیخودم م -

 دختر کوچولو؟ یهنوز ناراحت  -

 گرفتم و به خوردنم ادامه دادم.  دشیناد

 ... متاسفم. یدرست نبود رفتار اون شبم ول  دونمی... مایدر -

 . کنهی تاسِف تو تو غرور خرد شدمو درست نم -

 .کنمی تو نگران نباش من درستش م -
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  کنمیدرصدش کمتر شده بود، اشتباه نم   ۰  یرو باال آوردم و به چشم هاش زل زدم، زهر شکالتا سرم
 که...؟

 رفت.  رونی اش تنها گذاشت و بشده  نیری شوک نگاه ش یجاش بلند شد و من رو تو از

 

ام رو  برم و برنامه مورد عالقه نییگرفتم پا  میخاله اومد و برگشتش رو خبر داد و تصم  یچند ساعت بعد
 .نمی بب

 ؟یدار  اج یاحت یز یچ ؟یاومد ن ییجان، چرا  پا ایدر -

 خاله جان اومدم شو مد نگاه کنم. ونیزی آره تلو -

 و به سمت آشپزخونه رفت.   دیخند بلند

هنوز ازش ناراحت   نکهیمنم با ا خوندی نا نوشته روزنامه م یقرار مبل نشسته بود و طبق  یرو  ساواش
 بود. ونیزی تلو یکه نشسته بود رو به رو یبودم کنارش نشستم، چون مبل

 .از اطالعات مملکت به مغز نداشتش شد یبهم کرد و دوباره مشغول افزودن پاره ا ینگاه مین

 رم که ساواش زودتر خم شد و کنترل و بهم داد. بردا ز ی م یرو گرفتم و خم شدم کنترل و از رو بازوم

 کاراهم بلده؟ نجوریبابا، ا نه

لباس ها خوشم   یها یاز طراح نکهیکردم با ا دایرو روشن کردم و کانال مورد نظرم رو پ ونیزیتلو
  بیو غر بی عج یبه خاطر خنده دار بودن لباس ها یول  ادینبود که خوشم ب  یاصالً جور  یعنی ومدینم

 . نمیدوست داشتم بب 

نوشابه   یمصرف مثل قوط یب یروش بود طرح زباله ها ی ع یچه طرح ضا ه؟یچه لباس گهید نیا ایخدا
 کمپوت.  کنسرو و   یحت یدبه نوشابه و آب معدن ای  یپپس

و دوختشون رو نشون بدن  یکه برند ها قدرت طراح   نهیا یها همش برا یطراح  نیا دونستمیم 
 .گذرهی تا حالم رو خوب کنم که روزم نم رمیسوژه نگ یز یاز هرچ گهید امی من در یول



 اتل کیه ق

87 
 

 بلند گفتم:  و  رمیخودم رو بگ یجلو نتونستم

 ازشون استفاده کرد. شهیبه عنوان ابزار آشپزخونه م کنن،ی م یطراح  ییزای عجب چ ایخدا یوا -

 دید یانداخت وقت ونیزیروزنامه به تلو یاز باال رکانهینگاه موشکافانه و ز هیبه ساواش بود که  حواسم
 گرفت که ادامه دادم: ونیزیاز تلو  نگاهش رو  عیمنم بهش نگاه کردم، سر

 مرغه! هیزده به سرش شب هیچ نیو نگاه ا   یکیاون  یوا -

  یل یهم کرده بود پشت چشمش خ یشیچه آرا م؟یهم وجود داشت ما خبر نداشت یمرغ سیگ کاله
 لپ و صورتش  یرو ی طرح مرغ بود حت زیر

 گفتم:  بلند

 کنه. یبا مرغا همزاد پندار  خواستهی فکر کنم م -

 همش َپر بود، کل لباس از پر درست شده بود. یبعد

هم   دیرژ لب سف هیبودن و  دهی کش دیطرح َپر سف نگی مدل یتوجه کردم پشت چشم ها ی وقت یحت 
 به لب هاش زده بودن.

پشت   هیسا ،یشد، شلوار کرم رنگ با لباس قهوه ا دایپ  یلباس درست و درمون هیبآلخره  خداروشکر
  کیروشن و مات! فوق العاده جذاب و ساده و کالس یبود و رژش هم قهوه ا رهی ت یچشمش قهوه ا

 بود.

 فتم: نگاهم رو سمت ساواش چرخوندم و گ عیسر ونی زیخاموش شدن تلو با

 ؟ یکرم دار  -

 نگاهم کرد و گفت:  کردی که دوباره روزنامش رو باز م  طورن یهم

سر و   یاد یخورده ز هی یشدم دختر کوچولو ول ا یکه مزاحم کسب اطالعاتت از مد روز دن دیببخش -
 .یمزاحمم شد یکردی صدا م

 خودش رو تکرار کردم.  یخودش با تمسخر حرف ها مثل
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  گهید ی جا یبر  یتون یم یروز شدم ول یکه مزاحم کسب اطالعاتت از خبرها دیببخش یل یاوه خ -
 اتاق داره.   یخونه کل  نیماشاهلل ا

 ا؟ یبچه باز نیا دنیبا د ادیم  رتی گ یچ -

 چرت و پرتا؟ نیبا خوندن ا ادیم رتی گ یتو چ -

 خاله از آشپزخونه اومد. یصدا

 حالش بده؟   ین یبی منکن ن تشیولش کن اذ یدار  چارهیدختر ب کارهیساواش چ  -

 

 بود رفت.   نییپا نیبغلش زد و سمت اتاق کارش که هم ری و روزنامه و ز دیکش یپوف  ساواش

 .کنهی که خبر خبر م دنی م یپررو حاال انگار تو اون روزنامه چ پسره

 .دمیرو روشن کردم و ادامه شو د  ونیزیتلو دوباره

 . شهیداره پخش م رانیا بالیوال دمیشدنش شبکه هارو جا به جا کردم که د و بعد تموم  

 امروز؟  میداشت یمن مگه باز  یخدا یوا

 که دستم درد گرفت و صدام بلند شد.  دمیشدت شوق باال پر از

 و خوردن.  دنیخرت و پرت نشستم به د  یآشپزخونه و بعد آوردن کل رفتم

که صدام گرفته بود، خب   یانقدر   کردمی و داد م غ یها ج  کنیا هر حرکت بازساعت داشتم ب م ین حدود
 دست خودم نبود... 

 ونیزی تلو یاز جلو اتاق کار رو به رو تی ساواش با عصبان دمیشدن محکم در از جا پر دهیبا کوب  که
 ظاهر شد. 

 رو سرت؟  یچه خبرته خونه رو گذاشت -
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هم با  نیا  نمیرو بب  بالی بردم تا بتونم وال یو اونور م  نوریا یه خوردم سرم رو  یم  الیطور که پف نیهم
 جلوم ظاهر شده بود.   شیهرکول  کلیه نیا

 حساسه برو.  یبرو کنار جا -

  کنهیباهام بحث نم  ادیز  یمونیبه خاطر پش دونستمی. مدیکش  یدرهم نگاهم کرد و پوف ییاخم ها با
 تر؟ به نیاز ا ی خوب... چ  ادیکوتاه م

 مبل انداخت.  یرو کنارم رو  خودش

 حاال چند چندن؟  -

 ! نیشما؟ خودت بب یچشم ندار  -

 .نمیب یرو م گهیجا د  هیمن فعالً دارم  -

 جان؟ 

 که نبودم؟ منظورش بود من کجارو

 بتوپم بهش... برگشتم

 امکان نداره با تعجب نگاهش کردم.   نیا دم،یکه نگاه قفلش به لواشک هارو د 

 نگو که دلت خواست؟ -

 دختر کوچولو؟  یمگه فقط تو دل دار  -

 . یمطمئنم تو دل ندار  ینه ول -

 لول کرد و تو دهنش گذاشت و بهم زل زد. یلواشک 

 دارم.  داً یجد -

 شده بود موذب شدم.  رام  داً یجد ی بود ول   یخدا وحش ی  شهینگاهش که هم از

 ! یخور ی م یهمش تلخ عه؟ آخه تو -
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 .دیو لب هاش رو تو دهنش کش دیهاش خند چشم

 ! ؟یتلخ -

 ست.منظورم قهوه  -

 با لبخند تکون داد و به برنامه نگاه کرد   یسر 

لحن   هیبا  یا قهیبود؟ بعد چند دق مونیانقدر از رفتارش پش یعنیشده بود،  شیزی چی واقعًا  انگار
 . دیپرس ینامطمئن 

 ؟یبهتر  -

 رو ازم بپرسه.  نیتا ا  رفتی مدت داشت با خودش کلنجار م نیا کنم تمام فکر

که دستم به بغل مبل خورد و دردم گرفت و شوقم کور شد،    دمیها زدن از جام پر کنی که باز یحرکت با
 بازوم رو گرفتم ناله کردم.

 و سمتم برگشت.  دی کش یپوف کالفه ا که

 شد؟  یدختره سر به هوا... چ یخوب باش  یتونیم یآره خوب چجور  -

 رو بلند کرد و خاله رو صدا زد.   صداش

 درد چشم هام پر از اشک شده بود.  از

 بکن.  یخوا  یم  یدستت خوب بشه بعد هر کار  نیبذار ا ؟یر یگ یچرا آروم نم  ؟ین یشیجا نم هیچرا -

رستادنم تا چشم غره رفتم که خاله اومد و واسم قرص آورد و به زور باال ف  می اشک  یچشم ها با
 نصفه موند. بالمی استراحت کنم و وال

 زنگ خورد.  میبود کم گوش دهیکش دراز

 جونه دلم بابا جون؟ -

 . دیپر مهرش به گوش رس یصدا
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 بابا؟ یدردونه  یچطور  -

 گذره؟ی خوش م  یام تو چطور  یبابا عال یعال  -

دو ماه چهار   یبه جا یعنی کشهیطول م شتریب تمیکم مامور هیالحمداهلل دخترم زنگ زدم بهت بگم  -
 اونجا بمونم! دیماه با

 گفتم:  غیماه؟ بدون بابا؟ با ج چهار

 . ایب یچرا دوماه اضاف شد؟ چرا بابا؟ توروخدا زود  ا یباباااا توروخدا زود ب -

 بمونم.  دیدخترم با شهینم -

 پس زدم و با هق هق گفتم:  هام رو  اشک

 باشه خداحافظ.  -

 کردم چقدر بدبختم!    یتحمل م ساواش رو   نیا شتریدوماه ب  دیبا

 بمونه و بعد خوب شدنم دوباره همون ساواش قبل نشه. ینجور ی هم دوارمیام

 

 * 

 ... شهیم دایپ یخونه همه چ نیفور بودم المصب تو ا اسیپ  ایکردن  یدرحال باز  

مخم رژه  یساواش که تو  یتم خودم رو سرگرم کنم تا اتفاقات رو فراموش کنم حرف هاخواس یکالً م 
 بابا، قاتل مامان، چاقو...  هیرفت دور یم

 ! هیکنجکاو بودم بفهمم اون ک یل یکنه خ  یم  یداره باهام باز  یک یکردم مطمعنًا  یفراموش م دیبا 

 ! هیواقعًا داخل باز کنهی دارن آدم فکر م  نایکه ا یبزرگ  ید یال ا نیا ماشاهلل 

 .  دمیمبل نشسته بود و که دستش رو کش  یکنارم رو ساواش

 ذره درد داره.  هیکن فقط باختن  یتوئم باز   ایب -
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 زد:   یا قهقهه

 فوتبال بودم بچه!  تانی کاپ  یزمان  هی یستیحرفا ن نیبرو بچه مال ا -

 درازت!   ینه با لنگا  یبا اونا شوت بزن دیا دسته دستته بادوت  ستیفوتبال ن نیزم   نیا یبله جناب ول -

 سمت دسته دراز کرد.  دستش رو  رفت و  یغره ا چشم هیشد،  یداشت رام م مونیوحش  ببر

 ! نمیبده بب  -

 زنگ خورد.  لمیکه موبا میکرد یباز  یساعت میحدود ن  میشد ینشست و مشغول باز  کنارم  و

انداخت و   ینگاه  زیساواش ر ل یصفحه موبا  یرو ابی درش آوردم و با ظاهر شدن اسم کام بمی ج از
 دسته رو طرفم پرت کرد و رفت.    تی چشم غره رفت و با اعصبان

 تماس رو جواب دادم.  یرفتارش شوکه شدم ول نیا از

   د؟یجانم خوب هست -

 شد.   یخانم از خون نمونه بردار   ایسالم در -

 گفتم:   بلند

   ؟یدج -

 بهم انداخت.   ینگاه ستادیرفت ا  یطور داشت م نی ساواش هم ادمی فر با

 با خون شما مطابقت داره.  قایدق  میکرد سهیبله مقا -

 ...!ایخدا

   ؟یکن یم  یباهام باز  یچرا دار  

ساواش تو گوشم اکو   یهوش شدم و صدا یاز دستم افتاد و ب لی رفت و موبا جی بد شد و سرم گ حالم
 شد. 

