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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

خاطرات گذشته  مشامم را قلقلک داد و مرا به دوباره گشودن دفتر خاطرات گذشته ناچار   یدوباره بو
ظاهر شد و من  میدر مقابل چشم ها لمی گذشته ام مثل نوار ف یزندگ یورق، همه  نیکرد. با زدن اول

  یگناه یکردم به ب  یو تالش م   دمیکش یدانستم که با گذشت آن روزها چقدر درد م یم یبه خوب 
  دمیبه او اعتماد کرده بودم. چقدر جنگ میخودم دوست داشتم و مثل چشم ها  شترازیکه او را ب  یکس

انسان دست خود اوست و   یو خواسته  یاراده  دمیفهم یکه هستم برسم اما به خوب یینجایتا به ا
  دمی. من جنگداردن یو عالقه   لیرا انجام دهد که به آن م یبه اجبار کار  تواندینم  ای دن نیدر ا یکس
 ، یکس زندگ نیزتری عز یبرا

تسال   نشیری آرامبخش وش یگرفت و مرا با حرف ها یکه شب تا صبح سرم را در آغوش م یکس یبرا 
 کیکه از او   دمیکل ماجرا فهم دنیکه اسم خواهر ورد زبانش بود، اما بعد از فهم  یداد.  کس یم

  زینداشت و حضورش از همان روز اول ن یمن نقش چندان خوب یساخته بودم که در زندگ  یخواهر 
 بود.  باهاشت

و   یآدم دوست داشتن چوقتیاول را ورق زدم تا باز بخوانم و به خودم ثابت کنم که او ه یبرگه  حاال
 کردم، نبود.  یکه من فکر م   یمهربان

 

http://www.romankade.com/
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  یاسم مادر بر رو دنیآوردم وبا د  رونی ب فمی همراهم به صدا در آمد از ک یدرخانه بودم که گوش کینزد
زند، جواب   یخانه هستم زنگ م  کینزد یوقت شهیبه لب نشاندم. مثل هم ی،لبخند یگوش یصحفه

  انهانداختم وواردخ فمی همراهم راداخل ک یگوشرافشار دادم باباز شدن در  فونیآ شی ندادم وبه جا
 در گذاشتم که مادر به سمت من آمد وگفت:  رونی راهمان جاب میشدم کفش ها

 زم ی عز  یخسته نباش-

 گفتم:  دمیمادر را بوس یزدم وهمان طور که گونه  یلبخند

   یممنون مامان -

 فشرد و گفت:  ینشستم دستم رابا مهربان  کنارش

 امروزکار چطور بود خوب بود؟ -

 بگذره!  ری اون روزبه خ زارهی امامگه بهار م یعال  شهیمثل هم-

 کرد وگفت:  اخم

 کرده؟   کاریبازچ -

 وگفتم:   دمیکش یپوف کالفه

 س یکف دست رئ  زارهی م کنمی کار اشتباه م هی عیسر دهیم ریگ  زمنیبه همه چ  یالک-

 تر شد وگفت: مادر پررنگ  یها اخم

 دخترمن دخالت کنه! ینداره توکارا کرده حق جای ب-

 زدم وگفتم:  یلبخند

و اخالق بهار دستم   کنمی شرکت کار م نیمن دو سال هست تو ا دیحاال شما خودتون رو ناراحت نکن-
 شده  یبرام عاد گهیاومده د

 و گفت:  دیکش یبرخاستم که مادر نفس  میجا از
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و   رونیب ی زار یخونه م نیپاتو از ا یمراقب خودت باش وقت گمیبارهزارم م  یبگم دخترم فقط برا یچ-
  جوشهی و سرکه م ریدل من مثل س یتا برگرد

 زدم و گفتم:  یلبخند

 مهسا کجاست؟    یراست  ؛یچشم مامان-

 بلند شدو گفت:  شی طور که از جا همان

 بشه   دایاونم االن است که سرو کله اش پ-

   میآماده کن زیکت م کم  امیباشه، من برم لباسم عوض کنم االن م-

 باشه دخترم  -

  یشگیتر شد عادت هملبخندم پررنگ  دیعطر به مشامم رس یسمت اتاقم رفتم با باز کردن اتاقم بو به
 میگو یو مرتب کند هر چقدر هم به او م زی اتاق راتم شومی از خانه خارج م نکهیمادر بود که بعد از ا

اتاق خارج   ازعوض کردم و  یلباسم رو با لباس خانگ ستیگوشش بدهکار ن  کنمی م زیخودم بلدم و تم 
  دیبه سمتم آمد و گونه ام را بوس  جانی با ذوق و ه شهیمهسا به سمت او رفتم مثل هم  دنیشدم با د

 وگفت: 

  یبه به مهتاب خانم گل چه عجب امشب زود اومد-

 زود مرخصم کرد  سمیفردا چون جمعه بود رئ-

 باال انداخت وگفت:  ییابرو

   گردمیهم خوب من برم لباس عوض کنم زود برم یل یخ-

اپن قرار   یبه چند بشقاب که رو یمن اشاره  دنیتکان دادم وبه سمت آشپزخانه رفتم مامان باد یسر 
 داشت کرد و گفت: 

 و چنگالم ببر  وان،قاشقی ل  ایبعد ب  نی سفره پهن کردم بشقاب ها بچ-
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درباز شد   گر ید لیبشقاب و وسا دنیرفتم باچ   ییرایدر پذ زیها را دردست گرفتم وبه سمت م  شقابب
. محکم مرا در  دمیبه سمتش دو دالوصفیزا یچارچوب درب،ظاهر شدباذوق و شوق نیوقامت پدردر ب

 گفت:  دیو سرم را بوس دیآغوش کش

   ؟یسالم خشگل بابا خوب -

 گفتم:  بالبخند

 ن؟ یممنون شماخوب -

   رمیگیم یانرژ  نمیبی شماروکه م-

 جدا شدم که مهسا غرغرکنان به سمت ماآمد وگفت:  ازپدر

 بسه حاال نوبت منه برو کنار  -

فاصله گرفتم پدر مهسا هم در آغوش گرفت و سراو   یمهسا نازک کردم و از پدر کم  یچشم برا پشت
   میدیخمادر هر سه نفر به سمت مادرچر  یبا صدا دیهم بوس

 سفره   اسریشام آماده شد ب گهیخوب د-

جمع کرد   زرای بعد ازخوردن شام مهسا م میو دور هم شام را خورد میرفت  زیچهارنفر به سمت م  هر
که پدر  میماند  رهیخ  ونیزیو با سکوت به تلو  منیوشستن ظرف ها به عهده من شد. همه در اتاق نش

کرد و   یپدر تک سرفه  دینگاهمان به سمت پدر چرخکم کرد که هر سه نفر  یرا کم   ونیزیتلو یصدا
 گفت: 

 فردا شب شام دعوتمون کرده  یمنصور برا-

 و گفت:  دیکامل به سمت پدر چرخ مادر

 آخه؟ یچ یواقعًا؟ واسه -

 باال انداخت و گفت:  ی شانه

 هاشم دعوت کردن و بچه  میمر می ستی واال فقط ما که ن-
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 باال انداخت و گفت:   ییابرو مادر

   کنهی خونه دعوتمون م یهمه سال شام برا نیبعد از ا بهیعج -

 زد و گفت:  یپوزخند مهسا

 دنیموفق شده که شام دعوتمون کرده مگه اون شب ند یز یچ هیباز دخترزنامو تو  ادی به احتمال ز-
 شام هممون رو برد رستوران پلمیقبول شدن دخترش تو د یبرا

 انداخت و گفت:  گرشید  یاپ یرا رو شی پا پدر

در ضمن   نیایاصرار کرد که ب  ی ل یاونجا منصور خ میری که هست ما به احترام عموت م یحاال هر چ -
  رهیحوصلتون سر نم گهیهم هست د  میعمه مر

 کرد و گفت:  ینچ  مادر

 فردا شام ما رو دعوت کرده یچ یگفت واسه  یم دایکاش آ-

 اخم کرد و گفت:  پدر

 .میایم میزن دعوتمون کرد ما هم گفت یدار  نکارایبه ا  کاری تو چ-

 شد   دهیبرخاستم که هر سه نفر نگاهشان به سمت من کش میجا از

 با اجازتون من برم  -

تخت نشستم و به فکر فردا   یتکان داد به سمت اتاق رفتم و وارد اتاق شدم لبه  یکه پدر سر  نیهم
آن  یهر دو  یتم فاطمه تک دختر زنامو و عمو بود که براخواهم روبه رو بشوم فرو رف   یکه با فاطمه م

  اشتخودش هم د یها یموذ یبود ول  یبود فاطمه هم هر چند دختر آرام و ساکت زی عز یل یها خ
شده بود و بعد   رفتهی پذ یعلوم انسان یرشته  یفاطمه دو سال از مهسا بزرگتر بود و در دانشگاه دولت

شده بود قبالً مادر    لیخودش خانوم وک یبرا نکیرا خواند ادرس وکالت   سانسشیاز گرفتن مدرک ل 
شدن   التوک  یهست و تو هم برا یکی تو با فاطمه  یکرد که رشته  یبه مهسا اصرار م یلیهم خ

 تالش کن اما مهسا گوشش بدهکار نبود. 
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  یشود که برا  یم یتناسب اندام قبول شد و االن حدود سه سال یمرب یباالخره مهسا در رشته  نکهیا تا
  دیکش یشده البته ناگفته نماند که زن عمو چقدر شغل و در آمد فاطمه را به رخ مهسا م یخودش کس 

  یتوانست یم مکه تو ه زدی از مهسا دفاع کند صبح تا شب به او سرکوفت م نکهیا یو مادر هم به جا
مادر او را قانع کند و به او بفهماند که مهم  یاعتنا به حرفها یاما مهسا ب یمثل فاطمه وکالت بخوان

 ... نیوالد ینفر است نه اصرار و پافشار  کی یشخص یعالقه

و   پوتریداشتم بعد از خواندن کام وتریبه کامپ یدیشد  یاز مهسا کوچک تر بودم و عالقه  چهارسال
 کردم.   یدر شرکت کار م سانسیمدرک ل

 که به من زل زده  دمیچهارچوب در د نی آمدم مادر ب رونی در از فکر ب  باز شدن با

  ؟ی خوابی دخترم چرا نم -

 گفتم:  دمیتخت دراز کش یزدم و همان طور که رو یلبخند

   دیبخواب دیشما بر یمامان خوابمیم-

تخت نشسته  یشد نگاهم به سمت مادر که لبه  نییآن تخت باال و پا کیکه   دمیاز مادر نشن  یصدا
 بود انداختم و گفتم: 

 افتاده؟  یاتفاق -

   یتو اون شرکت کار کن  خوادیدلم نم-

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

  ؟یچ یواسه -

 مهتاب   یخواستگار  میایب  نیبا بابات صحبت کرد که بزار ومدیپسره ن یمگه اون منش-

 و گفتم:  دمیکش یپوف کالفه

  شهیم  یکه اگه پدر بشنوه عصبان دیتموم شد تو رو خدا اون موضوع رو باز نکن هیامان اون قضم-

 کرد  یداشت در مورد تو صحبت م  شبیپدرت د گمیرو م نیمن منم دارم هم زیخب عز-
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 تعجب گفتم:  با

 در مورد من؟ -

  شمیم یعصبان  شهیتو اون شرکت و با اون پسر روبه رو م رهیمهتاب م  نکهیگفت از ا یبله؛ م-

 شدم و دست مادر را در دستم گرفتم و گفتم:  زی خ مین

تموم شد درسته  شهیهم یواسه   یع یرف  یمامان آقا یقربون مادرم بشم که نگران دخترش هست ول-
  دینار کش نسبت به او ندارم ک یعالقه  چیمن ه  دید یوقت  یول یدو سه بار اومدن خواستگار 

 داد و گفت:  رونیب  ینفس مادر

از اون شرکت   کنهی م تتیاون پسر اذ یشیوارد اونجا م  ینیبی به هر حال من صحبتم رو کردم اگه م-
 ی کار کن گهی د ییجا هی یبر  یتونیم  ختهیهمه شرکت تو تهران ر نیاستعفا بده ا

به کار من نداره  یهست اون کار  یو با احترام تیمرد فوق العاده با شخص  یع یرف  یمادرمن آقا-
   دیمطمئن باش

 شد گفت:  یتخت بلند م یتکان داد و همان طور که از لبه  یسر 

  یخسته هست  یلیمطمئنم خ  یبرم که تو هم راحت بخواب گه یباشه دخترم، من د-

 زدم و گفتم:  یپر مهر  لبخند

 شب خوش    ؛یمامان یمرس-

 را خاموش کرد و آرام گفت:  پالم

   ر یشب بخ -

و   ستی حدودًا ب یفرو رفتم پسر  یع یرف  یو به فکر آقا دمیخودم کش  یبسته شدن در پتو را رو با
شرکت بود به قول خودش با   یکه مثل من منش  ینسبتًا بلند و چشم ابرو مشک یهشت ساله با قد

  یلیخ  یعیرف  یآمد پدر که با آمدن آقانگاه عاشقم شد بعد از پنج شش ماه به خواستگارم  نیاول
داشتم  یو هنوز سن کم دیایعنوان به خواستگارم ن  چیبه ه گریکرد که د دیشد همان روز تأک یبان عص
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خواب و خوراک نداشت اما آخر که با    دیرس  یاما او پسر دست بردار نبود و انگار تا به هدفش نم
شرکت   رهمکار د  هیو به عنوان   دیبه او ندارم کنار کش  یعالقه  چیه  دیخودم تنها صحبت کرد و فهم

مهسا تا شرکت   ای وقت ها پدر و  یآن روز ها بعض ادمهی م،یبا هم داشت  یسالم و خداحافظ هی
نشوم؛ االن که بعد از دو سال گذشته هنوز  روبه رو یعیرف   ینکرده با آقا یشدند که خدا یهمراهم م

 فکر ها به خواب فرو رفتم.  ن یکم کم با هم  امدهیموضوع کنار ن نیپدر با ا

 زد از خواب بلند شدم    یم ادیسرم فر یمهسا که باال یبا صدا صبح

 خوابم؟  ینیبی مهسا مگه نم -

   نمیپاشو بب یدیخواب  نقدریبسه ا-

 و گفتم: دمیسرم باال کش ی و پتو را تا رو دمیتخت دراز کش یرو  دوباره

 راحت بخوابم   یزار یروز جمعه هم نم هیاه -

 سرم برداشت و گفت:  یپتو را از رو مهسا

 چنده؟   ین یبب ینگاه به ساعت انداخت هیآخه دختر -

 بزار بخوابم  ستیبرام مهم ن-

 برم بازار   خوامیپاشو مهتاب م-

 با مامان برو  -

   یایب دی ان گفته تو هم بامام-

 که من حتمًا همراهتون باشم؟  هیبابا چه اجبار-

 کنه  ینامزد خوادیعمو، فاطمه م یخونه  میبر دیچون امشب با-

 در رختخوابم نشستم و گفتم: خی گرد شد و س میجمله چشم ها  نیهم با

   ؟یچ-
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 تکان داد و گفت:  یسر 

  میامشب بپوش  یبرا میکرد دایپ یز یچ هی د یبازار شا میبر میخوایم نمیبله خانم پاشو بب -

 ست؟ فاطمه یشام که عمو ما رو دعوت کرده نامزد  نیپس ا-

  یفکر کرد یبله پس چ -

 نگاه مهسا کردم و گفتم:  مشکوک

   ؟یدیتو از کجا فهم-

تو هم که اخالق مامان  دیکرد شب سر ساعت اونجا باش دیزنگ زد و دوباره تأک دایصبح زنامو آ-
 ست  فاطمه یامشب نامزد دیفهم  دیکش  رونی ب دایزنامو آ رزبونیاخر از ز یشناسیم

 زدم و گفتم:  یطونی برخاستم و لبخند ش میجا از

 خروس هاشد    یپس فاطمه هم قاط-

نشسته بودند و با   زیهم پشت م  یپدر و مادر روبه رو می آمد رونی کرد و با هم از اتاق ب یخنده  مهسا
 مهسا هر دو به سمت ما برگشتند  یخوردند با صدا یسکوت صبحانه م

 کردم  داریرو از خواب ب   یباالخره خرس قطب-

 

 با اخم گفت:  پدر

 چه طرزه حرف زدن با خواهرته؟ نیا-

 اش کرد و گفت:   یکنار  یبه صندل  یرا باز کرد و اشاره  دستش

   ن یکنار پدرت بش ایمهتاب ب  ایب-

 و گفتم:  دمیلبخند به سمت پدر رفتم و کنارش نشستم. گونه اش را بوس با

   یبابا خودم -
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 گفت:  یکنار مادر نشسته بود و غرغر کنان م  مهسا

  شهیبرآورده نم  چوقتیکه ه می دار یآرزوها نیخدا بده شانس ما هم همچ-

 زد و گفت:   یطونیلبخند ش  پدر

 ی با خواهرت درست حرف بزن یتا تو باش -

 من نازک کرد و روبه مادر کرد و گفت:  ی پشت چشم برا مهسا

  میشد ی زود بلند م  یکاش کم  شهیم ری مامان بازار د-

 برخاست و گفت:  شی تکان داد و از جا یسر  مادر

  می رو هم جمع کن تا ما هم آماده بش زی مهتاب صبحونت رو بخور م-

 چیبرخاست و بدون ه  شیتکان دادم که مهسا و مادر از آشپزخانه خارج شدند پدر هم از جا یسر 
را جمع کردم به سمت   زی خوردم و م تی و بسکو یبه سمت اتاق رفت صبحانه ام را با چا یگونه صحبت 

  یفر و مانتو فس یانداختم شلوار مشک  نهیبه خودم در آ  یرا عوض کردم نگاه  میاتاق رفتم و لباس ها
که  دمیکش میپشت چشم ها  یپنهان کردم و خط چشم دیشال سف ری ام را ز یلخت مشک یموها

دوشم انداختم و ازاتاق خارج شدم. پدر   یرا رو فمیبا خط چشم درشت شدند ک امیمشک یچشم ها
پاساژ   کلرا داد از آنجا رفت بامادر و مهسا   ییبه من و مهسا تذکر نها نکهیما را تا بازار رساند وبعد ازا

بلوز   هیکرد مادر هم   دیکه بهم وصل بودند خر دیسف یبلوز و شلوار مشک هیو باالخره مهسا از میرا گشت
 را بپوشم.   نیکرد و گفت با ساپورت ا دایمن پ یو دامن قشنگ برا

 واقعًا قشنگه؟ -

 با حرص گفت:  مهسا

 ی پرسیکه م شهیبار دهم م نیآره بابا قشنگه ا-

 دایتو که زن عمو آ دهیکه گوش نم گمیبه مامان م ی مهسا تو رو خدا تو درکم کن من هر چ یوا-
  کنهیچقدر چرت و پرت بار آدم م  یشناسیم

 زد و گفت:  یلبخند



 انتقام 

12 
 

  میباش کی اونجا ش دیبا ینامزد میبر میخوایسرت م  یچادر بکن  هیکه  ستیاما قرار ن فهممیم-

 انداختم و گفتم:  نهیبه خودم در آ یدادم و نگاه رونی ب  ینفس

 نباشه   ی  گهید یکس میجز عمه مر دوارمیمن خودم از لباس خوشم اومده ام-

 و گفت:  دیکش یپوف کالفه

 خونه خسته شدم میرو بخر تا بر  نیهم یار یاوف مهتاب چقدر بهونه م-

 نثار مهسا کردم و گفتم:  یغره ا چشم

   رونی حاال هم از اتاق برو ب رم ی گیرو م نیباشه هم -

به من   یآمدم مادر نگاه رونی را عوض کردم و ازاتاق ب  میرفت لباس ها رونی که از اتاق پرو ب مهسا
 انداخت وگفت: 

 خوشت اومد؟  -

زن   کیکه نسبتًا  یبه عالمت مثبت تکان دادم که مادر لباس رااز دستم گرفت وبه فروشنده ا یسر 
 گذاشت و به سمت من گرفت و گفت:  یلون یس را داخل نابود داد آن زن لبا انسالیم

 مبارکتون باشه  -

سوار   یآمد و همگ قهیمادر به پدر زنگ زد و بعد از چند دق میزدم و با هم از بازار خارج شد یلبخند
 .میو ناهار را در آنجا خورد میو به سمت رستوران رفت  میشد نیماش

  دمیدامنم پوش ریز  یدار را به تن کردم و ساپورت مشک ن ینمانده بود بلوز و دامن چ یز ی شب چ تا
آمدم با   رونیکردن مانتو و شالم را به دست گرفتم و از اتاق ب  شیفر دادم و بعد از آرا یرا کم میموها
 به سمت او برگشتم با ذوق گفت:  عی که مهسا زد سر یسوت

 خانم   نیا ی اومدن خواستگار  کنهی فکر م ندونه  یعروس خانم هر ک نیبه به بب -

 مهسا کردم و گفتم:  پی به ت ی اشاره

  یاز من ندار  ی تو هم دست کم-
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 با لبخند گفت:  مادر

 شما دوتا هست    یکه عروس مینیاون روز هم بب  شاهللیا-

 اخم کرد و گفت:  پدر

گلم به سرعت شوهر   دست یدخترا ذارمیکه من نم دیکن رونی از فکرتون ب یفعالً ازدواج و خواستگار -
   یدخترا چنیکنارم باشن و لذت ببرم از هم دیکنند حاال حاالها با

و با   میدیدر سکوت به مقصد رس   میو با هم از خانه خارج شد میپدر داد لیتحو یو مهسا لبخند من
  راهنیفاطمه را در پ میخدمتکار در را باز کرد وارد که شد میرا که زد فونیآ میشد  ادهیپ  نیهم از ماش

  لی وک یوقت  ازکرده  ادهیصورتش پ   یرو  یمیمال شیرا فر کرده و آرا شیکه موها دمیرنگ د یبلند آب 
  جانیسنگ تمام گذاشته بود با ذوق و ه شینامزد یامشب برا یکم سر و کار داره ول  شیشده با آرا

 به سمت ما آمد و گفت: 

   نیخوش اومد  بای زن عمو ز یوا-

 با لبخند فاطمه را در آغوش گرفت و گفت:  مادر

 خوشحال شدم   یلی خ دمیشن یمبارکت باشه وقت زمی عز-

 لبخند به سمت پدر آمد و گفت:  با

 ن؟ یسالم عمو مسعود خوب -

 زد و گفت:   یهم در مقابل لبخند او لبخند پدر

 تو بهتر شدم   ینامزد دنیبا شن-

 فاطمه پر رنگ تر شد و گفت:  لبخند

   یلطف دار -

 انداخت و گفت:  یمن و مهسا هم نگاه به

 ن؟ی حالتون چطوره خوب-
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 گوشم گفت:  ری آرام ز مهسا

   کنهی م ینیر ی خودش یچطور  نیبب -

 آرام گفتم: یل یبه مهسا کردم و خ یبه فاطمه و نگاه یوحشت نگاه  با

   شنوهیوقت م هیدهنت ببند دختر -

 کرد و گفت:  یلبخند بر لب از فاطمه روبوس  مهسا

   یخوشحال شدم نامزد کرد یلیخ   زمیمبارکت باشه عز-

زن عمو و عمو را که  میشد الی کرد و هر پنج نفر وارد و یکرد و با من هم سالم و احوال پرس  تشکر
 زن عمو کنار عمو منصور نشست و گفت:  یرا فرا گرفته بود و بعد از روبوس  الیصداها کل و میدید

 ادیمسعود به موقع م شهیمثل هم  نیکه اومد نی خوشحالم کرد یل یخ-

 

 انداخت و گفت:  گرشید یپا یرا رو ش یطبق معمول پا پدر

   امیممکنه سر وقت ن  ری برادرزادمه. غ ینامزد-

 زد و گفت:  یلبخند دایعمو آ زن

  ومدهین میو هنوز مر شهیم دایدوماد پ یخونواده  یکم کم سر و کله -

 برخاست و گفت:  شی فاطمه با ذوق از جا دیموقع زنگ خانه به گوش رس همان

 هم اومد  میعمه مر یوا-

به همراه شوهر و   میعمه مر دینکش یخارج شدند طول الیاز و دایذوق به همراه زن عمو آ با
مبل نشستند  یجداگانه رو کیکردن و هر  یشدند با تک تکمان سالم احوالپرس   الیوارد و  شیپسرها

و    یجز مهربان  میدر من فرا گرفت در خانواده عمه مر یجان ی شوق و ه میعمه مر یبا حضور خانواده 
آن ها  یداشت که هر دو دی فرزاد و فر یاز غم و غصه نبود عمه دو پسر به نام ها یبو  یخوشبخت
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به نام کاوه شد و    یز پنج سال ازدواج صاحب پسر اول بود بعد ا یازدواج کرده بودند فرزاد که بچه 
 بچه دار شدن ندارند.   یچون پارسال ازدواج کرد به گفته خودشان آمادگ دیاما فر

 آمدم   رونیفرزاد از فکر ب  یبا صدا 

   گستید ییروحش جا نجاستیجسمش ا  ستین  نجایمهتاب که اصالً ا-

 گفت:  یز یآم  طنتی بعد با لحن ش و

   کنمی بگو من خودم با پدرت صحبت م یاگه عاشق شد م؟یما خبر ندار ی کلک نکنه عاشق شد-

 زدم و گفتم: یکج  لبخند

   ؟یباز تو نمکدون شد-

  یتو عاشق شد دونم یمن که م شنیبار عاشق م هی ایدن نیهمه تو ا هیخوب مگه چ-

  شمیعاشق نم یسادگ  نیآقا فرزاد من به هم ری نخ-

 گفت:  عیکه پدر سر دیبگو  یز یخواست چ فرزاد

 عاشق شدن و ازدواج کمه  یفعالً سنش برا شهیاگه عاشق بشه که با خودم روبه رو م -

 کرد و گفت:  ینچ نچ فرزاد

که  نمی بیم  دشویسف یازش گذشته بخدا از اون دور دارم موها یمسعود دختر شما سن  یی بابا دا یا-
 شده   ریچه قدر پ

 حرص گفتم:  با

   ؟یحرف بزن یکه الک  یاه فرزاد باز تو اومد-

 باال آورد و گفت:  میرا به عالمت تسل دستش

 مثل تو حرف بزنم  یغرغر  رزن ی من غلط بکنم با پ-
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و   نمیبلند بشم و به حساب فرزاد برسم که مهسا دستم را گرفت و وادارم کرد بنش میاز جا خواستم
 گفت:  رلبیز

 حرص نخور  -

 نثار فرزاد کردم و گفتم:  یغره  چشم

   کنه؟ی تو رو تحمل م یزنت چطور -

 و گفت:   دیکش ینازک غیفاطمه ج  دیکه باز زنگ خانه به گوش رس  دیبگو یز ی چ خواست

 آمدند یوا-

 مانیاز جا ی نامزدش استرس گرفته بود همگ  دنیبا د یبود و انگار بدجور  دهیاز صورت فاطمه پر رنگ
و بعد از   می ماند رهی پوش و با احترام بودند خ کیکه فوق العاده ش یو با آمدن زن و مرد میبلند شد
کردند و   ی سالم و احوال پرس ینامزد فاطمه باشد از همگ زنمی وارد خانه شد که حدس م یآن پسر 
 نشستند.  ییرایاز پذ یگوشه 

از مهسا   بود  یشام را آماده کردند ربع ساعت یو بعد از رقص و شاد میدو ساعت بود آنجا بود کینرد
 به مادر انداختم و گفتم:  ینگاه  مینداشتم ن یخبر 

 مامان پس مهسا کجاست؟  -

 باال انداخت و گفت:  ی شانه

 که شام آماده شده   ادیکجاست برو بهش بگو ب  دونمیواال دخترم نم-

مهسا   یباال بودند رفتم و با صدا یبلند شدم به سمت چند اتاق که طبقه  میتکان دادم و از جا یسر 
را   یکرد اما با حضور من هول شد و گوش یصحبت م یبود به سمت اتاق رفتم با کس  یکه داخل اتاق

 خاموش کرد کامل وارد اتاق شدم و گفتم: 

   ستی ازت ن یخبر  ؟ ییمهسا معلوم هست کجا-

 ِمن کنان گفت:  ِمن
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  نیی تو برو پا امیاالن..م-

به خودش که رنگ از    یداشت آن را پنهان کند و نگاه یهمراهش که سع یبه گوش ینگاه  مشکوک
 بود انداختم و گفتم:  دهیصورتش پر

 افتاده؟  یاتفاق -

 تکان دادو گفت:  یسر  تندتند

  فته؟ی قرار ب یچه اتفاق  زمی نه عز-

 ی کرد یصحبت م   یبا کس یآخه داشت-

 کردم   یآها..آره با دوستم صحبت م -

 کیدوتا کردم و کنار مادر نشستم مادر نزد یک یباال انداختم و از اتاق خارج شدم پله ها را  ییابرو
 گوشم شد و گفت: 

  ؟یکرد  دایشد مهسا رو پ یچ-

 کردم   داشیآره پ-

 تکان داد و گفت:  یسر 

 می ن یبش ز یسر م میبر  ایب-

چهارنوع غذا درست کرده بودند که دو نوع  مینشست زیو دور م  میرفت یهم به سمت سالن غذاخور  با
 عیسر دایمهسا هم به ما ملحق شد که زن عمو آ  دینکش یمورد عالقه مهسا بود طول  یاز غذاها غذا

 گفت: 

  ؟ی مهسا جون کجا بود-

 زد و گفت:  یلبخند کم جان  مهسا

  زدمیدوستم زنگ زده بود داشتم با اون حرف م -
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 نیدخترعموت هست ا یامشب نامزد یهست  بسالمت وا االن چه وقت حرف زدن با دوستت-
  فتهی نم  یاتفاق خاص چیچندلحظه ه یکنار برا دیها رو بزار یگوش

 شده بود گفت:  یحرص یکه بدجور  مهسا

  دایزن عمو آ دهیبه دختر شما نرس یضرر  چیصحبت کردن من با دوستم ه-

که  دایو مهسا گوش کنند زن عمو آ دایزن عمو آ یبا دقت به گفت وگو هیبود بق یجمله کاف   نیهم با
اوضاع دهانش را بست و مشغول غذا خوردن شد ما هم در سکوت   دنیبا د دیبگو یز ی خواست چ

 در فضا حکم فرما بود.  یسکوت بد میمشغول غذا خوردن شد

 میخانه بود کینزد میشد نیسوار ماش یو بعد از خداحافظ میدوازده بود که بلند شد کینزد ساعت
 که پدر گفت: 

 صحبت نکن   یمهسا مگه من صد دفعه به تو نگفتم با زن عموت اون طور -

 گفت... یچ ن یدیبابا آخه مگه نشن-

 صحبت مهسا آمد و گفت:  انیم به

 .یاحترام اون رو نگه دار   دیتو با یگفت ول  یچ دم یخوب شن   یلیآره خ -

 

 . میکه خواستن بگن و ما دهنمون رو ببند یاونا هر چ  ستیقرار ن -

 که از صحبت مهسا کالفه شده بود گفت:  پدر

  ادی ب شی پ  یمشکل خوامیکن نم تی رعا  کنمیمن تذکرمو دادم خواهش م-

 پدر گذاشت و گفت:  یبازو یدستش را رو مادر

 نزده. دایبه آ یخودت رو ناراحت نکن، مهسا هم که حرف بد-

 ادامه داد. ینندگتکان داد و به را یسر  پدر
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برخاستم و به  میهفت بود از جا ک یخور گوشب همراهم از خواب بلند شدم ساعت نزدبا زنگ  صبح
آمدم با پدر روبه رو   رونی ب ییکه از دستشو  نیبه دست و صورتم زدم و هم یرفتم آب ییسمت دستشو

 شدم  

 بابا   ری صبح بخ-

 با لبخند گفت:  پدر

   رسونمتی آماده شو خودم م  زمیعز ری صبح بخ-

   دیشما زحمت نکش  رمیبابا من خودم م  ستی الزم ن-

 شرکت   رسونمیبرم سرکار تو هم م خوام ی دخترم؟ من که م  یزن ی م هیچه حرف نیا-

 تکان دادم و گفتم: یسر 

  شمیآماده م عیچشم االن سر-

داده بود   هی لباس از اتاق خارج شدم پدر هم حاضر و آماده به اپن تک  دنیسمت اتاق رفتم و با پوش به
 میشد نی و با هم سوار ماش  میآمد رونی برد از خانه ب یوقت نم   دنیدر لباس پوش شهیمثل خودم هم

 دادم که پدر گفت:  یپخش شده بود گوش م نیکه ماش  یمیدر سکوت به آهنگ مال 

 ؟یهست که بخور  یز یاونجا چ یصبحونه نخورد-

 آره  -

 دوباره گفت:  یتکان داد و بعد از مکث طوالن یسر 

 ست؟ یاون پسره که دور وبرت ن-

 تکان دادم و گفتم:  یبه عالمت منف یکنند سر  یرا باز م   یعیرف  یدانستم پدر آخر بحث آقا یم

 نه بابا  -

  یز ی پدرت چقدر عز یبرا  یدون یتو که م  ستیراحت باشه؟ مطمئن باشم دور و برت ن المیخ-
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 پدر دادم و گفتم:  لیتحو یلبخند

  یو محترم تی مرد فوق العاده با شخص یع یرف یمن به مامان هم گفتم آقا د یباباجونم نگران نباش-
 کنه   کی بخواد خودش رو کوچ یهست فکر نکنم به اندازه کاف

 تکان داد و گفت:  یسر  پدر

 طور باشه. نیهم  دوارمیام-

 شدم.   ادهیپ  نیکردم و از ماش یبه شرکت از پدر خداحافظ  دنیرس زدم و بعد از یلبخند

عصر تا شب هم در آنجا بود در    نی کرد و همچن یبود و صبح تا ظهر در آنجا کار م یپدر عطار  شغل
  یم میکه داشت یشناختند به هر حال هم من و هم مهسا به شغل   یمحله معروف بود و همه پدر را م

 . میبخوا پولبار هم نشده از پدر   کیو بعد از چهارسال تا حاال   میاوری در ب درآمد خودمان را میتوانست

 زد و گفت:  یشرکت که شدم حضور بهار را کنار خودم احساس کردم پوزخند  وارد

   شدیخوب م یلیخ  یومدیم  رتری د یکم-

مضخرفه اش  یخواهد با حرف ها  یبه حرفش نکردم و به راهم ادامه دادم اول صبح م یا توجه
در وارد اتاق شدم   یو با تقه  دمیکش یو نفس ستادمی ا ئسیصبح را به گند بکشاند پشت در اتاق ر

 زد و گفت:  یمن لبخند دنیسرگرم بود با د شیجلو یبا برگه ها   یصندل یرو ز ی پشت م یرستم یآقا

 مهتاب  ری صبح بخ-

 تکان دادم و گفتم: یسر 

   یرستم   یآقا ری صبح بخ-

 بزاره  زتی م یمربوط به جلسه رو یگفتم برگه ها یبه خانم دهقان یبه کارات برس   یتونیم-

  کنمیم  یچشم االن بررس-



 انتقام 

21 
 

 ادیز یبرگ ها و متن ها  دنی نشستم و با د  یصندل  یرفتم رو  زیآمدم و به سمت م رونیاتاق ب  از
و بعد از   دمیخر کی و ک  ریشرکت رفتم ش یو به سمت بوفه  دمیکش یشکمم بلند شد کالفه پوف یصدا

 به سمت اون برگشتم   یعیرف یآقا  یرفتم که با صدا زی خوردن باز به سمت م

 مهتاب جون  ری صبح بخ-

راحت با من    نطوریوقت ا چیجوابم رد بود ه نکهیجواب او را دادم بعد از ا رلبی باال انداختم و ز یابرو
 اما امروز...  زد ی صدا م یل یکرد و من را به فام یصحبت نم

را به سرعت تمام کردم با حضور بهار نگاهم را از   میکارها  ازدهی یها کیکار شدم و تا نزد مشغول
 گرفتم و به او چشم دوختم توریمان یصفحه 

 ه؟یچ  نجایا  سادنتیوا لیاالن دل-

 باال انداخت و گفت:  ی شانه

  ستادمیا  نجایبا ما داره به اجبار ا  یصحبت  یرستم یچون آقا یول  ستمیتو با  زیندارم سر م  یعالقه -

 کردم و گفتم:  میروبه رو یبه مبل ها ی اشاره

  یستیبا  نجایا یاجبار مجبور نبود یو هم رو شدی هم پات خسته نم ین یاونجا بش یتونستیم-

 کرده بود گفت: که طبق معمول لج  بهار

 ه؟ یمشکل تو چ ستمیبا خوادیدلم م-

   ستادمیا نجایاجبار ا یرو یگیکه م گمیندارم به خاطر خودت م  یمن که مشکل-

بلند شدم    یصندل  یبه سمت ما آمدند از رو یع یرف یو آقا یرستم یکه آقا دیبگو یز ی خواست چ بهار
 با لبخند گفت:  یرستم یکه آقا

   رمیبگ  کیجشن کوچ  هی خوامیآخر هفته م-

 تمام گفت:  ییبا پرو بهار

   ؟یچه جشن-
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 را دعوت کنم   میهمسرم حامله است و خواستم دوست و همکارها-

 ذوق زده گفت:  بهار

 خوشحال شدم   یل یهمسرتون حامله است خ یوا-

 به من انداخت و گفت:  یزد و نگاه یلبخند یرستم یآقا

   ای مهتاب تو هم ب-

 اما...-

 آمد و گفت: صحبتم  انیم به

  شمی خوشحال م نیای با مادر و پدر و خواهرت ب ی بر  ییجا ییتنها زارهینم  شناسمیپدرت رو م-

   میایب میفکر نکنم بتون یممنون ول -

 کرد و گفت:  اخم

 نکن به پدرت زنگ بزنم و با او حرف بزنم   یکار  ؟یباز تعارف کرد-

 گفتم:  عیسر

 کنم   ینه نه خودم با پدر صحبت م-

 زد و گفت:  یلبخند

 خوبه  -

 رفت و آن را در آغوش گرفت و گفت:   یرستم یبه سمت آقا یع یرف یآقا

 خوشحال شدم   یل یخ-

 گذاشت و گفت:  یعی رف یآقا یشانه  یدستش را رو یرستم یآقا

 ممنون -
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سرم را باال    یع یرف یآقا نینشستم اما با نگاه سنگ میبه سمت اتاق رفت سرجا  یرستم  یکه آقا نیهم
 نشست و گفت:  شیلب ها یرو  یگرفتم پوزخند

  دیرس  یهمکارا م هیتو هم به گوش بق  یخبر حاملگ  میکن  یکه با هم عروس یکرد یاگه قبول م-

و  ستادهیکردم که چطور مقابل من ا یاو را تماشا م  یکردم و با سکوت کردن داشتم گستاخ اخم
گفتم و  ینم یز یبستم و چ ی بود دهانم را م  یجوابم منف  نکهیزند قبالً به خاطر ا یراحت حرف م 

نگار  ا ز آمد اما با یکمتر دور و بر من م  زنمی حرف نم  دید  یم یداشتم او هم وقت یاحترام او را نگه م
 شروع کرده  

رو قبول   ن یا کنمی فرق داره خواهش م یلیخ  یرستم یمن و شما با مسئله آقا  یمسئله  یع یرف یآقا-
   میخوریکه ما بدرد هم نم  دیکن

 کرد و گفت:  اخم

 که من بخوام خودم رو به تو نشون بدم   یتو به من فرصت نداد -

 باال انداختم و گفتم:  ی شانه

که با هم  ستمیهم ن یدختر  ن یکه به شما فرصت بدم همچ تونمیبه شما ندارم نم  یعالقه  یوقت-
   نیهست یچطور آدم   نمیو بب  میدوست بش

جا تموم شده تو همون طور   نیهم هیفکر نکن قض  یکه چرا من رو انتخاب نکرد یفهم ی به موقعش م-
 که برگردم  یکن یمو اون روز التماسم  شکونمیدلت رو م  یروز  هیمن هم  یکه دلم رو شکوند

حرف را به من   نیداشت ا ییبود با چه رو یماندم عجب مرد گستاخ  رهی خ یع یرف  یبه آقا رتیح  با
 گفتم: یمحکم و جد زدیم

 د؟ یکن یم  دیتهد نیدار-

 برداشت کن من حرفم رو زدم   یهر طور دوست دار -

  د یصحبت کن  ینطور یبا من ا  نیشما حق ندار-
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 زد و گفت:  یصدادار   پوزخند

   یکنیالتماس م  یکه با من تنها باش  قهیچند دق یبرا یکه چطور  مین یبیاون روز هم م-

که چند فاصله از من   زشی صحبت کردن را به من نداد و به سمت م یکه اجازه  میبگو یز یچ خواستم
 آنجا بود رفت. 

رفتم برخالف    رونی ز شرکت بکردم ا یخداحافظ  یرستم  یاز آقا نکهیرا کردم و بعد از ا میعصر کارها تا
گرفتم و به    ینکردم تاکس  یکردم امروز از او خداحافظ  یم  یخداحافظ   یعیرف یکه از آقا  گهید یروزها

 که وارد خانه شدم مادر با لبخند گفت:  ن یسمت خانه رفتم هم

 نجاست؟ یا یحدس بزن ک -

 شدم و گفتم:  رهی به مادر خ یسوال

 ؟ یک-

 ن یری ش-

 ذوق گفتم:  با

 اومده؟   یواقعًا ک-

 هم نشده  قهیپنج دق-

به سرعت خودم را به او رساندم و آن را در    نیریش دنیرفتم و با د ییرایبه سمت پذ یخوشحال با
 آغوش گرفتم و گفتم: 

 جون چقدر دلم برات تنگ شده بود  نیری ش یوا-

 منم دلم برات تنگ شده بود  زمی عز-

 فتم: جدا شدم و گ  نیریآغوش ش  از

 زود بگذره    نقدریماه عسلتون ا کردمیفکر نم  یکه اومد ی خوشحالم کرد یل یخ-
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 زد و گفت:  یپر مهر  لبخند

 بزنم   یسر  ه یبهت قول دادم بعد از ماه عسل حتمًا بهت -

 قولت قوله  شهیمثل هم-

 کرد و گفت:  یخنده  تک

 برات حرف دارم    یلیکه خ  نیبش-

 تو اتاق   میبر ای ب نجا؟یچرا ا-

مبل انداخته بود برداشت و به سمت اتاق رفت به سمت آشپزخانه   یرا که رو فشیتکان داد و ک  یسر 
 رفتم و گفتم: 

 تو اتاق   اریهم ب ییرای پذ لیوسا میمامان ما تو اتاق هست -

 زد و گفت:  یلبخند مادر

   نیباشه دخترم راحت باش-

 و گفتم:  تخت نشسته بود نشستم  یکه لبه  نی ریسمت اتاق رفتم و کنار ش  به

 ماه عسل بهتون خوش گذشت؟  نمی کن بب فیخب تعر-

 حواسش به من بود    نیحس  یکه چطور  یاونجا بود دیمهتاب با یبود هر چقدر بگم کم گفتم وا یعال -

 کرد    تیاحساس مسئول  ینه بابا پس اقا کم-

 به من بود یل یحواسش خ میاونجا که تنها بود-

 زدم و گفتم:  یلبخند

 چقدر خوشحال شدم   دنتی با د  یدونینم ن یریش ی خوشحالم کرد یل یخ-

 طور  نیمنم هم-
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 آورد و گفت:  رونیب ی لون ینا فشی داخل ک از

 اوردم  یاز اونجا برات سوغات یراست-

 گرفتم و گفتم:  نیریرا از دست ش  لونینا یخوشحال با

  ید یچرا زحمت کش یوا-

 نکنم؟  یکارا نیدوستم همچ نیبهتر یبرا  یعنی هیحرفا چ نیا-

 زدم و گفتم:   یطونی ش  لبخند

 من هستم  رهی م ادتی گهید ینی آقا بب نیمن فکر کردم اگه حس -

 گرفت و گفت:  میاز بازو یشگونین

طور به   نی کردم هم   یتو خونوادت دعا م یطور برا نیبره مشهد که بودم هم  ادمی شهیمگه م ونهید-
 بودم   ادتی

 را در آغوش گرفتم و گفتم:   نیریش

   یدختر ممنون بابت سوغات یتو عال -

 آغوشم جدا شد و گفت:  از

 اد؟ ی خوشت م  نیبازش کن بب یراست  کنم؛ی خواهش م-

  یرا م یبلند بنفش که چشم هر کس راهنیبه آن انداختم پ یآوردم و نگاه رونی ب لونیرا از نا لباس 
 زدم و گفتم:   یگرفت لبخند

 تو رو انتخاب کنه   دیبا نیحرف نداره الحق که حس  تقه یسل شهیمثل هم-

قرار داد و  زی م یآن را رو یوارد اتاق شد هر دو یو چا وهیم ین یموقع در باز شد و مادر با س همان
 به لباس بنفش رنگ که در دستم بود انداخت و گفت:  ینگاه

 ؟ید یچرا زحمت کش زمیلباس گذاشته عز نیبهتر یدست رو شهیخانم مثل هم نیری به به ش-
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 زد و گفت:  یلبخند  نیریش

  نیمن هست یشما مثل مادر نداشته   دیزنی م هیحرفا چ نیا-

 زد و گفت:   یطونیلبخند ش  نیری زد و از اتاق خارج شد ش  یلبخند پر مهر  مادر

 چه خبر هنوز دور و برت هست؟  یعیرف  یاز آقا-

 و گفتم:  دمیکش یپوف کالفه

   دارهیهنوز دست از سرم برنم م یاومده خواستگار شی هفته پ کی  نیانگار هم یذشته ولدو سال گ-

 گفت:  رتیباح 

 شده؟  یچراچ-

 گفتم نیری ش یبرا از ی تاپ ری رااز س زیچ همه

 

 ی رو بگ  زیبه پدرت همه چ  دیبه نظر من با-

 برم شرکت   دهیاجازه نم گهیاگه بابا بفهمه د ؟یگیم یمعلوم هست چ نیری ش-

عالمه شرکت هست برو   هی ستی ن  یرستم یدونه شرکت اون هم مال آقا هیخب تو تهران که فقط -
 کار کن  گهید یجا

 شرکت چقدر تالش کردم تا تونستم من رو استخدام کنند   نیمگه هم ادی م ری سخت گ-

 تکان داد و گفت:  یسر 

 استعفا بده  یشیم  تی اونجا اذ یدار  یدونیاگه م یمهتاب ول  یدون یهر طور خودت م-

برخاست   ش ی از جا یبا خوشحال ن یری وارد اتاق شد ش جانی موقع در باز شد و مهسا با ذوق و ه همان
 و مهسا را در آغوش گرفت  

 چقدر خوشحال شدم   یدون ینم یمامان گفت تو اومد یجون وقت  نیری ش یوا-
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 آمد و گفت:  رونیاز آغوش مهسا ب نیریش

 تو و مهتاب تنگ شده بود که نگو  یدلم برا نقدریا-

 تخت نشستند. یزد و هر دو لبه  یلبخند مهسا

آقا به او زنگ زد بعد از  نیحس  نکهیکنارمان بود و بعد از ا نیری ساعت هشت ش یها کینزد تا
 از خانه رفت.  یخداحافظ 

و شروع به   مینشست زی دور م یهمگ زی م دنیساعت به خانه بازگشت و بعد از چ میهم بعد از ن پدر
  یخودش دست به کار م یرستم  یگفتن اما اگر نگم آخر آقا یداشتم برا دیترد  یکم  میخوردن کرد

 کردم و گفتم:  یگذاره تک سرفه  یعنوان نم چیدارم پدر به ه ن یقیشود و اون موقع 

 بابا  -

 را باال گرفت و به من چشم دوخت مادر و مهسا هم منتظر به من چشم دوختند   سرش

 ست حامله  یرستم  یهمسر آقا-

 زد و گفت:  یلبخند پدر

 زنگ بزنم   یرستم یباشه فردا به آقا ادمیواقعًا؟ چقدر خوب -

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

 گرفته ما هم دعوت کرده  یآخر هفته مراسم کوچک یبرا-

 گفت:  رتی با ح مادر

 داشت ما هم دعوت کنه؟  ی وا چه لزوم-

 مراسم فقط همکارا و دوستاش هستند  نیا یانگار -

 باال انداخت و گفت:  یابرو پدر

   میری باشه م-
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 گفتم:  رتیح  با

 واقعًا؟ -

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت:  یسر 

   میدعوتمون کرده زشته جواب رد بد-

 گفتم:  رلبیتکان دادم و ز یسر 

 خدا رو شکر  -

 کرد   خیبا جمله مهسا تمام بدنم  اما

 اون پسره چلغوز هم هست   ادی به احتمال ز-

  یاز گوشت در دهانش م یبه پدر انداختم اخم کرده بود و همان طور که تکه  یوحشت نگاه  با
 گذاشت گفت: 

  میندار یما با او کار -

 به من کرد و گفت:  ینگاه

 میایم  نمیسنگ میری م نیسنگ-

رفتم حق  یو همان طور که به سمت اتاق م  میرا جمع کرد زی تکان دادم و بعد از خوردن شام م یسر 
 به جانب گفتم: 

 ؟ی ار یم  یعیرف یپدر اسم آقا یمهسا چرا جلو-

 سمتم برگشت و گفت:  به

 اد یمطمئن باش حتمًا م  یایم یمراسم دار   نیا یبفهمه برا یوقت-

 ه  اون هم دعوت کرد ی رستم  یآقا ادیخب ب -
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از اون  دمیمرموزه با نگاه اول فهم ی لیدور و برت باشه اون پسر خ ادیدرسته؛ اما من خوشم نم-
   ستیآروم و ساکت ن یپسرها

هر   یگذشته ول انی دوسال از اون جر ین یبی بابا نزن خودت که م یحرفا رو جلو  نیمهسا تو رو خدا ا-
  دهیروز داره بهم تذکر م 

 کنهی م تتیاون دختر بهار هم اذ  یع یرف یتو جز آقا ؟یخودت رو عذاب بد نقدریا یخوای مهتاب چرا م-
اونجا   یر ی م یوقت  خوامیداشتند من نم یآنها با تو برخورد بد یهر دو یچطور  دمیدو سه بار هم د

   یطور به خاطر بابا تو ترس و لرز باش نیحالت گرفته بشه و هم 

 درکم کن  کنمی بشم خواهش م یتو شرکت منش تونمیم یدارم به سخت  اجیشغل احت نیمهسا من به ا-

 و گفت:  دی کش  یکالفه پوف مهسا

   یبابا هست نی اولت ع یخونه  یر یهم بگم تو باز م  یمن هر چ-

 که لرز به تنم افتاد. دیدر را بهم کوب یرا به شدت باز کرد و بعد از وارد شدن طور  در

و از   دمیخواب آلودم کش یبه چشم ها  یشدم دست خیس  میهمراهم سرجا یزنگ گوش یبا صدا صبح
به دست و صورتم زدم و بعد   یرفتم آب ییرختخواب دل کندم تخت را مرتب کردم و به سمت دستشو

  دمیساعت به شرکت رس  میراه افتادم و بعد از ن ادهیلباس از خانه خارج شدم تا شرکت پ دنیاز پوش
  دیبه گوشم رس یع یرف یقاآ یرا داخل شرکت نگذاشتم که صدا میپا وزهن

 ر ی صبح بخ-

 برگشتم و خشک گفتم:  یع یرف  یسمت آقا به

 ر یصبح شما هم بخ -

 شرکت    انیزود م نی شد زی سحرخ داً یجد-

 تا به کارام برسم   امیزود م  نیکار دارم به خاطر هم یل یخ-

 باال انداخت و گفت:  یابرو
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 هم خوب   یل یخ-

دوم  یهر دو در سکوت به طبقه  میوارد شرکت شدم و با هم سوار آسانسور شد ی صحبت بدون
  ینشست و هر از گاه زی هم پشت م یعیرف ینشستم آقا زی از آسانسور خارج شدم و پشت م میدیرس

که  قهی چون هردق زدیاعصاب من را بهم بر خوادیم  یل یانداخت انگار دلش خ یبه من م ینگاه
وارد   یرستم  یآقا دینکش  یشود طول یو مشغول کار م زندی م یپوزخنداندازد  یمبه من  ینگاه

 زد و گفت:   یلبخند یرستم ی برخاستم که آقا میشرکت شد با احترام از جا

 مهتاب جون حالت چطوره؟  ری صبح بخ-

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ن؟ یممنون شما خوب-

 انداخت و گفت:  یع یرف یبه آقا یو با سر جواب من را داد نگاه دیکش  ینفس

 ؟ یخوب   یعل  یچطور -

 به من انداخت و گفت:  ینگاه  میزد و ن یلبخند

بهتر   یلی خشک با من رفتار نکنه خ نقدریاما اگه اخم نکنه و ا شمیخوب م یلی ها خ  یبعض  دنیبا د-
  شمیم

نشستم  میانداختم و سرجا ریسرم را ز دهیبه من انداخت که من با رنگ پر ینگاه یرستم یآقا
 نکرد و وارد اتاقش شد.  یصحبت

 

 و محکم گفتم:  یشد که با لحن جد  یداشت پرو م یادیز گهید

احترامتون نگه  یهر چ دیبا من صحبت کن نطوریا یرستم  یآقا یجلو نیشما حق ندار یع یرف یآقا-
   دیکن یم یرو ادهیز یدار  گهیداره شما د یحد و مرز  هی یز یهر چ  دیکن  یدارم باز کار خودتون رو م یم

 زد و گفت:  یصدا دار   پوزخند
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فرصت   یکم  دینتونست یتونم احترام خودم رو نگه دارم تو هم روز خواستگار  یهمون طور که من نم -
   نیدند جواب مثبت بدبار سوم آومده بو یو به احترام خانواده ام که برا نیبد

 حرص گفتم:  با

آخرتون   یبه گذشته نداشت دفعه یربط  چیصحبت من ه   دیبحث گذشته رو وسط نکش یع یرف یآقا-
   دیکن  یبا من صحبت م   یرستم یآقا یجلو یطور  نیهم باشه ا

 ه؟یچ  یحرص خوردنت واسه  گهیهست د انیکه در جر  یرستم یاقا-

خواهش  میخوریو به مشکل بر م  میخوریکه ما بدرد هم نم دیرو قبول کن نیا  نیخوایچون شما نم-
   نیایموضوع کنار ب  نیبا ا کنمیم

 گفت:  یگرفته ا یصدا با

 چقدر دوست دارم  یدیفهم یکاش م -

و سرتون به کار خودتون باشه   دی نکن  تمیاذ نقدریبراتون مهم هستم ا یاگه کم کنمی پس خواهش م-
   دینکن   شترشیشما ب شهیمشکالت اعصابم خورد م یسر  هیخاطر به  یکاف یمن به اندازه 

  میکرد یاون مشکالت رو با هم درستش م ن یکرد یاگه درخواست ازدواج من رو قبول م-

و   تی مرد با شخص یعیرف یدوختم اشتباه کردم که آقا تورینثارش کردم و نگاهم را به مان  یغره  چشم
  شی هر روز با حرف ها نکهیکنم با ا یم یپدر و مادر از او طرفدار  یدانم چرا جلو یبا احترام هست نم

 . زدیر  یاعصاب من را بهم م

 به خودم آمدم    یع یرف  یآقا یبا صدا 

بار   ینشده بزار برا  ریتا د دمی برات انجام م یگیم یمهتاب من واقعًا دوست دارم و هر کار  نیبب -
   تی خواستگار امی چهارم ب

عنوان  چیوسط پدر و مادرم هستند که به ه  نیاگه من به شما جواب مثبت بدم ا  یعیرف  یآقا ندیبب -
 خواهند با شما ازدواج کنم  یشما رو قبول ندارند و نم

 انداخت که من ادامه دادم  ی به من نگاه  رتیح  با
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بهتره که شما دست از سرم   ی نطور یا یبگم ول خواستمیمن نم ن؟یخواستیجمله رو م  نیشما هم -
 .  نیبردار

 ست؟ ین یدیام چیه ؟یاصالً دوستم ندار  یعنی-

 گفتم:  یو جد محکم

 . دیدلتون خوش نکن ستین یدیام چیه یع یرف ینه آقا-

از   زدمیم  یمن نگذاشت هر حرف  یبرا ی گهید یدلم سوخت اما چاره  دمیهمان دور بغضش را د از
تواند تحمل کند مشغول کار شدم    یکرد آدم تا چقدر م ی م  رونیگرفت و از اون گوش ب  یگوش م نیا

 جواب دادم  عیاسم پدر سر دنیهمراهم به صدا در آمد با د یهمان موقع گوش

 جانم بابا؟ -

 برسونمت شرکت؟  یمهتاب دخترم چرا صبر نکرد-

 نکردم   دارتونیب گهیمن هم د نیدیخواب ر ید یهم کم شبید نیمعلوم بود خسته بود-

 کرد و گفت:  یمکث

 دنبالت   امیصبر کن خودم م  یبرگشتن-

 چشم بابا جون  -

 خدافظ  -

 خدا به همرات -

 آن پدر گفت:  کیهمراهم را از گوشم جدا کردم  یکه گوش نیهم

 مهتاب  -

 کردم و گفتم:  کیگوشم نزد به

 جانم؟ -



 انتقام 

34 
 

 باالخره حرفش را زد   یداشت ول  دیگفتن ترد یکرد انگار برا یکوتاه مکث

 مراقب خودت باش  -

 گفتم:   رلبیداشت انداختم و ز یکه حال گرفته  یع یرف  یبه آقا ینگاه می ن  دمیرا فهم منظورش

   دینگران نباش-

زده   پیوارد شرکت شد ت  جانی گذاشتم همان موقع بهار با ذوق و ه زیم یرا قطع کردم و رو  تماس
رفت و به آن دست داد به سمت من برگشت و خشک    یعیرف  یبه سمت آقا یبود و با خوشحال 

لب جواب بهار را دادم و مشغول کار   ری تر بود ز نیسنگ  یل یکرد خ یبه من کرد که اگر هم نم یسالم
 شدم.  

را جمع   ملیهمراهم زد وسا  یکه پدر به گوش یتمام شد و تک زنگ  میساعت چهار کارها یها کینزد تا
پدر را   یکه شدم گونه  نیاز شرکت خارج شدم سوار ماش  یرستم  یاز آقا یکردم و بعد از خداحافظ

 و گفتم:  دمیبوس

 سالم بابا جونم حالت چطوره؟ -

 بر لب گفت:   لبخند

 کار خوب بود؟  ؟یخوبم دخترم تو چطور -

 زدم و گفتم:  یرفت لبخند یدر مغزم رژه م یعیرف یآقا  یحرف ها  نکهیا با

 بله خوب بود  -

 که گفتم:  میخانه بود  کیتکان داد و به سمت خانه رفت نزد یسر 

 امروز زود کارتون تموم شد -

دنبالت   امیهم ب نکهیگفتم حواسش به مغازه باشه قبل از ا میداشتم به منش یبانک یآره دخترم کارها-
 مهسا رو رسوندم باشگاه 
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پارک کرد   اطی را داخل ح نی پدر ماش میدیبه خانه رس دینکش یباال انداختم و سکوت کردم طول  ییابرو
 ما باز کرد و گفت:  یهر دو ی مادر در را برا میشد ادهیپ  نیو هر دو از ماش

   دیسالم خسته نباش -

 بر لب گفتم:   لبخند

   یتو هم خسته نباش  یمرس  یسالم مامان -

 گفتم:  رلبی مبل افتادم و ز یرو

 خسته بودما   شی آخ-

 به پدر انداخت و گفت:  یکنارم نشست و نگاه مادر

   نجایا انی فاطمه و نامزدش فردا عصر م-

 گفتم:  رتیح  با

 ان؟ یم یچ یواسه -

 باال انداخت و گفت:  ی شانه

   نجایا ادیفردا عصر م یزنگ زد گفت که برا  شیپ قهیچند دق-

 و گفتم:  دمیکش یپوف کالفه

   ادی با نامزدش ب خوادیخودش کم بود حاال م -

 و گفت:  دیلبش را گز مادر

 زشته به خدا ؛یزن یم  هیچه حرف نیدختر ا-

   نیری ش شی پ  رمی که زحمت بده دستمون من که سر کارم بعدم از اون طرف م  ادیم یاوف مامان الک -

 . یو به مامانت کمک کن یباش  نجایا دیواقعًا کارت زشته مهتاب فردا با-
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 شده بود، گفت:  یکه حرص  مهسا

 اوف مامان من امروز کار دارم به فاطمه هم بگو باشگاه هستم-

 کالفه شد گفت:  یمهسا بدجور  یکه از حرف ها مادر

 ... شهیبد م ی لیخ  نجایا انیو اونا ب   دیباش   رونی که شما دوتا ب شهیآخه دخترم نم -

ما باز نشه اگه عصر  یفاطمه به خونه  یکه پا اریبهونه ب هی گمیتا حاال دارم م شبیمامان من از د-
  زنهیهر روز تو خونمون چادر م ادیب

شد صبح که به شرکت رفتم   ین یزم  بینثار مهسا کرد و مشغول خورد کردن س یچشم غره ا مادر
دو خانه بودم مهسا هم که امروز به خاطر فاطمه مجبور شد باشگاه را   کیکم بود که نزد میکارها

مهسا   یگوش یآمدم نگاهم به سمت صفحه  رونی همراه مهسا از فکر ب یگوش یکنسل کنند با صدا
به من و مادر انداخت و به سرعت وارد اتاق شد   ینگاه میرا برداشت و ن یگوش  عیسر شد دهیکش
کنه مطمئنم  ینبود که پنهان کار   یدختر  نیمهسا همچ  اوردمیخودم ن یامابه رو زدی مشکوک م یکم

 مادر به خودم آمدم  یبا صدا کنهینم یه پدر و مادر پنهان بکند از من مخف اگه ب

  می درست کن  یز یچ هیشب شام  یپاک کن تا برا یسبز  یپاشو برو کم-

 برخاستم گفتم:  میکه از جا یحال  در

   ادیشام م ینگفته برا ام یفاطمه گفته عصر م-

 با تشر گفت:  مادر

دختر   ستیزشته فاطمه که دشمن تو و مهسا که ن ؟یمهتاب خواهرت بس بود تو هم اضافه شد-
  ادی خدا خوشش نم دیدر موردش بد نگ نقدریعموت هست ا

 شدم.   یو مشغول پاک کردن سبز   دمیکش یق یعم  نفس

ه ساعت ب ک یپدر   دیزنگ خانه به گوش رس یکه صدا دمیرس ینمانده بود به خودم کم  یز یعصر چ  تا
  یزود آمد مهسا هم که به اجبار مادر باشگاه را کنسل کرده بود بدجور  یخاطر فاطمه و نامزدش کم
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ما داد  یبه هر دو  یگفت که آخر پدر تذکر سفت و سخت  یم راهیبه فاطمه بد و ب  رلبی بود و ز  یحرص
 ما بسته شد. یکه دهان هر دو

 زد و گفت:  یآمدم مهسا پوزخند رونی اتاق که ب از

 اومد  نیری خانم خودش-

 بگذره    یو خوش  ریتا امشب به خ ای کوتاه ب ی کم  ری عبوس نگ افهیمهسا تو رو خدا اونجا ق-

  هیبق  یهر دومون جلو ینرفته چطور  ادمیخوب که   نیبری دختر حساب م  نیباشه بابا چقدر از ا-
 کرد   رمونی تحق

 به احترام بابا و مامان سکوت کن ینرفته ول ادمی-

از مادر و پدر سالم   یی فاطمه و نامزدش با خوش رو می رفت  ییرای تکان داد و با هم به سمت پذ یسر 
 دست داد و سالم کرد.  دی کردند به ما هم که رس

آمد   ینم رونی از زبانش ب یگر ی د زیساعت از آمدنشان گذشته بود و فاطمه جز کار و نامزدش چ  کی
 مادر روبه فاطمه کرد و گفت: 

  ومدنیو منصور هم م  دایآ یکاشک-

 زد و گفت:  یلبخند فاطمه

 خالم  ادتیاحوال بود مامان و بابام رفتن ع ضی مر یخالم کم -

 بد نباشه؟ یوا یا-

   دینگران نباش  ستین  یخاص  زیچ-

 زد و گفت:  یلبخند مادر

 گه؟ید دیینجا یشام ا-

 فاطمه با لبخند گفت:  نامزد
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 میبهتره زحمتو کم کن  گهینه ممنون د-

 تکان داد که پدر با اخم گفت:  یهم سر  فاطمه

 نیو بعد از شام خواست  دینیبش  نیبر یزود نیبعد چقدر برادرزادم و نامزدش اومدن حاال بزارم به ا-
   نیبر

 گفت:  عیفاطمه خواست اعتراض کند که مادر سر  نامزد

   یما بش یعضو خونواده  یبزود یخوای پسرم؟ م یچرا با ما تعارف دار  گهید-

همراه مهسا زنگ خورد که   یتکان داد و مشغول صحبت کردن با پدر شد باز گوش یفاطمه سر  نامزد
به سمت    یمعذرت خواه هیبرخاست و با   شیهمراهش چشم دوختم زود از جا یبه گوش میمستق

به سمت اتاق مهسا رفتم هنوز   یمعذرت خواه هیجو خسته شده بودم با  نیشد من که از ا  یاتاق راه
   دیمهسا به گوشم رس ی بود که صدا دهیدر نرس  ی رهیدستگ بهدستم 

..االن مهمون نمتیکه بب زنمیتونم باهات صحبت کنم..فردا که رفتم باشگاه بهت زنگ م یمن االن نم-)
  ایفردا ب گمی درکم کن..م ی..تو رو خدا کمشهیم یعصبان  فهمهی باهات حرف بزنم بابام م تونمینم میدار

 فعالً.(  بوسمتیمنم م زمی ..باشه عزیکن یم ی ر نطو یچرا ا نمتیتا بب

کرد    یآرام صحبت م نطوریبوده که ا یک ی پشت گوش یعنیگشاد شد  میآخر چشم ها یجمله  با
خدا  یوا زنهیمن زنگ م یهم باشه به گوش نیرینداشته و مطمئنم اگه ش یم یمهسا که دوست صم 

با باز شدن در رنگ مهسا مثل گچ   کنهیم  کاریکه در ذهنم هست باشه؟ مهسا داره چ یز ی نکنه اون چ
 گفت:  رتی شد و با ح دیسف

 ؟ یکن یم کار ی چ نجایمهتاب تو ا-

 را از مهسا گرفتم و گفتم:  نگاهم

 که..  شتیپ امیاز اون جو خسته شدم بلند شدم ب-

 صحبتم آمد و گفت:  انیم به

 ؟ یکه چ-
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 مانده بود شدم و گفتم:  رهیبه من خ  یبه مهسا که سوال میمستق

 ؟ یزدیحرف م  یبا ک یتو داشت-

 شد و ِمن ِمن کنان گفت:  دیسوال رنگ صورت مهسا سف نیبا ا  بندمی م شرط

   زدمیحرف نم  ی مـ..من با کسـ...کس -

 باال انداختم و گفتم: یابرو

 خورد   یداشت زنگ م  تیگوش  دمیخودم د-

 گفت:  یبرگشت و با خونسرد یحالت عاد به

   نیخواست بدونه چرا امروز باشگاه کنسل شد هم یاز بچه ها باشگاه بود م یکی-

 به مهسا انداختم که با توپ و تشر گفت:  ینگاه  مشکوک

 رم؟ یاز تو اجازه بگ دیحرف زدن هم با ینکنه برا ه؟یچ-

  یرا تو اتاق صحبت کردتعجب کردم که چ  یجون بد برداشت نکن فقط کم ینه آبج -

 میرفت یی رای شلوارش گذاشت و باهم به سمت پذ بی همراهش راداخل ج  یوگوش  دیکش  ینفس

 

 روز گذشت   دو

  دهیخواب  ری د یکم شبیاز خواب بلند شدم چون د میخور گوشزنگ یبا صدا ی شگیطبق عادت هم  و
و   دمیکش ی ازهیرفت خم ینم رونیخواب از سر و کله ام ب   زدمی که به صورتم م  یبودم با هر مشت آب

 گفتم:  رتی آمدم با مهسا روبه رو شدم با ح رونیب یی که از دستشو نیهم

   ؟یشد  داریچرا زود ب-

 برم باشگاه   دیبا-

 ساعت هفت؟ -
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 نداره برم   یصبح که برم باشگاه عصر لزوم گهیآره د-

از اتاق خارج شدم   نکهیلباس کردم و بعد از ا دنیپوشتکان دادم و به سمت اتاق رفتم شروع به  یسر 
 کرد    یداشت صحبت م یکه با آرام دیمهسا به گوشم رس یصدا

جونم نگران  نی..باشه امرسونمی..نه نه فقط تو دم باشگاه صبر کن من خودم م امی دارم م زمیعز-)
 نباش.. تو هم مراقب خودت باش فعالً.(  

 شمیم وونهیخدا دارم د یاز زور تعجب گشاد شد وا میشد و چشم ها خیبدنم س یموها نیاسم ام با
   به؟ی پسر غر شیخواهد بره پ یم یچ یواسه   یصبح  یکله  کنه؟ی م کاری مهسا داره چ

 کرد و گفت:   یمن اخم دنیآمد با د رونیموقع در باز شد و مهسا از اتاق ب  همان

  ؟یستادیتو باز فال گوش ا-

 گفتم:  رلبی کردم و ز یکم رنگ اخم

 نه -

که اسمش  یمهسا و صحبت کردن با پسر  ری درگ نقدریاز خانه خارج شدم ا  یگونه معطل  چیه بدون
گذاشت با اسم   یاگر پدر بفهمد مهسا را زنده نم  دمیبه سر کوچه رس  یک دمیبود شدم که نفهم  نیام

به سمت   تنباال بردم و بعد از گرف یس تاک یکه داشت تن و بدنم به لرز افتاد دستم را برا یپدر و اخالق 
شدم آرام و شمرده سوار آسانسور شدم و خودم را  ادهیپ  نیرا دادم و از ماش یتاکس  هیشرکت رفتم کرا

کرد   یصحبت م   یبه آرام ی شد که با گوش دهیکش  یعیرف یدوم رساندم نگاهم به سمت آقا یبه طبقه 
قطع کرد نگاهم  راتماس   یبه من انداخت و با دست پاچلفت ینگاه  یعیرف ینشستم که آقا زی پشت م

 یسرم را با برگه ها یکردم الک  یکار نم یاگه راستش را بخوا یرا از او گرفتم و مشغول کار شدم ول 
نه صبح بود همان طور فکرم خودبه خود به   کیبه ساعت انداختم نزد یکردم نگاه یسرگرم م  میجلو

  یشانس گوش  یخشکو به مهسا زنگ زدم اه به  اوردمیاقت ن شد آخر ط یم  دهیسمت مهسا کش
همراه مهسا زنگ زدم باز خاموش   یهمراهش را خاموش کرده بود بعد از ربع ساعت دوباره به گوش 

انداخت اما انگار با حال گرفته ام سرش   یبه من م ینگاه  یعیرف  یآقا یبود دلشوره گرفتم هر از گاه
 را باال گرفت و گفت: 

 افتاده؟   یفاقمهتاب ات-
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 دوختم که او گفت:  توریمان  یتکان دادم و نگاهم را به صفحه  یبه عالمت منف  یسر 

 شده؟  یطور  دهیرنگت پر-

 نشده   یطور  یع یرف ینه آقا-

بوق  یمهسا زنگ زدم با صدا یبود که باز به گوش  میتکان داد و مشغول کار شد ساعت ده و ن یسر 
 بوق جواب من را داد   نیو مهسا بعد از چهارم  دمیکش یق ینفس عم

 جانم مهتاب؟  -

 ؟ یسالم مهسا خوب -

 رو خاموش کردم   میتو باشگاه بودم گوش یشرمنده خواهر  یزنگ زده بود یممنون..انگار -

خودم    یلیپنهان نماند خ یعیرف یآقا یرا مشت کنم که از چشم ها میبود دست ها  یجمله کاف نیا با
 نکنم اما آخر از زبانم خارج شد  یرا گرفتم تا صحبت

  ؟ی باشگاه بود یمطمئن -

 آرام گفت:  یلی کرد و خ  یطوالن مکث

 آره چطور مگه؟-

   یچ یه-

   یبگ  یخوایشده به من نم  تیزیچ هیمهتاب تو صبح تا حاال -

 نشده   یز یچ-

 مهتاب؟  -

 برم   دیحالتو بپرسم با خواستمیمهسا من کار دارم فقط م-

 شده؟   یچ یبگ یخواینم-

 را باز کردم و گفتم:  میدهانم را قورت دادم و با زور لب ها بزاق
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 تو رو خدا راه کج نرو    یزتر ی و عز یمهسا تو از چشمام برام مهم تر -

از جانب مهسا باشم تماس را قطع کردم بغضم را قورت دادم و سرم را   یمنتظر صحبت نکهیا بدون
اون پسر   دوارمیدر ارتباط هست ام یه مهسا با پسر مطمئن شده بودم ک گهیانداختم االن د نییپا
  دمبه خو ی رستم یآقا یمهسا را داشته باشه که مهسا گول ظاهر آن را نخورد با صدا اقتی ل نقدریا

 برخاستم  میاز جا ی آمدم و با هزار بدبخت

 ن؟ یایمهتاب جان پنجشنبه که م-

 گفتم:  یگرفته  یدهانم را به همراه بغضم قورت دادم و با صدا بزاق

   امیبا خانواده ام م یرستم  یبله آقا-

 ماند و گفت:  رهی به صورتم خ  قیدق یرستم یآقا

 مهتاب حالت خوبه؟ -

   یرستم  یخوبم آقا-

 س صداتم گرفته دهیپر  یرنگت بدجور   یول-

 من خوبم   دینه، نه نگران نباش-

 مطمئن باشم؟ -

 بله -

برخاست   شی از جا یعیرف  یکه وارد شد و در را بست آقا  نیتکان داد و به سمت اتاق رفت هم یسر 
 نشستم که او گفت:  یصندل یو به سمت من آمد رو 

 دکتر   میمهتاب اگه حالت بده تا بر-

   دیبه کارتون برس دینگران من باش  خواد یمن حالم خوبه شما هم نم یع یرف یآقا-

 غرغرکنان گفت:  رلبینثارم کرد و ز یغره ا چشم
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   یشیکباب م یثواب کن یخوایم-

  نکهیشد از ا  یکردم کمتر به فکر مهسا برم اما نم یدادم و مشغول کار شدم سع رونیب  یق یعم  نفس
با دوست   ی شد من مشکل یم خی بدنم س یاو رفته و دو سه ساعت کنار او بوده موها شیصبح به پ 

 دهد. ینشان م یکه اگر بفهمد واکنش بد  دمیترس یاز پدر م  یشدن با پسر نداشتم ول 

شدم و به    یآمدم سوار تاکس رون ی از شرکت ب المیرا کردم و بعد از جمع کردن وسا میعصر کارها تا
 سمت خانه رفتم. 

