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 سرنوشت وارونهنام کتاب : 

 یاسمیننویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 
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 رمان سرنوشت وارونه

 نیاسمی:  سندهینو

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  ینترنتیا آدرس
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 مقدمه

 باستیدر چشمان تو ز یزندگ

 نگاهت برق

 کندیم وانهیرا د من

 قلبم را و

 اورد یستوه م به

 در نگاهت چه نهفته است که و

 کشاندیم یوانگیبه مرز د نگونهیا مرا

 من و

 گذارمیمرگ قدم م ی هیسا در

 و مرا از یتو امد و

 مییتنها لجنزار

 و یدیکش رونیب

 من را چه؟ هیسا

 از من؟ یکنیرا هم دور م آن

**************************** 

 

 ؟یجون چطور یالو سالم سان__

 ؟یکرد یادید ش یبه سالم خانم چ_

 ؟یسراغ ندار یزیچ یمهمان نمیتو خونه خواستم بب دیدلم پوس چیه_

 کنمیبرات اس م قشویدق آدرس٬اورونیامممم چرا فردا شب ن_

 گلم  یمرس_

 خواهش_
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 یبا_

 یبا_

 

 کالم  یب کیآهنگ کالس هیپرت کردم و رفتم طرف ضبط و روشنش کردم  یگوش

 نداشتم  یآرامش چیکه ه یبه من دادیبود آهنگش آرامش م قشنگ

 توش و مزه مزه کردم  ختمیاز شراب قرمز ر کمیجام برداشتم و  وانیل

 زایچ نیهم یمنم خالصه شده تو یزندگ

 یخوشگذرون٬یپارت٬شراب

 هیکه از کارم ناراض یکال گور پدر کس و

 نمیهم من

  ستمیکه االن هستم و عوض بشو ن میزیچ ستمیاون آدم سابغ ن من

 کنم یخودمو خال دیتووووپ با یپارت هی رمیفردا شب افتادم خوبه بازم م ادی

 استاد شده بودم   گهینفس د هیبلند کردم و خوردم  جام

 شدمیمست نم وانیدو ل وانیل هی به

 بلند شد نگاش کردم  میگوش یصدا

  بود فرستاده آدرس٬یاز طرف سان امیپ

 کهینزد خوبه

 پرت کردم که زنگ خورد  یگوش

 جواب بدم که ندم  دیخب با یول کننیول نم نایبهش انداختم اه بازم ا ینگاه بارهدو

 

 الو_

 خاله؟ یخوب زمیالو حنا؟عز_

 ن؟یدار یخوبم ممنون کار_

 مزاحم شدم ؟ زمیعز_

 د؟یکارتونو بگ نیستیخاله جان مزاحم ن_

 میزنیبا هم حرف م کنمیمن شام درست م ای؟حنا جان تورو خدا ول کن اون کارا رو اصال فردا شب ب ییکجا زمیعز_

 از دوستام یکی یپارت ییبرم جا دیفردا با_

 ؟یچ ادیسرت ب یینکرده بال ییاگه خدا یجشنا بردار نیدست از سر ا یخوایمیحنا دختر تو ک یوا_

 خواهشا دیمن حواسم به خودم هست نگران باش_

 حنا جان م...._

 بگو اگه هم نه خدافظ یدار یه اوسط حرفش : خاله جان اگه حرف تاز دمیپر

 تلفن قطع کردم  دمیکرد منم سکوتشو که د سکوت

 ...نایکردن ا خستم

 

 !؟هیک نیخونیداستانشو م نیکه دار یکس نیسوال تو ذهنتون باشه که ا نیا دیشا

 

  دیجاو حنا٬حنام من

 خب سرنوشت خانوادمو گرفت و ..... یشاد خانواده هه ول یدختر

 که هستم  مینیمن ا االن

  کنهیداغون م یلیگذشته منو خ ادیخراب بود  عصابم

  یویبود اوردم و گذاشتم به ت لمیشدم و رفتم تو اتاقم چندتا ف بلند

 پخش شد و

  میهه چقد شاد بود میهجده سالگ تولد

  مادرم

 و پدرم
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 تکه گاهم برادرم  نی...و هامو