 ...  ایدر -



 اتل کیه ق

93 
 

 ** 

 گفت:    یم راهیبد و ب   یکیدستش بود و داشت به  لمیشدم موبا داریساواش ب  یها دادیداد و ب با

  ؟ی شو از کجا دار شماره  ؟ یهست یک کهی که حالش بد شد؟ مرت یگفت ی چ ؟یبهش گفت یچ -

 گفتم:   یجون  یب  یرو از کجا آورد بود؟ با صدا لمیموبا رمز

 بس کن!   کنهی ساواش توروخدا بس کن اون داره کمکم م -

 تخت انداخت.   یرو   تی با اعصبان لیرو قطع کرد و موبا  تماس

 ؟ی رمزم رو از کجا اورد -

 ؟یدیاصالً خودت رو د ؟یروز افتاد نیکه به ا کنهی درضمن اون داره کمک م کهی خودش زنگ زد مرت -
 . ا ی در یر یم نی ذره ذره از ب یدار  ؟یچقدر داغون شد یدید

 از خانواده اش بودم. یعضو یانگار  چند روز براش مهم شدم  نیتو ا چقدر

 گفتم:  یگرفته ا دورگه و  یصدا با

  نیچون در به در دنبال ا شم ی... دارم نابود مهیفهمم قاتل مادرم ک یچون نم  رمی م  نیآره دارم از ب -
سرنخ   هی دنبال  رونی رم ب یرم چون آخر شب ها م یم  نیاز ب گردم، دارم  یم  یعوض هیقاتله نالوت 

... یزن یم  میشونیپ  یو ننگ خراب بودن رو رو  یچسبونیناجور م  یبهم وصله ها یبگردم و جنابعال 
که االن    ییاسکن اثر انگشت وصله و چاقو هیو  یقاب عکس و ملحفه خون هیبه  میچون کل زندگ 

و من از خونه   یگرفت یدهنت رو م ی تو من گم و گورش کردم اگه جلو یبخاطر تو و رفتار ها  ستین
چرا ولم  واش،سا یام کرد چارهی شده بود تو ب دای زدم االن چاقو رو داشتم و قاتلم پ   ینم رونیب

 ی ببر وحش هی نی سرم تو الک خودم باشه؟ چرا ع یذار  یچرا نم ؟یکنی نم

 

 دن... هیتخس؛ غد،  ؟ینظر دار  ری چرا تک به تک کار هام رو ز ؟یغد قدرنیچرا ا ؟ی کن یم  رفتار

 گفت:  یلبم گذاشت و به چشم هام زل زد و با لحن آروم  یاشاره اش رو رو انگشت
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 ... ی... من غد... من تخس ولی اصال من ببره وحش -

 مکث گفت:  یاز کم بعد

 حرص نخور... قهوه بخور!  -

داره دستم رو مشت کردم و محکم   یبشر دست از حرص دادن من بر نم نی زد، ا یث یپوزخند خب و
 اش کنم در ادامه گفت:  دوست داشتم خفه دمییدندون هام رو بهم سا 

 ه؟ یقتل مادرت چ هیقض میحاال بگذر -

 بهت جواب پس بدم؟  دیبا -

 . کنمیمجبورت نم  یلیهرطور ما -

منو محکم بازوم رو گرفت و  هویبرم که   ییرایبلند شدم و خواستم سمت پذ ی تخت به سخت یرو از
 کردن. هیزدم و شروع کردم به گر یبلند غیج   دیسمت خودش کش

 حالم نگران گفت:   دنیبا د ساواش

 چته بابا؟  -

 بازومو.    ین یب  یمگه نم یکور  -

 حواسم نبود فکر کردم دست چپته. -

 کرد.  ینگاهم م یکردم و اون هم فقط با نگران  یم  ییآسا لیس ی هیگر

 زنگ بزنم دکتر؟   -

 خفه شو!  -

 ! ایزبونتو کوتاه کنم در دیبا -

 هرکول!   یکن  ینم  یغلط چیه -

 **** 
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بودم بلند شدم و سمت   دهیخواب ی لیساعت دو ظهر بود خ  دمیکش ازهیبه ساعت انداختم و خم ینگاه
 من بودم؟ من؟ نیوحشت کردم ا نهیآ یخودم رو به رو دنیدرفتم و صورتم رو آب زدم با  ییروشو

زل  نهییکنم شوکه شده بودم مات و مبهوت به آ  هیگر ا یبزنم  غی دونستم ج یبند اومده بود نم  زبونم
 گرفتم... شگون یمحکم بازوم ن ت؟یواقع  ای استیرو نیخواب بود؟ ا هی دم؟ید  یزدم داشتم خواب م

پاهام   ادیو هق هق ز  هیکو؟ کجاست؟ دست خودم نبود با گر می بلند مشک یموهام کو؟ موها  پس
 کردم. یم هیداشتم گر قهی افتادم حدود چند دق ن یزم  ینکرد و رو یار ی

 ! رشینامه هم ز هیبود  زونیاتاقم موهام آو وارید یراه افتادم که رو ییرای سمت پذ 

 د: رو برداشتم که توش نوشته شده بو نامه

 .دمی زبونتو نشد کوتاه کنم به حساب موهات رس  -

 خاله رو صدا زدم خاله با وحشت سمتم اومد و گفت:  ادیرو پاره پوره کردم و با فر نامه

 دخترم؟   شدهیچ ایدر شدهیچ -

 هق هق گفتم:  با

 کرده. یچ یخ... خاله س... ساواش موهام و ق -

تازه تا کمرته  شهیبلند م گهینشده موعه د دهیچهم که  ادی : دخترم خودت رو ناراحت نکن حاال زخاله
 هنوزم بلنده. 

 زانوم بود بود االن کمرم.  یتا باال قبالً 

 تا االن اصالً به موهام دست نزده بودم! میخاله از موقع بچگ  -

 .بهش بدم تا عمر داره فراموش نکنه یدرس هیرسم ناراحت نباش   یپسرو م نیخودم حساب ا -

 داد. یم  میکردم و خاله دلدار  یم هیداشتم زار زار گر 
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هرکول بد   هیسال دست نزدم که   کی و  ستیازشون مراقبت کردم ب یکل دمیرس  یموها م نیبه ا یکل
 کنه؟   شیچی و ق  ادیب افهیق

 گفت:  یم یو هداد  یم میکردم و خاله دلدار یم هیداشتم گر کسرهی ساعت  کی حدود

 .کنه یهنوزم بلنده نگران نباش بازم رشد م -

 کالم.  هی یزدم حت یباهاش حرف نم  گهیگرفته بودم د یجد می حرف ها تصم نیاز ا و

 هم داشته باش.  یجنبه شوخ   یکن یم  یشوخ ی: وقت وجدان

   ه؟یشوخ نیهان؟ ا هیشوخ نیآخه ا -

 زنه؟ ی حرف م  یدختر داره با ک نیا گهیبا تعجب بهم زل زده بود حتمًا با خودش م خاله

 پسرو برسم.  نی: من برم حساب اخاله

 و گفت:  شونه ام گذاشت  یرو رو دستش

 بخور.   یز ی چ هی ایدخترم خودت رو ناراحت نکن ب -

خاله از اتاق   دیکش یباه رو به ت میکه باهام کرد کل زندگ ینامرد با کار  نیمگه اشتها داشتم؟ ا آخه
 رفت.  رونیب

 ! ارمیرو به روش ن  هیقض نیاصال ا ارمی سرش ب ییگرفتم بد بال میهام رو پاک کردم و تصم اشک

 بترکه.  میالیخ  یاز ب  تا

بوق خورد  هی مونده بود  مهینصفه ن روزمونید یتماس گرفتم مکالمه  ابیرو برداشتم و با کام لمیموبا
 .و جواب داد

 . ییسالم خانم پارسا -

 متاسفم. روز ی سالم بابت د -

 حالتون خوبه؟  دیاالن بهتر ستین  یمشکل چینه ه -
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 ممنون خداروشکر خوبم. -

 . دیامروز به دستمون رس دیخبر جد هی روزیاون خبر د یبه عالوه  -

 !دیبگ -

 . دمیگنجی تو پوست خودم نم  یخوشحال  از

جعبه و   ی جمله روش نوشته شده: داخل باغچه تو هیآدرس هست و   هیعکس   پشت اون قاب -
 هست عکسش رو براتون ارسال کردم.  رشی هم ز یمکان هیآدرس 

کن   یرو معرف  یقاتل لعنت یبارگیخو  ؟یدی بهم م هیلنگه لنگه و نصفه کاره چ ینشونه ها  نی... اایخدا
 شه؟ یازت کم م یز یچ شه؟یچت م گهید

 ساعت دو شب!  حاً یترج  دیایدنبالم ب  ایبه اون مکان... امشب با کامل میبر دیبا -

 !دیباشه حتما پس گوش به زنگ باش  -

 حتمًا ممنون خدا نگهدار! -

اومد   کشیها نزد  گاردیاز باد یکیمبل نشسته بود و   یکه رو دمیآشپزخونه رفتم و هرکول رو د سمت
 بود لب زد:  نییطور که سرش پا نیهم گارد یگفت و باد گاردیدر گوش باد یز یچ هیو 

 شه! یچشم تمام اوامرتون به نحو احسن انجام م  -

 ! یکی و ش ژی چ حرکت با پرست یوا

 ذاشتم! ی ذره دندون سر کبدم م هی دیبا یروش اجرا کنم ول  امشبم رو یدوست داشتم نقشه  یلیخ

 هیبهم انداخت منم  ینشستم ساواش نگاه نافذ یم یناهارخور   زیم یصندل یطور که رو نیهم
 دادم. لشیتحو یپوزخند مسخره ا

 نیا یآخ که دلم لک زده بود برا می داشت یاوففففففففففف ماکاران  دیاز خدمتکارا غذا رو برام کش یکی
 خوشمزه! یغذا

 !الشیخ  یشد؟ اصالً ب  یچ هو یخوردم منکه اشتها نداشتم  یداشتم غذارو م یولع خاص با
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 بشنوه و به سارا گفتم:  واریبه در بزنم که د خواستم

 شد؟  یسارا بگو امروز چ  -

 زد و گفت:   یلبخند

 شد؟  یچ -

قشنگ کوتاه کرده   یلی کرده و خ ادهیمن پ یموها یرو رو تشیماهر اومده خالق یلیخ  شگریآرا هی -
موهام   یمفت  یک یخوشحالم که  ی لیکارش بد نبود خ  نمی ا یلنگه ندارما ول  یشگر یمن تو آرا یدون یم
 کوتاه کرده.  رو 

 .دمیبه موهام کش یدست

 بلند خسته شده بودم! یموها نی وقت بود از ا یل یخ -

 گوشه لبش بود! یز ینداختم که پوزخند ر  یبه ساواش م ینگاه  یچشم ریز

 

 *** 

 .اومدی م رونیکه از اتاقش ب   دمینشستم و با نشستنم خاله رو د زی م پشت

 سالم خاله.  -

 لبخند نگاهم کرد. با

 ؟ یبهتر   زمی سالم عز -

 حرکتش بدم.  تونستمی چند روز درد دستم کمتر شده بود و م بعد

 رو حرکت دادم و گفتم:   بازوم

 تکون دادنش قابل تحمله.   گهیآره د -

 بازار.  می باهم بر یایدخترم م  -
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 .ل یبا کمال م -

   ختیر یینشست و سارا واسمون چا زی م پشت

 . دمیاز جا پر ری ت یبودم که با صدا ییهم زدن چا مشغول

 افتاده؟  یمن چه اتفاق یخدا 

 شدم. از جام بلند بشم که با حرف خاله آروم  اومدم

 !کنهی آروم م ینجور ی خودش رو ا رهیفکرش درگ ینترس، ساواشه...وقت  ستی ن یز یچ -

 ... یچه روش جذاب اوه

  دیرفتم دلم پر کش یم  یرانداز یباشگاه ت  یگاه یحت کردمی بودم و همراه بابا کار م  یانداز  ریعاشق ت  
 منم تو باغ برم. 

 برم.  رونیتا ب  ارهی خوردم عصرونه به سارا گفتم پالتوم رو ب بعد

که تو دستشه   یساواش با کلت دمیو دنبال کردم و رفتم پشت باغ که د  دیچیپی که تو فضا م  ییصدا
 .هیریمشغول نشونه گ

 داره؟  یشخص کلت

 گلوله هارو دستش داد. دیدراز کرد و سع دیزدن دستش رو سمت سع  ریچندتا ت  بعدِ 

 برام تکون داد. یبرگشت سمتم و با لبخند سر  دیپام سع  یصدا دنیحرکت کردم و که با شن سمتشون

به خاطر   دی چرا شا دونمینتونستم، نم یباشم ول  یعصب  ایاون اتفاق خواستم ازش ناراحت باشم  بعد
 که ازم حفاظت کرده بود.  یدوبار 

کرد و دوباره برگشت و هدف   همونجور که پشتش بهم بود سرش رو سمتم چرخوند و نگاهم ساواش
 گرفت. 

 هر پنج تا گلوله به هدف خورد.  و
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 رد و سمتم برگشت. آو  نییاسلحه رو پا  

 ؟یکنی م  کاریچ  نجایا -

 تر رفتم.  کیباال انداختم و نزد یا شونه

 اومدم قدم بزنم... -

 که همه گلوله ها به مرکز خورده. دمی شدم و د یر یبرد هدفگ کیزدم و نزد  دورش

 ...خوامی... منم منکهیکارت درسته مثل ا -

 سمتشون که ساواش با تعجب اخم کرد. برگشتم

 ؟یخوا  یم یچ -

 بود کردم.  دیدست سع یبه اسلحه تو یابرو اشاره ا با

 .یرانداز ی ت -

 اومد و تو چشم هام نگاه کرد.  کمیشدن خنده اش نزد و بعد تموم  دیرو عقب برد و بلند خند  سرش

 !شنیم یوقت زخم هی خورهیبه درد دختر کوچولو ها نم -

 تر شدم و سرم رو باال گرفتم تا نگاهش کنم. کیم و بهش نزدزد  پوزخند

 نکنه.   تیکه بعدًا زخم  دهیبده، قول م ادیدختر کوچولو  نیپس... به ا -

 گرفت.  دیمحو شد و نگاهم کرد و دستش رو سمت سع لبخندش

 کلت رو تو دستش گذاشت.  دیسع

 اسلحه رو خالص کرد و جلوم گرفت.  کردی که نگاهم م همونجور

 زدم و اسلحه رو گرفتم و سمت برد ها برگشتم.  یا روزمندانهیپ  لبخند

 ارزش داشت.  یدردناک بود ول نکهیهام رو باال آوردم با ا دست



 اتل کیه ق

101 
 

دستم حس کردم و... سرش که کنار گوشم قرار   ری ساواش از پشت و دست هاش رو ز کینزد  حظور
 گرفت. 