 

به   یکرد نگاه یو احوالپرسسالم  یی آمد و با خوش رو رونی از اتاق ب عی وارد شدن به خانه؛ مهسا سر با
 اطرافم انداختم و گفتم: 

 پس مامان کجاست؟ -

 رفت مغازه کنار بابا  -

مهسا به   ی در نخورده بود که صدا ی رهیباال انداختم و به سمت اتاق رفتم هنوز دستم به دستگ یابرو
   دیگوشم رس

 مهتاب؟  -

به خودش شجاعت   عیداشت اما سر دیگفتن ترد یبه مهسا انداختم انگار برا یو منتظر نگاه  برگشتم
 داد و گفت: 

 بود؟  یمنظورت چ  یزد ی اون حرف ها که صبح پشت گوش-

 کدوم حرفا؟  -

 من راه کج نرم   نکهیا-

 تفاوت گفتم:  یباال انداختم و ب  یابرو

 داشته باشه بخوام دوباره تکرار کنم  یواضح بود فکر نکنم لزوم  یل یحرفم خ-
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 کرد و گفت:  اخم

زود قضاوت   کنمی اشتباهه خواهش م گذرهیمغزت م  یکه از تو یز یچ گمیدارم م یچ  نیمهتاب بب-
 نکن  

 شدم و گفتم:  کی اتاق فاصله گرفتم و چند قدم به مهسا نزد از

  یپس قضاوت   دمیخودم شن یمن خودم با گوشا دمیکنم مهسا فقط بهت دارم هشدار م یقضاوت نم -
   ستیدر کار ن

 تر شد و گفت: مهسا پر رنگ  یها اخم

   یو بهم اعتماد ندار   یکن یصحبت م نطوریواقعًا برات متأسفم که در مورد خواهرت ا-

  دوارمیو وارد اتاق شدم ام  دمی کش یصحبت کردن را به من نداد و وارد اتاق شد کالفه پوف ی اجازه
وسط   ن یکه ا یکه در ذهنم هست اشتباه باشد چون تنها کس  یز یاون چ دوارمیاشتباه فکر کنم ام

هشت بود که پدر و مادر وارد   کی خوام. ساعت نزد یرا نم  نیخورد خود مهساست و من ا  یضربه م
 که در دست پدر بود را گرفتم و گفتم:  یآمدم و بسته  رونیخانه شدند از اتاق ب

 باباجون   یخسته نباش-

 زد و گفت:  یلبخند

 ممنون دخترم پس مهسا کجاست؟ -

 داخل اتاقشه ادی احتمال ز-

به سمت پدر و مادر رفت و با هر   جانی آمد با ذوق و ه رونیموقع در باز شد و مهسا از اتاق ب  همان
 کرد مادر اخم کرد و گفت:  یآنها روبوس  یدو

   دیپدرتون درست کن یشام ساده برا هی دیتونست یامروز رو خونه نبودم شما دوتا دختر نم  هیمن -

 مبل نشست گفت:  یکه رو ی درحال پدر
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استراحت کردند اعتراض   یزن؟ صبح تا شب سرکار هستند خسته هستند حاال کم یدار  کارشونیچ-
   یکن یم

 کنار پدر نشست و گفت:  مادر

    بدادشون برسم ستمیشوهر من که ن یر کنند برن خونه فردا که خواستند شوه -

 شد و گفت:   ظیغل شیمعمول پدر با اسم شوهر و ازدواج اخم ها طبق

 کنار پدرشون باشند   دیفعالً با دمیدوتا فرشته رو من شوهر م نیگفته ا یک-

 و گفت:  دیپدر را بوس یگونه  مهسا

 قربون بابام بشم من  یوا-

 آن ها نشستم و گفتم:  یرو روبه

   کنمی بابا بگه من درست م یشام هر چ-

 در هوا زد و گفت:  یبشکن مهسا

   میکنی من و مهتاب درست م دیشما بگ ندفعهیشام ا ییآره بابا-

 زد و گفت:  یلبخند پدر

 باشه؟    یهر چ-

 د و گفت: ز یکه پدر لبخند میبه عالمت مثبت تکان داد یدو سر  هر

   دیخوشمزتون درست کن یها یاز همون قورمه سبز -

بلند شد مهسا   شی که مادر هم از جا میبرخاست مانیما نشست از جا  یهر دو یلب ها یرو  لبخند
 به سمت مادر برگشت و گفت:  عیسر

   میکن  یمن و مهتاب شام درست م نی تو بش ندفعهیمامان ا-

 تکان داد و گفت:  یسر  مادر
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   د ینکن ی کار  فیباشه فقط کث-

 . میو مشغول شام درست کردن شد می و هر دو وارد آشپزخانه شد میتکان داد یسر 

به مشامم خورد شکمم به صدا در آمد لبخند زدم و در قابلمه را   یقورمه سبز  یقابلمه را باز کردم بو  در
همراهش بود روبه   ینشسته بود و حواسش به گوش  ی صندل یبستم به سمت مهسا برگشتم که رو

  االخودش احساس کرد چون سرش را ب  یرا رو نمیبه مهسا شدم انگار نگاه سنگ  رهی نشستم و خ شیرو
 گرفت و گفت: 

   ؟یکنینگام م  ینطور یچرا ا-

 گفتم:  رلبیتکان دادم و ز یسر 

  چیه-

  یتخت نشستم گوش یکه وارد اتاق شدم و لبه  نی برخاستم و به سمت اتاق رفتم و هم میجا از
 و گفتم:  دمیکش یکالفه پوف دمیرا که د  یعیرف یبرداشتم اسم آقا زی م یهمراهم به صدا در آمد از رو

 مرد دادم  نی ون روز شمارم به اکردم ا یچه اشتباه  دارهیاوف دست از سرم برنم-

 ندادم اما اون هم دست بردار نبود باالخره کوتاه آمدم و جواب دادم  جواب

 د؟ ییبفرما-

 سالم  -

   د؟ییسالم، بفرما -

   ن؟یخوب -

 من کار دارم   دیو قطع کن  دیصحبتتون رو بکن دیلطف کن  شهیم-

 خورد   یکه حرص م  دمیفهم  یرا م  دنشینفس کش   یصدا یپشت گوش  از

 ن؟ یامروز صبح حالتون بد بود خواستم زنگ بزنم بدونم بهتر شد-
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خوبم   گهیکرد االن زنگ زده م یم  دمیداشت تهد روز یآقا مهم شدم؟ تا د یتا حاال برا یکردم از ک  مکث
 و گفتم:   دمیکش ینه!.. نفس ای

 ود  نب میمن طور نینگران شد یخودی من خوبم شما هم ب یعیرف  یممنون آقا-

 مطمئن باشم؟  -

 قطع کنم  گهیتا من د  نیندار یو اگه کار  دیبله مطمئن باش -

 خواست تماس را قطع کنم   یکرد انگار دلش نم مکث

 مهتاب؟  -

  کنمیبرم خواهش م دیمن با یع یرف یآقا-

 باشه پس خدافظ  -

 خدافظ  -

آورد از   یگستاخ بود که راحت اسمم را به زبان م نقدریتخت انداختمش ا  یرا قطع کردم و رو  تماس
 بودند مادر با لبخند گفت:   دهیرا چ  زیآمدم مهسا و مادر م  رونی اتاق که ب

 صدات بزنم   ومدمیداشتم م-

 آماده شد؟   زیمگه م-

 آره دخترم  -

مهسا نشستم و هر   یروبه رو ی صندل  یرو میرفت یتکان دادم و با هم به سمت سالن غذاخور  یسر 
 .میچهار نفر مشغول خوردن شد

 

از مشهد   میبرا  نیریکه ش  یبنفش رنگ راهنیانداختم پ نهیبه خودم در آ  یبار نگاه نیآخر یبرا
  یشیاز پشت به سمت باال بسته و آرا یرا مدل گوجه ا  میسوغات اورده بود را تن کرده بودم موها

شه یکرده بودم شال و مانتوام را برداشتم و از اتاق خارج شدم مثل هم  ادهیصورتم پ  یرو یمیمال
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 رونیپدر از اتاق ب  دینکش یطول دی ای هم ب هیمبل نشستم منتظر ماندم تا بق ینفر آماده بودم رو نیاول
 زد و گفت:  یمن لبخند دنیآمد و با د

 به به دختر بابا چقدر خشگل شده  -

 زدم و گفتم:  یلبخند

   باباجون  یمرس-

جمله را به مهسا هم گفت که مهسا با    نیآمدند پدر هم  ییرایمهسا و مادر هم به سمت پذ همزمان
 . دیپدر را بوس یگونه  ییخوشرو

 که پدر گفت:  میخانه بود کینزد میرفت  یرستم یآقا یو به سمت خانه   میشد نیسوار ماش  یهمگ 

 هم هست   یعیرف یآقا ادی به احتمال ز-

 انداختم و گفتم:  ری بود شدم و سرم را ز  رهیبه من خ نهیبه پدر که از آ ینگاه

 بابا   دینگران نباش-

و به  میشد ادهی پ نی پارک کرد هر چهارنفر از ماش یرا گوشه  نینگاهش را از من گرفت و ماش  پدر
از پدر   ییدر را باز کرد و با خوشرو  یرستم  یزنگ خانه را زدم که آقا میرفت یرستم یآقا یسمت خانه 

هم با لبخند   آخرکرد و در   یکرد و بعد از آن از مادر و مهسا هم سالم و احوالپرس یسالم و احوالپرس
 به من کرد و گفت:  ینگاه

 نیخوشحال شدم که اومد یل یخ-

تاد نفر  بود و با هف  کیش  یلیبزرگ و خ  یرستم یآقا ی خانه  میوارد خانه شد  یزدم و همگ یلبخند
  زیم هیشد به سمت  ینم  تیاذ  یهمکار و دوستانش که دعوت کرده بود اما باز هنوز بزرگ بود و کس 

از   ار  یعیرف  یقامت آقا دیطول نکش ی قهیچند دق مینشست یصندل  یو هر چهارنفر رو میرفت  یو صندل 
زد که من  یکه با مادرش آمده بود سر چرخاند و نگاهش به نگاه من گره خورد لبخند دمیآن دور د

  یمطلع نشده با صدا یعیرف یآقا  دنیو به پدر دوختم خدا رو شکر هنوز از د  دمینگاهم را از او دزد
 مهسا به خودم آمدم  
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 ما نشد  یپسر داماد خونواده  نیخدا رو شکر که ا-

 که او ادامه داد   شدم رهیتعجب به مهسا خ  با

 تو قفله  یطور نگاش رو نیهم دهیهنوز نرس-

 آرام گفتم:   یلیخ

  فهمهی مهسا آروم تر بابا م-

 دوخت.  هیبق ن ینثارم کرد و نگاهش را ب یچشم غره ا مهسا

چه  دمینبود و آن را ند یعیرف یاز آقا  یساعت خبر  کی  نیگذشت در ا یساعت از آمدنمان م کی 
بود که باز    قهیگذرد ده دق یبه من خوش م شتریباشد آن شب ب میچشم ها ی بهتر هر چه کمتر جلو

 آمدم   رونیمادر از فکر ب  یرفت با صدا اطیهمراه مهسا زنگ خورد و به سمت ح  یگوش

 مهسا کجاست؟   نیدخترم برو بب-

از بالکن رفتم با  یک یمت رفتم آنجا نبود به س  اطیبرخاستم به سمت ح میتکان دادم و از جا یسر 
کردم و خودم را به مهسا رساندم پشت   ادیخود مهسا باشد سرعتم را ز  زنمیدختر حدس م کیحضور 

 کرد   یصحبت م   یبه من بود و با گوش

رقصندند   یو م  شنیدختر و پسرها با هم جفت م  یقشنگه و مخصوصًا وقت یل یخ  نجایا نیام یوا-)
 دوست.... یل یمنم خ دونمی گذره..م یبه من خوش نم ییجا چی..بدون تو هکنمی هوس م یلیخ

گرفت و   شی و نگاهش به نگاه من گره خورد با بندبند وجودم با جمالت مهسا کل وجودم آت برگشت
من   دنیمهسا پنهان نماند مهسا که با د دیمشت شده بود که از د میفکم منقبض شد دست ها

 کرد و گفت:  یبود ِمن ِمن کنان با آن شخص خداحافظ  دهیرنگش پر

 ... نجایمهتاب تو ا-

 صحبت مهسا آمدم و با حرص گفتم:  انیم به

با   یدار  ریبگ  لیاالن تحو ای کنم ب یکه چرا در موردت زود قضاوت م  نیناراحت شد یاون شب جنابعال-
   یکن یصحبت م بهی پسر غر هی
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 بدم    حیتوض زی مهتاب بزار همه چ-

 کنه؟ یبپا م  یچه قشقر  یدونیمهسا اگه بابا بفهمه م -

 ترس گفت:  با

 نگو؛ مهتاب تو رو خدا به حرفام گوش کن    یز یتوروخدا به بابا چ -

 کردم و گفتم:  اخم

  می زن ی خونه حرف م میبرگشت  ستیجاش ن  نجایا-

سبز   میجلو  یعیرف یآمدم هنوز دو قدم برنداشتم که آقا رون ی تکان داد و با هم از بالکن ب یسر  تندتند
 را در چنگال دستش گرفت و گفت:  میشد اخم کردم و خواستم از کنارش بگذرم که بازو

 مهتاب؟  -

دوختم و  یع یرف یبه پدر و مادر انداختم هنوز متوجه ما نشدند نگاهم را به آقا یوحشت نگاه  با
 گفتم: 

 بازوم رو ول کن  -

 ا تو... مهتاب من ب -

 با تشر گفت:  مهسا

 ن یشیطور مزاحم خواهر من م  نینداره هم یلزوم میمحترم ما صحبتامون رو همون روز کرد یآقا-

 زد و گفت:  یپوزخند یع یرف یآقا

  یبا اون حرف ها نیپول کرد هی یمادرم من رو سکه   یجلو   ینره که چطور  ادتونیرو  نیشما هم ا-
 نبردم  ادیهنوز از  نیکه زد

 زد و گفت:  یپوزخند یعی رف  یهم مثل آقا مهسا
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  نیمجبور شدم همچ نیو شما قبول نکرد دیپدرم بهتون تذکر داد که دور و بر خواهرم نباش  یوقت-
 بزنم  یحرف 

 گفت:  عی که من سر دیبگو یز یخواست چ یع یرف یآقا

   نیادامه ند گهیکنم د یخواهش م-

 به مهسا انداختم و گفتم:  ینگاه

  میبر ایب شهی االن که پدر متوجه م-

 و گفت:  زد یما لبخند دنیپدر که با د میتکان داد و هر دو به سمت پدر و مادر رفت یسر 

 ن؟ یکجا بود-

 داخل بالکن  -

 کرد و گفت:   یاخم یعیرف یآقا دنیانداخت و با د یپشت سرم را نگاه  پدر

 مرد مزاحم شما شده؟ نیا-

 تند گفتم:  تند

 نه باباجون مزاحم نشده-

 

 تر شد و گفت:  ظیپدر غل یها اخم

 مهتاب به بابات دورغ نگو -

 رونیکه از آب ب یقادر به تکان دادن خودم نبودم مثل ماه  یحت  گریخشک شدم د یواقع یمعنا به
از  دیرا که د تمیشد پدر وضع  ی از دهانم خارج نم  یصحبت  یشد ول یآمده بود دهانم باز و بسته م

 برخاست که مادر مچ دست پدر را گرفت و گفت:   شیجا

   ایامشب کوتاه ب هی-
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 باشه؟  دیپسر مگه عقل و شعور نداره که دور و بر دختر من نبا نیا امیکوتاه نم -

   یکن ی رو خراب م  یمهمون نکارتیبا ا یدار  یرستم  یآقا یمهمون میمسعود ما اومد-

 مادر را پس زد و گفت: با خشم دست  پدر

 کنه  یاون مرد به هدفش برسه و دختر من رو قربان زارمی فنار و درک نم-

 که مهسا به سرعت خودش را به پدر رساند و گفت:  میبلند شد مانیاز جا  عیو مهسا سر من

 یآقا دنیمهتاب رنگش با د یبه کار مهتاب نداشت فقط کم  یاون مرد کار  دی نش یباباجون عصبان -
   دیکه اون هم حالش رو پرس دیپر یعیرف

 اون پسر مهم شده؟  یتا حاال مهتاب برا  یاز ک پرسهیغلط کرده که حال دخترم رو م-

 قرار دادم و گفتم:  شیبازو یپدر رفتم و دستم را رو کنار

  نی ایامشب کوتاه ب هی شهیم یز یآبرور دیباباجون تو رو خدا آروم باش -

 شن بشه رو با اون پسر رو فمی تکل دیمن با-

 ن ی ایبه خاطر من که شده کوتاه ب کنمی باباجون خواهش م-

که پدر با تشر   مینشست  یصندل ینشست ما هم رو  یصندل یداد و دوباره رو رونی ب  یقینفس عم  پدر
 گفت: 

   کنهی و اعصاب من رو خورد م شهیم دای پسر پ نیباز سر و کله ا میاومد میاشتباه کرد-

 گفت:  یبه آرام  مادر

 بگذره    یو خوش ری به خ  یمهمون  نیمسعود شلوغش نکن بزار ا-

ساعت نشد که  کیانداختم به   ریانداخت که من سرم را ز یتکان داد و با اخم به من نگاه یسر  پدر
  الیاز و یرستم  یاز آقا یو بعد از خداحافظ میچون و چرا قبول کرد یخانه ما هم ب میپدر گفت برگرد

  یسالم یآرامبه  یع یرف یآقا میروبه رو شد یع یرف یکه داشتم با آقا ینگکه از شانس قش میخارج شد
 به پدر کرد که پدر با توپ و تشر گفت: 
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 گفتم؟   یچ یدیفهم  یش یدختر من سبز م یآخرت باشه جلو  یدفعه  گمیبار هزارم م یبرا-

به   یصحبت پدر تکان داد پدر نگاه  دییبه تأ یبه من انداخت و سر  ینگاه  یرچشمی ز یع یرف یآقا
  چیه نیب  یتا خانه صحبت میآمد  رونی ب  الیمن انداخت و مچ دستم را در دستانش گرفت و با هم از و

به   ینگاه  یدادم سکوت کنم مهسا هم هر از گاه  حی کدام رد و بدل نشد که من خودم به شخصه ترج
شب  هی پدر با  دم یبه خانه رس ی وقت گرفت که نگران اوضاع نباشم یانداخت و دستم را م یمن م

تخت نشستم  یکه لبه  نیو هم میبه سمت اتاق رفت من و مهسا به سمت اتاق خودم رفت ری بخ
 منتظر به مهسا چشم دوختم 

 مهتاب؟   یبهتر -

 و گفتم:  دمیرا از مهسا دزد نگاهم

 روبه رو شدند قبض روح شدم   یع یرف یبابا با آقا  یدورغ چرا وقت-

 زد و گفت:  یلبخند پر مهر  مهسا

  دارهیهم دست از سرت برم  ی ع یرف  یو آقا گذرهیم نایا یبه موقعش همه -

  نمی بب ط یشرا  نیپدر رو در ا خوامیچون نم دوارمیام-

 درکش کن به هر حال پدره-

 آخ گفتنش بلند شد   یمهسا گرفتم صدا یکه از بازو یشگون یمهسا با آن پسر ن  یهاصبحت   ادی با

 ه؟ یپسره ک نیا نمی بگو بب دیمن کن یو دلدار  ینی بش نجایا نکهیا یبه جا یجنابعال -

 قرار داد و گفت:   شی لب ها یترس انگشت اشاره اش را رو با

  فهمهیآروم تر بابا م سیه-

 ه؟ یک نیام نمی بگو بب دهیبابا خواب-

 زد و گفت:  یکم جان  لبخند

 پسر که دل من رو با خودش برده  هی-
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 تعجب گفتم:  با

 مهسا؟ اگه بابا بفهمه...  یکنی م کاریچ یمعلوم هست دار  چیه-

 صحبتم آمد و گفت:  انیم به

   یمنتقل کن  یمنف یبه آدم انرژ  یاه مهتاب تو هم که فقط بلد-

بده حاال اگه   رو به کشتن یعیرف  یخواست بره آقا یم  یدیند شیپ قهیمگه رفتار بابا رو چند دق-
   کنهیقشقر بپا م یپسر دوست هست هیبفهمه تو با 

 گفت:  یانداخت و به آرام ر یرا ز  سرش

 پسر خوشم اومده   نی من از ا یول  دونمیم-

 کنم آخه؟  کاریاوف مهسا من با تو چ -

 را بلند کرد و گفت:  شی صدا یکم

من به  ی عن یداره  یخالقا نیچون پدرمون همچ م؟یعاشق بش  میمگه؟ مگه من و تو حق ندار هیچ-
 بچشم؟ یطعم خوشبخت  دیعاشق بشم؟ نبا  دیعنوان نبا چیه

 بابا برات کم گذاشته؟ یکدوم روز  ینمک نشناس نقدریمهسا چرا ا-

   میما عاشق نش گهید شهینم لیدل  یکه در حقم کرده هستم ول یکارها ونیهم مد شهیکم نذاشته هم-

 تعجب گفتم:  با

 درسته؟ یو عاشقش شد یسرعت به او پسر دل بست  نیتو به ا یعنی-

 انداخت و گفت:  ر یرا ز  سرش

 دارم  یحس ها هیبهش  یول ستمی عاشقش ن-

 ی ش یم مونیپش  یلیبعدها خ  ریبگ  میبا مغزت تصم  رینگ میمهسا تو رو خدا با قلبت تصم -

   یرو تکرار کن زایچ نیا ینداره بخوا یلزوم گهیرو گرفتم د میمهتاب من تصم -
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  یموضوع رو به من بگ نیا یخواستینم یشدیتو اگه امشب متوجه حضور من تو بالکن نم  یعنی-
 درسته؟

 خب گفتم به موقعش  یقصد گفتن رو داشتم ول-

 اون پسر هم تو رو دوست داره؟ -

 زد و گفت:  یلبخند

 آره دوسم داره  ادیبه احتمال ز کنهی که م یرفتارا  نیبا ا-

   ن؟یبا هم آشنا شد یک  ؟یشناسیپسرو از کجا م نیا نمیسا بگو ببخب خانم مه-

 برخاست و گفت:   شیاز جا مهسا

 .میزن ی حرف م  شتیپ امیم کنمی لباست عوض کن منم لباسم عوض م-

 

  گریکدیو به   میدیتخت دراز کش یمهسا وارد اتاقم شد هر دو رو دینکش یلباس طول  ضیاز تعو بعد
 و گفت:   دیکش یق یمهسا نفس عم میماند رهیخ

 دوسم داره  یل یدختر خ هی قبالً بهت گفتم  ادتهی-

 ادامه داد   زی به عالمت مثبت تکان دادم که اون یسر 

بود و چون روز پنجشنبه بود بچه ها گفتند زود    یهوا بارون شی دوماه پ ن؛یاسمش النازه خواهر ام-
هشت خونه باشند ساعت شش رفتند الناز از  ساعت  نکهیا یو به جا میبه خونه برگرد میخوا یم

به برادرش زنگ زد و    یتا وقت ادی موضوع خبر نداشت و گفت که من به داداشم گفتم ساعت هشت ب 
باشگاه ترمز کرد من کنار الناز بودم که تنها نباشد،   یبرادرش جلو  یشده و تا وقت   لیزود تعط  گفت

چشم تو چشم شدم تا   نیبا ام نکه یداشش شدم تا ادا  نیشد و به اصرار الناز سوار ماش  دیبارون شد
و بعدها   دمیرو د  نیام یاز آن روز به بعد چند بار  نداختی به من م  ینگاه یدم در خونه هر از گاه 
  دایپ نیبه ام یماه عالقه  کی نی من خودم در ا ه؛یکه برادر خوب نیکردن ام فی الناز شروع کرد از تعر

بار اول مخالفت   یبرا نهیتو رو بب  خوادی الناز گفت برادرم از تو خوشش اومده و م نکهیکرده بودم تا ا
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که  نیروز هم هی نکهیبه الناز کردم تا ا  یدکردم و اجازه ندادم چند بار الناز اصرار کرد که من برخورد ج
صرارم  اومد سمتم و ا دیمن رو د یبود وقت ستادهیا نی که کنار ماش دمیرو د  نیباشگام تموم شد ام

خب به   ی عالقه داشتم ول نیبه حرف هاش گوش کنم به اجبار قبول کردم به ام قهیچند دق یکرد برا
و   دیبحث عشق و عالقه رو وسط کش نی شناختم؛ تو ماش  ی پسر رو نم نیمن ا نکهیخاطر اخالق بابا و ا

اگه از من خوشت   میبا هم باش یماه امتحان  کیخوشش اومده گفت که  یگفت که از من بدجور 
   میمنم قبول کردم؛ تا االن که دو ماه هست باهم  رونی ب  رمیم ت ی خودم از زندگ ومدین

 دادم و گفتم:  هیدستم تک به

اون پسر بتونه تو رو خوشبخت کنه من تمام ترسم  دیشا   یندارم که با پسر دوست شد  یمن مشکل-
  کنهیبابا هست که اگه بفهمه پوستت رو م 

 د و گفت: کر یبامزه ا اخم

و هم با جنس   میهم عاشق بش  میکه بخواد پوستم بکنه؟ در ضمن ما حق دار مینیزم بیمگه س-
   میخوب و بد رو بد صی تشخ میتا بتون میمخالف صحبت کن 

 باال انداختم و گفتم:  ی شانه

  نمی رو بب نی آقا ام نیروز ا هی دیبا-

 بلند گفت:  یشد و با صدا زی خ میرختخواب ن یرو  یخوشحال با

  میعاشقتم فردا عصر بر یمهتاب؟ وا یگیم یجد-

 گفتم:  رتیح  با

 ؟ یزود نیبه ا-

  گهیآره د-

 ست ین  یباشه مشکل-

 و گفت:  دیزد و گونه ام را بوس یلبخند
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 مهتاب عاشقتم   یوا-

 زدم و گفتم:  یپر رنگ لبخند

   یبرام آلوچه و لواشک بخر  یبرگشت نکهیا یبه شرط -

 ذوق گفت:  با

 خشگلم نخرم   یآبج  یبرا شهیچشم مگه م-

 وارد اتاق شد گفت:  رتیموقع در باز شد و مادر با ح  همان

 ن؟ یشما دوتا دختر خواب ندار-

 : میمن و مهسا با هم گفت همزمان

 نه خواب کجا بود؟ -

 کرد و گفت:  یمادر هم خنده ا  دمیو خند میانداخت گریبه همد یجمله نگاه نیا با

 پاشو برو بخواب مهسا   دیزیمزه نر گه؛یبسه د-

 دستش را دور گردنم حلقه کرد و گفت:  مهسا

   خوابمیجونم م یآبج  شیامشب پ-

 به مادر انداختم و گفتم:  ینگاه

   لهیفردا هم تعط میکنار هم باش  میخوایامشب م هی-

 تکان داد و گفت:  یسر  مادر

 باشه  -

  ستادیمن ا یتاق خارج نشد که با صدااز ا هنوز

 بود؟  یبابا هنوز عصبان-
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 و گفت:  دیکش  ینفس

با اون پسر حرف بزنم   دیمن با گهیلج کرده م یشناس  یخب تو که بابات رو م  ی باهاش حرف زدم ول-
 کار به کار مهتاب نداشته باشه  

 تمام وجودم گرفت و تندتند گفتم:   ترس

  کنمیخواهش م  ری ا بگباب یمامان تو رو خدا جلو یوا-

 زد و گفت:  یلبخند مادر

   رهیم ادشیناراحت نشو فردا  زمی عز-

 تکان دادم که مهسا گفت:  یسر 

 باز هم دور و بر تو هست   میجواب رد داد نکه یگستاخ شده با ا یل یاون پسر هم خ  یول-

 گفت:  رتی با ح مادر

 به شما نداشته   یکار  یمگه نگفت-

 که هول شده بود ِمن ِمن کنان گفت:  مهسا

 یچون اون دوتا با هم کار  ستیخوب ن   ندازهیم  کـ...که نگاه به مهتاب نیهم  نکهینـ...نه منظورم ا-
 نـ..ندارن

 تکان داد و گفت:  یسر  مادر

دختر بره شرکت و با اون چشم تو چشم بشه ما آبرو   نیا ستمین یبگم مادر من خودمم راض یچ-
 سوال  ری فردا دخترمون بره ز میخواینم میدار

 مادر دادم و گفتم:  لیتحو  لبخند

 کنه  یکار  تونهیهم نم  یعیرف ی آقا فتهی نم یاتفاق  چینگران نباش ه   یمامان-

 تکان داد و گفت:  یسر 
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 ن؟ یخوا یشما دوتا شام نم  یباشه؛ راست-

و به  میکه مادر غرغرکنان از اتاق خارج شد ما هم بلند شد  میبه عالمت مثبت تکان داد یدو سر  هر
تخت دراز   یاز مادر هر دو کنار هم رو ری و بعد از شب بخ میخورد یسبک یغذا  میسمت آشپزخانه رفت

 راباز کردم   می مهسا چشم ها یهم قرار دادم که با صدا یرارو میچشم ها میدیکش

 مهتاب؟  -

 جانم؟  -

 ؟ یخواستگار  ادیهم ب نیام رسه ی م یبه نظرت روز -

 باال انداختم و گفتم:  ی شانه

  میخودمون خبر ندار یماکه ازفردا یآبج دونمینم-

 را از من گرفت و گفت:  نگاهش

  شهیپوچ م  یروز  هیکه دارم  یاهایکنم اون رو  یاما حس م دونم؛یم-

 تعجب گفتم:  با

 ؟ یچ یعنی-

 ندارم   یحس خوب  نکهیا یعنی-

 ن؟ یاز ام-

 را بست.  شیبه عالمت مثبت تکان دادوبعد چشم ها  یسر 

 

کرد که اخم نکند اما   یم یکه از اتاق خارج شدم نگاهم با نگاه پدر گره خورد سع نیروز بعد هم صبح
 زدم و گفتم:  ینتوانست لبخند

 بابا   ری صبح بخ-
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به   یرفتم آب  ییو به سمت دستشو دمیکش  یجوابم را داد و به سمت آشپزخانه رفت نفس  رلبیز
 شدم مادر لبخند بر لب گفت:  یدست و صورتم زدم و به سمت آشپزخانه راه 

 دخترم   ری صبح بخ-

 و گفتم:  دم یمادر را بوس ی گونه

   یمامان ری صبح بخ-

 کرد و گفت:  یکم رنگ اخم

 هنوز مهسا خوابه؟ -

 تکان داد و گفت:  یتأسف سر  یبه عالمت مثبت تکان دادم که مادر از رو یسر 

 صبحونه بخور دخترم    ایب-

 آرام بود بزاق دهانم راقورت دادم و گفتم:  یسمت پدر رفتم و کنار او نشستم هنوز اخم کرده بود ول  به

   رمی تقص یبخدا من ب  دیرینگ ی افهیق نی همچ شهیباباجون م-

 بود  یمحکم وجد  شیشد اما صدا یپدر داشت آرام آرام محو م  یها اخم

 پسر دور وبر تو باشه   اداونینم  خوشم-

   دینگران نباش  ستیدور و بر من ن  یعیرف   یباباجونم بخدا آقا-

 تکان داد وگفت:  یسر 

 گه یشرکت د  هیدنبال  یافتی اما ازفردا م دوارمیام-

 گفتم:  رتیباح 

 من ازاون شرکت استعفا بدم؟ نیخوای م یعنی-

 گفت:  یو جد محکم
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 بهت نگاهم بکنه    یاون مردحت زارمیعنوان نم چیبه ه  یاستعفا بد دیآره با-

نگاه حال من رادرک   کی مادر با  شهینشود مثل هم یجار   میکردم اشک ها ی سع  یلیکردم خ  بغض
تاتوانستم   دیسال طول کش کی ؛یجز قبول کردن ندار  یاو هم معلوم بود که چاره ا  ی افهی کرد امااز ق

 ال...کنم اماحا دایحقوق خوب پ کی شرکت خوب و با کی

کنار مادر   یصندل  یآمدم لبخند برلب رو رونی گفت از فکر ب یبلند  ریمهسا که صبح بخ  یصدا با
 نشست وگفت: 

   یکردی درست م مروی مامان امروز ن-

 با اخم گفت:  مادر

 برم درست کنم؟  دیازت گذشته من با یپاشو برو خودت درست کن سن  یپا هم دار  یدست دار -

 منه  مرویز نخوشمزه تر ا   یلیشما خ  مروین-

 ست پاشو برو درست کن مهتاب هم گرسنه-

 برخاستم و گفتم: میجا از

  خوامینم یز یچ رمیمن س-

 ؟ ینخورد یز یدخترم تو که چ-

 ندارم   لیم-

 شد و گفت:   رهیبه صورتم خ قیدق مهسا

 مهتاب حالت خوبه؟ -

به عالمت مثبت تکان   یو سر   دمیکش یشدند نفس  رهی تر به صورتم خ قیجمله هر سه نفر دق نیا با
 دهیچهارچوب در د نی در باز شد و قامت پدر ب دینکش  یوارد اتاق شدم طول  یحرف  چیدادم و بدون ه

داد و  ارمن قر یروبه رو قاً یرا برداشت و دق  یشیآرا زی کنار م  یانداختم که پدر صندل ریشد سرم را ز
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که من سرم راباال گرفتم پدر تک   میدرسکوت بود هیآن نشست نگاهش رابه من دوخت چند ثان یرو
 کرد و گفت:  یسرفه 

از دستم دلخور   ینطور یوقت ا چی ه یمن با ارزش هست  یتو و مهسا چقدر برا یفهمدی م یاگه روز -
   یشد ینم

 باباجون من... -

 صحبتم آمد و گفت:  انیم به

 هنوز حرفم تموم نشده؛ -

 کردم که پدر ادامه داد   سکوت

چقدر خوشحال  یدونیبهم گفتن بچمون دختره نم یسونوگراف میبا هم رفتمادرت حامله شد و  یوقت-
 می با هم رفت یخودم دعوت کردم و همگ یمامانت و خانواده  یشدم همان شب کل خانواده 

گذشت و من   یخوشحال بودم که حد نداشت روزا م  شمیدختر دار م نکهیاز ا نقدر یرستوران اون روز ا
مادرت دوباره حامله شد و   یم که مثل فرشته پاک و مهربون بود، وقتبود یدختر کوچولو انتظارچشم 

بزرگ   یمهمون  هیباز مثل خواهرت  شمیدوباره دختر دار م دمیو فهم یسونوگراف میدوباره با هم رفت
 دارم   بی ترت

 شد که پدر ادامه داد   یچشمم جار  یاز گوشه  اشک

 تونهینم یهست که هر کس و ناکس یداخل صدف دیمروار هیرو بهت بگم که دختر مثل   نیا خوامیم-
از   تونمیمن نم  یبکشه؛ درسته موقع ازدواج کردنتون هست ول رونی اون رو از چنگ پدر و مادرش ب

  زی بدم من از اون پسر چ لشیتحو  دیاز راه رس یو بزارم هر پسر  نیپاک هست یفرشته  هیکه  نیا
چقدر  ندهیبخونم در آ شیکامل از چشم ها تونمیچون هم جنس خودم هست م یول میدیند یبد

گل بزرگ کردم   یمن شما دوتا رو مثل دسته  خوامیرو نم نیو من ا ادی م شیشما دوتا پ یمشکل برا
  یتو اون شرکت نرو چون حت گمیداشته باشه اگه م اقتیکه ل  دمیم یاگه بخوام شوهرتون بدم به کس

پس خواهش   ی مادر باش هیکه خودت  یفهم یم  یرو وقت  نیخوام نگاه اون پسر به تو بخوره؛ البته اینم
 باشند. یت یکه مردم باشخص  یشرکت هیو برو  رونیب  ایبه خاطر من و مادرت از اون شرکت ب  کنمیم

 تکان دادم و گفتم: یسر 
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   نیشما بگ  ی چشم باباجون هر چ-

 را به سمت من گرفت و گفت:  برخاست و دستش  شیبر لب از جا  لبخند

   میبا هم صبحونه بخور میبلند شو بر ی حاال خانم اشک بهار -

که نگاهم به مامان و مهسا که با   میآمد رونیبرخاستم هر دو از اتاق ب  میکردم و از جا یخنده  تک
 و گفت:  دیکش  یلبخند بر لب ما نفس دنیبه من زل زده بودند افتاد با د ینگران

 گذشت   ری خخدا رو شکر ب -

 و گفت:   دیدستم راکش مهسا

 مونده ی ل یهنوز تا ظهر خ یدرست کردم بخور تا ضعف نکن مرویبرو برات ن -

 مهسا گرفت و گفت:  ی از بازو یشگون ین مادر

 هان؟ یار یمنو در م یادا-

 کرد و گفت:  ی خنده

   یشما تاج سر ما هست ارمی مادر خشگلم در ب یمن غلط بکنم ادا-

 مهسا رفت و گفت:   یبرا یچشم غره  مادر

 ...یازم دار  یچه خواسته ا یشیمهربون م لیدل یب  هوی-

 زد و گفت:  یمرموز  لبخند

 اون هم به موقعش-

 

  میخواه یم  ییتنها میبه پدر گفت یپنج بود که شروع کردم به آماده شدن ظهر وقت  یها کینزد عصر
به  یمهسا لباس ساده  یرد و اجازه داد به گفته داد اما مادر با پدر صحبت ک ریگ  یکم میبرو رونیب
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مهسا باز   یبرا  راآمدم در   رونی در از فکر ب دنیکردم با کوب   ادهیصورتم پ یرو یمی مال شیتن کردم و آرا
 زد و گفت:  یکردم که لبخند

  ؟یآماده ا-

  رونی و از اتاق ب دمیبه شالم کش  یدوشم انداختم دست یرا رو   فمیبه عالمت مثبت تکان دادم و ک  یسر 
 میرفت  ییرای با هم به سمت پذ ظ،ی غل  شیآرا کیزده بود با  پی مهسا انداختم ت پیبه ت  یآمدم نگاه

به   یکردند با حضور من و مهسا هر دو سر  ینگاه م لمینشسته بودند و ف ونیز یتلو یمادر و پدر جلو
 زد و گفت:  یسمت ما چرخاندن مهسا لبخند

   میما بر با اجازتون-

 تکان داد و گفت:  یسر  پدر

   نیزود برگرد-

 گفت:  یکه مادر با نگران میتکان داد یسر 

 ؟ یدیتر نپوشمهسا چرا لباس گرم -

 و گفت:  دی کش  یکالفه پوف مهسا

 هوا اونجا گرمه   مینیشاپ بش یکاف هیتو  میخوا  یم میبر میخوایکه نم ییمامان جون جا-

 تکان داد و گفت:  یسر  مادر

  د یمراقب خودتون باش -

  یو بعد از گرفتن تاکس میراه رفت ادهی تا سر کوچه پ می و از خانه خارج شد میتکان داد یدو سر  هر
دستش را گرفتم که نگاه مهسا به    دیلرز یم  شیتو راه حواسم به مهسا بود که دست ها میسوار شد

 من افتاد 

   ؟یلرز یچرا م-

 استرس دارم  -
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  ؟ یچ یواسه  استرس-

   میمدل نیا نیام شی برم پ  خوامی م یوقت-

 ؟یچ ی کنارش هست یو وقت-

 انداخت و گفت:  ر یرا ز  سرش

حس آروم بهت   هی شهینه ترس و دلهره و نه حس بد بهت وارد م یکنار عشقت باش یوقت دم یشن-
   یکن  یکه خودتم تعجب م شهیوارد م

  فهممیمهسا منظورت نم -

حس بد بهم  هی رمیحس خوب بهم دست بده و آرام بگ هی نکهیا یبه جا نیام شیپ  رمی م یمن وقت-
 ترسم   یم نی و کنار ام دهیدست م

 شدم که او ادامه داد   ره یبه مهسا خ  رتیح  با

  می همون مدل قاً یاالن دق-

   م؟ینر یخوایم-

 عادت کردم   گهیمن د میرینه، نه م-

شاپ   یکاف  یجلو یکه تاکس دی نکش یدوختم طول رونی ب یتکان دادم و نگاهم را به منظره  یسر 
همه جا را   میشاپ که شد یوارد کاف  میشاپ رفت  یو به سمت کاف  میشد ادهی پ یاز تاکس ستادیا

کرد   یانتخاب م ییجاها  نیبود که همچ یپسر پولدار  نی و بزرگ بود احتماالً ام  ک یانداختم ش ینگاه
  یقد بلند و چشم و ابرو مشک یپسر  میدیکه پشت سرم بود هر دو به سمت او چرخ یمرد یابا صد

 ی زهیپهن و دماغ ر  یلب ها  یفرم داشت و پوست گندم  یرو  کلی پهن ه ی و ابرو زیر یچشم ها
 شد  یم  زیر شیچشم ها  زدی داشت لبخند که م

   نیسالم خوش اومد-

 گفت:  ییبا خوشرو مهسا
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 جان   نیممنون ام-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه نیام

 خواهرتون باشه درسته؟   دیبا ادی به احتمال ز-

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت:   یسر  مهسا

 بله مهتاب خواهرم  -

 آورد و به سمت من گرفت و گفت:  رونی ب  بشی تر کرد و دستش را از جرنگلبخندش را پر  نیام

 خوشحال شدم مهتاب جان  دنتونیاز د-

راحت   نطوریکردم خونسرد باشم که ا یانداختم سع نیهم به خود ام  یو نگاه  نیبه دست ام ینگاه
 یگرفته  افهی متوجه ق زدیآورد و من را خطاب به مهتاب جان صدا م یمهسا دستش را جلو م یجلو

 گفتم:  یمهسا هم شدم محکم و جد

 خوشحال شدم   دنتونیمنم از د-

که در هوا بود را  شیکرد و دستش ها یاز من نداشت اخم کم رنگ  یرفتار  نی که انتظار همچ نیام
که آخر بود کرد   زی و م  یبه صندل یدستش اشاره   یکیفرو کرد با آن  بشیمشت کرد و دوباره داخل ج 

 و گفت: 

   امیتا من سفارش بدم و ب  دینی اونجا بنش-

  دیای ب نیتا ام میو منتظر ماند میکنار هم نشست میفت ر زیم  یو هر دو به سمت صندل  میتکان داد یسر 
 ما نشست و گفت:  یلبخند بر لب روبه رو نیام دینکش یطول

 خوب مهساجون حالت چطوره؟  -

 زد و گفت:  یلبخند مهسا

   ؟یممنون تو خوب-

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت:  یسر 
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 اجازش نداد  اما فردا امتحان داشت مامان ادی دوست داشت ب یلیالناز هم خ -

   گهیروز د  هی شاهللینداره ا یبی ع-

و  دیبه او چشم دوختم نگاهش را از من دزد یزد که سوال  یشخندیبه من انداخت و ن ینگاه نیام
 گفت: 

 مهسا  -

 بود را باال گرفت و گفت:   نییکه سرش پا  مهسا

 جانم  -

 بدم    حیتوض زهی عز ی لیکه برام خ یکی  یزندگ  یحوصله دار -

   زه؟یتو عز یبرا یک-

 زد و گفت:  یجان   یب  لبخند

 پسرخالم  -

 گفت:  رتی با ح مهسا

 باشه؛ بگو  -

  زیم یرا رو  یو چا یشکالت  کیدر دست به سمت ما آمد بشقاب ک یبزرگ ینیموقع گارسون با س همان
تازه  یتا صحبتش را بکند نفس م یدوخت نیقرار داد و بعد از آنجا رفت من و مهسا چشم به دهان ام

 گفت: کرد و 

کنم و نفس بکشم من خودم به شخصه  یزندگ نجایخواد ا یبد باز دلم م یبا تمام آدم ها ایدن نیا-
وار  وانهیبه جرأت بگم د تونمیشد م یپسرخالم عاشق دختر  شناسمیبه نام بهشت و جهنم نم  یایدن

بود حدود سه    یرفت اما جواب او دختر و خانواده اش منف  شیعاشق اون دختر بود به خواستگار
پسر اون رو دوست   نیکه چقدر ا دونهیبود همان دختر م  یچهار بار رفت و باز هم جواب آنها منف 

 داره.
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 به من افتاد و ادامه داد   نیام نگاه

ون عالقه ذره به ا کیهر چقدرهم که بگم پسرخالم عاشق اون دختر بود کم گفتم اما اون دختر -
که   ختی ر  یبد بود هر روز و هرشب پسرخالم اشک م یل ینداشت؛ برخورد اون دختر با پسرخالم خ

  یولداد  یبه او فرصت م ی با خبر بود اما کاش کم زیکنه اون دختر از همه چ یزندگ   تونهیبدون اون نم
 نکرد.   نکارویا

  هیبه تمام وجودم وارد شد  یحس بد نی و نگاهش را از من گرفت با تک تک جمالت ام دیکش  ینفس
 آمدم  رونیاو از فکر ب  یدانستم با صدا یآن را نم  لی که خودم هم دل یحس

 ن؟ یکرد یکار م یچ  نیم بودپسرخاله یبه نظر شما اگه جا-

 شده بود را بست و گفت:   رهیخ نیکه با دهان باز به ام مهسا

هم طرف مقابل بکنه   یرو دوست نداشته باشه هر کار   یکس یخوب آدم وقت ی بگم، ول  یچ دونمینم-
 چون اون دوستش نداره  سده یفا یباز ب

 به من انداخت و گفت:  ینگاه نیام

 مهتاب خانم؟   هینظر شما چ -

 گرفتم و گفتم:  نیرا از ام نگاهم

 یداد االن پسرخاله  یشما فرصت م  یخب اگه اون دختر به پسرخاله  یبگم ول  یچ دونمیواقعًا نم -
 شده با او قرار بزاره و حرفش رو به دختره بزنه  ینبود به نظر من حت   نیشما حال و روزش ا

 باال انداخت و گفت:  یابرو

   د؟یکن یفکر م نطوریا-

گذاشت و نگاهش را از من گرفت   شیلب ها یرو یرا به عالمت مثبت تکان دادم باز پوزخند سرم
مهسا هم   یلنگه حت  یکار م یجا  کیکنم  یکرد حس م  یمن تعجب بود که با پوزخند نگاهم م یبرا
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 مانیهمراه مهسا زنگ زده بود از جا یکه پدر به گوش یو چا  کی کرد بعد از خوردن ک یمرموز رفتار م 
 انداخت و گفت:  نیبه ام ی مهسا نگاه میبرخاست

  میبر دیما با نیام-

 تکان داد و گفت:  یسر 

   دیه مراقب خودتون باشباش-

 به من انداخت و گفت:  یزد و نگاه یلبخند مهسا

 م یبر-

 انداختم و گفتم:  نیبه ام ینگاه مین

   نیخداحافظ آقا ام-

  یو سوار تاکس میآمد رونی شاپ ب  یبه عالمت خداحافظ تکان داد من و مهسا به سرعت از کاف یسر 
دست   یباز تو راه نگاهم به مهسا افتاد که اخم کرده بود دستم را رو میو به سمت خانه رفت میشد

 گفتم:  یمهسا گذاشتم و به آرام 

 مهسا حالت خوبه؟  -

 تکان داد که گفتم:  یبه عالمت منف  یسر 

   ؟یبگ یهست که بخوا  یز یچ-

   ه؟یاز اون حرف ها چ نی منظور ام-

 چطور؟  -

که کنارش بودم هم  شیشاپ گفته بود دو سه هفته پ  یکه االن تو کاف یجمالت  نیبار هم هم هی-
 گفت  

 گفت؟  یبهت چ-
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چه عکس   یدختر رو دوست داشته باشه و دختر اون رو دوست نداشته باشه تو بود هیکه اگه پسر -
  ؟یدادینشون م یالعمل

 و نگاهم را از مهسا گرفتم و گفتم: دمیکش  ینفس

   دونمیواقعًانم-

 گفت:  رلبی شد و ز رهی خ رونیب یه به منظره  دوبار مهسا

 نوع هشدار به من و توهه   هی کنمیحس م -

 گفتم:  رتیح  با

 چرا من و تو؟  -

 گرفت و به من چشم دوخت گفت:  رونیب یرا از پنجره  نگاهش

  گهیخب حسم م یول  دونمینم  قاً یدق-

 و گفتم:  دمیکش یپوف کالفه

 به ما داره   یتو ذهنت اخه چه ربط   ادیم  ییفکرا هیمهسا -

 تکان داد و گفت:  یسر  مهسا

 کنم  یاشتباه فکر م دیشا-

 پدر با لبخند گفت:  میوارد خانه که شد می دیبه خانه رس  دینکش ی تکان دادم، طول  یسر 

 خوش گذشت دخترا؟  -

 و گفتم:  دمی لبخند به سمت پدر رفتم و گونه اش را بوس با

 خوب بود   یل یخ-

 و گفت:  دیپدر را بوس یف پدر رفت و گونه آن طر مهسا
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  نی ممنون که اجازه داد-

 زد و گفت:  یلبخند پدر

   دیبه مادرتون کمک کن  دیلباستون رو عوض کن  نیبر گهیخب د-

حواسم به مهسا بود که هنوز حالت صورتش گرفته  می و به سمت اتاق رفت میتکان داد یدو سر  هر
 زدم که به سمتم برگشت    شیاست صدا

 نکن مهسا   نکارویبا خودت ا-

 شد که ادامه دادم  رهی به من خ یسوال

   یگرفت ی افهیق  نیکس ارزش ناراحت کردن تو رو نداره که همچ چیه  ایدن نیتو ا-

 انداخت و گفت:  ر یرا ز  سرش

 رو دوست دارم  نیچقدر ام دم یامشب فهم  نیهم-

 زدم و گفتم:  یلبخند

 دوست داشته باشه   نقدر یاون هم تو رو ا یهمان طور که تو اون رو دوست دار  دوارمیام-

لباس به سمت آشپزخانه رفتم و به   ضیزد و وارد اتاق شد من هم وارد اتاق شدم و بعد تعو یلبخند
 مادر کمک کردم. 

 

کرد که از شرکت   دیتأک شبیآمدم پدر د رونیرا عوض کردم از اتاق ب  میلباس ها نکهیبعد از ا صبح
  رونی قبول کردم از خانه ب یچون و چرا چیباشم من هم بدون ه یدیاستعفا بدهم و به دنبال کار جد

با گرفتن  فتدیباعث شد لرز به تنم ب  نیسرد بود و ا  یراه افتادم هوا کم ادهی زدم و تا سر کوچه پ
و به سمت آسانسور رفتم   دمیبه شرکت رس  قهیشدم بعد از چند دق  یبه سمت شرکت راه یتاکس

 را داخل آسانسور گذاشتم بهار به سرعت وارد آسانسور شد و با توپ و تشر گفت:  میکه پا نیهم

 ام؟ یدارم م یدیند یکور بود-
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 و گفتم:  دمیکش یپوف کالفه

   دمینددوم من شما رو  ر؛ی اول صبح بخ-

 کرد و گفت:  اخم

 م؟یما خبر ندار ینکنه عاشق شد  یستیاصالً تو باغ ن-

 کردم و گفتم:  اخم

 نداره  یربط  چیمن به تو ه یزندگ -

 زد و گفت:   یپوزخند

 انتخاب کرده شیزن زندگ  ی متأسفم که تو رو برا ی ع یرف یآقا یواقعًا برا-

 ماندم که او ادامه داد  رهیبه بهار خ  رتیح  با

به   یع یرف  یآقا یروز  کیتو بودم و  ی! من اگه جاشن یم دایدورو زمونه پ  نیتو ا ییعجب آدما-
  دادمیوقت جواب رد به او نم چیاومد مطمئن باش ه یم میخواستگار

 زدم و گفتم:  یشخندین

  انی شما ب یهستن به خواستگار  یاگه راض نم یبب کنمی صحبت م یع یرف  یپس من با آقا-

 زدم و گفتم:  یشخندیبهار انداختم و باز ن   یبه سر تا پا ینگاه

 نگات نکرده   یا گهیهمکار به چشم د هیوقت تو رو جز  چی ه یع یهر چند آقا رف-

به  میآمدم و مستق  رونی کند که در آسانسور باز شد ومن به سرعت از آسانسور ب یصحبت  خواست
 نه. ایآمده است  یعیدقت هم نکردم که آقا رف  یرفتم حت یرستم  یسمت اتاق آقا

  یبرگ ها یوارد اتاق شدم در را که بستم سرش را از ال به ال یآقا رستم  یبه در زدم که با صدا یتقه  
 آورد و با لبخند گفت:  رونی داخل دستش ب

 سالم مهتاب جان حالت چطوره؟  -
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 زدم و گفتم:  یلبخند

   ن؟یممنون شما خوب هست-

 ت مثبت تکان داد و گفت: به عالم یسر 

 ممنون   یلیخ یبابت پنجشنبه که اومد-

 کنم ی خواهش م-

   ؟یدار  یکار -

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

 با شما دارم   یصحبت هیبله -

 چانه اش گذاشت و گفت:  ریرا ز دستش

 بفرما دخترم؟ -

 استعفا بدم   خوامیمن م یرستم  یآقا-

 گفت:  رتیح  با

 دخترم؟  یچ یواسه -

 و گفتم:  دمیکش  ینفس

 بهتره   نطوریا-

 کردم   فیهمکارها تو رو تعر نیب  یلی من خ یخوب شرکت هست  یها یاز منش  یک یاما تو -

 زدم و گفتم:  یجان   یب  لبخند

 استعفا بدم   خوامیرو گرفتم م ممیمن تصم یول  یرستم یآقا ن یلطف دار یل یشما خ-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه  مشکوک
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 ؟ یع یبه خاطر آقا رف-

 گفتم:  عیسر

 نداره  یع یبه آقا رف ینه، نه اصالً ربط -

 زد و گفت:  یپر مهر  لبخند

بهت   یدرخواست نیبابات همچ دونمیم شناسمیپدر تو رو نشناسه من که پدر تو رو م یمهتاب هر کس -
 داده 

 انداختم و گفتم:  ریرا ز سرم

 من بهتره که استعفا بدم متأسفانه بله و به نظر -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 ؟ ینی به بعد تو خونه بش نیکه از ا یخوای نم یول  ستی ن یحرف -

   فتمیم  گهینه دنبال شرکت د-

 باال انداخت و گفت:  یابرو

 دارن  اجیاحت یاونجا مشغول به کارشو اونا هم به منش دمیبهت م  یمن آدرس شرکت-

 ذوق گفتم:  با

 واقعًا؟ -

 بله -

آن نوشت و به سمت من گرفت و   یرو یز ی برداشت و چ یکوچک و خودکار  یبرگه   زشی م یجلو از
 گفت: 

   دمیو بهشون خبر م زنمیاالن برو اونجا من خودم بهشون زنگ م نیآدرس همون شرکت هست هم-

 گرفتم و گفتم:  یرستم  یزدم و برگه را از دست آقا یلبخند
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   یممنون آقا رستم-

 و گفت:  تکان داد یسر 

 انجام بدم   یمن کرد یکه برا یکارها یجبران همه  تونمیهست که م یتنها کار  نیا-

 زدم و گفتم:   لبخند

   نیشما لطف دار-

آقا  یمورد نظرم را برداشتم که با صدا  لیرفتم وسا  زیآمدم و به سرعت به سمت م  رونیاتاق ب  از
 سرم را باال گرفتم  یعیرف

 ؟ یبر  یخوای م ییمهتاب جا-

 و گفتم:  ستادمیا صاف

 بله استعفا دادم  -

 گفت:  رتیح  با

 ؟یاستعفا داد ی چ یآخه چرا؟ واسه -

 بهتر بود   نطوریا-

 دوشم انداختم و گفتم:  یرا رو فمیک

در مورد اون هم  ستیبد ن  رهیتو گ شیهم بهت بگم بهار انگار دلش پ  گهید زی چ هیخواستم  یراست-
 ه یدختر خوب یفکر کن

شدم   ریصحبت کردن را به او ندادم و از پله ها سراز یه من انداخت که من اجازه  ب ینگاه  رتیح  با
استرس داشتم  یبه من داده بود رفتم تو راه کم یرستم ی که آقا یشدم و به سمت آدرس  یسوار تاکس

  بگردمنداشت دنبال کار  یلزوم گهیخوشحال بودم که د  یل یخ  ییجورا هیخودم مسلط بودم  یاما رو
 راننده به خودم آمدم    یآقا یبا صدا

   میدیخانم رس-
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شدم   اده یپ نی کردم و از ماش یتشکر   رلبیآوردم و به راننده دادم و ز رونی ب فمی از داخل ک یمبلغ
  ینم  ریس دنش یکه از د کیبود دوختم شرکت بزرگ و ش مینگاهم را به شرکت بزرگ که االن جلو

 .یشد

 

کردن بود افتاد با حضور   پینشسته بود و مشغول تا زیکه پشت م  یشدم نگاهم به مرد شرکت وارد
 من سرش را باال گرفت و گفت: 

   ؟یخوایم یچ-

طلبکار صحبتش را باز کرد   یآدم ها نیع  ینه احترام یماندم نه سالم  رهیبه آن مرد خ رتی با ح یکم
 و گفتم:  دمیکش  ینفس

 کار   یاومدم برا دیسالم ببخش-

 انداخت و گفت:  میاز سر تا پا ینگاه

 کرد    یم فشیتعر  یرستم  یکه آقا یهست  یتو همون خانم-

 ذوق گفتم:  با

 بله خودمم  -

 به مبل کرد و گفت:  ی اشاره

 صحبت کنم   یر یام یتا من با آقا دین یبنش-

برخاست و به   شیبه من انداخت و از جا یمبل نشستم دوباره آن مرد نگاه ی تکان دادم و رو یسر 
 بلند گفت:  یدر که شد برگشت و با صدا کیشد نزد یسمت اتاق راه

   اری بردار ب ییچا  هیخانم  یاحمد برا-

قد کوتاه و   ینگذشت که مرد هیهم به من بکند وارد اتاق شد و در را بست چند ثان ینگاه  نکهیا بدون
قرار داد که با لبخند از او تشکر کردم از آنجا که رفت   زی م یرا رو  یچاق به سمتم آمد فنجان چا یکم
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قلوپ از آن خوردم که همان موقع در باز شد و همان مرد از اتاق   کیبرداشتم و   زیم  یفنجان را از رو
 برخاستم مرد با لحن طلبکار گفت:  میقرار دادم و از جا زی م یرا رو ی آمد فنجان چا رونیب

 برو داخل باهات حرف داره -

به در زدم با صدا آن شخص وارد اتاق   یو تقه  دمیکش ی تکان دادم و به سمت اتاق رفتم نفس یسر 
زده بود و   یدیبه سف  یپر پشتش کم ینشسته بود موها زی پشت م یانسالی نسبتًا م یشدم مرد

و چروک دارد سرش را که باال گرفت به خودم   نیکه چقدر چ  دیشد فهم یصورتش از همان دور هم م
 به او انداختم  ینگاه میآن مرد ن  یانداختم با صدا ری سرم را ز وآمدم 

 سالم دخترم حالت چطوره؟  -

 ممنون  -

 ؟یاومد یرستم  یاز طرف آقا-

 به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم:  یسر 

 بله -

  یاستخدام بش نجایباعث شد اجازه بدم که ا نیرد و اک  فیدر مورد شما تعر یلی خ یرستم  یآقا-

 را باال گرفتم و گفتم: سرم

 لطف دارن   یرستم  یممنون؛ آقا-

 را فشار داد و گفت:  زشی کنار م یزد و دکمه  یلبخند

 ن یایبذرفشان لطفًا به اتاقم ب یآقا-

 یهم به آقا یبه من انداخت و نگاه ینگاه  میدر باز شد و همان مرد وارد اتاق شد ن دینکش یطول
 انداخت گفت:  یر یام

 ن؟ یداشت یبا من کار -

 به من کرد و گفت:  یاشاره  یر یام یآقا
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   نی بد حیمربوط به شرکت را به اون توض یکند کارها   یکار م نجایاز امروز ا یخانم محمد-

 من کرد و گفت: به  یتکان داد و نگاه یسر 

 خانم   دییبفرما-

  زی تشکر کردم و از اتاق خارج شدم اون هم پشت سرم از اتاق خارج شد و با هم به سمت م رلبیز
داد و از همان روز کارم را شروع   ح یمن توض  یمربوط به شرکت را برا یبذرفشان کارها یآقا میرفت

 کردم. 

  نیریش یگرفتم و به سمت خانه  یاز همکارها تاکس ینماندم و بعد از خداحافظ  شتریساعت سه ب تا
همسر   کردی م  یآپارتمان بود و با همسرش در آنجا زندگ  نیری رفتم از قبل با او هماهنگ کردم. خانه ش

به خانه او    نیریدر خانه تنها بود با اصرار ش  نیری ظهر بود و ش فتی ش یسر  نی خلبان بود و ا  نیریش
و به پدر خبر دادم که نگران من نشود زنگ خانه را که زدم در باز شد و من وارد آپارتمان شدم  رفتم

در را باز کرد   جانی با ذوق و ه نیر ی سوم رفتم زنگ خانه را زدم که ش یسوار آسانسور شدم و به طبقه 
 و گفت: 

 به به چشممون از جمال شما روشن شد  -

 کردم و گفتم: یبامزه  اخم

 باز من اومدم که خانم نمکدون بشه -

 را کامل باز کرد و گفت:  در

   نمیداخل بب ایحرف نزن ب نقدریا-

 خانه شدم و گفتم:  وارد

 ست؟ ی ن نیآقا حس -

 لب راند و گفت:  ریز  ینچ

 رفت سر کار  شی ساعت پ مینه ن-
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 مبل نشستم و گفتم: یرو

 تو هم برو سرکار  -

 به خود گرفت و گفت:  یمچاله  ی افهیق

  هیچ یاه ول بکن کار چ -

خودش باشه که نخواد تو هر   بیمستقل باشه و دستش تو ج  دیبشه؟ زن با یکه چ  ینیتو خونه بش -
   رهیاز شوهرش پول بگ یو هر کار  د یهر خر یبرا یط یشرا

 چشم نازک کرد و گفت:  پشت

 قرار گرفتن  ری تحت تأث تی زندگ یرو  یلیشرکت ها خ نیا یار انگ-

 باال انداختم و گفتم:  ی شانه

 یکه بچه دار نشد  یکردن خونه نباشه تا وقت زی خونه و تم  یرو پا  تی زندگ گمیمن به خاطر خودت م -
 به فکر کار باش 

  یبه فکر ما افتاد   یلیخ دا یخانم بزرگ جد یوا-

 کردم و گفتم: یخنده  تک

 ی چون تو دوستم-

 

 رفت گفت:   یبرخاست و همان طور که به سمت آشپزخانه داشت م  شیجا از

 چند روز کنارت نبودم چطور بود؟  نیچه خبر؟ ا-

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 هم خوب، هم بد -

 بلند گفت:  یصدا با
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 کن   فیبرام تعر  ارمیب  ییبزار چا-

قرار داد و بعد از  زی م یرا رو ییآمد فنجان چا ییرایبه دست به سمت پذ ینیس  نیریش  دینکش یطول
قرار داد و مقابلم نشست و   زیم  یو چاقو را با خودش آورد همه را رو یدست  شی و پ  وهیآن ظرف م

 گفت: 

 شده   یچ نمی کن بب فیخب تعر-

  یکل  نیریش  نیدوست شدن مهسا با ام یشرح دادم حت شیماجرا برا ازی تاپ ری را از س زیچ همه
  نیکرد که مهسا با ام یز یبرنامه ر  یو کل میآماده بش دی با  یعروس یخوشحال شد و گفت باالخره برا
  کیتا نزد  یبه سمت خانه رفتم تاکس یبودم و بعد از خداحافظ نیری ازدواج خواهد کرد تا عصر با ش

شخص را پشت سرم    کیرفتن حضور  ادهیپ  نیدر حرفتم   ادهیراه را پ هیخانه من را رساند و بق یها
نبود به احتمال   یخبر  یکردم از کس  یگشتم و پشت سرم را نگاه م یبرم یکردم اما وقت یاحساس م 

راه  یجز اون حس صدا یسر  نیشد و ا  یدچار توهم شده بودم اما باز همان حس به من وارد م ادیز
از من دور بود افتاد   یلیکه خ یبار چهارم برگشتم و نگاهم به مرد یبرا دمیهم شن ی گهید یرفتن کس

  یبود و به من زل زده بود از آن دور نم  ستادهیا یکی که در تار یاو تمام بدنم به لرز افتاد مرد دنیبا د
  رونیب  فمی را از داخل ک دیکردم و کل شتریرا ب میبدهم سرعت پاها صیتوانستم چهره اش را تشخ

آوردم هنگام روبه رو شدن با   رونیب  میرا از پاها میخانه شدم در را بستم و کفش ها آوردم و وارد
 زدم و گفتم: یجان   یباشم لبخند ب یکردم که عاد یمادرم درخانه شوک زده شده بودم اما سع

 سالم مامان جون -

 شد و گفت:   رهیصورتم خ یبه اعضا قیدق

  ده؟یچرا رنگت پر-

 انداختم و گفتم:  ریرا ز سرم

 سردم شده  یاومدم خونه کم ادهیپ  ستی ن یز یچ-

 کرد و گفت:  اخم

 تا دم در خونه برسونتت؟    یر ی گیم یمگه من بهت نگفتم تاکس خود،یب-
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 رفت.   یهوا رو به سرد ییهو ی یمامان هوا خوب بود دلم هوس قدم زدن کرده بود ول  دیببخش-

 تکان داد و غرغرکنان گفت:  یسر 

   نیدیشما دوتا دختر آخر من رو سکته م-

 ترس گفتم:  با

 نگو خدانکنه  ینطور یمامان جون ا یوا-

  خیتمام بدنم   دیمهسا به گوشم رس ی هیگر ینکرد که من به سمت اتاق رفتم وسط راه صدا یصحبت
خت  ت یبه در زدم و وارد اتاق شدم مهسا لبه   یلرزان به سمت اتاق مهسا رفتم تقه  یبست با پاها

 : تمپنهان کرده بود به سرعت خودم را به مهسا رساندم و گف شینشسته بود و صورتش را با دست ها

   ؟یکن یم هیچته چرا گر یمهسا آبج -

 به آغوشم آمد و گفت:  عی سر مهسا

 ی مهتاب خدا رو شکر که اومد یوا-

 شده آخه؟   یچ-

معلوم  دهی من جواب نم یام ها ی به پ دهیتلفنش جواب نم  ستین یخبر  نی تا حاال از ام شبیاز د-
 کجاست    ستین

 را از خودم جدا کردم و گفتم:  مهسا

  ؟یدوستاش ندار  ایتلفن کارش  شه؟یاخه مگه م-

 شده باشه؟ شی به من نداده نگرانشم نکنه طور ینه شماره -

 آروم باش خودتو ناراحت نکن   زمی مهسا عز-

 تکان داد و گفت:  یسر 

 کرد  یرو از خودش جدا نم  شی گوش چوقتیه ترسمیم  یول-
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 جواب بده  تونهیشارژ نداره که نم  دیشا-

  دهیجواب نم  یول خورهیبوق م  ستی خاموش ن  شیگوش-

 تأسف سرم را تکان دادم و به فکر فرو رفتم. یرو از

 

 گذشت   یروز م  چهار

نبود و مهسا   نیاز ام یشد اما همچنان خبر  یچهار روز به مرور مهسا افسرده تر و داغون تر م نیا در
 نبود.  یالناز صحبت کنند اما از الناز هم خبر  ن؛یدو سه بار خواست با خواهر ام

از خواهر  یشماره  چیشد ه  یافتاده است حالش بدتر م  یمطمئن شده بود اتفاق  گریمهسا که د 
از چشم  گر یحال و روز مهسا بد بود که د نقدریباعث شد مهسا را کالفه تر بکند ا نینداشت و ا نیام

چرا   هساکرد که م یبا من صحبت م یشک کرده بود و مادر با نگران  یپدر و مادر پنهان نماند پدر کم 
گفتن  یبرا یبهانه  گریه دشک کرد یداشتم اما چون پدر کم  یاول بهانه  یروز افتاده روزها  نیبه ا

 نداشتم. 

چشم  ی ناراحت کننده مهسا جلو ی افهی ق یوارد اتاق مهسا بشوم اما وقت یکردم با خوشحال  یسع
به  یشدم اما باز تالش کردم لبخند بر لب وارد اتاق مهسا بشوم تقه  یم دیشد نا ام یظاهر م میها

 تخت نشستم و گفتم:  یلبه  جانی مهسا وارد اتاق شدم با ذوق و ه یدر زدم که با صدا

   یبخدا کپک زد رونیب  ایاتاق ب  نی پاشو از ا یمهسا آبج -

 راند و گفت:  رلبیز  ینچ

 بهم نداشته باش   یحوصله ندارم مهتاب؛ کار -

  یمن اون روز هم بهت گفتم اگه تو برا یکن  یاز حد شلوغش م ادیز یدار  گهیبابا مهسا تو هم د یا-
   دادیم یخبر  هی بهت  یمهم بود نیام

 و گفت:  دیرنگش کش یمشک یموها یال یدست یکالفگ با

 داد اما حاال... یبه من خبر م ع یافتد سر یم یو هر اتفاق یهر کار  ستی ن  یآدم نیهمچ  نیام-
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 م گرفتم و گفتم: را در دست  فشیظر یگرفته مهسا لرز به تنم افتاد دست ها  یصدا

چشمات گود   ریز  دهینگاه کن رنگت پر نهی! خودتو تو آیاتاق بکن نیدل از ا یخوای مهسا بسه نم-
که مامان و   میکنی دختر خوب برو حموم بعد باهم شام درست م هیمثل  یافتاده چند روزه حمام نرفت

  رونیب  انیحال و هوا ب  نیبابا هم از ا

 تکان داد و گفت:  یزدم سر  یبه من انداخت که لبخند ینگاه

   یتو بگ یهر چ  یباشه آبج -

 برخاست و گفت:   شیجا از

 حموم   رمیمن م-

 زدم به سمت من برگشت که حرفم را بزنم    شیتکان دادم که وسط راه صدا یسر 

 هم نرو   نیتو فکر ام-

ر کنار مادر نشستم پدر نگاهش را تکان داد و به سمت حمام رفت من هم از اتاق خارج شدم و د یسر 
 گرفت و به من چشم دوخت گفت:  ونیزیاز تلو

 مهسا کجاست؟  -

 رفت حموم  -

 و گفت:  دی کش  یقینفس عم  مادر

 سرخ پوست ها شده بود   هیخدا رو شکر حداقل رفت حموم شب-

 شد و با لبخند گفت:  ییرای نشد که مهسا وارد پذ یساعت مین

 من اومدم  یسالم به همگ-

 گرد شده بود و اما من با لبخند گفتم:  شانیو مادر از شدت تعجب چشم ها پدر

  یگلم خوش اومد یسالم آبج-
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 دست پدر گذاشت و گفت:  یبر لب کنار پدر نشست و دستش را رو   لبخند

 بابا حالت چطوره؟  -

 برگشت و گفت:  یبه حالت عاد پدر

  ؟ی خوبم دخترم تو خوب -

 منم خوبم  -

 به من انداخت و گفت:  ینگاه

   م؟یمگه قرار نبود شام ما دو نفر درست کن-

 گفت:  عی به عالمت مثبت تکان دادم که مادر سر یسر 

   دیکن یم  یکار  فیکث نیشیشما دوتا وارد اون آشپزخونه م  نمیبب دیصبر کن -

 . کنمیم  زشی نگران نباش مامان جان؛من خودم تم-

   دیوارد اون آشپزخونه بش طونیش عمرا بزارم شما دوتا  -

 کرد و گفت:   یخنده کوتاه مهسا

   زمیعز کنم ی م زیقربونت بشم مامانم نگران نباش تم -

 تکان داد و گفت:  یسر  مادر

 د؟ یدرست کن نیخوایم  یحاال چ-

 : میو همزمان با هم گفت میبهم کرد یو مهسا نگاه من

 کتلت  -

 تکان داد و گفت:  یسر  مادر

 آشپزخونه  نیشما و ا نیا-
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با   میگذشت که شام را آماده کرد ی م یدو ساعت میو وارد آشپزخانه شد میبرخاست مانیمهسا از جا با
 .  میو خنده شام را خورد  یشوخ

 که پدر گفت:   میکند یو تخمک پوست م  مینشسته بود ونیزی تلو یهم جلو دور

   یراست-

   میبه پدر انداخت یسه نفر نگاه هر

 ولد بچه فرزاد هست ما رو دعوت کرده رستوران فردا شب ت-

 با ذوق گفت:  مهسا

 فردا تولدشه! مونیپس فسقل -

 زد و گفت:  گرشیبا آن دست به پشت دست د مادر

  م؟یبخر ی هیهد هی تا  ؟یچرا زودتر نگفت-

 مگه نه؟  خرندیم رنی دخترا فردا م-

 .میشد  رهیخ ون یزیو دوباره به تلو میتکان داد یدو سر  هر

 

  یدوختم شماره  یبه سمت گوش  مینگاهم را مستق دمیهمراهم از خواب پر  یگوش  یبا صدا صبح
جوابش   یحوصلگ  یو با ب دمیکش یکرد کالفه پوف  یم  ییخودنما یگوش یصفحه   یرو یع یرف یآقا

 دادم 

 سالم  -

   یعیرف  یسالم آقا-

 مهتاب؟   یخوب -

 ن؟ یزنگ زد یچ یواسه  دیبگ شهیم-
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 گفتم:  رتی کرد که با ح ی خنده

 حرفم خنده دار بود؟  -

 مهتاب   یاشتباه کرد-

   شمیمتوجه نم-

  یدیپس م یتاوانشم به زود  یاشتباه کرد یکرد یباز   ریمهتاب تو با دم ش -

 گفتم:  یجی گ با

 ه؟ یمنظورت چ  ارمیاصالً از حرفات سر در نم-

 گفت:  یکرد و با لحن خاص یخنده   باز

 نکنم    نکاروی با خواهرت ا یکن ی که التماس منو م رسهیاون روز هم م-

 به خواهرم داره؟ یچه ربط-

و بهت ثابت   یمهتاب خانم؛ همون قدر که من التماست کردم زنم بش  یفهمیاون هم به موقعش م-
   یکن یو التماسم م یدیکه چقدر ترس  یکنیکنم که چقدر دوست داشتم تو هم اون روز به من ثابت م 

تماس را قطع   عیبه لرزه افتاد خواستم دهان باز کنم که سر یع یرف  یک جمالت آقابدنم با تک ت تمام
نتوانم تکان بخورم همان موقع در باز شد و مهسا با   گریکنم د یسست شد حس م  میکرد دست ها

 گفت:  رتی با ح دیمن را که د یوارد اتاق شد چهره   جانی ذوق و ه

 مهتاب حالت خوبه؟ -

 مهسا را راحت کردم   ال یبا همان لبخند خ  یبرگردم اما نشد ول  یکردم به حالت عاد یسع

 چرا خوب نباشم؟  زمیخوبم عز-

   دهیاخه رنگت پر-

 نشده   یباشه طور  دهی چرا رنگم پر زمی نه عز-
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 تکان داد و گفت:  یسر 

  میبخر ی هیهد  هی یفسقل نیا یپاساژ برا میلباس بپوش بر-

 تکان دادم و گفتم: یسر 

  میباشه صبحونه بخورم بر-

 نخوردم    یز یمنم چ میخوریم ییزای چ هی رونی ب یصبحونه بخور   خوادینه نم-

  میخوب باشه پس لباس بپوشم بر یل یخ-

به دست و صورتم زدم بعد از آن    یرفتم و آب ییتکان داد و از اتاق خارج شد به سمت دستشو یسر 
آمد لبخند زد   رونیو از اتاق خارج شدم همان موقع در باز شد و مهسا از اتاق ب   دمیرا پوش  میلباس ها
 و گفت: 

 ؟ یآبج  میبر-

کرد   یما پدر اخم دنیبا د میتکان دادم و با هم به سمت آشپزخانه که پدر و مادر آنجا بودند رفت یسر 
 و گفت: 

 ن یبعد بر  دیصبحونه بخور-

 تکان دادم و گفتم:  یبه عالمت منف  یسر 

   میخوریم ییزایچ هیشاپ  یکاف  میریکردن م  دیبعد از خر  یینه بابا-

 راند و گفت:   رلبی ز ینچ  مادر

 م یدار یسالم  نیغذا به ا دیکوفت و زهرمار بخور رونی ب نیبر   نیخوایم شهینه نم-

هست اونجا هم هست و   زیم یکه رو  یصبحونه  نیهم کنه؟ی م یچه فرق  نجای و ا رونیمامان مگه ب-
   چسبهیم شتری آزاد ب یاونجا تو هوا

   دیباشه مراقب خودتون باش  ادتونی  یخوب باشه ول  یل یخ-
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 : میمن و مهسا با هم گفت همزمان

 چشم -

 کرد و گفت:  یتک سرفه  پدر

 پول همراتونه -

  دی نگران نباش  ییبله بابا-

   نیبرگرد عی خوب پس سر یل یخ-

  کیو به سمت پاساژ نزد میگرفت  یتاکس  میاز خانه خارج شد یو بعد از خداحافظ میتکان داد یسر 
 میشد ادهی پ نیو از ماش میداد  یبه راننده تاکس یمبلغ میدیکه به آنجا رس دی نکش یطول میخانه رفت

  یک یبود و   رمال پدر و ماد  یکیکه  میجدا بخر هیدوتا هد میگرفت میو باالخره تصم  میکل پاساژ را گشت
  هیپدر و مادر هم  یبود و برا ستیما بلوز شلوار پسرانه با طرح فوتبال ی هیمن و مهسا هد گرید

 دیکند بعد از خر یذوق م یاش کل هیهد دنیکاوه با د دانمیکه م میدیخر یبزرگ اسباب باز   نیماش
قرار دادم و هر دو مقابل هم   یصندل  یرا رو دیکل خر م یپاساژ رفت کیشاپ نزد  یکردن به سمت کاف

  یصبح آقا یمن در فکر حرف ها میدر سکوت به فکر فرو رفت یو چا  کیبعد از سفارش ک مینشست
  یال یخ  ینبود چقدر سخت بود خودت را به ب یکه هنوز از او خبر  نیو مهسا مطمئنم در فکر ام  یعیرف
 به پا بود.  ییبلکه تو دلت غوغا  یبزن 

 مهسا به خودم آمدم   یصدا با

 مهتاب -

 را باال گرفتم و گفتم: سرم

 جانم؟  -

 باشگاه    رمی م نجایمن بعد از ا-

 ؟یباشگاه دار  یروز جمعه -

  شمیم یعصب  رهی م نیبرم بهتره تو خونه باشم فکرم سمت ام ی نرم ول تونمیم-
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 تکان دادم و گفتم: یسر 

 ی جون هر طور راحت یباشه آبج -

 

 باهات بکنم   یصحبت هی میدرضمن خواستم االن که تنها هست-

و   یچا ین یجابه جا شد و خواست دهان باز کند که گارسون با س  یبه او چشم دوختم که کم یسوال
قرار داد و از آنجا رفت منتظر چشم به مهسا   زی م یهمانجا رو یو چا کیبه سمت ما آمد ظرف ک  کیک

 به من انداخت و گفت:  یدوختم که او نگاه

دادن دلمو شاد   هیرفتن و هد رونیبهش بگم تا اونم با ب  مویندارم که بخوام اسرار زندگ  یمن دوست-
  ایدن نیکه تو ا یخنده دار بهم بزنه تا خوشحالم کنه چون من به تنها کس یبخواد حرف ها  ایکنه 

  یتو برا هفراموش نکن ک شهیرو هم نیمهتاب ا ییبهش اعتماد کنم و دردودالمو بگم فقط تو تونمیم
 بود   یخواه  زیمن عز یو تا آخر عمر هم برا یز ی عز یل یمن خ

 فکرم را به زبان آوردم   کردیصحبت ها را م نیا یچ یدانم واسه یمهسا دلم گرفت نم  یصحبت ها با

 ؟ یگ یم ینطور یا یچرا دار  ؟یزن یحرف ها م نیمهسا چرا ا-

و امروز موقعش بود   زدمی حرف ها رو بهت م نیا یروز  کی  دیندارم مهتاب، فقط با یخاص  لیدل-
خواهر داستانش با    نیریدوست دارم چون به قول ش یل یداشتم فقط بدون که خ  یحس نیهمچ  یعنی

دهد و به قول پدر مثل کوه کنارت   یر م ماد یکه بو ستیفرق داره و به قول مادر خواهر موجود هیبق
 تو حساب کنم. یرفاقت رو هیتوانم مثل  یماند و حواسش به تو هست و به قول خودم میم

باشد دست    یاحساس نقدریمهسا ا کردمی فکر نم چوقتی به زبان آورده بود ه با یز  یکردم جمال بغض
 را گرفتم و گفتم:  شیها

 شهینخواهم برد تو هم ادیتو رو فراموش نخواهم کرد و تو رو از  چوقتیمطمئن باش که من هم ه-
 . کنمی نم  مونتیپش چوقتیه  یخوشحالم که خواهرم یل یخ زدلمی بود عز ی و خواه یدر قلبم بود

 زد و گفت:  یلبخند
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 م یو بعد بر میبهتره صبحونمون بخور می شد  یاحساسات یل یخ-

و بعد از آن    میو خنده کرد  یشوخ  یخوردن هم کم یال به ال میل خوردن شدتکان دادم و مشغو یسر 
 مهسا به سمت باشگاه و من به سمت خانه... میرفت گرید  ییو هر کدام به جا می جدا گرفت  یدوتا تاکس

با عجله خودم را به در رساندم و با صحبت کردن پدر   دیپدر به گوشم رس یخانه که شدم سروصدا وارد
 خشک شدم  میاو مادر سرج

 دوست بوده  نیپسر به نام ام هیدختر با  ن یا گم؟یدارم م یمن چ یفهم ی زن مگه تو نم-

 شده   یاشتباه دیشا-

 گه؟یم یعکساشون چ یفکر کردم ول  نی منم اولش هم-

 ست ین  یدختر  نیممکنه مهسا همچ  ریغ-

 هستم  یشیآت  یکه بدجور   ادیبهشون زنگ بزن ب -

را  میبوده با ترس و لرز کفش ها نی به پدر خبر داده که مهسا با ام یک ایخدا یوا دیبدنم لرز تمام
   دیپدر به گوشم رس  یکه باز شد صدا نیدر را فشار دادم هم ی رهیآوردم و دستگ رونیب

 اومدن   یزنگ بزن  ستی الزم ن-

 بلند گفت:  یکردم پدر با صدا ی سالم رلبی لرزان وارد خانه شدم و ز یپاها با

 پس مهسا کجاست؟  -

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

 رفت باشگاه  -

شد خانم دلش خواسته   یجمعه ها داخل خونه بود حاال چ شهیغلط کرده که رفته باشگاه اون که هم-
 بلند شده بره باشگاه  

 افتاده؟ یباباجون اتفاق -
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بار   نیگشاد شد اول میکه به صورتم خورد چشم ها یمحکم یل یکرد که سرم را باال گرفتم با س یمکث
بود گذاشتم و با   یل یس یکه جا یصورت  یمن بلند کرده دستم را رو یکه دست رو دمید یبود پدر را م

 پدر را گرفت و گفت:  یخودش را به پدر رساند و بازو  عی ماندم مادر سر رهیبه پدر خ   رتیح

 نداره   یر یوسط تقص  نیمهتاب که ا یکن ی م کاریچ یار د-

صورتم قرار داد و   یو انگشت اشاره اش را جلو دیکش رونیمادر ب  یرا از چنگال دست ها شی بازو پدر
 گفت: 

 شما بلند کنم   یدست رو دیکه با یشما دوتا دختر چه به سر من اورد نیبب -

اما به زبان   ستیدانستم مشکل پدر چ یم  نکهیحلقه بست با ا میکردم اشک دور چشم ها بغض
 آوردم 

 شده؟  یمگه چ ؟یزن یم یچ  یباباجون اخه واسه -

 را بلند کرد و گفت:  شیصدا

 دوسته؟ نیپسر به نام ام ه یمهسا با  یدونستینه؟ م  یدونستیتو هم م-

بسته بود  خی پدر  یبا اوج صدا میدست ها دیگشاد شد رنگ از رخم پر میشدت تعجب چشم ها از
 بود قورت دادم و گفتم:   یبغضم را به هر سخت 

 رممکنه یغ-

 . شناسمیخودت رو به اون راه نزن مهتاب من شما دوتا دختر رو م -

 

   ارمی شما سر در نم  یاز چه قراره؟ من که اصالً از حرف ها هیقض دیبگ  شهیباباجون م-

 زد و گفت:   شیبه موها یچنگ

   یدیسکته مشما دوتا دختر من رو آخر -

 باباجون خدانکنه   یوا-
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 با تشر به سمت مادر برگشت و گفت:  پدر

 که هست خودشو زود برسونه خونه  یهرگور  نی به مهسا زنگ بزن بب -

انداختم که با  ر یشد سرم را ز یمتهم به چه قضاوت ها یبدنم به لرز افتاد بنده خدا مهسا الک تمام
 پدر سرم را باال گرفتم  یصدا

 ؟یدوسته بود نیبه نام ام ی مهسا با پسر  نکهیا انی مهتاب دخترم بهم راستش رو بگو تو در جر-

کرد دوختم دست و  یم دادیدر آن ب تی باال آوردم و به چشمان پدر که خشم و عصبان  یرا به آرام سرم
 است   دهیرتوانستم متوجه بشم که پ یسست شده بود رنگم به وضوح م  میپاها

 باباجون من... -

 را بلند کرد و گفت:  شیصحبتم آمد و صدا انیم به

 ؟ یبگ یتونی که تو نم هیآره و نه چ-

 توانستم جواب پدر را بدهم بزاق دهانم را قورت دادم و گفتم:  یزور شرم نم  از

 ن؟ یدیشما از کجا فهم -

 درسته؟ یپس تو هم خبر داشت-

 که تمام بدنم به لرز افتاد   دیکش یادیبه عالمت مثبت تکان دادم که پدر فر یسر 

هم از مهسا که  نیا یعیرف یسروپا مثل آقا  یاون از پسر ب  نیدیبه خدا شما دوتا من رو سکته م-
  زنهیم یکارها نیخودش دست به همچ 

 که دوست بودند   دهیماه نرس کیبه  یحت  نیمهسا و ام دیباباجون تو رو خدا آروم باش -

 ام  یساکت باش مهتاب که از دست توهم عصبان -

برداشت و به سمت من آمد از   زیم یاز رو یرنگ یرفت و پاکت قهوه  ییرای داخل پذ زی سمت م به
 آورد و به سمت من گرفت و گفت:  رونی داخل پاکت چند عکس ب
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   خندهیو م گهیم  یهمه کس چطور   یشرف و ب  یپسر ب  نی دخترم تو بغل ا نیبب -

و   نیبه آن انداختم پنج تا عکس از ام یلرزان عکس ها را از دست پدر گرفتم و نگاه یدست ها با
کرده بودم  خیبود  نیشاپ و ماش یآن در کاف ییآن داخل پارک بود و سه تا ییمهسا بود که دوتا

که از  یصدابا  دمیرا د نی بار ام ن یاول یو من برا میکه آن روز با مهسا به آنجا رفت  یشاپ یهمان کاف
 آمد گفتم:  یم رونیته چاه ب

 عکس ها را فرستاده؟  نیا یپدر ک -

 یواقع یهست اون رو بردار و چهره  یپاکت هیداد که دم در خونه  امیپ مینفر به گوش هی یول دونمینم-
 دخترت خبردار شو  

 فتم: گ رتیح  با

 نداشت  یدشمن  یکنه؟ مهسا که با کس یکار  نیبا مهسا همچ  تونهیم  یآخه ک-

 پسره...  نیا  شیپ  دیرفتیو م نیزدیشما دوتا من و مادرت رو گول م نکهیمسئله ا ست؛ین نیمسئله ا-

 گفتم:  عیسر

 نه باباجون بار اولمون بود -

 به عکس داخل دستم کرد و گفت:  ی اشاره

 بنداز  ینگاه هیپشت عکس ها هم  خیتار ستی روز که ن هیهستند؟ همش تو  یچ  نایپس ا-

شد همان موقع در باز شد و مهسا وارد خانه   خیبدنم س یموها خیتار دنیرا برگرداندم و با د  عکس
 گفت:  رتیا ح ب ستادی ا شیپدر سرجا یعصبان  افهینگاه وحشت زده من و ق  دنیشد با د

 افتاده؟  یاتفاق -

آن را گرفتم مادر هم  یخودم را به پدر رساندم و جلو عیخواست به سمت مهسا هجوم ببرد که سر پدر
بلند   ی ندارد با صدا یچاره  د یمهسا را گرفت و از پدر دور کرد پدر د یبه سمت مهسا رفت و بازو

 گفت: 
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 بزرگ کردم؟ هان؟  یمدل نیمن شما دوتا رو ا-

 و به سمت مهسا پرت کرد و گفت:  دیها را از دستم کش عکس

 نمت؟ یپسر بب هیبزرگ کردم که تو بغل  یمدل نیمهسا من تو رو ا-

به  یکردم انداخت سر  یکرد من صحبت ی به من که فکر م یبه پدر و نگاه   ینگاه رتی با ح مهسا
خبر بودم، مهسا با دست   یب  ایتکان دادم و به مهسا رساندم که خودم هم مثل او از دن یعالمت منف

کرد و   س یبه آن انداخت اشک صورتش را خ  یبرداشت و نگاه نی زم یرو  یلرزان عکس ها یها
 گفت: 

 باباجون تو رو خدا گوش کن  -

م گذاشتم و با التماس  دست یتوانم را رو یخواست دوباره به سمت مهسا هجوم ببرد که من همه  پدر
 گفتم: 

 بابا تو رو خدا آروم باش  -

آبروم   ختم؟ی ریبه سرم م  یمن چه خاک دیرس یعکس ها دست اقوامون م نیآروم باشم اگه ا تونمینم-
 رفت  یدوست و آشنا م  به،ی و غر  لیفام یجلو

  یتونی نم ینطور یا دهیترس  یل یآروم باش مهسا هم خ کنمی خواهش م یباباجون ول یگیدرست م -
   میکنی با هم صحبت م  یهمگ نیآروم که شد یباهاش صحبت کن 

  یبه سمت اتاق راه هیرفت مهسا هم با گر  رونیبه من و مهسا انداخت و از خانه ب   قیدق ینگاه پدر
انداختم و به سمت   ری کرد سرم را ز یمن ماندم و مادر که با چشم غره نگاهم م دیشد و در را بهم کوب

 اتاق رفتم. 