 د؟؟؟ییکجا

  کردمینگاه م لمیو ف ختمیریم اشک

 از هم بپاشه تیزندگ هوی یره تو اوج خوشدا درد

 من تو خاطراتم غرق شده بودم  یتمام شد ول لمیف

 که گرفته بودم  یا هیهد نیتولد دادشم بهتر یکادو

  خوامیم یدوست دارم چ یکهمن چ دونستیاون م تنها

  کردیدرد م یبود سرم حساب ۸پدرم به خودم که امد ساعت  مادم

 برداشتم و زنگ زدم رستوران  یزدم و گوش یآب هیو صورتمو  رفتم

 ستین گهید چکسیه ستنین گهیخاطره هاشم اونا د نیا الیخیب دیبا

 خودم آماده کنم..... یبرا زیگذاشتم و رفتم م یکالمیاز سفارش غذا آهنگ ب بعد

 

Yasamin.Z[ ,15.11.11 11:15] 

 3_پارت#

 

 

 باید در هر شرایط به خورد و خوراک خودش برسه آدم

 آمدن شام یکم تیوی دین که مشکلی نداره! تا

 معمول شبکه های ماهواره ای  طبق

 خب روی یه کانال ایساتادم داشت فیلم پلیسی نشون میداد آخ که من عاشق هیجانم خب

 به جاهای هیجانی رسیده بود بود که زنگ آیفون به صدا در امد  فیلم

 

 و سفارشات گرفتم و پول دادم و برگشتم داخل رفتم

 میز قشنگ چیدم درسته من تنهام ولی بایذ به خودم برسم دیگه خیلی

 مشروب هم روی میز گذاشتم و شروع به خوردن کردم بطری

 

 این تلفن لعنتی... باز

 سر میز بلند شدم و رفتم و جواب دادم:الو از

 اینا قصد ندارن منو ول کنن وای

 حاال هم دایی اووفعمه  اول

 :سالم حنای گلم خوبی؟دایی

 :ا کی گل شما شدم؟تا جایی که یادم گفتین من از کسی به به الکل و چیزای حرام لب میزنه خوشم نمیاد؟من

 گل شدیم؟ حاال

 خیلی سر و محکم گفت:حنا اون زهرماری و دیگه نخور دختر دیونه بخاطر خودت میگم دایی

 ها خسته نمیشید ؟باید روزی صدبار این حرفا رو بهم بگید؟ :او بازم تکرار آخه شمامن

 :انقد باید بهت گفت تا دست از این کارای کثیف برداریدایی

 :کثیف؟خب دایی جون چرا انقد حرص میخوری میدونی این حرفا کاری از پیش نمیبره و بازم میگی ؟بیخیال بابامن

 :تو عوض شدی حنا،حنای قبلی اینطور نبوددایی

 :هه باشه من عوض شدم نه اصال عوضی شدم ولم کنید بزارید زندگیمو بکنممن

 :هه!تو به این میگی زندگی؟دایی

 :چیه ؟بده؟ببخشید دیگه بهتر از این نیستمن

 :درست کن خودتودایی

 :بای دایی جوووون خودتم خسته نکنمن

 

 کردمواقعا دیگه از دستشون خسته شدم قطع
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 غول خوردن غذام شدم....برگشتم سر میز شام مش بیخیال

 

 که نه تقریبا بعد از ظهر بود که از خواب بیدار شدم صبح

 شدم و چشم به ساعت خورد که روبه روی تخت به دیوار زده بود بلند

 نیم بود خب زیادم نخوابیدم 3 ساعت

 

 مین حد که فقط سیر شمباید میرفتم خرید،خرید کردن دوست دارم رفتم تو آشپزخونه یپیزی سر دستی خوردم و در ه ولی

 شدم و رفتم آماده شم برای خرید بلند

 

 تو اتاقمو کمد اتاقمو باز کردم و لباسارو از نظر گذروندم رفتم

 چی بپوشم؟ خب

نودی تنگمو پام کردم و ساقه پامو بستم یه مانتوی فیروزه ای تنگ که بلندیش بین رون و زانوم بود یه شال سفیدم  شلوار