فکر نکن جز هدفت... پاهات   یز ی حواست رو خوب جمع کن دختر کوچولو... جلو رو نگاه کن، به چ -
 انگشتت رو بذار رو ماشه... و حاال...  ،ینگه دار تا با ضربه عقب پرت نش  نیرو محکم رو زم

 نخورد. به وسط برد   یکردم ول   کی حاال گفتنش شل با

 . کردیسرد حواسم رو پرت م  یهوا نیا یکنار گوشم تو شیلعنت یها نفس

 . ریدوباره هدف بگ ،یباش   یتونیم نی بهتر از ا یخوبه... ول  -

 دستم نبود و رو شونه ام قرار داشت.  ری و دست هاش که ز کردمی پشتم احساسش م همچنان

 کن!  کیشل -

 .یاش خوردم... لعنت نهیبه عقب پرت شدم که به س  یکردنم کم کیشل  با

 که ازت شکوندم.  یدل یبرا خوامی... من معذرت م ایدر -

من   ی... برایداشته باشم ول  یقی که حواس دق ذاشتینم  شیگرم نفس هاش و معذرت خواه هرم
 !ستیمهم ن

رام  یوحش یاون روزش تو دلم بود تو چشم ها ی که از درد حرف ها یبرگشتم با نفرت  سمتش
 دم. ش نگاه کرشده

که قابل وصف نبود به هر پنج تا   یت یبا عصبان نکاریو ا  دمیازش فاصله گرفتم و سمت برد چرخ یکم
 برد ها شده بود. خیکه نگاهش م یکردم و برگشتم سمت ساواش  کیبرد شل 

ش زل زدم و دستش رو باال آوردم و اسلحه رو تو دستش کردم و تو چهره  نگاهش قد علم جلو
 گذاشتم. 

 به من کرد.  یلحه و نگاهبه اس ینگاه

 . کنهی نم میمنو ترم یتو دل شکسته   هیمعذرت خواه یول -
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 زدم و از کنارش رد شدم.   یپوزخند

 که به دلم نشسته بود. یکه داشتم و معذرت خواه یحس یرو لعنت کردم برا خودم

 دی حال... براش لرز نیکه از نفرت از ساواش پر شده بود و در ع یدل و

 

 * 

و   میو وارد شد میرو باز کرد  اطیدر ح دمیخند یو م میکرد یم یو شوخ  میگشت یخاله از بازار بر م  با
 . میخونه رفت یتو

 عیخونه سر لی خوند و با زنگ خوردن موبا یمبل نشسته بود و کتاب م یرو شهیمثل هم  ساواش
 داد. جواب

 افتاده؟؟ یاتفاق ؟ییپارسا  یاقا ؟یجانم؟ بله چ -

 گفتم:  یسمتش رفتم و م یبا نگران عیسر

 گه؟یباتوام؟ خب بگو د شده؟یساواش چ  -

 گذاشت.  شی نیلب و ب  یاشاره اش رو رو انگشت

 .گهیم یبذار بفهمم چ   سیه -

 ساواش متحول و دگرگون شد. یزد که چهره   یحرف هیاز پشت تلفن  اروی انگار

 گفت؟   ید جون بکن بگو چ  -

بود   کیطور که نزد نیرو از دستش گرفتم و با استرس و هم   لیموبا عینگفت سر یچ ی کرد و ه سکوت
 دهنم گفتم: یتو  ادیقلبم ب

 که نشد... یز ی بابام خوبه؟ حالش خوبه؟ چ شده؟یچ-

 و گفت:  دیحرف هام پر وسط
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 باباتون به رحمت خدا رفت.  -

 گهیرفت و د یاهیاز دستم افتاد چشم هام س دمونی خر یها کیجمله تموم پالست نیا دنیشن  با
 شد.  یچ  دمینفهم

و با دست محکم به سر و   دمی کش  یم غیبابام افتادم ج  ادیکنارم نبود  یهام رو باز کردم کس چشم
 زدم.  یم ادی فر دمیکوب  یصورتم م 

 زدم.  ادیفر شتر یسرم گذاشته بودم و با اومدن ساواش به اتاقم ب یخونه رو رو 

بوده  ای رو هیهمش  بهم بگو همش دروغه کذبه، بگو همش خواب بود ساواش توروخدا بهم بگو  -
 توروخدا.

 زدم.   یشونه اش گذاشتم و زار م یتخت کنارم نشست و دستش رو دورم حلقه کرد و سرم رو رو  یرو

بوده بگو   الی توروقران بگو همش خ  بگو  یز یچ هی یچرا ساکت یلعنت  ؟؟یااااوااااااااش چرا ساکتساااا -
 ست باتوام. بابام زنده 

کرد آرومم  ی م  یستون محکم بود و فقط سع هی نیو اون ع  دمیکوبیم زدم و  ی اش مشت م  نهیس به
 کنه.

گرفتم و با   ا دست هام صورتش رو زدم با دوت یگردنش فرو بردم و فقط زار م یگود یتو رو  سرم
 گفتم: می اشک یچشم ها

 یکس گهیست، آخه من دخواب بود مگه نه؟ همش خواب بود آره؟ بگو بابام زندهست بگو زندددده -
 رو ندارم. 

 با بغض گفتم.  ی لیآخرم رو خ  ی جمله

 گفت:  یدورگه شده بود و اون هم م صدام

 من کنارتم من هستم. یمنو دار  -

 ده برابر بلند تر شد. صدام
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مثل قبل موهامو  خوام  یخوام، م یندهههه من بابااااامو م لللللمیغازو تحو هی صدمن  یحرفا نیا -
 خوام.  یمن باباااامو م میکن  ینظام نیببافه واسم از خاطراتش بگه باهم تمر

  یاشک نم  یاون هم قرمز شده بود ول  یرو تو مشتم گرفتم و به چشم هاش زل زدم چشم ها  لباسش
 !ختیر

  تی داد؟ چرا کنارش احساس امن یچرا بهم حس آرامش م  آغوشش غرق شدم  بغلش کردم و  محکم
 کردم؟  یم

 یکنم! نم  یتونم بدون بابام زندگ ینم گهیشم مادرم رو از دست دادم د یم  وونهیساواش دارم د -
 .تونم

 رتم تا تهش باهاتم!آروم... کنا ای... آروم باش درشیه -

 داد. یم میکرد و دلدار یبا دستش اشک هام رو پاک م  آروم

دختر درمونده   هیتونستم به نبودش فکر کنم بدون اون   ینم  ینبود؟ حت گهید ی عنیهمه وجودم  بابام
 بودم!

 زدم.  یآغوشش بودم و ضجه م ی تو کسرهیساعت  مین

 شد؟   ینجور یساواش بابام چش شده چرا ا -

 تصادف کرد.   -

  یلیو قد بلند شباهت خ  یکلی مرد ه هیکه وارد اتاق شد خودم رو جمع و جور کردم  یفرد دنید با
 بود.  دهیپوش یبه ساواش داشت و کت شلوار نقره ا یادیز

 سالم دخترم. -

 تعلل لب زدم:  ایکردم  یپاک م طور که اشک هام رو  نیهم

 سالم. -

 .ومدی تر م کیو نزد کینزد
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 . دیجنازه آماده ش عیتش یبرا دیواقعًا متاسفم دخترم با -

 شد.  یکاغذ مچاله م هیمثل شد و وجودم  یم  شتریحرفش هر لحظه شدت اشک هام ب  نیگفتن ا با

  یجسد بابا که روش ملحفه  دنیکردم و با د تیهدا  اطی لرزونم سمت سمت ح یپاها یسخت به
 حس شد انگار فلج شدم! یبودن پاهام سست شد کل بدنم ب دهیکش دیسف

 یبود بغض کردم و پا برهنه به سمتشون رفتم پاهام تو ختهیر نی زم یرو شهیخورده ش  یمقدار 
 خون چندشم شد.  یلجز   یآغشته به خون شد از گرم اطیفرو رفت و کف ح شهیش

 م نبود!درد اصالً برام مه نیا

صد    یوزنه  کینفسم سخت شده بود انگار  کردم؛ی م هیبود و بلند بلند گر دنیدرحال ترک بغضم
 گذاشتند. امنهیس یقفسه  یرو  ییلویک

صورتش برداشتم چشم هام رو    یملحفه رو از رو ختمیری جون بابام نشستم و اشک م  یبدن ب  کنار
 تا چشم هاش رو باز کنه. کردمی زدم و التماس م  غیبستم و با تمام وجود ج

تو آغوش گرفتم و زار زدم تموم   خورد. جسد رو  یخوشگلش بسته بود لباش تکون نم یها چشم
 شده بودند.   رهیپدرش هم از دور بهم خ ها دورم حلقه زده بودن و ساواش و  گاردیباد

 چشم هاش بکارم.  یرو ی مکیقا یبابام گذاشتم تا بوسه  یچشم ها یرو رو لبم

لب هاش   یخاله رو لرزوند و گوشه   یخاله با سرعت سمتم اومد و من رو از جسد جدا کرد بغض صدا 
 به خودش گرفت.  ی غمناک یانحنا

رو روم انداخت و باهم سمت    یچادر مشک  هیگونه اش تراوش شدند  یاون هم اشک هاش رو 
 .میبهشت زهرا رفت

 **** 

 

 درد خودم رو عادت بدم.  نیکردم با ا یم یگذشت من سع  یماه م کی حدود
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 شهیخطرناکه نم  ییگفت تنها یخاله نذاشت و م  یخونه برم خونه خودم ول نیخواستم از ا  یبار  چند
 ما بمون. شی پ شهینم ییتنها یخال یخونه  هیدختر تنها تو  هیکرد   یزندگ

  ای و رو  ایشده بودم کامل یملحفه خون قاتل... مدرک ها و چاقو و  الیخی خاله موندم ب  یاصرار ها بخاطر
 نداشت!  چشم هام سو گهیکردم د هیدادن از بس گر یم میدلدار یماه کل کی نیا یهم تو

 ادامه بدم حداقل از قاتل مادرم نگذرم.  ییگرفتم محکم باشم قو میتصم اما

حرکت کردم و ساواش رو   ییرا ی سمت پذ میخونه بر و سمت اون  انیدنبالم ب  ایو رو  ایبود کامل قرار
 مبل نشسته بود. یکه رو دمید

شده بودم، با   شفته یببر توسط من رام شده بود ش نیا گهینشستم و بهش زل زدم، د کنارش
 تخس نبود غد نبود!  گهید مدت دل منو برده بود  نیا یهاش تو یو همدرد یمهربون

 و خندون و شوخ بود!   مهربون

 : دی بهش زل زدم پرس  ستقه یچند دق دید یوقت

 ؟ یکن  یفکر م  یبه چ ه؟یچ -

 به تو...  -

 خودم اومدم و گفتم:  به

 ... به... ت... تورنومت همون مسابقهه! زهیچ -

عطر هامون در هم  یتکون داد و در کتاب رو بست و اون هم به چشم هام زل زد بو یو سر  دیخند
نگاهم رو به   مخلوط شده بود دستش رو باال آورد و با پشت دستش گونه ام رو لمس کرد من هم 

 شد!  یتونستم به چشم هام زل بزنم نم یدوختم نم نییپا

هرکول خوابش   دمیاوردم و نگاهش کردم دشد که تا نگاهم رو باال  یتو سکوت سپر  یا قهیدق چند
 برد!

 خوابالو!  پوف
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 شد مثل بچه ها معصوم و مظلوم!   یخواب ناز م  تو  چقدر

 سر خرده بودن. شیشون یپ یخوش حالتش رو یچند تار از موها 

 پسرو بسه! نینزن ا دید نقدریبسه ا ایدر

 . دمیرو د  ایکامل امیپ رو چک کردم و  میو سمت اتاقم رفتم گوش دمی کوب  میشونیبه پ محکم

 . میمنتظرت ایب -

 شدم سالم کردم.  نیزدم سوار ماش   رونیعوض کردم و از خونه ب  لباسم رو  عیسر

 . یرسی مطمئنم امشب به جواب تموم سواالت م ستی: دختر دل تو دلم نا یکامل

و چند نفر   ابیکام نیاد مارو تو تله بندازه واسه همخو یم یک ی دیشا هیباز هی نیبازم ا  دی: شاا یرو
 حواسشون به ما باشه.  یمک یرو زودتر اونجا فرستادم که قا گهید

 گفتم:  و  دمیکش  میشونیبه پ یدست

 .میحرکت کن بر یزود -

 و چرا مادرم رو کشته. ی بفهمم ک   دیکنم با داشیحتمًا قاتل رو پ دیکه دارم با یسرنخ نیا با

 عکسشه! نمیست امتروکه یخونه  هی: ا یرو

 بود.  یم یقد یخونه  هیرو بهم داد و عکس رو با دقت نگاه کردم   شیگوش

  یچیه  یینه پالتو یسرد بود و منم اصالً نه ژاکت یلیهوا خ  میدیبه اون مکان رس قهیاز چند دق بعد
 ش کردم. رو فرامو یبودم از بس عجله شد همه چ اوردهین

 به تنم افتاد. یبی عج یکه زد لرزه  یرو باز کردم و با رعد و برق  نی ماش در

 . ومدینم خاک م یبود؟ بو یچه خونه ا نیا 

قدم  هی ی جرات نداشتم حت انداختی ترسناک بود و آدم رو به رعب و وحشت م رونشی واقعًا ب 
 مجبور بودم...! یسمتش برم ول 



 اتل کیه ق

108 
 

 یها شهینشده ش  یدگیبهش رس هیادیز  یلیاز خونه بود که معلوم بود مدت خ  رونی باغچه ب هی
 بودن!  نیزم  یرو یادیز یشکسته 

رو روشن کرد    شیچراغ گوش  ایکامل میتر رفت  کیو نزد کی نزد  ایو کامل ایو با ترس و لرز با رو یسخت به
 .میکرد یخونه رو وارس  رونیو خوب ب 

برداشتم و قفل خونه رو   یلم یمقدم شدم و د دیوز  یم یدیبود و باد شد  یبزرگ یل یخ یخونه  
 گفت:  ایشکستم و خواستم وارد شم که کامل

 . میقرار بود فقط باغچه رو بگرد -

 وارد خونه شم! دینه من با -

 کرد!  تیگوش خراش در، گوش هر سه نفرمون رو اذ یدر رو باز کردم صدا یوقت

  یها و پنجره ها و جا خوش کرده بود چمباتمه زدم و رو وارید یپر از خاک بود و گرد و غبار رو خونه
 پر از گردو غبار...!   دمیدست کش  نیزم

 گشتم.  ی سرنخ م  هیدنبال  لیو خوب با چراغ موبا دمی ها کش واریبه د یدست

 نبود!   یچیاتاق هارو گشتم اما ه کل

مبل ها برداشتم   یتموم روکش هارو از رو  یبودن، عصب  دهیبود که روش روکش کش ییفقط مبل ها 
 نشونه!  کیاز  غیاما در