 

خانه   دریگذشت. سکوت مطلق یپدر بر سر من و خواهرم مهسا م نیب  یاز مشاجره  یساعت  مین حدود
خودم احساس   یمادر رو نیاز اتاق خارج شدم نگاه سنگ یلباس وقت ضیحکفرما شده بود بعد از تعو

د  ینکش  یخواست بحث را باز کند طول   یکردم بحث را باز نکنم انگار مادر هم دلش نم یکردم سع  یم
 مبل خودش را رها کرد و با توپ و تشر گفت:  نیاول  یپدر وارد خانه شد رو
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   ادی به مهسا بگو ب-

بود  دهیتخت دراز کش یدر وارد شدم مهسا رو دنیسرعت خودم را به در اتاق مهسا رساندم با کوب به
مهسا گذاشتم که مهسا  یبازو یتخت نشستم دستم را رو یکرد به سمت مهسا رفتم و لبه  یم هیو گر
 میبه آغوشم آمد بغض کردم و اجازه دادم اشک ها یمعطل چیبه من انداخت و بدون ه ینگاه

نکنم مهسا اشک    یتوانستم مهسا را درک کنم و صحبت یکند اون لحظه فقط م سی را خ  صورتم
 گرفته گفت:  یا صدارا پاک کرد و ب شیها

 بابا اومد؟ -

 برخاست و گفت:   شیبه عالمت مثبت تکان دادم که مهسا از جا یسر 

   میپس پاشو بر-

 شد    رهیبه من خ  یدست مهسا را گرفتم که به سمت من برگشت و سوال مچ

   یکن با آرامش حرف بزن یحرف بزن سع یمهسا منطق -

  ییرایو به سمت پذ میآمد رونیرد با هم از اتاق بتکان داد و مچ دستش را از دستم جدا ک یسر  مهسا
به مهسا   میپدر مستق میپدر و مادر در کنار هم نشسته بودند من و مهسا هم در کنار هم نشست میرفت

 چشم دوخت و گفت: 

 حرف بزن  -

 کرد و گفت:  یتک سرفه  مهسا

به نام الناز دوست   یدختر  کیهست تو باشگاه با   یک  دونمیو نم  شناسمیمن اون پسر رو اصالً نم-
متوجه شدم که اون دختر   واشی واش ی دمیاز او ند یوقت بد چیبود ه  یمهربون و آروم یشدم دختر 

روز پنجشنبه هوا  کی نکهیتا ا کنهی م فیتعر  یلیهمه از من خ یمن رو دوست داره و جلو یلیخ
بود زودتر به خانه برگشتند  یهوا بارون نکهیا یها برا بچه نی ایدنبالم ب دیتونست  یبود شما نم  یارونب

با اون پسر همون   نکهیتا ا ادی الناز از موضوع با خبر نبود مجبور شدم آنجا کنار الناز باشم تا برادرش ب
 آشنا شدم   نیام

 زد و گفت:  ش یبه موها  یچنگ پدر
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به صورتت نزنم    یلیس هیخودم رو کنترل کردم که   یلیخ م یعصبان یکنم؟ بدجور   کاریمهسا من با تو چ -
 کنم؟  کاریمهتاب به خاطر تو کتک خورد من با خود تو چ

پدر   یزدم با صدا شی لب ها یبه رو  یانداخت که من لبخند ینگران کننده به من نگاه افهیبا ق مهسا
 را به او دوخت   شیچشم ها

به هر   دینکن تونیوارد زندگ ی ر گفتم هر کسبزرگ نکردم بهتون هزار با  یمدل نیمن شما دوتارو ا-
چرا  دیخور  یعاشقش شدم چون از همون ضربه م  دی نگ خوامشی م دیدوستش دارم نگ دینگ یکس
   دیقبول کن نیخواینم

 با بغض گفت:  مهسا

 شرمندم   دی باباجون واقعا ببخش-

 گرفته گفت:  یبا صدا پدر

 ومدیکرد م  یو تو رو رام خودش م شدیبا تو دوست م  نکهیا یاگه اون پسر مرد بود به جا-
 بفهم مهسا  نوینامردن ا ستندیمرد ن  نایا یکرد ول  یو تو رو مال خودش م   تیخواستگار

 تکان داد و گفت:  یتندتند سر  مهسا

 متوجم بابا بازم شرمنده -

 و گفت:  دیکش  ینفس

 یگرفته   ی افهیق ا یناراحت  خوامی نم میفرزاد شرکت کن  یهر چهارنفرمون تو تولد بچه  دیامشب با-
 گفتم؟  یچ نیدیمتوجه بشه فهم  یکه کس نی اونجا داشته باش

به   یگونه صحبت چیبرخاست و بدون ه شیکه پدر از جا میبه عالمت مثبت تکان داد یدو سر  هر
  ستادیا شی مهسا سر جا  یسمت اتاقش رفت مادر هم خواست به سمت اتاق برود که با صدا

 ؟ یمامان تو هم از دستم عصبان -

 کرده؟ یکار  نینشم که همچ یاز دست دخترم عصبان یتوقع دار -
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 شرمنده مامان  -

داره که ما رو   اقتیفکر کن و به خودت بگو ل  نیبش کنمی خواهش م یدشمنت شرمنده باشه ول-
  ؟ یناراحت کن ینطور یا

 . نیحق دار-

 

آش   یو بخورد کم ندی بنش زی حاضر نبود پشت م یکس چ یو ناهار ه امدی ن رونی از اتاق ب یشب کس  تا
پدر و مادر مهسا بردم مهسا با هزارتا التماس دو سه تا قاشق خورد   یبرا یدرست کردم که هر کاسه 

 . میو پدر که اصالً لب به آش نزد فقط من و مادر خورد

به پا   یود سانتو شلوار چسبان ن  یق یقا قهیبه طرح  یبه تن کردم بلوز  یو شلوار مشک یبلوز نقره  
  یرو یم یمال شیسرم گذاشتم آرا یرنگ رو ی بانقرهیز  ریرا فر کرده بودم و موگ  میداشتم کل موها

 کردن برداشتم  شیپدر دست از آرا یکردم که با صدا ادهیصورتم پ 

 ؟یمهتاب دخترم آماده -

  فمی ام را داخل ک یپول فیهمراهم و ک یتخت برداشتم و همان طور که گوش  یو شالم را از رو مانتو
 گذاشتم گفتم:  یم

   امیبله بابا االن م-

بود   یآمدم نگاهم با نگاه پدر گره خورد هنوز عصبان  رونیکاوه را در دست گرفتم و از اتاق ب  ی هیهد
پدر به خودم   ینشود، با صداتلخ  ی خودش را کنترل کرده که امشب به کام کس  یلی معلوم بود خ یول

 آمدم 

 مهتاب؟ -

 جانم بابا؟ -

 ؟ یستیاز دست پدرت که ناراحت ن -

 به پدر چشم دوختم و گفتم:  میمستق
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 ناراحت باشم؟ یچ  ینه باباجون واسه -

 کرد و گفت:  یسرفه  تک

   خوامیواقعًا معذرت م  یل یبه خاطر اون س-

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

 شما شدم   یکه باعث ناراحت  خوامیمن معذرت م د؛یفو نزن حر  نیباباجون ا-

 گونه ام گذاشت و گفت:  یرا رو دستش

 دخترم   ینکرد یتو که کار -

 به اتاق مهسا انداخت و گفت:  یزدم که پدر نگاه یلبخند

  ادی برو به خواهرت بگو ب-

داخل وارد شدم مهسا   ای به در زدم که با گفتن ب یتکان دادم و به سمت اتاق مهسا رفتم تقه  یسر 
به خون نشسته  یکردم که چشم ها ینشسته بود تک سرفه  نهیمقابل آ یصندل یآماده و حاضر رو

 اش را به چشمانم دوخت با بغض گفت: 

 مهتاب واقعًا شرمندم  -

 ت: ماندم که او گف  رهیبه مهسا خ  یسؤال

  یبه خاطر من کتک خورد-

   دمیسمت مهسا رفتم و گونه اش را بوس به

 ؟یبهم زد  یقشنگ یچه حرفا اد ی م ادتی امروز صبح -

 به عالمت مثبت تکان داد که با لبخند گفتم:  یسر 

 کند یمادر تو را آرام م هی و مثل  ستادهیکوه پشتت ا هیمن هم مادرتم و هم پدرت که مثل -

 را در آغوش گرفت و گفت:  من
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 دوست دارم مهتاب  یل یخ-

 آن را در آغوش گرفتم و گفتم:  سفت

 منم دوست دارم  زمی عز-

 و گفتم:   دمیکش رونی را از آغوش مهسا ب خودم

 مامان و بابا منتظر هستند   گهید میپاشو بر-

پدر و   میآمد رونی برخاست و مانتو و شالش را به تن کرد و با هم از اتاق ب شی تکان داد و از جا یسر 
از خانه خارج   یپدر بدون صحبت و نگاه میمبل منتظر ما بودند ما هم به آنها ملحق شد یمادر رو

و با   ردمما انداخت و از خانه خارج شد چراغ ها را خاموش ک  یبه هر دو ینگاه  میشد مادر هم ن
 ی. طولمی فرزاد رفت یو به سمت خانه  میشد نیو هر چهار نفر سوار ماش  میخارج شدمهسا از خانه 

  ادهیپ نی پارک کرد و همزمان هر چهار نفر از ماش یرا گوشه  نی پدر ماش مید یبه مقصد رس دینکش
 خودش را به من رساند و گفت:  عی مهسا سر میشد

   ؟یایباهام م  ییبرم دستشو دیمهتاب من با-

 به مادر انداختم و گفتم:  یثبت تکان دادم و نگاه به عالمت م یسر 

 رو با خودت ببر   هی هد نیا ییدستشو میر ی مامان من و مهسا م-

 ییو به سمت دستشو میرا از دستم گرفت من و مهسا از آنها دور شد هیتکان داد و هد یسر  مادر
 .میرفت

 

شخص   کی  یکه با صدا میهنوز از آنجا دور نشد میآمد رون یب ییگذشت که از دستشو یا قهیدق چند
به   یآب نیو شلوار ج  یمشک راهنی قد بلند و چهارشونه پ ی مرد میهر دو به سمت صاحب صدا برگشت

 آن به خودم آمدم   ی با صدا زدیبرق م   یکی اش در آن تار یمشک  یتن داشت چشم ها

   ؟یکن ییبه من راهنما  شهیتولدش کدوم قسمته م دونمیخانم من دوست فرزاد هستم نم دیببخش-
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  یخاص  یدهان من و مهسا گرفته شد بو یجلو  یرنگ دیسف  یکه خواستم دهان باز کنم پارچه  نیهم
فشار داد که چشم   شتریبه مشامم خورد که حالت تهوع گرفتم همان مرد به سمتم آمد و دستمال را ب

 کهنداشتم   یافتاده است توان نیزم  یکه آن هم رو دمیآخر مهسا را د  یرفت در لحظه  یاهیس میها
 بسته شد. میشد و چشم ها کی تار و تار زی همه چ واشی واشیبزنم که  شیصدا

افتاد  ی آمد چه اتفاق  ادمیرا باز کردم همان موقع  میآب به صورتم اخم کردم و چشم ها  دنیپاش با
به دور و برم که دو مرد    رتی ردم با حگرد ک یرا در حد گوجه فرنگ میبه خودم آمدم و چشم ها عیسر

 ما نهیس یقفسه  زدمیکنار هم نشسته بودند و به من زل زده بودند نگاه کردم نفس نفس م
از شدت ترس   میو دست و پاها دهی که رنگ از رخم پر دمی به وضوح فهم  رفتیم  نییباال و پا  کیاتومات

پشت سرم برخورد کردم که مطمئنم   واریشدم و محکم به د دهیبسته است با ترس به عقب کش خی
به دور و برم کردم که نگاهم با نگاه مهسا گره خورد که   یمهسا افتادم نگاه  ادیستون فقراتم شکست،  

دهانش گذاشته بودند با وحشت به   یرو  یرنگ یمشک  یبسته بودند و پارچه  شی دست و پاها
بسته است و اما   شیکردم که چرا مهسا دست و پاها یفکر م  نیسا رفتم در آن لحظه به اسمت مه

 گرفته گفتم:  یمن نه. با بغض و صدا

 ؟ یخوب زمیعز   یآبج ؟یمهسا خوب -

برگشتم و به آن   عیمن آشنا بود سر یاز همان مردها که برا یکی یبا سر جواب من را داد با صدا فقط
 بود گفت:   شیلب ها یکه رو یگذاشت و پوزخند  شی زانوها  یرو چشم دوختم خم شد و دستش را

  می کار دار یبا خواهرت کل یو به زود دهیند یبی نگران نباش هنوز آس-

  کاریچ  نجایاون ا  نیماندم ام رهیخ  زدیحرف ها را م نیا م یکه جلو یتعجب به پسر   یوحشت و کم با
شده   رهیخ  نیاز من نداشت و وحشت زده به ام یبه مهسا انداختم اون هم دست کم ینگاه کردیم

 من داد و گفت:  ل یتحو یبود لبخند کج 

   ؟یمن جاخورد دنی مهتاب انگار از د هیچ-

 به مهسا انداخت و گفت:  ینگاه

  ؟یعشقم تو چرا تعجب کرد-
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  یداخت نگاهم به سمت مرد کنار ان یآورد تمام بدنم به لرز م یبه زبان م  نیکه ام  یجمالت تکتک
به جلو   نیشدم آن هم مثل ام رهیکه به اون خ  دیمن فهم  نیشد انگار اون هم از نگاه سنگ دهیاش کش

 گذاشت و گفت:   شی زانوها یرا رو شی شد و دست ها لیما

   ؟یکن ینگام م زمی عز هیچ-

  گریماندم دهانم قفل شده بود و د رهی بود خ میکه جلو ی گرد شده و وحشت زده به مرد یچشم ها با
 قادر به تکان دادن خودم هم نبودم ِمن ِمن کنان گفتم: 

 ؟ یکن یم  کاری چ نجای...تو...تو اشهیاصالً...با....باورم نم -

 زد و گفت:  یصدا دار   پوزخند

 نه؟ ی تعجب کرد دنمیاز د-

 بلند گفتم:  یصدا با

 ؟ یینجای خوشحال باشم ا یمعلومه که آره توقع داشت-

 کردم و گفتم:  نیبه ام ی شارها

 ؟یدار  کاریچ  یعوض  نیتو با ا-

 گفت:  یاندازد خشک و جد یکه آدم را به وحشت م یکرد از همان اخم ها اخم

 منه   یپسرخاله  یگیکه تو م  یعوض نیا-

 . دیلرز  یآورد م یکه به زبان م یده برابر شد تمام بدنم با هر کلمه  تعجبم

 

باشه سرم را چند بار پشت سرهم تکان دادم و   یعیرف  یآقا یپسرخاله  ن،یکه ام شدیباورم نم اصالً 
 گفتم: 

  ؟یچ  یعنی نکارایا ن؟یکنیم  کاری چ نیشما دار شهیآخه مگه م رممکنهیغ-
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 برخاست و گفت:  شی از جا نیام

دختر گستاخ و زبون   هی یهست یهمون آدم قبل  یول  متیدزد نکهیبا ا یهست  یمعلومه دختر شجاع -
 راز  د

 بلند گفتم:  یصدا با

  ؟یخوایم ی از جون ما چ  یعوض-

نبودم که  یمشت و لگد له نکنه اما من هم آدم ری خودش را کنترل کرده که من را ز  یلی بود خ معلوم
و   دیکش شیموها یال یدست نیبخوام با اخم و لحن صحبت کردنشان بترسم و ساکت باشم ام

 گفت: 

 تو؟    ای میمن عوض-

 ماندم که او ادامه داد   ره ی خ  نیبه ام رتیح  با

بدست آوردنت   یچقدر تو رو دوست داشت و برا یم عل که پسرخاله یفکر نکرد نیتو احمق به ا-
   زدیم شی خودش رو به آب و آت

 من پوزخند زدم و گفتم:  ندفعهیا

 ه؟ دوسم دار یعیرف یآقا  نیکه بگ نجایا نیاورد ن یهمه راه برداشت نی آها پس شما ما رو ا-

 و حرف زدنم بود گفتم:  میانداختم و با تنفر که در چشم ها یعی رف  یبه آقا ینگاه مین

 آقا نداره که کنار اسمش باشه   اقتی هر چند ل-

به من انداخت که همان موقع   یآنها بلند شد مهسا با وحشت نگاه  یجمله دود از سر هر دو نیا با
گرفت و وادارم کرد که از  شیرا در چنگال دست ها  میبرخاست و به سمت من آمد بازو  شیاز جا یعل
شدم و جوشش خون    نیبه صورتم زد که نقش زم  یمحکم یل یکه بلند شدم س  نی بلند شوم هم میجا

خون بود  یلبم که جا یدستم را رو دیمهسا به گوشم رس یناله  یزبانم احساس کردم صدا  ریز ار
 زخند گفتم:گذاشتم و با پو

 با کتک زدن دختر رو بترسونم؟   یدخترم گفت  یدیبود؟ د  نیزورت فقط هم-
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 بلند گفتم:  یبرخاستم و با صدا میجا از

با کتک  یکه بتون  ستمیعرضه و ترسو ن یب  یمن از اون دخترها یاشتباه فکر کرد یع یرف یآقا یول-
با حرف زدن مرد بودنت رو نشون   یکردی دست رو من بلند نم یتو اگه مرد بود یزدن من رو بترسون 

  یدادیم

 زدم و گفتم:   یپوزخند

با دو سه  نجایا یار یو ب یمن و خواهرم رو بدزد نکهی مرد؟ ا یگیبه خودت م ؟یساکت شد ه؟یچ-
   ؟یکلمه حرف ما رو بترسون

ود با توپ و تشر  سرخ شده ب  تی از شدت عصبان  شیچشم ها ومدیخون نم یزد یم یبه شکم عل  کارد
 گفت: 

   ادیسرتون ب خوادیم یبالها به زود یل یخ  ستی بتمرگ سرجات تا برات بگم کارم با کتک و حرف زدن ن-

نبردن   تی از انسان ییپست و رذل که بو یآدم ها نیهمچ  یجلو اوردمیخودم ن  یاما به رو دمیترس
من بلند   یباشم چون دختر هستم حق ندارن بهم زور بگن حق ندارن دست رو  یقو دیبا  دیترس دینبا

نشستم چشم به آن دو دوختم که با نشست من آرام شده   میکنند بزاق دهانم را قورت دادم و سرجا
و   دیبه سر و گردنش کش یدست ینشستند و به من چشم دوختند عل یصندل یآنها رو  یبودند هر دو

 گفت: 

   ؟یر هنوزم دوسم ندا-

 دوست؟ ازت متنفرم اشغال -

مچ دست اون را گرفت و   نی که ام دیایبرخاست و خواست به سمت من ب  شی جمله از جا نیا با
 گفت: 

  ییچه بال  دیکه فهم یبه زود یبخور  یدختر  نیهمچ  یآروم باش ارزش نداره حرص و جوشت برا-
   بندهیاون دهنش رو م  ادی سرش م

  یزد و رو یپوزخند یآن ها زده عل یبه سرهر دو یشوم  یچه فکر ها ستی کردم معلوم ن وحشت
 نشست و گفت:   یصندل
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 نابود بشن بکنم   خوادیم ی وقت نکارویا  دیچرا با یگیراست م -

به مهسا کرد و   یاشاره  یاز من نداشت عل  یبه مهسا انداختم که اون هم دست کم ینگاه  رتیح  با
 گفت: 

 دختر بردار   نیبرو پارچه رو از دهن ا نیام-

را از دهان مهسا برداشت که من با    یبرخاست و به سمت مهسا رفت پارچه مشک شی از جا نیام
 دل بسته. یآدم ن یبه مهسا چشم دوختم دلم به حال اون سوخت که به همچ ینگران

 

 بلند گفت:  یانداخت و با صدا یبا نفرت به آن دو نگاه مهسا

 ؟ یکن ی باهامون رفتار م ینطور یکه ا میکرد کارتونی ها؟ آخه چ یعوض نی خوایما ماز جون  یچ-

 داد و گفت:  هیتک   یزد و به صندل یپوزخند یعل

   نینکرد  کاری بگو چ-

 مهسا از قبل هم بلندتر شد   یصدا

تو آخه   ؟یکن ی رفتار م ینطور یا یبهت داده دار   یچون خواهرم بهت گفته دوست ندارم و جواب منف-
   ؟ینبرد زادی از آدم یی که بو یبه ما ثابت کن یخوایچرا م ؟یمگه وجدان ندار 

 با تشر گفت:  یعل

 بدم    حیدهنت رو ببند تا براتون توض-

  یعل یشد دستش را در دستم گرفتم که با صدا کیانداخت و آرام آرام به من نزد ریسرش را ز مهسا
  میهر دو به اون چشم دوخت

اتفاق ها شما   نیتمام ا ستمیکه مقصر من ن گمینبردم و االن هم با افتخار م زادی آدم از ییآره من بو-
همه  نیا  شدیداد و همسر من م یاگه همون روز اول مهتاب جواب مثبت به من م نیدوتا هست

   نینبود تیحال و وضع  نیافتاد و االن شما تو ا یاتفاق نم
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 زدم و گفتم:  یشخندین

 بدم   یمثل تو رو بشناسم و جواب منف یدوسم داشت که عوض یل یپس خدا خ-

 نثارم کرد و ادامه داد  یچشم غره  یعل

نبود مهتاب به من  نطوریاما ا کنهی با ذوق و شوق اومدم خونتون و گفتم مهتاب قبول م یل یروز اول خ-
 بار دوم و سوم هم  دم،ینداشت از نگاش، رفتارش، لحن صحبت کردنش قشنگ فهم یحس چیه

اون روز تو شرکت خواهرت مهسا   نکهینبود تا ا نطوریاما ا ادی دلش رحم م هی اومدم گفتم دختر خوب 
به هر   یخواهرت از من دفاع کن یناراحت شدم انتظار داشتم جلو یلیبارم کرد خ  یحرف ها  نیهمچ

  نهیهسا کنبودم اما بدجور از حرف م ی نهیآدم ک  یکارو نکرد نیاما ا میکرد یشرکت کار م  هیحال تو 
 کردم  

 انداخت و ادامه داد  گرشید یپا یرا رو شیپا

منم  می افتاده باهام صحبت کرد درد و دل کرد یاتفاق دیاز حال و روزم فهم   نیاون روز ام نکهیتا ا-
دادم اون هم با جون و دل قبول کرد که مهسا را خرد   نی رو خودم به ام  شنهادیرو بهش گفتم پ   انیجر

کرد و قبول   یک یهم با ما دست به  نیکنه داغونش کنه همان طور که من داغون شدم الناز خواهر ام
  نکهیتا ا  میبه کارتون نداشت یسال کار  ک یو تا  میالناز رو وارد باشگاه کرد میکرد که مهسا را نابود کن

رفت دوست شدن تو با الناز و    شیطبق نقشه پ زیهمه چ یز دوست بشبا النا یخودت قبول کرد
هم  نیام ی شد نی مخواستم شد تو عاشق ا یهمان طور که من م زیو همه چ ن یدوست شدنت با ام

 نیاون روز که شما دوتا اومد ارهی رفتار کنه که دل تو رو بدست ب یبود خوب بلد بودطور   یپسر زرنگ
بار آخر ازت سوال   یمن قبول نکردم خواستم برا یول متونیقع بدزدگفت همان مو نی ام ن؛یام شیپ

 بود    یباز جوابت منف  ینه ول ای یخوای کنم که هنوز من رو م 

 زد و گفت:  یصدا دار   پوزخند

شوکه شدن و خواستم به   یلیشدم و به خونوادت اطالع دادم اونا هم خ اتیمنم وارد عمل گهیخب د-
   ستندیهم دخترات پاک و فرشته ن ادیپدرت ثابت کنم اون قدر ز

ماندم تعجبم ده برابر شده بود اصالً  رهیخ شدیکه باز و بسته م یبه دهان عل  یمدت با ناباور  تمام
 کارها کرده با نفرت گفتم:  نیا یآدم نیهمچ  شدیباورم نم 
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کارت   ی چرا آخه؟ مگه ما چ ؟ی با ما کن  نکارویلت اومد اآخه چطور د یعوض  یلیخ  یپست  یلی تو خ-
   یکرد یکیاشغالت دست به  یو با پسرخاله  یکرد نهیو پوچ ک چیسر ه م؟یکرد

 شد و گفت:  لی به جلو ما نیام

برات باز   یشاپ موضوع یاون روز تو کاف ادتهی یر یتند م یدار  یادیز گهیتر خانم د واش ی س،یه-
بهش ثابت کن که دوسش  یخودت نگه دار ول شی شده اون آدم رو با زور پ یحت  یکردم خودت گفت 

 مهتاب؟  ادیم ادتی یدار 

 قرار دادم و گفتم:  میدوتا دست ها نیرا ب سرم

پست و   یل یشما خ دادمیاتو دست شماها م دینبا زدمی م یحرف نی همچ دیاشتباه کردم اشتباه؛ نبا-
 ن؟ی شما وجدان ندار دیکن نکارویبا ما ا ادیور دلتون مچط نیرذل هست

   دیچهار ستون بدنم لرز یعل  یصدا با

و   نیهمون طور که شما نه درک و نه وجدان داشت میما شعور ندار میما درک ندار مینه ما وجدان ندار-
 من پر شده بود از عشق تو   یتمام زندگ یدینفهم

  نجایبا گرفتن ما و آوردنت به ا ؟ یموضوع رو قبول کن  ن یا یخوایتو چرا نم یمن دوست نداشتم عل -
 نکرد  ری تغ یز یچ چیه

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 واقعًا؟ هنوز نظرت عوض نشده؟-

 گفتم:  یو جد محکم

 رو بفهم   نیندارم ا یحس  چینه نظرم عوض نشده من به تو ه-

 تکان داد و گفت:  یسر 

   یهتاب خانم خودت خواستباشه م-

 به مهسا انداخت و گفت:  ینگاه
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 دهیخودش تو رو به کشتن م یمهسا خواهرت با دست ها-

 ه؟یحرفاچ نیمنظورش از ا گه؟یداره م یپسر چ نیمن ا  یخدا یماندم وا  رهیخ  یبه عل  رتیح  با

 

 بلند گفت:  یبا صدا یعل

 حسن، حسن  -

بود که آنجا از ما سوال کرده بود  یوارد اتاق شد دقت که کردم همان کس  یبه شدت باز شد و مرد در
 به من کرد و گفت:  یاشاره   یماندم که عل رهی به آن ها خ رتیبا ح 

 مهتاب رو ببند   یدست و پا-

ه  توج یخوردم او ب  واریتکان داد و به سمت من آمد که من عقب عقب رفتم ومحکم به د یسر  حسن
مهسا مچ    عیبلند شوم اما سر میرا در چنگال دستش گرفت و وادارم کرد از جا  میام باوز دهیبه رنگ پر

 دستم را گرفت و با توپ و تشر گفت: 

 رو به خواهرم نزن اشغال   فتی کث یدست ها-

گرفت و آن را از من جدا کرد هر   شیمهسا را در چنگال دست ها یبرخاست و بازو  شیاز جا یعل
از جنس فوالد بود من  شینشد انگار دست ها امیب رونیآن مرد ب  یدم که از چنگال دست هاکر یکار 

را با   ینشاند و به سرعت بند کلفت یصندل   یبرد و محکم من را رو  یرا کشان کشان به سمت صندل
  ینداشت عل  ی دهیکردم اما فا ی و تقال م دمیکش یم غ یاند جبسته  میدور دست و پاها نیام مکک

 زد و گفت:   یپوزخند یافتاد عل نیزم یمهسا را رها کرد که مهسا رو یبازو

 بهتر از مهسا؟   یو ک یشی م یاز شما قربان  یکی-

بسته بود و قادر به تکان دادن خودم نبودم اشک دور    خیشدم تمام بدنم  رهی خ  یوحشت به عل با
 و گفتم:  دمیکوب نیزم  یرا رو میحلقه بست به خودم آمدم و محکم پا میچشم ها

 ؟ یاون دار  کاری به کار خواهرم نداشته باش چ یکار  یعوض-

 و تماشا کن   نیفقط بش میبا خواهرت کار دار یل یآرومتر خ سیه-



 انتقام 

108 
 

 شد که مهسا با بغض گفت:  ری سراز میها اشک

   نینبرد تی از انسان ییشما بو  نیپست هست یل یخ-

   مینبرد ت یاز انسان  یآره ما بو-

 به حسن کرد و گفت:   ینگاه یعل

   رونی از اتاق برو ب-

و تمام   دیکوب  یام م  نهیرفت با رفتن حسن قلبم به شدت به س رونی تکان داد و از اتاق ب یسر  حسن
مهسا متوجه شده بود  یماندم انگار  رهی گرد شده به آن ها خ یبست با وحشت و چشم ها خیبدنم 

  ابه جان مهس  یو عل  نیآن ام کینوز متوجه نشدم که  اما من ه ارنیخواهد سرش ب یم ییکه چه بال
و بدو   ختمیری کردم  اشک م یکار تازه متوجه شدم و به زجه افتادم تو دلم خدا خدا م  نیافتاد وبا ا

  غیج  نقدریدادند مهسا ا یکردند و به کارشان ادامه م ینم یآن دو توجه  یگفتم ول یبه آن ها م  راهیب
افتاد وحشت   یم میچشم ها یکه جلو  ینمانده بود با اتفاق ها شیبرا یکه جون ختیزد و اشک ر

  یکه به مهسا شد جون ی تیحرفا بودند. با اذ نیرحم تر از ا  یاما آن ها ب دمیکش یم غ یکردم و ج
پر   یکرد و چشم ها یم دادیب ینمانده بود و تمام بدنم به رعشه افتاد مهسا که صورت  از کبود  میبرا

قادر به تکان   یحت وناما ا زدمیم شی و صدا ختمیر ی ش را به چشمانم دوخته بود اشک ماز اشک
لب طلب   ریکردم و ز هیبلند گر یو با صدا دیبغضم ترک نی و ام یدادن خودش نبود با رفتن عل

  نیو ام  یلبخند نگاهم کرد که در به شدت باز شد و عل کیخواستم. مهسا با  یبخشش از مهسا م 
را باز کرد   میو پاها تبه سمتم آمد و بند دور دس نی وارد شدند با نفرت به آن دو نگاه کردم که ام

بلند رو به   ی را گرفت و من را از مهسا جدا کرد و با صدا م یبازو یبه مهسا رساندم که عل  عیخودم را سر
 گفت:  نیام

 تمومش کن  -

ش را  داد و از پشت کمرش اسلحه رونیب  ینفس  نیانداختم که ام ینگاه نی و ام یبه عل  یناباور  با
  رونیب   یرا از چنگال دست عل میکردم که بازو یو تقال م دمیکش غی اسلحه ج دنیآورد با د رونیب
  یرو  کیشل کیگذاشت و با  شی لب ها یرو یبه من انداخت و پوزخند ی نگاه مین  نیام اورمیب
 یکرد و به زانو افتادم اشک راه ها  خی کرد تمام بدنم  ستیمن ا یبرا ای مهسا انگار دن یشانیپ
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مهسا انگار روح من هم با خودش   یجسد مرده  دنیشدند با د یکرده بودند و جار  دایخودشان را پ 
 .برده بودند 

 

متوجه   یز یچ گریمقابل چشمانم تار شد د واشی واشی زیافتادم و همه چ نی زم یرو  یحال یب  با
 هم بسته شد.  یرو   مینشدم و پلک ها

صورتم قرار دادم تا مانع آفتاب به   یدستم را جلو عیخورد که سر میبه چشم ها  میآفتاب مستق نور
افتاده  عیخشک و وس ابانیبه دور و بر انداختم در ب یو نگاه دمیرا مال میچشم ها یصورتم نشود کم

کردم   گاهبلند شدم و همه جا را با دقت ن میبا وحشت از جا شبید یاتفاق ها یآورد ادی بودم با 
و بروم با   رم یبگ  شیخودم را پ  ریکه بتوانم مس  یابان یخ ک یو نه  ینبود نه مغازه و نه خانه ا زیچ چیه

دو زانو نشسته  یداد رو یرا فشار م میشد و بغض گلو یجار  میاشک ها شبی د یتک تک اتفاق ها
و بعد آن را به  شدشکنجه  میچشم ها  یجلو نکهیاز ا  ستین گریمهسا د نکهیاز ا زدمیه مبودم و زج

  نکهیساعت همان طور بودم تا ا کی حدود   زدمیو از ته دل مهسا را صدا م ختمی ریقتل رساندن اشک م 
 یپس بهتر بود دنبال راه چاره  دمیرسی نم یز یماندن به چ نجایبرخاستم با ا می به خودم آمدم و از جا

 یبا ذوق به سمت مغازه  دمیرا د یاز آن دور مغازه  نکهیراه رفتم تا ا ادهیباشم حدود دوساعت پ 
  گاریس وینشسته بود و همزمان با گوش دادن به راد  یصندل  یکه رو یرمردیپ دنیرفتم با د یک ی مکان

را خاموش   ویراد  رتیسر و وضعم با ح  دنیا دب رمردیماندم با ذوق وارد مغازه شدم پ رهیخ  دیکش یم
 کرد و گفتم: 

 افتاده؟ یدخترم اتفاق -

 را تر کردم و گفتم:  میکرد با زبان لب ها یبدنم درد م تمام

 برم خونه   دیمن با-

 شده دخترم؟  یچ-

 به خونوادم زنگ بزنم   شهیم-

آورد و به  رونیب  بشیهمراهش را از ج یبه من انداخت و سرش را تکان داد گوش یاول نگاه رمردیپ
پدر آن را   یبردم و آن را گرفتم با گرفتن شماره  یلرزانم را به سمت گوش یسمتم گرفت که دست ها
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 یوا دنگران ما شدن یلیبغض کردم احتماالً خ  دیگرفته پدر به گوشم رس یبه سمت گوشم بردم صدا
 کنند   یرفته درجا سکته م شهیهم یهمد مهسا براخدا اگر بف

 د ییبفرما-

 که پر از بغض بود گفتم:  یصدا با

 بابا  -

 زد که چقدر خوشحال هست گفت:  یکه در آن موج م یکرد و با صدا یطوالن مکث

 ؟ ییدخترم مهتاب تو-

 آره بابا خودمم -

 شت؟ یپ امیقربونت بشم بگو تا ب ییدخترم بگو کجا ییکجا-

 گرفته گفتم: یجا را بلد نبودم با صدا نیانداختم من ا رونی به ب ینگاه

  گهیبه صاحبش اون بهتون م  دمیرو م  یگوش ستمی رو بلد ن  نجایبابا من ا-

 باشه دخترم  -

 گرفتم و گفتم: رمردی همراه را به سمت پ گوشب

 دنبالم!؟  ادیمن کجا هستم تا ب نیبه پدرم آدرس بد شهیآقا م-

دوختم   رمردینشستم و چشم به پ  یصندل  یهمراه را از من گرفت رو یتکان داد و گوش یسر  رمردیپ
پدر گفت و با لبخند تلفن را  یآدرس را برا رمردی پ رفتیم یاهیس میحالت تهوع داشتم و چشم ها

 قطع کرد و گفت: 

  دا یاالن تو راه هستند م-

 به من انداخت و گفت:  قینگاه دق رمردی تکان دادم که پ یسر 

 ده؟ یپر یدخترم حالت خوبه؟ رنگت بدجور -
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 ن؟ یاریآب برام ب هیلطفًا  شهیم-

واز    دمینفهم یز یچ  گریشدو د شتریرفت حالت تهوعم ب  وانیتکان داد و به سمت پارچه آب و ل  یسر 
 حال رفتم. 

 

را چند بار باز و بسته  میدور و برم واضح و واضح تر شد چشم ها یصداها میباز شدن چشم ها با
به خون نشسته شان را   یسرم بودند و چشم ها یو فاطمه باال میعمه مر دمی کردم تا دور و برم را د

 گرفته گفتم:  یبه من دوخته بودند با صدا

   میعمه مر-

 زد و گفت:  ی لبخند محو میمر عمه

 دخترم؟  یجون عمه خوب-

 به فاطمه کرد و گفت:  ینگاه مین دادن سر اکتفا دادم که عمه مرتکا با

 اومد  هوشیب  ماریبرو به دکتر بگو ب -

 دستم را در دست گرفت و گفت:  میتکان داد و از اتاق خارج شد عمه مر یسر  فاطمه

 کنه؟ ی درد نم تیی جا ؟ یدخترم؟ بهتر  یخوب -

 نه خوبم  -

 سرم گذاشت و با بغض گفت:  یرا رو دستش

   میو زنده شد میهممون مرد یبود هوشیهفته ب کیقربونت بشم -

 گرد شده گفتم:  یچشم ها با

 بودم؟   هوش ی هفته من ب کی-

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت:  یسر 
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 عمه   ردلیآره عز-

به تن داشت وارد اتاق شد لبخند بر    دیکه روپوش سف یموقع در باز شد و فاطمه همراه با دکتر  همان
 لب گفت: 

 خانم؟  کنهی درد نم تونیجا-

 زد و گفت:  یتکان دادم که او لبخند  یبه عالمت منف  یسر 

  نینظر هست ری تا امشب ز-

 کرد و گفت:  میبه عمه مر رو

 حتمًا سر ساعت بخورند  سم ینوی من داروهاش رو م د؛یرو با خودتون ببر ماریب  دیتونیامشب م-

 تکان داد و دکتر لبخند بر لب از اتاق خارج شد   یسر  میمر عمه

 م؟ یعمه مر-

 جان عمه؟  -

 مامان و بابا کجاست؟ -

 آن ها گفتم:  ی  افهیق دنیبا د دیآن ها پر یاز رخ هر دو رنگ

 افتاده؟  یاتفاق -

 اومد رفتن   شیپ یپدر و مادرت کار  یبرا-

 کردم و گفتم:  اخم

 اومده؟  شی براشون پ یچه کار -

  دم یم حی توض زیبرات همه چ یتو استراحت کن بهتر که شد زمی عز-

 شده؟  یاالن بدونم چ خوامیمن م-
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 گرفتم و به اون چشم دوختم  میفاطمه نگاهم را از عمه مر یصدا با

   دمیم  حی رو برات توض زیاستراحت کن بعدًا خودم همه چ زمیمهتاب عز-

رفتن نگاهم را از در بسته گرفتم و به سقف چشم  رونیو فاطمه از اتاق ب میتکان دادم که عمه مر یسر 
پدر و مادر   نکهیظاهر شد. ا میچشم ها یجلو لمیدوختم به فکر فرو رفتم و تک تک اتفاق مثل نوار ف

  یو عل نیام دمیکه فهم  یدر پ یپ یمن و مهسا، تعجب ها دنیبوده، دزد  نیمهسا با ام دنیفهم
به مهسا شد و کشته شدن  میچشم ها یکه جلو ییشکنجه اپسرخاله هستند و از همه وحشتناک تر 

بست و وحشت   خیشد تمام بدنم  نییباال و پا  کیاتومات نمیس یآن شب قفسه  یآور  ادیمهسا با 
را    صورتماشک تمام   دمیکشیم  غیبه تقال افتادم و ج  دهیخواب رخاکیهفته ز ک ی مهسا  نکهیزده به ا

کرده بود در به شدت باز شد و چند پرستار و همان دکتر وارد اتاق شدند پشت سر آن ها عمه  سیخ
و فاطمه   میعمه مر زدمی مهسا م ی و صدا  دمیکش یم غی و فاطمه وحشت زده وارد اتاق شدند ج  میمر

نبود   قابل هضم رامبود ب دهیفا  یکردند اما ب  یکردند و من را آرام م یم هیبردند گر انیبه جر یکه پ
  واشی میکه به من وارد کردن چشم ها ی. با سوزن آرامبخش ستیبه بعد ن نیمهسا از ا گهیکه د

 هم افتاد. یرو واشی

 

  یصندل یبه پدر چشم دوختم که رو   میرا باز کردم مستق میسرم گذاشته شد که چشم ها یرو یدست
  یبود و شال مشک ستادهیحلقه بسته بود و مادر که کنار پدر ا شینشسته بود و اشک دور چشم ها

 م،ی. سمت چپ  عمه مرنمیبه خون نشسته اش را نب یبود تا چشم ها دهی جلو کش شتریاش را ب 
کردند نگاهم را از آن ها گرفتم  یگرفته به من نگاه م ی افه یبودند و با ق ستادهی ا دیفاطمه، فرزاد و فر

اش به   یمشک  یگود افتاده بود و موها شیدر شکسته شده بود چشم هاو به پدر چشم دوختم چق
گرفته  یدانستم با صدا یرا م یهمه ناراحت  نیو ا یهمه گرفتگ نیا لیبغض کردم دل زدی م یدیسف

 گفتم: 

 پدر  -

 سرم گذاشت و گفت:  یکرد لبخند بزند اما نتوانست دستش را رو یسع پدر

 ؟ یجانم دخترم خوب -
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 تکان دادم که پدر گفت:  یسر 

  یشی فردا صبح مرخص م-

 زد و گفت:  ی شد لبخند تلخ  دهیتکان دادم که نگاهم به سمت مادر کش یسر  باز

   دیکش یمادرت چ  یدینفهم  یبود  هوشی هفته ب کی-

 شد و با بغض گفتم:  یچشمم جار  یاز گوشه  اشک

 عزادار و داغونتون کردم  نبودم تو و بابا رو ناراحت کردم، یشرمنده مامان من دختر خوب -

 کرد و گفت:  یاخم کم رنگ  پدر

   یمقصر باش دینگو چرا تو با ینطور یمهتاب دخترم ا-

 شد و گفتم:  یجار  میها اشک

 مهسا به خاطر من مرد -

 گفت:  رتی شدند پدر با ح  رهیبه من خ  رتیهمه گرد شد و با ح  یجمله چشم ها  نیهم با

 مهتاب؟   هیمنظورت چ-

  یکنم که در اتاق باز شد و همان دکتر با لبخند و همراه او پرستار وارد اتاق شد نگاه دهان باز خواستم
 به پدر انداخت و گفت: 

 استراحت کنه وقت مالقات تمام شده  دیبا  ماریب-

را   شی پدر گذاشت که پدر چشم ها یشانه  یداشت که مادر دستش را رو  یچشم از من برنم پدر
 برخاست و گفت:   شیداد و از جا رونیب   یقیبست و نفس عم 

   میری باشه پس ما م-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه

   میکنی استراحت کن فردا با هم صحبت م-
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فاطمه، فرزاد و   م،یتکان دادم که پدر لبخند بر لب از اتاق خارج شد پشت سر آن مادر، عمه مر یسر 
 فتم: و گ  دمیرفتند نگاهم را به سمت دکتر کش رونی از اتاق ب دیفر

 فردا صبح؟  یچ یحاال واسه   شمیامشب مرخص م  نیدکتر شما گفت یآقا-

 کرد گفت:  یم  ضیهمان طور که سُرم را تعو دکتر

  یباز دوباره راه   یرفتیخونه چون اگه م یخواستم بر   یحال نم نیبا ا ی نابه سامان تتیوضع-
 خونه   یراحت بر   الیکه با خ ینظر خودم باش ریخواستم امشب هم ز یشدیم مارستانیب

خواستند از اتاق خارج شوند که  نهیزدم و نگاهم را از دکتر گرفتم دکتر و پرستار بعد از معا یلبخند
 به من انداخت تا صبحتم را بکنم   یدکتر را زدم دکتر برگشت و نگاه یصدا

   ادیب  دیبه مادرم بگ شهیدکتر م یآقا-

 تکان داد و گفت:   یبه عالمت منف  یسر  دکتر

 رو بدم   یاجازه  نیهمچ تونمیم خانم من نممتأسف-

 کردم و گفتم:  اخم

 چرا؟ -

   یاستراحت کن دیخونوادت کنارت بودند تو االن با شی پ  قهیچند دق نیهم-

 استراحت کردم   یکاف  یاما من به اندازه -

   دیاستراحت کن ناهایاز ا شتریب دی شما با یخانم محمد-

 مظلوم گفتم:  ی افهیق با

 کنم ی خواهش م-

 و گفت:  دیکش یپوف کالفه

 خوب باشه   یل یخ-
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مادر وارد اتاق شد   دینکش یصحبت کردن را به من بدهد از اتاق خارج شد طول یاجازه  نکهیا بدون
 نشست و گفت:  ی صندل  یگرفته به سمتم آمد و رو ی افهیبا ق

 شده؟   یدخترم چ -

 کردم و گفتم:  بغض

 بده  یل یمامان حالم خ-

 به دکترت بگم؟  یخوایچرا م-

 داغونم   یاز لحاظ روح یخوبم ول  ینه از لحاظ جسم-

 انداخت و دوباره باال گرفت و گفت:  نییسرش را پا مادر

 به خاطر مهسا؟  -

و   دمیصورت مادر کش  یشد با دست سالمم رو یچشم مادر جار  یتکان دادم که اشک از گوشه  یسر 
 اشکش را پاک کردم و گفتم: 

 نکن   هیدا گرتو رو خ-

 سخته  یل یگوشه ام را از دست دادم برام خ  گریدخترم ج تونمینم-

 کردم.   یدرک م یبه مادر چشم دوختم اون را به خوب  ینگران  با

 

به  میشدم و آرام و آهسته با کمک مادر به راه افتادم وارد خانه که شدم نگاهم مستق ادهیپ  نیماش از
  میاشک در چشم ها دمیدر را که د یرو یبا روبان مشک  یشده گل رز مشک  دهی سمت اتاق مهسا کش 

و  تممبل نشس  نیاول یرفتم رو  ییرای حلقه بست و با بغض نگاهم را از اتاق گرفتم و به سمت پذ
 شدم. رهیگرفتم و به او خ  یمادر نگاهم را از قال یگلدار دوختم با صدا  یها ینگاهم را به قال

   ست؟یت نگرسنه -

   مریس-
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    یبخور   دیبا یمقو یچند روز غذا نیدکتر گفت حتمًا ا ینطور یکه ا شهینم-

 خوب باشه   یل یخ-

  رسندیم یآش رشته درست کنم؟ عمه و عموت هم تو راه هستند بزود-

 برخاست و به سمت آشپزخانه رفت.  شی تکان دادم که مادر از جا یسر 

کرد و به    یبود نگاه انداختم اخم کم رنگ ستادهیشدن در برگشتم و به پدر که پشت سرم ا دهیبا کوب  
را قفل کرد و به من چشم  ش ی شد دست ها لیمبل نشست و به جلو ما  یسمتم آمد مقابلم رو

 دوخت و با لحن آرام گفت: 

 دخترم؟   یبهتر -

 تکان دادم که او ادامه داد   یسر 

 باهات صحبت کنم   خوامی م-

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

  دی صحبت کن  نیخوایدر مورد مهسا م دونم؛یم-

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت:  یسر 

 شنوم ی م-

 کردم و گفتم: یسرفه  تک

خواست مطمئن    یگرفت ممرد سد راهمون قرار  هی میخارج شد  ییاز دستشو  نکهیاون شب بعد از ا-
 هیرو دهن من و   دیدستمال سف هی میجواب بد مینه تا خواست ایبشه تولد که اومده درست اومده 

 رو دهن مهسا گرفتند   دیدستمال سف

 داد بغض کردم و گفتم: رونی را بست و نفسش را با حرص ب شیآخر پدر چشم ها یجمله  با

 و بعد....   میتعجب کرد  یلیخ میدیاونجا دوست پسر مهسا د-
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 ماجرا بود دوختم و گفتم:  هیدادم و چشم به پدر که منتظر بق رونیرا ب  نفسم

   دمیرو د  یعیرف  یعل-

 شدند   ریسراز میو قطره قطره اشک ها  دیشد بغضم ترک  رهیگرد شده به من خ   یتعجب و چشم ها با

شما   نکهیکرده بود و از ا نهیمهسا ک شیدو سال پ یاز حرف ها یپسرخاله بودند و عل  یو عل  نیام-
  یحرف ها یبه او نداشتم دلخور بود همه   یحس چیازدواج کنم و خودم ه یمن با عل  نیاجازه نداد

 نفرت بود   یرو زدیکه به من م

مبل کنار پدر نشست انگار نصف صحبت ها را   یرو ی موقع مادر به سمت ما آمد و با نگران همان
 بود با بغض ادامه دادم   دهیشن

 کنم   یرا بستند تا نتونم کار  میرو گرفتند با بند دست و پاهامن -

 گفتم:  میها هیگر یهق هق افتادم و ال به ال به

 مهسا رو کشتند  کیشل  هیکردند وکردند و بعد با  تیچشم هام مهسا  رو آزار و اذ یجلو-

  تی دهانش گذاشت پدر که از خشم و عصبان یو دستش را جلو  دیکش ینیجمله مامان ه  نیهم با
پرت کرد   نی زم یبود را رو زیم یرنگ که رو ییبرخاست و محکم گلدان طال شی سرخ شده بود از جا

 بلند گفت:  یپرتاب شد و با صدا نیزم یهر تکه از گلدان هر جا 

 خدا لعنتشون کنه دخترم رو ازم گرفتند پست فطرت  -

و از خانه خارج شد نگاهم به   دیکش یادی دم پدر دوباره فرکر یشد و هق هق م یجار  میها اشک
برخاستم و به سمت مادر رفتم   می از جا زدیمهسا م یو صدا  ختی ر یشد اشک م دهیسمت مادر کش

 .میکرد هیکنارش نشستم و آن را در آغوش گرفتم هر دو گر

 

بودم که  دهیکش تخت دراز یآش رو ینبود من هم بعد از خوردن کم  یدو ساعت از پدر خبر  حدود
سرو صدا خانه را   دینکش یزدم عمه و عمو باشند طول ی حدس م دیخانه به گوشم رس فونیآ یصدا
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 یبه چشم ها یتخت نشستم و دست یرو  یگرفتند به هزار بدبخت یگرفته بود و سراغ من را از مادر م 
 : گفت یشد و م یآن روز ها افتادم که اگر مهسا زنده بود با حرص وارد اتاق م  ادیبه   دمیسم کشیخ

 و اون مادر مارمولکش اومد   نیریاوف باز فاطمه خود ش -

 : گفتمیرفتم و م یبه او م یچشم غره ا منم

   میصحبت کن  ینطور یمتنفره در مورد عمو و زن عمو ا یل یبابا خ یدون یتو که م-

 گفت:  یو م دیکش یم  یهم کالفه پوف مهسا

   رهی ما رو بگ ی قهیوقت بفهمه  هیبابا  یترس یتو هم که فقط م-

شود با وارد شدن    یجار  مینشست و اجازه دادم اشک ها میلب ها یرو یآن روزها لبخند تلخ ادی با
 و چشم به مادر دوختم  دمی کش سمیخ یبه چشم ها  یمادر به اتاق دست

 و عمو منصور اومده   میدخترم عمه مر-

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 امیم گهید ی قهیباشه پنج دق-

 حرفم تکان داد گفت:  دیی را به عالمت تا  سرش

 باشه طول نکشه -

  ضیو بعد از تعو  دمیکش رونی را از کمد ب  یاز رفتن مادر به سمت کمد رفتم بلوز و شلوار مشک بعد
سر انداختم و آرام و   یآن را پشت سرم بستم شالم را رو ری را صاف کردم و با موگ میموها لباس 

 میلب ها یرو یآن ها لبخند محو دنیرفتم و با د  ییرای آهسته از اتاق خارج شدم به سمت پذ
 کردم و کنار مادر نشستم آرام کنار گوش مادر گفتم:  ی از همه تک به تک سالم و احوالپرس  نشست

 با کجاست؟ پس با-

   دهیجوابم نم  زنمیهم زنگ م یهر چ ستیازش ن یخبر -

 زن عمو سرم را باال گرفتم یدوختم که با صدا نی و چشمانم را به زم دمیکش یپوف کالفه
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 مهتاب جان حالت چطوره؟  -

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 بهترم  -

 زد و گفت:   یپوزخند

 که مرگ مهسا به خاطر تو شده   دمیشن  متی از عمه مر-

 مادرش زد و گفت:  یصدا  یشاک فاطمه

  کنم یمامان خواهش م -

 به فاطمه انداختم و گفتم:  ینگاه مین

 نه فاطمه جان بزار مادرت حرفش رو بزنه -

 تر شد و گفت: رنگعمو پوزخندش پر  زن

بول کنه و آخر و عاقبتش  ق دیاز راه رس یکه هر پسر  ستین  فیکث  نقدریهزار مرتبه شکر که دخترم ا-
  ادیاون پسر نامرد باشه و ب نقدریبود که مهسا انتخاب کرد که ا یچطور پسر  نیبشه؛ آخه ا ینطور یا

 مهسا.... ادیبه احتمال ز ادیبه پدر تو خبر بده اصالً با عقل جور در نم 

قرمز   تی از زور خشم و عصبان  د یماس دایکه حرف در دهان زن عمو آ دمیمقابلم کوب زیم یرو محکم
گرد شده به من  یگرفت زن عمو با چشم ها یتک جمالت زن عمو درد مشده بودم و معده ام با تک 

 نگاه کرد 

 یاعضا هیمن و مامان و بق شه؟یاصالً خجالت سرتون م ن؟یگیم یچ نی معلومه دار چیشما ه-
 نی همچ میرو آروم کن گری و همد میکنار هم باش  نکهیا یو االن به جا می خونواده داغ دار هست

آخه   د؟یپاش یزخم ما م ینمک رو نیبد نی درد ما رو تسک نکهیا یبه جا نیگیبه آدم م  یمضخرفات 
االن  نیو شما دار دهیخروار خاک خواب ری خواهر من ز ن؟یوجدان ندار ن؟یهست یآدم ها رشما چطو

  ستین  نیبر ا لیدل  یکار اشتباه کرد ول هیدرسته مهسا  م؟یکن  کاریکه ما چ دی کن یم تی ما رو نصح
 واقعا از شما انتظار نداشتم   دیبه ما بزن   یحرف ها  نیو همچ  دینیبنش نجایشما ا
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 و گفت:  دیداد و نگاهش را از من دزد هیبه مبل تک  دایعمو آ زن

 یره حمله مبه ب   یگرگ زخم نی دور زمونه بد شده آدم ها ع  گمیمن فقط به خاطر خودت م زمی عز-
ناراحت شدم که به    یلیخ  یول دونمیاون پسر رو نم نکاری ا لیمهسا و اون پسر من دل  نیع  قاً یکنند دق
 وحشتناک کشته شد    نطوریپسر ا هیخاطر 

 بلند گفتم:  یصدا با

وقت مثل مهسا   هیکه  دیبهتره نگران خودت و دخترتون باش  دیکن یما دلسوز   یشما برا  ستی الزم ن-
 اد یسرش ن 

کوتاه به سمت اتاق رفتم و در را محکم بهم  یمعذرت خواه هیزد که من با  میصدا  یشاک مامان
 .  دمیکوب

 پاشد. یما را آرام کند نمک به زخم ما م نکهیا یشوند! به جا  یم دایپ یگستاخ  یآدم ها عجب

 

و از اتاق خارج شدم خواستم  دمیوش ام را پ یبه حمام رفتم و بعد لباس مشک  میروز بعد مستق  صبح
  یو به سمت او برگردم نگاه ستمی با  میپدر باعث شد سرجا یسروصدا از خانه خارج شوم که صدا یب

 باال رفته گفت:   ییبه اون انداختم که پدر با ابرو

 دخترم؟   یر یکجا م -

 برم سر قبر مهسا  خوامیم-

 تکان داد و گفت:  یسر 

   میریبخور با هم م یز یچ  هیخب باشه  یل یخ-

 لب راندم و گفتم:  ریز  ینچ

 تنها باشم  خوامی نه باباجون م-

 کرد و گفت:  یاخم  پدر
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  یبر   ییعمرًا اجازه بدم تنها جا گهیاز فرشته هام رو ازم گرفتند د یکی دمینم یاجازه  نی همچ-

 اما بابا من.. -

 صحبتم آمد و گفت:  انیم به

بعد با   میبخور  ایب  یدوست دار  یل یآش شله قلمکار خ دونمیتا صبح خواب نداشتم رفتم آش گرفتم م-
  میریهم م

از   یز یبعد از خوردن صبحانه که چ میتکان دادم و با هم به سمت آشپزخانه رفت  یاجبار سر  یرو از
 .مینرفت با پدر از خانه خارج شد نییمن پا یگلو

 کردم و سکوت را خودم شکستم  یفضا را پر کرده بود تک سرفه  یسکوت بد میبود  نیماش سوار

 باباجون؟ -

 به من انداخت تا صحبتم را بکنم  ینگاه مین

  ن؟یکرد دایمهسا رو پ یجنازه  یچطور  یعنی م؟ی که مهسا از دست داد ن یدیفهم یشما چطور -

 کرد و گفت:  یطوالن مکث

ازتون نبود به   یخبر  یدنبالتون گشتم ول ییشومن تا دم در دست دنیاون شب که شما دوتا رو دزد-
تو چمن ها انداخته بودند نگرانتون شدم خبر رو به مامانت دادم اون  تونیتو که زنگ زدم گوش یگوش

نشون  سی اسم و عکستون رو به مأمور پل  میرفت  سیپل یهم نگرانتون شده بود همون شب به اداره 
  نکهیکمکمون کردند تا ا یلیهم خ دیبنده خدا فرزاد و فر  تا صبح نه من خواب داشتم نه مامانت میداد

 یتخت افتاده بود یرو هوشیب   یدنبالت ول میکجا هستم با فرزاد اومد یو گفت یصبح بهم زنگ زد
نبود و   یکس  نهنبود که اون گفت  ی گهید یکه جز دخترم کس  دمیپرس رمردی شد از پ  شتریم بدلهره 

نبود   یاز مهسا خبر  میدور و بر اونجا رو گشت یو کم می کرد نی خودش تنها اومده بود تو رو سوار ماش
زنگ زد و    میمامانت به گوش  نکهی باشه تا ا نیکه کار همون پسر ام زدمینگران مهسا شدم حدس م

و    دندیچی پ  دیسف ی لحفهگفت که مهسا رو دور م دمیرو از او پرس   لشیدل یکرد وقت یم یو زار  هیگر
رو دادم دست فرزاد تا    نیشده بودم و ماش  جیمامانت گ یدر خونه گذاشته بودند با حرف ها یجلو

 فیضع ی لیگفتن خ میکرد یو تو رو بستر  مارستانیب م یو مبهوت بودم با فرزاد رفت جیکنه گ یرانندگ 
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گرفتم و رفتم خونه که با  یسکه تو رو هم از دست بدم اونجا تاک  دمیترس زنهیشده و نبضش کم م
 مهسا کمرم شکست   یجنازه  دنید

 گونه اش را پاک کرد و گفت:  یرو یپدر نگاه کردم اشک ها به

  یحس م گهیملحفه بود د ریبسته بود و ز شیمهسا چشم ها دمید یشدم وقت  یچه حال یدونینم-
شد آمبوالنس انگار از قبل خبر داده بودند و مهسا رو   یباورم نم ندارم وحشت کرده بودم  یکردم جون

 جنازه شد   حیو تش یزود خاکسپار  یل یبا خودشون بردند خ

 و گفت:  دیکش  ینفس

و   شدمیداغون م شهیهم یواسه  ی رفت یاگه تو هم م یکه کنار من و مامانت باش یتو بود دمیهمه ام-
 دیکردم اما خدا تو رو به ما بخش یسکته م دیشا

از اشک شده   سی متوجه شدم که صورتم خ دیدستم چک  یاشک که رو یانداختم قطره  نییرا پا سرم
کردم و  یدرک م  یو من خودم متوجه نشدم واقعًا چقدر سخت بود هم مادر و هم پدر را به خوب 

 نیاتفاق افتاد و ا میچشم ها یکردند چون مرگ مهسا جلو یدرک م یآن ها هم من را به خوب دانمیم
 من دردناک بود.  یبرا  یلیخ

 پدر به خودم آمدم  یصدا با

   میدیرس-

  نیگرفتم و به بهشت زهرا چشم دوختم بغض کردم و شالم را مرتب کردم و هر دو از ماشرا باال  سرم
 به پدر انداختم و گفتم:  یبرگشتم و نگاه میشد ادهیپ

  ؟یبا مهسا تنها بزار  قهیمن رو چند دق شهیباباجون م-

 شد و گفت:   رهی به صورتم خ قیدق

 ام یو ب رمی گل و گالب بگ رمی من م ؛یخوب باشه هر طور راحت یل یخ-

 تکان دادم و به سمت قبر مهسا رفتم.  یسر 
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شد رفتم انگار مهسا هم نگران  یم  دهیآرام و آهسته به سمت قبر مهسا که از آن دور د یقدم ها با
بود لبخنداش، خنده هاش، اخم   میچشم ها یمهسا جلو  یمن بوده و دل تنگم شده تا خود قبر چهره 

 کردن و غر زدن ها،

پر از   یبا بغض و چشم ها دایاز زن عمو آ یدر پ  یپ  یرفت، نفرت ها یکه م یچشم غره ها اون
و   دمیبود کش دهیهمه خاک خواب   نیا ریخاک که االن مهسا ز یزانو نشستم و دستم را رو یاشک رو

 زدم و گفتم:  یشدند پوزخند تلخ  ریسراز میقطره قطره اشک ها

 یپاساژ که برا میبشم و با هم بر  داریسرم که از خواب ب  یباال یدمثل امروز اوم شی پ یهفته  قاً یدق-
  میکاوه کادو بخر

 شدت گرفت و با بغض گفتم:  میها اشک

 میبا هم بر میخوایکنم و بگم مهسا جونم خواهرم بلندشو م  دارتیسرت که ب   یاالن من اومدم باال-
 یناهار دونفر  میاریدر ب یو مسخره باز   مینیشاپ بش  یتو کاف  میکن  دیخر می تونیتا م  میپاساژ بگرد

 .میو بخند میو تا شب با هم بگ میبخور

 را پاک کردم و گفتم:  میها اشک

در مورد خواهر جمله   یو تو داشت میشاپ نشست یساعت تو کاف  نیمثل امروز ا شیاون هفته پ-
شود و مثل   یشود و مثل مادر دلسوز م یگاهت م هی خواهر مثل پدر تک ؛کهی گفت یبه من م یقشنگ

  تشونه ها  یسرم بزارم رو ییکه االن با تو درد و دل کنم؟ کجا ییدوست راز نگه دار؛ اما مهسا تو کجا
کوچولوت   یمهتاب آبج  ین یبب ییکجا یو تو من رو آروم کن زمی من اشک بر یرا نوازش کن میو تو موها

  گهید یمن که هستم تا من رو دار  یکنیم هیچرا گر ی آبج  یبگ  یتو اخم کن  زهیری داره برات اشک م
که  دتخو  اریب  رونی رو از تنت ب  یلباس مشک  نیپاشو برو ا یبگ یر یکه دستم بگ  ییکجا ه؟یغمت چ

 اد؛یبدم م یو مشک  رهی من چقدر از لباس ت یدونیم

 شد با ضجه گفتم:   یوارد قلبم م  یاون شب مثل خنجر  ادیشد به هق هق افتادم  ری سراز میها اشک

شد   یکردند، نفسم قطع م  یانگار خنجر وارد قلبم م تتکردنیاذ  میچشم ها  یجلو  یاون شب وقت-
شد به خاطر من به قتل  دهیبهت چسب یف یمهسا تو رو خدا من رو ببخش به خاطر من ننگ کث

مهسا   ؛ ینفس بکش  یتونینم گهید یر یبگ  میتصم ندتیآ یبرا یتونینم گهیبه خاطر من د  یدیرس
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و اون  دنیکه سرت آوردن پس م یخواهرم من رو ببخش، اما مهسا به جون خودم قسم انتقام کار 
بشند و نتونند از   مونیکه تا عمر دارن پش کنمیم یکه ببخشمشون اما کار  کننیموقع التماسم م

 .یخواهر  دمیبهت قول م  انیب  رونی شون بخونه

لب   یرو ین یرگشتم نگاهم با نگاه پدر که لبخند دلنشکه ب نیرا با دستمال پاک کردم و هم  میها اشک
گذاشت و به سمت من   نیزم یمانده بود دوختم گل و گالب را رو رهینشسته بود و به من خ شیها

 .می کرد هیآمد من را در آغوش گرفت و با هم گر

 از آغوشم جدا شد و گفت:  پدر

بخدا خوشش    یز یری اشک م نقدریتو ا شهیناراحت م یل یمهسا خ  ؟یکن یم هیمن چرا گر نیدخترم نازن -
   میحال و هوا باش  نیما االن تو ا ادینم

برم تو اتاق   دیبا نمیب یم یندارم وقت یکنم حال خوب ی کردن خال  هیبابا تو رو خدا بزار خودمو با گر-
 از وجودم برداشتند  ی مهی ن کنمی حس م  شمیم ونهید دهیاز مهسا نم یمهسا و اتاق بو

 را پاک کرد و گفت:   میاشک ها پدر

  میتون ینم یتو رو خدا تو ما رو تنها نزار نه من و نه مامانت ما بدون تو واقعا زندگ زمی قربونت بشم عز-
  میکن

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 مطمئن باش.    رمی گیو انتقام مهسا رو که از ما گرفتند پس م   مونمی بابا م دمیقول م-

 . میو از آنجا رفت میخت یخاک گل و گالب ر  یعد رومن را در آغوش گرفت و ب پدر

 

 ماه گذشت  دو

 واریها با در و د وانهینشستم و مثل د یافسرده داخل اتاق مهسا م  یدو ماه مثل آدم ها نیا در
اون شب   ختمی ر یاشک م  ریدل س هیگرفتم و  یمهسا را در آغوش م یکردم لباس ها یصحبت م 
  یجلو و یدینوار و کیکه اتفاق افتاده بود مثل  یوحشتناک یداشتم و تمام صحنه ها ادیخوب به 
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که داشته  یکار خاص  ای لباس  ضی تعو یبرا یگاه رفتمینم  یل یرفتند. اتاق خودم خ یم میاچشم ه
شرکت گفتم و خواستم درخواست استعفا بدم که او اجازه نداد و  ئسیرا به ر انی رفتم جر  یباشم م

  میعنوان تنها چیدوماه به ه نیتو ا نیری شروع به کار کن ش  یتوانیمن را درک کرد و گفت هر وقت م 
برد که حال  ی م رونیکنارم بود و جمعه تا جمعه من را کشان کشان از خانه ب  طی تو همه شرا گذاشتن

که   ییشد هر جا یاما نم  امیب رونی حال و هوا ب نیکردم از ا یم یهم سع عوض شود خودم میو هوا
  یلیگذاشت نفس بکشم خ یگرفت و نم  یرا م میرفته بودم از مهسا خاطره داشتم و بغض راه گلو

 سخت بود.  

  ایرود و دو روز آخر هفته در خانه  یشنبه تا چهارشنبه به سرکار م  میمهسا را از دست داد یاز وقت  پدر
دوماه  نی نداشت و در ا یف یتعر شیمادر که حال روح   ختی ر ینشست و اشک م یسر قبر مهسا م

در   ام یکرد زندگ یکرد و حال من و پدر را به شدت خراب م یمهسا درست م یمورد عالقه  یغذاها
شدم به فکرم   یم  رهیخ  واریدر و د  بودم و به نیکه گوشه نش یدوماه نیا یبود؛ ط نیدوماه هم نیا

کند و مطمئنم الناز   یدر همان شرکت کار م  یمطمئنم عل  رمی بگ نی و ام یکه انتقام مهسا را از عل دیرس
آن دو به شدت   تمموضوع را به پدر و مادر گف نیکنم ا  یم دایرا در باشگاه مهسا پ   نیخواهر ام

دهند داشتند اما من مصمم  ی من را هم مثل مهسا از دست م یروز  نکهیمخالف بودن و ترس از ا
بال را سر من آوردند اما تا   نیا یدانستم عمد یکار بردارم چون م نیخواستم دست از ا یبودم و نم 

کار را انجام بدهم  نیا طوراما چ ستمینکنم و به سزاوار بزرگ نرسانم دست بردار ن دایمن آن دو را پ
من را داشته باشد و   یخواستم که هوا  یخواندم و از خدا کمک م  یاه نماز مدوم نیخدا داند. در ا

 . رمی کمکم کند تا بتواند انتقام مهسا را بگ

آهسته به سمت   یداد و با قدم ها رونیب  یشد نفس  دهیچهارچوب در د نیباز شد و قامت پدر ب در
 و گفت:  را بهم گره داد  شیشد دست ها  لیتخت نشست و به جلو ما یمن آمد لبه 

 رونی برو ب  نیریعصر با ش -

 راندم که اخم کرد و گفت:   ینچ رلبیبه پدر انداختم و ز ینگاه مین

 رونیبرو ب  نیری با ش گمیبهت م-

 تکان دادم و گفتم:  یبه عالمت منف  یسر 

   رمی نم ییجا-
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 توپ و تشر گفت:  با

  نهیجا بش هی که مث افسرده ها  خوامینم  یدختر  نیبشه؟ من همچ یکه چ یتو خونه بمون  یخوایم-
 غم بغل کنه  یو زانو

 ندارم درکم کن   یبابا من حال خوب -

   یکه ما رو خوشحال کن یمن و مادرت تو هست دیام یمهتاب دو ماه از مرگ مهسا گذشته همه -

 شما رو خوشحال کنم  تونمیو نم ستی من االن حالم خوب ن -

غم بغل   یو زانو ینشست ینطور یکه تو ا ادیوشش نم مهسا رفته و خ رونیب   ایحال و هوا ب نیاز ا-
   یگرفت

 با مهسا خاطره دارم   رمی بابا من هر جا که م-

پشتم  یموها ین یبی نم کنمیخواهش م میدار اجیمهتاب دخترم ما به تو احت ا ی موضوع کنار ب نیبا ا-
  یاگه تو با ما حرف بزن زهی ریمادرت صبح تا شب اشک م  ینیبی کمرم شکسته نم  ین یب یشده؟ نم دیسف

دونم تو  ی یکی دختر  یوقت یول میشیبه مرور زمان درست م  یار ی ب رونیحال و هوا ب نیو ما رو از ا
  رهیگیدل من و مادرت هم م کنهیم  واریاتاق نشسته و مث افسردها نگاه در و د

 فتم: را پاک کردم و گ میانداختم و اشک ها نییرا پا سرم

تو مامان و مهسا رو نابود کردم به خاطر   ستمین  یبابا قربونت بشم دخترتو ببخش من دختر خوب-
 بال سر ما آمد  نیرو رد دادم و ا  یخودخواهانه جواب عل  یاز رو نکهیا

 من را در آغوش گرفت و گفت:  پدر

داغون  یکاف یداغون تر نکن به اندازه  نقدریباباتو ا کنمی نگو خواهش م ی نطور یا زمی دخترم عز-
ما رو   یلیخدا خ ادی از آب در م یآدم نیهمچ  یکه عل میدونست یما نم یندار  یر ی هستم تو اصالً تقص

  میارتباط بر قرار کن یخونواده ها  نیدوست داشت که نگذاشت با همچ 

   میاما مهسا رو از دست داد-
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 یاتفاق ها یکرد یبا اون پسر رذل ازدواج م دیشا دخترم  میتو رو دار یول میدرسته از دست داد-
 اومد  یسرمون م  یبدتر 

در آغوشش بودم که از آغوشش جدا   هیتکان دادم و پدر را سفت در آغوش گرفتم تا چند ثان یسر 
 و گفت:  دیبه صورتم کش   یشدم که پدر دست

هم   رهیلباس ت  نیحال و هوا خارج بشو ا نیاز ا رونیبرو ب نی ریکنار ما ناهار بخور بعد با ش   ایپاشو ب-
   ادیبدش م  رهی مهسا از لباس ت یدونیتو که م اریب  رونی از تنت ب

 بزند خارج شد.  یحرف  نکهیزد و از اتاق بدون ا ینشست که پدر لبخند میلب ها یرو  یتلخ  لبخند

 

 یسرمه ا می ود سر تا پانب یبود اما مشک  رهیشدم باز لباسم ت  رهی خ  نهیخودم در آ  ریبار آخر به تصو یبرا
دوشم انداختم از اتاق   یرا رو  فمیکردم و ک  ادهیصورتم پ  یرو  یمیمال شیآرا یشالم مشک   یبود ول

  یحیلبخند مل بامبل نشسته و منتظر من بودند  یرفتم پدر و مادر رو ییرایخارج شدم و به سمت پذ
 آنها سرشان را باال گرفتند و با لبخند به من نگاه کردند.   یبه سمت آن دو رفتم که هر دو

 دم در منتظره   نیری با اجازتون من برم ش-

 زد و گفت:  یلبخند پدر

 کن بهت خوش بگذره  یبرو دخترم مراقب خودت باش سع-

 یپژو نقره ا نیکفشم را به پا کردم و از خانه خارج شدم ماش یتکان دادم و بعد از خداحافظ یسر 
به  یدر عقب را باز کردم و نشستم سالم دمیرس  نیرا تند کردم و به ماش میقدم ها دمیرا که د  نیریش
 به سمت من برگشت و گفت:   نیریکردم که ش نیو حس   نیریش

  ؟یتو دار  یا افهیچه ق نیا-

 نثارم کرد و گفت:  یغره اشدم که چشم   رهی خ  نیری به ش یسؤال

 سفره خونه  میبر میخوایخدا رو شکر بهت گفتم م-

 باال انداختم و گفتم:  یا شانه
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 سفره خونه  میخوب بر-

 ببرمت   تونمیرستوران هم به زور م  یکه تو دار  یا افهیق نیمهتاب ا-

 کردم و گفتم:  اخم

 هنر بود  یلیکارم که کردم خ  نیزدن نداشتم هم پ یت یحال و حوصله -

 کرد و گفت:  اخم

   شهینم ینطور یا-

 به من انداخت و گفت:   ینگاه میعقب را باز کرد ن نی شد و در ماش ادهیپ  نیماش از

   نمیکنارت بش خوامیبرو کنار م-

 به سمت ما برگشت و گفت:  نینشست که حس ن یریکنار رفتم ش یکم  رتیح  با

   ؟یکن ی م کاریچ یمعلومه دار  چیه نیری ش-

 گذاشت و گفت:   شی لب ها یانگشت اشاره اش را رو نیریش

 مهتاب خانم رو درست راست کنم  نیا یباشه تا من کم تی ... تو حواست به رانندگسیه-

 را روشن کرد و به راه افتاد اخم کردم و گفتم:   نیماش یگونه حرف چیبدون ه  نیحس

   یکن  یکار  نینداره همچ یاصالً لزوم  نیری ش-

 تشر گفت:  با

 ساکت باش و بزار من کارم رو بکنم  -

 میلب ها یناخدآگاه لبخند رو  دمیکه د نهی کرد خودم را در آ شمیشروع به آرا نی رینکردم و ش  یصحبت
 و گفت:  دیکش  یسوت نیرینشست ش 

 کرد  یوحشت م دیدیتو رو م  یهر کس یشده بود مونیم  نیع یانوقت یبهتر شد یحاال کم -
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 رفتم و گفتم:  نی ری نثار ش یغره ا چشم

  میهم شد مونیخانم م نی ری دستت درد نکنه ش-

 گفت:  طنتیباال انداخت و با ش یابرو

   یخودت خبر نداشت یبود مونیم-

 را پر کرد.   نی ماش یخنده اش فضا یگرفتم که صدا نیر ی ش یاز بازو یشگونین

و به  می شد ادهیهر سه نفر پ ن یبعد از پارک کردن ماش  میدیسفره خونه رس  کیبه  دینکش یطول 
  یم یبه تصم ادمی و بعد از نشستن و سفارش شام  میرا انتخاب کرد یقیآالچ می سمت سفره خونه رفت

 : گفتمو  دمیکش یکند نفس  یکمکم م نی ریش دانمیکردند اما م یکه گرفتم افتاد پدر و مادر که کمکم نم 

   نیری ش-

 آورد و گفت:  رونیب  یسرش را از داخل گوش نیریش

 جان؟  -

 و گفتم:  دمی را بهم مال میها دست

 گرفتم  یم یتصم هیمن -

 شد و گفت:  رهیگذاشت و به من خ فشی همراهش را داخل ک یگوش

   ؟ یمیچه تصم-

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

   رمیکنم و از آنها انتقام بگ دایقاتل مهسا رو پ خوامیم-

 شد و بعد اخم کرد و با توپ و تشر گفت:  رهیبه من خ  رتی با ح  یکم  نیریش

   ؟یکن  دایاون دوتا رو پ یخوای م یچرت و پرت نگو مهتاب چطور -

 خب با کمک تو  -
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  یمامان و بابات باز کرد یبحث رو جلو نیکار خطرناکه اون روز هم ا نیاصالً فکرشم نکن مهتاب ا-
 نشون دادن   یچه واکنش یدید

 کنمیم  نکارویا ییخودم به تنها  یاگه تو کمکم نکن یدرسته؛ اما من مصمم هستم حت-

 بود گفت:  دهیرا شن نیری من و ش یآقا که تمام صحبت ها نی به فکر فرو رفت و حس  نیریش

 من حساب کن  یمهتاب رو کنمی من کمکت م-

 با تعجب گفت:   نیریش

 !  نیحس-

خوب چه  دهیگوش نم  میگیکنه هر چقدر هم ما م نکارویا خوادیمخب بنده خدا دوماه هست  هیچ-
   ؟یکمک مهتاب کن یم یدوست صم  هیداره به عنوان  یب یع

 تکان داد و گفت:  یسر  نیریش

   ستین  جای خب حرفتم ب-

 زد و گفت:  یلبخند

 حساب کن.    نیمن و حس یرو زمیباشه عز-

 انداختم.  یآنها نگاه یلبخند به هر دو با

 

نه؟ به پدر    ایآنجا هست  یبروم و بدانم عل ی بود که به سمت شرکت قبل نیکارم ا نیروز بعد اول صبح
از فکر   دانمی اما خودم خوب م میایب  رونی خواهم با کار کردن از فکر مهسا ب یو م  رومیگفتم به شرکت م

 ادی انتقام ز یبرا ام زهیو انگ شودی م شتریب ن یو ام ینفرتم نسبت به عل چیه میی ا ینم رونی مهسا که ب
 . شهیم

خودم گرفتم که  یدرست کردم و دو لقمه برا یاتاق خارج شدم و به سمت آشپزخانه رفتم تخم مرغ از
  یآمدم و ب رونی گذاشتم از آشپزخانه ب فمیو داخل ک  چاندمیپ  یلونیآنجا ضعف نکنم لقمه ها را در نا
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  یرفتم کم ت به سمت شرک  یعد از گرفتن تاکسرفتم و ب اده یسروصدا از خانه خارج شدم تا سر کوچه پ
  یمن چه عکس العمل دنیاو با د دانمیروبه رو بشوم و نم یبخواهم با عل  نکه یاسترس داشتم از ا

شرف و نامرد هست که با    یب نقدریزدم و با لحن تلخ آلود گفتم ا یپوزخند عیدهد؟ اما سر  ینشان م
 نشان ندهد.  یعکس العمل چیه دیشا دنمید

شدم و به سمت   ادهی پ یرا به او دادم از تاکس یتاکس ه یبه خودم آمدم و کرا ی راننده تاکس یداص با
من نشسته بود و  زیبهار که پشت م دنیرا تند کردم و از پله ها باال رفتم با د  میشرکت رفتم قدم ها

که سرش را باال گرفت و با تعجب   ستادمیا شیبود قدمم را تند کردم روبه رو شی سرگرم چند برگه جلو
 زدم و گفتم: یشد که من لبخند محو رهی به من خ

   ؟یسالم بهار خوب -

 تا جوابم را بدهد   دیطول کش یکم

   ؟یکن یم کاری چ نجایممنون؛ ا-

 صحبت کنم   یرستم   یخواستم با آقا-

 داد و گفت:  هیتک  یزد و به صندل   یپوزخند

 من شدم   یرستم  یآقا یمنش گهید یاومد ریانم دخ ری نخ ؟یاستعفا داد یشد مونیپش هیچ-

 زدم و گفتم:  یلبخند

 اومده  ی بگو خانم محمد یرستم یهم خوب مبارک باشه، حاال به آقا یل یخ-

حضورم را اعالم کرد تماس    یرستم  یشد اما زود به خودش آمد و با تلفن به آقا رهی به من خ رتیح  با
 گفت:  یرا قطع کرد و با کنجکاو 

  ؟یاومد یچ یپس واسه -

  یبه در زدم و ب  یرفتم تقه ا یرستم یتوجه به سوال بهار به سمت اتاق آقا یدادم و ب  رونی ب  ینفس
 وارد اتاق شدم.  زدیبهار که اسمم را صدا م یتوجه به صداها

 ناراحت کننده گفت:  افهی داد و ق هیتک ی به صندل   یرستم یآقا
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 سالم مهتاب خانم حالتون چطوره؟  -

 تکان دادم و گفتم: یسر 

  د؟یخوبم ممنون شما خوب هست-

 خدا رو شکر خوبم  -

 را بهم گره داد و گفت:   شیشد و دست ها  لیجلو ما به

خدا به تو و پدر و مادرت صبر   دوارم یناراحت شدم ام ی لیخ  دمیمرگ خواهرت رو شن  انیمهتاب جر-
 بده

  رمی م نجایداشتم و زود از ا یسوال هیمن  ؛یرستم  یممنون آقا یل یخ-

 به مبل مقابلش کرد و گفت:  یاشاره ا یرستم یاقا

 مهتاب   نیبش-

 مبل تک نفره نشستم و گفتم:  یرو

 صحبت کنم   یع یرف  یخواستم با آقا-

 شد اما زود به خودش آمد و گفت:  رهی به من خ رتیح  با

 االن سه ماه هست که استعفا داده  یع یرف یآقا-

 تعجب گفتم:  با

 کنند؟   یاالن کجا کار م دیدونینم-

   ؟یهست یدنبال عل یچ ینه؛ واسه -

 جابه جا شدم و گفتم:  یکم

از  ینشانه   ایاگه آدرس  کنمیکنم خواهش ازتون م دایرو پ  یعیرف  یآقا دیمن با ی رستم یآقا دینیبب -
 فقط باهاش صحبت دارم.   دیباور کن دیبه من بگ نیدار یع یرف یآقا
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 تکان داد و گفت:  یسر 

 اما کارخونه عموش رو بلدم  کنهیم  یکجا زندگ یعل دونمیخوب من نم یل یخ-

 گفتم:  یخوشحال با

   ن؟یبد یعیرف  یآقا یعمو یآدرس کارخونه  شهیواقعًا م-

برداشت آدرس را با خودکار نوشت و به سمت من گرفت با   زی م یاز رو یتکان داد و کاغذ یسر 
من را به   یآخر سوال  یبرخاستم لحظه  میگرفتم و با تشکر از جا یرستم یبرگه را از آقا   یخوشحال

 کرده بود را به زبان آوردم   ری خودش درگ

 استعفا دادن؟  یک  یعیرف  یآقا دیببخش-

 هم استعفا داد  یعل یهمون روز که تو استعفا داد-

 ماندم.  رهی خ یرستم   یتعجب به آقا با

 

ساعت تو راه  میبه من داده بود رفتم حدود ن یرستم ی که آقا یشدم و به سمت آدرس  یتاکس سوار
  یصندل  یرو  یبه سمت کارخانه رفتم نگهبان یرا دادم و با خوشحال  هیکرا دمی بودم تا به کارخانه رس 
 برخاست و گفت:  شیمن از جا  دنیبا د فرستادیصلوات م   رلبی ز حی نشسته بود و با تسب

 خانم    دییبفرما-

 را با زبان تر کردم و گفتم:  میها لب

 صحبت کنم   یعیرف  یبا آقا خواستمی من م دیببخش-

 انداخت و گفت:  میبه سر تا پا یمشکوک نگاه نگهبان

   ن؟یدار کارشونیچ-

 داشتم   یصحبت هی-
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  میشد انگار جواب سوالش داخل چشم ها رهیخ میصورتم و مخصوصًا به چشم ها یبه اعضا  قیدق باز
 آمد   رونی کرد و از اتاق ب یرفت با تلفن صحبت ها  یتکان داد و به سمت اتاق کوچک ینوشته بود سر 

   دیرو بگ لتونی خانم اسم و فام-

 گفتم:  رتیح  با

 ن؟ ییخوایم یچ یمشخصات من رو واسه -

  دیوارد اتاقش شو دیهست که با مشخصات با یطور   یعیرف  یآقااخالق -

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

 هستم  یمهتاب محمد-

صحبت   یکرد و ال به ال یتکان داد و باز وارد همان اتاق کوچک شد با تلفن صحبت م  یسر  نگهبان
انداخت در آخر تلفن را قطع کرد و از اتاق خارج شد به سمتم آمد و  یبه من م ینگاه میکردن هم ن

 گفت: 

   ندیشما رو بب  خوانینم  یع یرف یآقا-

 کردم و گفتم:  اخم

 باهاشون دارم  یکار واجب   دیبهش بگ نهی من رو بب خوادی نم  یچ یعنی-

 تکان داد و گفت:  یبه عالمت منف  یسر 

   ادیاز دست من بر نم یمتأسفم کار -

  یکار واجب  ی خانم محمد ی و بگ یزنگ بزن   ستی دوباره به رئ نکهیا ادیازپس تو بر م یچرا برعکس کار -
   ستین یسخت  زیچ  نیبا شما داره هم