 و یه طرف بافتم سرم کردم و موهام

 

 عروسکی پاشنه پنج سانتیمم پام کردم کفشای

 آینه به خودم نگاه کردم عالی بودم فقط یچیزی کم داشت تو

 میز آرایش و خط چشممو برداشتم و خیلی ظریف کشیدم که باعث شد چشام درشت تر شه  نشستم

 عسلیم چشای

 

 خیلی دقیق زدم و خوبه عالی شدم  رژجیگریمم

 و سوار ماشینم که یه کمری سفید بود شدم رفتم

 یه پاساژ نگه داشتم و پباده شدم  جلوی

 شیک وارد پاساژ شدم  خیلی

 هیزی بود که حولم شدن  چشای

 خب من محل نمیدم کال پسر جماعت برام معنی نداره ولی

 

 دوساعتی بودکه میگشتمولی چیزی که نظرمو جلب کنه پیدا نکردم تقریبا

 

 به یه دکلته ی آبی کاربنی چشم خورد یهو

 شیک بود بلندیش تا باالی زانوم بود خیلی

 سینش نقش و نگار بود و رفتم  و پروش کردم  روی

 خور عالی داشت تن

 بشخصه دختر بازی بودم و اصال برام مهم نیود که چه لباسی جلوی کی میپوشم....... من

 

 خریدم و زدم بیرون  لباسو

 باید کفش بخرم حاال

 خورد به یه جفت نیمه چکمه ی آبی مخملی خیلی ناز بودن چشم

 و اونارو هم خریدم و از پاساژ زدم بیرون رفتم

 سوار ماشین شدم که گوشیم زنگ خورد  ورفتم

 کردم وااااای بیتا بود نگاه

 حوصله جواب دادم:بله؟ بی

 :حنا کجایی؟امدم خونتون نبودی؟بیتا

 :امدم خرید چیکارم داری؟من

 ؟خرید چی؟:خریدبیتا

 :باید همه کارا مو برای تو شرح بدم ؟بگو چیکار داری؟من
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 :امدم حالتون بپرسم دلم برات تنگ شده بودبیتا

 :حرف بیخود نزد از این حرفا پرم خدافظمن

 قطع کردم هه! و

 زمانی بیتا دوست بهترین دوستم بود ولی االن بهتر که نباشه یه

 

 روشن کردم و رفتم خونه  ماشین

 شب بود 9رسیدم ساعت  وقتی

 تو اتاق و تلفن برداشتم و زنگ زدم رستوران  خریدامو

 یه زمانی غیر از غذا خونگس نمیتونستم لب به چیزی بزنم! بازم

 زندگی منم مسخره شده هه

 رفتم و ضبط روشن کردم و آهنگ آرومی پخش ش.... بیخیال

 )آهنگ مسافر از علی اصحابی(

 دونمیم نویحاال ا یبر یخوایم تو

 خونمیتو م ادیهامو به  ترانه

 تو قاب چشمام بارهیم بارون

 تنهامیلیحاال من خ یبدون خوامیم

 رهیدلم بهونه گ تویب

 رهیمیتو م بدونینباش اگه

 ساده من باور نداره قلب

 که عاشقش بود بره تنهاش بذاره اون

♫♫♫♫♫♫ 
 عشق خوب و نازم یا رمیمیم تویب

 بسازم امنویدن تونمیتو نم بدون

 ونیهرشب با چشم گر خونمیم تویب

 مونیشدم پش گهید زمیببخش عز منو

 یدوسم ندار گهیدیبگ یخوایم تو

 یذاریتنهام م یریم دونمیم نویا

 از تو بدون منو شکسته ییبسته جدا یگرفته لبها یقلب

♫♫♫♫♫♫ 
 ندارم آرومیرفتیوقت از

 قرارمیدوباره من ب امشب

 شهینم تویب گهیکه د برگرد

 شهیهم ادتمیبیکه باش هرجا

 عشق خوب و نازم یا رمیمیم تویب

 بسازم امنویدن تونمیتو نم بدون

 ونیهرشب با چشم گر خونمیم تویب

 مونیشدم پش گهید زمیببخش عز منو

 یبر یخوایم تو

 