به جون   میآورد و افتاد لی ب نیاز داخل ماش  ای بردن رو  رونیدستم رو گرفتن و من رو ب  ای کامل و  ایرو
 !میو رو کردن باغچه شد ر یباغچه مشغول ز

 . ستین  یچ یکه ه نجای: اا یرو

 بگرد.   شتریکم ب هیبذار   گری: دندون رو ج ا یکامل

 و لباس هام پر از خاک شده بود!  کفش

 . میزد سمتش رفت ایکه رو یغیج  با
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 کردم.  دایپ دیای بچه هاااا ب -

 بود که درش با قفل بسته شده بود. کیرنگ و کوچ یقهوه ا یجعبه  هی

کردم بازش کنم اما   یسع  یلیراه خ یتو میحرکت کرد  نی گرفتم و باهم سمت ماش ای جعبه رو از در 
 محکم بود. یلی خ شدینم

 

از بچه ها  دمیخونه رس یبود وقت دهیفا یاما تالش ب میدر جعبه رو باز کن میکرد  یبا بچه ها سع  یلیخ
 صدام زد.   یکیرفتم که   یراه م نیپاورچ  ن یشدم پاورچ اطیکردم و وارد ح یخداحافظ 

 خانم؟  ایدر -

 .دیکردم زهرم ترک میجعبه رو قا عیرو برگردوندم باغبون بود و سر  صورتم

 مجرم گرفته. یکرد که انگار  ینگاهم م یجور 

 ساعت چنده؟ دیدون  یم د؟یکن یم  کاریچ نجا یموقع شب ا نیخانم ا ایدر -

 ست!چقدر کنه  رمردیپ نیخدا ا یا

 زدم.  یقدم م اطیداشتم تو ح -

 به سر تا پام انداخت و لب زد:  ینگاه

 لباس ها؟  نیبا ا-

 بهش بدم؟  دیبا  یکنه چه جواب  یم نمینج یس نقدریچرا ا ایخدا

 شدم.  یخاک  ینجور یکه ا زدم  یآره عمو آخه داشتم تو باغ قدم م -

 زد و گفت:  یلبخند

 . یقدم بزن  یتونیهوا سرده دخترم برو تو؛ بعدًا هم م -

 باشه عموجان! -
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 .رفتمیپله ها باال م یاز رو یحال بودم که به سخت یقدر ب نیکت کردم و وارد شدم اخونه حر  سمت

 . دمیتخت گذاشتم و خواب ری وارد اتاقم شدم جعبه رو ز یوقت

** 

 شدم.  داریساواش از خواب ب ینکره  یصدا با

 . ممهیتصم نیآخر نیمامان ا -

هم کنارش بود و سرش   گاردیباد ه ی دمیخاله د  یرفتم و ساواش رو رو به رو ییرای وحشت سمت پذ با
 انداخته بود.  نییرو پا 

 با من من گفت:  گاردهیباد

 دم.  یتموم اوامر رو مو به مو انجام م  شهیتکرار نم گهیدم د  یآقا... بهتون قول م -

اشتباه  گهید دمیم نیتضممن   دهیبعد از سع گاردیباد نی مورد اعتبار تر ی: ساواش بس کن علخاله
 نکن. رونشی دفعه رو ب نیکنه به ضمانت من ا ینم

  دنیشده بود و درحال در داریدرونش ب یبود و اون ببر خفته  انیساواش خشم نما یچشم ها یتو
 بود!

باره دومه  نیخواستن بکنن و اسمش رو بذارن "اشتباه" ا یتونم بذارم هر غلط  یمامان نم  -
 .بخشمش یم

 گفت:  یو به عل ر  ساواش

 .یبر  یتون یتکرار نشه م گهید -

رفتم دست و صورتم رو شستم   نیکنم واسه هم یدفعه دخالت نیرفت، نخواستم ا  رونی از خونه ب یعل
 که عاشقش بودم! ییدرست کرده بود غذا یدفعه خاله قورمه سبز  نینشستم ا  زیو بعد سر م 

 بده!  یقورمه سبز  یکه بو ادیخوششون م یکه مرد ها از زن  دمیجاها شن  یلیخ

 لبم نشست که خاله گفت:  یرو یموضوع لبخند نیفکر به ا با
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 ؟ یکنی فکر م یبه چ -

 بدن؟  یقورمه سبز  یکه بو ادیخوششون م  یراسته که مردها از زن  نیخاله ا -

 گرفت.  خاله منم خنده ام یاز خنده  دیحرفم خاله بلند خند نیا با

 ! گنیآره واال راست م -

تخت   ریافتادم جعبه هنوز ز  شبید ادینشست و مشغول غذا خوردن شد  یصندل   یهم رو ساواش
 برم جعبه رو باز کنم تند تند غذام رو خوردم و رفتم.   عیسر نکهیبود واسه ا

و پرتش کردم اما بازم   دمشیکوب نیگذاشتم محکم به زم  ن یزم یتخت برداشتم و رو ری رو از ز جعبه
 باز نشد. 

کوچولو ازش خورد شد و   هی دمیسنگ داخل اتاقم آوردم و محکم بهش کوب  هیشدم و  اطی ح وارد
 بازش کردم...

 بود؟  یچ گهید نیا

 ...! بود بازش کردم و خوندم   ادداشتیمثل دفتر  ک؟یدفترچه کوچ هی

 ساعت فقط مشغول خوندنش بودم! مین

 گرفته بود...  چشم هام رو یجلو خون

 ذارم نفس بکشه.   یکنم نم  ی رو به کامش تلخ م یآرامش قبل از طوفان بود زندگ نیا

از ساواش نبود فقط خاله با تعجب بهم چشم   یرفتم خبر  اطی و سمت ح دمی در اتاقم رو کوب محکم
 .شدهیگفت چ یدوخته بود و م

 نیا  دنیبازش کردم و با د عی رو دستم رسوند سر یبسته ا هی گاردایاز باد  یکی  نیح  نیهم در
 مدرک...!
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پارک کردن و از   اطیرو تو ح نیکه ماش دمیسرم درحال انفجار بود ساواش و پدرش رو د یها رگیمو
همه  می حرکت ناگهان نیرو گرفتم از ا اشقه یشدن با سرعت سمت ساواش رفتم و  یم ادهیپ  نیماش

 تعجب کردن.

 ازت متنفرم. ازت متنفرم آشغال  -

 : د یجدا کرد و پرس  شقهیدستم رو گرفت و از  محکم

 شده؟یچته چ -

لب   دیلرز  یکه از فرط بغض م یدورگه شده و لحن  یانداختم و با صدا دیبه حم یتاسف برانداز  نگاه
 زدم: 

   ؟یخبر دار   ه؟یپدر پست فطرتت چه آدم سگ یخبر دار  -

 دراز کردم.   دیرو سمت حم دستم

 آشغال مادر منو کشت.  نیا -

 . دیسمتم اومد و پرس یجیگ و  یبا سردرگم  دیحم  دیچ یپ  یتو کل خونه م صدام

 ؟ یزنی به من م ییاتهام نابجا نی همچ یبر چه اساس -

  ؟یبر چه اساس  یبدون یخوا یم -

 .دمیرو رو به روش گرفتم و تو صورتش کوب کاغذ

 اساس! نیبر ا -

 خوند. یبود رو برداشت و با دقت م افتاده  نیزم یکه رو یکاغذ ساواش

 

 قااااااااااتل!  ،یقاتل  هیتووووو  -

 کرد آرومم کنه.  یم یدر خونه رو بست و سمتمون اومد و سع  خاله
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 تکون داد  یبه پدرش انداخت و سر  یزده شده بود نگاه رتی با خوندن اون برگه ها ح ساواش

 .اصالً توقع نداشتم -

 بود؟ کارهیمادرش چ  یدونیاصال م یکنی چرا قضاوت نابجا م هیچ هیقض یفهم ینم  یساواش وقت -

 : دیکه خونه لرز دیکش یچنان اربده ا ساواش

من بر اساس شواهد و  یسگ یست یتو انسان ن  شیبکش یبوده تو گوه خورد  یماااادرش هر کاره ا -
 .نمیبی که م یز ی دم بر اساس اون چ یقرائن نظر م

 !ومدیبد نم یلعنت  یاشکا نیا

رو تو بدنش پرورش   فیکث یمن بشه و اون نطفه  ی: مادرش خودش به زور خواست معشوقه د یحم
چند   میشد و رابطه داشت کیمن و مادرش نبوده مادرش اون شب به من نزد ن یب یرابطه ا چیداد ه

به   رمیگفت که م ایبحث باال گرفت مادر در  یول میست من رفتم که حرف بزن وقت بعد گفت حامله 
 ی که بهم تعرض کرد گمیمهمه 

 از دستش بدم  خواستمی دوستم بود نم ایدر یبابا

 دادمی از دستش م  دیشنی دروغ هارو م نیا اگه

 .دادمیرو هم از دست م  مادرت

 گفتم:  یاشک یکرد که با چشم ها یسکوت کرده بود و الم تا کام صحبت نم ساواش

 رو بگه؟ قتیاالن حق یسال دروغ گفته انتظار دار  نهمهیکه ا یکس ؟یکن  یحرفش رو باور م  -

 گفتم:  دیشد رو به حم یکه به مراتب بلند تر م ییکرده بود و من با صدا سکوت

که مادرم    یوقت یقاتل دو نفر  یستی نفر ن  کیتو قاتل  ی گیدروغ م یسگ دار   نیخفه شوووووو ع  -
از پدرم بخاطر توئه   یخواد ازمون دور باشه ول   یمدت م هی یکردم برا یپدرم رو ترک کرد من فکر م 

  ریگردن بگ بچه رو   ایبهت گفت ب یاش کردتو شد و تو حامله  ی غهیپست فطرت طالق گرفت ص 
و پتتو  گمی رو م  یبه زنت همه چ   امیم ینکن  کارو  نیکرد گفت اگه که ا دتیتهد  ری شناسنامه بگ سشوا
دونست جونش در خطره واسه  یاون م شیکشت  ی! توئه عوض شیکشت تو  یرو آب، ول  زمیر یم
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برام   یدونم ک یبرگه ها که نم ن یجا پنهون کرد و با خوندن ا هیرو  یمیدفتر خاطرات قد هی نیهم
 ! یتجل دیحم یکه تو چقدر آشغال  دمیفهم ستادهفر

قتل مادر مو به مو توش نوشته  یبرام فرستاده بود که تموم ماجرا یبرگه هارو ک  نیدونستم ا ینم
 شده بود!

قدر بهت لطف   نیا ؟یزنیتهمت هم م یتو خونمون موند گهینبوده بس کن د ینجور ی: اصال اد یحم
  ؟؟یشکنینمک دون م  یخور ینون م میآبتو داد مینونتو داد کنهی م نکارویا یکدوم خانواده ا میکرد
 تشکرته؟  یجا می مراسم آبرومندانه گرفت هیبا پول خودمون  میجنازه باباتو گرفت  عیتش

 گفتم:  دیخاطرات رو به ساواش دادم که بخونه و رو به حم دفتر

ام  یواسه از دست دادن ندارم به مرگ هم راض یز یچ  گهیمن االن د چونیبحث رو نپ  یتجل نیبب  -
مدرک دارم که بندازمت   یبه اندازه کاف یکنج الفدون  یر  یکه م ییتو نیا یکن  یکه ضرر م ییتو نیا

  هیکه تو دفترچه خاطرات  یهرچ گهیوقت به خودش دروغ نم چیدرضمن آدم ه ،یآب خنک بخور 
 !قتهیآدم هست حق 

 داد. یتکون م تاسف هم یبه معنا یخوند سر  ی طور که دفترچه خاطرات رو م نی هم ساواش

طور که دفترچه خاطرات   نیساواش هم میداشت  یلفظ یبا هم دعوا  دیحم  که من و قهیبعد از چند دق 
 داد گفت:   یرو تکون م

همه کارات بس   ؟ینگاه کن ایتو چشم در یوقت تونست  نهمهیچطور ا ؟یچطور تونست ؟یکرد  کاری تو چ-
  اتی کثافتکار هیسا ری ز تونمیبمونم نم  نجایا تونمینم گهی نه د ؟یباش   فیانقدر کث ینبود؟ چطور تونست

چون   بمونم  شتیپ تونمیمن نم زامونی نه واسه عز یول می باش میهست ینفس بکشم قرار بود هر آشغال
 . ستمین ایدر  ش یپ شتر یب  یو آشغال یعوض هیاگه بمونم 

  یم ادیو فر دیکوب  یم واریزد محکم به د  یموهاش چنگ م یتو ختیرو بهم ر  زیمبل ها و م یعصب
 زد.