 مجبورشون کنم  شهینم  لیدل ندی بب  خوانیشما رو نم یوقت   دیسخت تر نکن نی خانم لطفًا کار رو از ا-

 کردم   انیبا حرص کلماتم را بدادم و  رونیب  یق یعم  نفس
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دنبالش   ایشده کل دن دارم یبگو که به برادرزادش بگه فکر نکنه دست از سرش بر م ئستیبرو به اون ر-
 رو حتمًا بهش بگو    نیا ینیب یحاال م کنمیاما ولش نم  گردمیم

 اخم کرد و گفت:  نگهبان

   دیخانم حد خودتون رو بدون-

  ئستیکه کردم به ر یصحبت ها ن یفقط برو ا دیبه من بگ  ستیشما الزم ن دونمیمن حد خودم رو م -
 بگو 

بلند به راه افتادم   یصحبت کردن به نگهبان بدهم از آنجا دور شدم و با قدم ها یاجازه  نکهیا بدون
را در سمت   ی بزرگ ونیهستم و کام  ابانی خودم غرق بودم که متوجه نشدم وسط خ  یدر افکارها نقدریا

 توانستمینم  ووحشت کردم و تمام بدنم به لرز افتاد اون لحظه مغزم قفل کرده بود   دمیه دراستم ک
بوق   یکه با صدا ونی گرفت و من را از کام شیرا در چنگال دست ها میشخص بازو کیبکنم که  یکار 

بودم که   رهیحال و وحشت زده از آن صحنه خ   یگوش خراشش همه جا را در برگرفته بود دور کرد ب
 گفت:  تیشد و با عصبان  ادهیپ  نیکرد و از ماش ستیا ونیکام

  ن؟یدیرو ند ی بزرگ نیبه ا ن ی خانم مگه شما حواستون کجاست که ماش-

آخر نگاهم به نگهبان افتاد و  یحالم بد بود و وحشت کرده بودم که از حال افتادم در لحظه   نقدریا
 . دمینفهم  یچیه گهید

 

به تن داشت افتاد پرستار نگاه  دی که روپوش سف  یبه پرستار  میرا باز کردم و نگاهم مستق میها چشم
 انداخت و گفت:  ینگاه مین دیخودش که د  یرا رو نمیسنگ

 حالتون خوبه خانم؟  -

 تکان دادم که پرستار گفت:  یسر 

 کنه   نهیشما رو معا اد یب  گمیاالن به دکتر م-
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همراه دکتر    قهی. پرستار از اتاق خارج شد و بعد از چند دقار گرفتم تکان دادم و نگاهم را از پرست یسر 
و لب   دی بور پوست سف  یو موها یآب یجوان و قد بلند افتاد چشم ها یوارد اتاق شدنگاهم به پسر 

و   یکرد قتل کرد یندونه فکر م  یهر ک  دیکرده بود که چهار ستون بدنم لرز یاما اخم بلند یقلوه ا یها
 بلند خطاب به من گفت:  یو با صدا ستادیا می! دکتر روبه رویخودت خبر ندار 

   یخانم بهروز -

 بلند به سمت دکتر آمد و گفت:  یپرستار با قدم ها  همان

   د؟ ییبفرما-

 دستش را باال گرفت و گفت:  دکتر

   نیپرونده رو بد-

  میبه آن انداخت و بعد ن یرنگ را به دست دکتر داد دکتر پوشه را باز کرد و نگاه یپوشه صورت   پرستار
 به من انداخت و گفت:  ینگاه

   ه؟یاسمت چ-

 کردم و گفتم:  یسرفه ا تک

   یمهتاب محمد-

 باال انداخت وگفت:  ییابرو

   یرخصم گهید قهیتا چند دق یخدا رو شکر بهتر  یفشارت افتاده بود بهت شوک وارد شده بود ول-

 دکتر   یآقا-

 را باال گرفت و به من چشم دوخت    سرش

   نجا؟یمن رو اورده ا یک  دیدونیشما نم-

 پرداخت کرد و رفت.   مارستانتمی ب نهیبه تن داشت هز  یمرد لباس نگهبان  هی-
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 کرد و گفت:   یشدم که اون اخم  رهیبه دکتر خ رتیح  با

   ؟یشناسیآدم رو نم نیتو ا یکنی نگاه م ینطور یچرا ا-

   شناسمینه نم-

رفت بعد از تمام شدن سُرم پرستار به    رونیاز اتاق ب  یگونه صحبت چیشد و بدون ه  ظیغل شیها اخم
دکتر   یبروم نگاهم رو رونی ب یبلند شوم همان طور که خواستم از در خروج  می من کمک کرد که از جا

کنم که اون  نهی اودم که برم دکتر زنان و خودم را معفکر ب نیداشتم چند روز بود تو ا دیزنان افتاد ترد
 نه؟   ایبا من هم کردن  یپست فطرت ها کار 

مقابلم  قاً یو دکتر زنان دق  مارستانمی نداشتم اما حاال ب یاون چند روز حوصله نداشتم برم و حال خوب تو
 دادم و به سمت اتاق دکتر زنان رفتم.  رونی ب یبود نفس 

نشسته بودند نوبت من   مینشستم بعد از سه نفر از خانم ها که روبه رو یصندل یگرفتم و رو نوبت
 .رفتمی م دیبود که با

 آوردم و به مادر زنگ زدم.  رونیب  فمیرا از داخل ک   یپدر و مادر افتادم و گوش ادیبه  

 

   دیمادر به گوشم رس  یبوق؛ صدا  نیسوم با

   د؟ ییبفرما-

 مامان منم مهتاب  -

   ؟یم دخترم خوب سال-

 خونه   امیشش م یساعت ها کشهی طول م یخوبم مامان من کارم کم-

 گفت:   نیدلنش یبا صدا مادر

 خونه   ایزود ب  یشناس  یخودت که پدرت رو م  یباشه دخترم؛ ول-

 چشم مامان جون  -
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 آوردم و به آن گاز زدم. رونیب  فمی گذاشتم لقمه تخم مرغ را از ک فمی را قطع کردم و داخل ک  تماس

  زیپشت م یصندل یرو  انسالیم  یکه نوبت من شد وارد اتاق شدم زن  دیساعت طول کش مین حدود
با   کردیبود نگاه م شیکه جلو یبود و با دقت به برگه ا   شیچشم ها یرو یبزرگ   نکینشسته بود ع

 حضور من سرش را باال گرفت و لبخند بر لب گفت: 

 سالم دخترم  -

گذاشت   زیاز م یآن نشستم که همان زن برگه را گوشه ا یرفتم رو   یتکان دادم و به سمت صندل یسر 
 شد گفت:   لیرا بهم گره داد و به جلو ما  شیو دست ها

   اد؟ی از دست من برم یچه کمک-

 دهانم را قورت دادم و با استرس گفتم:  بزاق

 ی کن نهیکه من رو معا خوامیدکتر م -

 مکث کرد و گفت:  یکم

 ست؟ یمشکلت چ-

   اورمی سخت بود به زبان ب میبرا یکه آرام باشم اما نتوانستم کم  دمیکش  ینفس

خودمم  الیتا خ  نیبنداز ینگاه هی شهیندارم اما دستم به دامنتون اگه م ی ضیخانم دکتر من مر-
 راحت باشه 

 از اتاق بود کرد و گفت:  یبه برانکارد که گوشه  یتکان داد و اشاره  یدکتر سر  خانم

   امی تا ب   دیاونجا دراز بکش-

خانم   دمیبرانکارد دراز کش یآوردم و رو رونیدادم و به سمت برانکارد رفتم لباسم را ب رونی ب  ینفس
 استرس گفتم:  رفت که من با زی به سمت م نهیدکتر بعد از معا

 شد؟   یخانم دکتر چ-

 لباست رو بپوش تا بهت بگم  -
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نشستم و چشم به دکتر   یصندل یباز رو دمیلرزان لباسم را پوش یتکان دادم و با دست ها یسر 
 دوختم با لبخند مهربان گفت: 

 یسالم سالم هست یندار  ی مشکل چیتو ه زمی عز-

 گفتم:  یخوشحال با

 واقعًا؟  -

  یبرخاستم و به سمت خانم دکتر رفتم گونه  میذوق از جا  یان داد که از روبه عالمت مثبت تک یسر 
 گفتم:  یشد با خوشحال رهیبه من خ  رتیکه خانم دکتر با ح  دمیآن را بوس

 نیخبر بود که به من داد ن یخانم دکتر بهتر  یمرس یوا-

 زد و گفت:  یلبخند

بدن دختر   یهست و همه تشنه   ادیگرگ ز یباش   یلیجامعه مراقب خودت خ  نی کن تو ا یسع زمی عز-
 هستند 

 گفتم:  یخوشحال با

   کنمی چشم خانم دکتر حواسم جمع م-

خودم بودم که متوجه   جانیبرداشتم و از اتاق خارج شدم هنوز تو ذوق و ه  یصندل   یرا از رو فمیک
روپوش   یهوه به سمت او برگشت و روحضور مقابلم نشدم و محکم به آن شخص خوردم که فنجان ق

نگاه   شیبه چشم ها  یبه صورت آن شخص نگاه کردم وقت  رتی با ح  ختیو سر و صورت آن ر دیسف
 کرده بود با ترس و استرس گفتم:  نهی شدم همان دکتر که من را معا وجهکردم مت

 دکتر حالتون خوبه؟ یآقا-

 گفت:  دیبار  یکه از سر و صورتش م تی عصبان و با  فتمیبود ازپشت ب کیدستم را پس زد که نزد چنان

 من جلوت هستم واقعًا خجالت داره   ین یبی نم یمگه تو چشم و گوش ندار -

 انداختم و گفتم:  ریرا ز سرم
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 آقا دکتر   دیببخش-

 توپ و تشر گفت:  با

   یکردینم  یکار  نیهنوز اثرات شوکه تو سرت هست واهلل همچ-

از آنجا دور شد   یگونه صحبت چیمن رفت و بدون ه یبرا یشدم که چشم غره ا  رهیبه دکتر خ رتیح  با
 گفتم: رلبیاخم کردم و ز

 خت ی لباست ر یحقت بود قهوه رو-

 

آشنا مرا وادار به  یشخص یبروم صدا  یآمدم و خواستم به سمت تاکس رونیکه ب  مارستانیب از
و شلوار    دیبود افتاد بلوز سف  ستادهیا نیکرد، به عقب برگشتم نگاهم به فرزاد که کنار ماش ستادنیا

و دوتا دست  ستادیکرد و به سمت من آمد مقابلم ا ادی را ز ش یبه پا داشت قدم ها ینخ  یمشک
 فرو کرد و گفت:  بشی را طبق معمول داخل ج شیها

 مهتاب؟  یخوب -

 زد و گفت:   یبه عالمت مثبت تکان دادم لبخند  یزدم و سر  یلبخند

 ؟یر ی بگ یتاکس  یخواست-

 آره،چطور؟ -

 من برسونمت  ای ب یر یبگ  یتاکس  ستی الزم ن-

 لب راندم و گفتم:  ریز  ینچ

 تر کنم یتو رو هم طوالن ری مس خوامی نم  رمیم  رمیگ یم یتاکس شمینه ممنون فرزاد مزاحمت نم -

 کرد و گفت:  اخم

  نمی سوار بشو بب م؟یحرفا دار نیآخه؟ مگه ما از ا  یزن ی م هیچه حرف نیا-
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 به من انداخت و گفت:  ینگاه میکه فرزاد ن  میتو راه بود  میشد نی هر دو سوار ماشتکان دادم و  یسر 

 ؟ یداشت  کاری چ مارستانیب-

 چشم فرزاد را نگاه کردم و بزاق دهانم را قورت دادم و گفتم: یگوشه  از

   ادتی اومده بودم ع-

 ؟ یک ادتیع-

 دوران دانشگاه  یاز دوست ها یکی-

 کرد و گفت:  مکث

  یکی  ادتیع  یشد رفت   یحاال چ نی ریاون هم ش یدونه دوست داشت کیداشتم تو  ادیکه به  ییتا جا-
 دوران دانشگاه؟ یاز دوست ها

 کردم و گفتم:  یمصنوع اخم

بنده خدا هم  نینبودم ا یم یصم  نیری مثل ش کدومشونچ یبا ه یدوست دارم ول یلیفرزاد من خ-
 کردم؟ یر بدکا  ادتشیتصادف کرد و دست و پاش شکست منم رفتم ع

 ی نکرد ینه کار بد-

 فرزاد باعث شد به سمت او برگردم    یدوختم که با صدا رونی ب یتکان دادم و نگاهم را به منظره  یسر 

 بگم   یز یچ هی خواستمیمهتاب م-

 بگو -

و  یرو به راه نبود دمیپرس یکه حالت رو م ییحالت بد بود از دا یل یخ  ریچند روز اخ نیا دونمیم-
 یخب اگه کار  یتعجب کردم ول   یلیخ دمتیامروز هم که د یومدین رونیاز خونه دوماه ب دونمیم
 من حساب کن   یهستم رو شهیمن هم  یخواست یز یچ

 زدم و گفتم:   ینیدلنش  لبخند
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  ی ز یعز یل یبرادر برام خ هیفرزاد تو مثل  یمرس-

  زی عز یل یخانواده خ نی تو ببعد از مرگ مهسا واقعًا  ؛یهست  زیخواهر نداشته برام عز هیتو هم مثل -
  یشد

 بود قورت دادم و گفتم:   یرا به هر سخت  بغضم

که خواهرم را گرفتن  ییدنبال قاتل کسا نمیشیساکت نم  گهیبدون مهسا واقعًا سخته اما د یزندگ -
   رمیم

   یکنی مهتاب اشتباه م-

و اون دوتا پست فطرت رو   نمیطور بش نی هم تونمیمن نم دمیفرزاد من بر ست،یتو کارم ن  یاشتباه -
اون دوتا   د یو به اون هدف برسم من با یخودت قدم بردار  دیبا  زایچ یواگذار کنم دست خدا نه بعض

 کنم  دایرو پ

   یفت ی که تو دردسر ن گمیمن به خاطر خودت م -

ر  آب از س ست یبرام مهم ن  فتهیافتاد؟ اگه بخواد دوباره ب یاتفاق ها نیبدتر از اون شب بود که همچ-
 من گذشته 

 باال انداخت و گفت:  ی شانه

 بهم بگو من در خدمتم   ادیهم از پس من بر م یمراقب خودت باش کمک  یباشه؛ ول-

 زدم و گفتم:  یلبخند

 خوام؟ ی م یز یچ هیچرا -

 شد که گفتم:  رهی به من خ یسوال

 زنم یم یسر  ه یحتما بهش   یوبهش بگ یکه کاوه روببوس-

 زد و گفت:  یلبخند

 حتمًا  -
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  رونیب  بمیرا از داخل ج  دمیشدم کل ادهیپ  نیکردم و از ماش یتشکر و خداحافظ  دمیخانه که رس به
 آوردم و در خانه را باز کردم. 

 

مادر از   یو از اتاق خارج شدم خواستم به سمت در بروم که صدا   دمیرا پوش میروز بعد لباس ها  صبح
 ختهیبهم ر  یخواب آلود و چهره  یهاا چشمب دمیبه سمت مادر برگشتم که د دمیپشت سرم شن

  ستادهیمن ا یجلو

 سرکار؟  یر یم یدار -

  یخودم را دارم خراب م  یشدم با دورغ گفتن زندگ ییآدم دورغگو داً یدهانم را قورت دادم جد بزاق
 کنم و به دورغ گفتن عادت کردم 

 آره مامان  -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 باشه، مراقب خودت باش  -

داشت سوارش شدم و باز به سمت  که نگه یتاکس ن یتکان دادم و از خانه خارج شدم با اول  یسر 
نشسته  یصندل یرا دادم و به سمت همان نگهبان که رو هیکرا دم یکه به آنجا رس نیکارخونه رفتم هم

 برخاست و گفت:  شیزده از جا   رتیمن ح دنیرفتم با د فرستادیصلوات م  حیبود و با تسب 

 شما که.. یخانم محمد-

 صحبت کردن به او ندادم وگفتم:  ی اجازه

   نیشما به من کمک کرد یشدم انگار  هوشیحالم بد شد و ب   روزید-

 و گفت:  دی به کالهش کش یدست

 ن؟ یبله بهتر شد-

 باال انداختم و گفتم:  ی شانه
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 صحبت کنم  تونس یی که با ر شهیحال من خوب م یوقت-

به   یبه پول و نگاه  یآوردم و به سمت نگهبان گرفتم با تعجب نگاه رونی ب یپول یمبلغ  فمی ک داخل از
 من انداخت و گفت: 

 ه؟ یچ یپول برا نیا-

 خواستم جبران کنم  نیکرد روزیکه د یکمک -

 کرد و دستم را پس زد و گفت:  اخم

وقت الزمتون  هیخودتون که  یبرا دیخدا انجام دادم اون پول هم نگه دار یرضا  یبرا  نکارویمن ا-
  شهیم

 شه یکه نم ینطور یاما ا-

 زد و گفت:  یپر مهر  لبخند

   کنمی چون من قبول نم یایهمه راه ب نی دخترجان الزم نبود ا-

 به نگهبان کردم و گفتم:  یگذاشتم نگاه فمی تکان دادم و پول را داخل ک یسر 

 من اومدم   دیبگ تونس یی به ر شهیم-

 باال انداخت و گفت:  ی شانه

 ومده یامروز ن سیی ر-

 واقعًا وسط هفته رفته کجا؟ -

 از باغ ها داره   یک یتو  یشب مهمون-

 گفتم:  یخوشحال با

 ؟یواقعًا آدرس اونجا رو بلد-

 تکان داد و گفت:  یسر 
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 به شما بدم؟  دی با یچ یبرا یبلدم ول -

پشت سرتون  ری خ  یمن با اون صحبت کنم دعا دیو بزار  دیمحترم اگه به من کمک کن یآقا دینیبب -
  دیلطفًا اونجا رو بگ  کنمیم

  رونی از اتاقک ب یکوچک یکه با برگه  دیطول کش قهیداد و به سمت اتاقک رفت چند دق رونی ب  ینفس
 آمد آن را به سمت من گرفت و گفت: 

 بفرما  -

 لبخند آدرس را از او گرفتم و گفتم:  با

   نیکرد یممنون لطف بزرگ یل یخ یوا-

کردم که با   یکه به من داده بود نگاه م ینشست من هم با ذوق به آدرس  یصندل یزد و رو یلبخند
  نیقد بلند از ماش یترمز کرد و پسر  میجلو  یدنا مشک ن یهوا ماش دمیسه متر پر نیبوق ماش یصدا

االن  دبو مارستانیداشت تعجبم ده برابر شد همان دکتر که داخل ب  یشانیکه رو پ یآمد با اخم رونیب
 بود با توپ و تشر گفت:  ستادهیمقابلم ا

   ابونهیخ  نجایا ین یبی نم یمگه کور -

من حرف در   دنیکند که با د یبرداشت و خواست صحبت شیچشم ها یاش را از جلو یدود نکیع
 گفت:  با تعجبو  دیدهانش ماس

 بازم تو!  -

 برگشتم و با اخم گفتم:  یحالت عاد به

 ؟ی زنی حرف م نطوریبه خانم متشخص ا نیکشی تو نه شما خجالت نم -

 گفت:  یز ی زد و با لحن تمسخر ام یصدا دار   پوزخند

   ستیخانم متشخص ن هیتو مثل   یجا چیمتشخص؟ ه-

 زدم و با اخم گفتم:  یهم مثل خودش پوزخند صدا دار  من
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 نیا مار یبرخوردتون با ب  شهیرو به شما داده؟ شما هم ی استادت متأسفم که مدرک دکتر  یواقعًا برا-
 ه؟ یشکل

 قدم به جلو آمد و گفت:  دو

برام مهم نباشه  تونستمیبود! در ضمن م  یرفتارم باهات چه مدل  ینیو بب  یکور نباش  روزید یخواستیم-
   ستیبندازم تو که حواست ن یآدم هستم که دور وبرم رو هم نگاه  نقدریا یول یله بش ن یماش ریو ز

 کرد و گفت:  ی خنده

 تو نه شما   دیببخش-

 نثارش کردم و گفتم:  یغره  چشم

 مثل شما دهن به دهن بشم  یآدم ها نی با همچ ستیمن ن تی در شأن و شخص-

 صحبت کردن به او بدهم از آنجا دور شدم.  یاجازه  نکهیا بدون

 

شدم و خواستم به  ادهی پ نیکه از ماش نیشدم هم  یراه  نیری ش یگرفتم و به سمت خانه  یتاکس
 یبه صفحه   یآوردم نگاه رونی ب فمی همراهم بلند شد از ک یگوش یبروم صدا نیری ش یسمت خانه 

   دمیشک یکالفه پوف دمیرا که د یر یام یانداختم اسم آقا  یگوش

   ؟یر یام یبله آقا-

 سالم دخترم حالت چطوره؟  -

 د؟یممنون شما خوب هست-

 دخترم  یمرس-

  ؟ یر یام یآقا  دییبفرما-

 شرکت؟  یایب یدخترم هنوز حالت خوب نشده؟ قصد ندار -
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 تازه کردم و گفتم:  ینفس

 دو روز طول بکشه   هی  دیشا  یخوب شدم ول-

 راند و گفت:  رلبیز  ینچ

  میدار یمنش هیبه  اجی و ما احت شهیسه ماه داره م کی نبود نزد ن ینه دخترم قرارمون ا-

 داشتم   اجی شغل و پولش احت  نیبه ا یول  دینداره من را اخراج کن  یب یخواست بگم ع یدلم م  یلیخ

   امی فردا حتمًا م یر یام یچشم آقا-

   دمیشن یرا پشت گوش  یر یام  یآقا یخنده  یصدا

   نمتی بیفردا م  یکن ی م یکار رو دار  نیبهتر  دختر خوب نیآفر-

 خدافظ شما  -

 خدافظ  -

در را باز کرد   نیریش  دینکش یرا زدم طول  نیری ش یپرت کردم و زنگ خانه  فمیهمراه را داخل ک  یگوش
 زد و گفت:   یمن لبخند دنیو با د

   یسالم مهتاب جون خوش اومد-

 کردم و گفتم:  یروبوس نی ریزدم و وارد خانه شدم با ش  یلبخند

 ن؟ی ریش  یتو خوب  یمرس-

 زد و گفت:  یلبخند

 زم یخوبم عز-

 کجاست؟  نی پس آقا حس-

 رفته سرکار  -
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و   وهیهم به سمت آشپزخانه رفت و بعد همراه با م نی ری مبل نشستم ش یباال انداختم و رو ییابرو
   دیپرس یبرگشت و کنارم نشست و با کنجکاو یچا

 ؟ یبکن ی هم تونست یچند روز کار  نیخب چه خبر ا-

گفتم حالم بد شد و  یدادم وقت حی توض  نیریش  یرا مو به مو برا زیتکان دادم و همه چ یسر 
 شد که چرا به او خبر ندادم.    یاز دستم عصبان  یل یبودم خ مارستانیب

 فکرشم نکن   یاصالً مهتاب حت-

 من تو اون باغ برم؟  شهیم  یچ ن؟یریآخه چرا ش -

 کرد و گفت:  اخم

سالم   ستیاون آدما معلوم ن ر؟ی تو دهن ش یبر  یخوای م ؟یگیم یدار  یمعلومه چ چیمهتاب ه-
 نه ایهستند 

کنم حاال   دایمن به خودم و مهسا قول دادم قاتلش رو پ  یهستند ول یخطرناک  یآدم ها دونمیم-
 از دست بدم؟  رو  یخوب  نیاونجا هست فرصت به ا قاً ی دق یعل یعمو

 و گفت:  دیکش  یکالفه پوف  نیریش

 ی بر  زارمی تنها نم-

به فکر   ی تو شوهر دار  ؟یبر  یجاها   نیتنها همچ زارهی م  نیحس  ؟یکنیم یلجباز  نقدریچرا ا نیری ش-
قاتل ها رو   دیبا  یول  خرمیرو هم به جون م  یخودت و شوهرت باش بزار من برم هر اتفاق خطرناک

 کنم  دایپ

 و گفت:   دیخوش حالتش کش یموها یال یدست

 که خودم برسونمت   یباشه اما به شرط -

 را در آغوش گرفتم و گفتم:  نی ریلبخند ش  با

 زم یباشه عز-
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 جدا شدم و گفتم:   نیریآغوش ش  از

بهش   گهی ساعت د مین هیمن خودم  نجامیا یفقط حواست باشه اگه مامان بهت زنگ زد بهش بگ -
   زنمیزنگ م

 تکان داد و گفت:  یسر 

 باشه -

 

سخت گرفت و من   یهستم اولش کم  نیری ش یبه مامان زنگ زدم و گفتم که خانه   شیساعت پ دو
  یرنگ یاسی راهنیاز داخل کمد پ   نیریقبول کرد؛ ش  ادیاز پس من بر نم دید یرا مواخذه کرد اما وقت 

  یو مهره کار  یبا سنگ دوز  یبه طرح روم  یاسیبرق زد لباس  میآن چشم ها دن یآورد که با د رونیب
 را در آغوش گرفتم و گفتم:  نی ری ش یرا خندان کرد با خوشحال  میبود لب ها ن ی و آست نهیس یکه رو

  یهست یدختر تو عال  یوا-

 نثارم کرد و گفت:  یمن را از خودش جدا کرد و چشم غره  نیریش

 تو رو گرفت!   یجلو شهیکرد مگه م شهی م کاری چ یهستم ول یهنوز از دستت عصبان -

 گفتم:  جانی و با ه دمیخند

 جون   نیری ش یبازم مرس -

رنگ را که به تن کردم   یاسیکردم لباس  ادهیصورتم پ یرو  یشیمدل مو و آرا نیری کمک ش با
دلم  گفتی ذوقم کرد و همش م   یکل نی رینشست تا خود باغ ش میلب ها  یرو یناخدآگاه لبخند

بار   نیگفت اول یکنند؛ راست م  یاعماق وجودت نگاهت م  مردها تا یآنجا که همه  یبرو خوادینم
ختم بشود که به  نجاهایبه ا یروز   کی کردمیاصالً فکرش نم  رومی م ییجاها نی به همچ ارمبود تنها د

  نیبا همچ  د یطور هست با نیبه بعد هم نیاما مهتاب از ا رمیبگ  یبتوانم از آب گل آلود ماه یسخت
 . ییایآدم ها و برخورد آن ها کنار ب
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  ایبه او زنگ بزنم  ایافتاد  یسفارش کرد که مراقب خودم باشم و هر اتفاق  نیر ی باغ ش یها کینزد تا
  ی قیپرت کردم و نفس عم فمی که از انبار خانه برداشته بودم را داخل ک ییاز آنجا خارج شوم چاقو

 مانده بود انداختم و گفتم:  رهی من خبه   یکه با نگران  نیریبه ش یدادم نگاه رونیب

 ؟ یکنینگام م  ینطور یچرا ا-

 بغض کرده  دمیگرفته اش فهم یصدا از

   ر؟یتو دهن ش رهیمهتاب خواهرش رو از دست بده و حاال به خاطر خواهرش داره م کردی فکرش م یک-

خودبه خود بغض   خوردیحلقه بست اسم مهسا که به گوشم م میکردم اشک دور چشم ها بغض
نشود   ریسراز  میکه اشک ها دمیکش یق یاسم حساس بود نفس عم نیبا ا میبدن ستمیانگار س  کردمیم

 بود گفتم:  میلب ها  یکه رو یبا لبخند تلخ

تل خواهرم  تا بتوانم قا  نمی چندتا آدم قاتل بش نیبرم ب دی من االن با کردی فکرش م یک نی ریدرسته ش-
 کنم  دایرو پ

 را گرفت و گفت:  دستم

 . یحساب کن یتون یم  نیمن و حس یراحت باشه رو   التیخ-

شدم آرام و آهسته به  ادهیپ  نیزدم و دستش را فشار دادم شالم را مرتب کردم و از ماش  یلبخند
  نییباکالس آن پا  نینظر گذراندم چندتا ماش ریدر که شدم با دقت همه جا را ز ک یسمت باغ رفتم نزد

دادم و  رونیب  یبودند نفس  ستادهیو چهار شونه دو طرف در ا کلی ه یپارک شده بودند و دو تا مرد قو
 گفتم:  رلبیز

 باش   یمهتاب قو-

به همان مرد چهار شونه  یراهم را گرفت برگشتم و نگاه یجلو یلبخند خواستم بروم که دست با
 گفت:  یانداختم اخم کرده بود و جد

 ن؟ یریم  نی و دار نییپا  نیخانم کجا سرتون انداخت-

 شدم و گفتم:  رهی به آن مرد خ میمستق
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   ست؟ین یعی رف  یآقا نجاباغیمگه ا-

 مکث کرد و گفت:  یکم

 درسته -

 صورتم گرفت و گفت:  یبلند باال را جلو  یستیل

 داخل   دیتا بتونم اجازه بدم بر دیرو بگ اول اسمتون دیاما با-

 باال انداختم و گفتم: یابرو

 ن؟ یدیورود به من نم یتا اسمم نگم شما اجازه  یعنی-

 گفت:  یو جد محکم

 نه -

 گفتم:  عیسر دمیبه نام نسترن که د یداخل دستش دادم اسم دختر  یرا به برگه  حواسم

 اسم من نسترنه -

 

داخل دستش انداخت با اسم نسترن   یبه برگه  یشد و بعد نگاه رهی به من خ رتی با ح یمردکم 
 باز کرد و گفت:  مینشست و در را برا شیلب ها یرو  یلبخند کم رنگ

 داخل   دییخانم نسترن بفرما دیببخش-

داخل باغ دهانم باز مانده بود به جرات   تیجمع دنیزدم و وارد باغ شدم با د  یلبخند یخوشحال با
افتضاح در   یل یباغ بودند و زن و مرد با سر و وضع خ نیستم بگم حدود ده هزارتا آدم در اتوان یم

 گفتم: رلبیانداختم و ز میبه سر تا پا  ینگاه دندی رقصی قسمت رقص م

 ناست؟ یپوشش لباسم بهتر از ا یعنی-
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  یهر مرد زارن ی و م ستندیخودشان ارزش قائل ن  یبرا چیکه ه یدخترها یبه عالمت تأسف برا یسر 
لرزان به سمت   یدامنم را به دست گرفتم و با قدم ها نیی به بدن لخت آن ها نگاه کنند تکان دادم پا

با کت و   ی نشستم که همان موقع گارسون یصندل یاز باغ بود رفتم رو یکه قسمت یخال یو صندل  زیم
انداختم  ین یبه داخل س  یقرار گرفت که من نگاه میجلو ی ن یبه سمت من آمد س دیو سف یشلوار مشک 

 به گارسون انداختم و گفتم:  یداخل آن بود نگاه یدن یبلند که انواع نوش یجام ها

 نداره؟   وهی آبم-

 کردم و گفتم:  یشد که من اخم رهی به من خ  رتی با ح گارسون

 ؟ یکنینگام م  ینطور یچرا ا-

 و گفت:  ستادیا صاف

 یخانم فکر کنم اشتباه اومد-

 کردم و گفتم:  اخم

 ه؟ یمنظورت چ-

 داد و گفت:  یکه داخل دستش بود را تکان ینیس

 د؟یگیم ینطور یکه ا ندیب یم  یشربت ای  وهیآبم نی داخل دست من بنداز  ین یبه س یشما نگاه-

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

 همش مشروبه؟ یعنی-

 و ودکا هست    یسکیو  ین یس نیبله داخل ا-

 گفتم: یمحکم و جد  کردی را مست م یبودند که هر آدم یقو یمشروب ها دیبند وجودم لرز بند

 خورم یممنون من نم -

دوختم دختر در   دندیرقص یتکان داد و از آنجا رفت نگاهم را به چندتا دختر و پسر که وسط م یسر 
و دستش دور گردن آن پسر بود پسر هم دستش را دور   خوردیبا ناز و عشوه مشروب م یآغوش پسر 
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  اعثب نیافتضاح بود و ا یل یآن دختر خ  پیت  کردیخمار به دختر نگاه م یکمر دختر بود و با چشم ها
بلند با   یبا صدا ینگاه کردم دختر  یگر یرا جذب خودش کند. به دختر و پسر د یشد هر پسر  یم

 هیکرد و در دستش  ی خمار به آن دختر نگاه م یا چشم هاخواند و پسر هم باز ب  یپسر م یآهنگ برا
 مست شده. یلی بود که معلوم بود خ یمشروب  وانیل

 

 زمزمه کردم  رلب یخودم آمدم و ز به

  دایرو پ  یعل یعمو دیبا ؟ینظر بد گرانیو در مورد د ی ن یبش  نجایا یخاک تو سرت مهتاب تو اومد-
   یکن

باال  یکنم شانه  دایبتوانم آن را پ یپس چطور  دمیرا ند ی عل یآوردم که من عمو ادیموقع به  همان
 گفتم:  رلبیانداختم و ز

   شمیآخر با اون عموش چشم تو چشم م کنمیم  داشیپ-

به سمت   دی من آشنا بود تمام بدنم لرز یکه برا یمرد یکردم صدا یطور که دور و برم را نگاه م نیهم
 بلند گفتم:  باً ی تقر یگشاد شد و با صدا میاو چشم ها دنیصاحب صدا برگشتم که با د

 بازم تو؟ -

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 تو نه شما  -

 گفتم:  رتی سر داد و کنارم نشست با ح یبلند ینثارش رفتم خنده  یکردم و چشم غره   اخم

 کنار من؟  ینیبه تو اجازه داد که بش یک-

 باال انداخت و گفت:  ی شانه

   نجایا نمیتم خودم دلم خواست بش اجازه نگرف یاز کس-

 توپ و تشر گفتم:  با
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 ی ن یشیکه کنار من م  یکن یم  خودیشما ب-

 کردم و گفتم:  یگر ید یو صندل  زی به م ی اشاره

 که من نشستم  نجایا یاومد یو صندل  زیهمه م نیا-

شدم و نتوانستم خودم را   ریحرکتش غافلگ  نیدستم را گرفت و من را به سمت خودش کشاند با ا مچ
که به خودم آمدم   میکرد  ینم یحرکت  چیکنترل کنم و در آغوشش افتادم شوکه شده بودم دوتامون ه

 آمدم اخم کردم و با تشر گفتم:  رونیاز آغوشش ب  عیو سر

 د؟ یرنی به من دست مراحت  نقدریکه ا دی کش ی شما خجالت نم-

 زد و گفت:   یپوزخند

 دختر جون    ری خودت رو نگ نقدریا-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه  مشکوک

 ؟ی کنیم کار ی چ نجایتو ا-

 و گفتم:   دمیرا از او دزد نگاهم

 به شما مربوط باشه  کنمی فکر نم-

 را باال انداخت و گفت:   شیاز ابروها یکی

  نیتک تک ا  یدونیتو م ستیمناسب سن تو ن ییجا نیهمچ  یدونیدخترجون خودت خوب م نیبب -
 قاتلن  نجایا یآدما

 تفاوت نشان دادم و گفتم:   یخودم را ب   یول دیلرز  یتمام بدنم م نکهیا با

   دینداشت بگ یلزوم دونستمیهم من م یگفت یشما نم-

 تشر گفتم:  با

   خورهی بر م  تتونیزن آخه به شخصکوچولو حرف ن یدرضمن آقابزرگ با دخترها-
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 زد و گفت:   یپوزخند

 با خودت   شهیزدم بق یحرف ن یاومدم همچ یهست یدختر ساده و پاک دونمیچون م-

 برخاست و گفت:   شیجا از

   ی عل یفکر کنم عمو یگرد یم  یعیرف  یدنبال آقا یدار  گهیاما حسم م-

 شدم که او ادامه داد   رهیگرد به او خ یچشم ها با

   ستین نجایا یعل  یاما عمو دمی شن  یگفتیکه م رلبیز-

 ن؟ یداشت کاریچ نجا یپس خودتون ا-

   یع یرف ینه خود آقا هیعیرف یآقا یمن کارم با دوست ها -

 هستم؟ یعیرف   یمن دنبال آقا نیدی شما اصالً از کجا فهم-

 زد و گفت:  یکج  لبخند

اون نگهبان که تو   یهم دم در اون کارخونه بود روزید دمتیاز امروز صبح، امروز دم در اون کارخونه د-
 دم یفهم نیبه خاطر هم مارستانی رو آورد ب

 داره. بیبشر بخدا علم غ نیشدم ا رهی به او خ رتیح  با

 

 و به سمت من برگشت   ستادیا  شیمن سرجا یخواست برود که با صدا یم

  م؟یصحبت کنبا هم  شهیم-

 مکث کرد و گفت:  یکم

   شهینم  نجایا-

  م؟یپس کجا صحبت کن-
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 و گفت:  دیکش  ینفس

   ایدنبالم ب-

دنا که صبح   نیو هر دو سوار همان ماش  میبرخاستم و به دنبال او راه افتادم از باغ خارج شد میجا از
 به سمت آن پسر برگشتم و گفتم:   رتی با ح  میبودم شد دهید

  ن؟ یتو ماش میچرا اورد-

 هم به من انداخت گفت:  یبه پشت سر انداخت و نگاه ینگاه

 ست؟ ی به نظر خودت مشکوک ن م؟یبا هم صحبت کن  تی اون همه جمع ن یب  ینکنه توقع داشت-

 باال انداختم و گفتم:  ینبود شانه  جا ی هم ب یل یخ حرفش

 ی گیدرست م -

 ؟ یبگ یخواستی م یخب حاال چ-

 ؟ی که کمکم کن  خوامیم-

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 ؟ یخوایاز من کمک م -

 جابه جا شدم و گفتم:  یکم

 ستمین یکه دختر  دیشد که متوجه بش دایمثل شما پ ی کی دخترم خدا رو شکر  هیآقا دکتر من  نیبب -
 کنم  دایو پسرخالش رو پ  یعل دیمن با امیب یی جاها  نیکه تو همچ

 گفت:  رتیح  با

 نه؟ یمنظورت ام-

 تعجب کردم اما محکم گفتم:  منم
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آدم  نیتک و تنها برم ا  تونمینم ییجاها نی دخترم که تو همچ هیهست؛ من  نیآره منظور من ام-
 هیبا  دی با چندتا دختر بودند من با ستیکه داخل باغ بودند همشون قاتل هستند و معلوم ن یها

 برم  ری که بتونه به من کمک کنه تو دهن شمرد 

 به من انداخت و گفت:  یمشکوک نگاه  یکم

 ؟ یهمه آدم به من اعتماد کرد نیا نی چرا ب-

از   یطور  نی شما هم  ستمیاحمق که ن گهید یتجربه ندارم ول  یل یدرسته خ یستی ن  یکه آدم بد دونمیم-
و   یو خود عل یعل یاسم عمو عیباغ هستم و سر نی که چرا تو ا نیدیمن فهم تی رفتار و قصد و ن

 کنم  دایو من بتونم اونا رو پ  دی که شما کمکم کن نیبهتر از ا یچ  یگفت نیام

 ؟ یکن دای اونا رو پ یخوایچرا م-

 انداختم و گفتم:  نییرا پا سرم

   هیداستانش طوالن-

 هم داره دنیپس ارزش شن-

 را باال گرفتم و گفتم: سرم

 ؟ یمن رو بدون یزندگ   ییماجرا نیخوایواقعًا شما م-

 !هیچ یکن دایاون دوتا رو پ  یخوایم نکهیا لیبدونم دل  دیکمکت کنم من با تونمیخب اگه ندونم نم-

 سرم را باال گرفتم و گفتم:  هیانداختم و بعد از چندثان  نییرا پا سرم

 به شما اعتماد کنم؟ یمن چطور -

 به من انداخت و گفت:  یه یعاقل اندرسف نگاه

 موضوع هم به من اعتماد کن  نیسر ا یکنی اعتماد م یکمکت کنم و دار  یخوای که م یطور  نیهم-

 رازه   هی نیا-
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 از چه قراره هیقبلش بدونم قض دیبا  یبه تو کمک کنم ول  خوامیدختر جون من فقط م نیبب -

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 .گمیم  زی باشه براتون همه چ-

 .میکن یرستوران اونجا صحبت م  هیتو  میر برخوبه بزا-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه میرا روشن کرد و به راه افتاد تو راه ن  نیتکان دادم که او ماش یسر 

 الدمیمنم م یمهتاب هست دونمیاسمت رو م-

 دادم. رونیب  یزدم و نگاهم را به منظره  یلبخند

 

 چیبدون ه میشد ادهی پ نیرا پارک کرد و هر دو از ماش  نیو مجلل ماش کیرستوران ش   کی کینزد
  یو صندل   زیهمان طور که به سمت م میانتخاب کرد یو صندل  زیو م میوارد رستوران شد  یگونه حرف

  یآبشار مصنوع هیکار شده بود  یو مشک  ییبه اطرافم انداختم رستوران با تم طال  ینگاه کل رفتمیم
با    یو صندل زیم  یروکش ها یرنگارنگ بود همه   یها یز ماهوسط رستوران بود که داخل آن پر ا

 ستادهیا زی بود و گارسون ها با کت و شلوار خوش دوخت همراه با تبلت کنار هر م یو مشک  ییطال
  یاهبه سمت ما آمد سفارشات الزم را گرفت و از آنجا رفت نگ یکه نشستم گارسون یصندل   یبودند رو

 انداختم و گفتم: الدیبه م

 ؟یهمه سفارش داد نیا یچ یواسه -

 به من انداخت و محکم گفت:  ینگاه مین

   میو صحبت کن میباش  نجایا یکل میخوایم-

 دادم و گفتم:  هیتک  یصندل  به

 تا ده خونه باشم   دیباشم با رونی ب تونمینم  یل یمن خ-

 مچش انداخت و گفت:  یبه ساعت رو ینگاه الدیم
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 م یوقت دار  یلیتا اون موقع خ -

 شد و گفت:   رهیبه من خ یبا کنجکاو الدی تکان دادم که م یسر 

 ؟ی صحبت کن یخواینم-

 و گفتم:  دمیکش  ینفس

 از کجا شروع کنم   دونمیباشه؛ اما نم-

   یکه راحت  یاز هر جا-

 و گفتم:  دمیکش  ینفس

رو در اصفهان   گریهمد یامده و مادرم تهران پدرم و مادرم تصادف ایپدرم در شهر اصفهان به دن-
  یلیمادرم خ ینگاه عاشق مادرم شد بعد از کلنجار رفتن که خونواده  کیو به قول پدرم با   ندیبیم

  هی انجابودند پدرم بند و بساطش را جمع کرد و همراه عمه و عموم به تهران آمد  یحساس و تعصب 
امد و بعد از چهار سال من؛ من و مهسا از   ای پنج شش سال خواهرم مهسا به دنخونه گرفت و بعد از 

با   میخوردی با هم غذا م میگفتی افتاد بهم م یما م یدر زندگ  یهر اتفاق میتر بود کیخواهر هم نزد
ما دوتا حساس شده بود  یرو شتریپدرم ب میبزرگ و بزرگتر شد میدیخوابیبا هم م میکردی م یهم باز 
  ریبه اون گ یل یتناسب اندام قبول شد پدر خ یمهسا در مرب نکهیخودش رو داشت تا ا یب هاو تعص

مهسا لج کرده بود که من فقط در    یاومد ول  یخوشش نم  چیرقص ه  یو از باشگاه و کالس ها دادیم
  هیبه دنبال کار افتادم در  سانسمی بعد از ل نکهیتا ا میکرد  یکنم با کمک مادر پدر را راض  یباشگاه کار م

  نکهیتا ا گذشتی م  یو خوش  ریبه خ  زیآنجا بودم تا دو سال همه چ یشرکت مشغول کار شدم و منش
به من درخواست ازدواج داد ازم خواست با   دمیدیم  یمنش هیاون رو به چشم  شهیکه هم یپسر 

  هیخوب  یل یپسر خ یعل  کردمی مفکر  الً قب دیای من ب یخونوادم صحبت کنم و او با مادرش به خواستگار 
اما مرغ اون   کردمیمحترمانه با اون صحبت م شهیهم ی اومد ول  ینبود من از او خوشم نم   نطوریاما ا

آمدند و   یخواستگار  یشش بار برا  ایحدود پنج  یزن من باش  دیپا داشت مجبور شده بود که تو با هی
 نیچون ا یمرد ازدواج کن  نیکه بذارم با ا یدار ن  یگفت سن یبود و به من م یبابا همش جوابش منف 

هر روز   نکهیتا ا خواستی من رو م  یاون خوب شمیپدرم م  یاالن متوجه حرف ها خورهی مرد بدرد تو نم
 نکهیشروع کرد به اصرار کردن تا ا یمزاحم من نشود باز عل   یتا عل رفتمیپدرم به شرکت م  ایبا خواهرم 

از آنجا رفت   یبا ناراحت  یزد و عل ی به عل  یندیناخوشا یرف ها اون روز مهسا با من تا شرکت آمد و ح 
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از   یکی شد مهسا از طرف  دایدوباره سر و کله اش پ نکهیخبر نداشتم نگرانش بودم تا ا  ی چند روز از عل
باشگاه بابرادرش دوست شد دوماه باهم دوست بودند من هم بعد از دوماه که به مهسا   یبچه ها

که من پسر   دیرا به من گفت مهسا برنامه چ انیو به مهسا گفتم آن هم جر دمیشک کرده بودم فهم 
  مزاحمم شد یبعد از چند روز باز عل  نکهیآشنا شدم تا ا ن ی همان جا با ام میشاپ رفت  یبه کاف  نمیرو بب

هم از آنجا استعفا داد  یکه استعفا دادم عل  نیهم میایب  رونی کرد که از آن شرکت ب یپدر هم اصرار م
تولد   نکهیشده بود تا ا ونهینبود مهسا د یخبر  نیچند روز بود از ام دمیفهم  شی رو چند روز پ نیا بتهال

که   دمیمت خونه بابا رو دمهسا به باشگاه رفت و من به س یبرگشتن میپسرعمم بود به بازار رفت یبچه 
 میکرد یبد ی دعوا دربود ظهر همان روز با پ دهیو مهسا رو شن نیام انی سرخ شده بود جر تی از عصبان

 .دندیکه آنجا من و مهسا رو دزد میناراحت کننده به تولد رفت  افهیو شب با ق

 

 شد با بغض گفتم:  ری سراز میها اشک

که مهسا   ی به خاطر حرف ها ینقشه بوده من و مهسا رو گول زده بودند عل زی همه چ دمیاونجا فهم -
  ییهویبشه و  نیرو به جون مهسا انداخته که مهسا عاشق ام  نیکرده و پسرخالش ام نهیبه او زده ک

 میهاچشم  یمن رو با بند بستند وجلو یکه من کردم. دست و پا یهمون کار  قاً یاو رو ول کنه دق
 خواهرم رو نابود کردند.    یزندگ ری ت هیکردند و با   تی خواهرم رو اذ

را پاک کردم   میبرداشتم و اشک ها زی م یاز رو ینبود دستمال  شیخواست هق هق کنم اما جا یم دلم
 و گفتم:   دمیکش یق ینفس عم

نداشت که به طرز   یر یوسط تقص نیچون اون ا رمی انتقام خواهرم رو بگ خوامیم نی به خاطر هم-
 . رهی بم یوحشتناک

  ز یم یبه دست به سمت ما آمد سفارشات را رو ینیکه همان موقع گارسون س میدو سکوت کرد هر
 آب کرد و گفت:  وانیبه ل یبه من انداخت و اشاره  ینگاه مین الدیقرار داد و از آنجا رفت م

 ی آب بخور تا آروم بش یکم-

 سرم را باال گرفتم   الدیم یانداختم که با صدا ری را ز  نفس خوردم و سرم کیآب را  وانیل

 مهتاب خانم؟ -
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 بله؟ -

 د؟ یریهستند م  یزخم ری چند آدم که مثل ش نیخودتون ب یکه با پاها  نیقبول دار-

 به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم:  یسر 

 ارنیهم ب گهینفر د هیسر   ییبالها نی همچ ای دست بزارم و اون عوض یدست رو تونمینم-

 ست یاصن درست ن یر ی که شما م ی اما راه  یگیدرست م -

 شدم و گفتم:  رهیخ  الدیبه م ملتسمانه

 بترسم؟   دیبا یچ یواسه  گهیمن شما رو دارم د یآقا دکتر وقت-

 رو ساده گرفت   یدگی چیپ نیبه ا هیقض شهی دختر نم  هیمردم و شما  هیمهتاب خانم من -

 و گفتم:  دمیکش  ینفس

 با من   شه یبق د یشما به من کمک کن -

 و گفت:   دیبه سر و گردنش کش یدست الدیم

   میری م یاون همه گرگ زخم  نیانتقام ب  یبرا میما دار یکه هر دو نجاست یخوب جالب ا-

 شدم که او ادامه داد   رهی خ  الدیبه م رتیح  با

   رمیپست فطرتش به اونجا م  یو اون پسر خاله  یانتقام از عل  یمن هم برا قاً یدق-

 ذوق گفتم:  با

   میکن دایآن دو رو پ میتونیبا کمک هم م ینطور یپس ا-

 تکان داد و گفت:  یسر 

 درسته پس شامت رو بخور  -

 شام را خوردم.  جانی شد که به من کمک کند با ذوق و ه دا یپ یک ی نکهیا دیام به
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 انداختم و گفتم:  الدیبه م ینگاه  میاز خوردن شام ن  بعد

 ؟ یر ی از اون دوتا انتقام بگ نیخوایم ی چ یآقا دکتر شما برا-

 انداخت و گفت:   یبه من نگاه میمستق

   دمیم  حی مفصله بعدًا توض-

  ن،یبه سمت صندوق و من به سمت ماش الدیم میبلند شد زی تکان دادم و هر دو از پشت م یسر 
 الدیما رد و بدل نشد از م نیب ی و جز آدرس دادن خانه حرف  میکه آمد هر دو سوار شد دینکش یطول

  میبکش ی دیجد یو نقشه  نمیرا بب  گر یفردا عصر همد م یقرار گذاشت یتشکر کردم و بعد از خداحافظ
از  به اتاق رفتم و بعد  میپدر و مادر مستق یدر پ  یپ یخانه را زدم و وارد شدم و بعد از سوال ها زنگ

 را بستم. میو چشم ها  دمیتخت دراز کش یعوض کردن لباس رو

 

به  یشدم هشدار را قطع کردم و دست خی و در رختخواب س دمیاز خواب پر یخور گوش زنگ یباصدا
به دست   یرفتم آب  ییبه بدنم دادم و به سمت دستشو یکش و قوس  دمیخواب آلودم کش یچشم ها

به   دیهشت بود امروز با کیبه ساعت انداختم نزد یآمدم نگاه رونی ب ییو صورتم زدم و از دستشو
شد از اتاق خارج شدم و به سمت    ینم رفتهینرفتن من پذ یبرا یغذر  چیه گرید رای ز رفتمیشرکت م 

را عوض   میدرست کردم و به سمت اتاق رفتم لباس ها  یمفصل  یسروصدا صبحانه  یآشپزخانه رفتم ب
 آمدم با پدر روبه رو شدم لبخند برلب گفت:  رونی که از اتاق ب نیکردم و هم 

 دخترم   ری صبح بخ-

 زدم و گفتم: یح یمل  لبخند

 بابا جون   ری صبح بخ-

 صبحانه کرد و گفت:  زی به م ی اشاره

  ؟یهمه صبحانه درست کرد نیچرا ا-
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خسته   یل یخ  دیباهاتون حرف بزنم ببخش  یلینتونستم خ شبید فتهینخواستم مامان تو زحمت ب -
 جبران کنم  ی نطور یبودم خواستم ا

 تر شد و گفت: پدر پررنگ  لبخند

 بزار صبحونه رو بخورم بعد برسونمت شرکت   یالحق که دختر خودم هست-

   یفت یتو زحمت ب   خوامینه بابا جون نم-

 کرد و گفت:  یکم رنگ اخم

   رسونمتی م رو بخورم محونه دخترم؟ صبر کن صب  هیزحمت چ-

مبل   یتکان دادم که پدر به سمت آشپزخانه رفت و مشغول خوردن صبحانه شد من هم رو  یسر 
برخاستم هر دو در سکوت به سمت   میپدر از جا یبا تک سرفه  دینکش  یمنتظر پدر نشستم طول 

من و   نیب  یپخش شده بود سکوت بد  نیماش یدر فضا یمیآهنگ مال میو سوار شد میرفت  نیماش
 را شکست و گفت:   کوتپدر بود که پدر س

 ؟ ییایسر قبر مهسا تو هم همراه ما م میبا مادرت بر میخوایس مفردا پنجشنبه -

 به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم:  یسر 

 حتماً -

 م یعموت دعوت هست  یجمعه خونه  یراست-

 به چه مناسبت؟  -

 نامزد فاطمه رو دعوت کرده و به عالوه ما  یفقط عموت خونواده  ستی ن یمناسبت خاص -

 ؟ یچ میپس عمه مر-

آنها را دعوت نکرد گفت که فقط بزرگترها دور هم  نیت شلوغ هستند به خاطر هم عمه  یخونواده -
 کنند   یو روز عقد فاطمه صحبت م خی هستند و در مورد تار

 گفتم: کالفه
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 ام؟ ی من ن  شهیبابا جون م-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه میکرد و ن  اخم

 بشه؟ یکه چ یتو خونه تنها باش-

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

 اون  شی من برم پ ای شمیپ  ادی ب گمیم نیری به ش-

 داره  یبا تو باشه اون هم خونه و زندگ قهیبخواد دم به دق  ستیشوهر داره مجرد که ن  نیریمهتاب ش -

 اما بابا من... -

 صحبتم آمد و گفت:  انیم به

  رنیتو رو هم از من بگ  خوامیاز فرشته هام رو ازم گرفتن نم یکی دوتا فرشته داشتم پست فطرت ها -
 دوتامون راحت باشه    الیخ  یهمش کنار من و مادرت باش خوامیم

 و گفتم:  دمیکش  ینفس

 باشه بابا جون  -

 شدم.  ادهیپ  نیکردم و از ماش یخداحافظ  دم یرس نکهینکردم و بعد از ا یشرکت صحبت تا

 

 گفت:  ییشرکت که شدم احمدآقا به استقبالم آمد و با خوش رو وارد

 ؟یاز ما کرد  یادیمهتاب خانم گل چه عجب  نجاستیا یک  نیبه به بب -

 گفتم:  یشرمندگ  با

 یمرکزم رو روت تونستمینداشتم و نم یخوب  طی دو ماه اصالً شرا نیا یتو یاحمد آقا ول دیواقعًا ببخش-
 کار بزارم  

 شانه ام گذاشت و گفت:  یکرد و دستش را رو یخنده  تک
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  دوارمیناراحت شدم ام یلیننداز در مورد خواهرت خ  نیی پا  ینطور یسرت هم ا  هیچه حرف نیدخترم ا-
 خدا به تو و خونوادت صبر بده 

 زدم و گفتم:  یروح   یب  لبخند

 ممنون احمد آقا  یل یخ-

 یر یام یبه در زدم و وارد اتاق شدم آقا  یرفتم تقه  یر ی ام یتکان داد که من به سمت اتاق آقا یسر 
 گفت:  زدیموج م شی که در صدا یمن با خوشحال دنیبا د

 سالم دخترم حالت چطوره؟ -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ن؟ یشما خوب هست یر یام یآقا یمرس-

 بد باشم؟   شهیدخترم مگه م دنیبا د-

 تر شد و با لحن آرام گفتم: گ پر رن لبخندم

 دوماه نبودم و کارتون عقب افتاد   نیکه ا  دیواقعًا من رو ببخش-

 کرد ی کارو م نیمن بود هم یهم جا یمهتاب جان هر ک ی زنیم  هیچه حرف نیبابا ا یا-

 رفتم.  زمیآمدم و به سمت م رونی داد از اتاق ب لی به من تحو یزدم که اون هم لبخند یلبخند

عقب افتاده را انجام دادم بعد از جمع کردن  یکارها  یساعت چهار مشغول به کار بودم و همه  تا
رفتم صبح به من   نیریش یآمدم و به سمت خانه  رونیاز شرکت ب  یر یام یآقا  یبا اجازه  لمیوسا

سرم شلوغ است تماس را قطع کردم و به او   یرا بداند که من بهانه  شبید  انیزنگ و خواست جر
لبخند بر   نیری در باز شد و ش یمعطل  چیزنگ خانه زدم بدون ه یبزنم وقت یدادم عصر به او سر  لقو

 به داخل خانه کرد و گفت:  یلب اشاره 

 داخل   ایب-

 به اطراف انداختم و گفتم:  ینگاه
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 ست؟ ی آقا ن  نیحس-

 چرا هست امروز کارش زود تموم شده  -

 مزاحم نشم؟ -

 را وادار کرد وارد خانه بشم و با تمسخر گفت: کرد و مچ دستم را گرفت و من  اخم

   ه؟یمزاحم نشم چ-

 آقا بزاق دهانم را قورت دادم و گفتم:  نیحس دنیکردم که با د یخنده  تک

 آقا   نی سالم حس-

 گفت:  ینیبرخاست و با لبخند دلنش شیآقا از جا نیحس

 سالم مهتاب جان حالت چطوره؟ -

   گذرهیم یه-

 به مبل کرد و گفت:  ی اشاره

  نی بش ای ب یستادیچرا ا-

  یآمد وقت یخوشش نم  چیاسترس گرفتم چون پدرم ه یمبل نشستم کم یتشکر کردم و رو  رلبیز
رفتم   نیری ش یبه پدر بگم به خانه  نکهیبدون ا ادمهیبار   کیآقا خانه هست من به آنجا بروم  نیحس

جونم   یینشنوم سپر بال راهی از پدر بد و ب نکهیا یاکه پدر مچم را گرفت و بنده خدا مهسا همان شب بر
به خودم آمدم   خوردیتکان م میچشم ها یکه جلو یرا گرفت با دست میشد. با اسم مهسا بغض راه گلو

 هستم.  یتی تو چه موقع دمیو فهم

 ؟ یعاشق شد ؟ییمهتاب معلوم هست کجا-

 رفتم و گفتم:  نی رینثار ش  یغره  چشم

 نجام یکه چرا ا رهیوقت بابا مثل اون روز مچم نگ  هیبودم که  نیعاشق کجا بود دختر؟ تو فکر ا-
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 گفت:  عیآقا سر نیحس

 ن؟ یمن برم شما راحت باش یخوایم-

 گفتم:  عیسر

   ادیاز دورغ گفتن بدش م دیشناس یخب شما پدر من رو خوب م ینداشتم ول ینه نه بخدا منظور -

 با ذوق گفت:   نیریداد ش هیه مبل تکتکان داد و ب یآقا سر  نیحس

 ؟ یرو بگ  شبید انی جر یخواینم-

 آنها گفتم. یهر دو یافتاده بود را برا شبیکه د یتکان دادم و هر اتفاق  یسر 

 

 داد و متفکرانه گفت:  هیبه مبل تک   نیریش

 ؟ یکن دایرو پ  نیو ام  یعل  دیو بتون  دیکن یک یبا اون آقا دکتر دست به  یخوایتو م  یعنی-

 به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم:  یسر 

 داره   ییآدم ها آشنا نیکنم که قبالً با ا  دایرو پ یک ی دیندارم؛ من با ی گهید یچاره -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 ؟ یبه اون اعتماد کن یتو چطور تونست -

   هیچ تمیمن قصد و ن دیچون فهم-

 باال انداخت و گفت:  یابرو

به نظر   ؟یرو به او گفت   تیکل زندگ  یراحت نیهست تو هم به ا یتو چ تی قصد و ن دهیچون حاال فهم-
 ؟یکرد  یخودت کار درست 

 گفتم:  یانداختم و به آرام نییو سرم را پا دمیکش  ینفس
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 من رو درک کن   نی ریامتحان کردنش ضرر نداره ش-

 آقا کردم و گفتم:  نیبه حس  ی اشاره

  یاگه هم گذاشته تو به من کمک کن ییایب  ییجاها نیهمچ تو به  دهیاجازه نم  چوقتی آقا ه  نیحس-
 ت هستمو چندساله نیچون دوست چند

 تکان داد و گفت:  یسر  نیریش

  ینش مونیبعدًا پش  دوارمیام-

 زدم و گفتم:  یپر مهر  لبخند

   زمی نگران نباش عز-

 مین الد یاسم م دنیآوردم و با د رونی ب فمی همراهم به صدا در آمد از داخل ک یموقع گوش همان
آقا انداختم معذرت   نی به حس ینگاه میانداخت و ن یبه من نگاه م  یکه با کنجکاو نیری به ش ینگاه
 از اتاق ها رفتم  یکی کردم و از آنجا دور شدم و به سمت  یکوتاه  یخواه

 الد؟ یبله آقا م-

   دیبه گوشم رس یاز پشت گوش الدیم نیدلنش یکرد و صدا مکث

 سالم مهتاب خانم  -

   الدیسالم آقا م-

  می نیبب   گرویتا همد یزنگ زدم که اگه وقت دار -

 ام؟یمن وقت دارم کجا ب -

 دنبالتون  امیمن خودم م دیشما آدرس رو بگ -

 شما..  الدیآقا م یول-

 صحبتم آمد و گفت:  انیم به
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 ؟ یبگوکجا هست-

روبه رو شدم با    نیریآمدم که با ش   رونی از اتاق ب یبه او دادم و بعد از خداحافظ  نیری ش یخانه  آدرس
 گفتم:  رتیح

 ؟ یپشت در بود-

   الدیآقا دکتر حاال شده آقا م یگفت یما م یجلو شیپ قهی چند دق نیبه به هم-

 زدم و گفتم:  یلبخند

 خواست   نطوریخودش ا-

 مهتاب  گهیبهت م دارهیمهتاب خانم هم برم هست فردا  یینه بابا عجب آدم پرو-

 کردم و گفتم: یخنده  تک

 رهی گیم یل یبکنه خودش رو خ  یکار  نی فکر نکنم همچ-

 زد و گفت:  یصدا دار   پوزخند

 متنفرم   یآدم ها  نیاه اه که از همچ رهی بگ افهیکه بلده ق یپس از اون آدم ها-

 . میرفت ییرایبه سمت پذ نیری زدم و همراه با ش یکج  لبخند

 

کردم خشک جواب سالمم داد که   یاحوالپرس الدیبود به م میلب ها یکه رو ی شدم و با لبخند سوار
شاپ   یبه کاف یگونه صحبت چیشدم بدون ه رهیخ  رونی ب  یمتعجب نگاهم را از او گرفتم و به منظره 

  میشد یو کوچک  کیشاپ ش یرد کافوا میشد ادهی پ نیهر دو از ماش نیو بعد از پارک کردن ماش میرفت
 یکرده بود تک سرفه  ینگاه انداختم که اخم بلند الدیبه م یرچشم یز میرا انتخاب کرد  یو صندل   زیو م

 قدم شدم   شی کردم و خودم پ

   الدیآقا م-

 را باال گرفت و به من چشم دوخت بزاق دهانم را قورت دادم و گفتم:   سرش
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 افتاده؟  یاتفاق -

 داد و گفت:  رونی ب  ینفس

 اونه  ری عمل سخت دارم فکرم درگ هیفردا -

 باال انداختم و نگران گفتم:  یابرو

 ناراحت شدم   یلیواقعًا؟ خ -

 نم تمرکز ک  میبکش میخوایکه م ینقشه  یرو تونمینم نی به خاطر هم-

 که اون متوجه نشود گفتم: یطور  رلبی کردم ز یکم رنگ اخم

 دنیحال و حوصله نقشه کش یکه بگ  نجایهمه راه من رو بلند کرده اورده ا نی هستا ا یعجب آدم -
 ندارم مگه من مسخره توام

 آمدم   رونیاز فکر ب  الدیم یصدا با

   یگ یم یچ  شنومیدارم م-

 گفتم:  رتیح  با

 ؟ یدیفهم یاالن چ-

 را بهم گره داد و گفت:   شیشد و دست ها  لیجلو ما به

خب چون بهت   یامروز رو کنسل کنم ول  یبرنامه  تونستمیکه مسخرت کنم م  نجایا اوردمتین  یالک-
 یتو ذهنم هست که م یی فکرا  هیاومدم در ضمن  یدار  یر یسخت گ یخونواده دونمیقول دادم و م

   میکن دایرو پ ن یو ام  یعل  یجا میتون

 گفتم: ذوق  با

   ؟یگیم یجد-

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت:  یسر 
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  میاز اون سوال کن میتونیم کنهی که داخل باشگاه خواهرت مهسا ورزش م یالناز گفت  ن،یخواهر ام-

 کرد و گفت:  یمکث

 تونست به من و تو کمک کنه   دیشا-

 دادم و گفتم:  هیتک  یصندل  به

   ؟یشما من رو دست انداخت الدیبرادرش به ما بگه آقا م  یجا ادیراحت ب   یلیاون هم خ-

 کرد و گفت:  اخم

  میزن یاگه مثل آدم جواب ما رو نداد با زور با اون حرف م -

 باال انداختم و گفتم:   یشدت تعجب ابرو از

 د؟ی کنیرفتار م   یطور  نیهم هم مارتونیشما با ب -

 کرد و با تشرگفت:  یاخم

   کنمی منم دارم به شما کمک م نیخوایاز من کمک م داره مهتاب خانم؛ شما یچه ربط-

 کردم و گفتم:  یاخم

 سرم؟    نیزاریمنت م نیدار-

  می کن یهست پس بهتره با هم همکار  یو عل نیمنت کجا بود آخه؟ دوتامون مشکلمون ام-

 کردم و گفتم:  یکالفه پوف با

 خوادیدلم نم  نکهیشما باز کردم و ا یدلم رو برا یمن به شما اعتماد کردم و سفره  الدیآقا م  ندیبب -
   دیکه من به شما دارم خراب کن یاعتماد

 زد و گفت:   یکم رنگ لبخند
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من هم دارم دوتامون  یکه تو دار  ی چون مشکل کنمی دختر جون من فقط دارم به تو کمک م نیبب -
رو دست رد به  یهمه التماس کرد نیاون شب که ا دخوای دلم نم نکهیهست و ا یکیمشکالمون 

   ستیبزنم پس بحث ما اعتماد ن تنهیس

 گفتم: نهی دادم و دست به س هیتک یبه صندل   باز

 هست؟  یبدونم مشکل شما با اون دوتا چ شهیم-

 باال انداخت و گفت:  یابرو

 ؟ یبدون یخوایم-

 شما هم بدونم   یزندگ  خوادیرو به شما گفتم دلم م میطور که من کل زندگ نیبله؛ هم-

 زد و گفت:   یتلخ  لبخند

 .گمیرو م زی باشه همه چ-

 

 کرد گفت:  یجابه جا شد و تک سرفه   شیدر جا یکم

  یعل یاو عمو ئسیمشغول کار بود که ر یمادر و پدرم دختر خاله و پسرخاله بودند بابام در کارخونه -
او   یبابام مامان را دوست دارد و به خواستگار  دیفهم ی غالم بود، غالم به مامانم عالقه داشت و وقت

و حدود دو  شود یم  بیبابام غ  یگفت بابا رو بدزدند روز خواستگار  شیخواهد برود به آدم ها یم
مان شد بعد از چند  ما یباعث افسردگ  نیکردند بابام مرده و ا ینبود کل اقوام فکر م یماه از بابام خبر 

غالم را قبول نداشتند اما آن دو را   نکهیمادرم با ا یمامانم آمد که خونواده  یروز غالم به خواستگار 
کنارش بود و   طی گذاشت و در همه شرا یممامان کم ن یرا بشناسد غالم برا گرینامزد کردند که همد

  دنیو با شن   رودیغالم م یبه کارخانه  روز صبح کی نکهی به اون عالقه مند شد تا ا  واشی واشیمامان 
 نیو ا دهیکه غالم بابا رو دزد  دیشود همان موقع فهم یداغون م رسدی که به گوش مادرم م یحرف ها

  یکردند و دادگاه برا تیگفت آنها هم از غالم شکا شخود یپدرم و خونواده   یرا به خونواده  هیقض
که با مادرم ازدواج کرد به قول  دی سال نکش کیبابام رو آزاد کردند به  یوقت دیغالم پنج سال زندان بر 
غالم از زندان آزاد شد و   نکهیآمدم تا ا  ایگذشت و من به دن یو خوش ری به خ زیمادرم پنج سال همه چ
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که با پدرم ازدواج کرد دل غالم از  د یگرفت فهم یکه هر روز از مادرم اطالع م یاز برادرزادش عل  یوقت
  کیمادرم حامله شده و  نکهیدستور داد آن دو را بکشند غالم هنوز از ا  نیو ام یشد و به عل  سنگ

و به  میدیهست که ده سالم بود با خونواده برنامه چ ادمی پسر آورده بود خبر نداشت. اون روز 
پدر و مادرم در همان   میباعث شد تصادف کن  نیپدرم خراب شد و ا نیراه ماش ییتو میتمسافرت رف

شده   دیبود دکتر ناام دهیضربه د میچشم ها میتصادف از دست دادم و اما خودم به جز دست و پاها
گرفته بودم و کنار عمه ام  یمثل روز اول شد سه سال افسردگ میعمل چشم ها نیآخر نکهیبود تا ا

تمام گذشته را   ییبا پرو دمیونه دغالم رو داخل کارخ نکهینداشتم تا ا  یکردم از گذشته خبر  یم  یزندگ
شده بودم همان روز بهش قول دادم که انتقام   وونهیداد و حال و روز من را خراب کرد د حی توض میبرا

از عمه ام   واشی واشیقبول شدم و مشغول به کار شدم  یدر رشته پزشک  رم؛ی پدر و مادرم را از او بگ
 جدا شدم و خودم مستقل شدم. 

حلقه زد بود نگاه  شیکه اشک دور چشم ها الدیسرخ م یاشک به چشم هاپر از  یچشم ها با
 انداختم با بغض گفت: 

آن دو   میو با کمک هم بتون ییایکار افتادم انگار خدا خواست تو ب نیسال هست که دنبال ا کیاالن -
   میکن دایرو پ

 انداختم و گفتم:  نیی زدم و سرم را پا  یتلخ  لبخند

خونوادت رو از دست   یبرات رقم خورده که به طرز وحشتناک یناراحت شدم چه سرنوشت بد یل یخ-
  یبد

 تکان داد و با بغض گفت:  یسر 

بود که بهم  نیتو گفتم به خاطر ا ینکردم اگه برا فی تعر یکس یرو برا میآره وحشتناکه من زندگ-
  میکن  دایو با کمک هم آن دو رو پ  یاعتماد کن

 دم و گفتم: ز  ینیدلنش  لبخند

 راحت    التیمن هستم خ-
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من را تا خانه رساند   الدیو م میشاپ بود یداخل کاف  یساعت کی زد و نگاهش را از من گرفت  یلبخند
خودش   یدادم سکوت کنم و بگذارم گذشته را برا  حی ما رد و بدل نشد و من ترج نیب  یتا خانه صحبت

 شدم.  اده یپ نی از ماشبه خانه تشکر کردم و  دنیکنند با رس لیو تحل  هیتجز

 

در  یسر انداختم که در اتاق باز شد و سر مادر از ال به ال  یام را به تن کردم و شالم را رو یمشک مانتو
 زد و گفت:  یشد لبخند دهید

 دخترم؟  یآماده -

 لبخند به سمت مادر برگشتم و گفتم:  با

 بله -

گذاشتم و  فمی را داخل ک امی پول فی خانه و ک دیهمراهم و کل یتکان داد و از اتاق خارج شد گوش  یسر 
 یو به سمت قناد میشد نیآمدم که هر سه نفر سوار ماش رونی دوشم انداختم از اتاق ب یآن را رو

دسته   همبهشت زهرا   یها کینزد  میکن راتیگرفت که سر قبر خ  ین یریش یجعبه  یپدر از قناد میرفت
را به  شیکه مادر پا نیهم میو به سمت بهشت زهرا رفت  دمیکه چند شاخه گل رز خر دمید یگل فروش 

سرو صدا به سمت   یفرستادم و ب یصلوات  رلبیلب صلوات فرستاد من هم ز ری بهشت زهرا گذاشت ز
ن خواهرت  یسخت بود بهتر یل یرا بست واقعًا خ  میقبر مهسا بغض راه گلو دنیبا د میقبر مهسا رفت

 . یکن یکار  یو نتوان  یهمدمت را از دست بد ن یبهتر

که در دست   یشد شاخه گل ها ری سراز میبغضم شکست و قطره قطره اشک ها  دمیقبر که رس به
  ینشست و با اشک برا نیزم  یخواندم مادر هم رو یفاتحه  رلبیقبر گذاشتم و ز یداشتم را رو

 . کردمی خوب مادرم را درک م یل یخواند خ یدخترش فاتحه م 

و نه   یمانده بود نه حرکت رهیقبر حک شده بود خ یمهسا که رو ریبه پدر انداختم به تصو ینگاه مین
رفته؛ درسته دو ماه  شهیهم  یکه دخترش برا شدی انگار باورش نم ختیری م یو نه اشک  یصحبت

 میرا پاک کردم و از جا  میما رفت اشک ها  شیبود که مهسا از پ  روزید ن یگذشت اما انگار هم
برداشتم پدر نگاهش را از سنگ قبر    نیزم  یرفتم و آن را از رو ین یریش یبه سمت جعبه  استمبرخ 

 گرفت و به من چشم دوخت 
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 کجا؟ -

 ها رو پخش کنم  ین یری برم ش-

 ام گذاشت و گفت: شانه  یتکان داد و دستش را رو یسر 

 برو دخترم؛ زود برگرد  -

 دنیتر با د نییپا یبود که کم  یفنجان کیکردن، دوتا ک ری گفتم و شروع کردم به خ یباشه ا  رلبیز
  یل یرا تند کنم خ میباعث شد قدم ها ختیری که کنار سنگ قبر نشسته بود و بدون صدا اشک م یمرد

 آرام گفتم: 

   دییبفرما-

  کیکرد من هم نگاهم به ک ین یری ش یدستش را داخل جعبه  ندازدیب ینگاه نکهیو بدون ا برگشت
اجبار سرم را باال آوردم با   یکرد که از رو ستیآن وسط راه دستش ا کیداخل جعبه بود اما  یها
 گفتم: رلبی گرد شد و ز می چشم ها الدیم دنید

 الد؟یم-

 از من نداشت و با تعجب گفت:  یهم دست کم آن

 خانم    مهتاب نجاستیا یک  نیبه به بب -

 زدم و گفتم:  یتلخ  لبخند

 خواهرم   شی اومدم پ-

 زد و گفت:  یهم در مقابل لبخندم لبخند آن

 پدر و مادرم   ش یمنم اومدم پ-

 اش نشسته بود انداختم و گفتم: گونه یکه رو  یبه اشک ها ی اشاره

 کردنتون معلومه  هیاز گر-
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 را از داخل جعبه برداشت و گفت:  کیک

 بزنم   یسر  هیکه به خونوادم  هنی هر پنجشنبه کارم هم -

   میکنیکارو م  نیما هم هم قاً یدق-

   ؟یتنها اومد-

 لب راندم و گفتم:  ریز  ینچ

 با خونوادم اومدم  -

 باال انداخت و گفت:  یابرو

 !؟ی کن یبا من صحبت م   یوقت نفهمن دار  هی-

 دورم   یلیازشون خ -

 .تکان داد و نگاهش را به قبر پدر و مادر که کنار هم بودندانداخت  یسر 

 

  رون؟یب یا یب  یتونیفردا عصر م -

   ؟یچ یبرا-

 باشگاه مهسا  میبر-

 شام دعوت شدم   یعموم برا یو گذشته از اون من فردا شب خونه  لهیفردا باشگاه تعط -

 باال انداخت و گفت:  یابرو

 دهشنبه وقتت آزا گهیپس فکر کنم د-

 به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم:  یسر 

  شهیساعت چهار کارم تموم م-
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 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 ؟ یر یسرکار م -

 به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم:  یسر 

   رفتمیکنار درس و امتحان کار هم م یسالگ ستیاز ب-

 زد و گفت:   ینیدلنش  لبخند

   ینکرد یکه خودت رو داخل خونه زندان یکرد یخوب کار -

 انداختم و گفتم:  نییرا پا سرم

 یپا یکه رو  میپدر خواست که ما در کنار دانشگاه و درس و امتحان سرکار بر یسالگ ستیاز ب-
  میخودمون باش 

 به فکرتونه  یلیپس پدرتون خ -

 من و مهسا رو دوست داره  یلیآره خ -

 رد فکر کنم مهسا که رفت پدرت شکست خو-

دست   ریدخترش ز دیفهم  یکه کمر پدرم شکست؛ وقت دمیخودم د یداغون شد، خرد شد با چشم ها-
پدرو   یلبها یشد، لبخند از رو  ری که چقدر خرد و خم دمیدوتا آدم پست فطرت کشته شده با چشمام د

 مادرم محوشد 

 گفتم:  رلب یو ز دمیکش  ینفس

 گهیرو ازمون گرفتند؛ با رفتن مهسا د میداشت که ما یکه خوشبخت بخشمیرو نم  ن یو ام یعل  چوقتیه-
  میو بخند میبگ میست یمثل قبل کنار هم ن 

 داد و گفت:   لمیتحو یلبخند الدیم

تا تونستم دوباره مثل   دیمن هم طول کش نیاالن داغ دار هست شهیدرست م ز ی به مرور زمان همه چ-
اون غالم  نکهیتا ا کردمی م یهدف زندگ یگرفتم و بعد از آن چهار ماه ب یقبل بشم سه سال افسردگ
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  وعرو شر  میو از اول زندگ ستمیخودم با یپا  یگرفتم خودم رو میکه زد تصم یپست فطرت حرف ها 
 کنم 

 تکان دادم و گفتم: یسر 

   میکن دایفر رو پبا کمک هم اون سه ن میبتون  دوارمیام-

   دوارمیام-

 برخاستم و گفتم: میجا از

 من با اجازتون برم مامان و بابام منتظرم هستند -

برگشتم که از   الدیبه سمت م دی به گوشم رس الدیم یقدم را که برداشتم صدا نی تکان داد اول یسر 
 فرو کرد و گفت:  بشی را داخل ج  شیبرخاست و دوتا دست ها  شیجا

قاتل   یکه حت ییتنها کسا رهی خونوادت رو بگ  یجا تونهیکس نم چیقدر پدر و مادرت بدون باور کن ه-
  چوقتی باشه؛ من ه  ادتی شهی رو هم   نیکنارت هستند پدر و مادرت هست ا یمعتاد هم باش  ایو 

تو    اکنارشون باش اون خونوادت وقت بذار و یتو برا یبچشم ول یطعم پدر و مادر رو نتونستم به درست
 دارند.  اجیاحت یلیبه تو خ  یطی شرا  نیهمچ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 من برم فعالً   یممنون که گفت-

 خدافظ -

من  دنیبودند رفتم پدر با د  ستادهیدور شدم و به سمت پدر و مادر که هنوز کنار قبر مهسا ا الدیم از
 مادر گذاشت و گفت:  یشانه  یدستش را رو

 بلند شو مهتاب اومد  -

 و گفت:   دیجلو کش  شتریاش را ب یبرخاست و چادر مشک  شیاز جا مادر

 د؟یطول کش نقدریدخترم چرا ا-
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 کردم ی داشتم با اون صحبت م دمیاز دوستام د یکی مامان  دیببخش-

 شناسم؟یمن دوست تو رو م -

 بود  میهم دانشگاه یاز دوست ها یکی-

 به پدر انداخت گفت:  ینگاه می باال انداخت و ن یابرو

 م؟ یبر-

   میبر-

 . میحرکت کرد  نیو به سمت ماش میآمد رونی هم از بهشت زهرا ب با

 

من به   شنهادیکه موفق هم شدم شب با پ ارمیب رونی حال و هوا ب نیکردم پدر و مادر را از ا یسع
شد هر   یشاد که پخش م  یبا آهنگ ها  زنده داشت و  یدر آنجا اجرا میو شام خورد میرستوران رفت

و ناهار را جوجه   میفردا هم با اصرار من به باغ پدربزرگ رفت میآمده بود رونی سه نفر از فکر مهسا ب
 . میپنج به خانه بازگشت یها کینزد میعمو بود یو چون شب شام دعوت خانه  میخورد

  یاسیو کفشم را به رنگ  فیرا فر درست کردم شال،ک می ام را به تن کردم و موها یو شلوار زرشک کت
به در زدم و وارد اتاق شدم مادر   یبه سمت اتاق مادر رفتم تقه  میبرداشتم و از اتاق خارج شدم مستق

داشت   دهیعق  دربود چون پ دهیپدر پوش  یرا برا نیا دانمیبه تن کرده بود که م دیسف  یمشک  راهنیپ
 بزند.  پیت نیسنگ دیبا یهمسرش در مهمان  یزن برا کی که

 زد و گفت:  یمن لبخند دنیبا د مادر

 دخترم   یخوشگل شد-

 مادر دادم و گفتم:  لیتحو یلبخند

 مامان جون   یمرس-

 و شالش را برداشت گفت:  مانتو
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 کند  یپوست سرم م یسر  نیکه پدرت ا میبر-

کرد با   یتماشا م ونیزی مبل نشسته بود و تلو یپدر رو می کردم و هر دو از اتاق خارج شد یخنده  تک
 ما زد و گفت:  یبه هر دو یرا خاموش کرد لبخند ونی زیبرخاست و تلو شیحضور من و مادر از جا 

 م؟ یبر-

 و به میشد نی به عالمت مثبت تکان دادم که پدر چراغ ها را خاموش کرد و هر سه سوار ماش یسر 
زنگ خانه را    میشد ادهیپ نی پارک کرد و هر سه از ماش یرا گوشه  نیپدر ماش  میعمو رفت یسمت خانه 

احوال  و با ما سالم   ییبا خوشرو دایعمو منصور و زن عمو آ میدر باز شد و وارد خانه شد میکه زد
آن روز   دایکه زن عمو آ یآنها ندادم چون هنوز حرف ها  یبه آن دو تی اهم یلی کردند که من خ  یپرس
کنم گوش ندادم خواستم  یسالم و احوالپرس ینرفته هر چقدر مادر چشم ابرو آمد که به قشنگ ادمیزد 

ش بست و دهانش را  یچشم ها دایهمان روز زن عمو آ رای امشب با هر سه نفر آنها سرد رفتار کنم ز
را  هی آمد به ما گفت و حرمت مادرم که از او بزرگتر بود و بق ونر یاز دهانش ب  یباز کرد و هر چ 

 نداشت.  