  یکه تو پدرم مونمیمثل توعم پش  یکه پسر پدر  مونمیاالن پش شمینم مونیوقت مثل االن پش چیه -
  یکه از دور قشنگه ول یسگ یزندگ نیازت جدا نشدم و توف ننداختم به ا نایکه چرا زودتر از ا مونمیپش

 . زهیری م واری از تو فقط خون و چرک و کثافت که از در و د
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  یخاله درد و غم رو م یچشم ها یکه خاله مانع شد تو میه رفت رو گرفت باهم سمت در خون دستم
 نیا یتو یخوا  یم ی... تا ک ایو دستش رو گرفت و گفت: باهام ب   دیساواش سر مادرش رو بوس دمید

 ؟ یکن یزندگ  نیکنار ا یسگدون

 . امیب  تونمینم -

 .یدیعذاب کش  یبسه هرچ  ایب -

  یلیکه ازش دور بمونم من از تموم کاراش باخبر بودم پس بدون خ شهیم شتریب  یعذاب من وقت -
 . دوستش دارم که تا االن به پاش موندم 

 و ادامه داد: دیسر جفتمون کش یرو یدست

از ما   ریدختر غ نیکنم ساواش مواظبش باش ا یبدون شما دق م  دیبهم سر بزن یگاه  یول  دیشما بر -
 نداره! وی کس

 گفت:  دیساواش رو به سع  میکرد ترک و باهم اون خونه رو  دیخاله رو بوس بار دوم ساواش سر یبرا

 خورده کار دارم. هیمواظبش باش من  م یرفت یبا بچه ها م  شهیکه هم یا رو ببر خونه   ایدر -

 کرد.  یشروع به رانندگ دیو سع میشد نی سوار ماش دیو سع من

 بود؟  یقدر عصب نیبود؟ چرا ساواش ا شدهیچ -

 بود!  دیقاتل مادرم حم -

 ترمز گذاشت و بلند گفت:  یپاش رو رو ادیتعجب ز از

 ؟ یچ -

 آره قاتل اون بود اون ... -

 *** 
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 زد.  یبه دل نم یچنگ ادی که ز کی و کوچ یخونه نقل هیخونه شدم  وارد

 هم مشترک داخل خونه بود! ییحال و داشت و حمام دستشو هیآشپزخونه و  هیاتاق و  هی 

 که؟  دیترس ینم ارمی رو ب لتونیرم وسا یخانم من م   ای: دردیسع

 اد؟ یم ی ک  یبگ یبه ساواش زنگ بزن  شهینه فقط م -

 حتما.  -

 هم تماس گرفت.  دیکاوش خونه بودم و سع درحال

 خانم ساواش خان تو راهن!   ای: دردیسع

 خوب ممنون. یل یخ -

شده بود  خته یبود و آشغال ر فی کث یل یکردم خ یرفت و من هم خونه رو نگاه م رونیاز خونه ب  دیسع
 !نهیساواش ا هیپس خونه مجرد

  یر یو گرد گ شستمی کنه سمت آشپزخونه رفتم و ظرف هارو قشنگ م یم ییچه غلطا  ستین معلوم
 نزده بودم.  دیو سف اهیوقت بود که دست به س یل یکردم خ یم

کردن خونه  زیمن که درحال تم  دنیکه ساواش وارد خونه شد و با د دمیجارو قشنگ جارو کش همه
 سمتم اومد. عیبودم سر

 . نمیبدش من بب  ؟یکنی م کاری چ ایدر -

پرت کرد   یکردم رو از دستم گرفت و گوشه ا  یم یر یک باهاش گرد گ یدستم رو گرفت و پارچه ا مچ
 شکل گرفت.  شیشون یپ یرو  یظیاخم غل

 . یکارا کن نیاز ا نمینب گهید -

 بود.  یعصب   یلیداد خ یدستم رو هنوز گرفته بود و فشار م مچ

کار   یخودش بعض ای کرده بود تازگ دیخر یکل چشم هام به دستم اشاره کردم که دستش رو رها کرد  با
 باعث تعجبه!  نیده و ا یهارو انجام م 
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 .ادی خدمتکار قراره ب هی -

 ؟ یرفتساواش چته تو؟ مگه من چالقم که خدمتکار گ -

 ؟ یغذا درست کن  یآخه تو بلد -

 خودم بلدم.   ستیبه خدمتکار ن  یاز یباره ن یآره بابا من از هر ده انگشتم هنر م -

 هیگذاشتم و  خچالی بود رو تو  دهیک خر  ییها لیهارو برداشتم و وسا کیتکون داد که پالست یسر 
 قهوه تلخ هم درست کردم.

 پسر تو خونه تنهام!  هیبار بود با  نیداشتم اول یحس خاص  هی

 ...! ایبود... خجالت  یچ حس   نیدونم ا ینم

 کرد. یتماشا م  ونیزیمبل لم داده بود و تلو یهم رو ساواش

قتل پدرم    دیبه پدرم ضربه زد شا  دیقاتل مادرم باشه، حم  دیتونستم فکرش رو بکنم که حم  ینم  یحت
 چینفر رو کشته ه کیکه  یبوده؟ کس یده بلکه عمدعمد نبو  ری تصادف غ دیشا  بوده؟  دیهم کار حم 

 رم بکشه! گهیتونه صد ها نفر د ینداره و م  یهراس

  یکه م یینداره فقط خودش و خانواده اش براش مهمن تا جا یاحساسات  چیاون قلب نداره انگار ه  
 مهمه! دیحم یبرا یل یدونم ساواش خ

 مبل کنارش نشستم. ی گذاشتم و سمت ساواش بردم و رو ینیفنجون قهوه رو تو س دوتا

مبل دراز کرد و قهوه رو برداشت و نگاه نافذش رو چنان به   یپشت یدستش رو باال هیبود  یعصب  هنوز
 ممکن بود. ریکامالً غ داد،ی که به خرج م یاهام دوخت که مقاومت در برابر جذبه  چشم

 از قهوه اش خورد. یشونه هام افتاد جرعه ا یخورد و رو  زیسرم ل  یاز رو شالم

 ! یکن  تیازش شکا یتون  یمدارکت کامله م  ؟یکن یم کاری حاال چ -

 کنم؟ یکار  تونمیداره؟ به نظرت م  یاز حد پارت  شی پدرت ب یکن ی فکر نم -

 من!  زی عز ست یکتاب ن حساب و  یقانون ب  -
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 .دمیکش یصدا دار   نفس

موضوع از   نیآدمه چون با فکر کردن به ا نیا یفکر کنم که ساواش بچه   نینداشتم به ا دوست
 شدم. یساواش متنفر م 

 ساختم.  یم  یو گرفتار   یو سخت یو بد  یبا خوب دیرو نداشتم پس با یجز اون و خاله کس  

 گذاشت.  زی م یچشم هام حلقه زد ساواش قهوه اش رو رو یاشک تو نم

 ا؟ یعه؟ در -

 شد.  شتریاسمم رو صدا زد هق هقم ب یوقت

 . سی نگو ساواش ه یچی توروخدا ه -

 . نمیکره زم یروآدم  نیکردم بدبخت تر یواقعا احساس م  یگاه

 یشد اون همه چ یم میحسود یل یکردم و به ساواش خ یاحساس کمبود محبت از طرف مادر م  
 داشت ثروت، ماد، پدر، خونه...

 داشتم؟ یمن چ 

 رو با دست هاش محاصره کرد و اشک هام رو پاک کرد.   صورتم

 آروم باش.  ایدر -

 گفتم:   یخفه ا یردم و با صداک هیتونستم گر ی ستبرش گذاشتم و تا م نهیس  یرو رو سرم

 . دمید یروز ها رو نم ن یمردم و ا یکاش م  -

 حرفم بازوم رو فشار داد و گفت:  نیا با

 ؟ ی گفت یوروجک چ  -

 کردم گفتم:  یم نی ف نی طور که ف نیهم

 ولم کن.  یآ یآ -
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 کرد. شتر یدستش رو ب فشار

 تو االن؟ یگفت یتکرار کن؟ چ گهید بارهی -

 ساواش دردم گرفت هرکووول ولم کن توروخدا.  یآ -

 خواست جو رو عوض کنه!  یدونستم م یم

 لبم گذاشت.  یدستش رو کمتر کرد و انگشت اشاره اش رو رو فشار

 من...  یاگه تو نباش یار یمن م یاول و اخرت باشه اسم مرگ رو جلو  یدفعه  -

 پاک کردم.تعجب بهش زل زدم و اشک هام رو  با

 ؟ یتو چ -

 ! یبه من موهاش زد مغروره لعنت یچنگ گرفت و  به دندونکرد و  سی رو خ شی ریز لب

 کل کل کنم؟  یمن باک گهید یاگه تو نباش -

 ... پوف

 رو بگه.  گهید زیچ هیخواد  ی فکر کردم م 

هام رو آورده بود   لی وارد شد وسا دیبه در خورد و سع یکنج لبش معلوم شد، تقه ا یز یر ی خنده
 ازش تشکر کردم و فورًا حموم رفتم.

 

.   دیچک یخونه م یها کیسرام یخشک کردن موهام بودم و قطره قطره آب از موهام رو درحال
 ود. نب یاز ساواش نبود چند بار صداش زدم ول یخبر  چیرفتم اما ه ییرایسمت پذ

 خفه ام گفتم:  یلبم نشست با صدا یکه رو یاحساس دست سرد  با

 ولم کن ولم کن.  -

 شدم.  هوشیب  هیرفت و که بعد از چند ثان  یتپش قلبم هر لحظه باال م ولوم
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* 

بند   نیبسته شده بود تالش کردم ا  یبه دست و پام انداختم محکم به صندل  یکجا بود؟ نگاه نجایا
 تقال کردم اما... یشد کل  ینم رو باز کنم اما یلعنت یها

 سرم درحال انفجار بود. یبمب تو هیانگار  کردی درد م یلیخ  سرم

 نگاه کنم. کردم خوب طرف مقابل رو  یزور چشم هام رو باز نگه داشته بودم با باز شدن در سع به

 زد.   گارشیبه س یق یچشمش پک عم کی بستن  با

 ذوقم زد.  یتو یبدجور  رنگ، ی ب  عیما یحاو یشد که بطر  دهیرو به روش کش زیبه م چشمم

 .دمیفراتر از خشم فهم یز یچشم هاش رو چ یعلت سرخ   یوقت دیحد رس نیبه آخر وحشتم

 هاش سوق دادم.  به چشم زیم  یدهنم رو فرو دادم و باز نگاهم رو از رو آب

  ؟یچ  یعنیکارا  نیا دیسع -

برداشت و    زیم یخورده رو از رو مه ین  وانیهام زد؛ خم شد و لبه ترس لونه کرده درون چشم  یپوزخند
 و سکوت کرد.   دیجرعه سر کش هیبا 

 

 یرو رو وانیل کرد،ی رو داخل دهانش جمع م شیهاکه لب یدر هم شد و در حال یالحظه صورتش
 .  دیکوب  زیم

 

 ...  یپک بعد و

 . فتهینم یاتفاق  چیه  ا،یخودم گفتم: آروم باش در با

 در به در دنبال منه؟  یعنیاالن در چه حاله؟  یعنی دیکش یساواش پر م  یدلم برا 
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 زدند.   یم ادیهاش خشم رو فر چشم

 !میهمدرد ییجورا هی -

 نگاهش کردم.  یبود؟ با حالت گنگ  یحرف چ نیاز ا منظورش

 مادر تورو کشت... پدر و مادر من رو هم ازم گرفت!   دیطور که حم  نیهم -

 بگم... یدونستم چ یکردند نم یروم خال   خی سطل پر از  هی انگار

  یا گهید ز یاز هر چ  شتریدونم که پسرش رو ب یرو خوب م نیا یآدمه ول نیتر  فیاون پست و کث -
ساواش   یتونه ناراحت  ینم دیحم ، یمن یدوست داره و... پسرش هم تورو دوست داره و تو... مهره 

 پس...  نهیرو بب

خشم نشسته در چشم  یهاشراره   کردم،ی بدنم به لرزه در اومده بود و هر چقدر تالش م   یاعضا تموم
 شد.   یام راه ندم، نمکرده دایرو به افکار و جسارت تازه پ  دیسع یها

 

خونسرد    یص شم با ژستخال یکرد که از صندل  یطور که بند هارو باز م  نیبه جلو برداشت و هم قدم
 ادامه داد. 

و چاقو   یملحفه خون د؟یآخر دستت رس یکه لحظه  یچمدونت چطور؟ اون مدرک ادته؟ی باغبونه رو  -
 ادته؟ی نارو یو قاب عکس؟ ا

 بود؟ یاز حرف هاش چ منظورش

  یم یکه مادرت بهت گفته بود ک خارج از کشور زندگ ییهمون دا ایتوعه در ییاون باغبون... دا -
 ی... مرانی مدت اومد ا هیبعد از   یکرد ول یم  یگفت اون خارج زندگ یکنه... درسته مادرت درست م

به  هک  یروز افتاده؟ تموم اون مدارک نیبه ا لیکه چرا و به چه دل ؟یچشمش رو بدون  هیقض یخوا
که شاهد اون قتل  یکشت تنها کس  یداشت مادرت رو م  دیحم  یبود، وقت  تیی کار دا دیدستت رس

  یکیبگه اون  یز ی چ یصدمه زد و بهش گفت اگه به کس تییبه چشم دا د یبود و حم  تییبود دا
  ر یدست خودش تا کار هاش رو ز ری رو به عنوان باغبون آورد ز تیی کنه و دا یهم ناکار م چشمش رو 

کنه چون پرو   ری اون مدارک رو برات فرستاد تا ذهنت رو درگ تییمدت دا هینظر داشته باشه بعد از 
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خونه ساواش... واسه من  یببره از قضا تو اومد شیپ رو   یتونست کار  یبالش بسته بود خودش نم 
دزد ها بهت حمله کردن من چمدونت   یعاشق هم کنم وقت بود که شما دوتا رو  یخوب   یلیخ  تیموقع

 باهام درد و دل کرد و  تییدا  یک؟ وقت ادتهی دشیدزد یور موت هیبرداشتم و بهت گفتم که  رو
چمدونت   نی واسه هم دیبهم ثابت شد که بهم مربوط دمی قتل مادرت رو از زبون تو شن هیقض  نیهمچن
 هیقض نیتونستم از ا یهست و م دیاثر انگشت حم اون چاقو ی دونستم رو یچون م دمیرو دزد
بسته  هیرو با دستخط خانا و خوش خط برات نوشتم و    هیاسکن گرفتم و قض هیکنم رفتم و  ادهاستف

  کنهی به من شک نم یاحد چی! اون آدم من بودم من... اما هیدیرو فهم یو تو همه چ دیدستت رس
 توعه! ییدا یشک ها رو یاالن همه 

 من بوده؟ ییهمه مدت دا نیشدم اون باغبون ا یکلمه و هر حرفش دگرگون مهر  با

 خمارش بهم زل زد. یشد و با چشم ها  کینزد مبه

 !رمیگ یمن انتقامم رو م  یول -

 رو سمت کمربندش برد. دستش

 زدم:  ادیبه غلط کردن افتادم فر یواقع  یبردم و به معنا ی بود که به عمق فاجعه پ همون لحظه درست

 د؟یبوده سع یکردم؟ گناهه من چ یمن چه گناه -

 که ساواش عاشقته! نهیا گناهت ی ا چهیباز هیتو فقط  -

 به عقب برداشتم. یو ناخواسته قدم دی هام لرزاشک درون چشم هام حلقه زد و لب  

 آورد.  ورشیبه سمتم  کدفعهیقبل خارج شد و  یهیثان یاز اون خونسرد رفتارش

 گفتم:  یاخفه  غیپر قدرتش رو از خودم دور کردم و با ج  یهاتمام، دست  یتقال با

 دستت رو بکش!  -

و   دیلختم کش یبازو یبار دستش رو نوازش وار رو  نیبود، چون ا ریدر حال تغ هیهر ثان رفتارش
 زمزمه کرد: 
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کنن   یهمه فکر م کنهی به من شک نم  یببرم کس  نیبه خاطر دگرگون کردن ساواش تورو از ب  دیبا -
 .فتنیو پدرو پسر به جون هم م دتتیزدد دیحم

 زد که تنم به رعشه افتاد. یقهقهه ا چنان

 دیخودش پدرش رو بکشه... با  یکنم ساواش با دست ها یم  یکنم کار  یاشون رو نابود مخانواده  -
 کنم. یم  یزندگ یکشم و با اسودگ یست که نفس راحت ماون موقعه نمیرو بب  شونینابود

 یگذاشت و صورتش رو کج و از گوشه شی ن یب یش رو روبگم که انگشت سبابه یز یخواستم چ 
 چشمش شرر بار نگاهم کرد و ادامه داد:

 نگو! یچ یه -

 سکسکه گفت:  کیبرام زد و با  یدستش کرد و چشمک  ری رو اس امچونه

 بهت بد نگذره!  دمی قول م -

 تپنده از وحشت عقب رفتم. ی بکه با قل  شدیم  ادیم زچونه  یکم داشت فشار دستش رو کم

 کنم. یخواهش م  دیسع -

 هامون نموند. سجز لبا  یخورد و مرز  واریجلو اومد که پشتم به د یقدر  به

 بود ُعق بزنم.   کیکه نزد یو الکل به حالت تهوعم دامن زد، جور  گاریتلخ س یبو

  ریکه ز  یدیباس سفل یطور که بهم چشم دوخته بود کتش رو در آورد و آروم آروم دکمه ها نیهم
تخت هلم داد به التماس افتاده بودم و   یکرد محکم دستم رو گرفت رو یبود رو باز م  دهیکتش پوش

 : د یزد که چهار ستون بدنم لرز یادیکردم چنان فر  یم هیگر

 بتمرگ! -

 ...و

 **** 
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 **** 

که درحال    دمیرو د  دیبرام نمونده بود آروم چشم هام رو باز کردم و سع  یجون گهیحال بود د  یب بدنم
 درست کردن سوپ بود.

 بهم انداخت و سمتم اومد. یتخت نشستم که نگاه یرو

 . ستیتکون نخور حالت خوب ن -

 زدم:  ادیفر

 ؟ ی زن یباهام حرف م  ییبا چه رو  ؟یتو نگران حاله من -

 کردم.   یاس پوچ بودن مانداخت و کنارم نشست احس نییرو پا  سرش

 خورد.  یفاصله گرفتم حالم ازش بهم م ازش

 نکن. یلجباز  یسرما خورد ایدر -

 .اریاسم منو به زبونت ن  -

کرد که بخوابم از   یم  قیشد و آرام بخش بهم تزر یمانعم م شهیکردم فرار کنم اما هم  یبار سع نیچند
 بود رو برداشتم.  زیم  یکه  رو ییتخت بلند شدم و چاقو یرو

 رفتم چاقو رو سمت گلوم گرفتم.  یو من عقب م  ومدیسمتم م آروم

 دور باش.  یازم دور باش عوض یرو ازم گرفت  یهمه چ زنم   یشاهرگمو م یش ک ینزد اگه بهم  -

 باشه آروم.  ای باشه در -

  ریکلبه اس  نیا یماه بود تو نیچند رهی کرد انتقام بگ یمجبورش م  یز یچ هیهر بار  یبود ول  مونیپش
 فرار کنم.  تونستمیشده بودم و نم 

تخت نشستم سوپ رو سمتم آورد و   یمنم رو دیرفت و واسم سوپ کش گی دور شد و سمت د ازم
 گفت: 
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 . یبخور خوب ش  -

 لب زدم:  یلحن حرص دار  با

  یعوض  نقدریچرا ا ؟یب یغر بی چرا عج ؟ی کن یبعد خوبم م  یکن ینابودم م  ی زن یاول بهم زخم م -
 ؟یهست

 رو تر کرد و به دندون گرفت.  شی ریهاش رو بست و لب ز چشم

 مجبورم.  ایدر -

 یتباه کرد  موی زندگ  ینگهم دار  نجایا یخوایم یتا ک  ؟یحاال خوشحال  ؟یآره؟ انتقامتو گرفت ؟یمجبور  -
 بکش راحتم کن!  ایب

 کنم اما... مانعم شد و نذاشت!  یبار خواستم خودکش چند

 ؟یبرام مونده بود؟ چ یچ گهید

خسته شده بودم از   گهیپرت کردم و محکم با دست هام دو طرف سرمو گرفتم د کایسرام  یرو سوپو
نفرت از   یصدا ترانه  کیانگار بند بند وجودم  دیکش یم یبه تباه  مویانتقام مسخره که زندگ نیا

 دادن. یرو سر م دیسع

  نییگرفت به چشم هاش زل زدم که از شرم سرش رو پا و رو به روم  دیسوپ کش گهیبشقاب د هی
 کردم. یانداخت و من هنوز داشتم نگاهش م

نگفت و سکوت کرد و ازم فاصله   یچی چقدر ازش نفرت دارم و اون ه فهموندمی نگاهم بهش م با
 بنده که نتونم فرار کنم. یم  یپام رو به صندلاوقات دست و  یگرفت گاه 

 شده بود! یش برام عادکار ها گهید

  هیاش زندگانتقام مسخره  نیبست با ا یخواست بره من رو به صندل  یگذشت و چون م یساعت چند
 نفر رو نابود کرد.  نیجند

 دیکردم سع  یبردم... احساس م یپ یموضوع هیکه باهاض در ارتباط بودم به  یچند مدت نیا تو
 ...!ضهیمر
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 *** 

 

 "ساواش" 

 ...شدی م  شتریب و درد من رفتی م  روزها

 من کجاست؟  یایدر

 فه؟ی کث یای دن نیا یکجا

االن عذاب  دیکه حاظره جونش رو واسش بده چرا با  دیرو د یمن فقط ساواش  یایکه از دن  ییایدر
 بکشه؟ 

 زندم... یول کنهی درد م قلبم

 کنم.  داینفس هام رو پ  لیتا دل کشمی و بو م کشمی م  نفس

 پوشه؟ی م یچ خوره؟ ی م یست؟ چکجاست؟ زنده ایدر یعنی

 ازش خبر نداره! یچکیست گم شده و ههفته کیاالن  یکنن ول  داشیسپردم پ گاردهایتمام باد به

 داره. رو   یقاتل روان  هیحکم  برام گهیپدر پست فطرتم که د دهیکار حم  دیشا

انداختم دوباره همون ساواش شده بودم به قلبم... روحم... لطمه وارد شده  نهیآ  یبه خودم تو ینگاه
 دنده و تخس شدم!   کیبود دوباره همون آدم غد و 

 مرده متحرکم! هی ایبدون در من

 گرفتم!  یکت داشتم گر م ن یا یو درش آوردم تو  دمیبه کت کش یدست

رو باز گذاشتم و    ییباال یوتا دکمه و دکمه هاش رو بستم و د   دمیسه رب پوش نی آست یلباس مشک هی
 شدم.  ن یرفتم و سوار ماش  اطیسمت ح 

 ... هی کار ک  دمیفهم یم دیبا
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 پدال گاز گذاشتم و حرکت کردم.  یرو رو پام

 ! یچکیدشمن بود؟ ه ایبا در  یکنم جز اون ک یسرش خراب م یباشه خونه رو رو دیکار حم اگه

 دوستش داشتن! بودن و  یزبون و خوش قلب بود که همه ازش راض نیری دختر ش هی ایدر

 داشته باشه که بدزدتش! یتونه باهاش دشمن  ینم  یچک یه

 خودش رفته؟  دیشا

 اگه خودش رفته چرا؟  

 گذشت؟  یمگه بهش بد م  

 آخرا!  نیا میرو داشت یخوب   ییرو رام کرد باهم روزا  یببر وحش هیبه قول خودش  

 بره؟  دیبا چرا

 کردن.  یاال مغز من رو نابود مسو نیا

شدم و با لگد در خونه رو باز   ادهیپ  نیاز ماش عیپارک کردم سر اطی رو تو ح نی و ماش دمیخونه رس به
 شد و سمتم اومد. رهی کردم که مامان با وحشت بهم خ

 شده؟یساواش چ  -

 زدم:  ادیدورگه شده ام فر یصدا با

 .ندازمی خونه م نیا یاون اشغال کجاست؟ امشب َنعِشش رو تو  -

 گفت:  ی م ومدی م نییطور که از پله ها پا نیهم بابا

 رو سرت. یگذاشت چه مرگته خونه رو  -

 : دمیکه با غرور بهش زل زدم و غر  ستادیبه روم ا رو

 کجاست؟  ایدر زر بزن بگو  -
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دادم و در ادامه   یبه چپ و راست تکون م یهم گذاشتم و سرم رو متوال یپلک هام رو رو  محکم
 گفتم: 

  نیدوباره منو تو ا نکهیذارم بخاطر ا یات نمبشه زنده  شی طور امیمن کجاست؟ بخدا اگه در یایدر -
 آره؟  یتک پسرت رو تحمل کن یدور  یتون یآره؟ نم ؟یدیرو دزد ای در یار ی خونه ب

 قرمز شده بود لب زدم: که از زور بغض   ییاش رو تو مشتم گرفتم و با چشم ها قهی

 نیا یکه تو  یمن کم بشه هم تو هم اعتبارت هم شرافت یایتار از سر در هیحروم خور اگه   هیتجل  -
کنم    یم یکار  کشمتی بعد م کنمی نسبت بهت خراب م همه رو  دگاهیو د یچندسال به دست آورد 

 کنن!  ادیرذل   فهیادم کث هیبعد از مرگت همه ازت به عنوان 

 عقب تر رفتم. یام زد که چند قدم نهی جدا کرد و با دست به س اشقهیرو از  دستم

  ؟یستیای م یک  یتو رو ی حواست هست دار  -

 چند ضربه زد. میشونیانگشت اشاره اش به پ با

  یرسوندت اگه االن دار   نجایکه تورو بزرگ کرد و به ا یرو تو مخت فرو کن کس  نیمن پدرتم پدرت ا -
اگه االن حسابت   یمثل من دار  ی فقط به لطف منه برو خدارو شکر کن پدر  یکن   یم یپرقو زندگ یال

سره  صدقههمش از  دیسوال کش ریبانک هم تورو ز یتو حسابته که حت  اردیل یم اردی لیپر از پوله و م
 . رمیپول و خونه و ثروتو ازت بگ نیتونم تموم ا یمنه... بدبخت م 

 لباسم رو تو دستش گرفت.  نیاست

  پاینکن با ت  یکار  ؟یکشیبعد واسم شاخ و شونه هم م  یدیرو با پول من خر ن یلباس... هم  نیهم -
 .یخواب نداشته باش   یجا یکه حت  رونیپرتت کنم ب 

 در جواب گفتم: دم و ش  رهیکه توش نفرت جمع شده بود بهش خ  یقرمز  یزدم و با چشم ها  یپوزخند

دست پرورده خودت بوده؟ فقط خدارو   یکه از بچک  یمنو؟ پسرتو؟ کس  د؟ یحم یکنی م دیتهد و یک -
 ؟ یر یازم بگ و یچ یخوا یگر نشدم! م لهیهفت رنگ و ح  یعوض  ادیش هیکنم که مثل تو  یشکر م

 اشاره کردم. زاتشیبه سر تا سر خونه انداختم و به خونه و تجه  ینگاه
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 خونه رو؟ پوالمو؟  نیا -

 زدم و به لباسم اشاره کردم. یتر  یپررنگ  پوزخند

پوالرو از راه خالف و از   نیکردم که ا  یبدبخت؟ من فکرش هم نم  یر یازم بگ یخوا  ی م ویلباسمو؟ چ -
  گهید یدیدزد رو  ای در یواسه خودت؛ فکر کرد تیمه چات هپوالت خونه  یار یاون در م نویکشتن ا

که  رکشمدا یرفت ول  ایدرسته... در ندازتت؟ی نم یکنج الفدون کنه؟ینم  تیازت شکا  تموم شد آره؟ 
 !هیکاف و   لیمدارکم تکم یدونی و خوب م سمی بنو تی شکا هیبرم ازت  تونمیفردا م نیهست هم

 به صورتم زد.  یا دهی شدن دستم صورتم مقابل مامان قرار گرفت و مامان کش  دهیکش با

 مامان اشک جمع شده بود.  یچشم ها یگذاشتم؛ تو یلی س یجا یدستم رو رو کج شد و  صورتم

 

 : ه؟یقاتل ک رمان

به  اد؟ی به سر من م  یاونوقت چ یدون یزندان؟ م یدختر بنداز  هیبابات رو بخاطر  یخوا یم -
 .یکر کردف نجاهاشیا

  دیشد اون با یمحکم تر م  یکم  دی... چون اون باادی به سر مامان م یبرام مهم نبود چ یحت گهید
 سقف باشه! هی  ریز  فیمرد کث هیدوست نداشتم مامان با  کردی م ی بدون بابا زندگ

 داد... ی آزارم م نیا

 زدم.  یلیدست مامان رو گرفتم و محکم چند بار با دستش به صورتم س 

 بزن ما   -

 

 بزن.  یبزن هر چقدر دوست دار  مان

طور که اشک درون چشم هاش جمع شده بود دستش رو مشت کرد و از دستم جدا  نیهم مامان
 کرد.
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 بود اشاره کرد. زیم یکه رو یبا بحث گذشت که مامان به بسته ا قهیدق چند

 واسه تو اوردن.  نویا -

 لمیف هیمبل نشستم  یزدم و رو  ونیزیفلش بود فلش رو به تلو هیتوش  دمی رو باز کردم و د بسته
 رو پخش کردم.  لمیتوش بود ف 

.... 

.... 

.... 

... 

... 