آوردم و به  رونی ب فمی همراهم از داخل ک یسرم برداشتم گوش یمبل نشستم و شالم را از رو یرو
فاطمه  یبودم که با صدا   نیریدادن به ش امیبه من داده بود جواب دادم سرگرم پ  نی ریکه ش  یامیپ

 برداشتم و به او چشم دوختم  دادن امی دست از پ

 افتاده؟  یاتفاق  یمهتاب جان امشب همش تو خودت هست-

 گفت:  یبه آرام یدهان باز کنم که مادر با تشر ول  خواستم

 زنه ی نم یحرف نیفاطمه همچ  یبزار  فیصاحبت رو داخل ک  یب  یاگه اون گوش-

به مادر انداختم و در جواب فقط سکوت کردم نگاهم را به فاطمه که منتظر جوابم بود  ینگاه مین
 انداختم و گفتم: 

 فته؟یب  یاتفاق  دیمگه با-

 تکان داد و گفت:  یبه عالمت منف  یسر 

 ی اما انگار امروز کسل هست زمی نه عز-
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 زدم و گفتم:  یجان   یب  لبخند

  زنندیکه زخم زبون م ییکسا یبه بعد برا نیفاطمه جان اما من از ا یممنون که به فکر حال من هست-
 .رم ی گیرو م افهیق نیهم

 یبه مادر انداختم که چشم غره  ینشستم نگاه میسرجا خیزد که س میمحکم با آرنج به پهلو مادر
نگاهم را به فاطمه که تازه متوجه شده مادر  افهیتوجه به ق ی نثارم کرد و نگاهش را از من گرفت باز ب

شرمنده شده بود   یلیاتفاق قبل خ انیانداخت و انگار از جر ری از چه قراره دوختم سرش را ز هیبود قض
بکنم تا   یصحبت  هیاما بهتر بود من هم  دمیفهم  شیفاطمه و مخصوصًا چشم ها یبه وضوح چهره 

 . ستین  یآن ها بفهمند که گوشم مخمل

 

پدرم قرار داده بود   یرا جلو  ینیآمد و همان طور که س ییرای به سمت پذ ینیهمراه با س دایعمو آ زن
 گفت: 

   میبود یاون روز همه عصبان یکن ی بزرگش م نقدریمهتاب جان چرا ا-

 یحال به جا  نیبا ا  یهست ول دانست که منظورم به خودش یم دایگرفته بود خود زن عمو آ حرصم
 کنند. یم  حتیکند من را نص یعذرخواه نکهیا

 بود گفتم: میلب ها یاعصابم مسلط باشم و با لبخند که با زور رو یتا رو  دمیکش یق ینفس عم 

نکرده از دست  یخدا نیکه دوسشون دار  ییاز کسا یکیمن اگه   یجا  دیخودتون رو بزار  دایزن عمو آ-
 یبه دلدار  اجیاون لحظه احت ن؟یش  ینابود نم ن؟ی ش یناراحت نم ده؟یبهتون دست م یچه حال  نیبد

از   چوقتی بزند که ه یحرف ها  یو با گستاخ نهیجلوتون بنش ادی ب یک ی نکهیتا ا  ؟یندار  یو همدرد
 ؟یطرف مقابلتون انتظار ندار 

کالمش  فونیآ یخواست دهان باز کند که صدا شده بود یمن عصبان  یکه از حرف ها دایعمو آ زن
از   یرا به او دادند با خوشحال  ایانگار دن  فونیآ یبود با صدا دهیوضع ترس  نیراقطع کرد فاطمه که از ا

 رفت بعد از باز کردن عمو منصور گفت:  فونیتند به سمت آ  یبرخاست و با قدم ها  شیجا

 بود؟   یدخترم ک -



 انتقام 

183 
 

 بود بابا   یمهد-

  یکه لبخند دمیراه پدر را د  نیدر ب میو به استقبال مهمان ها رفت  میبرخاست مانیهمزمان از جا یهمگ
بودم که االن داخل خانه پدر پوست سرم را   نیماندم من تو فکر ا رهی به پدر خ رتیداد که با ح  لمیتحو

که هر از چند   ی کرد بر خالف او مادر با اخم و چشم غره یکند اما االن با لبخند داشت نگاهم م یم
 رفت مانده بودم.    یم میبار برا کی هیثان

 آمدم   رونیب ی از حالت مات و مبهوت دایزن عمو آ یصدا با

شوهر و بچم و  یکه جلو  یاون حرف ها دمیخوب گوشاتو باز کن مهتاب خانم فکر نکن نفهم-
و هزار بار خدا   یار با مهسا ند یفرق چیمارمولک ه ییتو  دونمیمنظورت به من بوده م یخونوادت زد

  قعاً وا دیاون هم از راه به در کن نینبود که بخوا   یمیبا شما دوتا صم   چوقتیکه فاطمه ه کنمیرو شکر م 
 . ستین  تی تر حال کیبرات متأسفم که بزرگتر و کوچ

بود  طانی خود ش نیمن ا یخدا یماندم وا رهیخ دای گرد شده به زن عمو آ  یو چشم ها رتیح  با
کرد خواستم جواب دندون  یقضاوت م نطوریو در مورد من ا  زندیمرده تهمت م  کیچقدر راحت به 

 بدم که با حضور نامزد فاطمه و خانوادش دهانم بسته شد.   یشکن 

نگذاشت و به سمت اتاق   یبغض لعنت  نیکردم آن شب به من خوش بگذرد اما نشد آخر ا یسع
  نقدریکردند و در موردش ا یفکر م  ینطور یدر مورد مهسا ا نکهیاکردم  هیفاطمه رفتم و بدون صدا گر
متأسفم که اسم خودش را گذاشته مادر اگه مادر بفهمد زن   دایزن عمو آ یزود قضاوت کردند واقعًا برا

  یکنند چون خواهر من پاک بود مظلوم بود ول  یزده شک ندارم سکته م یحرف ها نیهمچ  دایعمو آ
  یلیخانواده پخش شده دل نیب انیجر نیدهد حاال ا صی ساده بود نتوانست خوب و بد را تشخ یکم

 قبرستان هست تن و بدنش را به لرز بندازه. ی نهی مهسا را که االن در س نطورینداره زن عمو ا

 تو راه مادر با تحکم گفت:  میه رفتو به سمت خان دیبه اتمام رس ی بد یآن شب با خوب  

  ؟ی بود تو به زن عمو زد یچه طرز حرف زدن با زن عموت بود؟ اون چه حرف ها نیمهتاب ا-

 بود گفت:  شیلب ها یکه رو یدهان باز کنم که پدر زود دست به کار شد و با لبخند خواستم

رفته   ادتیمگه اون روز   زد دایبه آ یحرف ها نیکرد که همچ یزن برعکس خوب کار  یدار  کارشیچ-
 تأسف داره. یقبرستون بود زد واقعًا جا نهیبه دخترم که تو س یچه حرف ها
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از او نداشتم اما زود به خودم آمدم و   یماند من هم دست کم رهیگرد به پدر خ  یبا چشم ها مادر
 گفتم: رلبیگذاشتم و ز می لب ها یرو  یپوزخند

 .دیزن عمو د  یواقع یخدا رو شکر بابا هم چهره -

 

 الدیاسم م دنیهمراهم به صدا در آمد با د یچهار بود گوش یها کی از شرکت که ساعت نزد بعد
 و جواب دادم  دمیکش  ینفس

 الد؟ یبله آقا م-

 ن؟یسالم مهتاب خانم خوب هست-

 ن؟ یشما خوب  الدیممنون آقا م-

 باشگاه خواهرتون   میتا باهم بر نیتشکر؛ خواستم بگم اگه وقت دار-

 آره، آره وقت دارم  -

 دنبالتون امی تا ب نیخوب پس آدرس بد یل یخ-

 کنم ی باشه االن آدرس رو براتون اس ام اس م-

 باشه خدافظ  -

 میاهاپ یدنا جلو  نینوشتم حدود ربع ساعت شد که ماش الدیم یرا قطع کردم و آدرس را برا  تماس
 ترمز کرد سوار شدم و با لبخند گفتم: 

 زحمت انداختم  یشمارو هم تو دیببخش-

 کرد وگفت:  یرنگکم اخم

  می همکار هست گهیما د د؟ یزنی م هیحرفا چ نیا-
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بغض   دمیاز آن دور که باشگاه مهسا را د میزدم و هر دو به سمت باشگاه مهسا رفت  یجان   یب  لبخند
 کرد و گفت:  یپنهان نماند تک سرفه   الدیم دیانداختم که از د نییکردم و سرم را پا

  دی نی بنش  نیاگه سختتون هست شما تو ماش-

تکان   یبه عالمت منف یانداختم و سر  یشده بود نگاه رهی که به من خ الدیرا باال گرفتم و به م سرم
 دادم و گفتم: 

 خودم رو آماده کنم فتهی که ممکن هست ب یهر اتفاق  یبرا دینم باعادت ک زایچ نیبه ا دیبا گهینه؛ د-

 گذاشت و گفت:  شیلب ها یرو  ینیدلنش  لبخند

   یباش یکن قو یسع ،یکنیم یخوب کار -

چون باشگاه زنانه بود   میشد ادهی پ نیدادم و بعد از پارک کردن هر دو از ماش   الدیم لیتحو یلبخند
  یکاف یباشگاه به اندازه  یبلند وارد باشگاه شدم فضا یو من با قدم ها  ستادیدم در باشگاه ا الدیم

من  یبرا یل یخ  نیآمدم و ا یم  نجایباشگاه به ا یبرا یمن سخت بود چون خودم هر از گاه  یبرا
 عذاب آور بود. 

از  دنمیه گره خورد با دباشگا ری آمدم نگاهم با نگاه مد نییباشگاه پا  یتازه کردم و از پله ها  ینفس 
 به خود گرفت و گفت:  یناراحت کننده  یافهیبرخاست و به سمتم آمد ق  شیجا

   یسالم مهتاب جان خوش اومد-

 زد و گفت:   یبه عالمت تشکر تکان دادم که او لبخند تلخ یسر 

خدا به   دوارمیام رمیتو رو نداشتم که باهات تماس بگ یمن شماره  خوامیمهتاب جان واقعًا معذرت م -
کردم مهسا   یفکرش نم  چوقتیه  ختمیبهم ر دمیشن یناراحت شدم وقت   یلیتو خونوادت صبر بده خ

 ما بره واقعًا دردناکه. شی از پ یزود نیبه ا

 اورم یان بکه توانستم به زب یتک تک جمالت الله قبلم فشرده شد و بغضم بزرگ و بزرگتر، تنها حرف با

 ممنون الله جان  -

 به دور و بر انداختم و گفتم:  ینگاه
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 ؟ یشناسیالناز م -

 گفت:  هیفکر کردن را به خود گرفت و بعد از چند ثان افهیق

 که شاگرد مهسا بود؟  یهمون-

 بله -

  شناسمیآها آره م-

 االن اومده باشگاه؟ -

 به آخر راهرو انداخت و گفت:  ینگاه

   ادیب  گمیکالس داره تموم شد بهش م-

 به الله چشم دوختم و گفتم:  میمستق

 فقط بهش نگو من اومدم -

 باال انداخت که من ادامه دادم:  یابرو

 از دوستاش اومده  یک یبگو -

 بزنم؟ یحرف   نیهمچ  دیچرا من با-

  ادیو نم ارهی آخه اگه بفهمه من اومدم بهونه م-

 گفت:  رتیح  با

   شهیبه ضرر من تموم م ینطور یآخه ا-

فقط چندتا سوال هست که قبل از مرگ خواهرم   میندار یما هم با الناز کار  فته ی تو نم یبرا یاتفاق -
 از دوستاش اومده  یکی در حقم کن و به الناز بگو  یلطف هی کنمی از اون بپرسم پس خواهش م دیبا

 تکان داد و گفت:  یسر 
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 فتهی ن یمن اتفاق  یبرا کنمی خواهش م  یباشه ول خوب   یل یخ-

 نگران نباش  -

از الله متنفر بودم چون   شهیاو دادم و از باشگاه خارج شدم هم لیتحو یزد که من هم لبخند یلبخند
  یسخت اون را رها م طیپشت مهسا نبود تو شرا چوقتی گذشت ه یمنافع خودش از همه م یبرا

 وستش آمده است.د دیکرد شک داشتم که به الناز بگو

 

داشت   یو بلند یچتر  یاز باشگاه خارج شد موها یف یقد کوتاه و ظر یکه دختر  دمیتعجب د باکمال
باال انداخت و   یما ابرو دنیبود با د نیبرادرش ام هی شب قاً یدق یمشک یو چشم ابرو دیپوست سف 

 گفت: 

 رفته.   یمن فکر کردم دوستم اومده اما انگار -

بود انداخت و   میبه مچ دستش که االن در چنگال دست ها یدستش را گرفتم که برگشت و نگاه  مچ
باعث شد دستش را رها کنم و   نی دستش سرد بود و ا دمیالناز د یبه من؛ ترس را در چشم ها ینگاه

 گفتم: 

  میکه منتظر تو بود میما همون دوستت هست-

 گفت:   رتینداشت با ح  یفرق  چیه واریالناز با د رنگ

  شناسم یمن شما رو نم-

  م یشناسیاما ما تو رو م-

 نشود   هوشی خودش را گرفته تا ب یل یداشتم خ نیقی

 د؟ یداشته باش  دیتونی کار م ی شما با من چ-

 قدم شد و گفت:  شیپ الدیم دفعهنیا

 الناز ما...  نیبب -
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 وگفت:  دیپر الدیصحبت م انیبلند به م یگرد شده و با صدا یبا چشم ها الناز

 ؟ یدونیاسم من رو از کجا م-

 آرام و مطمئن گفتم:   یلیدهانم را قورت دادم و با لحن خ  بزاق

 ی جواب بد میخوایفقط چندتا سوال هست که م میندار یآروم باش ما که با تو کار  زمی عز-

 به من انداخت و گفت:   یمشکوک نگاه

   ییمن آشنا یبرا یلی تو خ-

 و گفت:  د یکش یفی خف  غیآورده ج ادیبه  یز ی انگار چ و

 ؟ ینکنه...نکنه تو خواهر مهسا هست-

اتفاق ها خودش بود اون   نیا یماندم که باعث تمام رهیرا بست و با نفرت به الناز خ  میراه گلو بغض
آن را در چنگال  یبازو الدیاز چه قراره خواست وارد باشگاه شود که م هیهم که تازه متوجه شد قض

 گرفت و گفت:  شیدست ها

   نمیصبر کن بب -

 مظلوم را به خود گرفت و گفت:  ی افهیق

   نی نداشته باش یتو رو خدا با من کار -

 زد و گفت:  یپوزخند الدیم

به   دیبا ینقشه ها بکش نینده خدا ااون ب یبرا یخواست ی م یخانم کوچولو وقت  نکارایا یشده برا رید-
   یکردیفکر م  نجاشمیا

رحم،  یب   کردمی مثل خودشان رفتار م دیماند که نگاهم را از او گرفتم با رهیملتسمانه به من خ الناز
کنم الناز که در تالش بود  دای نداشت که بتوانم قاتل خواهرم را پ  یراه چیبدجنس و خودخواه ه

برد و آن را داخل   نیآن را کشان کشان به سمت ماش الدیبکشد، م رونیب الد یاز دست م شی بازو
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را روشن   نی پشت فرمون نشست و ماش  الدیعقب نشستم و م  یپرت کرد من کنار الناز صندل نیماش
 دهانش بسته شد  الدیم ادیراه انداخته بود که با فر   ادیو فر غیالناز ج  میکرد و از باشگاه دور شد

 باشگاه  یگردیو برم یدیچندتا سوال هست که جواب م میارباهات ند  ینترس کار -

  رهیبود با نفرت به الناز خ  دهیچسب ن یگفت به در ماش شهی م شتریداده بود که ب  هیتک  نی به در ماش الناز
 شد با بغض گفتم:  ری الناز سراز یماندم که اشک ها

 ؟ی کن فتیکث ینقشه ها نیچطور دلت اومد خواهرم رو وارد همچ-

 بلند من تمام بدن الناز به لرز افتاد   یانداخت که با صدا ر یرا ز  سرش

 با تو بودم -

 که به زبان آورد گفت:  یزحمت دهانش را باز کرد و تنها جمله  به

 ساده بود   یلیواقعًا متأسفم خواهرت خ -

ست خودم  د  میماندم کنترل کارها رهیکرده بود با نفرت به الناز خ  دایخودشان را پ یراه ها میها اشک
 گرفتم و گفتم:   میدست ها یالناز را در پنجه ها ی قهینبود 

 ؟ یار یحرف رو به زبون م نیراحت ا  یلیکرده بود که تو خ کاریخواهرم با تو چ  یعوض-

 

 نگاهم را از الناز گرفتم   الدیم یصدا با

 مهتاب آروم باش  -

  یماندم تکان محکم  رهیخ  ختیر ی بود و اشک م نییندادم و با نفرت به الناز که سرش پا الدیم جواب
 بلند گفتم:  یسرش افتاد با صدا  یبه الناز دادم که شال رو 

   ؟ی کن نکارویچطور دلت اومد ا گهید بنال د-

 اش را به چشمانم دوخت و گفت:  یمشک یرا باال گرفت و چشم ها  سرش
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   ستین یراه برگشت  چیکه شده ه یکار -

 به صورت الناز زدم و گفتم:   یمحکم یلیگرفتم س شیآت

  دایدوست خوب براش پ هیخواهر من تو رو دوست داشت بعد چقدر فکر کرد  ی خدا لعنتت کنه؛ طفل -
 شده 

   کرد انیجمالتش را ب   غیو با ج دیچسب نیباز به در ماش  الناز

  یکشیبراش شاخ و شونه م ینطور یخواهرت فرشته نبوده که االن ا یکن یهم که فکر م  ادیاون قدر ز-
 هم داشت که حقش بود مجازات بشه  یاشتباهات هیساده بود اما   یل یدرسته خواهرت خ

 کرده بود هان؟  یخواهر من چه اشتباه  یعوض-

 زد و گفت:   یپوزخند

اومد به  رونی از دهنش ب یاون روز مهسا هر چ رهی م ادتیخواهرت  یبد گهیرفت؟ معلومه د   ادتی-
 گفت   یم علپسرخاله 

 را بلند کردم و گفتم:  میصدا

 کارو کرد   نیحقش بود بهتر-

داد  یقرار داد و همان طور که آن را تکان م  میچشم ها یزد و انگشت اشاره اش را جلو  یپوزخند
 گفت: 

  رسونمیم یحرف ها رو به گوش عل  نیمهتاب خانم ا  یگفت یچ رهینم  ادمی-

بدست آورده بود    یشد الناز هم که فرصت خوب ادهیپ ن یاز ماش الدیو م ستادیا ن یموقع ماش همان
 را گرفت و گفت:  ش یبازو الدیشد که فرار کند که همان موقع م  ادهیپ  نیاز ماش  عیسر

 کجا هنوز کارم باهات تموم نشده  -

محکم هول داد که در با   شی در را با پا الدیم میرفت  یدم و هر سه نفر به سمت انبار ش ادهیپ  نیماش از
الناز را داخل انبار پرت کرد که الناز نتوانست خودش را کنترل کند و  الدیباز شد م یگوشخراش یصدا
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  کیساده و تار یل یخ داختمبه دور و بر انبار ان ینگاه میهم وارد انبار شد  الدیافتاد من و م نی زم یرو
اون شب  اد ی  دیرس یالناز که به گوشم م یسر آن قرار داشت زجه ها یالمپ باال هیو  یصندل کیبود 
من  یداشت چقدر اون شب برا  اجیو به کمک احت  زد یزجه م یطور  نیافتادم که مهسا هم یلعنت

 یآن مرد کی  ندی بنش یصندل  یرو  دگرفت و آن را وادار کرالناز را  یبازو ریز الدی وحشتناک تمام شد م 
  المیکه دست داد خ الدیبعد با م  یمن شده بود اما کم  رت ی چاق و قدکوتاه از در وارد شد که باعث ح

 و گفت:  الدی به م  یبه من انداخت و باز نگاه ینگاه مینبودند مرده ن یعل  ای نیام  یراحت شد آدم ها

 ؟ یمهتاب همون دختره هست که گفت  نیا-

من قرار داد و  یبه عالمت مثبت تکان داد که مرده به سمت من آمد و دستش را جلو یسر  الدیم
 گفت: 

   دنتونیسالم مهتاب خانم خوشبختم از د-

 و گفتم:  دمیکش رونی دستم را از دستش ب عیاجبار دستش را گرفتم و سر یرو از

 ... یممنون آقا-

 آمد و گفت: صحبتم  انیم به

 هستم  اریشهر-

 ار یآها ممنون آقا شهر-

 زد و گفت:  یلبخند

   میبه بعد با هم همکار هست نیاز ا-

 هم خوب   یل یخ-

 کرد انداخت و گفت:  یم هینشسته بود و گر یصندل   ینگاهش را به الناز که رو اری شهر

 ی خب خانم کوچولو باالخره تو دام افتاد-
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 انداخت و گفت:  ی نگاه اری با التماس به شهر الناز

 خبر ندارم    یچی من از ه دینداشته باش یتوروخدا با من کار -

 گفت:  شدیالناز خم م یبه او زل زد و همان طور که رو یبه سمت الناز رفت و با خونسرد  اری شهر

 ازت داره   یدست مهتاب خانم که دل پر  میسپر یتو رو م  میندار ینگران نباش با تو کار -

به اون چشم  ار یشهر یبه من انداخت که با نفرت نگاهم را از الناز گرفتم با صدا ینگاه مین  الناز
 دوختم 

 میگردیم وونیدنبال اون ح-

 شد   خیبدنم س یالناز موها غیج  با

   ادیم  رونی از دهنت ب ی بفهم چ ستی ن وونیداداش من ح-

را در چنگال دست  شیشده بود به سمت الناز رفت و موها نی الناز خشمگ یکه از صحبت ها  دالیم
 الناز بلند شد   غی گرفت که ج شیها

 کالم بگو برادرت کجاست   هیدخترجون اعصاب من رو خرد نکن  نیبب -

 گفت:  هیگر با

   دونمینم دیباور کن -

 کرد و گفت:  ان یبا حرص کلماتش را ب  الدیکه م دیکش یغی شد که باز الناز ج شتری فشار دستش ب  الدیم

 تر نکن سخت  نیکجاست کار رو از ا نیبگو ام-

 گفت:  غیج  با

 فقط موهام رو ول کن  گمیباشه،باشه بهتون م-

سه متر  اری شهر ادیفر یالناز برداشته شد که با صدا ی موها یاز رو الدیم یدست ها  واشی واشی
 باال  دمیپر
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 ی د بنال لعنت -

 کرد گفت:  یم ه یهمان طور که گر الناز

 به کرج رفتند   یعل یو عمو یهمراه عل  نیام-

 به اونجا رفتند؟ لیبه چه دل-

 کار   یبرا-

 ؟ یچه کار -

 را پاک کرد و گفت:  شیاشک ها الناز

 قاچاق مواد  یبرا-

هر   شدیکه کنارم بودند خودم را گرفتم باورم نم  یآهن ی ها لهیبشم که با م نی مانده بود نقش زم کم
 دهند.  یآنها قاچاق مواد انجام م  یدو

که به زبان   یز ی الناز را با خود به باشگاه برد که قبل از رفتن تنها چ اری از گرفتند آدرس آقا شهر بعد
 آوردم  

داشت که   خدا دوسم یسنگ دل و رذل هست یآدم ها نقدریمتأسفم که ا  یو عل  نی تو، ام یبرا-
 ت ازدواج کنم. نگذاشت من با پسرخاله

دهان باز کرد و   الدیسکوت بود که باالخره م الدیمن و م نیخانه ب یها کیتا نزد میبود  نیماش سوار
 گفت: 

 مهتاب خانم -

 که او ادامه داد  دمیکش الدی را به سمت م نگاهم

به  میخوای م اری من و شهر نکهیاون سه نفر االن کرج هستند و ا یدیالناز رو شن یخودت که حرف ها-
 ن؟ یای شما م میاونجا بر

 به عالمت مثبت تکان دادم که او گفت:  یسر 



 انتقام 

194 
 

 شه؟یم  یخونوادتون چ-

 دادم و گفتم:  رونی ب  ینفس

 ن؟یبر نیخوایم یشما ک -

  میگرد یو تا جمعه برم  میکن ی چهارشنبه حرکت م-

 باشه  -

 ن؟ یباشند که شما کجا هست انی در جر دیاونا با  شه؟یم یسط چو  نیاما خونوادتون ا-

   کنمیهماهنگ م نیریمن با دوستم ش نکهیکه من دنبال قاتل مهسام و ا  ستندین انی اونا در جر-

 بهتره   نیایب ادینم شیپ  یاگه مشکل-

 گفتم:  محکم

 اونجا باشم   دیمن با-

  یق یشدم نفس عم ادهی پ نیاز ماش یبعد از خداحافظ دمیبه خانه رس  دینکش یتکان داد طول  یسر 
همراهم به صدا در   یآوردم هنوز در را باز نکرده بودم که گوش رونی ب فمی را از داخل ک دمیو کل دمیکش

به اون   یهآوردم و نگا رونیب  فمی همراهم را از داخل ک یآمد در را باز کردم و وارد خانه شدم گوش 
نگران را به خود   افهی ق دنمیخانه را باز کردم پدر با د  یو در عوض در اصلانداختم پدر بود جواب ندادم 

 گرفت و گفت: 

 نگرانت بودم  یلی خ  ؟یدخترم کجا بود-

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

   دیطول کش ادینگران نباش بابا جون کارم ز-

 افتاده  یتو هم اتفاق  ینگران تک دخترم نباشم فکر کردم برا شهیاخه مگه م-

 تواند تحمل داشته باشد؟   یپدر م هیمن را در آغوش گرفت بغضم گرفت چقدر  عیسر و
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 گفتم:   رتی زل زده بود با ح خچالیبه سمت آشپزخانه رفتم که مادر به  میلباس ها  ضیاز تعو بعد

 ؟ یزل زد خچالیبه  یچ یمامان برا-

 را بست و گفت:   خچالیدر  محکم

 درست کنم!  یشام چ  دونمینم-

  یم تشیهدا یی رایزدم و دست مادر را در دستم گرفتم و همان طور که به سمت پذ یپرمهر  لبخند
 کردم گفتم: 

 شام با من    دینگران شام نباش-

 تعجب گفت:  با

 ؟ یدرست کن یخوایم یچ-

 زدم و گفتم:   یچشمک

   یار که من و شما دوست د یهمون-

 هست گفت:   یفکر کرد و انگار متوجه شد منظورم چ یکم

   ؟یماکارون -

 تکان دادم که او گفت:   یلبخند سر  با

 خب پس بهتره امشب دست پخت دخترم رو بخورم  -

شدم و همراه او   یتر کردم و به سمت آشپزخانه رفتم مشغول درست کردن ماکارانرا پر رنگ  لبخندم
با کمک مادر هر سه نفر   زیم دنیشام بودم بعد از چ ریو ساالد درست کردم حدود دو ساعت درگ ایالزان

 کرد و با آواز گفت:  زی به م یپدر با لبخند نگاه مینشست  زیسر م

 کرده   ونهیو دگل دخترم چه کرده همه ر-



 انتقام 

196 
 

چهارشنبه   دیشد به سفر که با دهیفکرم کش  میکردم و هر سه نفر مشغول خوردن شام شد ی خنده
بزارم بزاق   انیدر جر یحدود هی پدر را تا  دیهماهنگ کنم با نیری با ش نکهیاما قبل از ا رفتمی حتمًا م

 دهانم را قورت دادم و گفتم: 

 بابا جون  -

من نگاهش را از غذا گرفت و   یه من چشم دوخت مادر هم با صدا دست از خوردن برداشت و ب پدر
 شد   رهی به من خ

 بهتون بگم یز یچ هی خواستمیمن م-

 دخترم؟  یچ-

 و گفتم:  دمیکش  ینفس

   امیبه من گفت که منم ب  نیری ش نکهیکنند و ا  حی برن کرج تفر خوانی با همسرش م نیری ش-

عنوان قبول  چیبسته بود مطمئنم پدر به ه خیآمد  یم رون ی که از زبانم ب یبا تک تک کلمه ها دستام
گره خورد قلب من از آن طرف   واشی  واشیپدر که  یباشه اخم ها  نیریمخصوصًا اگه شوهر ش  کنهینم

 زد ی ام م نهیمحکم به س

 ؟یفکر کرد یخودت چ شی مهتاب تو پ ن؟یریاون هم با شوهر ش یبر  زارم یعنوان نم  چیبه ه-

 داره من هم باهاشون برم   ی ب یا بابا جون چه ع ام-

 فکرشم نکن  -

دارم دوماه تو خونه بودم و همش داخل اتاق خودم رو   یمسافرت اساس کی به  اجی آخه من احت-
 شده کنسلش کنم؟  دایبرام پ یخوب  نیکرده بودم االن که فرصت به ا یزندون 

 بلند گفت:  یبا صدا پدر

 ی کنی آره کنسلش م-

 آخه چرا بابا؟ -
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  یمرد هست بر  هیکه  ییجا خوامیچون من نم-

 می گردیبعد برم  ستین شتریمحوطه دور بشم بخدا دو روز ب  نیاز ا کمیدارم   اجیمن احت یول-

 سرخ شده گرفتم و به او چشم دوختم  تی مادر نگاهم را از بابا که از خشم و عصبان یصدا با

  دهیجامعه چشممون ترس نیما از ا زمی عز یول  کنمی الً درکت مکام یبه سفر دار  اج ی احت دونمیدخترم م -
 کرج   یتو بر  میراحت بزار ی لیخ  میتونینم

 زدم و دست مادر را گرفتم وگفتم:  یلبخند

  نیریچندبار با خود ش نیو شوهرش اعتماد دار  نیریشما که به ش دینگران نباش  زمیمامان مهربونم عز-
 یسر  هیدو روز هم شرکتمون  نیکرد ا یم فیتعر  نیریبابا در مورد ش  شهیهم نیهم دهن شد

 بهمون دادن یمشکالت داشت که مرخص

 شد   خیبدنم س  یپدر موها ادی فر با

 کن  رونیفکر سفر رو از ذهنت ب   ،یبر   زارمی هرگز!نم-

 اما بابا... -

 صحبتم آمد و با بغض گفت:  انیم به

و  یبرسه مادر شد یروز  دیشا  یدرک کن چوقتیه یتون یم پدر رو ن هیپدرم تو حال  هیمهتاب من -
در انتظار   یچ ستیاون شهر کنه که معلوم ن یتک دخترش رو راه تونهی پدر واقعًا نم  هی یبفهم

  یهمراه اونا بر  زارمیوقت نم  چی ه  یو شوهرش اعتماد دارم ول نیری دخترش هست درسته من به ش

من هم از دست بدهد اگه  نکهیترس داشت ترس از ا دی گو یم یپدر چ دمیفهمی کردم کامالً م  بغض
 بگذارم.  رون یپام از خانه هم ب زارهی نم گهید یدارم حت ن یق یهست  یبفهمد قصد من به اون سفر چ 

 

که با پدر داشتم،  شبیبه جروبحث د ادیکردم ز یسع دمیهمراهم از خواب پر  یگوش  یبا صدا صبح
به خواب رفتم چون  هیبا گر شبیر را از ذهنم پاک کنم دپد یو عصبان  نیفکر نکنم و چهره خشمگ

 من و مادر سخت بود.  یبرا  نیرفته و ا شهیهم ی تواند هضم کنند که مهسا برا یهنوز پدر نم
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شدم و مشغول عوض   یبه دست و صورتم زدم و به سمت اتاق راه یرفتم آب ییسمت دستشو به
نگران کننده به خود گرفته  افهیبه مادر که ق  رتی که از اتاق خارج شدم با ح نی کردن لباس شدم هم

 ماندم   رهی بود خ

 افتاده؟  یمامان اتفاق-

گرفت که تعجبم دو برابر شد من را با زور وارد اتاق کرد خودش   شیرا در چنگال دست ها میبازو مادر
 تعجب گفتم:   هم وارد اتاق شد که با

 ؟ یکن ی م کاریچ یمامان معلوم هست دار -

 اش گذاشت و گفت:  ینیب یاش را رو اشاره  انگشت

 بشه   داریب  خوامیشو دختر، بابات خوابه نم ساکت  سیه-

 تازه کرد و گفت:  یماندم که نفس   رهیواج به مادر خ  هاج

 کرج؟  نی ریبا ش  یبر  یخوایم-

 انداختم و گفتم:  ریرا ز سرم

 ... زارهی بابا نم یوقت-

 صحبتم آمد و گفت:  انیم به

 پدرت با من -

 شدم که او ادامه داد   ره ی به مادر خ یناباور  با

  یر یبگ می خودت تصم یبرا یتونیم یو پنج ساله هست  ستیدختر ب  هیفکرامو کردم تو  شبیمن د-
محترم و    یو شوهرش هم آدم ها نیری ش  یند صیکه خوب و بد رو تشخ یست یبچه ن نقدریا گهید

 از اون دوتا راحته  المی هستند خ یدلسوز 

 ؟ یکن یبابا رو راض یخوایم  یچطور -

 ؟ یهست رونیب  یتو تا ک -
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   نیری ش شی بعدش برم پ  خوامیاخه م  گردمیهفت برم -

 تکان داد و گفت:  یسر 

   کنمی تا اون موقع من با پدرت صحبت م-

 و گفتم:  دمیمادر را بوس یگونه  یخوشحال با

   یخوشحالم کرد  یلیممنون خ  یل یمامان جون خ  یوا-

 به من انداخت و گفت:  زیدآمیزد و نگاه تهد یلبخند

   یبا خودم طرف ی کار اضافه بکن هی یبه حالت بخوا یمهتاب وا یول-

 استرس بزاق دهانم را قورت دادم و گفتم:  با

 راحت    التیخ-

از  شومی دانم آنجا گشنه م یق خارج شد من هم بعد از گرفتن لقمه که مزد و از اتا  یکم رنگ لبخند
 به سمت شرکت رفتم. میگرفتم و مستق یرفتم تاکس   رونی خانه ب

رفتم از قبل با    نیری ش یبه سمت خانه   یپنج داخل شرکت بودم و بعد از گرفتن تاکس یتا ساعت ها 
با ذوق و شوق در را باز کرد وارد شدم و بعد    نیریهماهنگ کرده بودم؛ زنگ خانه را زدم که ش نیریش

  نیریکرد و کنار ش  یسالم و احوال پرس ییآقا هم با خوشرو نیمبل نشستم حس یرو یاز روبوس
 گفت:   یو چا وهیم ییرایبعد از پذ  نیرینشست؛ ش 

   یکه حرف بزن  یای ب کنمی م یطور لحظه شمار  ن یمهمه هم یلیحرفات خ یگفت  یپشت گوش -

  نیو حس نیری آنها گفتم که تعجب ش یتک به تک به هر دو یدادن همه چ  حی توضکردم به  شروع
 شد.   شتریآقا ب

 با تشر گفت:   نیریش

 کرج   یبر  بهی پسر غر  هیبا  زارمیم یفکر کرد  ؟یگ یم یدار  یمعلوم هست چ چیمهتاب ه-

 انداختم و گفتم:  ریرا ز سرم
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 راحته    المیآدم قابل اعتماد هست خ الدیبرم بعدم م دیکنم مجبورم با کاریاما چ  دونمیخودم م  نیری ش-

هست  راهیبدو ب   یکه هر چ دمیکرد با نگاهش فهم  یداد و با اخم به من نگاه م هیبه مبل تک   نیریش
  میدیآقا هر دو به سمت او چرخ  نی حس  یآقا سکوت کرده با صدا نی حس یفقط جلو گهیداره به من م

 م یایهم م نیری ش خوب پس من و یل یخ-

 تفاوت گفت:  یآقا نگاه کردم که او ب  نیتعجب به حس  با

داره دست رد به   اجی االن که بهمون احت میخب؟ ما اون روز تو سفره خونه به مهتاب قول داد هیچ-
   یست ینگران مهتاب ن گهی تو هم د میکنی هم ما عوض م ییهوا هیدر ضمن  م؟یاش بزن نهیس

صحبت کنم   الدیشد که با م نیتکان داد و برنامه ا یسر   نیری من نشست و ش  یلب ها یرو  یلبخند
 . امی آقا م نی و حس ن یری با ش میو به او بگو

 

 روز گذشت   دو

توانست به من زنگ بزند به سمت    ینداشتم و گذاشتم هر وقت که م یخبر   الدیدوروز از م نیا تو
  نیو ام ی با عل خواهمیم نکهیکنم فکرم به سمت امشب و ا یرو ادهی شدم هوس کردم پ  یخانه راه

  یآنجا گند نزنم و طور  نکهیاسترس و ترس داشتم استرس به خاطر ا یشد کم دهیروبه رو بشوم کش 
 یبا صدا میبرو شیطبق نقشه پ مینتوان  نکهیو ترس به خاطر ا ترسمینکنم که از آن دوتا م تاررف

 جواب دادم  عیسر الدیاسم م دنی آوردم و با د رونی ب فمی آمدم از داخل ک  رونیهمراهم از فکر ب  یگوش

 سالم مهتاب خانم  -

   الدیسالم آقا م-

 ن؟ یایامشب ب  دیتون یم  نیخواستم بگم با خونوادتون صحبت کرد-

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

   امیمن همراه دوستم و شوهرش م الدیآقا م-
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 کرد و گفت:  یمکث

   نیای با دوستتون و شوهرش ب  نیخوایشما م یعنیمتوجه نشدم! -

 گفتم:  محکم

 بله -

دوست   نکهیآدم ها فوق العاده خطرناک هستند و ا نی ا یهست انی اما مهتاب خانم خودتون در جر-
 نباشد  یاتفاق ها نیهمچ انیدر جر دیشما شا

 را راحت کنم گفتم:  الدیم الی خ نکهیا  یو برا دمیکش  ینفس

 هست   زیهمه چ  انیدوستم در جر دیموضوع نباش نینگران ا-

  فتهی م یندیناخوشا یهست پس خبر دارند که اونجا اتفاق ها زی همه چ انیاگه در جر-

   انیکمک به ما م یراحت اونا برا التونیخ-

 گفت:  هیکرد و بعد از چند ثان یسکوت

   میکن یخوب باشه ما شب ساعت ده حرکت م یل یخ-

   میایکه کجا ب دیباشه پس هماهنگ کن -

 باشه  -

استرس به خاطر پدر داشتم که جواب  یتند به سمت خانه رفتم کم یرا قطع کردم و با قدم ها  تماس
دو روز هر   نیپدر بازگو کنند و در ا یتا مادر توانست موضوع سفر را برا دیبدهد دو روز طول کش  یمنف

به شرکت   تنهنوز وقت نکردم اماامروز قبل ازرف گفتیم یگفتم با پدر صحبت کرد یوقت به مادر م
  اوردمین رونیب  میدر خانه را باز کردم و وارد شدم هنوز کفش ها دیکردم با پدر صحبت کنند با کل  دیتأک

 و وارد شدم   مد یمادر را بوس یباز کرد با لبخند گونه  میرا برا  یکه مادر در ورود

 ؟یمامان با بابا صحبت کرد-

 به عالمت مثبت تکان داد که من ادامه دادم  یسر  یلبخند با



 انتقام 

202 
 

 گفت؟  یخب چ-

 کرد و گفت:  یبامزه ا اخم

 داده  تی که پدرت رضا یشیشاد و شنگولم متوجه نم یاز چهره -

 زده گفتم:  رونی از حدقه ب یخوشحال شده بودم اما در ظاهر با چشم ها   یلیاز درون خ  نکهیا با

 واقعًا؟  -

 بله؛ اما بابات کارت داره -

 یپا یرا رو  شیمبل نشسته بود و پا یآرام به سمت پدر که رو یتکان دادم و با قدم ها یسر 
 انداختم و گفتم:  نییبه من شد که سرم را پا رهی شدم با حضورم خ رهیانداخته بود خ  گرشید

 سالم بابا جون -

 خشک و ساده جواب سالمم را داد و با دست اشاره به مبل مقابلش کرد و گفت:   یلیخ

   نیبش-

 مبل نشستم که پدر با اخم گفت:  یرو

 مادرت امروز صبح باهام حرف زد  -

 شدم   رهی را باال گرفتم و به پدر که اخم کرده بود خ سرم

  یخوبه و چ یچ یدونیم گهید ی و بزرگ شدت دمیخرج م تی حساس یل یمن خ گهیمادرت راست م-
  یتو هم اتفاق یسخته بخواد برا یهام رو از دست دادم برام کماز فرشته یک یبده من فقط چون 

خواهر و بردار   یمنافع خودشون حت یجامعه خرابه همه برا  یدونیدخترم خودت خوب م فتهیب
   ستیبه گفتن ن  یلزوم یرو تجربه کرد زایچ نیا گهیخودت که د  کشنیخودشون هم م

 به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم:  یسر 

 بله بابا متوجه هستم  -



 انتقام 

203 
 

 داد و گفت:  هیمبل تک به

آدم    نیریشوهر ش دونمیآنها اعتماد دارم و م یچون به هر دو یو شوهرش بر   نیری با ش زارم ی باشه م-
 هست   یفوق العاده محترم و با ادب

 برخاستم و به سمت پدر رفتم و آن را در آغوش گرفتم و گفتم:   میزدم و از جا یلبخند

 ممنون بابا  یل یخ-

 و گفت:  دیام را بوس یشان یهم پ پدر

 بابا  یدوردونه -

 

و   ن یریش ی کردن لباس ها در چمدان و آماده شدن سرو کله  یگرفتم و بعد از جاساز  یمختصر  دوش
آقا داد و من با   ن یو حس  نیرین را به ش پدر سفارشات م نکهیشد بعد از ا دایآقا هم پ نیحس

او   زرا ا قی زنگ زدم و آدرس دق الدیبه م میشدم و به راه افتاد نیاز خانواده ام سوار ماش  یخداحافظ 
از آن دور برق   اشی دنا مشک ن ی ماش میدیداده بود رس الدیکه م یکه به آدرس دینکش یگرفتم طول

 وسواس هست.    یلیهم خ  نیماش یبه خودش برسد رو  نکهیمعلومه جز ا زدیم

را باال    میاز ابروها یک یشدند  ادهی پ نیهم از ماش  اری و آقا شهر الدیم میشد  ادهیپ  نیسه از ماش هر
 اورد! یخودش م  دهمراهیهم با اریرفت آقا شهر ی هر کجا م الدیانداختم انگار م

 به من انداخت و گفت:  ینگاه الدیاز سالم و دست دادن م بعد

 مهتاب خانم حالتون چطوره؟ -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ن؟یممنون شما خوب هست-

 داد و گفت:  لمیتحو یهم در مقابل لبخندم لبخند آن

 ممنون -
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  یشده بود انداختم سوال رهیخ الدی به من و م  یکه به طور مشکوک نیری گرفتم و به ش الدیرا از م نگاهم
که سوار   نیشد من هم هم نینازک کرد و سوار ماش  می م که پشت چشم براانداخت ینگاه نی ریبه ش
 شدم گفتم:  نیماش

 ؟یکردی نگاه م ینطور یچرا ا-

 باال انداخت و گفت:  یابرو

 مهمه   یل یخ الدیم یمعلومه حال تو برا-

 گفتم:  گنگ

 چطور؟ -

  ینگفت یز یچ یول  یمنتظر بود تو حال اون رو بپرس  یانگار  ندازهی بهت م ینگاه مین یآخه هر از گاه-
 کنه یبنده خدا حق داره خشک احوالپرس یست یتو باغ ن چوقتیالبته تو ه

 بلند شد    نیریگرفتم که آخ ش نیری ش یاز بازو یشگونیحرص ن  با

  یل یدل یبرعکس حواسم بود ول ونه؟ید یزنیم هیحرفا چ نی اخه ا یز ی مار زهر نر ن یع  یتون یدختر تو نم-
   یاحوال پرس یقدم بشم برا شینداره من پ

 کرد و گفت:   یفیظر اخم

 وسط مهمه  نیا تی شخص زمی عز-

 گفتم:  شخندیدادم و با ن هیتک  یصندل  به

 م یحرفا ندار  نیاز ا الدی من و آقا م-

 کرد و گفت:  ی خنده

 ن؟یپسرخاله و دختر خاله شد ینه بابا شما دوتا ک -

 ما انداخت و گفت:  یبه هر دو   ینگاه میآقا سوار شد و ن نیدهان باز کنم که حس خواستم
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 افتاده؟ یاتفاق -

 : میبا هم گفت  نی ریمن و ش  همزمان

 نه -

را روشن    نیبه خودش آمد ماش   نیری ش شگونیشد که با ن رهیما خ  یآقا با تعجب به هر دو نیحس
  میدیبه کرج رس  دینکش یطول میخورد کین ش رستورا کیشام هم در  میکرد و به سمت کرج راه افتاد

کند و به کمک او   یآنجا کار م شیاز اقوام ها یک یکه  شناسهیهتل م هی از قبل گفته بود  الدیم
باز مانده بود هتل نبود که کاخ  نی ریدهان من و ش میدی به آنجا رس   یوقت میریچندتا اتاق بگ  میتوانیم

همان کاخ   ای پارک کردند و هر پنج نفر وارد هتل  نگیرا در پارک   نیهتل؟ ماش  گفتیم الدیبود چرا م
آقا   نیو حس نیری که ش میبه نام حسن صحبت کرد سه تا اتاق گرفت یبا فرد الدیم نکهیبعد از ا میشد
 شهیهم هیکنا نیخدا تنها بودم ا شهیمن هم که هم  گریدر اتاق د اریو آقا شهر الدیاتاق و م کیدر 

  ادمیبار  هی راگرفت  میبغض راه گلو شبهی و غر  بیعج یها هیبا اسم مهسا و کنا زدی مهسا به من م
از   یکیخوابه بود   کیها  اتاقاز  یکی و دوتا اتاق داشتند که  میبه مسافرت رفت یهست که چهار نفر 

 شهیخوابه رو انتخاب کردم و همان روز مهسا با خنده گفت تو هم کیسه خوابه من  گرید یاتاق ها
سر از تنش جدا   خواستیکه چقدر من از حرف مهسا حرصم گرفته بود و دلم م  یکن ی م یخدا تنها زندگ

 کردم.  یم

 آمدم   رونیاز فکر ب  الدیم یصدا با

 مهتاب خانم حالتون خوبه؟ -

 دادم و گفتم:  رونی ب  ینفس

 حالم بد باشه؟   دیم مگه باخوب-

 گفت:  یباال انداخت و جد ی شانه

   نیتو فکر هست ینه اما انگار -

 و گفت:  دیشدم که او نگاهش را از من دزد ره ی خ الدیبه م میمستق

 ن یفکر کنم تو فکر خواهرتون بود-
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 زدم و گفتم:  یشد لبخند پر مهر  رهی به من خ ی به عالمت مثبت تکان دادم که با نگران یسر 

 من حالم خوبه   الد یآقا م  دینگران نباش-

 که از پشت سرم بود گفت:  نیری ش یتکان داد و از من دور شد همان موقع صدا یسر 

 خوبه    یل یحالش خ دیخدا نگران مهتاب نباش  یوا-

 رفتم و گفتم:  نی ری ش یبرا یغره  چشم

 نه؟ یار ی حرص من رو در ب یخوایتو امشب م-

 کرد و گفت:  یخنده  تک

 طور حواسش به تو هست    نی پسر هم نیا ونهید-

 شم؟یچرا من متوجه نم -

 به سرم زد و گفت:  آرام

   یکه انگار خنگ یکن ی رفتار م یچون طور -

 کرد و گفت:  یشدم که اون خنده  رهی خ نی ریبه ش  رتیح  با

 ؟ یکن یوزغ درشت م  نیباشه بابا چرا چشمات ع-

 نازک کردم و گفتم:  نی ریش  یچشم برا پشت

  ینمکدون شد یل یامروز خ-

 زد و گفت:  ییدندون نما لبخند

 .گهیآره د-

 



 انتقام 

207 
 

که نشستم صبح   نینشسته بودند رفتم هم زی پشت م  یصندل  یآقا که رو نیو حس   نیریسمت ش  به
که سرم را باال نگرفتم جوابم نداد  یتا وقت  نیریابم را داد اما شآقا با لبخند جو نی گفتم که حس یر ی بخ

 باال انداخت و گفت:  یابرو

   یخرس قطب  ری صبح بخ-

 ام گفتم: شده د یکل یدندان ها نیآقا انداختم و ب نیحس یبرا   یاخم چشم ابرو با

 آقا هم تو ببر   نیحس  یذره آبرو دارم جلو هی نیری ش-

 شد گفت:  یبلند م شی که از جا  یانداختم در حال یآقا به او نگاه نیحس یصدا با

 ن یتا راحت باش  زارم یمن شما رو تنها م-

 گفتم:  عیرفتم و سر نی ری ش یبرا یغره  چشم

 میزدی نم یما هم که حرف به خصوص  دین یبنش  دیراحت باش  دیزنی م هیحرف ها چ نیآقا ا  نینه حس-

 از خنده در حال انفجار بود گفت:  نکهیهم با ا نیریش

   یکنیم ت یچرا خودتو اذ نی آره عشقم بش-

 با لبخند به سمت من برگشت و گفت:   نیرینشست ش  یصندل  یتکان داد و رو یآقا سر  نیحس

  ومدیدلش ن یبود دهیاما چون مثل خرس خواب میمنتظرت بود باهم صبحونه بخور یلیخ  الدیآقام-
 کنه   دارتیب

 و گفتم: رفتم یغره  چشم

   یخدا رو شکر باعثش خودت هست-

 گرد شده گفت:  یچشم ها با

 من؟ -

 سرم  یباال یکردیوز وز م  یزنبور تا ساعت سه داشت نیع شبیبله هم خود تو خب که د-
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 آقا اشاره کرد و گفت:  ن ی چشم ابرو به حس با

 دنبالت  ادی گفت آماده باش م الدیم ال؛یخ یحاال ب -

 ؟ یچ یبرا-

 باشه   دیگفت مهتاب هم با نیکرده به خاطر هم  دایاون سه نفر رو پ  یجا الدیم یانگار -

 گفتم:  یخوشحال با

 واقعًا؟  -

 آقا به او چشم دوختم  نیحس یبه عالمت مثبت تکان داد که با صدا یسر 

  می ما هست نیالزم دار یمهتاب خانم اگه کمک -

 زدم و گفتم:  یپر مهر  لبخند

  یلیمن ارزش داره خ یبرا ایدن هی نیاومد نیهمه راه بلند شد نیکه ا نیآقا هم  نیممنون حس -
   نیبش  تیاذ نیاز ا شتریب  خوامینم  گهید نیخوشحالم کرد

   میهست نجایمهتاب خانم ما به خاطر شما ا  دیزنی م هیحرفا چ نیا-

آقا گرفتم و مشغول خوردن صبحانه شدم و بعد به سمت اتاق رفتم همان   نیلبخند نگاهم را از حس با
شدن   دهیکوب  یکردم با صدا یکردم با مادر که زنگ زده بود صحبت م یرا عوض م میطور که لباس ها

با دو    کردمسر انداختم و به سمت در رفتم در را که باز  یکردم و شالم را رو  یدر با مادر خداحافظ 
 زد و گفت:  یبه رو شدم لبخندرو   یجفت چشم آب

 مهتاب خانم  ری صبح بخ-

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

   ریصبح شما هم بخ -

 م؟یتا بر نیاگه آماده هست-
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 آره، آره آمادم  -

اتاق را خاموش   یدوشم انداختم چراغ ها یتخت برداشتم و رو یرا از رو فمیسمت تخت رفتم و ک به
زد و   یلبخند الدیم میوارد آسانسور که شد میدو به سمت آسانسور رفتکردم و از اتاق خارج شدم هر 

 گفت: 

 ن؟یاسترس دار یمعلومه کم-

رفت و آمد داشتم متوجه شدم آدم   الدیکه با م یچند بار  نیاما تو ا ارمیخودم ن یکردم به رو یسع
 هست محکم گفتم:  یو باهوش  زیت

   دیمن حالم خوبه نگران نباش -

 زد و گفت:  یشخندین

 نره   شیهستم که به خاطر ترس شما نقشمون پ نینگران ا ستمینگران شما ن-

  م؟یبود کارها  عیضا نقدریا یعن یگفت  یم یچ نیباال انداختم ا یابرو

 هستم  قی دق یلیو تو کارم خ  ستیتو کارم ن  یمن ترس -

و به سمت   میخرد کرد در باز شد و هر دو از آسانسور خارج شد شتریزد که اعصاب من را ب  یپوزخند
 .میو به راه افتاد  میشد نیها سوار ماشآن  یاز هر دو  یبعد از خداحافظ میآقا رفت نیو حس   نیریش

 کجاست؟  اریپس آقا شهر-

 خطرناکه. یکم م یبر میخوای که م ییو البته جا م،یای تا ما ب ستادهیهمونجا ا اریشهر-

 

 یبلند و شاخه  یمحوطه خلوت و سر سبز بود پر از درخت ها میدیکه به مقصد رس دینکش یطول
را در    تیبود انگار پا یهوا روشن بود و آفتاب  نکهیکرد با ا  یآنجا وحشت م  یبلندتر که آدم از محوطه 

که  رد پارک کرد و همان طوکوه بو  کیرا در نقطه دور که نزد  نیماش الدیم  یگذاشت کی تار  ییجا
 کرد گفت:   یکمربند را باز م
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  میبر ادهی پ دیراهو با هیبق-

هنوز به مکان   میبه راه افتاد یگونه صحبت چیشدم هر دو بدون ه ادهی پ نیتکان دادم و از ماش یسر 
به  یشده بودم تا جانور  رهیکه با دقت خ  نیزم  ینگاهم را از رو الدیم یکه با صدا میدیمورد نظر نرس

 ماندم   رهی نخورده را برداشتم و به او خ میدست و پا

 د یرس  یبه نظر م یدست پاچلفت  یخانم گفت که کم نیری ش-

 زد و گفت:   یشد و به سمت من برگشت لبخند نمیشدم متوجه نگاه سنگ  رهی خ  الدیبه م رتیح  با

 طوره؟ نیهم-

زنده دور و برم   یختم و همان طور که مراقب بودم جانور دو ن یگرفتم و باز به زم الدیرا از م نگاهم
 گفتم:  ینباشد محکم و جد

 معلومه که نه-

 خانم به من دورغ گفته؟  نیریش  یعنی-

 زدهی م یحرف   نیداشته همچ یشوخ یاحتماالً رو-

ماندم اما زود خنده اش را جمع   رهی خ الدیگرد شده به م یو چشم ها  رتیکرد که با ح یخنده  تک
 کرد و با پوزخند گفت: 

 ن ی هست یدست پا چلفت یاما من به رفتار شما دقت کردم کم-

خودم خفت    یکه با دست ها یکاش جلوم بود نیریهم فشار دادم آخ ش یرا رو میحرص دندان ها با
 آمدم  رونی ر باز فک  الدیم ی با صدا رسمیصبر کن فقط برگردم هتل خودم به حسابت م کردمیم

  ن یهست  قیدق یلیاما معلومه تو کارهاتون خ-

 برداشتم و با تشر گفتم:   الدیم یرا از رو نگاهم

 یو اظهار نظر در مورد اخالق و رفتارشون م نیکن یدخالت م گرانیتو کار د  شهیشما هم الدیآقا م-
 د؟ یکن
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 کرد و گفت:  یمکث

  شهیمعلومه که نه اما رفتار شما باعث به خطر افتادن ما م-

 متوجه نشود گفتم:   الدیکه م یطور  رلبیز

  یهست  یچون آدم خودخواه-

 زدم و گفتم:  یدر عوض لبخند اما

 نقدریا کنمیبشم پس فکر نم  یباز   نیمن خودم خواستم وارد همچ دیموضوع نباش نیشما نگران ا-
 متوجه بشن ن یام ایو   یم علباشم که بزار یدست پا چلفت

 رو کف دست برادرش بزاره   زیهمه چ تونهیم  نیاما الناز خواهر ام-

 زدم و گفتم:  یشخندی شدم ن  رهی خ الدیم به

 مورد صحبت نکنه   نیپول بهش دادم که در ا یروز سه شنبه رفتم باشگاه مقدار -

 شد که من ادامه دادم و گفتم:  رهی به من خ رتیح  با

انتقام  نکهیا یمن برا الدیاقا م ی که آدم بخرم ول ستمی ن یآدم  نیدرسته کارم خوب نبود من همچ-
 گناه بود  یوسط ب نیچون خواهر من ا کنمی همه کار م رمیخواهرم رو از اون دوتا پست فطرت بگ 

 تکان داد و گفت:  یآمد و سر  رونیاز حالت تعجب ب  الدیم

به نقشمون تمرکز   یما هم به راحت ینطور یا نیکرد یمهتاب خانم برعکس کار خوب یستی ا مقصر نشم-
  میکن یم

 دنیو منتظر ما هست با د ستادهیکه ا دمیرا د  اری از آن دور شهر میزدم و هر دو به راه افتاد یلبخند
 به سمت ما آمد و گفت:   دمیدر چشمانش د یما برق خوشحال 

 شدم  نگرانت  یکرد ری پسر د-

 فتاده؟ یکه ن ی اتفاق  ار؛ی شهر الیخ یب-
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 دن یو غالم رس  نی ،امیاالن عل نیهم-

 گفتم:  یخوشحال با

 هست؟   یواقعًا؟ االن نقشه چ-

 زد و گفت:  یلبخند اری شهر

 . یفهم ی م یعجله نکن به زود-

 

آرام   اریشهر  میزانو نشست  یبزرگ رو یبوته  کیپشت  میو آرام به سمت بوته ها راه افتاد آهسته
 گفت: 

   میکن دایجاشون رو پ ابیرد  قیاز طر میتون یخب م  یول میکن یکار  میتونینم نجایما ا-

باال گرفتم هر سه نفر   یسرم را کم  می دیهر سه نفر از جا پر ونی بوق کام یتکان داد که صدا یسر  الدیم
ام را جلب کرد با دقت به آن  توجه یشناختم اما مرد کنار عل  یرا به خوب  نیو ام  یآن ها آنجا بودند عل 

 گفتم:  رلبی شدم و ز رهی شخص خ

 نه؟یغالم ا-

 تکان داد و گفت:  یسر  اری شهر 

 آره خودشه  -

  یرا داشت شلوار چسبان مشک  یشباهت عل یکم  یمشک  یو چشم ابرو یمشک  یقد بلند موها یمرد
 ستیا یگوشه   ونیآن انداخته بود کام یرو یاکستر بود که پالتو براق خ  دهی پوش یمشک راهنیو پ

تکان داد و   یفقط سر  نیدست داد و به ام یشد با غالم و عل ادهیپ  ونینسبتًا چاق از کام یکرد مرد
بود که پشت آن به سمت ما بود   ستادهیا یطور  ونیرفتند کام ونیچهار نفر آن ها به سمت کام  ره

به  ینگاه رتیبا ح  شدیم دهی در آن د یبزرگ  یآن برداشت که جعبه ها یرا از رو یپارچه خاکستر 
 انداختم و گفتم:  الدیم

 جعبه هاست!؟ نیا یتو یچ-
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 قاچاق مواد، اصلحه، مشروب  -

  رم؟یسر جنگ م ایرم با ک من دا ا ی خدا یماندم وا رهیخ ون یزده باز به کام  رونیاز حدقه ب  یچشم ها با
 به خودم تشر زدم و گفتم:  عیاما سر دمیترس یکم

 بترسم   یز یاز چ دیمن نبا-

پول به آن مرد داد هر سه نفر آن ها   یمقدار  نیرا باز به آنها دادم که با مرد دست دادن و ام نگاهم
 م و گفتم: را خوند با خودم کلنجار رفت  نیبه سرعت پالک ماش  اری شدند که شهر  نیسوار ماش

 دنبالشون؟  میفتیبرن؟ پس ما نم  نیگذاشت د؟یکن ی م کاریچ نی معلومه شما دار چیه-

 زد و گفت:  یلبخند اری شهر

   نیگذاشتم داخل ماش ابیرد ی واشک یسوار بشن  نکهینگران نباش قبل از ا-

 متوجه بشن؟  دیشا-

  زهی ر یلی چون خ  شنینم ابیمطمئن باش متوجه رد-

 انداخت و گفت:  الدیبه م ینگاه و

   میبر دیبا-

آقا همان طور که لپ تاب را از   اریو شهر میسوار شد  میرفت نیسه نفر به سرعت به سمت ماش  هر
 آورده بود گفت:  رونیب  فیداخل ک

  میکن  دایاون سه نفر رو پ یی جا میبتون  دوارمیام-

که   ییجا  میتوانست ابیرد قیرا روشن کرد و به راه افتاد از طر نی ماش الدیگفتم و م ی شاهللیا رلبیز
 دهیدرخت و بوته د نیبزرگ که ب ال یو میدیکه رس دیساعت طول کش میحدود ن  میکن دایآنها هستند پ 

 انداختم و گفتم:  ینگاه  اریو شهر الدیبه م رتیبا ح  شدیم

 نجاست؟ یا خونه -

 داد و گفت:  ه یتک یبه صندل   اری شهر
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از انها   یکیمختلف دارن که  یغالم هست هر سه نفر آنها حدود چهار تا خونه در شهر ها یه آره خون-
   نجاستیا

 زدم و گفتم:  یشخندیزود ن  یشدم ول رهیبا تعجب به خانه خ   باز

 باشه   کی ش کوچکه خونه  نیکه در آمدش از قاچاق مواد، مشروب، اصلحه هست توقع ندار یکس-

 زد و گفت:  یپوزخند الدیم

 ه؟یچ ینقشه بعد-

 میبه خونه نفوذ کن  دیما با-

 بشه؟ رتونیدستگ یکه چ-

 به من انداخت و گفت:  یبرگشت و نگاه   اری شهر

 میکشوندن به تهران داشته باش یبرا یکه مدرک-

 انداختم که نگاهش را از من گرفت و به خانه چشم دوخت.  ینگاه  اریگنگ به شهر و جیگ

 

 به سمت من برگشت و گفت:  الدیم

 ی باش   نجایا دیمهتاب خانم تو با-

 را باال انداختم و گفتم:  میاز ابروها یکی

   امینه منم م-

 به سمتم برگشت و گفت:  اریشهر ندفعهیا

  نیبه تو برسه پس بهتره داخل ماش   یبی آس دیخطرناکه شا  یلیخ  میبر میخوایکه ما م ییمهتاب اونجا-
   ینیبش

 تکان دادم و گفتم:  یبه عالمت منف  یسر 
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   نیتو ماش نمیهمه راه بلند نشدم که بعد بش نیباشم ا خوامی عمرًا منم م-

   میکن ی م نکارویمهتاب خانم ما به خاطر خودت ا یمجبور -

   میزنیامشب با اونا حرف م نی تا هم نیاما شما گفت-

 نگاهش را از من گرفت و گفت:  الدیم

  شهیبه ضرر خودمون تموم م ینطور یدرسته اما نقشه عوض شد ا-

 اونجا باشم با اون پست فطرت ها حرف دارم   خوامی منم م یول-

   یرسیت م به خواسته یبزود-

 انداخت و گفت:  ار ی به شهر ینگاه الدیم

   م؟یبر-

رفتند    رونیب   نیتکان داد و هر دو اصلحه به دست که قلب من تا دهانم آمده بود از ماش یسر  اری شهر
خورد از جا    نیماش شهیکه به ش یسنگ یآن صدا کیاز آن دو نشد   یحدود ربع ساعت شد که خبر 

  زدادم با هیتک یو به صندل  دم یکش  ینبود نفس یبه دور و برم انداختم خبر  یبا ترس نگاه  دمیپر
قد بلند که نقاب  یانداختم مرد یخورد که با وحشت به پشت سرم نگاه شه یبه ش یسنگ یصدا

  شتریداشت قلبم ب یکه سمت من بر م یبر چهره داشت که باعث شد تمام بدنم بلرزد هر قدم یاهیس
  دخودنسر ی لیرا قفل کردم اما او خ   نیبه سرعت در ماش د یرس ن یکه به در ماش ن یهم  زدیام م نهیبه س
آن شخص    دمیچسب  نی و به در ماش  دمیکش یبنفش  غیرا شکست که ج  نیماش شه یش  یآهن ی لهیبا م

قادر به تکان دادن خودم   دیدر بود نگاهش به من بود تمام بدنم لرز رهیهمان طور که دنبال دستگ
  نیش او انگار مغزم تازه شروع به کار کرده بود در آن طرف م  دمیکش یغ یکه در باز شد ج نی نبودم هم

بلند شوم همان شخص به سمتم  میپرت کردم تا خواستم از جا رونی ب  نیرا باز کردم و خودم را از ماش
خواستم همان   یبلند کمک م یو با صدا دمیکش  یغیگرفت ج شیرا در چنگال دست ها میآمد و بازو

لبخند   ندمام رهی زده به او خ رونی از حدقه ب یصورتش برداشت که با چشم ها  یموقع نقاب را از رو
 گفتم:  رلبی و ز رفتیم  نییباال و پا  کیام اتومات نهیزد که حالم به شدت بد شد قفسه س یچندش آور 

   ؟یعل-
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 زد و گفت:   یپوزخند

 نمت ی بی سالم عشقم خوشحالم که دوباره م-

و   دیالکل به مشامم رس یی دهانم گذاشت که بو یجلو یبکشم دستمال  غیخواستم دهان باز کنم و ج تا
 .  دمینفهم  یز یچ  گریرفت و د یاهیس می چشم ها واشی واشی

شدم و وحشت زده   خی س میدر جا  عیسر ی اما با چهره عل  دمید یرا باز کردم اطرافم را تار م  میها چشم
که   یصندل هیبود جز   یخال یبودم که خال  یبه اطرافم انداختم داخل اتاق یماندم نگاه رهیخ  یبه عل

سرم  یاالب  ینشسته بود المپ روشن یکه در مقابل عل  گرید یصندل کیآن نشسته بودم و  یمن رو
زد و به سمتم آمد به صورتم و    یماندم که او لبخند پهن رهیخ  یکرد با نفرت به عل  یاعصابم را خرد م

 گرفتم.  یماند که نگاهم را از عل رهی صورتم خ یاعضا

 

گرفت که با ترس   یرا دو طرف صندل شی من خم شد و دوتا دست ها اون از رو نرفت و به سمت اما
اش باعث   رهیترسم اما نگاه خ   یوانمود کنم که از او نم  یکردم طور  یسع یل یخودم را جمع کردم خ 

 تر شد و گفت: پر رنگ  یلبخند عل  فته،ی شد لرز به تنم ب یم

 تنگ شده بود  یل یدلم برات خ-

 : دم یو غر دمیرتم بکشد که سرم را عقب کشصو  یاشاره اش را خواست رو انگشت

 رو به من نزن   فتی دست کث-

لب  یکه به شدت حالم بد شد خواست رو  دیصورتم کش  یبه حرفم نکرد و انگشتش را رو یتوجه 
فاصله گرفت و با   یبلند شد از من کم یعل  ادیانگشتش را گاز گرفتم كه فر عیبکشد که سر میها

 به صورتم زد و گفت:  یمحکم  یلیس  تیعصبان 

 اشغال  یدختره -

انداختم و  یبه عل  یو با نفرت نگاه اوردمی خودم ن یاما به رو سوختیصورتم م  یرو ی لیس یجا
 گفتم: 
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  یرو تباه کرد  میزندگ ین یروز خوش نب  چوقتی ه دوارمیخدا لعنتت کنه ام-

 کرد و گفت:  ی خنده

   ینکردخودت هست که من رو انتخاب  ریهمش تقص  نایا زمی عز-

 مثل تو انتخاب نکردم   یکردم اشغال  یخوب کار   یلیبرعکس خ -

 را باال انداخت و گفت:   شیاز ابروها یکی

  یمهسارو از دست داد ؟یدر عوض چ-

 و گفتم:  دمیکش  یغیاسم مهسا ج با

 خدا لعنتت کنه  اریاسم خواهرم به زبونت ن یعوض-

 زد و گفت:   یپوزخند

 حسن  -

  یهمان مرد نیماندم ا رهی زده به مرد خ رونی از حدقه ب یباز شد با چشم ها یگوشخراش  یبا صدا در
 زد و گفت:  یشخندیماندم که او ن رهی و حسن خ  یبه عل  یما هتل گرفت با ناباور  یبود که برا

 نه؟ یحسن تعجب کرد دنیاز د-

 به او چشم دوختم  یعل یاز حال برم که با صدا گهی داشتم االن که د نیقی کم آورده بودم  نفس

که دهنش بسته بشه  یاون پول رو به الناز بد نکهیقبل از ا یکنی عمل م رید یول  یهست  یدختر زرنگ-
نظر   ریکرج ز یو دوستت اومد الدیکه تو با اون پسر م یگفت ما از وقت  نی رو به ام زی الناز همه چ

 و حواسمون به کارهاتون بود   میداشت

 بلند گفت:  یبا صدا یگرفتم که عل  یکردم و نگاهم را از عل اخم

   اریبرو اون دو نفر هم ب -
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آنها   یکنم هر دو هیبود گر کینزد گهیوارد اتاق شدند د اری و شهر الدیشدم که م رهی به در خ یناباور  با
کردم خودم را   یشده بود سع  رهیبه من خ  نگران کننده افهی با ق الدیبود م شانیدور دست ها یبند

 زد و گفت:  یپوزخند صدادار  یتفاوت نشان بدم اما موفق نشدم عل یخونسرد و ب 

   یدنبال من باش نقدریا  کردمی فکرشم نم یحت-

 حرص گفتم:  با

   رمی بگ  نیمثل تو و ام یدنبالت بودم تا انتقام خواهرم رو از عوض-

 کرد و گفت:  ی خنده

   یچون هنوز جوجه هست یکن  یکار  نیهمچ ی تونینم  چوقتیاما ه-

 زدم و گفتم:   یپوزخند

   یآقا عل شمارندی م زیی جوجه رو آخر پا-

  ادیزد و به سمتم آمد و خواست دوباره به من دست بزند که فر یشد اما زود لبخند رهی به من خ جیگ
 بلند شد   الدیم

 پست فطرت به اون دختر دست نزن  -

 از او نداشتم.  یشد خودمم دست کم   هریخ  الدیبه م رتی با ح یعل

 

 ما انداخت و گفت:  یبه هر دو یو مشکوک نگاه ستادیصاف ا یعل

   ؟یشد یرت یدختر غ  نیچرا رو ا-

 شد  خیبدنم س یموها یعل ادی که فر امدین  رونی ب  الدیاز م ییصدا

  ؟یشد  یرت ی دختر غ نیرو ا  یچ یبهت گفتم برا-

 گفت:  یانداخت و محکم و جد یبه عل یبا اعتماد به نفس نگاه الدیم
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 مهتاب نامزدمه -

باز مانده بود اصالً  یجمله  نیماندم دهانم با همچ  رهی خ الدیزده به م  رونیاز حدقه ب  یچشم ها با
شده بود برگشت و   رهی خ الدیکه هاج واج به م یبه کار ببره عل یکلمه   نیهمچ الدیانتظار نداشتم م

خودم را   ت تفاو  یکردم خونسرد و ب  ینه سع ایداره  قتیحق الدیم یبه من کرد که حرف ها یهنگا
 تفاوت بودن من گفت:  یب دنیبا د ینشان بدهم که موفق هم شدم چون عل

به  نیامکان نداره شماها دار دمی فهم ریکه من د نینامزد کرد یهان؟ ک ن؟ینامزد کرد یشما...شما ک -
 ن یگ یمن دورغ م

  یرا بدانند سع تیواقع میخواست تو چشم ها  یشد انگار م رهیخ میسمت من آمد و تو چشم ها به
 که به ِمن ِمن کردن افتاده بود گفت:   یدارد عل  قتینشان دهم که حق یکردم طور 

   نیممکنه شما نامزد نکرد ریغ-

  یصندل هیکه چهار پا دیکوب نیزم را برداشت و محکم به  یو با تمام قدرت صندل  دیکش یادیفر
 گفت:  ادیشدم که اون با فر رهیخ  یشد با ترس به عل یمتالش

   یکن  نکارویمن دوست دارم چطور دلت اومد ا یدونست یمهتاب تو که م-

 و ادامه داد   دیکش شیموها یال یدست

  میتا مال هم بش یفکر کردم اومد یصبح و روز من تو شد -

خودم   یراحت رو  یل یرا خ یشدم اما نگاه عل رهیخ الدی گرفتم و به م ینگاهم را از عل الدیم یصدا با
 کردم   یاحساس م 

مال تو نبوده و نخواهد بود اون نامزده منه و تا   چوقتیبزارم مهتاب مال تو بشه اون ه یکور خوند-
  مونهیآخرشم نامزد من م 

  غی هجوم ببرد که با ج الدیست به سمت مگرفته بود خوا شیآت الدیم یکه از تک تک کلمه ها یعل
   ستادیا شی من سرجا

 چقدر تو زندان باشم   ستیبرامم مهم ن  کشمتی اگه دستت به نامزدم بخوره بخدا قسم خودم م یروان -
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با وحشت به سمت    دیپر شیاز جا  سی پل ریآژ یبه من انداخت که با صدا  ینگاه نیخشمگ  یعل
آورد و   رونیاصلحه را از پشت کمرش ب  دییآ  یبه سمت ما م سی چند پل دیفهم یپنجره رفت و وقت 

 : دیغر

 خبر داد   سیبه پل  یک-

 زد و گفت:  یپوزخند الدیم

خبر   سی که پل ینکرد نجاشیاما فکر ا یدرسته زرنگ شمارندی م ز ییمهتاب که گفت جوجه رو آخر پا-
 میکن یم

انداخت و به سرعت با حسن از اتاق خارج شدند با هزار   الدیبه م  یبه من و نگاه  ینگاهبا اخم  یعل
به سرعت به   الدیم الد،یم یرا باز کرد و بعد بند دور دست ها شی بند دور دست ها اریشهر  یبدبخت

گلوله به  ک یشل یصدا میآمد رونی را باز کرد و هر سه نفر از اتاق ب میسمتم آمد و بند دور دست ها
 . دمیچسب  الدیکه با ترس به م دیرس یگوش م

 

کردم آرامش کنم اما   یشد سع ر یسراز شیاشک ها دیکه من را د  نیهم نیری ش میبود  نیماش سوار
 فیضع د یکردم که نبا یم نیطور به خودم تلق نیهم ی داشتم ول  ینتوانستم چون خودم حال خراب

 ایبشم خواسته  یباز  نیکنم من خواستم وارد امحافظت  گرانیبتوانم از خودم و د دیباشم با
خودم را    چوقتیه فتدی آن دو ب  یبرا یکردم اگه اتفاق ی آقا هم وارد باز  نیو حس نیری ش هناخواست

 بخشم.  ینم

 نکن من حالم خوبه   هیگر نقدریتو رو خدا ا نیری ش-

 را در آغوش گرفت و گفت:  من

  یکه برا یبودم همون اتفاق  دهیترس  یلیخ  دیکرده تمام بدنم لرز ری اون اشغال تو رو اس دمیفهم یوقت-
   ادیمهسا افتاده سر تو هم ب

را نوازش کردم و   نیری شد کمر ش  ری سراز مینتوانستم خودم را کنترل کنم و اشک ها  گریاسم مهسا د با
 آرام گفتم: 
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  ؟یمن حالم خوبه چرا ناراحت زمی ناراحت نشو عز-

 صورتم را پاک کرد و گفت:   یرو یآمد و با سر انگشت اشک ها رونیاز آغوشم ب  نیریش

 خدا رو شکر که حالت خوبه  -

 زدم و گفتم:  یتلخ  لبخند

  ن؟یشما از کجا با خبر شد -

 داد و گفت:  هیتک  یصندل  به

 بهمون زنگ زد   الدیم-

 گفتم:  رتیح  با

   الد؟یم-

 آره  -

 تونست به شما زنگ بزنه؟   یاون چطور -

 باال انداخت و گفت:  ی شانه

  دهیم  حی خودش اومد توض-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه  یشد با نگران ن یآقا سوار ماش نی موقع حس همان

 مهتاب خانم حالتون خوبه؟  -

 آقا دادم و گفتم:  ن یحس  لیتحو یلبخند

 شما هم ترسوندم   دیخوبم؛ ببخش -

 آقا همان طور که نگاهش به جلو داده بود گفت:  ن یسدستم را گرفت و ح نیریش

   میکه به شما کمک کن میهمه راه اومد نیما ا  دیزنی م هیحرفا چ نیا-
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را جمع   لیوسا عیسر میدیبه هتل رس یدوختم وقت رونیب  یکردم و نگاهم را به منظره  یتشکر  رلبیز
تک تک   سیپل  میبود از آنجا رفت  یغالم و عل ردستی کردن از آن هتل که ز ت یو بعد از شکا میکرد

 الدیبه م مکه نگاه میشب را در رستوران نشست میکارکنان آن هتل را گرفته بود و ما به تهران بازگشت
 خودش احساس کرد که سرش را باال گرفت و به من چشم دوخت    یرا رو نم یافتاد انگار نگاه سنگ

 ن؟یآقا خبر داد نیو حس  نی ری ش به  یشما چطور -

 زد و گفت:  یمحو لبخند

رو بهش گفتم اونا   انیزنگ زدم و جر نیری به ش  نیبرده باشند به خاطر هم ییکه بو دادمیاحتمالش م-
 خبر دادند  سیهم به پل

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ممنون  -

 تازه کردم و گفتم:  یتکان داد که نفس  یسر 

 به ما کمک کند؟  توندیمبه نظر شما اون کارکنان هتل -

 تکان داد و گفت:  دانمیبه عالمت نم یکرد و سر  یمکث

 حرف بزند   یراحت  ن یو غالم هستند گمون نکنم به هم یدست عل ریبه هر حال ز-

   شهیخوب م یل یاگه حرف بزنند که خ-

   شهیم ریفرار کنه آخرش دستگ خوادیم  یتا ک یفرار کرد ول یبه هر حال عل  میخوایرو م نیما هم هم-

 بشه   ریدستگ شاهللیا-

 انداختم  یبه اون نگاه  نیریش  یصدا با

   میداشت یواقعًا امروز روز سخت دیبحث رو تموم کن نیا شهیم-

 تکان دادم و دستش را گرفتم و گفتم:  یسر 
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 خودت رو ناراحت نکن.  زمیباشه عز-

 

حق داشتند چون من جمعه شب   دمیدیبه خانه امده بودم تعجب را در چشمان پدر و مادر م یوقت
 یکرد و تنها جمله  چمیسوال پ یل یروز زودتر به خانه آمدم مادر آن شب خ کی در خانه باشم اما  دیبا

 که به زبان آوردم  

  م یبرگرد  میحالش بد شد و مجبور شد نیری ش-

برگشت را   لیمادر دل  یاما وقت زدی را به من م  شیشب پدر سکوت کرده بود و با نگاهش حرف ها آن
هم موفق نشدم چون اتفاق   یل یاما خ امیب  رونی کرد آن شب از فکر ب یبه پدر گفت لبخند زد و سع

 بود.   ختهیفکرم را بهم ر یلیصبح خ  یها

به دست و صورتم زدم و به سمت    یرفتم آب ییآمدم به سمت دستشو رونیروز بعد از اتاق که ب صبح
هم نشسته بودند پدر اخم کرده بود و مادر   یرو به رو  یصندل   یشدم پدر و مادر رو یآشپزخانه راه

  لبخندگفتم مادر با  ری نشستم و صبح بخ یصندل  یافتاده رو یکرد معلوم بود اتفاق یرفتار م یعاد
مادر   ی مشغول خوردن صبحانه بودم که با صدا را پر کرد  یرا داد و فنجان چا  رمی جواب صبح بخ

 نگاهم را به اون دوختم 

 مهتاب  -

 جانم؟ -

 به من کرد و گفت:  یبه پدر انداخت و باز نگاه  یو نگاه  دیکش  ینفس

 خبر بد  هیخبر خوب دارم و هم  هیهم -

 کردم خونسرد باشم و گفتم:  یسع

 اول خبر بد رو بگو -

 فردا تولد مهسا  -

 زد و گفت:  یشدم لبخند تلخ رهی در هوا ثابت ماند با تعجب به مادر خ یچا فنجان
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 رفته؟  ادتی وریشهر ستیب-

 قرار دادم و گفتم:  زی م یرا رو یباال انداختم و فنجان چا یابرو

 چقدر زود گذشت  -

 زود گذشت    یلیآره خ -

   د؟یکن  کاریچ  نیخوایخب حاال م-

  ؟یایتوهم م ادیمهم میمررقبرش عمه س میبر میخوایم-

 تکان دادم و گفتم:  یتند سر  تند

   ه؟یحاال خبر خوب چ ام؛یمعلومه که م-

 زد و گفت:   ینیدلنش  لبخند

 هست    یعقد فاطمه و مهد ندهیآ یپنجشنبه هفته -

 را برداشته بودم گفتم:  یزدم و همان طور که فنجان چا  یپوزخند

 خروس ها شد    یپس فاطمه هم قاط-

 قرار دادم   زی م یرا رو ی تشر پدر فنجان چا با

 مهتاب  -

 باال بردم و گفتم:  میرا به عالمت تسل  دستم

 نگفتم  یز ی باشه من که چ-

خودم که  میدرست کرد یسبک  یو ناهار غذا میرا جمع کرد زی از خوردن صبحانه با کمک مادر م بعد
وارد اتاق   یاستراحت کنم وقت  یرا از چشمانم خوانده بود و گفت کم نیر احال و حوصله نداشتم و ماد

نشان دهم چون آن ها  یپدر و مادر نتوانستم واکنش یشود جلو   ریسراز میشدم اجازه دادم اشک ها
کنارم   گریببرم درسته خواهرم نبود درسته د ادیتولد خواهرم را از  شودیکردم مگر م یهم ناراحت م
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پارسال مثل   رفتینم  ادمی  چوقتی کردم ه  یش را لحظه به لحظه کنار خودم احساس م نبود اما وجود
شب پدر   ان و هم ینکرد یکار  می کرد که فردا تولدم هست و شما برا یم  غیج  غیروز مهسا ج  نیهم

وارد    یآن شب انگار خنجر  ادیو رستوران برد و چقدر به ما خوش گذشت  یهر سه نفر ما را به شهرباز 
  تی و فقط خاطراتش برا  ستیخواهرت ن  گریظلم بود که د یل یشد تمام بدنم به لرز افتاد خ یقلبم م

 .مانده است  یباق

 

ما آمدند که  یبه خانه  دیبه همراه فرزاد و فر میام را به تن کردم عمه مر یو شلوار مشک  یمشک مانتو
آمدم برگشتم و به کاوه که لبخند   رونی بشدن در از فکر  دهیکوب یصدا  میبه بهشت زهرا برو یهمگ

 شدم   رهی به من زده بود خ ییدندان نما

 تو؟  ام یب شهیم-

 لبخند گفتم:  با

   زمیتو عز  ایب-

 تخت نشست و گفت:  یاتاق شد و لبه  وارد

  ادی بهت نم یلباس مشک -

 به کاوه کردم که او ادامه داد   ینگاه جیگ

  یدی پوشی نم یلباس مشک چوقتیتو ه  رفتینم شت یاگه خواهرت از پ-

 انداخت و گفت:   نییکاوه سرش را پا ارمیخودم ن  یکردم به رو یکردم اما سع بغض

آدم رو   هینپوش روح  یلباس مشک  چوقتی ه یو گفت یبغلم کرد   دمیپوش یبار لباس مشک هی ادتهی-
   یش شاد و سرحال داشته با هیشاد و رنگارنگ بپوش که روح یلباس ها شهیهم کنهی خراب م

ساله بود   یشش سال داشت اما مغز او اندازه مرد س  نکهیزدم و کنار کاوه نشستم با ا  یتلخ  لبخند
  یکه رو کردمی اون موافق بودم و به او افتخار م دهیبزرگ در ذهن داشت که من با عق   یفکرها شهیهم
 کاوه را در آغوش گرفتم و گفتم:  ستدیخودش با یپا
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 هم بهت بگم  گهید زی چ هیپس بزار -