 داد! ی...! مغزم اتصالدیترک مخم

پرت   ونیزی زده بود کنترل رو محکم سمت تلو مهیپدرو مادر که روش خ  یب هیمن بود... و  یایدر اون
 .دمیو عربده کش دمیکردم و محکم با دستم بهش کوب

بود شک نداشتم کار خودش   دیو نفس هام صدا دار شده بود مقصر حم دمیکش  یرو محکم م موهام
 ! دیحم  ای  مردمیمن م  اینداختم ته تهش  یخونه کشت و کشتار راه م نیا یبود امروز تو

 از مرگ نداشتم! یهراس

 **** 

  یشد و من داغون ترو داغون تر م یبرام فرستاده م لمی ف هی کباریگذشت و هر چند هفته  یها م  روز
 شدم...!

 نشونه!  هیاما امان از  ارمیدر ب یسرنخ هیبتونم ازش   دیکردم که شا یم یهارو بررس  لمیدقت ف  با

 کرد. یش خودش رو تبرئه مشدم اما هم زی گالو دیها با حم  لمیف دنیبار با د چند
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 ...گهیشعر افتادم که شاعر م  کهیت هی ادی

 ، یعاشق  یهاقلب  بیطب ییگویکه م یا

 شکش یمداوا پ  ،ییفزای دردم را ن کاش

 

 ُتنگم، کاش دست سرنوشت،  یتنها یماه

 شکش یپ ایدر داد،یکوچک به من م یابرکه

 رفت!  ی نم  رونی لحظه هم از فکرم ب کی یکرد حت یم تمیاذ یل یخ  نبودتش

کاش اون روزا   میکرد یباهم دعوا م گهیبار د  کیشد کاش  یاجازه وارد اتاقم م یب گهیبار د هی کاش
دونستم چشم هام رو بستم و خاطرات   یکه کنارم بود رو م یا هیشد کاش قدر هر ثان  یدوباره تکرار م

 اوردم.  ادیرو به 

 ؟ یکنی هم نم یمن بعد عذرخواه  هیبلور یرو پا یرو گذاشت لهی ف ی)پات که اندازه پا

 ولم کن دردم گرفت.  هرکول

 گوساله. نهی بوز یمغز نخود یله و لوردم کرد  شعوریب

 کارواش خان...  نی بب

 که دلت خواست؟   نگو

 !یتو دل ندار  مطمئنم

 .کنهیتو غرور خرد شدمو درست نم  اسفت

 درازت!  ینه با لنگا  یبا اونا شوت بزن دیدوتا دسته دستته با ستیفوتبال ن  نی زم  نیا یجناب ول بله

 چرتو پرتا؟  نیبا خوندن ا ادی م رتیگ یچ



 اتل کیه ق

132 
 

  نیکه ا یخودت نبودهان تو هیمن خرابم بهم دست نزن چ ستم؟یمن دست نزن مگه من خرابم ن  به
 ؟یبهم چسبوند ناجور رو  یوصله ها

چرا  ؟یغد نقدریچرا ا ؟یکن یرفتار م یببر وحش  هی نی خودم باشه چرا عسرم تو الک  یذار   ینم چرا
 دنده. هیتخس غد  ؟ینظر دار  ری تک تک کارام رو ز

 یموها نی وقت بود از ا  یلی... خیدونیکرده م ادهیمن پ یموها یرو رو تشی ماهر خالق  شگریارا هی
 د خسته شده بودم...بلن

خوب حق دارس   اد؟ی بدت م  ؟ی کشی خونه زجر م نی برم؟ از موندنم تو ا یخوا  یم  یناراحت  یلیخ
 خونته!

نداشته باش دستم رو ول   یفقط بامن کار  گهیهر زهرمار د ای یبه جهنم که گنگستر  یکن وحش  ولم
 کن.

 آرام دستم درد گرفت.  وااانی... حنهی... هوشه... بوزیهو

  نیا یفهمی م اااایدر امیمن در ستمیخدمتکارت ن  ای گاردینکن من باد نیمن داد نزن، به من توه سر
 رو؟ 

 هرکول هیدرمون پسره وحش  یگرل درد ب یب یب

 بار بس نبود؟ هی یکنی سرزنشم م نقدریا چرا

 توروخدا... الهیخ هیکه همش  خوام بگو   یمن بابامو م ساواش

 .(کنهینم میمنو ترم یتو دل شکسته  هیخواه معذرت

 ...! بخشمی خودم رو بخاطر حرف هام نم چیمن ه یمن رو عوض کرد ول  هیزندگ   طونی دختر ش اون

 سوال رفت.  ریبار دوم اسم و رسم خانوادمون ز یامروز بخاطر تو برا ایدر ییآبرو ی)تو ب

 دختر خراب!  هی یتو خراب ؟یتو دختر  اصال
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تو   شیتو لباس م یگرگ هی چون تو ببره  یپ  دتیتونه به ذات پل یاکه صد سالم بشناستت نم  یحت
 .یرو هم از راه به در کن  دی سع یخواست  یم یحت

 گفته بودم امروز واسم مهمه نگفته بودم؟  من

هم به نفع خودته  یوقتا هم اگه خفه بش یبعض  ؟یشیچرا ساکت نم ؟یجواب بد دیبا  یکنی فکر م چرا
 !هیبقهم 

 .ینکنه تو مغزت بهتره تو کارهام دخالت نکن  یگلوله خال  هیگنگستر  نیا یخوا ینم اگه

 .دیپد دیند هیاز   ؟یاز ک ؟یعذرخواه

 .یبچه ا  یلیکه خ  یکن  یکارات فقط ثابت م نیا با

 به کارم؟  یچرا گند زد یکردنکارو یا چرا

 ببند.  دهنتو

 کرده؟ ی چه غلط  یدون یابرومون رو برده م نیا مامان

 که ازت شکوندم!( یخوام واسه دل  یمعذرت م من

 گفتم دوستش دارم کاش...  یبهش م  کاش

 برداشتم و عکس هاش رو نگاه کردم    زیم  یرو از رو لمیموبا

قسمت   ن ی... خنده هاش... اخم هاش... جذاب تراشی ... بازطنتاشیلباش... ش یرو ی خنده
 صورتش... چشم هاش...

 کردم... یآهنگ رو پل هیها   یقیقسمت موس  از

 شه؟ یم یقدر احساسات  نیببر تو خلوتش ا هیکرد  یفکرشو م  یک

 

 ان یآد ی" مجتب خواننده
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 . روی دستامو بگ نویاهنگ: رو به روم بش اسم

 ●♪♫ کن یک ی بار؛ نبضتُو با من  نی واسه آخر رو…ی و دستامُو بگ نیبه روم بش  رو

 ●♪♫کم دعا کن… هیچشام نگاه کن؛ واسم  توو

 ●♪♫ سفارشمُو به خدا کن  یسجادت؛ کم  سرِ 

 ●♪♫ اونا نخواستن؛ آخه اونا نذاشتن… آخه

 ●♪♫ سرنوشِت ما؛ دسِت اوناست، فدات شم! آخه

 ●♪♫ !رمیسراغتُو نگ گهید دیبا ؛ یدونم چطور  ینم نم…ی اشکاتُو نب رم؛ی بم یاله

 ●♪♫ نکن…  هیگر یجور  نیآخه؛ ا رهیم یم انیآد

 آخه؛ تورو خدا گر  رهیگ یدلم م من

 

 ●♪♫ نکن… هی

 ●♪♫ نکن… هیکن و نذار من آب بشم…گر ایپاک کن و قلبتُو در  اشکاتوُ 

 ●♪♫ دِل مظلوم منه نیتو جوِن منه… نگات؛ درموِن منه… اون که به تو دل بسته؛ ا جونِ 

 ●♪♫ پاسوِز منه هی قلِب تو هم؛ عمر رم یغِم جانسوز منه… بم نیتو شب؛ روِز منه… ا  یب

 ●♪♫ امون ندادن یلیها دووم ندارن؛ صبورن و اما به ما، خ  ی ل یخ زمیها، عز فاصله

 ●♪♫ همه کاِر زمونه اس… عشِق ما، نمونه ست… نایا

 ●♪♫ تابش به قلِب جوونه است  د؛یخورش  کارِ 

 ●♪♫ هر دوتامون…  یه هوابه خدامون… دار دتیام

 ●♪♫ دعاهامون رهیگ یکه م رسهی اون روز م یزود به
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 ●♪♫ شد کِل گناهامون! نیو ا م؛یکالهامون… چقدر تو برف قدم زد میکنه برفا آب بشن؛ تا وردار خدا

 ●♪♫ خواِب من یتو ایهر لحظه نشستن  یمن، تو یحرفا یمن؛ تو یقدمها توو

 ●♪♫ من… یا ی دن یماه توو آسمون،تو یمن، جا یایدر یمن؛ تو  ینفس ها یتو

 ●♪♫ کنه اس؛ دک شده! یتو حک شده… هر چ اسمِ 

 ●♪♫ !دنهیوقِت مرزا رو جو دنه…یمن تک شده! وقِت پر ارِ یهمه خوشگل؛  نیا ونیم

 ●♪♫ ! نمتینب گهیاگه د ینداره گلم! بخند…حت بیع

 ●♪♫ نبردم! یتنهام… تو یکوِه دردم… پر از اندوهه، قلبم… ذاتًا گاه  من

 ●♪♫تو بگردم! دوِر تو بگردم! یقول، مِث مرَدم؛ که پ  یآخِر عمرم پا تا

 ●♪♫ نکن…  هیگر یجور  نیآخه؛ ا رهیم یم انیآد

 ●♪♫ نکن… هیآخه؛ تورو خدا گر رهیگ یدلم م من

 ●♪♫ نکن… هیکن و نذار من آب بشم…گر ایپاک کن و قلبتُو در  اشکاتوُ 

 ●♪♫ دِل مظلوم منه نیتو جوِن منه… نگات؛ درموِن منه… اون که به تو دل بسته؛ ا جونِ 

 ی و مستر : محمد ام پ  کسیم

 ●♪♫ پاسوِز منه هی قلِب تو هم؛ عمر رم یغِم جانسوز منه… بم نیتو شب؛ روِز منه… ا  یب

 ●♪♫ ست زه یغر یست! همه رفتاِر من؛ از رو ضهیفر دنتی د زم،یتو؛ بدون عز یب

 ●♪♫ نم…یتوو کم  یصبر؛ خوشبخت ی با کم شهیتو م با

 ●♪♫ رمیتوو دِل کو ن،یتر رابی تو س با

 ●♪♫ تورو  یخنده ها یکنه؛ جا یپر نم   یچی تورو… ه یجا رنی تونن؛ بگ ینم ایدن کلِ 

 ●♪♫ نکن…  هیگر یجور  نیآخه؛ ا رهیم یم انیآد
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 ●♪♫ نکن… هیآخه؛ تورو خدا گر رهیگ یدلم م من

 ●♪♫ نکن… هیکن و نذار من آب بشم…گر ایپاک کن و قلبتُو در  اشکاتوُ 

از محافظ ها نفس نفس زنان و   ی ک یدادم  یخوردم و اهنگ رو گوش م   یطور که قهوه ام رو م نیهم
 و وارد شد. دیاجازه در اتاق رو کوب  یب

 آ... آقا... -

 م و بلند شدم. رو گرفت یصندل دسته

 شده؟  یخبر  -

 بکشه گفت:  یشمرده شمرده ا  یکرد نفس ها یم  یطور که سع نیهم

 . دیای فقط دنبالم ب -

 شدم و حرکت کرد.  نی راه افتادم و سوار ماش دنبالش

 میدار دمی و فهم  میسکوت کرده بود حدود سه ساعت تو راه بود گفت و  ینم  یچی ه دمیپرس یهرچ
 جنگل توقف کرد و گفت:  هیسمت  میریسمت شمال م

 .دیش  ادهیپ -

رو وسط جنگل   یکلبه ا هیبلند بود  یشدم و همراهش راه افتادم همش درخت ها ادهیپ  نیماش از
 ...د یسع دنیبه کلبه زدم و با د یتقه ا دمید یم

 لبم... یرو  یرفتم دستمالقرار گ  و

 شدم.! هوشیب

 بسته بودن چشم هام رو محکم بستم.  یشدم منو به صندل داریب یوقت

 ...د یدور سرم چرخ ایبسته شده بود دن  یکه کنارم به صندل ایدر دنید با

 !ایخدا
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 بوده؟ اما چرا؟  دیسع  ریتجاوز کرد؟ همش تقص  ای به در دیسع پس

 بهم زل زد. دیبار یم یطور که از چشم هاش دلتنگ  نیبا بغض و هم ایدر

  شتریکه از برادر نداشتمم ب یدیرفت... سع  جیچشم هاش قلبم به درد اومد سرم گ یاشک تو دنید با
 رو بهم بزنه؟  یمحکم   نیضربه به ا دیداشتم چرا با نانیبهش اطم 

 ... رد بند روشون مونده بود.د یدلم لرز ایلخت در یدست و بازوها دنید با

جقدر عاشق   میفهموند یدهنش چسب زده بود که نتونه حرف بزنه اما ما با چشم هامون بهم م یرو
 !میهم

 *** 

 "ای"در

بزنم و بگم چقدر   ادیدوست داشتم محکم بغلش کنم و فر دیمدت پر کش  نیا یدلتنگ  دنشید با
 ما...داشتم که بهش بگم ا یادیدوستش دارم قبال فرصت ز

 شد.  یمانع م  یغرور لعنت  نیهربار ا اما

 بودم!  شیدلتنگ نگاه وحش چقدر

 زد.  یکه با دست هاش برامون کف م دمید رو یفرد یکی عمق تار تو

 خوش بگذره. شتریرم بهتون ملحق کنم ب گهیفرد د هی و مجنون کنار همن بذار   یلی... لبابا  ولیا -

 شدم.   خکوبی پاش بسته بود از تعجب م ست و چرخ دار د یصندل ی که رو دیآوردن حم  با

 ره؟ ی رو بگ  یتجل دیقدر قدرت داشت؟ که بتونه حم نیا دیسع یعنی

 بهم چشم دوخته بود. یز یبا ه  ومدیم کمی همچنان که نزد دیسع

 . دیاومد و چسب رو محکم کش کمینزد

 گفت:  یابروهاش در هم فرو رفت و با لحن مسخره ا دیکردم سع یفی از درد ناله خف که
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 دردت گرفت؟  زمی عز  یاوخ -

 همچنان با نفرت بهش چشم دوخته بودم. من و

 