 آمد که من ادامه دادم  رونیذوق از آغوشم ب  با

 کوچک ناراحت نکن  زیهر چ یدو روزه خودت رو برا ای دن یو بخند یکن شاد باش یبازم سع-

 ی ناراحت باش  ی پس تو هم حق ندار -

 کنم ی رو م میسع-

  کیشت زهرا ککنار به یقناد می با هم به سمت بهشت زهرا رفت  یو همگ میدو از اتاق خارج شد هر
  مینتوانستم خودم را کنترل کنم و اجازه دادم اشک ها گرید میدیبه سر قبر رس  ی و وقت  میگرفت یکوچک
به  یحتاز من نداشتند و با نارا یانداختم آن ها هم دست کم ینگاه گرانیبه د  یشود وقت  ریسراز

پارسال که  ادی میردو خو میرا برش داد  کیکردند ک  یقبر هک شده بود نگاه م  یعکس مهسا که رو
شانه ام را لمس کرد و    دیفر یک دمی تولد مهسا بود افتادم و انگار زمان از دستم در رفته بود چون نفهم 

 گفت: 

 منتظر هستند  نییهمه پا-

از آن دور صورت   میرفت  نیبه سمت ماش یلباسم را تکاندم و همگ یرو یبرخاستم خاک ها میجا از
قلبش گذاشته بود به سرعت به سمت پدر   یداشت و دستش را رو یحال بد دم یپدر را د دهیرنگ پر

 گفتم:  یرا گرفتم با نگران شی و بازو ستادمیرفتم کنارش ا

 بابا حالت خوبه؟ -

 تکان داد و گفت:  یبه عالمت منف  یسر 

   کنهی نه قلبم درد م-

که نگاه عمه،  دمیکش  یغیزانو نشست ج یکه پدر رو نیو ترس به سمتم هجوم آورد هم استرس
به سرعت به سمت ما آمدند و همان   نیزم  یپدر رو دنیشد با د دهیفرزاد و مادر به سمت من کش

  غیبسته بود ج  خیافتاد وحشت کرده بودم و تمام بدنم  نیزم یرا بست و رو ش یموقع پدر چشم ها
بود را نداشتم فرزاد و   تی وضع نیپدر در ا نکهیرفت طاقت ا ینم  رونی و اسم پدر از زبانم ب دمیکشیم
پدر نشست و    نیپشت ماش دیبردند و آن را سوار کردند فر  نیبا کمک هم پدر را به سمت ماش دیفر
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وارد آن محوطه  یرفت که وقت  مارستانیب  نیخود و فرزاد با سرعت تمام به اول نی فرزاد پشت ماش
 هست.  الدیدکتر آنجا م دمیشدم فهم 

 

وارد اتاق   الدیم نکهیشدم قبل از ا  نیدادم و آهسته آهسته نقش زم هیتک مارستانی سرد ب وارید به
شدم و از او قول گرفتم که حال پدرم را خوب کند    رهیخ الدیو التماس به چشمان م هیعمل شود با گر

عمه   شدم  یجز پدر که خبر حال خوبش بشنوم بهتر نم   یداشت که آرامم کند اما کس یهم سع الدیم
شدند فرزاد به عمو و زن عمو زنگ زد   یها بستر آن یو مادر به شدت حالشان بد شد و هر دو میمر

بگذارد چون مثل مار زهر   مارستانیرادر ب  شیآمد زن عمو پا یخوشم نم  چیه  ختیکه اعصابم بهم ر
نفسم را   صرا بستم و با حر  میها چشم هاشد با ورود آن   ی من م یو باعث اعصاب خوردگ ختیر یم

نبود اما زن عمو  یپدرم شد از فاطمه خبر  ییایبه سمت فرزاد رفت و جو مهی ت کردم عمو سراسفو
نشست و فقط چهره مات و مبهوتش را به صورت من داد نگاهم را از زن عمو   یبا نگران  یصندل یرو
به سمت   مهی آمد سراس رونی همراه پرستار از اتاق ب الدیگرفتم که باالخره در اتاق عمل باز شد و م  دایآ
استرس و   ی لب داشت کم یکه رو یبود و با لبخند کوبخ یمن م  یتنها نگاهش رو الدیم میرفت الدیم

 اضطراب را از من دور کرد 

  سژهیو ی گذشت پدرتون حالش خوبه فقط تو مراقبت ها ری خدا رو شکر بخ-

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

 ... الدیآقا م-

  یسع دمی د یشد تعجب را در چشمان هر کدام م دهی که دادم نگاه همه به سمت من کش  یسوت با
 خونسرد گفتم:  یلی و خ ارمیخودم ن  یکردم به رو

   نم؟یپدرمو بب  شهیآقا دکتر م  دیببخش-

 تکان داد و گفت:  یبه عالمت منف  یسر 

   ستیاالن وقتش ن-

 شه؟یمرخص م  یک-
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  میدارو و ِسُرم رو داخل خونه بزن  میتونی و م  میکن یم باشه فردا ظهر مرخصش  نجایا دیامشب با-

به  یآخر نگاه معنادار  یبلند از آنجا دور شد لحظه  یبا قدم ها  الدیبا سر موافقت کردند که م همه
 به خودم آمدم  دیفر یحاال درستش کنم با صدا دی که زدم با یمن انداخت که متوجه شدم گند

  ؟یشناسیتو اون مرد رو م-

 کرد و گفت:  الدیبه م یشدم که با سر اشاره  رهی خ  دیبه فر یسوال

  الده؟یمنظورم همون آقا م-

 انداختم و آرام گفتم:  نییرا گاز گرفتم و سرم را پا لبم

دقت نکردم مجبور شدم با اسم   شی ل ینوشته بود به فام لش یکنار اتاقش اسم و فام ستیمن ن ری تقص-
 صدا بزنم 

 زد و گفت:  یشخندین

   ینبودمجبور -

 را باال گرفتم و گفتم: سرم

 ه؟یحرف ها چ  نیمنظورت از ا-

 باال انداخت و گفت:  ی شانه

 و مامان خبر بده    ییبرو به زندا ؛یچ یه-

بود با ذوق    میلب ها یکه رو یمن و لبخند دنیشدم مادر با د یتکان دادم و به سمت اتاق راه یسر 
 گفت: 

 پدرت حالش خوب شده نه؟ -

را باال گرفت و همان طور خدا را شکر   شیبه عالمت مثبت تکان دادم که او دست ها  یلبخند سر  با
 یشده بود همه  دیشد ِسُرم به آن وصل بود و رنگ صورتش سف  دهیکرد نگاهم به سمت عمه کش یم
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خدا   یولبود   یقلب ینشانه سکته  ن یو ا زدی م یصورت پدر از آن دور رو به کبود  رایز میبود  دهیما ترس
 جان سالم به در برد.   الدیبه لطف م نیرو شکر حالش خوب بود و ا

 

گشتم که باز به لطف   یلباس و حمام به خانه برم ضیتعو یبودم و فقط برا مارستانیفردا ظهر در ب  تا
به خانه   شی که حالش خوب شد آخر شب با پسرها میآورد عمه مر یم مارستانیفرزاد من را به ب

بود و هم زن عمو    دیروبه رو بشوم چون هم فرزاد و فر الد یچند ساعت نتوانستم با م نیا بازگشت در 
 الدیکنند قبل از مرخص کردن پدر به سمت اتاق م دایاز من پ یکرده بود سوژه زیکه دندان ت دایآ

 الدیدر را فشار دادم و وارد اتاق شدم م رهیداخل دستگ ایبه در زدم که با گفتن ب یشدم تقه  یراه
  دنیگرفت با د الکه سرش را با نیبود هم   یز ینشسته بود و مشغول نوشتن چ ز ی پشت م یصندل یرو

 زد و گفت:   یمن لبخند

 سالم مهتاب خانم  -

 اتاق را بستم و با لبخند گفتم:  در

 ن؟یخوب هست  الدیسالم آقا م-

 تر شد و گفت: پررنگ  الدیم  لبخند

 ممنون  -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 باشه  دنیبه پرس یاز یاحتماالً حال شما هم خوب هست فکر نکنم ن-

 انداختم و گفتم:  ریرا ز سرم

 نیا یچطور  دونمیمن واقعًا نم نیدر حقم کرد یمن واقعًا از شما ممنونم شما لطف بزرگ الدیآقا م-
 محبت شما رو جبران کنم 

 شد گفت:  یتر مرنگ حظه پر که لحظه به ل  یبرخاست و با لبخند  شیجا از

 خوشحالم پدرت حالش خوب شده  س؛فهی انجام وظ -
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خبر خوشحال   نیچقدر از ا دیدونی نم نیخبر خوب شدن پدر رو داد  یعصر وقت  روزیآره خدا رو شکر د-
خبر تلخ   هیداغونه و انتظار   میمن بعد از مرگ خواهرم حال روح  نی هست انیدر جر گهیشدم شما که د

 رو ندارم  

 زد و گفت:   یتلخ  لبخند

  امیخودم م  میکن نهیپدرت رو معا دیچند روز که با نیا نکهیو ا دونمیم-

 گفتم:  رتیح  با

 شما؟    یچ یواقعًا؟! آخه برا-

 بهتره   ینطور یا-

با   میخانه شد یو راه میگرفت یتاکس  مارستانیو حساب کردن ب یتشکر کردم و بعد از مرخص  رلبیز
و پدر را    دیایشب ساعت هشت به خانه ب الدیو قرار شد م دیتخت دراز کش یادر پدر را روکمک م

  یبرا  یخوب یبهانه  نیکه مادر اجازه نداد و ا ردیکند پدر چند بار خواست پرستار مخصوص بگ نهیمعا
 . نمی را بب الدیمن بود که باز م 

باز   الدیم یرفتم و آن را برا  فونیسر ساعت هشت زنگ خانه را زد با ذوق به سمت آ  الدیبود و م شب
اما نتوانست با لبخند   ردیکرد نگاهش را از من بگ یکردم وارد که شد نگاهش با نگاه من قفل شد سع

  ییبا راهنما  وبه خانه انداخت  ی به او گفتم که تازه متوجه شد و وارد خانه شد نگاه کل یخوش آمد
زد و سالم و    یلبخند الدیم دنیکرد پدر با د تیمادر آن را به سمت اتاق که پدر در آنجا بود هدا

کردند که شک کردم   یباهم برخورد م یم یصم  نقدریکرد که باعث تعجب من شد ا یگرم یاحوال پرس
 نه؟ ایدوست پدرم بوده  الدیم ایآ

 

حال پدر را خوب کرده بود باعث   نهی معاآمد و با   یسه روز که به خانه م  نیدر ا الدیلطف م به
تر شده بودند و قرار شد جمعه  ی م یو پدر صم الدیمدت م نیا یمن و مادر شده بود ط یخوشحال

 از او کند. یشام آن را دعوت کنند که تشکر حساب یرا برا الدی شب پدر، م
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شروع به  شگریو عروسش آنجا بودند بعد از انتخاب مدل مو آرا میعمه مر میرفت  شگاهیمادر به آرا با
برداشت و   میبود که باالخره دست از موها ری شد حدود دو ساعت درگ میدرست کردن صورت و موها

 بود گفت:  شیلب ها یکه رو   یبا لبخند مهربان

   نیخوشگل شد  یلیماشاهلل خ -

  نکهیبودند بعد از ا دهیر از من به اتمام رس زودت یتشکر کردم مادر و عمه کم رلبی زدم و ز یلبخند
سوار  میآمد رونیب  شگاهیاز آرا یبوق فرزاد همگ یبا صدا د ینکش یداخل پرو لباسم را عوض کردم طول

و احوال   المبا عمه و مادر س ییبا خوشرو دایزن عمو آ میدیرس  یوقت میو به سمت تاالر رفت میشد
وجه  چیاو بودم به ه ییسرد با من و عروس عمه سالم کرد که اگر من جا شهی کرد و مثل هم یپرس

 کردم.   یسالم نم

به سمت ما    یکه همان موقع پدر با کت و شلوار مشک می و نشست میانتخاب کرد یو صندل  زیمادر م  با
 زد و گفت:   یآمد لبخند

 دخترم چقدر خوشگل شده -

 برخاستم پدر را در آغوش گرفتم و گفتم:  میکردم و از جا یخنده  تک

   نی شد پیخوش ت  یلیشما هم خ -

  دیچی کف زدن و آهنگ در فضا پ  یگذشت که صدا یزد و کنار مادر نشست؛ ربع ساعت یپر مهر  لبخند
فاطمه   دمی را د یبرخاستم و از آن دور فاطمه و مهد میبود از جا یآمدن فاطمه و مهد ینشانه  نیو ا

  ذابو ج پی خوش ت  یل یخ یبا کت و شلوار خاکستر  یشده بود و مهد  بایز یل ی د خدر لباس سبز بلن
را در چشمان   ینشستند و خوشحال  یصندل   یآمدند هردو رو یم گریها به همدآن  یشده بود و هر دو

بود و آن هم مهسا   ینفر خال کی  ینقص بود اما تنها جا یو ب یعال  زیآن شب همه چ دمیدیآن دو م
  یصورتم خراب م  شیکردم و تمام آرا یاو بغض م  ادیچون با   ارمی کردم مهسا را به خاطر ن یبود سع

 کنند.  یخودمان حس م نی مهسا را ب یبه پدر دوختم حس کردم آن هم جا  یشد نگاهم را وقت

کرده بودند و  گرم یآورده بود که مجلس را به خوب ه یاز کشور ترک  یرقاص ها یشب پدر مهد آن
آن دو خوشحال شدند و بعد از آن  یو فاطمه دادند که حساب یبه مهد یبا ارزش  یکادو ها  نیهمچن

 آن جوجه خوردم.   نی سه نوع شام بود که من فقط ب
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آوردم و به پدر چشم  رونیب ی پدر سرم را از داخل گوش  یکه با صدا میراه بازگشت به خانه بود تو
 دوختم 

 ساعت هفت خونمونه   الدیفردا م-

 میلب ها ی لبخند رو الدیبا اسم م داً یخوشحال هستم جد الدیم دنیکردم بروز ندم که چقدر از د یسع
 آمدم   رونی مادر از فکر ب یآمد با صدا یم

 م؟ یدرست کن یمهتاب فردا شام چ یوا-

 فکر کردم و گفتم:  یکم

 پلو با مرغ   ای لوب-

 گفت:  یبا خوشحال  مادر

 می نگران شام باش  ستیالزم ن گهید میکنی رو درست م  نیهم هیآره عال-

 پسر با شعور و خوش برخورده  یل یچند روز که با او برخورد داشتم خ  نیتو ا هی خوب یل یپسر خ الدیم-

و   زنمیکه توانستم بکنم لبخندم را جمع کردم که پدر متوجه نشود چون اگر بفهمد لبخند م یکار  تنها
 . شودیخوشحال هستم مشکوک م نقدریا

 

طرح گل بود به تن   یآن با روبان مشک یانداختم بلوز قرمز که رو نهیبه خودم در آ یبار آخر نگاه  یبرا
 یرو  یمیمال شیآرا ختمیرا صاف کرده دورم ر  میبه پا کردم که موها   یو ساپورت مشک  دمیپوش

شدم و   روروبه   الدیمن چند بار با م هنکیتعجب کنم به خاطر ا یکردم که باعث شد کم  ادهیصورتم پ 
 سوال داشت... یجا نیو ا رسمی به خودم م ندفعهیوسواس نبودم اما ا نقدریا

آماده بود انداختم از صبح   زیشام همه چ یبه داخل آشپزخانه که برا یآمدم نگاه رونی اتاق که ب از
ت کردم ناگفته نماند چقدر مادر  درس  ییساعت ده تا االن سرپا بودم و کل شام و دسر را خودم به تنها

 فیپختم تعر دستاز  خوردیرا م میغذا الدیم  یخواست وقت یاصرار کرد تا به من کمک کند اما دلم م
پدر در را   می رفت الدیو با استرس همراه پدر و مادر به استقبال م دمیسه متر باال پر فونیآ یکند با صدا
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به   یآب راهن یکرد پ  شتریلب داشت استرس من را ب ی که رو یبا لبخند الدیباز کرد که م الدیم یبرا
را باال زده بود و صورت اصالح کرده که   شیبه تن داشت موها  یو شلوار مشک شیرنگ چشم ها

حرف   یدییپدر و مهره تأ یبود که باعث خوشحال ینی ریاو را جذاب کرده بود در دستش جعبه ش یلیخ
چشم از  دیبه من رس  یکرد و وقت  ی و با پدر و مادر سالم و احوال پرس بود وارد خانه شد شبشید یها

اجبار نگاهش را از من   یکه به پدر و اخالقش داشت متوجه شدم از رو یداشت با شناخت یمن برنم
مبل نشست و مشغول صحبت کردن با پدر شد به سمت آشپزخانه   یرو  دیاین شی پ  یگرفت که مشکل 
 آمده است...   میکرد به خواستگار  ینداند فکر م یهر ک دیلرز یکرده بود و م خی میرفتم دست ها

کردم و همراه   یاز چا یم یمسلط باشم فنجان ها را ن میکارها  یکردم رو یو سع  دمیکش یق یعم  نفس
مادر گرفتم و همان طور که قدم به قدم   یپدر و بعد جلو ی رفتم اول جلو ییراینبات و قند به سمت پذ

که  مگرفت  الدینکنم به سمت م یکه خراب کار  زدمی به خودم تشر م  رلبیز  رفتمی م الدیبه سمت م
 بود گفت:   شیلب ها یکه رو ی را برداشت و با لبخند  یمحترمانه فنجان چا

   خورمیممنون قند نم -

که پدر   یدور شدم کنار مادر نشستم و بعد از صحبت کردن و تشکر حساب  الدیتکان دادم و از م  یسر 
و مادر کنار او نشست من و   زی پدر سر م شهیشام را با کمک مادر آماده کردم مثل هم زی رد مبه او ک

قاشق  الدیکه م نیهم میشام را خورد  یگونه صحبت  چیو بدون ه میهم کنار هم نشست الدیم
 گفت:  ییداد با خوشرو هیتک  یرا رها کرد و به صندل  یغذاخور 

 خانم    بای دستتون درد نکنه ز-

 زد و گفت:  ینی لبخند دلنش مادر

 امشب دخترم درست کرده  یچون غذا ینوش جونت پسرم اما بهتره از مهتاب تشکر کن-

 انداخت و گفت:  یباال رفته به من نگاه یابرو با

 پس مهتاب خانم هم بلده غذا درست کنه؟  -

 کرد و گفتم:  ینازک کردم که پدر خنده  الد یم یچشم برا پشت

 زه یریهنر م  هی یاز هر انگشت قربون دخترم بشم که-
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 به او چشم دوختم  الدیم یپدر دادم که با صدا لیتحو یلبخند

 خوشمزه بود   یلیدستتون درد نکنه مهتاب خانم خ-

  زیبرخاستند من و مادر هم با کمک هم م شانیاز جا الدی گفتم که همزمان پدر و م  ینوش جان  رلبیز
برخاست و   شیاز جا الدیبود م ازدهی کیو بعد از شستن ظرف ها که ساعت نزد میشام را جمع کرد

 گفت: 

 من با اجازتون برم  -

 پسرم   یمودیم  شتریب-

 مادر داد و گفت:  لیتحو یلبخند

 برم بهتره   یخانم ول  بای ممنون ز-

با   میکرد  یاه آن را تا دم در خانه همر الدیبدرقه م یو برا میبلند شد مانیمن،پدرومادر از جا همزمان
  رونی بلند از خانه ب  یتکان داد و با قدم ها یمن دست یکرد و تنها برا یپدر و مادر دست و خداحافظ

 رفت. 

 

 هفته گذشت   کی

  هیچند بار قصد داشتم به او زنگ بزنم و به  یدنیداشتم و نه د ینه صحبت  الدی هفته با م  کی نیا در
شدم شنبه کسل کننده   یموضوع م نیا الی خیبه خودم ب  با او صحبت کنم اما بعد از تشر زدن یبهانه 

  رکتهنوز به ش دمیخواب  یم  شتریشدم و ب  یشرکت م الی خیخواست ب  ی بود که واقعًا دلم م ی
بهار از   دنی شدم و به سمت صاحب صدا برگشتم با د کوبخ یم میسرجا یدختر  یکه با صدا دمینرس

و   دیکش یق یبرداشت و به سمتم آمد نفس عم یبلند  یگام ها دیرا باال پر  میشدت تعجب ابروها
 گفت: 

 سالم  -

 زد و گفت:  یمه یاو خشک و سرد جواب سالمش دادم که لبخند نصف و ن مثل
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  میبا هم صحبت کن شهیم-

 داد  ی مچم انداختم ساعت عدد هشت را نشان م  یبه ساعت رو ینگاه

   ستی ساعت باز ن نیا یشاپ   یکاف-

 م یحرف بزن میتون یکه مداخل پارک  ستین  یمشکل-

  مکتین  یرو میشرکت شد کی پارک نزد یهر دو راه  یگونه صحبت  چیتکان دادم و بدون ه یسر 
 داد و گفت:  رونیب  یق یکه بهار باز نفس عم مینشست

 بهت بزنم    دیدارم که با یمهم ی مهتاب من حرف ها-

   شنومیم-

 انداخت و باز سرش را باال گرفت و گفت:  ر یرا ز  سرش

 ه یعیرف  یدر مورد آقا-

 کردم و با دقت به دهان بهار چشم دوختم  زیرا ت میگوش ها  یع یاسم رف با

 ه یضیو مر  ماریواقعًا آدم ب یعیرف یآقا  دمیفهم ری چند روز اخ نیمهتاب من ا-

  ؟یرو از کجا مطمئن شد نیا-

از مشکالت   یسر  هیبه خاطر  دمیند یدوستام هست که تا به حال از اون بد  نیاز بهتر یک ی حانهیر-
بود که خودش را سرگرم کنند من   یشغل کی ری خونواده مجبور شد چند روز کنار من باشه سخت درگ

  یآمد با آقا ی نبود و چند ماه سر کار نم یخبر   یعیرف  یکردم از آقا یشرکت خودمون رو به او معرف
آنجا کار کنند چند روز آنجا کار   حانهیر  امدهیبه شرکت ن  ی عیرف  یآقا یکه تا وقت صحبت کردم  یرستم

انگار از او خوشش آمد سربه سرش   حانهیر دنیشد با د دایپ یع یرف یآقا یکرد که سر و کله  یم
دارد دل باخت   قهبه او عال  یعیرف یآقا کردی ساده هم که فکر م حانهیکرد ر یم ی و با او شوخ زاشتیم

 یبه بهانه   حانهی دعوت کرد و ر رونی رو ب حانهیشام ر یعی رف یشب آقا کی نکهی و حرف دلش را زد تا ا
دوستش بودم پنهان کرد حدود ساعت دوازده بود که  نیاز خانه خارج شد و از من که بهتر گرید

از او نبود که تلفنم زنگ  یر نبود به او زنگ زدم تلفنش خاموش بود تا فردا صبح خب  حانهی از ر یخبر 



 انتقام 

236 
 

بود و گفت اگه جون دوستت برات مهمه باخودت   یعیرف  یشناختم آقا عیجواب دادم سر یخورد وقت 
 یو به خونواده  میبود یاتفاق  نی همچ ری سه روز و سه شب من و مادر درگ اری پول نقد ب  اردیلیم کی
را با سر وضع   حانهیآن روز ر  یپول را جور کردند و باالخره فردا اردیلیم کیآن هم  میگفت حانهیر

افتاده گفت   ی که چه اتفاق دمیاز او پرس ی وحشت کردم وقت حانهیر دنیدادند با د لیداغون به ما تحو
 تمام شد که حد نداشت   نیمن سنگ یکلمه برا نیا نقدری به او آزار رساندند ا نی اش امکه با پسرخاله 

 صورتش را پاک کرد و گفت:   یرو یها اشک

 خواهرت افتاد دلم خون شد  یکه برا یاتفاق ادی دیبه گوشم رس  حانهی ر انیجر  یمهتاب وقت-

بودم که   یقو یل یکنم اما خ هیبلند گر یبشم و با صدا  یهمه چ الیخی ب خواستیکردم دلم م بغض
با او صحبت کردم و او را آرام کردم و به او قول دادم  یشده بودم کم   رهیفقط با سکوت به بهار خ

داند به  یرا م یعل یبزنم و با او صحبت کنم که اگر خانه  یسر  حانهیمالقات به ر یدو برا یساعت ها
از   یکه سر دوستش آمده است انتقام سخت ییبهار هم مثل من به سرش زده بود که بال دیمن بگو

  نیرا در همچ  میکار خطرناک هست چون من هم پا نیکه من آن را منصرف کردم و گفتم ا  ردی بگ یعل
 یدیدر خوابت هم ند وقتچیکه ه دیآ ی به وجود م یبد یگذاشتم و اتفاق ها یراه

 

  یاجازه گرفتم و از شرکت خارج شدم تاکس ئسیرا کرده بودم از ر میساعت دو بود و من کارها کینزد
  دمیرس ی دادم و به او گفتم کجا هستم وقت امیپ الدیراه به م  نیرفتم ب مارستانیگرفتم و به سمت ب

و هنوز به در   گرفتمشدم شماره اتاق را از پرستار  مارستانیبلند وارد ب یدادم و با قدم ها رونی ب  ینفس
   دمیاز پشت سرم شن  الدیم ی که صدا دمیاتاق نرس 

 مهتاب خانم  -

 دادم و گفتم:   الدیم لیتحو یبرگشتم لبخند  الدیسمت م به

   الدیسالم آقا م-

 زد و گفت:   یهم در مقابل لبخند من لبخند آن

 سالم مهتاب خانم حالتون چطوره؟  -
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 ممنون  -

 مارستان؟یب  امیب  نیگفت یچ یبرا-

که سر خواهرم اومده سر اون هم اومده  ییهست دوست بهار بال میشرکت قبل  یاز منش یکی بهار -
 بهتره   دیایگفتم شما هم ب دونهیرو م  یآدرس خونه عل  یار انگ

 تکان داد و گفت:  یسر 

   میباشه پس بهتره بر-

به   یداخل نبود نگاه  ی گهید یجز بهار کس  میو وارد شد میبه در زد یتقه ا میسمت اتاق رفت به
شدم با   رهی گود و کبود شده بود و دوتا سرم دو طرف دستش زده بود خ شیچشم ها ریکه ز یدختر 
 گرفتم  حانهیبهار نگاهم را از ر یصدا

 ن یسالم خوش اومد-

 ممنون بهار  -

 که کنار هم بودند کرد و گفت:  یاشاره به دوتا صندل بهار

   دین یلطفًا بنش-

 شد و گفت:  رهی من خپر از اشک به  یبا چشم ها حانهیکه ر مینشست یصندل   یرو یدو هر

 بال سر خواهر تو هم اومده؟  نیهم-

 را بلند کرد و گفت:  ش یصدا یانداختم که کم نییرا پا سرم

 رو گفت  زیبا تو بودم؟ بهار همه چ-

 به عالمت مثبت تکان دادم که او ادامه داد   یسر 

   یر ی از اون پست فطرت ها انتقام بگ یخوایبهار گفت م -

 درسته -



 انتقام 

238 
 

 یاجبار سرم را باال گرفتم و به چشم ها یدست من را در دستش گرفت که از رو لرزان یدست ها با
 اش نگاه کردم  به خون نشسته

 نشو   ری تو رو خدا با اون آدم ها درگ ستندین  یخوب  یمهتاب اونا آدم ها-

 را از او گرفتم و گفتم:  نگاهم

 خواهرم رو کشتند  میچشم ها یجلو یرحم   یاونا با ب تونمینم-

  میمهتاب مقصر خودمون هست-

 شدم که او ادامه داد    رهیخ  حانهی و گنگ به ر جیگ

بال سرم اومد خواهر تو با پسرخالش دوست شد و اون    نیدوست بشم و بعد ا یمن خواستم با عل -
 بال سرش اومد  

و   دمیکش رونیب  انهحی دستم را از دست ر الدیم یشد که با صدا یاز گوشه چشمم جار  یاشک ی قطره
 را پاک کردم  میبا سر انگشت اشک ها 

  میاومد گهید زیچ هی یاما ما برا ستیحالتون خوب ن   دونمیم حانهیخانم ر-

 دهانش را قورت داد و گفت:  بزاق

   یخوای رو م  یخونه عل  قیآدرس دق دونمیم-

  میکن  دایرو پ یاون عوض میتا بتون  دیکن یبا ما همراه شهیاگه م-

گرفت   الدیآورد و به سمت م  رونی ب  یبه بهار انداخت که بهار از داخل کمد کاغذ کوچک ینگاه حانهیر
 ادامه داد  حانهیکه ر

داره   الیحدود چهارتا و دمیدارم و از خودش شن  ادیکه به   ییتا جا یهست ول   یآدرس خونه عل  نیا-
  کنهیفرار م  دیکن دای که اگه شما اون هم پ

 برخاستم   میت که من هم پشت سر او از جابرخاس  شی از جا الدیم

  یکرد یدر حق ما لطف بزرگ نکهیمهم ا-
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 به من انداخت و گفت:  ینگاه و

 مهتاب خانم  میبر-

 لب نشاند گفت:  یتلخ رو یانداختم لبخند حانهیبه ر  یبار آخر نگاه ی تکان دادم و برا یسر 

 تو رو خدا مواظب خودت باش  -

 . میاز آنجا دور شد الدیاز بهار با م یزدم و بعد از خداحافظ یلبخند

 

ساعت من    میحدود ن میاطالع داد ما کجاهست اریبه آقا شهر الدیکه م میشاپ نشسته بود  یکاف داخل
من به او  یکردم و وقت  یخودم احساس م یرو الدیم  نینگاه سنگ  یو هر از گاه میتنها بود الدیو م

  الدیبا م شد  دایپ  اریآقا شهر یباالخره سر و کله  دیدزد یرا از من م  شیها چشم عیکردم سر ینگاه م
نشست و بعد از سفارش با    یصندل   یکرد رو یگرم  یسالم و دست داد و با من سالم احوال پرس

 لب داشت گفت:  یلبخند که رو

 خبر خوب براتون آوردم   هی-

 که او ادامه داد   میشد رهی خ اریبه دهان آقا شهر یکنجکاو با

  میدعوت یفرداشب مهمون-

 گفت:  الدیکه م میشد  رهیخ  اریبه آقا شهر رتیح  با

   م؟یدعوت شد یمهمون  هیبه   یچ یعنی-

 پررنگ تر شد و گفت:  اریآقا شهر لبخند

 گرفته  یکه اون دختر آدرس داده بود مهمون یی همون جا الیفردا شب داخل و یعیرف  یعل-

   م؟یبش الین ووارد او یخب ما چطور -

  نیهمچ ی شدم برا  یمیصم  قشیبا من در ارتباط هست به هر حال با رف  ینداره دوست عل  یکار -
  م؟ی بزن اشنهی دعوت کرده چرا ما دست رد به س  یمهمون  نیخودش ما رو به ا  یوقت ؛ییروزها
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 به من انداخت و گفت:  ینگاه الدیم

 ن؟ یای ب دیتونیمهتاب خانم شما م-

 انداختم و گفتم:  نییرا پا سرم

 با پدرم صحبت کنم  دیبا دونمینم-

 زد و گفت:   یلبخند الدیم

 اونش با خودم  -

 شدم که او ادامه داد    رهیخ  الدیبه م یسوال

   کنهی که پدرت مخالفت نم دونمیاومده تو ذهنم م یفکر  هی-

 انداخت و گفت:  اریبه آقا شهر ینگاه

 خوب در مورد فردا بگو -

 ت: کرد و گف  یسرفه  تک

اما مهتاب خانم رو نه و   شناسهیهست به هر حال من و تو رو م یز ی اشکان ادم ت ی دونیخودت که م-
   نیکه انگار نامزد هست دیرفتار کن یاونجا طور  میمجبور نکهیا

گفت و   یکلمه را به عل نیبا شجاعت ا الدیاون روز افتادم که م ادی بست  خی میکلمه نامزد دست ها  با
دانستم حاال هم که  یرا نم لشیخوشحال شدم که خودم دل الدیم یشجاعت و جمله  نیچقدر من از ا

   دیباز هم قلبم لرز مینامزد هست میوانمود کن دیفردا با

 نداره   یب یباشه ع -

 شد   دهیبرخاستم که نگاه آن دو به سمت من کش  میتازه کردم و از جا  ینفس

 برم   گهیمن د-

 برخاست و گفت:   شیاز جا عیسر الدیم
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 برسونمتون  دیمهتاب خانم بزار-

 برخاست و گفت:  ش یاز جا اریمخالفت کنم که آقا شهر خواستم

 اونجا کارت دارم  ایب یخونه تو هم مهتاب خانم رسوند  رمیم میمستق گهیاوردم د نی من ماش-

و به   میشد  نی هر دو سوار ماش یتکان داد و به من اشاره کرد که حرکت کنم بدون صحبت  یسر  الدیم
نگفت آخر   یز یدر سر دارد اما چ یکنند که چه نقشه  یمنتظر ماندم تا او صحبت میسمت خانه رفت

 و خودم سکوت را شکستم اوردمیطاقت ن 

 ن؟یدار یچه نقشه -

 چشم نگاهم کرد و گفت:  یگوشه  از

  رونی شما رو شام ببرم ب خوامیم گمین م به پدرتو-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه میشدم که اون ن رهی خ الدیزده به م  رونیاز حدقه ب  یچشم ها با

 شده؟  یز یچ-

 رون؟ یمن با شما شام برم ب  زارهی بابا به نظرت م ن؟یگ یم یمعلوم هست چ -

 باال انداخت و گفت:  ی شانه

 آقا هست چرا نزاره؟  نیخانم و حس  نیری بفهمه ش یوقت-

 را از او گرفتم و گفتم:  نگاهم

 زاره ی م ادیاون موقع به احتمال ز کنهی ش فرق م مسئله نیخب ا-

 کرد.  ادیرا ز  نشیزد و سرعت ماش یلبخند

 

  یز یاز چ کهیلب داشت در حال  یروز بعد از اتاق که خارج شدم با پدر روبه رو شدم لبخند رو صبح
 و گفتم:  دمیپدر را بوس یزدم و گونه   یلبخند دیرس  یحت به نظر مو نارا نیغمگ
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 بابا جون   ری صبح بخ-

 زد و گفت:  یمحو لبخند

 دخترم   ری صبح بخ-

 شدم گفتم:   یم یطور که به سمت آشپزخانه راه همان

 بابا جون؟  یصبحونه خورد-

 پشت سر من وارد آشپزخانه شد و گفت:  پدر

 .میهم من و هم مادرت صبحونه خورد-

 شدم و گفتم:   رهی تعجب به پدر خ با

   ن؟یو صبحونه خورد  نیشد داریب  یشما ک -

 آن نشست و گفت:  یو رو دیکش  زی را از پشت م  یصندل

 زنگ زد الدیآقا م شبید-

 تفاوت خودم را نشان دهم که پدر ادامه داد   یکردم ب یبست اما سع خیتمام بدنم  الدیاسم م با

 رون ی امشب تو رو ببره شام ب خوادیگفت م-

 دهانم را قورت دادم و به سمت پدر برگشتم و گفتم: بزاق

 ن؟یفکر نکنم شما اجازه بد -

 رونی شام ب یبر  الدیبا م ادی منم فکر نکنم بدت ب-

 کردم خون سرد باشم و گفتم:  یسع

 م هست  آقا ه  نیو حس   نیریخب ش -

 باال انداخت و گفت:  یابرو
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 به شماها داره؟  یچه ربط الدیوسط م نیو ا-

 آقا در ارتباطه نیبا حس-

 باال انداخت و گفت:  یابرو

 الدهیندارم مشکلم م نیری و ش ن یبا حس  یمن مشکل-

   الد؟یآقا م یچ یبرا-

   ن یشما دوتا تنها هست یببرم انگار  رونی شام مهتاب رو ب  خوامی که اون زنگ زد و گفت م ینطور یآخه ا-

 شدم و گفتم:  هول

   ن؟ی به دخترتون شک دار یعن یشما  ه؟یحرفا چ  نینه بابا جون ا-

 زد و گفت:  یلبخند

مرد برخورد   هی با   یداره که چطور  یپدر حساس  هی دونهیحرفاس و م  نیدختر من عاقل تر از ا دونمیم-
 باشه    نیسنگ یکنه و چطور 

 : زدم و گفتم  یلبخند

 راحت باشه   التونی بله بابا جون خ-

 برخاست و گفت:   شیجا از

   یباش رونی ب یاز دو ساعت حق ندار  شتریکه ب یدونیخودت م  یول  یبر  زارم ی باشه م-

 کرد و گفت:  زی م یبه آش رو یپر رنگ تر شد که پدر اشاره  لبخندم

 بگو تا برسونمت  یتو هم بخور آماده شد میمن و مامانت آش خورد-

  گریموضوع د نیکه پدر با ا دمیکش  یرفت نفس راحت رونیتکان دادم که پدر از آشپزخانه ب  یسر 
 بکنم.    دیبا کاریندارد و فقط فکر و ذهنم را به امشب دوختم که چ یمشکل
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به سمت شرکت رفتم در  نیلباس از خانه خارج شدم و سوار ماش ضیاز خوردن صبحانه و تعو بعد
راحت بود که  الشیرو ندم و خ  الدیبه م  یلیشب کرد که خ یبرا یینها یراه پدر سفارش هاتمام  

  الشیآقا هم خ  نی و حس نیر ی از بابت ش گریاست و از طرف د یپسر مطمئن و قابل اعتماد الدیم
 موضوع نداشت.  نیبا ا  یو مشکل بودراحت 

 

گرفتم  یدوش مختصر  قهیبه حمام رفتم و در عرض ده دق میاز شرکت به خانه آمدم و مستق بعد
  یدهایکج با مروار یآن دکلته  یبود و باال   یو آب یاز رنگ مشک یبی ام که ترک یبلند مجلس  راهنیپ

  ردمدادم و آن را باال به شکل پرنسس درست ک زیر یرا فرها میکار شده بود به تن کردم موها دیسف
  یمیمال  شیسرم قرار دادم و آرا یدر آن مخلوط شده بود رو یو مشک   یاز آب یکه هاله  یرهایموگ
مانتو و شالم را از داخل کمد   عیهمراهم داد سر  یبه گوش الدیکه م یامک ی کردم با پ ادهی صورتم پ یرو

 زدم و گفتم:  یمادر لبخند دنیدوشم از اتاق خارج شدم با د یرو فیبرداشتم و بعد از انداختن ک

 رم ی مامان من دارم م-

 به من انداخت و گفت:   قیدق ینگاه مادر

 ! یخوشگل شد-

مادر ماند همان طور که با   یگونه  یکه اثر رژ لبم رو دمی مادر را بوس  یپر رنگ تر شد و گونه  لبخندم
 کردم گفتم:  یدستمال رژلب را پاک م

 ساعت ده خونه هستم -

 تکان داد و گفت:  یسر  مادر

 قط مراقب خودت باش  ف-

  نیرا تند کردم و به ماش میقدم ها الدیم نیماش دنیآمدم با د رونیگفتم و از خانه ب  یباشه   رلبیز
 نشست و گفت:  شی سرجا خ یسوار که شدم تازه متوجه حضورم شد و با لبخند س دمیرس الدیم

 سالم مهتاب خانم  -
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داده بود  حانهیکه ر یشد که به آدرس را روشن کرد حدود ربع ساعت  نیماش الدیکردم و م  یسالم
 استرس گرفتم.  ی نقشه را گفت که حساب  الدیدر راه م میدیرس

از داخل  یخم شد و جعبه   نیپارک کرد و به سمت داشبورد ماش گرید یها نی را در کنار ماش  نیماش
 آورد و به سمت من گرفت و گفت:  رونیآن ب

   ایب-

 گرفتم و گفتم:  الدیجعبه را از دست م رتیح  با

  ه؟یچ نیا-

   ینیب یبازش کن م -

 اندازه گوجه گرد شد   میدوتا حلقه داخل جعبه چشم ها دنیجعبه را باز کردم و با د در

 هست؟   یچ یها براحلقه نیا الدیآقا م-

 م یکه مادورغ گفت شنیاخه اونجا همه متوجه م میرو داخل دستمون بنداز  نایا میمجبور-

خود را از داخل جعبه   یهم حلقه  الدیآوردم م  رونی باال انداختم و حلقه را از داخل جعبه ب یابرو
نفس   میشد ادهیپ  نیکار را کردم و هر دو از ماش نیآورد و داخل انگشتش فرو کرد من هم هم رونیب

 گفتم:  رلبیو ز دمیکش ی قیعم

  یهست یآروم باش تو قو-

 نگاهم را به او دوختم  الدیم یصدا با

 میتا بر نیاگه آماده هست-

  شیرا در چنگال دست ها می بازو الدیتکان دادم و دو قدم به جلو برداشتم که همان موقع م یسر 
حلقه کرد و با    شیگرفت و وادارم کرد به عقب برگردم خواستم دهان باز کنم که دستم را دور بازو

 لبخند گفت: 

   اریدر ن  یباز  عیضا-
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 .م یرفت  الیبلند به سمت و یشدم و با قدم ها  شیمتوجه کارها تازه

 

دهانم را  یبه سخت ال،یهمه آدم و منظره و چشم انداز و نیا دنید یباز مانده بود از تماشا دهانم
دست  الدی برخاست و با م  شیما از جا دنیبا د میرفت اریبه سمت آقا شهر الدیبستم و خون سرد با م 

 هم به من انداخت و گفت:  یداد نگاه

 سالم مهتاب خانم  -

 به عالمت سالم تکان دادم و گفتم:  یسر 

   ار؟یآقا شهر  نیخوب هست-

 زد و گفت:  یلبخند

 ممنون  -

 به لباسم کرد و گفت:  ی اشاره

   د یدرخشیلباس م  نیبا ا نیخوشگل شد  یلیامشب خ-

 کردم و گفتم: یخنده  تک

 ممنون   یل یخ-

  یعسل یو چشم ها دیقدبلند و چهارشونه که پوست سف  یکه پسر  مینشست یصندل یرو دالیم با
را باال انداخت و بعد از سالم  شی از ابروها یک ی الدیمن و م دنیدست داد و با د اری داشت با آقا شهر

 گفت:  ی و احوال پرس

   ؟یمرغ ها شد یتوهم؟ تو هم قاط الدیم-

دستش را دور کمرم انداخت   الدی جمله حرص تمام وجودم را پرکرد و در کمال تعجب م نیا دنیشن از
 و من را به خودش چسباند و گفت: 

   مهیهمه زندگ  ین یبی که تو م یدختر  نینگو اشکان ا ینطور یا-
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بسته بود به خودم تشر زدم و   خی الدیم یبا جمله  میکردم خونسرد باشم اما دست و پاها یسع
 گفتم: 

 س  همش نقشه نایباش چته اآروم -

 انداخت و گفت:  ینگاه  الدیدست من و م یبه حلقه رتیبا ح  اشکان

   ن؟یشما نامزد کرد-

 گفت:  یبه عالمت مثبت تکان داد که او با دلخور  یسر  الدیم

   نمیرو بب تی که آرزوم بود خوشبخت یدونستیپسر؟ م یچرا من رو دعوت نکرد -

 گفتم:  یو با لبخند مصنوع  چسباندم الدی خودم را به م  شتریب

   ؟یجشن نامزد یبرا نیچرا آقا اشکان رو دعوت نکرد زمی عز-

 شود اما زود خودش را جمع و جور کرد و گفت:   رهیبود که با تعجب به من خ  الدینوبت م ندفعهیا

  میکن  یاشکان رو دعوت م یعروس یبرا شاهللیا-

از ما دور شد من و   کیکوچ یمعذرت خواه هیتعجب و دلخور هست اما بعد از  یمعلوم بود کم هنوز
خود حس کردم سرم را باال گرفتم و  یرو اریآقا شهر نیکه نگاه سنگ مینشست  یصندل  یهم رو الدیم

 گفتم: 

 شده؟   یز یچ-

   دیکن  یباز   نیخوشم اومد دوتاتون خوب بلد بود-

 زد و گفت:  یپوزخند الدیم

   میبکش یاون عوض یبرا میخوایکه م هست یمهم نقشه -

آوردم و  رونی ب  فیشد از داخل ک دهیآنها به سمت من کش یهمراهم نگاه هر دو یگوش  یصدا با
معذرت   هی آن ها انداختم و با  یبه هر دو  ینگاه میبود ن  نیری انداختم ش یگوش یبه صفحه  ینگاه
 رفتم دکمه سبز را زدم و با حرص گفتم:  اط یبه سمت ح  یخواه
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   ن؟ی ریجانم ش -

 سالمت کو؟  -

 و گفتم:  دمیکش یپوف کالفه

   نیری سالم ش-

 معرفت شده  یب داً یسالم به دوست خودم که جد-

   نی ریاوف ش -

 بلند گفت:  یصدا با

   ؟یرفت یمعلوم هست کدوم گور   ن،یریحناق ش  ن،یریکوفت ش  ن،یریزهرمار ش -

 ترس گفتم:  با

 دم در خونه؟  ینکنه رفت-

 تازه کرد و گفت:   ینفس

  میدوهزار نکهینه زنگ خونتون زدم مامانت جواب داد خدا رو شکر خودش شروع کرد به حرف زد و ا-
   یرفتیگفت لو م ینم  یز ی اگه مامانت چ یمن  شیو مثالً پ یست یافتاد تو خونه ن

 گفتم:  رلبیو ز دمیکش  یراحت  نفس

 خدا رو شکر  -

   ؟یحاال کجا هست-

   دمیم  حیتوض  زیبرات همه چ شتیپ امیفردا عصر بعد شرکت م-

 و گفت:  دیکش یپوف کالفه

 خوب باشه مراقب خودت باش   یل یخ-
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 طور   نیتو هم هم-

 خدافظ  -

  خی یعل  دنیکه تمام بدنم با د چشم تو چشم شدم یکه برگشتم با عل  نیرا قطع کردم و هم  تماس
 بست. 

 

کرد که آخر به   دایطور ادامه پ نی دو قدم به سمتم برداشت که ناخداگاه دو گام به عقب رفتم هم یعل
خوشحال به من چشم دوخت و آهسته آهسته دستش را باال  یو اما کم   رتی با ح  یخوردم عل وارید

 : دم یو غر دمیصورتم گذاشت که سرم را عقب کش یآورد و رو

 رو به من نزن   فتی دست کث-

 انداخت و با تشر گفت:  نیی که در هوا مانده بود مشت کرد و پا دستش

   یهنوز همون دختر گستاخ و زبون دراز -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ین یسگ هم بب  یحاال حاالها زوده اون رو یعیرف  یآقا یدیکجاشو د-

 زد و گفت:  یکج  لبخند

   یباش یدختر خشن  نقدریا ادیبهت نم -

 و دختر خشن هم شدم به لطف ت -

   یکرد نهیچشمت به خواهرت دست زدم ک یجلو ه؟یچ-

که فقط ادعا مرد بودن   تی شخص  یارزش و ب  یآدم ب نی در برابر همچ  دیاما نبا دیبه جوش رس  خونم
 خونسرد گفتم:   یلیکنم که نقطه ضعف دستش بدم خ  یرا خال  تمیعصبان  کنهیم

  یکرد به هر حال کم کار  نهیهم ک دیو ناموس نبرده با رت یاز غ  ییکه بو یآدم  نیآره نسبت به همچ -
   ینکرد
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 انداخت و دوباره باال گرفت و گفت:  ن ییرا پا  سرش

 نکن   نکارویمهتاب با من ا-

   یو اسمم صدا بزن یکلمه خانم رو بردار  یکه بخوا  نمیب ینم  یلیمهتاب نه مهتاب خانم دل-

   یعوض شد یلی تو خ-

بشم و دور و برم رو نگاه کنم که چقدر آدم   داریب  یهمش به لطف تو بوده که از خواب خرگوش نایا-
 پست فطرت وجود داره

 و گفت:  دیحرص کش  یاز رو ینفس

 خودم رو گرفتم که دندوناتو تو دهنت خرد نکنم  یجلو  یلیمهتاب خ -

قلبم به تپش افتاد از  را دو طرف من قرار گرفت و من را حصار کرد که شیآن دوتا دست ها کی و
 فشرده اش گفت:  یدندان ها یالبه ال

  ارمیاوردم سر تو هم ب  حانهیکه سر مهسا و ر یینکن همون بال یکار -

 زد و گفت:  یشدم که پوزخند رهی خ یترس و وحشت به عل با

 حانه؟ ی مالقات ر مارستانی ب یرفت  دونمینم ینکنه فکر کرد ه؟یچ-

 تو..-

 صحبتم آمد و گفت:  انیم به

   حانهیجنازه ر  عیفردا برو تش-

 شدم و ِمن ِمن کنان گفتم:   رهیخ  یبا وحشت به عل  رفتی م نیی باال و پا کیاتومات  امنهیس ی قفسه

 ؟یتو..تو..اون دختر رو کشت-

 فاصله گرفت و گفت:  یمن کم از

  بستمیم شهیهم یبهتر بود دهنش رو برا   کردی م یادرویز یل یخ-
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 حلقه بست با نفرت گفتم:  میدور چشم ها اشک

خدا لعنتت    ی پست یل یاون دختر نسوخت؟ خ یدلت برا  ؟یهان؟ وجدان ندار  ی هست یتو چطور آدم-
 کنه 

  الدیشود و به سمت م کوبخی م  شیباعث شد سرجا الدیم یشود که صدا ک یبه من نزد خواست
 من را به سمت خودش کشاند و گفت:  با اخم بلند به سمت ما آمد و دستم را گرفت و الدیبرگرد م

 ؟ یدار یچرا دست از سر نامزدم برنم  یعل-

 انداخت و گفت:  الدیکامل به م ینگاه هیکامل به من و  ینگاه هی یعل

که نسبت    یحاال مونده انتقام ید یعشق من رو که دزد میکرد ارتی باالخره ما شمارو ز  الدیبه به آقا م-
   یر یبگ  یبه من و عموم دار 

 زد و گفت:  یپوزخند الدیم

   نمیشی فکر نکن ساکت م رسمی به موقعش به حساب تک تکتون م-

 زد و گفت:  یلبخند هی یعل

   یکن ی م یتالف یفقط نگاه کن  یکه بخوا  یستین  یآدم دونمیم-

 تر شد و گفت: پر رنگ  الدیم  پوزخند

 ارم یشرفت م  یب یسر تو و اون پسر خاله  ییهستم و چه بال یچه آدم یدون یخدا رو شکر که م-

 کرد و گفت:  یخنده  یعل

بابات   فیمثل غالم قبول نکرد ح  یمرد هیبابا و مامانت کشتم چون اون مامان احمقت  ه؟یخب چ-
 تا مرگ رفت   ی زن  نیهمچ یکه پا

 میرا در چنگال دست ها شی هجوم ببرد که بازو یشده بود خواست به سمت عل  یکه حرص الدیم
 گرفتم و گفتم: 

 تو رو خدا  الدیم-



 انتقام 

252 
 

 بلند گفت:  یکنند با صدا یتواند کار  ینم دیکه د الدیم

 ار ی ن فتی اسم مامانم به زبون کث یعوض-

 

 و گفت:  دیخند یعل

مثل غالم رو انتخاب   پیمرد خوشت  هیاون قدر مامانت ساده و خل بود که نتونست  گم؟یمگه دورغ م-
 مثل بابات   یعرضه و دست پاچلفت  یمرد ب  هیکنه رفت با 

نتوانست خودش را کنترل کند و به  گریآمد د یم رون یدود ب  الدیاز دهان و دماغ م بندمی م شرط
 بلند گفت:  یشد با صدا نینقش زم یزد که عل  یمشت به صورت عل هیهجوم آورد و  یسمت عل 

   ادیم رونی مان و بابام از زبونت ببار آخرت باشه اسم ما-

اش را به  انگشت اشاره  الدیلبش که پر خون بود گذاشت که م یزانو نشست و با انگشت رو یرو یعل
 گرفت و گفت:  یسمت عل 

با کتک و دعوا هست   زیهمه چ  کردی مامان من رو نداشت فکر م اقتی ل چوقتی ه یاون غالم عوض-
منتظر   نمیشی من ساکت نم  نیطرف شد  یکنم که با ک  یثابت م رتتی غ یاما من به تو و اون عمو ب

   دیباش ادیکه سرتون م ییبال

 بلند شد و گفت:   شیاز جا دیخند  یهمان طور که م یعل

 منتظرم -

 زد و گفت:  یشخندین الدیم

   ینی بی حاال م-

به   یآقا با نگران  اریشهر میشد الی گره زد و با هم وارد همان و سمت من آمد و دستش را در دستم به
 سمت ما آمد و گفت: 

 ن؟ یدور کرد نقدریشد؟ چرا ا یچ-
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 و گفت:  دی کش یکالفه پوف الدیم

   میدیرو د  یاون عوض-

 ؟ ی عیرف  یعل-

 آره  -

 تازه کرد و گفت:  یآقا نفس اری شهر

 میکن یبهتره نقش رو عمل-

   ه؟یخوب نقشه چ-

زنگ   سیبه پل دیتو با الدیاونجا م   رمی پر از محموله اصلحه است با اشکان م ادیم  ونیکام هیپنجشنبه -
و مهتاب تو هم  ردیارتکاب جرم بگ  نیمهمه تا اونا رو در ح  یل یخ  یغالم و عل یچون محموله برا  یبزن 
   یرو سرگرم کن نیام یبر  دیبا

 اخم کرد و گفت:  الدیم

 خطرناکه بهتر مهتاب خانم دخالت نکنه  یلینقشه خ نیا ار ینه شهر-

 باشم  خوامیمنم م الدینه آقا م-

 آقا انداختم و گفتم:  اریبه شهر ینگاه و

   ستین  یباشه مشکل-

 شد و گفت:  ظی غل شیاخم ها الدیم

 اره یسرت م ییبال هی  ییهوی ست ین  یآدم سالم نیاما مهتاب ام-

 نیمن خودم خواستم وارد ا ام یبه کارم نداره تو رو خدا بزار ب   یکه پام نزارم رو دمش کار  ی تا وقت-
 .  امیاز پس خودم بر ب  تونمیرو بدم من م  یاحتمال هر اتفاق دیبشم پس با یباز 
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طرف خوشحال شدم که  هیاز  دیکوب  یم امنه یشد که قلبم به شدت به س  رهیبه من خ یبا نگران  الدیم
آقا هر دو به او چشم  اری شهر یتعجب کرده بودم که چرا به فکرمه؟ با صدا  گهیز طرف دنگرانمه و ا

 م یدوخت

نبره چون   میدیاز نقشه که کش ییتا بو نی ام شیپ  برهیتو رو م الدیخب پس حواستون باشه م یل یخ-
  گهیاگه مهتاب خانم اونجا باشه د  یول رهی از اون خبر بگ تونهیداره و م سی دوست تو پل  هی نیام

  حترا یلی خ  نیو ام  یعل میکن  ریغالم رو دستگ  میو اگه بتون ست یحواسش به زنگ زدن به دوستش ن
 .  فتهیتر تو چنگمون م 

  میاون رو لو بد میرو غالم که بتون میآره فعالً تمرکز کن -

به من  ی نگاه  مین الدیتو راه م  میبه خانه بازگشت میلب به غذا نزد الدیاز شام که نه من و نه م بعد
 انداخت و گفت: 

 مهتاب خانم  -

 چشم دوختم که ادامه داد   الدیم به

 ن یخوشگل شد یل یلباس خ نیبا ا-

 گفتم:  رلبی که خوشحال شدم و ز ارم ی خودم ن یکردم به رو یآب شد سع لویک لویتو دلم ک قند

 ممنون   یل یخ-

 زد  میبشم که صدا ادهیپ نیو تشکر خواستم از ماش   ی و بعد از خداحافظ می نکرد  یخانه صحبت تا

 مهتاب خانم  -

 بله؟  -

   حانهیجنازه ر  عیتش میریدنبالتون م امیفردا عصر م -

 را بستم.   نیتکان دادم و در ماش یسر 
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راه  تو میمختصر به سمت بهشت زهرا رفت یدنبالم آمد و بعد از سالم و احوالپرس الدیاز شرکت م بعد
که آن را به  دمیچهار مرد د یشانه ها ری از آن دور تابوت را ز میدیرس  یو وقت می دیدسته گل خر هیهم 

را داخل قبر گذاشتند   هو بعد از خواندن قرآن جناز میآرام و شمرده به سمت قبر رفت  بردندی سمت قبر م
  یقبر با زجه با دخترش خداحافظ یافتادم که مادر لبه  ی مهسا م  ادیصحنه آنجا وحشتناک بود چون 

خاک تنها گذاشت چقدر آن صحنه برام سخت بود  ریلرزان دخترش را ز  یو پدر با دست ها کردیم
هنوزه نتوانست   هخاک کمرش شکست و هنوز ک ریدخترش ز دنیچون پدر مغرور و متعصبم با د
من هست که هنوز زنده   دیدانم اگه هم مقاومت کرده فقط به ام یخودش را جمع و جور کند و م

با چادر    یشد نگاهم را به سمت زن ادیز  نیو ام ینسبت به عل امنه یآن روزها نفرت و ک ادیهستم با 
و دوتا   د یاز راه رس یگر یکه زن د زدی افتاد چند بار به سر و صورتش م زدیو زجه م هیکه گر یمشک

آشنا هر دو به سمت او   کی یکرد با صدا  یآن زن را گرفت و آن را با حرف زدن آرام م یدست ها
 میبرگشت

 سالم  -

به بهار که الغر و پوست استخون شده بود نگاه کردم صد و هشتاد درجه با بهار چهار ماه  رتیح  با
 گفتم:  یفرق کرده بود به سمت بهار رفتم و با لبخند تلخ  شیپ

 بهار حالت خوبه؟-

 شود و من را در آغوش گرفت و گفت:  ری بهار سراز یجمله را بگم که اشک ها  ن یبود هم یکاف  انگار

من درد و دل  یکه پا به پا یدوستم رو از دست دادم کس نیالم خوب باشه؟ بهترح  یمهتاب چطور -
  کردیم

 صبر بده  حانهیخدا به تو و خونواده ر  دوارمیام-

 را پاک کرد و با نفرت گفت:  شیبا سر انگشت اشک ها بهار

  حانهیکنه که داغ رو به دل من و خونواده ر کارشیهست خدا بگم چ یعل کهیسر اون مرد  ری همش ز-
 گذاشت  

 بهار گذاشتم و گفتم:  یشانه  یرا رو دستم
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 حق نشسته.   یباش و آرومش کن خدا جا حانهی ر یخودتو ناراحت نکن فعالً کنار خونواده -

قبر   یدسته گل ها را رو الدیم حانه یتکان داد و به سمت چندتا زن رفت بعد از خاک کردن ر یسر 
کردم   ی را گرفته بود سع میبغض راه گلو میشد نیبا هم سوار ماش تی شت و بعد از گفتن تسلگذا

 گفت:  الدیکه م نیاما نتوانستم و هم زمی اشک نر

 مهتاب خانم حالتون خوبه؟  -

خاک بود و مادر و پدرم چقدر زجر    ریآن روز که مهسا ز  زیو همه چ ختمیاشک ر یباران بهار  مثل
داد و در آخر   یم یکرد و من را دلدار  یهم بنده خدا سرتا پا گوش م  الدیگفتم م الدیرا به م دنیکش

 گفت: 

  میاونجا حرف بزن  م یشاپ هست بهتر بر ی کاف هی کینزد نیهم-

 را پاک کردم و گفتم:  میها اشک

 م بهش قول داد شبید نیری ش شی برم پ  خوامیممنون م-

آقا افتادم و انگار خوره به جونم  اریشهر ادیراه   نیراند در ب  نیری ش یتکان داد و به سمت خانه  یسر 
 پا اون پا کردم که آخر به زبان آوردم   نیافتاده بود؛ آن قدر ا

 الد؟ یآقا م-

 چشم نگاهم کرد که من ادامه دادم  یگوشه  از

 ه؟ یو غالم چ یآقا با عل اری مشکل شهر-

 زد و گفت:  یمحو لبخند

 عمومه  اریشهر-

 کرد و گفت:  یشدم که خنده  رهی خ  الدیبه م رتیح  با

 عموم هست؟  اریشهر یواقعًا متوجه نشد-

   یآقا ندار  اریبه شهر ینه اصالً شباهت-
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 زد و گفت:  یمحو لبخند

 بابام بوده  یبرادر ناتن  ستیمن ن یواقع یچون عمو  گنیرو م نیهمه هم-

 اختم و گفتم:باال اند یابرو

  کنه ی حال به فکر برادرش هست و داره کمکت م  نیبا ا  نطور؛یپس ا-

 طور من. نی دوست داشت و هم یلیبابام رو خ -

 خوبه  -

 رفتم.  نیری کردم و به سمت خانه ش یخداحافظ  دمیکه رس نیهم

 

زد و  یمن لبخند  دنیچهار چوپ در ظاهر شد با د نی ب نیری در باز شد و ش ع یزنگ زدن خانه سر با
 گفت: 

 معرفت   یب  یبه به سالم مهتاب خانم... خوب-

 را در آغوش گرفتم و گفتم:  نی ریخانه شدم و ش وارد

  کنهیسالم خانم غرغرو که هنوز پام نزاشتم تو خونه داره شروع م -

 حرص من را از خودش جدا کرد و گفت:  با

 مهتاب  یبد یل یخ-

اخم   نیریکه نشستم ش نیهم می در را بست و هر دو به سمت مبل رفت نیریکردم که ش یخنده  تک
 کرد و گفت: 

 ی کنی م یطور از من دور  نیاومده تو هم الدیاون دکتر م یاز وقت-

 انداختم و گفتم:  نییسرم را پا  یشرمندگ  با

 چند روز سرم شلوغ بود   نیجان من رو ببخش واقعًا ا نیری ش-
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 گفت:  یبا کنجکاو  نیریش

  میخب بگو تا ما هم بدون-

 تازه کردم و گفتم:  ینفس

   دمیشنبه بهارو د-

 گفت:  رتیح  با

 بود و با تو لج بود؟  یکه تو او شرکت قبل  یهمون-

 به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم:  یسر 

هم اومد و بهار هم   حانهیکه سر مهسا اومده سر ر ییهمون بالها حانهیداره به اسم ر یدوست هیبهار -
  دیهست ازش بع  یدختر کله شق  ی متنفره باهاش حرف زدم ول  یدر به در دنبال من بوده و گفته از عل

 رو نفله کنه    نیو ام  ینبود بزنه عل

 داد و گفت:  هیبه مبل تک   نیریش

اما اون  هیخوب   یلیمرد خ  یع یرف  یعل میما رو باش که فکر کرد شنیم دایپ  یهاعجب آدم  یوا-
 ده یهم درس م طونیبه ش  کهیمرد

 زدم و گفتم:  یتلخ  لبخند

 رو بگم   انیجر هیبق یاگه اجازه بد-

 باشه بگو  -

را کشته تعجبش ده برابر شد اصالً انتظار   حانهیر  یعل دیشن   یگفتم وقت ن یریبه ش  ازیتا پ  ری س زیچ همه
دل نازک و   یدختر  نیری کرد ش  هیاو گر یبرا یتلخ باشه و کم  نقدریسرنوشتش ا حانهی نداشت که ر

اشک   وتوانند خودش را کنترل کنند  یشنود نم   یم ریغم انگ  یها انیجر نیا  یهست وقت یاحساس
 . زدیریم

 را پاک کرد و گفت:  ش یاشک ها نیریش
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  دایشد دوباره سر و کله اش پ  یاز شرکت استعفا داد چ یعل یمهتاب مگه تو اون روز نگفت یراست-
 شد؟

 فکر کردم و گفتم:  یکم

  ارهیهم ب گهید یکیبرگشته که دوباره همون بالها سر   دیشا یول ن یریش  دونمینم  قاً یدق-

 فکر کردن به خود گرفت و گفت:  افهیق  نیریش

   دیشا-

کردم و به   یمتوجه شده بود خداحافظ نیریخسته بودم و ش   یکه حساب نیری از حرف زدن با ش بعد
 آمد و گفت:  رونی کردم که مادر از آشپزخانه ب یسالم بلند دمیرس یشدم وقت  یسمت خانه راه

   دیسالم دخترم خسته نباش-

 و گفتم:  دمیمادر را بوس   یزدم و گونه  یلبخند

 بابا کجاست؟   ی راست ؛یممنون مامان -

 زد و گفت:  یلبخند مادر

 رونی ب  میشام بر میخوایم-

 تعجب گفتم:  با

   ؟یچ یبرا-

 کرد و گفت:  یکم رنگ اخم

 رو خودم دادم باباتم از خدا خواسته قبول کرد   شنهادیپ نیا می دیدختر تو خونه پوس-

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 پس من برم آماده بشم -

 عجله کن    یفقط کم  زمیعزباشه -
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  یو شالم را رو فیشد با صدا زدن پدر ک  دایپدر پ یلباس سروکله  دنیسمت اتاق رفتم بعد از پوش به
و سوار    میآمد رونی کردم و هر سه نفر از خانه ب یآمدم با پدر روبوس رونیدستم انداختم و از اتاق ب

و   زیم ردنو انتخاب ک  نیبعد از پارک کردن ماش میرفت  یشگیو به سمت رستوران هم  میشد نیماش
پدر و مادر    یکه بعد از مرگ مهسا باالخره خنده  یو شاد  دنیخند  یبعد از کل میسفارش را داد یصندل

و چقدر آن شب به من که مادر و پدر خوشحال بودند لذت بردم و بهم   میبه خانه بازگشت دمید یرا م
 چقدر خوش گذشت.

 

که  الدیبا آقا م  شبیاز قبل شد د شتر یدر وجود من ب جانی و استرس و ه دیاز راه رسپنجشنبه  باالخره
باشم بازم به پدر   نیام شی پ دیکردم سر ساعت هشت با یهمراهم زنگ زده بود صحبت م یبه گوش

  الدیم یشوم وقت  یاز خانه خارج م یبهانه  هیدورغ گفتم و چقدر شرمنده هستم که هر روز دارم به 
 دیپارک کرد که در د یرا گوشه   نیماش الدیبود م ییبایز  الیو میدیبزرگ رس  الیو  کیمد به دنبالم آ

 اشاره کرد و گفت:  بای ز الینباشد و با سر به همان و یکس

شرکت شده گرفته تو هم دعوت   ئسیر نکهیبزرگ به خاطر ا یمهمون  هیهست  نیام یالیو نیا-
  یهست

 گفتم:  رتیح  با

  کنه؟ی شک نم ینطور یمن دعوتم؟ ا یآخه چطور -

 زد و گفت:  یلبخند

جشن دعوت   نیا یمثالً دوست توهه و تو رو برا شتیپ  ادی م لوفری دختر به نام ن هی یوارد شد یوقت-
 کرده 

  ؟یکرد دا یاون دخترو از کجا پ-

  یکن وقت ی سع ینقشه رو درست کرد ول نیا اری شهر  نیام  یدوست دختر اشکان هست و منش-
سراغت به خاطر خواهرش که   ادیم ادیبه احتمال ز نتتیکه بب   یباش نیچشم ام یاونجا جلو یدیرس

کن سرگرم تو   یو کار   یاونجا خال یچند ماه داشت نیا یعقده  یهر چ گهید  میاون بال سرش اورد
 ....نکهیبشه و ا
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   ؟ی چ نکهیو ا-

 نباشه   شی تا حواسش به گوش  یخاموش کن  شیکن گوش  یکار  هی-

 المت مثبت تکان دادم و گفتم: به ع یسر 

 بشه  یعمل  دوارمیتو سرم هست ام یی فکرا هی-

 و گفتم:  دمیکش  یداشت نفس دیاما ترد دیبگو یز یچ هیخواست  یتکان داد انگار م یسر 

   دیبدونم لطفًا بگ دی هست که من با ی گهید زی اگه چ الدیآقا م-

 و گفت:  دی خوش حالتش کش  یموها یال یدست کالفه

  دیتو رو خدا مراقب خودتون باش  ستین  یآدم سالم نیمهتاب خانم ام-

  جانیاالن وقت شوکه و ه  ارمیخودم ن  یکردم به رو  یشوکه شده بودم اما سع یهمه نگران نیا از
 زدم و گفتم:   یجان یبزارم لبخند ب   نیام یتمرکزم را رو یهمه   دیمن با ستین

 گردم یسالمم برم رمیراحت سالم م  التونیخ-

 رنگ تر شد و گفت: پر  لبخندش

  یهست یکه دختر قو دونمیم-

و با قدم   دمیو شالم کش راهنیبه پ  یشدم دست ادهیپ نی از ماش یتکان دادم و بعد از خداحافظ یسر 
بودند و با اخم   ستادهیرفتم دوتا مرد قد بلند و چهارشونه دو طرف در ا الیبلند به سمت همان و یها

تک سرفه    دندش یم رهی با اخم به جلو خ نطوریبود که ا ی جلوشون چ  دونمیبودند من نم رهیخ به جلو 
 به من انداخت با لبخند گفتم:   ینگاه میاز همان مردها ن یک یکردم که  ی

   دیدر رو باز کن-

 شما؟  -

 خانم    لوفریمهتاب دوست ن-
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 د گفت: کر  یرا باز م  الیدستش انداخت و همان طور که در و ستیبه ل ینگاه

   دییبفرما-

  رتی ح الیو  نیا دنیبود واقعًا آدم با د  بای هم ز یلیبود خ  بای گرد شده بود ز میشدم چشم ها الیو وارد
آهنگ بلند،    یصدا دنیپس داخل خانه چه خبر بود؟ از شن  باستیز الیو نیا اطی ح  یشد وقت یزده م

 من باز کرد و با لبخند گفت:  یدر را رو یشدم خدمتکار   الیبلند وارد و یبه خودم آمدم و با قدم ها

   دیخوش اومد-

 زدم که به سمتم آمد و گفت:  یلبخند

   نیرو بد فتونی لطفًا مانتو و ک-

 همراهم را به دست گرفتم.  یرا به او دادم و فقط گوش فمی لبخند مانتو و ک با

 

را به چشمم دوخت و با لبخند    اشیعسل یبه سمتم آمد چشم ها ییطال یقد بلند با موها  یدختر 
 انداخت و گفت:  میدستش را دور شانه ها 

  ؟یکرد ریسالم مهتاب جون چقدر د-

 انداختم و گفتم: لوفریبا لبخند دستم را دور کمر ن  کردمی م ینقش باز  دی بود با نیا لوفرین پس

 به خاطر تو زود اومدم  یکار داشتم ول یکم  دیسالم ببخش-

که  میآن نشست یو رو میدیمبل سه نفره رس کیبه  میتر شد و با هم راه افتادرنگ پر  لوفرین  لبخند
زد و انگار باور نداشت که من   رونی از حدقه ب شیمن چشم ها دنیگره خورد با د نینگاهم با نگاه ام

ظاهر شد   میچشم ها یجلو  یه دو جفت کفش مشکک میصحبت کرد  یکم لوفری هستم با ن نجایهم ا
  لوفریبه ن  یکرد و نگاه  یشدم تک سرفه  رهی خ نیبلند ام یسرم را باال گرفتم که با اخم ها رتیبا ح 

 انداخت و گفت: 

  د؟ یشناس یشما مهتاب خانم رو م  یمی خانم رح-



 انتقام 

263 
 

 میشانه ها یانداختم که او خونسرد دستش را رو لوفریبه ن  یبابا انگار بلده مؤدب هم باشه نگاه نه
 انداخت و با لبخند گفت: 

   میهست یمیصم  ی..دوساله دوست هاشناسمیمعلومه که م-

کرد و   یشده بود باز تک سرفه  ره یخ  لوفریقفل کرده بود هاج واج به من و ن ن یمغز ام بندمی م شرط
 گفت: 

   رمیگیقرض م قهیچند دق یپس من دوستت رو برا-

 کرد و گفت:  یکوتاه ی خنده

 ندارم   یاگه مهتاب خودش بخواد با شما حرف بزنه من مشکل-

  لوفریبه ن  یبرخاستم لبخند میخونسرد از جا   یلیشد حاال نوبت من بود خ رهی با اخم به من خ نیام
 زدم و گفتم: 

   گردمیزود برم-

به اتاق   قی دق  یوارد که شدم نگاه میباال بود رفت یتکان داد که هر دو به سمت اتاق که طبقه  یسر 
اول دست به   دیطبق نقشه بود اما با زی و خاص همه چ  بای بود ز یو مشک  ییانداختم اتاق به رنگ طال

  یصندل یو ر  یافتاد با کالفگ نیرا خاموش کنم نگاهم به حرکات ام نیهمراه ام  یکار بشم و زود گوش 
قرار داد با اخم به   زی م یآورد و رو رونی همراهش را ب یکتش گوش   بینشست و از داخل ج زی پشت م

 من نگاه کرد و تشر زد  

   ؟یکنی م یغلط  نجاچهیا یتو دار -

 یبه ذهنم خورد و خودم را خونسرد نشان دادم که برا یبزنم که جرقه  یشدم خواستم حرف  یعصب
 به مبل کردم و گفتم:  ی خود من هم تعجب بود اشاره

 کن   ییبعد بازجو نمیاجازه بده اول بش-

 نشستم   نیمبل مقابل ام یحرص نفسش را فوت داد که من رو با

 خب حاال حرفتو بزن -
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 کردم و گفتم:  ینچ

 ن؟ ی اریمهمونتون ب یبرا یشربت ایو   یچا دینبا ؟یکن یبر خورد م ینطور یواقعًا که شما با مهموناتون ا-

 کرد و گفت:  اخم

 !یو شربت اون هم با من داشته باش  یفکر نکنم مشتاق خوردن چا-

 باال انداختم و گفتم:  ی شانه

 رعد و برقش بلند شده یمهم شکمم هست که االن صدا یست یمهم تو ن-

 یرا باز کرد و صدا  شیچشم ها رونی را بست و نفسش را با حرص فوت داد ب شیها چشم
آهنگ  نی اما با ا زدی رینقشه بهم م دیای چون اگه خدمتکار ب دیلرز یم میخدمتکارش زد دست و پاها

  یعصب  نیبود چون ام  اری طور شد انگار شانس با من  نی از خدمتکار باشه و هم  یبلند گمان نکنم خبر 
بلند به سمت در رفت و از اتاق خارج شد از فرصت استفاده کردم و به سرعت به   یقدم ها باشد و 

  یرو  عیباال آورد سر نهیهمراه رفتم دکمه خاموش و روشن را فشار دادم که چندتا گز یسمت گوش 
مبل   یپاکت به سرعت رو یرو  نیام یقدم ها یخاموش شد با صدا یخاموش زدم و گوش یدکمه 

شد   لیوارد شد و با اخم دوباره مقابلم نشست به جلو ما نینشان دادم ام سلک یرا ر دمنشستم و خو
راحت شد حال خودش مانده که با حرف و    نیام یاز بابت گوش المیرا بهم گره داد خ  شیو دست ها

 اش نرود  یکنم تا سراغ گوش  یسرگرمش م  هیکنا

 

   نجاست؟یحواست ا-

 خودم آمدم و خشک گفتم:  به

 آره  -

   نجا؟یا یاومد یچ یگفتم برا-

 تفاوت گفتم:  یب

   نجامیا یچ یگفت که من برا لوفرین شی پ  قهیچند دق نیهم-
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 و گفت:  دیکش یپوف کالفه

  یمن هستم اومد ی دونستی چون م یباش نجایا یمی رح لوفریگمون نکنم تو به خاطر ن-

 گفتم:  یبرخاستم و محکم و جد می زدم و از جا  یپوزخند

 به خاطر تو اومدم  قاً یدق-

 داد و گفت:  هیتک یزد و به صندل  یهم پوزخند نیام

 چرا؟ -

 حرفامو بهت بزنم   کیاومدم که از نزد-

 نیدیباشه منم چون خواهرم رو اون روز دزد  یشاک د یکه با  یبرعکس کس-

 باال انداختم و گفتم:  ی شانه

  دایتاتو پ  زارمی م تی ادم زندگ نی زتریعز یدست رو تی عوض یکردن تو و اون پسرخاله  دایپ یبرا-
 ی بش

 کرد و گفت:  یکوتاه ی خنده

  دمی رس یانتقام اومده اما من باور نکردم حاال به حرف عل  یگفت مهتاب برا یاون روز م  یعل-

 کار دارم   یچون حاال حاالها با تو و عل نیآقا ام یدیفهم رید یل یخ-

 به خاطر مهسا؟  -

 بلند گفتم:  یبا صدا دیبه جوش رس  خونم

 ار ی اسم مهسا رو به زبونت ن-

 برخاست و گفت:   شیجا از

 کرده؟ کاریمهسا با تو چ -
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 شدم که او ادامه داد   رهیخ  نیبه ام یسوال

 ؟ یخواهرت خبر ندار  یواقع یاز چهره -

 حرص گفتم:  با

   یسرش اورد یینرفته چه بال  ادمی یار یاخرت باشه اسم خواهرم به زبونت م یدفعه -

 کرد و گفت:  ی خنده  باز

   ادی سرش ب ییبال نیاون خودش خواست که همچ-

 کردم و گفتم: یعصب  خنده

با زور   ینرفته چطور  ادمی  ادیسرش ب ییبال  نیآره چقدر هم مهسا خودش خواست که همچ-
 تو اون خراب شده مونیو برد نیکرد هوشمونیب

 نشست و گفت:  شیسر جا دوباره

 نبود  یمهسا آدم خوب ستین  یکنی مهتاب خواهرت اون طور که فکر م-

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ن؟یخوب بود ینکنه تو و عل -

 هستم اما خواهر تو هم فرشته نبود    یآدم خوب گمیمن نم-

 ه؟ یمنظورت چ-

 و گفت:  دیکش شیموها یال یدست

 دادینبود اونم با ما قاچاق اسلحه و مشروب انجام م یمهسا آدم درست-

 شدم که او ادامه داد   ره ی خ  نیبه ام رتیح  با

 بدن انسان   یطور قاچاق اعضا نیو هم-
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 اشقهیرفتم  نیشدم و به سمت ام ی کارها عصب نیاصالً مهسا چه به ا کردیم ی رو ادهیداشت ز گهید
 بلند گفتم:  یرا گرفتم و وادارش کردم بلند شود با صدا

  هیچرت و پرت ها چ نیا ؟یزن یحرف م  یدر مورد ک یدار   یفهم ی تو م ؟یگیم یدار  یمعلومه چ چیه-
   یچسبون یم دهیخاک خواب ریمرده که االن ز هیبه 

 یو ال به الجدا کرد  اشقهیدستم را از  یگذاشت و با هزار بدبخت میدست ها یرا رو  شیها دست
 شده اش گفت:  دیکل یدندان ها

ما  یشد  یوسط تو هم قربان  نی بود ا یآدم  نیاما خواهر تو همچ ستیبرات قابل هضم ن دونمیم-
 ی دهی فا میبردی و مهسا رو با خودمون م میشدیم الیخ یاما اگه تو رو ب میخواستی فقط مهسا رو م

   یکن  دایما رو پ یتونستینداشت چون تو م 

   ؟یدیمن م لیو تحو یکنیسر هم م یدار  هیها چ  فیاراج نیا-

 بلند گفت:  یو با صدا دیکوب  زی محکم به م نیام

بود قاچاق    یآدم نیخواهر تو همچ  گمیرو دارم بهت م  تی قی ح ستین  فیمن اراج یحرف ها  یلعنت-
 بدن انسان  یطور قاچاق اعضا ن یمواد و اسلحه و هم

 سرم گذاشتم و گفتم:  یدستم را رو دوتا

   ستین  یآدم نیخواهر من همچ  یگیچرت م  یدار -

ندارم که بهت ثابت   یمدارک الیو نیاالن تو ا نهیهم  قتیاما حق  گمیتو فکر کن من دارم دورغ بهت م-
 که بهت دورغ نگفتم  دمینشونت م دمتیکنم اما مطمئن باش هر وقت د

 گفتم:  غیج  با

که دنبال انتقام نباشم خدا لعنتتون  یکن اهیسا رو تو چشمم سمه یخوایم یگی دورغ م یدار  یعوض-
   ندینب  تونیتو زندگ ری خ  دوارمیکنه ام

  نیمبل را نگرفته بودم نقش زم یمحکم به صورتم زد که اگه دسته  یلیس هی به سمتم آمد و  نیام
 بلند گفت:  یشده بودم با صدا
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مثل تو که فقط جلو رو نگاه   یادم یبرا تونمیباال من نم   ادیکن که جونت ب  نینفر  نجایا نقدریا نیبش-
نبود  یخواهرت آدم خوب  گمیقسم و سند جور کنم من دارم م نمی نداره بش یو از دور و برش خبر  کنهیم

قول خودش   هچون ب یبرس  یتو به عل  زاشتی کاسه بود چرا نم هینبود با ما دستش تو   یآدم سالم
   نکارشیکرده بود به خاطر ا نهیک  یبشه و عل یآدم ها نیچ هم یقربان  خوادینم  زشیخواهر عز

 زدم و گفتم:  یحرص دار   لبخند

هست من اون موقع باور   یآدم نی که مهسا همچ یو به من ثابت کرد یهر وقت مدارک و سند اورد-
   کنمیم

 کنم ی و به تو و خونوادت ثابت م ارمیم-

 . اریباشه ب -

شد   یکردم اصالً باورم نم هیافتادم و شروع به گر نیزم  یبا سرعت از اتاق خارج شد که من رو نیام
 خواستم باور کنم.  یباشه نم یآدم  نیکه مهسا همچ 

 

حلقه کرد و    میبه سرعت خودش را به من رساند دستش را دور شانه ها  لوفریبه شدت باز شد و ن  در
 و گفت:   دیمن را در آغوش کش

 بحثتون شده؟  نیبا ام ؟یشد  ینطور یا فداتشم چرا-

که  یلیبه س یچانه ام قرار داد و سرم را باال گرفت نگاه ر ی دستش را ز لوفریسرم را تکان دادم که ن تنها
 و گفت:   دیکش ینیزده بود انداخت ه نیام

 مهتاب چرا صورتت قرمز شده؟ -

 کرده بودم که او ادامه داد   سکوت

 دست روت بلند کرده؟  نینکنه ام-

   ستیدنبالم حالم اصالً خوب ن  ادیب  یو بگ یزنگ بزن  الدیبه م شهیم لوفرین-



 انتقام 

269 
 

 زد و گفت:  یمحو لبخند

 ستاده یا الیزنگ زد گفت دم در و الدیم شی پ  قهیچند دق نیهم-

بلند به سمت   یبلند شدم و با قدم ها میشود از جا یکه از قفس آزاد م یجمله انگار پرنده   نیهم با
به سمت مانتو و    عیرا گرفته بود رفتم خدمتکار تا متوجه من شد سر فمی همان خدمتکار که مانتو و ک

خارج   الیسرعت از و هاو را گرفتم ب  یکردم و شماره  یخداحافظ لوفریآورد با ن می رفت و آن را برا فمیک
  تیبا عصبان  الدیپارک کرده بود رفتم سوار شدم که م یل قب یکه سرجا الدیم نی شدم و به سمت ماش

 صورتم را به سمت خودش کشاند و با اخم گفت: 

 صورتت چرا قرمز شده؟-

  دی بدنم لرز الدیبلند م یبا صدا  دیزود فهم چه

  ستمی مگه من با تو ن-

  یک دیشد انگار فهم ادهی پ نیاز ماش تیبا عصبان  الدیشود که م ریسراز میبود اشک از چشم ها یکاف
 با التماس گفتم: دمیدو الد یشدم و به سمت م ادهی پ نیکرده به سرعت از ماش  یکار  نیهمچ

 د ینش الیتو رو خدا وارد اون و الدیآقا م -

 را پس زد و گفت:  دستم

 ولم کن بزار برم دندوناشو تو دهنش خرد کنم -

 گفتم:  هیگر با

 مون خراب نکن  نقش میبر ای شو ب نیام الی خیتو رو خدا ب -

 برو کنار    زیمهتاب اعصابم رو بهم نر-

   یباهاش بحث کن ینداره که بخوا یارزش چیکنار اون ه رمی نم-

   یر یکارم بگ یجلو  یتونیحرفا نم  نیمهتاب گفتم برو کنار با ا-
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 یخوای م  یده تا آدم هستند چطور  یبکن اندازه   کری دوتا مرد غول پ نیهم  یتو نگاه الدیم نیبب -
  کنمیخواهش م  میبر  ایب  یفتی باهاشون در ب

کرد خودش   نمی مچ دستم را گرفت و سوار ماش یپر از اشکم انداخت و با کالفگ یبه چشم ها ینگاه
نشد   ارمیخودم ن  یکردم به رو یسع  یو سردرد به سراغم آمد هر چ جهیشد که سر گ نیهم سوار ماش

 شد. بسته میو چشم ها

صورتم گذاشتم که مانع نور   یخورد صورتم را مچاله کردم و دستم را جلو یم میکه به چشم ها ینور  با
در   یرا باز کردم خواستم دستم را تکان بدم که سوزش میچشم ها واشی واشیشود  میبه چشم ها

به  الدیم یشدم با صدا  رهی خ  دیچک یدستم احساس کردم نگاهم به سرم که االن قطره قطره از آن م
 او چشم دوختم

   ؟یشد  داریب-

 گفتم:  یحوصلگ یب  با

 نجام؟ یمن چرا ا-

   مارستانیحالت بد شد اوردمت ب-

 زدم و گفتم:  یانداختم لبخند تلخ شیبه روپوش دکتر  ینگاه

 ت  خود مارستانیب  میآورد-

   ینظر خودم باش  ریخواستم ز-

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ممنون -

 نشست و گفت:   یصندل یتکان داد که رو یسر 

 ؟یبهتر -

 د؟ یری و غالم رو بگ یعل   یتونست نیکرد کاری شما چ یخوبم؛ راست-
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 زد و گفت:  یخوشحال   لبخند

   میریغالم بگ  میفقط تونست -

 ذوق گفتم:  با

 واقعًا؟ -

 به عالمت مثبت تکان داد که من گفتم:  یسر 

 ؟ یچ یپس عل -

 نشه   ریاون مارمولک فرار کرد عموش رو فروخت که خودش دستگ-

 زدم و گفتم:  روزمندانهیپ  لبخند

   نیو ام یشد کار اومد دست عل ری که غالم دستگ نیهم-

 ممنون  -

 گفتم:  رتیح  با

 ؟ی کنی تشکر م  یچ یبرا-

 م یریبگ میتونست یم نمهمون غالم ه دیشا یاگه تو نبود-

 نکردم   یمن که کار -

 چقدر کمک به ما کرد؟ یکه تو خاموش کرد  یهمون گوش یدونست یم-

 خوشحال بودم.   یل یرا داشتم خ الدیم  نکهیزدم و از ا یلبخند

 زد و گفت:   یکارش خندم گرفته بود لبخند نیشد با ا دهیدر د یآقا ال ار یموقع کله شهر همان

 وارد بشم؟  تونمیم-

 آقا برگشت و گفت:   اریبه سمت شهر الدیم
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 تو    ایب-

 قرار داد و گفت:  زی م یدست گل وارد اتاق شد و دست گل را رو هیآقا با  اری شهر

 مهتاب خانم حالتون چطوره؟ -

 زدم و گفتم:  یهمه محبت سرخ شده بودم لبخند محو نیا از

 به لطف آقا دکتر حالم خوبه  -

 آقا گفت:  اری کرد که شهر یتک خنده  الدیم

 ندهیآ یهفته  یغالم رو برا نکهیکردند و ا ییبودم از غالم بازجو سیپل یاالن اداره  ن یتا هم-
 چهارشنبه دادگاه گذاشتند 

 غالم دادگاه گذاشتند؟  یسرعت برا نیبه ا  یچطور -

طبق نقشه    زیکاسه بودند اعتراف کردند و همه چ هیم دستشون تو که تو کرج با غال  یهمون آدم ها-
 رفت    شیپ

بود که تا   یخبر  نیبهتر نیاز من نداشت نگاه کردم ا یکه اون هم دست کم الدیبه م یخوشحال با
 . دمیحاال شن 

 

 هفته گذشت   کی

خواستم  یشد و م  یحکم غالم امروز صادر م  رفتمیبه دادگاه م دیساعت هشت صبح با امروزچهارشنبه
و سراغم   زدیزنگ م  یهر از گاه الد یهفته م کی نیدر ا نمی را بب دنشیخودم عذاب کش یبا چشم ها

  تبود خودمم دوس یدانستم اما هر چ یرا نم نکاریا لی و دل  میتر شد یم یصم  یگرفت ازقبل کم یم
 داشتم.

تر از خانه   نییپا یکم الدیا از خانه خارج شدم که مسرو صد یآمدم ب  رونی ازاتاق ب دهیپوش  لباس 
قبول   نکهیو بنده خدا جز ا امیب کشهیطول م  یشرکت خبر دادم وگفتم کم  سیبه رئ  روزیبود د ستادهیا

جواب   کرد یراروشن م نینگفت سوار شدم و سالم کردم اون هم همان طور که ماش یگر ید زیکند چ
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آقا به سمت ماآمد از  اریشهر میدیکه رس نیهم می دیبه دادگاه رس دیطول کش یسالمم راداد کم
را داخل دادگاه  میکه پا نیهم میشدم و به او سالم کردم هر دو به سمت دادگاه رفت ادهیپ  نیماش

رفت و   فهپنهان نماند به سمت بو  الدیازم یز یچ شهیگذاشتم استرس تمام وجودم را گرفت و مثل هم
که   میهمان جا بود قهیازآب خوردم که استرسم کم شود چند دق یآب گرفت وبا خود آورد کم  یبطر 
 فرو کرد و گفت:  بشیرا داخل ج  شی قد بلند و چهار شونه به سمت ما آمد دوتا دست ها یمرد

 دادگاه شروع شده  -

 دمیاز آن دور غالم را د میو وارد دادگاه شو میبلند شو مان ی بود هر سه نفر از جا یجمله کاف   نیباهم
  مینشست یصندل   یاز ذهنم پاک نشده بود و همان طور در ذهنم مانده بود رو چوقت ی غالم ه یچهره 

  مانیجاسر  یدست قاض یودوباره با اشاره  میهمه بلند شد یوارد شد و به احترام قاض  یکه قاض
غالم  ه یشد و برعل یشد و شاهد وارد م یباز م دردادگاه یدادگاه شروع شد و هر از گاه مینشست

  هیآن ها از غالم متنفر هستند و بر عل یغالم دوتا زن دارد که هر دو دمیکرد اون روز فهم  یصحبت م 
خبر که حکم غالم    نیا ازحکم را اعالم کرد و چه بهتر   ییباالخره بعد از بازجو یکردند قاض تی غالم شکا

 آقا شد.    اریو شهر الدیم بینس  یخوشحال نیاعدام بود وا

 زد  میراه صدا نی گفتم من را به سمت شرکت ببرد در ب الدیبه م میشد  نیماش سوار

 مهتاب خانم؟  -

 راباال گرفتم که ادامه داد   سرم

 درست بود   کنمی که در مورد خواهرتون زدحس م نیشب اماون  یحرف ها-

 باال انداختم و گفتم: یابرو

 درسته؟  نیما یحرف ها  دیازکجا مطمئن-

 و گفت:   دیخوش حالتش کش یموها یال یدست

  نیو ام  یشما رو بشناسم و باشما آشنا بشم من در مورد عل  نکهیاما قبل از ا  ادین  شیپ  یسوتفاهم-
   دمیاونا اسم مهسا هم شن نیکردم وب قیتحق

 کردم وگفتم:  اخم
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 ن؟ یگیم نیدار  یچ  نیفهمیشما م -

   خوامی شما رو نم یمن بد  نیمهتاب خانم تو رو خدا ناراحت نش -

   دیبزن یحرف  نیناراحت شدم انتظار نداشتم شما هم همچ یلیبرعکس خ -

 اهیخواهرتون تو چشمتون س خوامی کارم نم نیمهتاب خانم من قصدم ناراحت کردنتون نبود با ا دیببن -
اون روز عکس مهسا   یوقت دمیشما رو دمن خواهر  گم یفقط م دیبکش نیو ام یبشه و دست ازعل 

  نیشما ا نکه یبعد ازا اوردمیهمون موقع گفتم چقدر برام آشناست امابه خاطر ن   نیروبه من نشون داد
 آوردم  ادی تازه به  نیحرف رو زد

صحبت کنه با حرص نفسم را فوت   ینطور یدر مورد خواهرم ا الدیبه جوش آمد انتظارنداشتم م خونم
 دادم و گفتم: 

 هدار  نگ-

 ؟ یچ-

 تو باشم    نیتو ماش  خوامیگفتم نگهدار نم-

 مهتاب خانم من...-

 صحبتش آمدم و گفتم:  انیم به

 گفتم نگهدار   ستمی مگه من باتو ن-

شدم   ادهیپ  نی ازماش یمعطل چینگه داشت بدون ه عیمن سر غی که با ج دداشتیکرد انگار ترد نگاهم
 بلند به سمتم آمد و گفت:  یبا قدم ها الدی که م  دمیرس ابانی بلند به سر خ  یو باقدم ها

 سوار شو ایتو رو خدا ب   یکنی کارمی چ یمهتاب دار -

 شمیتونم  نیمن سوار ماش -

  ییتقال کردم به جا یشوم هر چ نیگرفت و وادارم کرد سوار ماش  شیرا در چنگال دست ها  میبازو
 راروشن کرد با تشر گفتم:  نی خودش هم سوارشد وماش عیسر دمینرس
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 تو باشم   نی خوام تو ماش  یمن نم ؟یکنی م کاریچ یمعلومه دار  چیه-

 نگاهم کرد و گفت:  بااخم

 چرا؟  -

 ناراحتم کرد   یلیخ   نیکه زد یحرف ها-

 ی گفتم که خواهرت رو بشناس ینگفتم که ناراحت بش -

   ستین  یآدم  نیمهسا همچ-

 ؟ یمطمئن  نقدریتوا-

 گفتم:  محکم

 د یکن  یم یی فکرا  نیکه شما در موردمهسا همچ  شهیمطمئنم واقعًا باورم نم یل یاره خ-

خواهر شما   ستیمن دورغ ن  یحرف ها دیاما باور کن  نیازدستم دلخور هست دونمیمهتاب خانم م-
 بدن انسان بوده  یقاچاق اعضا

 وگفتم:  دمیکش  یغیج

 ی حرف بزن  ینطور یا یدیاجازه م نیکه به خودت همچ یدون یدرمورد خواهرمن م یآخه تو چ-

 تلخه   قتیاما حق ستی قابل هضم ن دونمیم-

 کردم وگفتم: یعصب  خنده

 حرفات راست باشه  ارکهی مدرک ب هی-

 بهم انداخت وگفت:  ینگاه مین

 ندارم امامطمئنم  یمدرک-

 کردم وگفتم:  یعصب یبازخنده 
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   دیقضاوت نکن ینطور یمرده ا  هیلطفًادر مورد -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 ی رس یبه حرفم آخرم -

  نیبشنوم هم  الدیازم یحرف ها ن یدوختم واقعًا انتظارنداشتم همچ رونیزدم ونگاهم رابه ب  یپوزخند
 انداخته بود کردم وگفتم:  نییکه سرش راپا الدیبه م یفقط برگشتم ونگاه دمیکه رس

 دور وبرم   یی ایب یحق ندار  گهید-

 شدم ووارد شرکت شدم.  ادهیپ نی ه من چشم دوخت ازماشسرش راباال گرفت و ب رتیباح 

 

من را   ایداد گو امینداشتم و اون هم انگار از خدا خواسته نه زنگ زد و نه پ  یخبر   الدیفردا عصر از م تا
رفتم  فونی که سراغم را نگرفت زنگ خانه به صدا در آمد به سمت آ  خواستیخودش م  یکارها یبرا

کرد  یپر وارد خانه شد و سالم بلند  یدر را باز کردم پدر با دست ها دمیکه د فونی پدر در آ ریتصو
 مادر زدم   ی صدا رفتمی داخل دستش را از او گرفتم و همان طور که به سمت آشپزخانه م یها لونینا

 مامان بابا اومده  -

  یاپن گذاشتم و نگاه یها را رو لون یبلند به سمت پدر رفت نا  یآمد و با قدم ها رونی از اتاق ب مامان
که   نطوریجوجه هوس کردم امشب شام جوجه کباب درست کنم ا یبسته  دنی داخل آن انداختم با د

 بود پدر هم امشب هوس جوجه کرده.  دایپ

 و گفتم:  مبل مقابل پدر نشستم یرفتم رو ییرای سمت پذ به

  م؟یامشب شام جوجه بخور-

 زد و گفت:  یلبخند پدر

 کنم ی خودم براتون کباب م-
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 میکردن جوجه شد خیو مشغول س میبه سمت آشپزخانه رفت   یجمله من و مادر با خوشحال  نیهم با
و    یخوشحال  نیاما کاش ا یات شام بخور که در کنار خانواده ستین نیتر از الذت بخش  زیچ چیه
 ادامه داشت..  شتریب  جانیه

روشن کرد و   اطیرا در ح  ویک یجوجه را به دست پدر داد و پدر بارب یها خیکردن مادر س خیاز س بعد
زنگ خانه به صدا در آمد هر سه نفر با   زیم دنیآن قرار داد بعد از پختن جوجه و چ یها را رو خیس

 : ن رفت و با گفت فونیبلند به سمت آ  یکه پدر با قدم ها مینگاه انداخت  گریتعجب به همد

 ه؟ یک-

 را باز کرد مادر با تعجب گفت:  در

 بود؟  یک-

 گفت:  رلبیشک داشت اما ز یکم  پدر

   نیبه نام ام یپسر  هی-

 کرد؟   یم  کاری چ نجایافتاد و تمام وجودم را وحشت پرکرد اون ا زی م یرو  ینیچ یکاسه  نیاسم ام با

وارد   ینی ریش  یو جعبه  یبا کت و شلوار مشک نیباز کرد ام نیام یبه سمت در رفت و در را برا پدر
شدم مادر هنوز هاج واج   رهی به آن دو خ  رتی کرد که با ح  یگرم یخانه شد و با پدر سالم و احوال پرس 

 بود که پدر با لبخند گفت:  رهی به آن دو خ

کمکم کرد و    نیاومد ام شیمشکل برام پ  یسر  هیتو بانک بنده خدا  گمیرو م نی کدوم ام دمیاالن فهم-
 خوشحالم کرد از اومدنش   یل یخ  ادیشام به خونمون ب یهمون روز بهش اصرار کردم برا

 زد و گفت:  یلبخند نیام

 زد آقا مسعود؟  توننهیدست رد به س شهیمگه م-

 شام کرد و گفت:  زی به م یتر شد و اشاره پدر پر رنگ  لبخند

 پسرم   نیبش-
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 به من انداخت و گفت:   ینگاه پدر

   اریبشقاب ب  هی نیام یمهتاب جان برو برا-

  یکه خواستم بروم گوش  نیآوردم هم رونی ب  نتی بشقاب از کاب هیلرزان وارد آشپزخانه شدم و  یپاها با
خورد شد تماس را قطع    شتریاعصابم ب الدیآوردم که با اسم م رونی ب بمی همراهم به صدا در آمد از ج

او لبخند   کهشدم  رهی خ نیرفتم با اخم به ام یو به سمت سالن غذا خور  دمیکش یق یکردم و نفس عم
 من کرد که کار آمد دستم.. یحوال  یزد و چشمک  یحرص دار 

را    زیکرد با کمک مادر م یصحبت م ن یخودش و ام ییاز خوردن شام که پدر همش در مورد آشنا بعد
 . میجمع کرد

  دمیکش یکالفه پوف الدیم دنیهمراهم زنگ خورد با د یحال شستن ظرف ها بودم که دوباره گوش  در
افتاده بهم زنگ   ادشی تی وضع نی تا حاال منتظر زنگ آقابودم حاال تو ا روزیو تماس را قطع کردم از د

 بزنه..  

 الدیکه م یامکیآوردم و به پ رونی ب بمی رفت از داخل ج برهیو  یرو میاز اتمام ظرف شستن، گوش بعد
 داده بود نگاه انداختم

مثل  نیکه ام رونی شام ب نیخونتون با پدرت صحبت کن و بر ادیب  خوادیم نیام دمیمهتاب شن  »سالم
 کنه.«  چارتیوارد خونه شده که ب یزخم   ریش

 گفتم:   رلبی زدم و ز  یپوزخند

 وارد خونمون شده نون و نمکمون هم خورده  یکار  یکجا-

   دیبه گوشم رس الدی م نی دلنش یبوق صدا  نیزدم که با اول  زنگش

 الو مهتاب خانم؟ -

 سالم  -

 وارد خونتون شده؟  نیمهتاب خانم نگو که ام-

 هست   یساعت میآره ن-
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 که گفتم: دی کش یپوف  یگوش یپا

 فته؟ی ب یچه اتفاق  خوادیمگه م-

 یزد  ییانتقام دست به چه کارها یبگه که تو برا خوادیبگه م  دخوایرو م زیهمه چ-

 گفتم:  یبا نگران فتهی ب تونهیهست که م یاتفاق ن یبدتر نیبدنم به لرز افتاد ا تمام

 کنم؟  کاری حاال چ-

 مکث کرد و گفت:  یکم

  بهی آدم غر هینه حرف  کنهی زد انکار کن به هر حال بابات حرف تو رو باور م  یهر حرف-

 خب باشه پس من برم   یل یخ-

 مهتاب  -

تمام قدرتم را   زدی صدا م نیآرام و دلنش نقدریبار بود تنها اسمم ا نیاول  دیاسم لرز نیبدنم با هم  تمام
 جمع کردم و خشک گفتم:

 بله؟ -

 مراقب خودت باش  -

 کنم ی رو م میسع-

گرفته بود با ترس  را   ییرایپذ یفضا نی پدر و ام یرفتم خنده  یی رایرا قطع کردم و به سمت پذ  تماس
 انداختم. امگهید یپا یرا رو میمبل نشستم و پا یو لرز رو

 

 به پدر کرد و گفت:   یبه من انداخت و نگاه  ینگاه مین نیام

 نمشیب  یدختر تون کجاست! نم یک یپس اون  ن؟ یآقا مسعود شما مگه دوتا دختر نداشت-

 لبخندش را جمع کرد و با حالت گرفته گفت:  پدر
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 دخترم رو از دست دادم -

 گفت:  یبه من انداخت و با نگران   ینگاه میباز ن نیام

 نبودم شرمنده   انی واقعًا؟ من در جر-

 زد و گفت:   یلبخند تلخ پدر

   ستین  یمشکل-

 داد و گفت:  هیبه مبل تک نیام

 دخترتون افتاد؟ یبرا  یچه اتفاق-

 را داد  نی مادر جواب ام ندفعهیا

 دخترم رو کشتن  -

 باال انداخت و گفت:   یابرو نیام

 ن؟ ی دار یمشکل یمگه شما با کس-

 گفتم:  عیسر

 با ما مشکل دارن  هیبق  یانگار  یما نه ول-

 به پدر انداخت و گفت:   یزد و باز نگاه  یانداخت و پوزخند یکامل به من نگاه  نیام

 بود؟  یتون چ اسم دختر-

 مهسا  -

 گفت:  رلبی به من انداخت و ز  ینگاه مین نیام

   یمهسا محمد-

 باال انداخت و گفت:  یابرو پدر
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 د؟ یشناسیشما دختر من رو م-

 زد و گفت:  یلبخند نیام

 بله -

 ادامه داد  نیکردم خونسرد باشم که ام یبدنم به لرز افتاد اما سع تمام

  دمیشن یلی اسمش رو خ-

 ن؟ یدیاز کجا شن -

 گفت:  رتی با ح نیام

   ن؟یستی ن  انیمگه شما در جر-

 ؟ یچ انیدر جر-

 آورد و به سمت پدر گرفت و گفت:  رونیب ی کاغذ بشیداخل ج  از

 پر شده   یو دادگاه اسم مهسا محمد س یتو اداره پل-

  رتی داخل آن نوشته بود که پدر با ح یگرفت و آن را باز کرد معلوم نبود چ نیکاغذ را از دست ام  پدر
 شده بود ِمن ِمن کنان گفت:  رهی خ نیبه ام

 ؟ یس یتو...تو پل-

 زد و گفت:  یشدم که او لبخند رهی خ  نیبا وحشت به ام  سیاسم پل با

 بدن انسان بوده    یقاچاق مواد و مشروب و اسلحه به عالوه قاچاق اعضا یبله دختر شما مهسا محمد-

زد وحشت تمام وجودم را گرفت    گرشیاز دست پدر افتاد مادر محکم با آن دست به دست د کاغذ
ما شده؟ پدر حالش بدتر شد که مادر با   یوارد خانه  س ی با اسم پل نیبود ام  یچه نقشه  گهید نیا

 داخت و گفت: به من ان  ینگاه  ینگران

   اریآب قند ب هیمهتاب برو -
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  یدرست کردم و به سمت پدر که دستش را رو یآب قند عیسرعت به سمت آشپزخانه رفتم سر با
 ینگاه نیسرحال شد به ام ی به پدر دادم که کم  یقلبش گذاشته بود رفتم آب را با هزار بدبخت 

 انداخت و گفت: 

  کنهینم  ییکارها نیممکنه دختر من همچ ریغ-

 مبل لم داد و گفت:  یرو   لکسیر یل یخ نیام

 بوده  یآدم  نیکه دختر شما همچ   دینیدادگاه و بب  دیبر دی تونیم  نیاگه باور ندار-

 گفت:  هیبا گر مادر

 م؟یدیپس چرا ما نفهم -

 تر شد و گفت: پر رنگ  نی ام لبخند

   رفتی م شیچون دختر شما طبق نقشه پ-

زد و    یث یلبخند خب دهیرنگ از صورتم پر دمیبه وضوح فهم  دیلرز میشد دست و پاها رهی من خ به
 گفت: 

از دست ما   یکه فقط در مورد دخترتون مهسا حرف بزنم چون مرده و کار  ومدمیهمه راه ن نیالبته ا-
  یاز خواهرتون نداره درسته قاچاقچ یدخترتون مهتاب خانم هم دست کم یکی  نیاما ا ادیبر نم 

  تونتا کرج هم رفته تا قاتل دختر یزده حت  ییانتقام از خواهرش دست به چه کارها یاما برا ستین
 کنه  دایرو پ

کارم تمام شد به   گهیشد د  رهیگرد به من خ یو مادر با چشم ها  ظیبه تپش افتاد پدر با اخم غل قلبم
گرفت و   شی را در چنگال دست ها میبلند شد و به سمت من آمد باوز  شیپدر از جا دمیآخر خط رس

 گفت:  تی بلند شوم با عصبان میمن را وادار کرد که از جا

 ؟ یکرد  ییکارها نیتو همچ گه؟یمرد درست م نیمهتاب ا-

 نشان دادم و گفتم:  یبه عالمت منف   یتند سر  تند

 مرد به مهساآزار رسوند نیشت هم مرد مهسا رو ک  نیمرد رو گوش نکن هم  نیا یبابا حرف ها-
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 با تشر گفت:  پدر

 ؟ یزنی م یحرف ها  نیهمچ  سیپل هی یجلو یکش یخجالت نم -

 خوره؟ یم سی به پل نیا ییخجالت کجا بود بابا؟ اخه کجا-

کار بردار چرا گوش   نیبه تو گفتم که دست از ا شیمن دو ماه پ نکهیبحث ا  ستین  نیاالن بحث ا-
 ؟ینداد

 دم یرس یکه قاتل مهسا بودند م   ییبه حساب اونا دیآخه بابا من با-

 

 پدر بلند شد و گفت:  یصدا

 اون آدم ها چقدر پست فطرتن  یدونی تو م  یبه حسابشون برس یخوایم  یچ یعنی-

 به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم:  یسر 

 قاتله هی نیا ستین  سیپل  نیا دیمردروگوش نکن  نیا یاما تو رو خدا حرف ها دونمیبله بابا م-

 بلند شد و گفت:   شیزد و از جا یپوزخند نیام

 نیمن ا دیحرف بزن  ینطور یا سیپل  سیرئ  هیکه در مورد   نیدیبه خودتون اجازه م شهیواقعًا باورم نم-
اما دختر شما همه حرف داره به   ادی ن شی پ یهمه راه اومدم که شخصًا با شما صحبت کنم که مشکل

 زنه یمن م

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ی دیاما به اخر خط رس یکن یباز  یخوب بلد یل یخ-

رفت   فونی برخاست و به سمت آ  شی به صدا در آمد مادر از جا فونیشد که زنگ آ رهی به من خ یسوال
 از کرد با ترس و لرز گفت: در را که ب

   نجاستیا سیپل-
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به من   ینگاه دهیرنگ از صورتش پر  دمیانداختم وحشت کرده بود به وضوح فهم نیبه ام ینگاه
 دادم و با تشر گفتم:  نیام لیتحو یانداخت که پوزخند

  یخودت گودالتون کند یخودت با پا-

هست دست   الدیم ینقشه  نیخبر داد اما مطمئنم ا سی به پل یک  دانمینم سی خانه پر شد از پل کل
  یخبر  الدی آقا روبه رو شدم از م ار یکه برگشتم با شهر نیداشته هم یینقشه ها هی زارهیدست نم یرو

 کرد و گفت:   نیوارد شد و اشاره به ام یو جد نی مت یلینبود اما اون خ 

 نجاست یقاتل ا سی پل یآقا-

زدند پدر و    نیرفتند و دستبند دور دست ام  نیبه سمت ام  سیدو قدم به عقب رفت که دوتا پل نیام
بلند از خانه خارج کردند پدر و مادر با    یرا با قدم ها  نیشدند که ام رهیمادر با تعجب به صحنه خ

 تعجب تا دم در آن ها را بدرقه کردند از فرصت استفاده کردم و گفتم:

 کجاست؟   الدیپس م اری آقا شهر-

  شهیاز دست اون هم ناراحت م که پدرتون ادیاگه ب-

 د؟یکش الدینقشه رو م نیا-

   میریرو بگ  نیبود که ام یاره فرصت خوب -

 آقا با لبخند گفت:  اری شدند که شهر ییرای و مادر وارد پذ پدر

 بوده   ییقاتل و جنا هی دیکه شما وارد خونتون کرد یخواستم بگم کس یمحمد یآقا-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه مین

 ..نکهیخواسته و ا ینم  یچون اون بد کس دیزده باور کن  یدخترتون هر حرف-

 تازه کرد و گفت:   ینفس

 ست ین یمثل خواهرش مهسا قاچاقچ -
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بلند از خانه خارج شد فشار پدر افتاد و   یفرصت صحبت کردن را به پدر بدهد با قدم ها نکهیا بدون
آب قند برگشت وآن را به دست پدر   وانیبه آشپزخانه رفت و با ل  یمبل نشست که مادر با نگران  یرو

 داد که پدر گفت: 

   اریبرو قرصامو ب-

رفتم قرص را به دست پدر   ییرای قرص را برداشتم و به سمت پذ یبه سمت اتاق رفتم و بسته  عیسر
به من   یآب پشت آن خورد نگاه وانی پدر چندتا قرص را برداشت و در دهانش گذاشت و لدادم که 

 انداخت و گفت: 

 کن   فیو تعر نیبش-

 گفت:  متیانداختم پدر با مال نیی مبل نشستم و سرم را پا یرو

 ؟ یمهسا بود  ییکارها انیتو در جر-

 شد با بغض گفتم:  ریسراز میاز چشم ها اشک

   دمیفهم  شی نبودم منم دو سه روز پ  انی بخدا نه در جر-

 و گفت:  دیکش شیموها یال یکالفه دست پدر

   ستین  یآدم نیممکنه مهسا همچ  ریغ-

 میمادر هر دو به او چشم دوخت یصدا با

 اما ممکنه -

 تعجب به مادر نگاه انداختم که او ادامه داد  با

   کردمی دخترم رو نندازن زندان سکوت م نکهیااما به خاطر  یحدود هیبودم تا   انیمن در جر-

 برخاست و گفت:  شی از جا تی با عصبان پدر

  یچ یمهسا برا ؟یموضوع به من نگفت نیچرا در مورد ا ؟یکرد نکارویچرا ا ؟ی گیم یزن معلومه چ-
 بود؟  یقاچاقچ 
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 شد و گفت:  ری سراز شی اشک از چشم ها مادر

از مهتاب خوشش اومد و   یع یرف یکاسه بود عل ییدستشون تو یعیرف  یاما مهسا با عل دونمینم قیدق-
مهتاب نابود   یزندگ یگرفت که مهتاب با او ازدواج نکنه چون ازدواج کردن با عل  نکارویا یمهسا جلو

  شدیم

 زدم و گفتم:   یپوزخند

زدم و تو دهن   ییکارها بود من احمق به خاطر خواهر خودم دست به چه اریوسط شانس با من  نیا-
 اتفاق ها شد   نیخواهرم خودش باعث تمام ا دمیرفتم و اومدم اما نفهم   ریش

 را گرفته بود   ییرایمادر کل پذ یهق ها هق

و التماس کرد   هیگر گمیم سیبهش گفتم به پل  یهست وقت یآدم نیمهسا همچ  دمیفهم یمن اتفاق -
   دیبریدخترم م یحکم اعدام برا  دیفهمی م سینگم منم سکوت کردم چون اگه پل یز یچ یکه به کس

 تاوان کارهاشو پس داد  گهیجور د هیبه ضررت تموم شد باالخره مهسا   یکن یخوب یخواست-

 در مورد خواهرت درست حرف بزن -

مگه ما  ؟ی چرا به ما نگفت  یمهم  نیموضوع به ا نیدر مورد خواهرم درست حرف بزنم؟ ا یچ یعنی-
 م؟یخونواده نبود نیعضو ا

 . یدادیخبر م سی و تو هم مطمئن بودم به پل  شدیم دیپدرت از مهسا ناام گفتمیاگه م-

 

 زدم و محکم گفتم:   یپوزخند

   ادیتا سر عقل ب گفتمیم  سیمعلومه که به پل-

 برخاست و گفت:  شی از جا تی با عصبان مادر

  عیسر ی گفت یم سیتو اگه به پل میزنی در مورد مهسا حرف م میمهتاب حرف دهنت رو بفهم ما دار-
   دنیبریمهسا حکم اعدام م یبرا
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 زدم و گفتم:   یتلخ یپوزخند

 کنه   ییکارها نی مجبور نبود بره همچ -

 شد و گفت:  ری سراز شی اشک از چشم ها مادر

   ادیبه سرم م   یدار باشه چ  یدخترم باال یکه وقت  یکن  یمادر درک نم  هیحال من    چوقتیتو ه-

 و گفت:  ندیمبل بنش  یو به سمت مادر رفت آن را وادار کرد رو  دیکش ینفس پدر

 نیمهتاب تو ا دیبحث رو تموم کن  نیا گهیما رفته د شی مهسا از پ ریمهتاب رو به دل نگ یحرف ها-
 ره ی رو بگ شونیکی خدا تونسته  دیخواهرش بوده و به ام  ی دو ماه دنبال قاتل ها

 م ینه دونفرشون رو گرفت شونیکی-

 به سمت من برگشت و با اخم گفت:  پدر

   ادیخوشم نم  چیمن از ادم دروغگو ه یگی بار آخرت باشه به من و مادرت دورغ م  یول-

 زدم و گفتم:  یپر مهر  لبخند

 تموم شد   گهید-

 گفتم:  بلند شدم و با بغض میجا از

زدم چون  یبا حرفام ناراحتت کنم اما من به خاطر مهسا دست به هر کار  خواستمیمامان من نم -
  یهم از تو که نه من و نه بابا رو عضو خونواده نم دمیکه شن یحرف ها نیبود اما با ا  زیمهسا برام عز

  کرچون من ف شهیبرطرف نم چوقتی ه میدلخور نیو هم مهسا دلخورم و ا ینگفت  یز ی و چ یدونست
 زده   ییخواهرم پاکه اما معلوم شد که او دست به چه کارها کردمیم

شده پدر هم بغض کرده بود اما انگار دهانش را با قفل   رهیپر از اشک به من خ  یبا چشم ها مادر
تم و تخت نشس یلبه   دمیکه در را بهم کوب نیبلند به سمت اتاق رفتم و هم یبسته بودند با قدم ها 

 خوادپست باشه که ب نقدریوقت انتظار نداشتم خواهرم ا چیشود ه  ریسراز  میاجازه دادم اشک ها
  یآدم نی مواد و اسلحه؛ تمام وجود پر از نفرت شد مهسا همچ ای بدن انسان را قاچاق کنه و  یاعضا

 دمیشک سمی خ یبه چشم ها یدست دیدر به گوشم رس ینبود بد نبود بدش کردن قاتلش کردند، صدا 
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اشک   مالتخت نشست و با دست  یکه در باز شد مادر با حالت گرفته وارد اتاق شد و در را بست لبه 
 صورتش را پاک کرد و گفت:  یرو یها

   ؟یبخشی مهتاب مادرت رو م-

 انداختم که او ادامه داد   نییرا پا سرم

 چوب دار ببرم   یراحت باال ی ل یدخترم رو خ تونمیمادرم نم هیمهتاب من -

 مامان   دونمیم-

بار دست روش بلند کردم اما او گفت اگه پا پس   نیاول یکردم برا حتشینص یل یخ  دمیفهم یمن وقت-
 کشن یقانون من رو به کشتن بده اونا من رو م  نکهیا یبکشم به جا

 را باال گرفتم و گفتم: سرم

 که اون دوتا پست فطرت مهسا رو کشتند؟   دیپا پس کش یعنی-

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت:  یر س

اون هم مجبور بود باهاشون کار   دادنیعذابش م شتریادامه بده اما اونا ب خواستینم گهیآره؛ مهسا د-
 دهی خبر م  سیمهسا به پل  کردنی کنه چون فکر م

 و گفتم:  دمیکش یپوف کالفه

  یهمش از راه قاچاقچ  دوریکه در م ییباشه پس پوال یکرد مهسا قاچاقچ  یبه ذهنمم خطور نم  یحت-
 بود؟

 گفت:  عیسر مادر

  دادیو عموش غالم م یع یرف یاز باشگاه بود اون پول رو به عل وردیپول در م ینه، نه اصالً مهسا هر چ-

 ؟ یشناس یتو غالم رو م-

 هست    یعل یکرد که غالم عمو فیبار تعر هیمهسا -



 انتقام 

289 
 

تخت   یرو  عیصحبت کردن با مادر سر یخودم مسلط باشم و بعد از کم  یکه رو دمیکش یق یعم  نفس
که با ترس از   دمید یم یوحشتناک یدر خواب هم کابوس ها به خواب رفتم هیو با گر دمیدراز کش
 شد.   یازعرق م  سی و تمام لباس و بدنم خ دمیپر یخواب م

  یداخل دهانم گذاشتم آب آوردم و رونی قرص ب یبسته  نتیسمت آشپزخانه رفتم و داخل کاب  به
 بالشت گذاشتم به خواب رفتم. یکه سرم را رو نی پشت آن خوردم و به سمت اتاق رفتم و هم

 

 روز گذشت   دو

گرفتم حالم به شدت بد بود و پدر به   یروز شنبه هم مرخص  یکردم و حت  یدو روز را در خانه سپر  نیا
من حال اون هم دگرگون شد  ت ی وضع دنیبا حالت گرفته به خانه آمد و با د الدیزنگ زد و م  الدیم

  رمی بگ یگفت فردا هم مرخص یسفارش کرد که استراحت کنم و حت  یلیخ الدی بعد از ِسُرم و آمپول م
کرد هوا آبان ماه   یاخراجم م یر یام یآقا زین  نباریگرفتم مطمئن بودم ا یم یاما اگه امروز هم مرخص

همان طور   شبیام را بپوشم پدر از د یو کاله بافتن  یو باعث شد پالتو سرمه  رفتی م یرو به سرد
افتادم و اعصابم بهم  یم شیمهسا و کارها ادیاصرار داشت امروز شرکت نروم اما تو خونه ماندن هم 

 آمدم پدر با اخم گفت:  رونی از اتاق که ب ختیریم

 ؟یآماده ا-

به پدر که اخم کرده بود   یهر از گاه میدو از خانه خارج شدبه عالمت مثبت تکان دادم و هر  یسر 
 کردم که در آخر گفتم:  ینگاه م

 باباجون؟ -

 هوم؟-

 کردم و گفتم: یبامزه  اخم

االن چرا شما   میبا هوم و هان جواب ند  چوقتیکه ه یدادیم ادی به من و مهسا  شهیهم ه؟یهوم چ-
 هوم؟  نیگیم

 و گفت:  دیکش  ینفس
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 بله باباجان؟ -

 تو هوا زدم و گفتم:  یبشکن 

 د؟یلطفًا اون اخماتون رو باز کن  شهیحاال شد م -

 چشم نگاهم کرد و گفت:  یگوشه  از

 اخم نکردم  -

 صورت پدر گرفتم و گفتم:  یآوردم و جلو رونی ب  فمیرا از داخل ک  نهیآ

 نم؟یبی من اشتباه م یعنی-

 و کند و گفت: را مح شی کرد اخم ها یرا پس زد و سع نهیآ پدر

 خوب شد؟   یحاال چ-

 زدم و گفتم:  یلبخند یبه صورت پدر انداختم اخم نداشت با خوشحال  یخم شدم و نگاه یجلو کم  به

 االن بهتر شد  -

 ست یشرکت چون هنوز حالت خوب ن  یامروز بر  خواستمی من نم-

 راندم و گفتم: رلبیز  ینچ

 ند؟ یبی شما نم یهمه انرژ  نیبابا جون ا-

 حواست به خودت باشه  یخوب باشه ول  یل یخ-

 چشم بابا جون  -

 یصدا  دیشدم هنوز پام به شرکت نرس ادهی پ نیکردم و از ماش یخداحافظ  دمیشرکت که رس به
بهار با تعجب به سمت او رفتم اصالً  دنیبه سمت صاحب صدا برگشتم با د  دیبه گوشم رس یدختر 

الغر و پوست استخون شده بودو رنگ صورتش  من هست بهاره  یکه االن جلو یدختر  شدیباورم نم 
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بود ِمن ِمن کنان   ختهی و بهم ر دهی ژول  شیگود افتاده بود و موها شیچشم ها  ری ز زدیم یرو به کبود
 گفتم: 

 ؟ ی.....خودتبهار -

 به عالمت مثبت تکان داد که ادامه دادم  یسر 

  ؟یشد ی ختی بهم ر  نقدریچرا ا-

 ستمیخودم با یپا یرو از دست دادم نتونستم رو  حانهیر  یاز وقت-

 را گرفتم و گفتم: دستش

 داخل شرکت   میبر  ایب-

 و گفت:  دیکش رونیدستش را از دستم ب مچ

 اومدم باهات صحبت کنم   امی نه ممنون نم-

 داخل پارک  میبر  ایخب پس ب  یل یخ-

 تکان داد و گفت:  یبه عالمت منف  یسر 

   زنمیجا حرفامو م نینه؛ هم-

 خوب باشه بگو   یل یخ-

 رو گرفتن   یعل یو عمو  یعل یپسر خاله  نیام دمیمن شن-

 گفت:  یبه عالمت مثبت تکان دادم که او با خوشحال  یسر 

 درسته؟  یبه هدفت برس  یتو تونست  یبا نقشه ها نکهیو ا-

   الدیاره البته با کمک م ییجورا هیخب -

 ذوق من را در آغوش گرفت و گفت:  با
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   یر ی اون دو نفر رو بگ یبتون  یراحت نیبه ا  کردمی فکر نم  یچقدر خوشحالم کرد  یدون یمهتاب نم  یوا-

 زدم و گفتم:  یتلخ  لبخند

 هم نبوده  یراحت  نیبه هم-

 آغوشم جدا شد و گفت:  از

رو   یخودم عل یست هابا د دوارمیام رندی رو کشت بگ  حانهی پست فطرت که ر ی فقط مونده اون عل-
 بکشم  

 ترس گفتم:  با

 ا؟ یکار دست خودت بد یوقت به سرت نزنه بر  هیبهار -

 لب راند و گفت:  ریز  ینچ

 بکنم   تونمینم  یحال خرابم کار   نیفعالً با ا-

 که او گفت:  دمیکش  یراحت  نفس

  شمیبرم مزاحمت نم گهیمن د-

 ه یچه حرف نیا-

 نه برم بهتره خدافظ  -

 مراقب خودت باش  -

مرد چهار شونه و قد بلند روبه   هیکه برگشتم با  نیبلند از من دور شد هم یتکان داد و با قدم ها یسر 
گرفت و من را به سمت   شی را در چنگال دست ها  میرو شدم خواستم از کنارش رد بشم که بازو

  دیکه داشتم با ینداشت تنها چاره  دهیا بشم فاتقال کردم از دست آن مرد ره  یخودش کشاند هر چ
دهانم  یجلو یدیکمک خواستم که او دستمال سف غی نداختم دو سه بار با ج یسر و صدا راه م

 دم ینفهم یچیه  گریو د دیالکل به مشامم رس یگذاشت که بو
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ترس  ظاهر شد با   میچشم ها یجلو یلم یرا باز کردم تمام اتفاق ها مثل ف میکه چشم ها نیهم
  یشد تخت  یم دهیکه در آن د یز یبود و تنها چ  یبه اطرافم انداختم اتاق خال ینشستم و نگاه میسرجا

 واریپام که بسته بودند انداختم و وحشت زده به د ری به زنج یآن نشسته بودم نگاه یبود که من رو
را بلند   می جا بود صداماندم در آن  ادیز ینشانه  دمیدور مچ پام را که د یدادم خونمردگ هیپشتم تک

با ترس خودم را جمع کردم   دیباز کردن در به گوشم رس یصدا   دینکش یخواستم طول  یکردم و کمک م
مقابلم   قاً یدق اوارد شد آن ر  یچوب یقد بلند و چهار شونه همراه با صندل ی مرد یکی که در آن تار
  یبه صندل  نمی توانستم بب ین شخص را نم آ یبود چهره   کی آن نشست چون اتاق تار یگذاشت و رو

بند بلند که کنارش بود گذاشت و   یانداخت دستش را رو گرشید یپا یرا رو  شی داد و پا هیتک
کردم به  یو سع  دمیام را درهم کش افهیاتاق را روشن کرد ق  یالمپ زرد رنگ دیکش  نیی که به پا نیهم

 رهی که باز کردم مثل مجسمه به مرد روبه روم خ نیرا مالش دادم و هم مینور زرد عادت کنم چشم ها
 شد و گفت:   لیزد و به جلو ما یشدم پوزخند

 ؟ی تعجب کرد دنمیاز د-

 جمع شدم و گفتم:  شتریب

  ؟یدی منو دزد یچ یواسه -

 تر شد و گفت: پر رنگ پوزخندش

 حساب کنم   هیباهات تسو  نکهیا یبرا-

 باال انداختم و با نفرت گفتم:  یابرو

تو مهسا   میحساب شد یوسط دوتامون ب نیحساب کرد من بودم نه تو االن ا  هیکه تسو یاون-
 ات و عموت گرفتم منم پسرخاله  یخواهرم رو گرفت 

 بلند شد و گفت:  شی زد و از جا یکج  لبخند

وسط   سی پل  یباشه پا یگفتم هر چ یمخودم   شیاما پ یسرت دار  یتو ینقشه ها هی دونستمیم-
 ..اما  کشهینم

 کرد به دست زدن و ادامه داد   شروع
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 نه اون آقا دکتر الدنگ  یوسط تو قاتل شد نینه ا  یبه هدفت برس  یاما تونست-

 شدم و با نفرت گفتم:   یعصب

 درست حرف بزن   الدیدر مورد م-

 را باال انداخت و گفت:   شیاز ابروها یکی

 ی شیم یعصبان  ینطور یکه ا یدوست دار  یلیرو خ  الدی نه بابا پس معلومه م-

 نامزدمه  -

 زد و گفت:   یپوزخند

 موضوع نبود  نیا انی پدرت در جر ستین  تینامزد واقع یبگو نامزد الک -

 نشست و گفت:   یصندل ی کردم که او رو سکوت

صد در   میکرد ینبود اگه ولت م یاما چاره   یتو باش  میکشی اون لحظه که مهسا رو م میخواستی ما نم-
  یدادیخبر م سی صد به پل

 تشر گفتم:  با

   نجایا یمنو اورد یچ یحرفتو بزن برا-

 داد و گفت:  هیتک  یصندل  به

 کنم   فیتعر خوامی داستان خواهرتو م-

 هستم  زیهمه چ انی خودم در جر-

 نفرتت از من کمتر بشه   یکم دی... بزار من بگم شاکامل نه -

 بلند کردم و گفتم:   یرا کم میصدا

من  نمی چوب دار بب یکه شما دوتا رو باال یروز  شهینفرتم نسبت به تو و پسرخالت کم نم چوقتیه-
   رمیگ یهمون شب جشن م
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 شد گفت:   یعصب  ی که حساب یعل

 دهنت رو ببند تا حرفمو بزنم. -

 شهیبسته نم چوقتیه دهن من-

کاله به چنگ گرفت و همان    ریرا از ز میبرخاست و به سمت من آمد موها شی از جا تی با عصبان یعل
 داد گفت:  یرا فشار م میطور که موها

من اوردمت   یمن شاخ و شونه بکش یبرا یتونیزندان م یو غالم رو انداخت  نیفکر نکن چون ام-
   یخواهرت رو بشناس یواقع یچهره  نکهیکه انتقام پسرخالم و عموم و ا نجایا

 و گفتم:   دمیکش یغ یدرد ج از

 کنده شد   شهیتو رو خدا موهامو ول کن از ر-

برداشت و محکم هلم داد که محکم به   میشد و بعد دستش را از موها رهیخ میبه چشم ها هیثان چند
 نشست و گفت:  یصندل  یرو امدی ن رونی زمن با ییصدا  یخوردم کمرم درد گرفت ول وارید

باشند که به کشتنت   ختهیپول رو به حسابم ر اردیلیهفت م دیخبر دادم تا االن با  الدیبه پدرت و م-
 ندم

 یز یپول کم چ اردیلیدرسته وضعمون خوبه اما هفت م  اره؟ ی همه پول را از کجا ب نیکردم پدر ا بغض
   ستین

 انصاف؟   یب یخوایم یچ یپول برا  اردی لیهفت م -

 کشور برم   نیاز ا نکهیا یبرا-

 کردم و گفتم: یعصب  خنده

که  یمعرفت یب نقدر یاها در ضمن ا یمن پول خواست ی که از بابا یبدبخت و گدا هست نقدریا یعنی-
  یر ی انتقام بگ یخوا یشد م  یادعات م شیپ قهیچند دق  نیکه هم ییتو یپسرخالت و عموت تنها بزار 

 شد؟    یحاال چ
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 کشمیدختر جون دهنت رو ببند تا حرفمو بزنم واهلل همون طور که خواهرت رو کشتم تو هم م نیب ب-
 ی نابود کن نیاز ا شتریپدرت ب خوادیتو که دلت نم 

 

 و گفت:  دیکش یقی بپردازد نفس عم ش ی صحبت ها یبه ادامه یکردم تا عل  سکوت

کار   نیچند بار مامانت به او تذکر داد که ا یشد حت فی کث یباز   نیخودش وارد همچ  یمهسا با پا-
و قاتل   یقاچاقچ نکهیداشت و خواست به او ثابت کنه با ا نیبه ام یدیشد یخطرناکه اما او عالقه  

ا من  یخودش   یبرا  یهم او رو دوست داشت اما اگه اتفاق نیو دوست دارم ام  خوامتیبازم م یهست
 کنار   ذاشتیافتاد مهسا رو م یم

 و گفت:  دیکش شیموها یال یدست کالفه

مادرم از ازدواج  یبه دست اوردن پدرم از خونوادش گذشت خونواده  یمادرم عاشق پدرم بود و برا-
تظاهر کردند   یمادرم طور  ینبودند اما چون مادرم عاشق پدرم بود سکوت کردن و جلو یبا پدرم راض 

م جشن ی پدر یروزها گذشت و مادرم با پدرم ازدواج کرد خونواده  میندار یکه ما با شوهرت مشکل 
 شونیخوشحال بود اما سه ماه از عروس  یلیخ  یهمه محبت و خوشبخت  نیگرفتند مادرم از ا یمفصل

  یناباب  قیانتخاب نکرده رف یبه مادرم ثابت کنه شوهر خوب نکهیا ینگذشته بود که پدربزرگ مامانم برا
با   یر یگیم یشتر یب لبه مخ زدن بابام که با مواد و مشروب پو کنهیشروع م  دهی م رو سر راه پدرم قرار 

بکنه حرف اون را قبول کرد و   ینتونست کار  یفالفل قیپدرم که از طر  یبکن یتونی نم  یفالفل کار  یدکه 
  نیخبر بود و اعتماد داشت که او همچ ی موضوع ب نیمعتاد شد چهار ماه مادر از ا واشی واشیپدر 
 کنهیمادرم گفت اما مامان قبول نم یرارو ب  انیمادرم رفت و جر یخالم به خونه   نکهیتا ا کنهینم  یکار 

چند روز بعد وارد اتاق که  کنهیم  رونی خالم رو از خونه ب  یکه شوهرش معتاد شده و حت کنهیو باور نم 
 شهیمشروب هست همون موقع متوجه م وانیو در دستش ل کشهیم  گاریپدر س شهیمتوجه م شهیم

از مواد و مشروب   تونمیکه من معتادم و نم اههحدود چهار م گهیو پدر هم م کنهی با پدر دعوا م  یو حت
 گهید یکه اگه مواد و مشروب رو ترک نکن گهیکنه و به او م یبگذرم مامان بند و بساطش را جمع م

و   گذرهیس روزها محامله شهیمتوجه م گردهیبرم بابابزرگ یبه خونه   یوقت ین ی بی من رو نم چوقتیه
دست از   د یبده که حامله هست و شا دیبه پدر ام  نکهیا یبرابوده مامان هم  ی بابا باز همون آدم قبل 

پدر رو مبل افتاده و غرق از خوِن و    شهیمتوجه م شهیوارد خونه م یخونه وقت گردهیبکشه برم  یمعتاد
 همون شب پدرم را از دست دادم
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 شدم و گفتم:  رهی به او خ رتیح  با

 بود؟  یک  یکار -

 زد و گفت:   یتلخ  لبخند

 گهیو بابابزرگم به آدم هاش م  کنهی مامانم وارد خونه بشه با بابابزرگم دعوا م  نکهی بابابزرگم؛ قبل از ا-
آمدم بود من بزرگ   ایشده به فکر من که به دن دیاز همه طرف نا ام گهیبابام رو بکشند مامان که د

همه  می سادگ  طرمشغول کار شدم به خا یگشتم تو پوشاک یسالم شد که دنبال کار م جدهیشدم ه
خونه  می خوب شده بود و تونسته بود تمونیحال تو سه سال وضع  نیبا ا یول  زاشتندی سرم کاله م

که مادر در مورد   یاعتماد نداشتم حرف ها یقیرف چی بودم به ه شده  یمیم صمبا پسرخاله  میریبگ
چون از طرف   نمیوقت نتونستم بابابزرگم رو بب چیخراب شده بود ه قینسبت به رف دمید زدی م قیرف

شاگرد اوردم چند ماه  یپوشاک ی بابابزرگ نرفت، برا یبه خاکسپار  چوقتیدشمناش مرد و مامان ه
 هیها دنبالش هستند  سیکه شاگردم قاتله و پل دمیکرد و وضعمون خوب بود اما نفهم یاونجا کار م 

  ریرا دستگ  اگردمها وارد مغازه شدند و من و ش سی که خواستم در مغازه رو ببندم پل نیشب هم
از  شهیهم  یهم برا یپوشاک که شاگردم قاتله و دمیاونجا فهم میرفت  سیپل یبه اداره   یکردند وقت

بد بود تا    یلینداشتم حالم خ  ی مشتر  چیه گهیدست دادم چون تو کل محله پخش شده بود و د
کردم و اونجا   قبولبا او کار کنم منم با ذوق و شوق   یکی داد که تو مکان شنهادیبهم پ نیام نکهیا

بود مغازه رو   یکه صاحب مغازه ُمرد و برادرش که مرد خشن  دیمشغول کار شدم اما به دوماه نکش
 میشد دینا ام  گهیانداخت د رونیب  کیما هم از آن مکان  یازش در اورد و همه  یفروخت و پول خوب 

  یاما کار  میقبول نکرد نیمواد، مشروب و اسلحه داد نه من و نه ام یقاچاقچ  شنهادیکه عمو غالم پ
عمو    دمیشده بعدها فهم نیما ا یزندگ  ین یبیو االن که م  میجبار قبول کردشد به ا  ینم دایهم برامون پ

راه  چیه گهی کرد که د فیکث  یباز  نیغالم به خاطر انتقام برادرش که بابابزرگم کشته بود من هم وارد ا
غالم خودمو به آب و   یبرا نیبودم به خاطر هم دهغالم ش ینداشته باشم و من ُطعِمه کارها یبازگشت

انتقام برادرش رو از من و  نکهیا یاما او برا کردمیم ی چون من مثل آدم داشتم زندگ  زنمی نم شیآت
 کرد  یکاش نم  یکرد و ا فیکار کث  نیمن رو وارد همچ رهی مامانم بگ

 ؟ یمون یپش-

 نداره چون اخرش حکمم اعدامه ی  دهیمن فا یمون یپش-
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 زدم و نگاهم را از او گرفتم که او گفت:   یپوزخند

از ما متنفر بود چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج و   ومدیوقت از من و مامانم خوشش نم چیغالم ه-
  کردمیم  یاتفاق افتاده بود انتقامش رو از من که مثل آدم داشتم زندگ  نیحاال به خاطر برادرش که ا

 گرفت. 

 

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

داد و ما کل پارک   یم نیپراز مواد به من و ام ی سهیک هیغالم  میبلد نبود یچ ی ه میوارد بودتازهما -
مهسا و تو در پارک   نکهیبود تا ا  نیهم نیسال کار من و ام  کی میفروختیو مواد م میرفت  یتهران م

بده اما چون  هسااش رو به م نگاه عاشق مهسا شده بود و اصرار داشت که شماره هیبا  نیام میدید
به خونه برگشت   دیناراحت و ناام افهی با ق نیو ام میبود دهیما دوتا آدم گذاشته بود ترس یغالم برا

نگاه عاشقش شده بود باالخره به  هیخواب و خوراکش شده بود مهسا با   نی روزها گذشت اما ام
خواست به باشگاه  یم  وکه خواهرش الناز ر یاونم وقت دیبار دوم مهسا رو د یو برا دیآرزوش رس

مهسا هم که   رهی گیمهسا رو م یو به التماس شماره  نهی بیبرسونه همون موقع دم در باشگاه مهسا رو م 
  ه یمهسا قض  نکهیتا ا مونندیو هر دو تا چهار پنج ماه با هم دوست م کنهیخوشش اومد قبول م نیاز ام

دوست پسر و دوست دختر   م یخواکه ب ستیتو رسممون ن گهیو م گهیم نی خونواده اش رو به ام
  یو قاتل بودنش نم  یکه به خاطر قاچاقچ نیام ای با خونوادت بلند شو ب یاگه واقعًا دوستم دار  میباش

 یعالقه  چیمن ه گهیو همون شب م کنهی رو مثل خودش بدبخت کنه قبول نم ی گهیتونست دختر د
کرد   قیتحق نیسراغش رو از من گرفت و در مورد ام ی بهت ندارم اما مهسا دست بردار نبود و وقت

هنوز   یهست یقاچاقچ  نکهیثابت کنه با ا نیبه ام نکهیا  یهست و اون هم برا  یقاچاقچ نیام دیفهم
چون چرا   یم ببشه غال کپمونیکه مهسا هم وارد ا کنهیو با او مشورت م  رهیغالم م شیدوست دارم پ 

 داره و بزار کنارت باشه. تکه مهسا دوس دهیرو شست و شو م نی و مغز ام کنهیقبول م

 بود دهانم را باز کردم و گفتم:  یبه هر سخت  زدمینفس م نفس

 خواهرم تا حاال آدم هم کشته؟ -

 زد و گفت:   یپوزخند
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کرد اون غالم   یش مخالصه  ریت هیمهسا با   گرفتیم نیام یجلو یدختر  ایمانع کار مهسا و  یهر کس-
که هم من و هم  یرو به اون رو شده بود طور  نیرو مهسا کار کرده بود مهسا از ا  یلیپست فطرت خ 

  م یدیترسی از او م نیام

 شد با بغض گفتم:  ریسراز میاز چشم ها اشک

 ؟ یچرا خواهرم کشت-

همه   ریتا آخرش باهامون باشه اما خواهرت زد زبشه بهمون قول داد  کپمونیوارد ا نکهیچون قبل از ا-
بودم و همان   دهیاومد و سفت و سخت به اون چسب  رمی تو شرکت گ  یو من اون موقع شغل خوب  یچ

 ستادیاو چند بارجلوم   یبش یباز   نیکه تو هم وارد همچ دادیمهسا اجازه نم یروزهاعاشق تو شدم ول 
  نهیدل بود که عاشق تو بود من نسبت به مهسا ک نیکنم ا کاریچ  یو گفت دست از سرت بردارم ول

گفتم با   نیبه ام  نیکرد به خاطر هم ری تو و بابات من رو تحق یکردم چون نزاشت به تو برسم هم جلو
  پوست  وبه مهسا گفت مهسا ت  نیام یوقت خوادیازدواج اون رو م  یمهسا صحبت کنه و بگه برا

بده اما همش نقشه بود  یشنهادیپ نی همچ نیبعد چندسال ام شدیباورش نم دیگنج یخودش نم 
اما اون لحظه تو هم کنار خواهرت   میاون رو بکش می خواستی زده بود ما م زی همه چ ری چون مهسا ز

و   تو یجلو  یاما طور  میتو رو هم بدزد میمجبور شد م یتو رو به امون خدا بزار میتونستیو نم یبود
 ره ی تقص یکه مهسا ب   میواهرت تظاهر کردخ

 را پاک کردم و گفتم:  میها اشک

 چرا -

 بشه  اهیاز قبل تو چشمت س مید یخواهرت رو به کشتن م یوقت میخواستینم-

و به سرو صورتم   دمیکش یغی باشه ج یآدم  نیشد خواهرم همچ یباورم نم دیبه جوش رس  خونم
 را گرفت و آرام گفت:  میبه سمتم آمد و دوتا دست ها یعل  زدمیم

  یدیخودت رو به کشتن م یمهتاب آروم باش دار -

 پست بوده  نقدریخواهرم ا شهینشنوم باورم نم  زای چ  نیا یول  رمیبزار بم -

 که عقب رفتم و گفتم:  دیصورتم کش یدستش گرفت و با آن دستش رو هی را با   میدست ها دوتا
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 بهم دست نزن  -

 بلند شد و گفت:   شیرا رها کرد از جا میکه در هوا بود مشت کرد و دوتا دست ها دستش

  یموضوع رو به بابات بگ نیا یخوای م یچطور  دونمیحقت بود نم نیا یدیفهم ی رو م  قتیحق  دیتو با-
 هست   زیهمه چ انیاما مادرت در جر

مطمئن بودم سکته  دیشنی م یصحبت ها را از عل  نیمن بود و ا یشد پدر اگه جا ری سراز میها اشک
که در   یز ی در تالش بود که دختراش دست نخورده و پاک باشند اما حاال... چ نقدریکه ا یکرد پدر  یم

 به زبان آوردم:   عیذهنم بود را سر

 رابطه هم داشته؟ نی مهسا تا حاال با ام-

 نشست و گفت:  یصندل یرو

شما داشت به مهسا   یکه از خونواده  یو شناخت  انیجر  نیبه خاطر ا نیاما امازش حامله شد  یحت-
 اصرار کرد که بچه رو بندازه

  یشد که خواهرم حت  یشد باورم نم لیاشکم به هق هق تبد گهیشد د ریسراز میاز چشم ها اشک
  دیبه گوشم رس شدیکه خاموش م  ن یماش یکه صدا شدمی داشتم خفه م ده،یطمع مادر شدن هم چش

  ینگاه دیآورد و با تهد رونی بلند شد اسلحه را از پشت کمرش ب  شیاز جا عیهم متوجه شد و سر یعل
 و گفت:   نداختبه من ا

 چشمت  یجلو   ارمیبابات م یدهنت رو ببند واهلل جنازه -

   دمیغر رلبیز

 پست فطرت  -

 گفتم دهنتو ببند  -

 اتاق با هزار تا فکر جورباجور تنها ماندم. یک ی ر تاربلند از اتاق خارج شد و من د یبا قدم ها یعل
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و    دمیباز شد ترس  یگوشخراش یماندم که درب اتاق با صدا ی کی ساعت داخل اتاق در آن تار کی حدود
ماندم چراغ را  رهی آمد خ یگرد به مرد قد بلند که به سمتم م یدادم با چشم ها هیپشتم تک واریبه د

 چیبدون ه هخوشحال شدم ک الدی م دنیاز د نقدریشد ا دهینور زرد د ریز الدیم  یروشن کرد که چهره 
 گفتم:  یو با خوشحال  الدیدر آغوش م دمیپر یمعطل

 شکرت  ایخدا یوا-

 زد و گفت:  ی فاصله گرفتم لبخند الدیکمرم گذاشت به خودم آمدم و با خجالت از م یرا که رو دستش

   میبر نجایتر از ا عیهر چه سر دیبا-

 میدور پام را با اره جدا کرد و هر دو با هم از اتاق خارج شد ریزنج  الدیتکان دادم که م یسر  تندتند
و برگ،درختان  فیکه اطراف باغ کث میباغ شد یمچ دستم را در دستش گرفت و وارد محوطه الدیم

پدر زدم   یصدا  غی سر پدر گذاشته بود وحشت کردم و با ج یکه اسلحه را رو یعل  دنیخشک بود با د
 شدم   کوبخ یم میسرجا یعل ادی خواستم به سمت پدر بروم که با فر

   یبغل کن دیبابات رو با یجنازه   دیایجلو ب گهیقدم د کیاگه -

 دو قدم به جلو آمد و گفت:  الدیم

   نیی پا اریاون اسلحه رو ب  یعل-

 رد و گفت: ک یتلخ  خنده

   یمهتابم رو از من گرفت یعوض  ییتو-

 بود گفت:   دهیترس یکه کم الدیم

   ینداشته باش طرف حسابت من و مهتاب هست یبا پدر مهتاب کار  یعل  نیبب -

 پدر فشار داد و گفت:   یشانیبه پ  شتریاسلحه را ب یعل

   میریکشور م نیاگه مهتاب قبول کنه با هم از ا خوامی من مهتاب رو فقط م-

 گفتم:  هیگر با
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  کنمی من قبول م یبگ یبه بابام نداشته باش تو هر چ یتو رو خدا کار -

 شد   خیبدنم س یموها یعل  ادیفر

   یزن یحرف رو م  نیبابات رو ول کنم ا نکهیفقط به خاطر ا یگیدورغ م  یدار -

 زانو نشستم و با زجه گفتم: به

با من بکن اگه  یخوای م یبا بابام نداشته باش طرف حسابت منم هر کار  یکار  کنمی خواهش ازت م-
   دهیدست از سر بابام بردار اون بنده خدا رنگ از صورتش پر یببر ول یکشور ببر   نیمن رو از ا یخوایم

 زد و گفت:  یپوزخند یعل

 نیکه با هم از ا دمتیدزد یتو بود  دمیمن همه ام  ین رو شکوندنداره مهتابم تو دل م ی دهیفا-
رو بغل   الدی م  یچطور  دمتید یاومد  رونی ب  یکه از اون اتاق لعنت دمتید الدیاما االن با م  میکشور بر

   یخوشحال شد الدیم دنیو چقدر از د یکرد

 با توپ و تشر گفت:  الدیم

   نیی پا اریاون اسلحه رو ب  یعل-

 گفت:  یو جد محکم

مهتاب که داغش به دل مهتاب بمونه   یبهتر از بابا یو ک  رهیبم تونیکی شما سه نفر   نیب  دینه اصالً با-
 دل من رو شکوند   یکه چطور 

   دیپدر به گوشم رس  ی که صدا دمیکش  غیج

 برو به فکر من هم نباش   نجایاز ا الدیمهتاب با م-

که بدن من و  دیبه گوش ما رس  ریت یهمان موقع صدا دیضامن را کش یهق هق افتادم که عل به
عکس    چیکرد و ه یبه جلو نگاه م میشدم که مستق  رهی خ یعل  یبا وحشت به چهره   دیلرز الدیم

و با وحشت به جنازه   دمیکش یغی شد ج  نی نگذشت که نقش زم هیثان کیداد و به  ینشان نم  یالعمل
چهره  دنیشده چشم دوختم با د ی که قاتل عل یه شخصگرفتم و ب  یماندم نگاهم را از عل رهیخ  یعل ی
انداختم آن  الدیبه پدر و م یزد نگاه خیزده بود تمام بدنم   ریت  یبه عل  رتیبهار که با ح یآشفته  ی
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 دنیدبرخاستم و به سمت پدر رفتم پدر با  میمانده بودند از جا رهی وحشتناک خ یها هم به صحنه 
  دیبه گوشم رس سی پل ریآژ یصدا  دینکش  یطول  میختیو هر دو در آغوش هم اشک ر اوردیمن طاقت ن 

برانکارد   یهم رو یعل یبردند جنازه  رونی و بهار را دستبند به دست از خانه ب سی پر شد از پل  اطی کل ح
از تک تک    میرفت سیلپ یو به اداره  میشد ن یو پدر سوار ماش الدیگذاشتند و از خانه خارج شدند با م 

شده   رهیکشته شد با تعجب به ما خ یکه عل  دیو غالم رس  نیخبر به گوش ام یشد و وقت   ییما بازجو
کدام از ما    چیاسم بهار را گفت که ه یبا ناراحت  الدیآن را به کشتن داده و م یبودند و اصرار داشتند ک

کرد و    یث یخب یشد اما غالم خنده   کرناراحت و پ  یلی خ  نیام میاز بهار نداشت یکار  نیانتظار همچ
 گفت: 

 رو داد شی تقاص کارها-

 

 ماه گذشت سه

وارد بشم که روح   ی و ناراحت نهیک  چیبدون ه شمیوارد بهشت زهرا م یکردم وقت یسه ماه سع نیا در
هفته  کی تا  میو زجه زدم که گلو هیگر نقدریسر قبر مهسا رفتم ا یمهسا هم عذاب ندم روز اول وقت

از   یتاز من خواسته وق تی و حالل ستادهیا میجلو یکه مهسا با لباس خون دمیو خواب دخشک بود 
از همان   دمیاز عرق بود و همان شب نماز خواندم و مهسا را بخش سیتمام بدنم خ میدیخواب پر

به   یداد که عل  حی هم همان شب پدر توض دنمیدزد انیشب حس کردم روح مهسا آرام شده جر
  انیکه من بودم ب یپول به آدرس اردی لیبا هفت م الدیداده و گفته همراه م  امی همراه پدر پ یگوش

از   زارندیتله م  یعل یو برا دیایو به دنبال من م کشدیجور کند با پدر نقشه م ی پول نکهیبدون ا الدیم
در  میتماس داشت یو با هم هر از گاه نمی را نتوانستم بب الدیو غالم تمام شد م نی ام ،یعل  انیجر یوقت

 کیمن را  فتدیمن ن  یاتفاق برا نیدوباره ا نکهیحواسش به من بود و از ا  شتریسه ماه پدر ب نیا
و همراه   م یپدرم پخش شد و عمه مر یمثل بمب در خانواده  دنمیخبر دزد زاشت ی هم تنها نم هیثان

 .   دندیحالم شدند زن عمو و عمو هم با تماس حال من را پرس  ییای ما آمدند و جو یبچه هاش به خانه

را به تن کردم و همراه با کاله و شال  یاقهوه یو چکمه  یپالتو قهوه  یماه بود و هوا باران بهمن
همراهم به صدا در آمد از داخل    یبودم که گوش دهیگردن از خانه خارج شدم هنوز به سر کوچه نرس

 را زدم و گفتم:   زسب یحرف گنده آماده کردم دکمه  یاسم پدر خودم را برا دنید  آوردم و با رونیب  فمیک
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 جانم بابا؟ -

 مهتاب؟  ییکجا-

 شرکت   رمی دارم م-

 و گفت:  دیکش یپوف کالفه

   یبارون  یهوا نیمخصوصًا تو ا یتنها بر  خوادیکه دلم نم یستیانگار متوجه ن -

 : گفتم یهمه محبت از پدرم بودم با مهربان  نیا عاشق

دلم  نیبه اتاقتون سر زدم خواب بود رمی م رمیگیم یتاکس عیمن سر دیبابا جونم اصالً نگران من نباش-
 راحت باشه   التونیخ  ومدهیبد خوابتون کنم در ضمن هنوز بارون ن خواستی نم

 و گفت:  دیکش  ینفس

 زنگ بزن   ی دیباشه بابا جون رس -

 چشم -

باال گرفتم و  یتاکس  نیاول یدستم را برا دمیبلند به سر کوچه رس یرا قطع کردم و با قدم ها  تماس
  یبه راننده تاکس  یمبلغ پول دمی که رس  نیسوار شدم آدرس دادم و به سمت شرکت رفتم هم یوقت

د بلن یلبخند زدم و با صدا یر یام  یآقا دنیشدم به سمت شرکت رفتم و با د اده یپ  نیدادم و از ماش
 زد و گفت:  یسالم کردم اون هم لبخند پر مهر 

 سالم دخترم حالت چطوره؟  -

 ن؟یممنون شما خوب هست-

 بله خوبم  -

 شدیهم همان طور که وارد اتاق م یر یام ینشستم و آقا زی و من پشت م میهم وارد شرکت شد با
 گفت: 

   اریبرام ب  ی فنجان چا هیدخترم -
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  یآقا یجلو  زیم یدرست کردن شدم؛ فنجان را رو یتکان دادم و به سمت بوفه رفتم مشغول چا یسر 
 یها کی تا عصر نزد دمیگذاشتم و از اتاق خارج شدم به پدر هم زنگ زدم و خبر دادم که رس یر یام
  یترمز کرد کم میپاها یدنا جلو نیکه از شرکت خارج شدم ماش  نیمشغول کار بودم و هم شیش

با   الدی م دنیشکم بر طرف شد وبا د دیکش  نییرا پا  شهیکه ش نیباشه اما هم الدیداشتم م دیترد
 هم جواب سالمم را داد و گفت: سالم کردم اون یخوشحال

 م؟ یبا هم حرف بزن یکم یوقت دار -

 آره وقت دارم -

  ادهیپ نی هر دو از ماش  میدیکه رس نیبه سمت کافه شاپ حرکت کرد هم  الدی شدم و م   نیماش سوار
تک   الدیو بعد از سفارش دوتا قهوه، م مینشست زی پشت م  یصندل   یرو میو وارد کافه شاپ شد میشد

 کرد و گفت:  یسرفه ا

 بهار   یصبح رفته بودم مالقات -

 شدم که او ادامه داد   رهی خ  الدیبه م رتیح  با

  نهیتو رو بب  خوادی دوشنبه دادگاه داره اما قبل از دادگاه م-

 فردا؟ یعنی-

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت:  یسر 

   یباهات حرف بزنه که تو دادگاه از او دفاع کن خوادیم ستیخوب ن  ادیحالش ز-

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 برم؟  دی فردا ساعت چند با یول  ستین  یباشه مشکل-

 دنبالت   امی خودم م-

در سکوت   قهیانداخت تا چند دق ری به من انداخت و سرش را ز قیدق یتکان دادم که او نگاه یسر 
 و گفتم:  اوردم ی بود که طاقت ن  یمدل نیهم
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 بگو   یبگ  یخوایهست که م یز یاگه چ الدیآقا م-

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 ؟ یدیاز کجا فهم ایزرنگ هست یل یخ-

 به صورتش کردم و گفتم:  ی اشاره

 از چهرتون معلومه-

 گفت: باال انداخت و  یابرو

 بود؟  عیضا نقدریا یعنی-

 تکان دادم که او ادامه داد   یسر 

 ن؟یدار یبرنامه   نیتایول  یبرا-

 انداخت   نییشدم که او سرش را پا  رهی خ  الدیبه م رتیح  با

 نه؟ی تایول یمگه ک-

   گهید یهفته  یپنجشنبه -

 باال انداختم و خونسرد گفتم:  یابرو

 ندارم   ینه برنامه -

 سرش را باال آورد و گفت:  یخوشحال با

 واقعًا؟!-

 آره -

 رون؟ یب  نیای شام ب دیتونیپنجشنبه م نیخب پس اگه موافق هست-

   امیکه ب  کنمی رو م  میباشه سع-
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سکوت کرده   الدیراه م  نیدر ب میآمد رونی شاپ ب ینشستن از کاف یکم قهیزد و بعد از چند دق یلبخند
 شام من را دعوت کرده بود.  الدیبار م  نیاول یبود و من به فکر شام پنجشنبه بودم که برا

 

همراهم که  یگوش یباشه که داخل زندان معذب نباشم؛ با صدا دهیپوش  یکردم لباسم کم  یسع
  یناخداگاه لبخند الدیاسم م دنیرا برداشتم با د یرفتم و گوش زی کرد به سمت م یخودش را خفه م 

 را دادم  الدیجواب م جانیزدم و با ه

 در خونتون هستم  یسالم من جلو-

 شدم   کوبخ یم میپدر سرجا دنیرا قطع کردم و از اتاق خارج شدم با د  تماس

 کجا دخترم؟ -

 بهار   ش یزندان پ  رمی دارم م-

 باال انداخت و گفت:  یابرو

 افتاده؟ یاتفاق -

 پدر را راحت کنم و گفتم:  الیزدم که خ یپر مهر  لبخند

  نهی قبل از دادگاه من رو بب خوادی مفقط بهار  فتادهی ن ینه اتفاق -

 گفت:  رتیح  با

 ه؟یک نی مگه دادگاه بهار و ام-

 فردا  -

  ام یپس من فردا هم م-

 باال  رهیفشارتون م ییهوی نیای شما ب ستیآخه باباجون بخدا الزم ن-

 لب راند و گفت:  ریز  ینچ
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  یانتظار  نی از من همچ  شه؟یم یچ  کهی حکم اون مرد نمی من تو خونه منتظر باشم بب  یتوقع دار  یعنی-
خودم بشنوم که اون پست فطرت حکم   یخودم و با گوش ها یبا چشم ها دی با  امیب  دیمن با ؟یدار 

 خبر رو به مهسا بدم   نیو خودم ا دنیبراش بر یاعدام

 انداختم و گفتم:  ریرا ز سرم

 اما مهسا... -

 ت: گف  یصحبتم آمد و با کمال خونسرد انیم به

که تو  یحرف ها نی کرده و من واقعًا انتظار همچ یبد یل یمهسا در حق من و تو و مادرت خ دونمیم-
بسه که   یکاف یرا داده و به اندازه  شی که مهسا تاوان کارها میفکر کن  نینداشتم اما بهتره به ا یزد

  م یمجازاتش کن  میبخوا

 تکان دادم و گفتم: یسر 

   رمیحق با شماست؛ من م -

 مراقب خودت باش  -

و به سمت پدر   ستادمیا میپدر سرجا یدر بودم که صدا کیزدم و به سمت در رفتم نزد یلبخند
 برگشتم 

 تو رو داشت   یطور هوا نیچند روز هم نیتشکر کن که ا الدیاز طرف من از م -

 چشم باباجون  -

 دش آمد و با لبخند گفت: به خو الدیرفتم سوار شدم که م الدیم نیخانه خارج شدم و به سمت ماش  از

 سالم  -

 تکان دادم و گفتم: یسر 

   الدیسالم آقا م-

 ن؟ یکرد ری د یکم-
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 د یببخش-

 انداختم و گفتم:  الدی به م ینگاه میرا روشن کرد که من ن  نیماش

 ن؟ یکرد یصحبت م  یدر مورد چ نیبهار بود  شیکه پ  روزید-

 کرد   یکار   نیکرد و چرا همچ دایاون خونه رو پ یچطور  نکهیا-

 ذوق گفتم:  با

 ن؟ی دیواقعًا؟ باالخره فهم-

 گفتم:  شتریتکان داد که من با ذوق ب یسر 

 گفت؟  یخب چ-

 زد و گفت:  یلبخند

  کنه ی م فیاونجا خودش برات تعر میریاالن م-

شد خودت حرف   یم  یگرفتم حاال چ الدیشدم و با حرص نگاهم را از م یخال نیماش  کیالست مثل
   ؟یبزن 

 ادهی پ نیآمد از ماش یکه به سمت ما م  دمیآقا را د  اریاز آن دور شهر  میدیبه زندان رس دینکش یطول
و بعد از مشخصات تنها   میکردم هر سه نفر وارد زندان شد  یسالم و احوالپرس اریشدم و با آقا شهر

بهار همراه   دی شنک قهینشستم و به ده دق یصندل ینبود رو یز یچ یو صندل  زیشدم که جز م  یوارد اتاق
  رهیخ شدی م  ریسراز شیبرخاستم و به بهار که اشک ذوق از چشم ها میوارد اتاق شد از جا یبا نگهبان 

 گفت:  یبهار را باز کرد و محکم و جد  یماندم نگهبان دستبند دور دست ها

 فقط ربع ساعت  -

نشست که من هم  یصندل  یو به سمتم آمد روتکان داد  یهمان طور که به من زل زده بود سر  بهار
 را تر کرد و گفت:  شی نشستم و به بهار چشم دوختم با زبانش لب ها یصندل یرو

 ؟ یخوب -
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 زدم و گفتم:   یکم رنگ لبخند

 ؟ یمن خوبم تو خوب -

 شود و گفت:  ری بهار سراز یبود که اشک ها یکلمه کاف  نیهم

 ه؟ خوب باش  تونهیم یزندان ک نی تو ا ستمینه خوب ن-

 را گرفتم و گفتم: دستش

 شه یدادگاه به نفع تو تموم م نیخودت رو ناراحت نکن انشاهلل ا-

 گفت:  رلبیز

 انشاهلل  -

 دادم و گفتم:  هیتک  یصندل  به

 ؟ یکرد دایرو پ یمن و عل یکه چطور  یکن ف یتعر یخوایخوب نم -

 

 را پاک کرد و گفت:  شی اشک ها بهار

  رهی که با اشک بهم خ حانهیر یرو بکشم اما خب اون لحظه چهره   ینداشتم که عل یقصد نی همچ-
 فشار دادم  یاون ماشعه رو چطور  دمینفهم  گهیچشمام ظاهر شد د یشده بود جلو

 بهار؟ -

 را باال گرفت و به من چشم دوخت که من ادامه دادم   سرش

 کنم  دتینا ام خوامینم-

 و گفت:  دیکش  ینفس

 راحت باش  -
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زندان  دیبا   یحکمت اگه اعدام هم نباشه القل چند سال  نکهیو ا  یهست یکه قاتل عل یدون یم خودت -
   یباش 

   کنهیارفاق م  یقاض دیاگه از من دفاع کن الدیاما تو و آقا م دونمیخودم م-

   ؟یکرد دایاون خونه رو پ یخب حاال چطور -

ازت دور نشدم که  یلیهنوز خ  میکرد یاز هم خدافظ یوقت  نکهیو ا میما صبح با هم صحبت کرد-
صورتت گذاشته و تو   یاون مرد دستمال رو دمیبه سمتت اومدم د یوقت دمیشن  غتیج یصدا

اصالً حواسش به من نبود و اونجا هم سوت و   دهیکه تو رو دزد یمرد یتو بغل اون مرد بود هوشیب
  یدم خونه  نکهیاومدم تا ا یه تو داخلش بودک ین یگرفتم و پشت سر ماش یتاکس عی سر نمکور بود م

در رو بست نتونستم داخل خونه بشم تا شب اونجا بودم که  عیو تو رو با خودش برد چون سر ستادیا
  دمیشن یکه اسم عل نیمن هم هم دهیتو رو دزد یکه عل زدنی و بابات اومدن داشتند حرف م الدیم

در   دمیبرگشتم د یام رو برداشتم وقتبه خونه برگشتم و اسلحه عیگرفت سر میچشم ها یلوخون ج
 یسر بابات گذاشته و تو داشت  یش رو رواسلحه  یعل  دمید یوارد شدم وقت   ع یخونه بازه و من سر

 کردم   کی شل  یچطور  دمینفهم گه یخونم به جوش اومد د یکردی آدم پست فطرت التماس م هی یبرا

 ؟یپس تو لحظه به لحظه اونجا بود-

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت:  یسر 

  یوقت ینکرده باشه ول یکار   نیهمچ یعل دیگفتم شا یزنگ بزنم اما همش م الدیاولش خواستم به م-
 خبر ندادم   الدیشدم که همون موقع به م  مونیپش یل یخ  دمیشن  الدیبابات و م یگفتگو

 زدم و گفتم:  یجان   یب  لبخند

 شهی فردا به نفع تو تموم م  نکهینداره مهم ا یبی ع-

 طور باشه   نیکه هم شاهللیا-

 فردا جز دادگاه تو دادگاه... یراست-

 صحبتم آمد و گفت:   انیبه م عیسر
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 هم هست  نیدادگاه ام دونمیم-

 آره  -

 ؟ یکنیمهتاب اونجا که از من دفاع م-

 تر شد و گفتم: رنگ پر  لبخندم

 راحت باشه   التیخ  کنمیمعلومه که ازت دفاع م-

 ممنون   یل یخ-

بهار زد که حس کردم   یموقع در با شدت باز شد و نگهبان به سمت بهار آمد محکم به شانه  همان
 من زده  یمحکم به شانه 

 بلند شو   االیوقت مالقات تموم شد -

حرف ها عادت کرده بود نگهبان دستبند   نطوریبرخاست انگار به ا شیاز جا یصحبت   چیبدون ه بهار
گرفت و با زور آن را از اتاق خارج کرد در   شیرا در چنگال دست ها شی زد و بازو شی دور دست ها

از   م؛یکن فاعهست که فردا در دادگاه از او د  الدیبه من و م دشیکه همه ام دمیآخر نگاه اصرار بهار را د 
 شد و به سمتم آمد  ادهی پ نیاز ماش عیمن سر دنیبا د الدیآمدم م رونیبرخاستم و از زندان ب میجا

 ن؟ یمهتاب خانم خوب-

 زدم و گفتم:  یکم جان  لبخند

 بهم  ختمی ر دمیبهار رو که د یچهره  ستمیبد ن-

 تازه کرد و گفت:   ینفس

   کنهی م کاری سر نوشت با آدم ها چ نیحق داره بب-

بعد از تشکر و    دمیبه شرکت رس دینکش یطول میو به سمت شرکت رفت میشد  نیدو سوار ماش هر
همراهم زنگ   یگوش دمیرس زیکه به م نیشدم و به سمت شرکت رفتم هم ادهیپ  نیاز ماش یداحافظ خ

 ام زدم که به او خبر ندادم   یشانیاسم مادر محکم به پ  دنیآوردم و با د رونی ب فمی خورد از داخل ک