 بند ها خالص کنه...!  نیکرد تا خودش رو از ا یتقال م  ساواش

 زد:  ادیفر و

 .یبهش دست نزن عوض -

 زد و به طرف ساواش حرکت کرد. یپوزخند دیسع

 ...کنهینم ینزنم فرق  ایدست بزنم  گهیه کار خودمو کردم کار از کار گذشته االن ددست نزنم؟ منک -

 من چشم دوخت و ادامه داد:  به

 کنه؟ی م -

 دهنم احساس کردم. یخون رو تو  یخشک شده ام رو کندم که شور   یحرص پوست لبا از

 ؟یخوا یم یچ د؟یسع یخوا یم  ی: تو چساواش 

 دراز کرد و گفت:  دیدستش رو طرف حم دیسع

 دونه...!  یپدرت م -

کرد که   یکنه تالش خودش رو م دن یبره و شروع به درد  دیخواست سمت حم ی که م یدرحال  ساواش
 خالص شه!  ی لعنت یبند ها نیاز ا

 با وحشت به پسرش چشم دوخت.  دیزد که حم یادیچنان فر ساواش

 پارت نکردم!  کهیخودم تد جون بکن حرف بزن تا   ؟یدون  یم ویچ -

 رفت.  یاتاق راه م یکه دستش بود تو یقهقهه زنان با اسلحه ا دیسع
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 ده واسه ضبط! ی! جون میچه صحنه ا -

 خونه انداخت و لب زد:   یسر و گوشه کنار ها یبه باال ینگاه و

  انیقراره سال دیکن یخوب باز  دی کن یپس سع  تونهیزندگ یصحنه ها  نیشه آخر یالبته داره ضبط م  -
 و لذت ببرم! نمیصحنه رو بب نیسال ا

 بد...!   یبامن خوبه گاه ی! رفتارش گاه ضهیمر دیداشتم سع نیقی گهید

 !گهید زهیچ یگاه  گهیم زیچ هی یگاه

من رو با خاک   یگرفت و زندگ پدر و مادر من رو ازم  یتجل   دیحم  یروز  نی همچ  هی یتو قایدق -
و به   هیعوض  تکارهیجنا هی دیبود که حم دهیپدره من فهم نکهیسر ا ؟یسر چ  یدون  یکرد م کسانی

  یتو قایکنه و دق  تی کارا مخالف بود خواست ازش شکا نیبود با ا یمادرم هم گفته بود پدرمم نظام
 چشم هام. یپدرت اومد و پدرمو کشت اون هم جلو یروز  نیهمچ هی

 ادامه داد: دیرو به حم دیسع

  یفسقل ن ی ...؟ حاال همچی: فسقلی و گفت یدیسرم دست کش یرو یمداو شونیکشت یوقت ادتهی -
 . کشهی م یبه تباه  تویزندگ

 گفت:  یلب م  ریچرخوند ز یطور که اسلحه رو سمتمون م نیهم

 شود امشب!  یچه شب -

 کرد! یم تیمن رو اذ شتریب  یاشفتگ ن یساواش زل زدم و ا یاشفته  یچشم ها به

 آروم رو به پدرش گفت:   یلیبا نفرت به پدرش چشم دوخته بود در کمال تعجب خ  ساواش

 که مرگ حقته؟ یکنی قبول م -

 گرفت.  دیحم یاسلحه رو رو به رو دی حرف سع  نیگفتن ا با

 : بزنم؟ دیسع

 ...شمی کردم دارم موفق م یدر تالش بودم که بند دور دستم رو باز کنم و احساس م من
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پرت شد از شدت استرس و   نی زم یو اسلحه اش رو  دیرو چسب  دیحم ی قهی  دیتعجب سع  درکمال
شده بودن که از فرصت استفاده کردم و اسلحه رو برداشتم و با    ریاضطراب عرق کرده بودم باهم درگ

 گفتم:  ادیفر

 .دی بسههههه تمومش کن -

 و مضطرب بودم که دستم رو سمت ماشه بردم و...  یعصب یگوششون بدهکار نبود به قدر  یول

 ...دی گلوله و برخورد گلوله به حم یصدا دنیشن  با

 هم به من زل زده بود. دیساواش زل زدم و سع به

 به ساواش گفتم: متاسفم... رو

 یکردم و دوتا گلوله هم به پا یرو به رگبار بستم... تمام عقده هام رو خال  دیمادرم افتادم حم ادی یوقت
 زدم که نتونه حرکت کنه!  دیسع

 براش نموند! یهم که نفس  دیبود و حم ادیز د یسع یر یر خون

آدم  هیکه مثل  دیسمت ساواش رفتم و بند هارو باز کردم و دست ساواش رو گرفتم و رو به سع عیسر
 کرد گفتم:  یو ناله م بازنده از درد آه

 !یقاتل پدرو مادرتو نگاه کن تا توام جون بد نقدریا نیبش -

برداشتم که دستم رو محکم گرفت و از درد محکم پلکش رو    بسی در رو از ج دی رفتم و کل  دیسع سمت
 گفت:  یبست و به سخت

 من... دوستت دارم.  ایدر -

 رو از دستش جدا کردم.  دستم

 یا ی تو دن نه؟یدوست داشتنه؟ هان؟ دوست داشتنت ا نیسرت! ادوست داشتنت بخوره تو  -
 ...یمنو گرفت  یزندگ  هیسرما نی بزرگتر  یمنو گرفت یدخترونه 

 بره تو افق محو بشه!  دیدوست داشتنه پس دوست داشتن با  نیا اگه
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 لب زد:  یسخت به

 ذارم ساواش برسه! یاگه م...ن بهت نرسم نم -

 خودم باشم.  کردم فقط به فکر  یم  یدلم به حالش نسوخت و سع  یذره ا یباطل... حت  الیخ  یزه 

 من رو نابود کرد چرا من نابودش نکنم.  اون

دلباز و سرسبز بود و بارون   طیمح هیاز اون مکان  رونیترک کردم ب رو ساواش رو گرفتم و اونجا  دست
رو    شییقو یهم دست ها کرده بود محکم ساواش رو بغل کردم و اون دنی هم آروم شروع به بار

 دورم حلقه کرد و آروم کنار گوشم زمزمه کرد. 

 بود!  دیاز تو بع  یگر یوحش یخو نیا -

 با هق هق گفتم:  شدیم  شتریب قهیاشک هام دم به دق زشیبغلش کردم و شدت ر محکم

 به اسم بغض...! یز یچ هیکرده  ریتو گلوم گ  یز یچ هیانگار  -

 از بعلش جدا کرد و با تعجب ابروهاش رو در هم فرو برد و گفت: من رو  ساواش

 . ایشیخفه م ارمی بغضو درش ب  نیکوووو عاااا کن... دهنتو باز کن ا -

 .مهمون لب هام شد  یش زدم و لبخندبه پهلو  محکم

گوش خراش   یصدا دنیکه با شن   میزد یو حرف م  میکرد  یرو تماشا م عتیو طب میسنگ نشست یرو
سنگ  یاز رو عیو اسلحه دستش بود سر ومدیو لنگ لنگان سمتمون م یکه به سخت دیسع دنیر و دد

 . میبلند شد

که از همه طرف محاصره مون   می فرار کن  میکرد یو سع م یدییدست ساواش رو گرفتم با هم دو محکم
 کردن!

 ساواش سنگر گرفتم و محکم لباسش رو تو مشتم گرفته بودم. پشت

 د یکش یگرگ از درد زوزه م  هیمثل  دیسع
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 ! ارهی خواست کم ب  یهنوز هم نم اما

 زد:  ادیفر ساواش

 ...؟ دیچقدر؟ لب تر کن  -

 شد و گفت:  ختهیدرهم آم دیو درد و قهقهه سع  پوزخند

شطرنج توان؟ که با نرخ باال تن و بدنشون بلرزه؟ مهره   ی همه مثل مهره ها یلب تر کنن؟ فکر کرد  -
 ! انتهیمردن... نه نامرد دست و پا نزن ساواش خان خط پا ریمن ش یها

طرف هلش دادم و   هیو به  دمیساواش رو کنار کش عیو سر  دمیکش یبلند  غیگلوله ج یصدا دنیشن  با
 ... به من اصابت کرد.ریت

 گفت:  دیرو به سع  ادیساواش کنارم زانو زد و با فر ومدیم نفسم باال نمافتاد نی زم یرو

 . شی کشت یعوض -

 و تمام دستم آغشته به خون شد... دمیام کش نهیبه قفسه س یدست

 به ساواش که چهره اش داغون و درگرگون شده بود زل زدم و دستش رو محکم گرفتم. یحال ی ب با

 س... ساواش؟  -

زد اون   یم  یل یکه محکم به سر و صورت خودش س دمید  یرو م دیسرم گذاشت و  سع  ری رو ز دستش
 بود.  وونهیواقعًا د

 زد.  ادیه دل فرام گذاشت و محکم من رو تو آغوشش گرفت و از ت یشونیپ یرو یبوسه ا ساواش

 خدا.  -

 براش کباب شد...  دلم

 .دیو چشم هام بسته شد و روحم پر کش دمیکش  یآخرم رو م  یتو اغوش اون نفس ها داشتم

 *** 
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 کردم! یم شیرا یرو و هیکافه دنج نشسته بودم و رمان قاتل ک هی یتو یصندل یرو

 تعجب کردم. یو رو به روم نشست کل  دیرو عقب کش  یموقع صندل یکه ب یشخص دنیبا د که

که من خلق کرده بودم... چشم هاش... فرم  یت یساواش بود شخص هی ...؟ اون چقدر شب اون
 باز بود.  یسه رب با دکمه ها ن یآست  یهمون لباس مشک نی... ادنشیصورتش... طرز لباس پوش

 د؟ یهست هیرمان قاتل ک سندهیزاده نو یشما خانم عاشور  دیببخش -

 ساواش بود. ناً ین حرف زدنش... علح  یحت

 شما؟   -

 زد و لبش رو تر کرد.  یلبخند

 مهمون من؟ د؟یدار لیقهوه م -

 تکون دادم. تی رضا یبه معنا یزدم و سر  یهم در جواب لبخند من

 رو صدا زد و گفت:   گارسون

 !نیری قهوه ش هیتلخ و  یقهوه  هی -

   ؟یز یچ نیچن  شهیمن! مگه م یخدا

 من! هیالیخ یای دن یمن... تو ساواشه

 شه؟ یاالن رو به روم باشه؟ مگه م 

  هیکردم و بعد از چند ثان یصورتش کاوش م  یهاش رو در هم فرو برد و من هم جسورانه تو انگشت
 گفتم: 

 د؟یهست یشما ک   د؟ینگفت -

 زد.  یانداخت و پوزخند نییرو پا  سرش

 شد. یم یاعذهنم تد یکه نوشته بودم آروم تو   ییتک تک پارت ها 
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 سرش رو باال آورد و صورتش رو کج کرد.  آروم

 د؟ یشناسی ... من رو نم یعنی -

 و تعجب بند اومده بود.  رتی همه ح نینبود زبونم از ا یکردن  باور

 س... س... ساواش؟  -

 تکون داد. یسر 

 !دیشما به من بدهکار یخودمم... ول -

 بود؟ بهش بدهکارم؟  خودش

 !شمیمتوجه نم -

همه  ن یا یتو باعث شد یرو خلق کرد  ایتو من و در یا سندهیبرسم؟ تو نو ایبه در  یتچرا نذاش -
  یم ایکه در یلحظه ا قاً یچرا دق  ش؟ی چرا ازم گرفت ره؟یبم  یکرد یچرا کار  ادیبه وجود ب  نمونیعشق ب

  لقموناصالً چرا خ یقدر اذابمون بد نیا یخواست یاگه م  ؟یخواست مال من شه اون رو ازم گرفت
 گذشتم!  یمن بود! بخاطر اون از همه چ هیزندگ  ایدر ؟یکرد

 شوک بودم که در ادامه به چشم هام زل زد و گفت:  یتو هنوز

رو تحمل کردم؟ اصالً   یمن چه درد یدون یم ؟یبه من زد یچه لطمه ا ایبا کشتن در  یدون  یم -
 ؟ یکن  یدرک م

 تونستم درکش نکنم... یبراش سوخت چطور م دلم

 کنه! بی من رو تخر یذاشتم حس دلسوز  ی م دینبا 

الگو بشه اون از جون خودش گذشت که   هی گهید یها تی شخص یتونه برا ی م ای در نیساواش بب  -
 .هیچجور یعشق واقع هیاون به هممون ثابت کرد که  یول  دیدیتورو نجات بده درسته بهم نرس 

 لبش گذاشت.  یه اش رو رواشار انگشت
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  ی! فقط بلدشناسمتی خوب م ؟یکن  حتینص  ینیبش یخوا  ینگو دوباره م یچی ...  نشنوم! هسیه -
  ایمن به در یکن  یشد کار  یازت کم م یمگه چ یاذابشون بد یفقط بلد یکن  تیهات رو اذ تی شخص

 جان؟   سندهینو یس یبخت مارو بد بنو دیخوب بوده! چرا با  انشیرمان هست که پا  یبرسم؟ کل

 سوال ببره.  ریرو ز  تمیخواست شخص یبا طعنه گفت چون م  ی لیجان رو خ  سندهینو

تو، هم  یمن، هم برا  یمتفاوت بود هم برا تیشخص هی  اینکن در یبد قلق  یساواش... ببره وحش  -
 ر!  دختر شوخ و جذاب و کنجکاو و جسو  هیخونن   یکه رمان رو م یاون افراد یبرا

رو   یادی اون درد ز دیزجر کش  یلیمردم، اون گناه داشت اون خ  یمن م یذاشت  یکاش حداقل م -
 کنم؟  کاری چ یلعنت یای دن نیا یتحمل کرد.... حاال من بدون اون تو

 بگم که گارسون گفت: خانوم...؟ یز یچ خواستم

* 

 زنه:  یداره صدام م یکی کردم  احساس

 .میکافه رو ببند  دی. بادیش دار یخانوم با شمام؟ ب -

 دارن؟  ییایدن  هیخودشون  یهاهم برا تی شخص یعنیخواب بود؟  هیهمش  یعنی

 ♡انیپا

 تلگرام بنده! یدینظرات و انتقاداتتون هستم ا منتظر

@arianaashoori 
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