 انتقام 

313 
 

 جانم مامان؟-

 ؟ ییسالم دخترم کجا-

 شرکت    دمیسالم تازه رس-

زنگ   هی یبهار و برگشت   شیپ یرفت یطور ازش قول گرفتم وقت  نیهم شبیبه دختر گلم که از د  نیآفر-
 تو رو شوهر بودم   ید یسر به هوا هست من به چه ام نقدریدخترم ا یبه مامان بزنم وقت

 و گفتم:  دمیکش یپوف کالفه

االن  نیمبعدشم من ه ؟یار یحاال خواست شوهر کنه که همش اسم شوهر م  یمامان جون ک  یوا-
   زدمیبهتون زنگ م نیدادیفرصت م یاگه کم  دمیرس

 شد بهار حالش بد بود؟   یخب چ-

 نشستم و گفتم:  یصندل یرو

 بد بود   تشیوضع یل یتو اون زندان آدم حالش خوب باشه؟ بنده خدا خ یتوقع که ندار -

   کنهیزبونم الل سکته م شهیداره پژمرده م ینطور یا دونشی یک یاگه مادرش بشنوه دختر -

 خدا نکنه -

 برم   دیمن با یندار  یخب دخترم کار -

 برو مامان جون خدافظ -

 خدافظ. -

 

مادر بهار که اشک تمام   دنیاز شرکت به خانه رفتم و در را باز کردم وارد خانه که شدم با د میمستق
  رلبیمادر بهار رفتم ز کرده بود حالم بد شد بزاق دهانم را قورت دادم و به سمت سی صورتش را خ

 برخاست و گفت:   شیمن با ذوق از جا دنیسالم کردم که سرش را باال گرفت و با د
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 سالم دختر گلم حالت چطوره؟ -

 ن؟یشکر خوبم شما خوب هست-

 نشست و گفت:  ی صندل  یبهار رو مادر

 تونم خوب باشم   ینم  ادی دخترم ن یکه حکم آزاد ی تا وقت-

 ستم گرفتم و گفتم: نشستم و دستش را در د کنارش

  شهیناراحت م  یل یخ نهی بب ینطور یبهار شما رو ا دینکن  نکارویلطفًا با خودتون ا-

 آروم باشم؟  یدخترم چطور -

 نهی بب ت ی وضع  نیاگه بخواد شما رو تو ا میما هست دش یام یبهار همه  یسخته ول یلیخ  دونمیم-
  شهی حال و روزش خراب م

 زد و گفت:  یمن لبخند دنیشربت وارد شد با د  ینی موقع مادر با س همان

  یدخترم چقدر زود اومد -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 سالم مامان جون  -

   یخسته نباش  زمی سالم عز-

 برخاستم و گفتم: میجا از

 من با اجازتون برم لباسم رو عوض کنم  -

  یانتوام را از تنم خارج نکردم که گوشتکان داد که من به سرعت وارد اتاق شدم هنوز م  یسر  مادر
 زدم و جواب دادم   یلبخند نیریاسم ش دنیآوردم و با د رونی ب فمی همراهم به صدا در آمد از داخل ک

  یدار  قیرف هیافتاد  ادتیخانم چه عجب  نیری به به ش-

 کرد و گفت:  یخنده  تک
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 ؟ ی زنیغر م رزنایمثل پ یدار  دهی هنوز نرس یسالم کن  یست یمگه بلد ن شعوریب-

 کنه ی به من نم یادی گهید شیسالم به دوستم که رفته ک-

 راند و گفت:  رلبیز  ینچ

 االن دوهفته هم نشده  ش؟یمگه چقدره من رفتم ک-

 تخت نشستم و گفتم:  ی لبه

  یکرد یرو خال  بشیو ج  یآقا رو کچل کرد نیحس  شیرفتنت به ک دونمیمن که م-

 کرد و گفت:  ی خنده

   دمیخر یهمه سوغات یفکر همه هستم برامگه بده؟ به -

 چه خبر؟  گهیخب د-

 شماست    شیخبرها پ  یانگار  یکه ندارم ول یخبر -

 و گفتم:  دمیکش  ینفس

   نهیفردا دادگاه بهاره و به عالوه دادگاه ام-

   هیاوه اوه فردا پس روز مهم-

 هم هست گهید زی چ هی یاره؛ راست-

 ؟ یچ-

 هست شام دعوتم کرده  نیکه روز ولنتا گهید یپنجشنبه هفته  یبرا الدیم-

 و گفت:   دیکش ینیه

 واقعًا؟ -

 آره  -
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 بهت درخواست ازدواج بده  خوادیم  نیپسر عاشق تو شده مطمئنم روز ولنتا  نیبهت گفتم ا یدید-

 راندم و گفتم:  رلبیز  ینچ یول  شدیآب م لویک لویقند تو دلم ک نکهیا با

 ه ممکن ری نه بابا غ-

 ممکنه؟ ر یچرا غ-

 نه ایکه مثالً دوسم داره  کنه ی روز نماخه اصالً به -

 ؟ یدون یکنه تو از کجا م  زتیسوپرا خوادیم دیبابا دختر خب شا یا-

 واال  دونمینم-

 برم    دیمهتاب جان من با-

 برو  زمیباشه عز-

 شد   یفردا دادگاه چ ینره که خبر بد ادتی-

   زمیباشه عز-

 خدافظ  -

 خدافظ  -

 تخت کنارم نشست و گفت:  یشد وارد اتاق شد و لبه   دایمادر پ  یرا قطع کردم که سر و کله   تماس

 ؟یکردی صحبت م یبا ک -

   نی ریبا ش -

 باال انداخت و گفت:  یابرو

 خبر برات دارم  هی-

 ماندم که او ادامه داد  رهیمادر خ یگرفته  افهیق به
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 س  در مورد فاطمه-

 گفتم: و  دمیکش یپوف کالفه

 شده؟  یخب بگو چ یمامان جون به لبم کرد یوا-

 طالق گرفتن  یفاطمه و مهد-

 شدم که او ادامه داد    رهیبه مادر خ  رتیح  با

 کرد   انتیبه فاطمه خ  یمهد-

 واقعا؟   ؟یچ-

 آره؛ امروز طالق گرفتن -

 اخه چطور ممکنه؟-

 بزن   یسر  هیداره فردا عصر برو بهش  اجیبهت احت یل یممکن شده فاطمه خ یدیحاال که د-

که   یبه زن عمو زدم که روز  یعالمه سوال به فکر فرو رفتم اما ته دلم پوزخند هی تکان دادم و با  یسر 
مراعات    نکهیا یو داغ رفتن مهسا به دل همه مانده بود زن عمو به جا میمهسا را از دست داده بود

زن عمو ظاهر بشم   یوبا پوزخند جل دیرا عذاب داد حاال با کنه زخم زبون زد و چقدر اون روز روح مهسا
 . دهیرا فاطمه داره پس م یکه اون روز زد یو بگم تقاص حرف ها 

 

داده بود و  هیآمدم پدر حاضر و آماده به اپن تک  رونی از اتاق ب میلباسها دنیروز بعد با پوش صبح
  یبه خودش آمد و لبخند ب شی اچشم ه یمتوجه حضور من نشده بود که با تکان دادن دستم جلو

 زد و گفت:  ی جان

 م؟ یبر-

  یطول می رفت  یو به سمت دادگستر  میشد ن یبه عالمت مثبت تکان دادم و هر دو سوار ماش یسر 
هنوز وارد  میشد ادهیپ نیپارک کرد و هر دو از ماش  یرا گوشه   نیپدر ماش میدیکه رس  دینکش
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  یلبخند الدیکه م میبرگشت الدیکرد به سمت م کوبمخ یم میسرجا الدیم یکه صدا مینشد یدادگستر 
 : فتزد و گ

 سالم  -

 پدر پنهان نماند   دیگوش باز شد و از د یتا بنا شمین الدیم دنید با

 حالتون چطوره؟   الدیسالم آقا م-

 مهتاب خانم؟  نیممنون شما خوب-

 ممنون  -

شد و با لبخند به سمت ما آمد و با پدر دست داد و با من   ادهیپ  نیآقا از ماش اریموقع شهر همان
نوش جان   د یبا یکتک مفصل هینبود  زیهمه چ انی کرد که اگر پدر از قبل در جر ی گرم  یسالم احوالپرس

شد و   گوشم کیکه پدر نزد میکنار هم نشست یصندل یو رو  میکردم هر چهار نفر وارد دادگاه شد یم
 گفت: 

تو خونه حسابت   یکرد ینم فی رو برام تعر  یبا آنها آشنا شد یکه چطور  الدیو م  اریشهر  انیاگه جر-
 بودم   دهیرس

 زدم و گفتم:  یدهانم را قورت دادم و لبخند مصنوع  بزاق

 هستند   یخوب  یاونا آدم ها دیحرفا نزن  نیباباجون تو رو خدا ا یوا-

 زد و گفت:  یپوزخند پدر

 از آب در اومد  گهید ز یچ هیبعد   یول یزدیرو م  حرفا نیهم هم یعل کهیدر مورد اون مرد-

 و گفتم:  دمیکش  ینفس

  یبد زیچ هی دیهستند اگه بد بودند تا حاال با یخوب یآقا آدم ها   اریو شهر الدیآقا م دیمطمئن باش -
 دم یدیازشون م
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 یم یچرا من از اونا طرفدار  نکهیا لی نثارم کرد و سکوت کرد؛ چشم غره را فقط به دل یچشم غره ا پدر
 حق را به من داده.   نکهیکنم و سکوت کردنشم به خاطر ا

.. مادر بهار را با چشم ادیکه دادگاه برگزار شد دادگاه پر از آدم بود و همهمه ز د یساعت طول کش  ربع
  نیا نکهی کند که از دخترش دفاع کنم با ا یتماس نگاه من مکه جلو نشسته و با ال دمیاشک د یها

همان موقع  میبگو دیبا یمرور کردم که چ میحرف ها  یتا حاال رو شبیهمه استرس داشتم اما از د
گذاشتن و  ی صندل  یبودند وارد دادگاه شدند بهار را رو ستادهیکه دو طرف بهار ا  سی بهار همراه دوتا پل

  یبرخاستند و با اشاره  شانیهمزمان همه از جا یبا ورود قاض ستادنیکنار بهار ا سی اون دوتا پل
تک به تک   شدیم شترینشستند دادگاه شروع شد و هر لحظه استرس من ب یصندل   یهمه رو یقاض

در بهار هم با اشک و  و بعد خودم ما  الدیآقا و بعد م اریاول از همه شهر میو از بهار دفاع کرد میجلو رفت
نکرده اما همه  یکار  نیگناه هست و از قصد همچ یکرد که دختر من ب  یالتماس م یبه قاض هیگر

 کرد... یکار  نیهمچ حانهیانتقام ر یکه بهار برا میدون یخوب م

بهار   یتپش قلب ها بود که حکم برا یدادگاه را گرفته بود و فقط صدا یاعالم شد سکوت فضا حکم
  یشود قاض یحتمًا بستر  دیبد بود و مطمئنم بعد از اعالم حکم با تشیبهار که حال وضع  دنیبر یچ
به   سرعت افتاد که به   یصندل یجمله رو   نیسال زندان اعالم کرد که مادر بهار با هم ستیبهار ب یبرا

ماند که به سمت بهار   رهیخ الدی را گرفتم بهار با اشک به من و م شی بازو ریسمت مادر بهار رفتم و ز
 رفتم و با لبخند گفتم: 

 خودت رو ناراحت نکن-

 زد و گفت:  یلبخند

 خوشحالم   یلیبرعکس خ -

 شدم که او ادامه داد   رهی به بهار خ یسوال

تحمل   تونمیرن نماعدامم کنند و داغمو به دل مامانم بزا نکهیا یتحمل کنم ول تونم یسال رو م ستیب-
 کنم 

 زدم و گفتم:  یپر مهر  لبخند

  زم ی عز میزن یبهت سر م -
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و پدر، با   الدیبسته بودند از آنجا رفت م  شی که دستبند را دور دست ها سیتکان داد و همراه پل یسر 
و پدر به    الدیآقا مادر بهار را به خانه اش رساند همراه م اریآب قند مادر بهار را سرحال کردند و شهر

و من ناخداگاه  دنیبر نیام یحکم اعدام را برا میدادگاه را از او گرفت انی و جر می رفت  نیام لیسمت وک 
از   ینداد با خوشحال الدینشست کم عذاب من و خانوادم و به عالوه خانواده م  میلب ها یرو  یلبخند

و به سمت شرکت   میشد نیبا پدر سوار ماش الدیاز م  ی و بعد از خداحافظ می آمد رونی ب یدادگستر 
 آمدم   رونیپدر از فکر بهار ب  یبا صدا میرفت

   دیباالخره حق به حقدار رس-

 زدم و گفتم:  یلبخند

 آره باباجون  -

 دستم را گرفت و گفت:  پدر

   شهیخوشحال م یل یمطمئنم خ دمیخبر خوشحال کننده رو به مهسا م  نیخودم ا-

 زدم و گفتم:  یلبخند

 فاطمه  شی پ رمیباباجون من عصر م یراست شه؛ ی خوشحال محتماً -

 دنبالت   امیباشه دخترم خودم م-

پدال گاز گذاشت و از   یرو شیپا  یتکان دادم که پدر من را به شرکت رساند و بعد از خداحافظ  یسر 
 من دور شد. 

 

بود  ستادهیبه پدر که منتظر ا یدر باز شد برگشتم و نگاه  دینکش یطول فونیآ یفشار دادن دکمه  با
را روشن کرد و از کوچه خارج شد وارد خانه شدم    نیپدر تکان دادم که پدر ماش  یبرا یانداختم و دست

 گفت:  رلبی زبه سمتم آمد و مانتو و شالم را از من گرفت و  ییو در را بستم خدمتکار با خوشرو

 ن یخوش اومد-
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و   دایرفتم عمو منصور و زن عمو آ  ییرایآرام به سمت پذ یخدمتکار دادم و با قدم ها  لیتحو یلبخند
مانده بود و  رهیخ  ینامعلوم ینقطه  هیدرهم به  افهیمبل نشسته بودند عمو منصور با ق یفاطمه رو
  یدادادم و با ص تکرد؛ بزاق دهانم را قور  یفاطمه را در آغوش گرفته بود و آن را آرام م دایزن عمو آ

 بلند گفتم: 

 سالم  -

بود با لبخند به   دایکه عکس العمل نشان داد زن عمو آ ینفر  نی اول دندیسه نفر به سمت من چرخ  هر
 سمتم آمد و گفت: 

 دخترم؟  یسالم مهتاب جان خوب -

پنهان نماند و انگار متوجه   دایزن عمو آ دیزدم که از د یهمه محبت اول تعجب و بعد پوزخند  نیا از
 انداخت  نیی پوزخند زدم سرش را پا  یچ یشد برا

 ممنون زنامو  یل یخ-

  یک یبه خاطر دختر  شترشیب  ینداشت و ناراحت یمساعد ادیبه عمو منصور انداختم حال ز ینگاه
م را جواب یکردم که به گرم   یبا عمو منصور سالم و احوالپرس شهیداره پرپر م  ینطور یبود که ا دونشی

شده بود کنارش   رهی پر از اشک بود و با بغض به من خ شیداد به سمت فاطمه رفتم که چشم ها
 و گفتم:  نشستم

 ؟ یخوب -

 و گفت:  دیشد و من را در آغوشش کش  ریسراز شیکلمه اشک از چشم ها نیهم با

 مهتاب   ستمیخوب ن-

 را از آغوشم جدا کردم و گفتم:  فاطمه

 م؟ یحرف بزن یخوایم-
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کوتاه وارد    یمعذرت خواه هیو با گفتن  میبرخاست مانیبه عالمت مثبت تکان داد و هر دو از جا  یسر 
تخت نشستم و   یلبه  نمیتخت نشست و اشاره کرد که من هم کنار اون بنش یفاطمه لبه  میاتاق شد

 صورتش را پاک کرد و گفت:  یرو یچشم به فاطمه دوختم فاطمه اشک ها

 یهست که دار  ین یساعت حال و روزم هم نیتا هم  دمیفهم  یوقت  ینم ولاز کجا شروع ک دونمینم-
 ی ن یبیم

 تازه کرد و گفت:   ینفس

رو به اون رو شده بود چند بار خواست باهام رابطه برقرار کنه اما من  نیاز ا یبعد از عقدمون مهد-
اما اون  میباهم بحث کرد یموضوع چقدر من و مهد ن یسر ا یکردم و حت  یاجازه ندادم و خوب کار 

  وقت یل یمن براش مهم نبود برام خ  یکرد حرف ها یم رونیو از اون گوش ب   گرفتیگوش م نیاز ا
  یق یبه هر طر  خواستی نبود م یخوب  زی چ دمیدیو رفتارش م شیکه از چشم ها یز یتنها چ زاشتینم

که سوار  نهی ب ی دختر م هیرو با   یدوستم مهد نکهیتا ا  دادم،یباهام رابطه برقرار کنه که من اجازه نم 
به  ی محکم  یل یرو گفت س  نیا یشده از قبل من با دوستم بحثم شده بود و وقت یمهد نیماش

چون خودت   یزن یم  یحرف ها  نیهمچ یمن شوهر دارم دار  نکهیصورتش زدم و گفتم به خاطر ا
اون  من یندار   یزجه زد و گفت شوهر خوب ختیاشک ر  ومدهین رتی گ تیموقع  نیشوهر با ا  نیهمچ

دختر رو با خودش برد خونه و حدود سه ساعت بعد اون رو برگردون   دمیکردم و د بی پسر رو تعق
 نکهیباز باور نکردم تا ا دنیبوس  گرویهمد نیکه داخل ماش دهیچند بار د یحت  ودشونخ یخونه 

عکس ها   دنیو عکس ها رو به مامان نشون دادم مامان با د  شدیعکس گرفت و برام اورد باورم نم
  ییصحبت کردم اونم با کمال پرو یخودم با مهد نکهیممکنه تا ا ری کامالً هنگ کرده بود و گفت غ

من کنار   زیدختر رفتم که بتونه با همه چ هیمنم دنبال  یباهام رابطه برقرار کن ینخواستگفت چون 
   میو از هم طالق گرفت  دمیرو ند یمهد گهیبود از اون روز به بعد د یور حال و روزم چط یدون ینم  ادیب

بکنه   یکار   نیپست باشه که همچ  تونهیکردم چه قدر آدم م یشد درکش م ریسراز میاز چشم ها اشک
 دستش را گرفتم و گفتم:

 شد؟ ی چ یمهد یخونواده -

 کرده  یکار  نیکه پسرشون در حق من همچ شدیکردند و باورشون نم   یمعذرت خواه یل یخ-

 ؟ یدیدوستت بخش-
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 زد و گفت:  یمحو لبخند

 کنارمه و تنهام نزاشته   طیدوستم شده تو همه شرا نیاالن بهتر-

 و گفتم:  دمیکش  ینفس

  یاما خوب خدا رو شکرکه زودتر شناخت کنمی و واقعًا درکت م یناراحت  یلیخ  دونمیم  زمی فاطمه عز-
  یلیبهت دست نزنه خ  نایکه زودتر از ا ینگه داشت تتیغرورت و شخص نکهیاما ا  یدرسته زنش بود

آدم پست   نیفکر کن خدا دوست داشته که نذاشته همچ نیو به ا کنمیم  نتی خوب بود و تحس
 ی کن  یباهاش زندگ یمهد مثل یفطرت 

 زد و گفت:  یلبخند

 بهتر شد   یکه حرف زدم حالم کم نی هم یممنون که اومد-

 فاطمه دادم و گفتم:  لیتحو یلبخند

 . یکنی با شناخت کامل انتخاب م گهی د یشوهر انتخاب کن ی به بعد خواست نیاز ا-

 تکان داد و گفت:  یسر 

 هست؟  یز یچ هی-

 ؟ یچ-

و   دمیاز دوستم شن شبید نیمعاشقم بوده من هم ه شی وقت پ یل یدوستم برادرش از خ نیهم-
 م یخواستگار  ادیاگه جوابم مثبت باشه م نکهیا

 گفتم:  یخوشحال با

   رونی ب ای هم ب یواقعًا چقدر خوب پس زودتر قبول کن و از فکر مهد-

 . کنمی در موردش فکر م-
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سر فاطمه آمد باورم   ییکه چه بال رفتمی گذراندم و مدام باخودم کلنجار م  الی شب را بافکروخ کل
سرم   یکنه! شالم را رو یباز   نطوریدختر ا هیپست باشه که بخواد با احساسات  نقدریآدم ا شدینم

  شرکتبه سمت    یآمدم و با گرفتن تاکس رونی سرو صدا از خانه ب یانداختم و از اتاق خارج شدم ب
مد آقا مشغول به کار شدم؛  و اح یر ی ام یاز آقا یرفتم وارد شرکت شدم و بعد از سالم و احوالپرس

 دوازده بود که احمد آقا به سمتم آمد و گفت:  یها کیساعت نزد

 مهتاب دخترم؟ -

 را باال گرفتم و گفتم: سرم

 بله احمد آقا؟ -

 با شما کار داره  یخانم   هیدخترم -

 گفتم:  رتیح  با

 ه؟ ینگفت اسمش چ-

 شناسهیخودش من رو م  یگفت که الناز هستم و به مهتاب بگ-

 شدم و گفتم:  رهی خ میروبه رو توریداره؟ نگاهم را از احمد آقا گرفتم و به مان  کاری چ نجایکردم الناز ا اخم

 برن  رونی که از شرکت ب د یکن  ییندارم لطفًا راهنما یکار  شونیمن با ا-

 گفت:  رتیآقا با ح  احمد

   یایالتماسم کرد که بهت بگم ب یلیبده خ یل یخ تشیمهتاب دخترم وضع -

 ندارم   یکار  شونیاحمد اقا من با ا-

به گوشم  زدیالناز که اسم من را صدا م ادیفر دینکش  یتکان داد و از من دور شد طول  یآقا سر  احمد
  رونی با تعجب از اتاق ب یر یام یآقا  یبه سمت در هجوم بردند حت  رتیهمه افراد شرکت با ح  دیرس

 آمد و گفت: 

 بره؟چه خ-



 انتقام 

325 
 

بودند واقعًا   رهی به من و الناز خ رت ی رفتم همه با ح زدیم  میبرخاستم و به سمت الناز که صدا میجا از
من  دنیالناز با د بره،ی من را داخل شرکت م یداره آبرو ینطور یدختر عقلش را از دست داده که ا نیا

 برداشت و گفت:   دنیکش ادی دست از فر

   میبا هم حرف بزن  شهیمهتاب م-

را   فمی از افراد شرکت ک یاجبار قبول کردم بعد از معذرت خواه یدهانم را قورت دادم و از رو بزاق
و بعد از سفارش دو فنجان   میشاپ رفت یهر دو به سمت کاف  میبرداشتم و هر دو از شرکت خارج شد

 با اخم گفتم:  یچا

راه  ادیداد و فر ییایکت آبرو دارم بعد تو ممن داخل شر  ؟یکنی م کاریچ یالناز معلوم هست دار -
 ؟یمگه عقلت رو از دست داد ؟ینداز یم

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت:  یسر 

 عقلم رو از دست دادم  دنیداداشم بر یبرا  یداداشم رفته زندان و حکم اعدام یاز وقت-

 کرده  یبد یل یاما برادرت در حق من و خونوادم خ کنم ی الناز درکت م نیبب -

 زد و گفت:   یپوزخند

 نه؟ یهم یبزن یتون یکه م یمهتاب؟ تنها حرف نیهم-

 بگم اخه؟ تونمیم یمن چ-

اعدامه شب و روز   نیحکم ام ده یفهم  یمادرم از وقت  ی که برادرم رو ببخش خوامیمهتاب من ازت م-
 نداره 

 گفتم:  رتیح  با

 قاتل خواهرم رو ببخشم؟  یتو از من انتظار دار -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 نبود  ری تقص  یوسط ب ن یکامل درکت کنم اما خواهر تو هم ا تونمیم-
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 زدم و گفتم:  یشخندین

 ؟ یبود زیهمه چ انی پس تو هم در جر-

 به عالمت مثبت تکان داد و گفت:  یسر 

رو به   نیو من ا ینبود انیجر تو در دمیسر وقتم خواستم بگم اما فهم یاومد الدیمن اون روز که با م -
 اون حرف ها رو بزنه   یگذاشتم که خودش کامل بگه اما قسمت بود عل نیام یعهده 

 تک تکتون رو شناختم   نکهیگفته مهم ا یدر مورد خواهرم چ ینداره ک یفرق-

 را قورت داد و گفت:  بغضش

رو پس بده اما من   شیتاوان کارها  نیام ینطور یا د یشا میبد  ریحکم رو تغ  میتونیمهتاب ما نم-
 خاک بخوابه ریراحت ز یو بزار   یکه تو اون رو ببخش خوامیم

 باال انداختم و گفتم: یابرو

   کنمی در موردش فکر م-

انداخت و   ری سرش را ز دمیکش  رونی تکان داد و دستم را گرفت که با اخم دستم را از دستش ب یسر 
 گفت: 

 ندارم    تیکار گهید یخشرو بب  نیکه تو ام خوامیمن فقط م-

   کنمی رو م میسع-

 برخاست و گفت:   شیجا از

 خدافظ   یممنون که وقت گذاشت -

 خدافظ -
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 دنیآوردم که با د رونی ب فمی همراهم به صدا در آمد از داخل ک یراه بازگشت به خانه بودم که گوش در
 اسم فاطمه با تعجب جواب دادم

 جانم فاطمه؟-

  دیخوشحال و خندان فاطمه به گوشم رس  یصدا

 ؟ یخوب   زمی سالم عز-

 ؟ی ممنون تو خوب  یل یخ-

خواستم بگم که تو  میرستوران شام بخور میبر میش یآماده م میمهتاب جان من و دوستم دار ،یمرس-
 یایهم ب

  نی خواست ب یکرد و م  یبار بود که فاطمه شام من را به رستوران دعوت م نی ده برابر شد اول  تعجبم
 باشم    شیدوست ها

 ام ی بهتره من ن یممنون فاطمه جان ول -

   ؟ییاین  یچ یوا برا-

   نیراحت باش  زمی عز شمیمزاحمتون نم-

 ؟ یزنیم یحرف   نیبعد حاال همچ  رونی شام ب یایمن خودم خواستم که ب یکنیناراحتم م  یمهتاب دار -

 آخه من... -

 صحبتم آمد و گفت:  انیم به

 دنبالت خدافظ   امی ساعت هشت م-

  یو با قدم ها دمیکش یصحبت را از من گرفت و زود تماس را قطع کرد کالفه پوف یجمله جا  نیهم با
  یگرفتم و بعد از آماده شدن با صدا یدوش مختصر  یبلند به خانه رفتم و بعد از سالم و احوال پرس

که من وارد  دندمبل منتظر من بو یآمدم پدر و مادر رو  رونی بوق فاطمه شالم را مرتب کردم و از اتاق ب
 شدم و گفتم:  ییرایپذ
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 باباجون با اجازتون من برم  -

 تکان داد و گفت:  یسر  پدر

 مراقب خودت باش و سر ساعت خونه باش -

 چشم باباجون -

نشستم دوست فاطمه   یصندل یآمدم و در عقب را باز کردم و رو  رونی کفش از خانه ب دنیوش از پ بعد
 راننده بود و فاطمه کنار او نشسته بود با لبخند هر دو به سمت من برگشتند و گفتند: 

 سالم مهتاب جون-

 لبخند گفتم:  با

 سالم  -

 زد و گفت:  یکه راننده بود لبخند یدختر 

 فاطمه از قبل در مورد من به شما گفته؟  هستم احتماالً  هیمن هان-

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 کرده   فیتعر ی ل یبله در مورد شما خ-

  یرا روشن کرد و به سمت رستوران حرکت کرد وقت  نیانداخت و ماش یبا محبت به فاطمه نگاه هیهان
 با لبخند گفت:  هیهان میو سفارش شام داد  مینشست یصندل یرو

 بگم یز یچ هیمهتاب جان خواستم -

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 جانم؟ -

 با فاطمه صحبت کنه   یکم خوادیم نکهیو ا  ادیمن برادرم م-

 زدم و گفتم:  یا مهی نصفه ن لبخند
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   ستین  یباشه مشکل-

که نگاهم را به سمت   نیآمده بود انداخت هم  ییزد و نگاهش را به فاطمه که تازه از دستشو یلبخند
خودم احساس کردم چشم چرخاندم و نگاهم با دو جفت    ینفر را رو کی نیچرخاندم نگاه سنگ فاطمه

نشسته بود   یانسالیآقا و خانم م اری و در کنار شهر نجایا  الدیشد م یقفل شد اصالً باورم نم  یچشم آب
  یطول چشم دوختم هیگرفتم و به فاطمه و هان الدینگاهم را از م عیبزاق دهانم را قورت دادم و سر

باورم   سته یهمان برادر هان دادمیبه سمت ما آمد که احتمال م پی قد بلند و خوشت یپسر  دینکش
  هیکنار هان ییرو  وشکه از وسط دو نصف شده بود با خ ی ب یبه هم باشند انگار س  هیشب نقدریشد ا ینم

شد که با اخم    دهیکش الدیکرد ناخدا آگاه نگاهم به سمت م ینشست و با همه ما سالم و احوال پرس 
  الدیو مقابل فاطمه نشسته بود نگاهم را از م هیچشم دوخته بود که وسط من و هان هیبه برادر هان

  هیهان یکه صدا دمیکش یق یعم سگذاشتم نف  زدیام م نهیقلبم که به شدت به س یگرفتم و دستم را رو
   دیبه گوشم رس

 حالت خوبه؟  مزیمهتاب عز-

 قلبم برداشتم و گفتم:  یبه عالمت مثبت تکان دادم و دستم را از رو یسر 

   ستین میطور-

قرار داد و   ز یم  یغذا به سمت ما آمد سفارش ها را رو ین یتکان داد که همان موقع گارسون با س  یسر 
  یو رو  دمیکش یق یکردم نفس عم یخودم احساس م  یرا رو الدیم نیاز آنجا رفت هنوز نگاه سنگ

کف دست زن   زارهیم عیفاتحه خودم را بخونم چون سر دیببرد با  ییخودم مسلط شدم اگه فاطمه بو
 . شهیبه ضرر من تمام م  نیو ا دهیهم به کل خانواده خبر م دایو زن عمو آ دایعمو آ

 شانه ام گذاشت نگاهم را به او دوختم  یرو هیکه دست برادر هان نیهم

 هتاب خانم حالتون خوبه؟ م-

که خواستم دهان باز   نیانداختم هم هیبه برادر هان یشانه ام بود و نگاه  یبه دستش که رو ینگاه
 دنیشدم با د رهی در چنگال دستش بود خ میکه بازو ی شد و با تعجب به شخص دهیکش میکنم بازو

جب به ما چشم دوخته بود به فاطمه که با تع ینگاه م یچهارتا شد و با وحشت ن میچشم ها الدیم
 .انداختم
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شده بود  رهی به ما خ رتی که با ح هیآمد و با خشم به برادر هان یم رونیدود ب  الدیدهان و دماغ م از
 فشرده اش گفت:  یدندان ها یچشم دوخت و ال به ال

   یزن یدختر دست م  نیبار آخرت باشه به ا-

به ما دوتا   یبه فاطمه انداختم که چهار چشم  ینگاه یچشم  ریبست ز خیجمله  نیبدنم با هم  تمام
را از   میکردم و بازو یاخم بلند می آمد رونیو هر دو از رستوران ب  دیرا کش میبازو الدیشده بود م  رهیخ

 و گفتم:   دمیکش رونی ب  شیچنگال دست ها

 ؟ یکن ی م کاریچ یدار -

 به سمتم برگشت و با تشر گفت:  الدیم

 بود؟  یک  کهیمرد نیا-

 هم مثل او با تشر گفتم:  من

 درست صحبت کن  -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 ؟ یکنیم شمینه بابا طرفدار-

 ؟ یگیم یچ یدار  یفهم یخودت م -

   یکن ی م کاری چ یدار  یفهم  یتو نم یانگار  یول گمی م یچ فهممیمن که م-

   ی نه به جنابعال شهیبه خودم مربوط م کنمی م یمن هر کار -

 و گفت:   دیخوش حالتش کش یموها یال یدست

 با من بحث نکن    نقدریمهتاب ا-

 کردم و گفتم: یعصب  خنده
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 باهات بحث هم نکنم؟  یبعد توقع دار  رونی ب یمنو با زور از رستوران آورد-

   دیکرد که چهار ستون بدنم لرز یاخم

   ینی تو اون رستوران و بزارم کنار اون پسر بش یبر   زارمی نم-

 ؟ یکن ی م فیتکل نیمن تع یتا حاال تو برا یاز ک-

 را بلند کرد و گفت:  شیصدا

   میخوری با هم شام م گهیرستوران د هی میر ی شو م  نیاالن پس لطفًا سوار ماش نیاز هم-

 لب راندم و گفتم:  ریز  ینچ

  امی جا نم چیمن با تو ه -

شد و    نی بشوم او هم سوار ماش  نیرا گرفت و وادارم کرد سوار ماش  میبرم بازو که خواستم نیهم
 نیماندم واقعًا ا رهی خ  الدیبه تمام حرکات م رتیپدال گاز گذاشت و به سرعت راند با ح  یرا رو شیپا

 پسر عقلش را کامل از دست داده 

   امینم  ییرو نگه دار من با شما جا  نیماش الدیآقا م-

 زد و گفت:   یتلخ  لبخند

 ؟یآقا رو بردار  نیا یخوای نم الدم؟یهنوز من آقا م -

 و گفتم:  دیباال پر میشدت تعجب ابروها  از

   رمی از شما اجازه بگ دیصدا زدن هم با یبرا کنمی فکر نم  زنمی من هر طور راحت هستم شما رو صدا م-

 زد و گفت:   یپوزخند

  یدار یروز اون آقا رو برم هیباالخره  یول  یطور راحت هر -
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رستوران راند تمام لحظه با   کیکرد و به  ادیرا ز  نیشدم که او سرعت ماش رهیخ  الدیو گنگ به م جیگ
به  الدیم  یبا صدا نکهیبودم تا ا  یبودم عصب الدنکردهیبه م  ینگاه مین  یبودم و حت رهیاخم به جلو خ 
 خودم آمدم  

 شو   ادهیپ-

 شد و به سمتم آمد و گفت:  ادهیپ  نیشدم او هم از ماش ادهی پ نیاز ماش یحرف چیه بدون

  میخوری شام م   نجایا-

  نیبا شما شام بخورم لطفًا هم خوامی من نم گم؟یدارم م  یمن چ نیستیشما انگار متوجه ن الدیآقا م-
 همون رستوران   میحاال هم برگردون  نجایا نی اورد نیهمه راه بلند کرد نیطور که من رو ا

 قدم به سمتم آمد و با لحن آرام گفت:  کی

 مهتاب -

 دادیب  میکه در چشم ها یخاص جانیام بزند با ه نهیبود که قلبم به شدت به س یاسم کاف نیهم
 گفت:  یچشم دوختم که او هم از نگاه من خوند و با لبخند جذاب الدیسرم را باال گرفتم و به م کردیم

تنها با   یینشد دوتا  چوقتیه می که با هم بود ییتمام روزها  نیتو ا میبزار امشب با هم شام بخور-
   میهم شام بخور

و  میبا لحن مال  نقدریشده بودم ا  نیمطمئن بودم االن نقش زم دادمیشالم را تو مشتم فشار نم  اگه
بعد از آوردن شام مشغول  میو سفارش داد میبه سمت رستوران رفت یحرف  چیگفت که به ه  یمظلوم

 الدیکردم که م یقدم شدم و تک سرفه ا شی ما بود که خودم پ نیب  یسکوت بد میبه خوردن شد
 را باال آورد و به من چشم دوخت    شسر

 بود داخل رستوران؟   یاون زنه ک-

 را از من گرفت و گفت:  نگاهش

 امعمه -

 باال انداختم و گفتم: یابرو
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 رون؟ ی ب نیشام رفت   یچ یشما برا-

 م یریجشن بگ شنیو غالم اعدام م  نیمرده و ام یعل نکهیبه خاطر ا میخواست-

بود   دهیبهم چسب یل یخ الدیکنار م  ی گفتم و مشغول خوردن شدم بعد از خوردن که حساب  یآهان رلبیز
و من هم تو فکر اتفاق   رفتیبه سمت خانه م  الدیم م یشد نی و سوار ماش می آمد رونیاز رستوران ب 

  یلبخند ددر آورده بو  الدیکه م یباز  رتیبا غ دیچطور به او پسر بدبخت پر الدیبودم که م  ریاخ یها
 پنهان نماند   الدیم دینشست که از د میلب ها یرو

 ؟ یخندیم یبه چ-

 نشستم و گفتم:  صاف

   یچ یبه ه-

 باال انداختم و گفتم:  یبود ابرو دنی خند یآمد که نشانه   شیبه چشم ها ینیچ

 ؟یخندیم یچ یتو برا-

   یچ یه-

 او دوباره بهش چشم دوختم  یگرفتم که با صدا الدی حرص نگاهم را از م  با

 ن؟یایکه م گهید یپنجشنبه هفته -

 گفتم:  ارمیامشب سرش در ب  یتالف نکهیا ی زدم و برا یکج  لبخند

 ام ینتونم ب  دیشا دونمینم-

 به من چشم دوخت و گفت:  ندفعهیا

 ؟ یچ یبرا-

 انجام بدم   دیکار دارم که با یسر  هیخب -

 دیگرفته اش به گوشم رس   یخودش را گرفته بود اما صدا یل یخ  نکهیا با
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 بهم خبر بده   یباشه اگه تونست -

 باشه  -

 پدال گاز گذاشت و به خانه راند  یرا رو شی کرد و پا یاخم

 

برداشتم   یرا منتظر گذاشتم و باالخره دست از لجباز  الدیمدت همچنان م نیا یهفته گذشت و ط  کی
نگذشت که   هیثان  کیدادم که »شب وقتم آزاد است« به  امی به او پ دمیکه به شرکت رس نیو هم

 کرد  یصحبت م  یبار با خوشحال نیاول یزنگ زد و برا الدیم

 برگه ها بلند کردم و به او چشم دوختم  نیبذرفشان سرم را ب یآقا یکار بودم که با صدا مشغول

 با شما کار داره  یر یام یآقا یخانم محمد-

به در زدم که با   یرفتم تقه  یر یام یبه سمت اتاق آقا میتکان دادم و بعد از تمام کردن کارها یسر 
ماندم   رهی کرد خ یکه با تلفن صحبت م یر یام یداخل وارد اتاق شدم در را بستم و به آقا ای گفتن ب

  هیثان کیهم به  یر یام یآن نشستم آقا یزد و اشاره به مبل مقابلش کرد که من رو یلبخند محو
 به من چشم دوخت و گفت:  ینگذشت که تماس را قطع کرد و با مهربان 

 ؟ زدمیداشتم حرف م  یحدس بزن با ک-

 شدم که او ادامه داد    رهیخ  یر یام یبه آقا یسوال

 شرکت  یاصرار داشت که برگرد ،یرستم  یآقا-

 زد و گفت:  یلبخند پر مهر  دیباال پر میشدت تعجب ابروها  از

نزدم خب به   اشنهی دست رد به س یطی شرا چیوقت تو ه  چیمهمه و ه یلیمن خ یبرا یرستم  یآقا-
 از من داره و منتظر جواب توهه  یدرخواست نیهر حال همچ

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

 بگم آخه.. یچ دونمیمن نم-
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 دستش سکوت کردم که او گفت:  یاشاره  با

که  نطوریو ا میخوبه و هم من راض یل ینداره به هر حال کارت خ یو اونجا فرق نجایدخترم ا نیبب -
به سرکار   یتو دوست دار  نکهی و ا هیره ازت راضاصرار برگشت تو دا نقدریا یرستم  یو آقا داستیپ

 ؟یبرگرد تی قبل

 زدم و گفتم:  یبودم از ته دل لبخند خوشحال

به اونجا   شتریمن ب  نکهیو ا نجام یسال هم ا کیو  کنم ی سال هست اونجا کار م نیخب من چند-
 عادت دارم  

 تکان داد و گفت:  یسر 

   دمیماهت رو م نیمن حقوق ا یکن ی پس از شنبه کارت رو اونجا شروع م-

 برخاستم و گفتم:   میزدم و از جا یلبخند

 ممنون   یل یخ-

 بود    تیحواست به شرکت و کارها  یکه داشت یسخت طیاز تو ممنون باشم که با شرا  دیبرعکس من با-

   نیلطف دار-

از تک تک افراد   یرا جمع کردم و بعد از خداحافظ لمیوسا میآمدم بعد از انجام کارها رونی اتاق که ب از
به خانه رفتم و بعد از   یتاکس  ن ینداشتم با اول یادیشدم چون وقت ز  یشرکت به سمت خانه راه

را با سشوار خشک   میگرفتم و همان طور که موها یبه سمت اتاق رفتم دوش مختصر  یسالم سرسر 
به   ینگاه نهیشکوک به من چشم دوخت از آتخت نشست و م یکردم مادر وارد اتاق شد لبه  یم

 مادر انداختم و سشوار را خاموش کردم و گفتم:

   ؟یکنی نگام م ینطور یمامان چرا ا-

 ؟ یبر  یخوایکجا م -

 را باال انداختم و گفتم:  میاز ابروها یکی
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   رونی برم ب خوامیشام م الدیبهتون گفتم که با م شبیوا من که د-

 بشه؟ یکه چ رونیب  نیبابا تو با اون پسر شام بر یا-

 باال انداختم و گفتم:  ی شانه

   امیو م  رمی م یدو ساعت نیحساس نباش کنمیخواهش م  یول دونم،ینم-

  جوشهیو سرکه م  ریدلم مثل س یایو ب  یبر  یخوا یکه تو م یدوساعت-

 مادر زدم و گفتم:  یبه گونه  ی بوسه

 قربون دلت بشم  -

شدم مادر هم به کمکم آمد و با کمک او   میرا از من گرفت که من مشغول درست کردن موها نگاهش
 زد و گفت:  یلبخند می را درست کرد میموها

  یچشم نخور  ی ماشاهلل خوشگل شد-

 گفتم:  رفتمیبرخاستم و همان طور که به سمت کمد م میجا از

 راحت مامان جون  التیخ-

 کرد که من با تعجب به سمت مادر برگشتم اون هم با خنده گفت:  یده تک خن مامان

 درخواست ازدواج بهت بده؟  خوادیپسر امشب م نیکلک نکنه ا-

خودم را جمع و جور   عینشست و ضربان قلبم باال رفت اما سر میلب ها یرو ی جمله لبخند  نیهم با
 ام گذاشتم و گفتم:  یشانیپ یرو  یکردم و اخم

 نه مامان جون گمون نکنم  -

اون آقا دکتر بهت   ادیاز اون لبخندت معلومه که تو هم بدت نم هیمن مخمل یاحتماالً گوش ها-
 بی عج یکم رونیببره شام ب  خوادیتو رو م نیتو روز ولنتا قاً یپسر دق نیدرخواست ازدواج بده ا

 ست؟ ین



 انتقام 

337 
 

 کردم و گفنم:  یخنده  تک

 درخواست ازدواج به من؟ گمون نکنم  د؟الیآقا م  ؟یک-

 نثارم کرد و گفت:  یچشم غره ا مادر

لبخندت   ستی تو هم الزم ن دمیاز اون پسر ند یجمله ها گول بزن من که بد نی باشه خودت رو با هم-
   یپنهون کن 

 ستادهیرفت هاج واج وسط اتاق ا  رونی صحبت کردن را به من بدهد از اتاق ب یاجازه  نکهیا بدون
 بشود؟  یدانستم امشب قراره چ یبودم و نم 

 

  یآمدم با مادر خداحافظ رونیمانتو و شالم را تنم کردم و از اتاق ب عیسر میبه گوش الدیزنگ زدن م با
تر  را تند میتر از خانه پارک کرده بود قدم ها  نییکه پا الدی م نیماش  دنیکردم و از خانه خارج شدم با د

باعث تعجب من   هجواب سالمم داد ک  یشدم سالم کردم سرد و جد نیکه سوار ماش نیکردم و هم 
را روشن کرد و به سمت رستوران   نیهم ماش الدیو به جلو چشم دوختم م اوردمی خودم ن  یشد به رو

به  زدم  نی ری مادر و ش یحرف ها  یرو یدییساکت و اخمو بود که مهر تا  نقدریراه ا  نیحرکت کرد در ب
 یچشم  ری ز م،یشد ادهی پ نیپارک کرد و هر دو از ماش یرا گوشه   نیماش الدی م میدیرستوران که رس

 نشست.   میلب ها یرو یما ست بود لبخند یهر دو  پی ت نکهیانداختم و از ا الدیم پی به ت ینگاه

که   میسفارشات را داد میمقابل هم نشست یصندل  یگارسون رو ییو بعد از راهنما میرستوران شد وارد
همه سکوت خسته شدم  نیوضع و ا  نیشد و نگاهش را از من گرفت از ا ظی غل شیاخم ها الدیم

 و گفتم:  دمیکش  ینفس

 افتاده؟  یاتفاق الدیآقا م-

 گفت:  یرا باال گرفت و محکم و جد  سرش

 نه -

 و گفتم:  دمی کش یکالفه پوف فهممی را نم  الدیبودن و سرد بودن م یهمه جد نی ا یگرفت معن حرصم
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  م؟یشام باهم بخور نیکه امشب خواست نیکارم داشت ادی به احتمال ز-

کرد   یداد و سع هیتک  یخودش را کنترل کرد و به صندل  دم ید شی شد به وضوح لرزش دست ها هول
 خونسرد باشد اما موفق نشد 

 که باهات صحبت کنم   نجایاوردمت ا یلیدل هیآره به -

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

 !  شنومیم-

قرار داد و   زی م یدهان باز کند که با حضور گارسون دهانش را بست گارسون سفارشات را رو خواست
 گفت:  یچشم دوختم که او سرد و جد الدیاز آنجا رفت منتظر به م

   نیمهتاب خانم شامتون بخور-

  یدرخواست ازدواج بد یخوایمشغول خوردن شدم حاال م ندازمیب الدینگاه م نکهیکردم و بدون ا اخم
   ؟یکن ی م تی چرا هم من و هم خودت رو اذ گهید

 تازه کرد و گفت:   ینفس الدیاز خوردن شام و بعد سفارش قهوه م بعد

خب من   م،یبر رونیشام ب  ن یتایهمه اصرار داشتم شب ول نیچرا ا یخودت فکر کن شیپ  دیشا-
نرفتم و  رونی دختر ب هیکنم چون تا حاال با  کیشب رو برات رمانت هی یچطور  قاً یدق دونستمی نم

 ..نکهیا

 و گفت:  دیکش  ینفس

 بهش درخواست ازدواج بدم  نکهیو ا-

کردم   ینشان بدم اما سع یچه عکس العمل الدیم یدانستم جلو یخوشحال بودم و هم تعجب نم  هم
زد و از داخل    یخودم را نشان بدم که موفق هم شدم، لبخند محو شنونیار م ب ن یکه اول یمثل آدم ها

 من قرار داد و گفت:  یآورد و در آن را باز کرد و جلو رونی ب یقرمز رنگ یجعبه  بشیج

   ؟یکن یمهتاب با من ازدواج م -
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به   ینگاه  یرچشمی نشست ز میلب ها  یرو  یقشنگ بود که ناخداگاه لبخند نقدریداخل جعبه ا حلقه
 الدیم یخودم را جمع و جور کردم که با صدا عیکه منتظر چشم به من دوخته بود انداختم و سر الدیم

 نگاهم را از حلقه گرفتم 

هست و   ز یهمه چ انیخونتون بابات در جر مییا یم یخواستگار  یاگه جوابت مثبت باشه ما فردا برا-
 خب گفت که مهم جواب مهتابه  

 یبود و سکوت کرده بود اون هم پدر   زیهمه چ انیپس پدر در جر دیباال پر میشدت تعجب ابروها  از
 آمدم   رونی از فکر ب الدیم یکرد با صدا  یسر از تنم جدا م ادیکه اسم ازدواج و پسر ب 

 مهتاب؟  -

 جانم؟  -

   ه؟یجوابت چ-

 کردم و گفتم:   یرا مخف  میدست ها لرزش

بهم درخواست ازدواج   یبخوا کردمی تعجب کردم و فکر نم یل یبگم واقعًا خ ی چ دونمیخب من نم -
  ؟یبد

   م؟یرسیم ی جهیحرفا به چه نت نیخب حاال ا-

 زدم و گفتم:  یلبخند

 که جواب من مثبته   میرسی م جهینت نیبه ا-

برخاستم   میبرخاست که من هم از جا  شینشست و با ذوق از جا شیلب ها یرو یخوشحال   لبخند
  رلبیکرد داخل انگشتم ز یو همان طور که حلقه را فرو م دیکش  رونی ل جعبه بحلقه را از داخ  الدیم

 گفت: 

   میبه زندگ یپس خوش اومد-

پسر را دوست داشتم  نیماندم من ا رهی که با ذوق به من چشم دوخته بود خ الد یزدم و به م یلبخند
 فرصت را از دست بدم؟  نیقدم شد و درخواست ازدواج داد چرا بخوام ا شی و حاال که خودش پ 
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 یآقا و عمه  اریو شهر الدیاز آمدن م یسرم مرتب کردم ربع ساعت یلرزان شالم را رو یدست ها با
نکرده بودم باالخره به خودم شجاعت   دایگذشت و من هنوز جرات سالم کردن با آنها را پ  یم الدیم

  حبتص  الدیدر مورد شغل م   اریرفتم پدر و آقا شهر یی رایآهسته به سمت پذ یدادم و با قدم ها
و مادر   الدیم یمبل مقابل پدر نشسته بود و عمه  یخوب رو یپسر بچه  هیمثل   الدیو م  کردندیم

ها آن  رهیشد از نگاه خ دهیها به سمت من کشنگاه یبا حضور من همه  کردندی هم با هم صحبت م 
 الدیم یآن ها سالم کردم عمه  و با تک تک  دمیکش یقی انداختم نفس عم  نییذوب شدم و سرم را پا 

  یرا رو الدی م نینگاه سنگ نمیکرد و من را وادار کرد کنارش بنش یبا من سالم و احوالپرس ییبا خوشرو
و   مینگاهش کنم با اشاره مادر هر دو به سمت آشپزخانه رفت دمیترس یکردم اما م یخودم احساس م

فرستادم که گند  یصلوات م   رلبیز کردمی م یلرزان فنجان را پر از چا یهمان طور که با دست ها
 مادر به خودم آمدم و به او چشم دوختم  ینکنم با صدا یکار 

رو   نیخوام ا یاما م  تی سر خونه و زندگ یرفت  یم یروز   هی دیتو باالخره با زمیعز   نیمهتاب دخترم بب-
توهه از رفتار و حرکاتش قشنگ   شیفکر و ذهنش پ یکه اونجا نشسته همه  یاون پسر  یبدون

  یو حساس  تیدونم مرد با مسئول  یپسر که م نیدست ا دمیراحت تو رو دارم م الی معلومه من با خ
 باشه.    قتیکه ال یانتخاب کن یمرد یخوشحالم که تونست یل یبدون من خ نکهیو ا هست

 زدم و به آغوش مادر رفتم مادر من را از آغوشش جدا کرد و گفت:  یپر مهر  لبخند

 م یستیبه ازدواجتون ن یراض کننی که حاال فکر م مینش  یخب احساس یل یخ-

  نیتک تک مهمان ها گرفتم و هم یرا جلو یچا میرفت  ییرایکردم و هر دو به سمت پذ یخنده  تک
نگاهش کنم اون هم مضطرب   یچشم  ری دادم ز گرفتم باالخره به خودم جرات الدیم یرا جلو ینیکه س
کنار عمه   ییرای زدم و بعد از پذ یلبخند محو  مینامزد کن   ترع یداشت و منتظر بود هر چه سر جانیو ه

که  یبود نشستم حرف خونه و شغل انجام شد و من تنها شرط  یکه زن دلسوز و مهربان  الدیم ی
از رفتارش معلوم بود   نکهیبا ا الدی نداشته باشد که م یبا شرکت رفتن من مشکل الدیبود م نیداشتم ا

هر   میکنو مشکل شغل من هم حل  میقبول کرد پدر اجازه داد که تنها با هم صحبت کن ستی ن یراض
  جانی داده بودم استرس و ه هیتک وار یتخت نشست و من سرپا به د یلبه  الدی م میدو وارد اتاق شد

 به خودم آمدم   الدیم یا صداب نمی توانستم راحت بنش یداشتم و نم
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   یدار  یاتاق قشنگ-

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 ممنون  -

 تازه کرد و گفت:   ینفس

 سرکارت؟ یبعد از ازدواج هم بر  یخوای پس م-

 گفتم:  محکم

 آره  -

 و اگه من نخوام؟ -

   نمیهستم عادت ندارم تو خونه بش ی شرکت و منش   رمیمن االن چند ساله دارم م-

و من برات    یکن یازدواج م یاما حاال دار  گرفتیم میو پدرت برات تصم یع مجرد بودمهتاب اون موق-
   رمی گیم میتصم

 که من از شغلم بگذرم  شهینم  لیدل نیا-

 ی شرکت و کار کن یتو بر  خوادیمن دلم نم-

 چرا؟ -

  گمیچون من م-

 من اونجا کار کنم   خوادی که دلت نم اریب  یمنطق لیدل هی-

 رو به اون رو کرد   نیاز ا تی که زندگ یآشنا شد یمثل عل یرفته تو اون شرکت با آدم  ادتیمگه -

 شدم و گفتم: رهی خ الدیم یبه چشم ها میمستق

 فرق داره  شهیاون قض-
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بعد از   ینداشته باشم ول  یتا قبل از ازدواج مشکل دیشا یاونجا کار کن  خوادیبه هر حال من دلم نم -
 ار کنه  زنم ک خوادیازدواج دلم نم

 زدم و گفتم:  ی شخندیکلمه زنم قلبم به تپش افتاد اما ن با

روش عادت کردم تو هم  نیمن به ا نمیخونه بش یکه تو ستمین  یمن شغلم رو دوست دارم و آدم-
  یای موضوع کنار ب نیبا ا دیبا

 و گفت:   دیخوش حالتش کش یموها یال یدست

  یگیم گهید زیچ هیبگم که تو   یمن هر چ-

نداره اطرافم  یحق  یشوهر دارم کس گهیمن د ندهیتو آ یار یگذشته رو م یندار  یمنطق لیچون دل-
 باشه 

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

   امی موضوع کنار ب نیبا ا کنمیم یندارم سع یباشه من حرف -

 زدم و گفتم:  یلبخند

   کنمینم  مونتیمطمئن باش پش-

 زد و گفت:  یکج  لبخند

   میتا بر یندار  ی خب فکر کنم مشکل حل شد اگه حرف-

لبخند من   دنیبه سمت ما آمد و با د یمادر با کنجکاو میآمد رونیتکان دادم و هر دو از اتاق ب  یسر 
 گفت:  یبا خوشحال  الدیو م

 عروس خانم جواب بله رو داد-

گفتن زنگ  کی ز تبرو بعد ا دمید شانیو پدر را در چشم ها  اریآقا شهر یجمله خوشحال  نیهم با
و شوهرش وارد خانه شد و پشت سر   دیهمراه فرزاد و فر  میهمان موقع عمه مر  دیبه گوش رس فونیآ

ک  یتبر نی و همچن  یسالم و احوالپرس ییهمراه فاطمه وارد شدند و با خوشرو  دایآن عمو و زن عمو آ
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  دمید و همان شب فهماز زن عمو داشتم بر طرف بشو ی و دلخور  یناراحت یگفتند و باعث شد هر چ
خبر نامزد شدنش را به همه    یفاطمه آمده و االن فاطمه با خوشحال یبه خواستگار  شبید هیبرادر هان 

 ما اعالم کرد.  ی

 

لباس آرام   دنیبه دست و صورتم زدم و بعد از پوش یآب  دمیاز خواب پر میهشدار گوش یبا صدا صبح
که سوار  نیرفتم و هم  نیبه سرعت سمت ماش الدیم  نیماش  دنیآمدم با د رونیو آهسته از خانه ب 

با   دمی را روشن کرد به شرکت که رس   نیجوابم داد و ماش  ییشدم سالم کردم اون هم با خوش رو
 به سمت او برگشتم  الدیم یداص

   یایاگه ب شهیخوشحال م یل یمهتاب امشب عمه شام تورو دعوت کرده خ -

 تر کردم و گفتم: رنگ تکان دادم و لبخندم را پر  یسر 

 باشه  -

 دنبالت   امی خودم م-

شدم وبه سمت شرکت که چهار سال آنجا کار   ادهی پ نیکردم از ماش یخداحافظ   الدیزدم و ازم یلبخند
د  آور یتک خاطراتم به ذهنم هجوم متک  داشتمیکه به سمت شرکت برم یکردم رفتم هر قدم  یم

کم   یشدن استخدام کرد من ومهسا ازخوشحال  یمنش یمن رابرا  یرستم یآقا دم یکه فهم  یروز  نیاول
 دنیبا دآن روز هم یفردا میرفت رون یشام ب  یوهمان شب با مهسا دونفر  میبش  نیبود نقش زم ندهما

وپنج ساله نصف عمرش   ستیبهار بغض کردم دختر ب ی کارها ادیکه او ازمن متنفره؛ با دمیبهار فهم 
محوطه   ردحالش باشم، وا  یایبزنم وجو یباشه حتمًابه مادر بهار سر   ادمیبگذرونه  دیراداخل زندان با

اخم کردم هزار بارخدا روشکر   نشستی درآنجا م یمقابلم که عل زی خودم و م زیم دنیشرکت شدم باد ی
. با  اوردمی ن ادیدم وخاطرات مهسا که نصف روز را کنار من بودبه نبو نجا یکردم که بعداز مرگ مهسا ا

چروک   ش یها مو دورچش دیسف شیموها نییکه پا ی به خودم آمدم و به مرد ی رستم یآقا یصدا
زد که من هم   یقبل نبود لبخند یرستم یاون آقا گهید ادی ز یل یبود خ رکردهیماندم تغ  رهی بود خ
 زدم و گفتم:  یلبخند

   یرستم  یسالم آقا-
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 به سمتم آمد وگفت:  یباخوشحال

 سالم مهتاب جان حالت چطوره؟ -

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 ن؟یخوبم ممنون شما خوب هست-

 خوب شدم   یل یخ دمیتو رو که د-

 کردم و گفتم:  شیبه چهره و موها ی اشاره

   نیکرد ری تغ یل یخ-

 و گفت:  دیپرپشتش کش یبه موها یدست

  یزود نی و پنج ساله به ا یباعث شد مرد س نیوا فتادین  یچندان خوش یاتفاق ها یتو رفت یزوقتا-
 بشه   ریپ

 باال انداختم و گفتم: یابرو

 افتاده؟ یاتفاق -

 تازه کرد وگفت:   ینفس

 داخل  میبر میبهتره سرپا حرف نزن -

ومن مقابل آن نشستم با تلفن    زیپشت م یرستم یآقا  میتکان دادم و هر دو وارد اتاق شد یسر 
 زد و گفت:   یسفارش دوتا فنجان قهوه داد و لبخند تلخ

 بچم رو از دست دادم -

 شدم و گفتم:  رهی به اوخ رتیح  با

 ن؟یاز دست داد یچ یآخه چرا برا-

 و گفت:   دیکش ینفس  دمیرا د ش یانداخت و دوباره باال گرفت که اشک دور چشم ها نییراپا  سرش
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 بخش  مهتاب من رو ب -

 بزنه که او ادامه داد   رونیازحدقه ب میمانده بود چشم ها کم

  یباعث شد که تو خواهرت رو از دست بد نیکردم و ا یاشتباه هیمن -

 و گفتم:  دمینفس کش یسخت به

   شمیمن متوجه نم-

 وگفت:  دیکش شیموها یال یدست

   گمیرو بهت م زی باشه همه چ-

 گذاشت و رفت   یرستم  یمن و آقا یقهوه وارد شد فنجان قهوه را جلو ینیبا س یموقع آبدارچ  همان

شنوه و من    یم یعل یزنگ زد که تولدپسر عمت دعوت هستم انگار  میبابات به گوش  یاون شب لعنت-
بچه و   نکهیمن از ترس ا ُکشمی زنت رو م نیت و همچن بچه  یکه اگه آدرس اونجا رو ند کنهیم دیروتهد

زنگ زدم با   ی آدرس رو گفتم اون هم به سراغتون اومد فردا که به عل یبه عل فتهی براشون ن یزنم اتفاق 
  امی نکردم ب  دایلذت گفت مهتاب خواهرش رو از دست داد هزار بار به خودم لعنت فرستادم و جرات پ

که   دمیاززنم فهم شیآزما یم رو از دست دادم و بعد از کلبچه   دیبابات که به دو ماه نکش ای تو  شیپ
  شهیزنم حامله نم چوقتیه گهید

هم بااونا هم دست بوده اخم  ی رستم  یکه آقا شدیشدم اصالً باورم نم یم ونهیداشتم د گهید واقعاً 
 گفت:  عیبزنم که او سر یکردم وخواستم حرف 

  یاما من تقاص کارهام پس دادم اون بچه که لحظه شمار  یهست یازدستم عصبان  یلیخ  دونمیم-
حامله بشه من هزاربار   تونهینم چوقت یه گهیاز دست دادم و زنم د شهیهم یبرا ادی ب ای به دن کردمیم
 شدم   رتری و پ ریپ

 گرفته گفتم:  یبود بلند شدم وبا صدا یبه هر سخت میازجا

اصرارداره من برگردم شرکت   یرستم یهمه آقا نیازشما انتظار نداشتم گفتم ا یازهمه انتظارداشتم ول -
 که کرده درستش کنه   یهجبران اشتبا  خوادیتا نگو م
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 رابلند کردم و گفتم:  میصدا

 براش نمونده   یاشکگهیخواهرم رو ازدست دادم نابودشدم بابا کمرش شکست مامانم دمن-

 برخاست و گفت:  شیازجا بابغض

 مهتاب تو رو خدا من رو ببخش  -

مثل   دیتو هم با یهمتون قاتل نی که من تو رو ببخشم؟ هان؟ خواهرم کشت یتوقع دار  یآخه چجور -
  یشدیواون پسر خالش اعدام م یعل

  دیزنم و بچم رو تهد ادی ب شی شما پ یبرا یخواستم مشکل  یمهتاب مجبورم کردن حرف بزنم واهلل نم-
کشتن خواهر اونا قصدشون  دونستمیاونا رو از دست ندم مجبور شدم بگم نم نکهیکردن ازترس ا

 توهه 

برگشتم که او  یرستم  یو به سمت آقا ستادمیا میزد سرجا میزدم وخواستم برم که صدا  یپوزخند
 گفت: 

   فتهیبراتون ب یاتفاق خواستمیسخته اما من نم دونمیم-

  م یزنی فردا حرف م شاهللی ا ستیحالم خوب ن-

داشتم که  اجیاز شرکت خارج شدم به هوا احت یاشک یتکان دادکه من با سرعت با چشم ها یسر 
 نشستم.  مکتین یو رو دمیبه پارک رس  عیسر

 

آمدم   رونیهمراهم از فکر ب یگوش دن ینشسته بودم که با شن  یگونه حرکت چیبود بدون ه  یساعت مین
  عیداشتم سر اجیاحت ن یریماندم به ش رهیکرد خ  یم یی آن خودنما یرو نیری که اسم ش میو به گوش

   دیبه گوشم رس نیری ش یخنده  یجواب دادم که صدا

 ! ؟یکنی از ما نم یادی گهید نی سالم عروس خانم حالت چطوره؟ نامزد کرد-

 کردم و گفتم:  یتک سرفه امیب  رونی ب یکردم از حالت ناراحت یسع
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 ش؟ یسالم خانم ولخرج خوش گذشت ک-

 کرد و گفت:  یمکث

 مهتاب تو حالت خوبه؟-

 آره خوبم -

  ی روز اول نی بحثتون شده؟ نکنه هم الدیافتاده نکنه با م  یاتفاق  هیمن مطمئنم  یستینه تو خوب ن -
  به ازدواج شما نبودن درسته؟ نه  ینکنه خونوادش اصالً راض یهزارتا شرط و شروط برات گذاشته؟ وا

 س آره؟ که صدات گرفته  یدیدختر د هیرو با   الدینه مطمئنم م

 و گفتم:  دمیکش یپوف کالفه

  یبدجور  یدید یهند لمیف ینشست  نقدریفکر کنم ا یگی آخه م هیچرت و پرت ها چ نیا نی ریاوف ش -
 گذاشته   ریروت تأث

  الدیشد سمت م  ده یس فکرم کشآخه صدات گرفته یها دار  یهند  نیا کاری نه بابا چ-

 نکرده   ی نه اون بنده خدا کار -

 ؟ یگردنت تا حرف بزن  ری چاقو بزارم ز هی دیدختر؟ حتمًا با هیپس دردت چ-

 باهات حرف بزنم  ریدل س هی نمیبش خوادیدلم م شت؟یپ ام یب شهیم-

 ذوق گفت:  با

  می زنی حرف م  نمیشیراحت م  ستیهم ن نیتازه حس نجایا ای آره پاشو ب-

 اونجام   گهی ربع ساعت د هیباشه -

 الدیبه م  دمیکه رس  نیراه افتادم هم  نیری گرفتم و به سمت خانه ش یتاکس هی را قطع کردم و   تماس
هستم سوار آسانسور شدم و با فشار دادن زنگ خانه در    نیری ش یو خانه  ستمی دادم که شرکت ن  امیپ

 خوشحال و خندان به سمتم آمد من را در آغوش گرفت و گفت:   نیریباز شد و ش 

 روز بندازه؟  نیتونسته تو رو به ا یهم کرده ک  یعروس خانم چه اخم نیبب -



 انتقام 

348 
 

 و گفتم:  دمیکش  ینفس

   یرستم  یآقا-

 گفت:  رتیآمد و با ح  رونی آغوشم ب از

 شرکتتون؟ سیرئ -

 به عالمت مثبت تکان دادم که او از در فاصله گرفت و گفت:  یسر 

 داخل   ایب-

 مبل نشست و گفت:  یهم مقابلم رو نیریمبل خودم را رها کردم ش  نیاول یخانه شدم و رو وارد

 حرف بزن خب   یمهتاب جون به لبم کرد-

 بغض گفتم:  با

  میخبر داد که ما کجا هست  نیو ام  یبه عل یرستم یآقا  یاون شب لعنت-

گفتم فکر کنم  نیری ش یبرا از یتا پ ری را س زیشد که من همه چ رهی گرد شده به من خ یچشم ها با
خراب به فکر فرو رفته بود  یچون با حال  نهیریبشه ش یو بستر  مارستانیبره ب دیکه با ینفر  نیاول

  عیسر الد یآوردم و با اسم م رونیب  فمی از داخل ک دیهمراهم به گوش رس یگوش یهمان موقع صدا
 جواب دادم 

شرکت   دی مگه تو تا پنج عصر نبا  ن؟ی ریش یخونه  یرفت  یچ یبرا دمیرو د امتی الو مهتاب من تازه پ-
   یباش 

 و گفتم:  دمیکش  ینفس

 مفصله  شهیقض-

 شده؟  یچ-

  میزن یحرف م  میدیکه د گرویهمد-
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 س  گرفته یافتاده صدات بدجور  یمهتاب معلومه اتفاق بد-

   میزنی اما تو به کارت برس بعدًا حرف م فتادهین یندیآره خب اتفاق خوشا-

 خدافظ   زمیباشه عز-

 خدافظ  -

 به او چشم دوختم   نیریش  یپرت کردم که با صدا فمی را داخل ک یگوش

   یبگ الدیبه م  دینبا-

 او ادامه داد  شدم که   رهیخ  نیری به ش یسوال

چرا   نینامزد کرد شبید ن یاتفاق مال پارساله و شما هم  نیگذشته ا گهیبحث د نیمهتاب ا-
   دیخراب کن گرویحال همد  نیامشب که با هم باش نیخوایم

 آخه اون...-

 صحبتم آمد و گفت:  انیم به

حالت رو دگرگون کرد اما اون هم تقاص کارهاشو پس داد چرا   یرستم یآقا یمهتاب درست حرف ها-
تورو اورده شرکت که تو   یرستم ی آقا ؟یگذشته رو دوباره سر راهتون قرار بد گهیکه د یاتفاق  یخوایم

 یاون هم مجبور بود برا یبزرگش کرد یل یبه نظر من خ یو کنار خودش کار کن   یاون رو ببخش
 ه یآدم قاتل هی ینبود که عل انی در جر یگیده تازه خودت هم ممحافظت از زن و بچش تو رو لو ب

 گرفتم و گفتم:  میدوتا دست ها نیرا ب سرم

 بهم   ختمیر ی لیخ  نیری ش دونمینم-

 مبل نشست و سرم را در آغوش گرفت و گفت:  یدسته  یبه سمتم آمد و رو  نیریش

من   ینبوده حت ری تقص  یوسط ب  نیمهتاب خواهر تو هم ا ؟یکن  تیاذ نقدریخودت رو ا یخوایچرا م-
خواهر انجام   هیبه عنوان   تفهیخودش باشه تو وظ  شی کشته شدن خواهرت باعث و بان  کنمیفکر م 

و همه دارن  شنیبد دارن اعدام م  یآدم ها یدر مورد گذشته خواهرت بدون یو حق داشت یداد
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که خودشون  یآدم ها یو بتون  یت رو صاف کن قلب  نی ا دیو تو هم با دنیپس م ارهاشونتقاص ک
بود    یمرد خوب یلی هم خ یرستم  یبه نظر من کار آقا یکردن رو ببخش  یاومدن و ازت معذرت خواه

   ؟یباش  انی از کجا در جر یخواستی گفت تو م یکه اومد گفت اگه اون به تو نم

 آوردم و گفتم:  رونیدوتا دستم ب نیرا از ب سرم

 ؟ یکن ی فکر م نطوریا-

 زد و گفت:  یلبخند

حداقل  شهی خوشحال م  یلیحرف بزن مطمئن باش خ  یرستم  یبه نظر من فردا برو و با آقا  زمیآره عز-
 .زارهیبالشت م  یراحت سرش رو رو الیبا خ 

 

خوشحال و    شدیباعث م الدیامدم کالً با وجود م رونیغم و اندوه ب یاز حال و هوا یکم  الدیآمدن م با
که چقدر   اوردمیکه بهش داشتم اما تا حاال به زبان ن  یادیباشم اون هم به خاطر عشق ز جانیه

  نیماشکردم و با آسانسور به همکف رفتم به سرعت خودم را به  یخداحافظ نی ری دوسش دارم، با ش
گرفت جواب سالمش  یکرد که کل وجودم انرژ  یکه نشستم با لبخند سالم  نیرساندم و هم الدیم

   دیبه گوشم رس الدیم یکه صدا میبود الدیم یعمه  یخانه  کیرا روشن کرد نزد  نیماش الدیدادم و م

 حالت بد بود    یلی خ یگوش یپا  ه؟یچ انیجر یراست-

دادم که چرا امشب را به کام هر    نیری نشستم حق را به ش میدهانم را قورت دادم و صاف سرجا بزاق
 زدم و گفتم:  یو لبخند مصنوع دمیکش یدومون تلخ کنم؟ نفس 

 نکن   رشیخودتو درگ  زمینشده عز یز یچ-

 چشم نگاهم کرد و گفت:  یباال انداخت و از گوشه  ییابرو

   یبه من بگ یخوایافتاده تو نم  یاتفاق هی-

 راندم و گفتم: رلبیز  ینچ

 ؟ یچه اتفاق  زمی نه عز-
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 صدات گرفته بود  یل یخ  یآخه پشت گوش-

 دادم و گفتم:  رونیب  یق یعم  نفس

 بهم  ختمیر  یبا بابام بحثم شد کم یمن صبح تلفن  هیچ یدونیخب م-

 بهم کرد و گفت:  یکامل سرش را به سمتم چرخاند و نگاه ندفعهیا

 چرا با بابات بحثت شده بود؟-

و مشکل حل   میزنگ زد و باهم حرف زد یتو زنگم بزن نکه یقبل از ا قهیچند دق  هی ستین  یخاص  زیچ-
 شد

 نه؟یمطمئن باشم فقط هم -

 مطمئن باش   زمیآره عز-

با   الدیم  میدیرس الدیم یبه خانه عمه  دینکش یکرد طول ادیرا ز نیتکان داد و سرعت ماش  یسر 
و  میشد ادهی پ نیپارک کرد هر دو از ماش  گرید یها نیرا کنار ماش   نیرا باز کرد و ماش  الیدر و موتیر

 یعمه  شتمرا داخل گذا میکه پا  نیدر با توسط خدمتکار باز شد و هم  میخانه رفت  یبه سمت در اصل
  ییسرحال و خوش خنده به سمتم آمد من را در آغوش گرفت و بوس بارونم کرد و با خوش رو الدیم

 به سمت ما آمد و سالم کرد.  یا هم با خوشحال آق اریشهر دینکش یکرد طول  یم  یسالم و احوال پرس 

عمه  یکرد با صدا ییرایپذ ینیر ی و ش وهیخدمتکار انواع اقسام م میمبل نشسته بود یرو الدیم  کنار
 دست از خوردن برداشتم و به او چشم دوختم 

 مامان و بابات خوب هستن؟-

 زدم و گفتم:  یلبخند

   رسوننی خوبن سالم م-

  عیبود سر الد یکه متوجه شد م یبلند شد تنها کس  میگوش امیپ یموقع صداتکان داد که همان  یسر 
 را باز کردم   امی پ نیریاسم ش دنیآوردم و با د رونیب فمی را از داخل ک میگوش
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 ؟«ینگفت  یز یکه چ الدیشد؟ به م یچ »مهتاب

 راحت باشه«   التینگفتم تو هم خ یز ی بابا، بهش چ »نه

 داد  امی دوباره پ  دینکش یطول

  شی نجورینکن هم   تیپسر رو اذ نیا نقدریخوش بگذره ا الدیامشب به تو و م هیرو شکر بزار  »خدا
 مطمئنم«   هیکه سرت تو گوش  دهی فکر کنم داره قورتت م

بود خنده ام را قورت    یبه من بود انداختم و به هر سخت رهیخ  قاً یکه دق الدیبه م  ینگاه  یرچشمیز
 گوشم شد و گفت:  ک ی و با اخم نزد اوردیپنهان نماند آخر طاقت ن الدیدادم که از چشم م

 بود که خنده رو لبات اورد؟  یک-

 گذاشتم و گفتم:  فمی همراهم را داخل ک یکردم و صاف نشستم و گوش  یسرفه  تک

 نه   ای  دمیبود خواست بدونه رس نیری ش-

 فت: باال انداخت و گ یابرو

 خنده دار بود که تو خندت گرفته بود؟  نقدر یسوال ا نیا یعنی-

 تکان دادم و گفتم:  یبه عالمت منف  یسر 

 متن خنده دار فرستاده بود خندم گرفت   هینه بابا -

 ازم فاصله گرفت و گفت:  یکم

 باشه -

  میعمه هر دو به او چشم دوخت یصدا با

   زی سر م میس بهتر برخب شام آماده -

فرار کنم که باز   الدیاز دست م نکهیبرخاست من بودم و اون هم به خاطر ا  شی که از جا نفر نیاول
 به ضرر من تمام شد نیانداخته بودمش تو شک و ا ینکنه به هر حال امروز بدجور  ییبازجو
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شدم از   یگرفتم و به سمت شرکت راه  یزدم تاکس  رونی لباس از خانه ب  دنیروز بعد بعد از پوش صبح
و من دارم   ستیهم مقصر ن یلی خ  یرستم یکه آقا دمی رس جهی نت نیرا کردم و به ا میفکر ها شبید

راننده که  یبود با صدا  دهیهم عق  نیری با ش زی پدر گفتم و او ن یرا برا  انیکنم جر یرا بزرگ م زیهمه چ
شدم   ادهیپ  نی دادم از ماش یآوردم و به دست تاکس ونر ی ب فمی از داخل ک یمبلغ پول میدیاعالم کرد رس 

  رونی که از آسانسور ب نیدو را زدم هم یطبقه  یو به سمت شرکت رفتم سوار آسانسور شدم و دکمه 
جواب سالمم را داد  جبسالم کردم که او با تع  نیچشم تو چشم شدم آرام و مت یرستم  یآمدم با آقا
 کردم و گفتم: یتک سرفه 

 م؟یباهم صحبت کن  شهیم یرستم  یآقا-

مبل رها   نیاول  یو خودم را رو  میتکان داد و اشاره کرد که وارد اتاق شوم هر دو وارد اتاق شد یسر 
مبل نشست و منتظر چشم به من دوخته بود بزاق دهانم را قورت   یهم مقابلم رو یرستم  یکردم آقا

 و گفتم:  دادم

  نیبهم حق بد یتند رفتم ول  یادی ز  یلیدر مورد حرفاتون فکر کردم حق با شماست من خ شبیمن د-
به حرفاتون فکر کردم   یاما وقت گمیم یدارم چ دونستمیداغ کرده بود و نم  یل یاون لحظه سرم خ

 بهتون زدم    روزید  یحرف ها  نیکه همچ  دمیخجالت کش  یلیخ

  یکه باالخره سرم را باال گرفتم و به آقا میدر سکوت بود یچند لحظه  دمیکردم و سکوت شن سکوت
 شدم   رهیخ دی بار  یم یخوشحال  شی که از چشم ها یرستم

من فکرشم  یدیکه من رو بخش یخوشحالم کرد یل یبگم خ  یچ دونمیخب مهتاب جان واقعًا نم-
ز طول بکشه اما تو خانوم  چهار رو ایالاقل سه  دیگفتم شا یسرعت ببخش نیروز به ا هیتو  کردمینم

 ازت تشکر کنم  یچطور   دونمیمهتاب نم  یخوشحالم کرد یل یخ یبودنت رو به من ثابت کرد

 برخاستم و گفتم: میزدم و از جا  یطونی ش  لبخند

 ن یایب م یحتمًا به عروس شمیخوشحال م  نکهیا دیبکن   دیتونیکه م یتنها کار -

 گرد گفت:   یتعجب و چشم ها با
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 ؟ یعروس -

 جمعه نامزد کردم  -

 گفت:  یز ی آم طنتی برخاست و با لحن ش  شی از جا یخوشحال با

 بشه؟  تیشخص می مرد وارد حر هیپس باالخره پدرت اجازه داد -

 کردم و گفتم: یخنده  تک

 اره -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 م یایمطمئن باش با همسرم حتمًا م -

 تکان دادم و لبخند بر لب گفتم:  یسر 

 حاال اجازه هست برم سرکار؟ -

 تکان داد و گفت:  یتند سر  تند

 البته راحت باش  -

همراهم زنگ خورد با   ینشستم گوش یصندل یکه رو نی آمدم هم  رونی تشکر کردم و از اتاق ب رلبیز
 زدم و جوابش دادم  یلبخند  الدیاسم م دنید

 الد؟ یجانم م-

 ت؟ شرک  یرفت  ؟ییکجا-

 هست    یساعت مین هیآره آره -

  ید یرس یو خبر داد یممنون که زنگ زد یل یخ-

 کردم و گفتم: یخنده  تک
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 حواسم نبود    زمیعز دیببخش-

   دیو خر شیآزما یبرا میبر امیساعت ده م-

 منتظرتم   زمیباشه عز-

 خب فعالً من برم کار دارم -

 باشه خدافظ -

اجازه گرفتم   یرستم یده بود که از آقا یها کیرا قطع کردم و مشغول به کار شدم، ساعت نزد  تماس
  شیبعد از آزما میرفت شگاهیو به سمت آزما میشد نی اجازه را داد سوار ماش یی و اون هم با خوشرو

 گفت:  الدیکه م میرفت  دیسراغ خر

 دوست دارم بخرم   یهر چ-

را در   الدیکفر م یکه حساب  دیخر ی و بعد از کل دمیخر یم دمید ی م یتمام هر چ  ییمن هم با پرو و
 من را به خانه رساند.  الدیو م میآوردم ناهار را با هم خورد

 

که با   دمید  یرا م  نیری ش یبود و از آن دور چهره   جانیعقد تمام وجودم سرتا سر پر از ترس و ه  شب
  نیکه باعث شد حس دیرس  یبود و گرفته به نظر م دهیرنگ از رخسارش پر  یحساب  زدیمو نم واریگچ د

خبر داد که   یل ببرد و بعد چند ساعت که ترس تمام وجودم گرفته بود با خوشحا  مارستانیآقا آن را به ب 
همراه من به  نی ریبودند بعد از چهارماه که ش  یها هم عالئم باردار  یحامله است و آن گرفتگ  نیریش

آقا   ن یداد و حس بیترت یهمان شب مهمان  نی ریبچه پسر هست و ش  میمتوجه شد میرفت  یسونوگراف
 کرد.    زیرا سوپرا

  ییجا چی گرفتم ه یشده بود و تا از اون اجازه نم  شتری من ب  یرو الدیم یها  تی از عقد حساس بعد
 یدانم به خاطر اتفاق ها یکردم و م  یدرک م یرا به خوب   شیو استرس ها یحق نداشتم بروم نگران 

  الدیدر دل پدرم جا شود و اجازه بدهد با م شتریباعث شد ب  نیترس دارد و ا میکه داشت یگذشته 
 .  میبرو شیبه ک یهفته  کی الدیم یآقا و عمه  اریهمراه شهر
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 نکیابعد از دوماه از عقد ما ازدواج کرد و با گذشت پنج سال از ازدواجشان  هی هم با برادر هان  فاطمه
دهد  یبهتر شده و اجازه م  یلیبا من خ شی از قبل رفتار و حرف ها دایباردار است، زن عمو آ یدوقلو

 . شودمن و فاطمه خراب  یدهد رابطه  یبه فاطمه در تمام مشکالت کمک کنم و اجازه نم

به شباهت مهسا   یبا چهره  یصاحب دختر   یو وقت  میبچه دار بش میگرفت م یاز پنج سال تصم  بعد
که به  ید یو عالقه شد یپدر از خوشحال  میبا آمدن دخترم به زندگ  میاسم آن را مهسا گذاشت میشد

کرد و آن را به گردش   یم یبا دخترم باز  یآمد و چند ساعت یما م یدخترم داشت هر روز به خانه 
 .  بردیم

  یرستم  یمادر گوش کردم؛ آقا  یها حتیکار را کنار گذاشتم و به نص یو بچه دار  یدوران حاملگ در
گرفتند که  ی شد و از پرورشگاه بچه  یجدا نم  شیهم با وجود مشکالت همسرش باز خنده از لب ها

 . شدیم دهید  شتریو همسرش ب یرستم  یآقا یخوشحال

بود که  یزندان عادت کرده بود و همچنان منتظر دادگاه بعد یبه محوطه  یپنج سال کم نیدر ا بهار
 سال زندان را به هفت سال زندان ببرند.    ستیتوانستند ب  الدیآقا و م  اری به لطف شهر

بالشت   یراحت سرم را رو الی باعث شد که با خ نیاعدام شدند و ا دیو غالم هم به دو سال نکش نیام
 بگذارم.  

کنم با تالش کردن و انتقام از خواهرم   یفکر م نیبندم و به ا یدفتر را با تمام خاطراتش م  نیاما ا و
 رد یبگ یگر ید یی رنگ و بو  میزندگ الدی م دنیبرسم و با د نجایباعث شد که من به ا

 

   انیپا
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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