 

 بود خوابیدم 11دیقه بعد غذا رو آوردن و خوردم نزدیکای  چند

 یدار شدمبود که از خواب ب 2که نه ظهر ساعت  صبح

از شست و شو رفتم آشپزخونه یپی خوردم و نشستم پای تیوی که گوشیم زنگ خورد امیدوارم اون قوم عجوج و مجوج  بعد

 نباشن 

 حوصلشونو ندارم اصال

 تو اتاق و گوشی برداشتم  رفتم
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 بود جواب دادم:جانم سانی؟ سانی

 :آتیس جان شب یادت نره زنگ زدم یادآوری کنمسانی

 مستعارم آتیس اسم هه

 :نه فدات یادم هست لحظه شماری میکنم براشمن

 :خوبه پس میبینمتسانی

 :اوکی گلممن

 :بایسانی

 پرت کردم و دوباره مشغول فیلم دیدن شدم گوشی

 بود که فیلم تمام منم که دیدم بیکارم بلند شدم رفتم بیرون بهتر یه قدمی بزنم 6ساعت  نزدیک

 پوشیدم و آماده شدم لباشامو

 

 که قدم میزدم فکر میکردم به زندگی قبلی که داشتم و زندگی که االن دارم  همینطور

 بهم نمان اون کجا و این کجا  واقعا

 فکر نکنید اونموقعه خیلی محدود بودم نه ولی خب خیلی از کارایی که االن میکنم و قبال حتی بهشون فکرم نمیکردم البته

 همین فکرا بودم که خوردم به کسی و افتادم  تو

 :هوووی حواست کجاست؟من

 :هوی تو کالهتمرده

 گفت و رفت بلند شدم وکه چشمم خورد به یه فلشی  اینو

 روی زمین افتاده بود  که

 کردم بلندش

 گیگ بود 16 جووون

 راست کار خودمه گذاشتمش تو جیبم و به راهم ادامه دادم خوبه

 بود زنگ زدم برام غذا بیارن 9شب بود ساعت نزدیکای  رسیدم خونه وقتی

 و نیم بود که غذا اوردن و مشغول خوردن شدم بعدش رفتم پای لب تاب 9

 باال...... ادیفلش افتام رفتم و از جیب مانتوم درش اوردم  وصل کردم به لب تابمو و منتظر بودم تا ب یاد

 از باال امدن بازش کردم پر پوشه بود  بعد

 بودن  یخال همه

 تو فلش خب پاکشون کنن واال زارنیم یهمه پوشه خال نیمگه مرض دارن ا واااا

 نبود  یخال نیپوشه رو هم گشتم که نه ا نیآخر

 عکس نوشته بود بازش کردم و خوندمش هی

 آخه گنگ بود  چرت و پرت بود دمیازش نفهم یچیه بایتقر

 نشان(حفظ جا یبه دنبال هم برا اهیو س نیرنگ ی)اژدها

 ؟ یچ یعنی نیا خب

 اه؟یس نیرنگ یاژدها

 م؟یدار مگه

 اقعا؟؟ یچ یعنی P.Hنوشته بود  زیر یلیخ یسینوشته به حرف انگل نیا آخر

 توشته همش مشکوک نیا

 ذهنم جرقه زد هوی

 سایبرم طرف پل ادیخوشم نم ادیهرچند ز سیپل هی شیمشکوک خب بهتر ببرمش پ نیا

 بود 3شدم به ساعتم نگاه کردم ساعت  داریکه از  خواب ب ظهر

 یشدم و رفتم ست کالنتر نیغذا خوردم و رفتم اتاقم و لباسامو تنم کردم و رفتم سوار ماش هی عیشد سر رید

 

 شدم دایمقنعه مو درست کردم و پ نیماش نهیآ یپارک  جلو یکردن جا دایبعد از پ دمیتارس دیطول کش یساعت ربع

 اداره شدم  وارد

 بگم؟  یبگم؟ به ک یچ خوامی؟ اصن م یچ یبرا نجایا یبگه آخه امد ستین یکی
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 تونم صحبت کنم؟ یم یمن با ک دیو گفتم:ببخش یسرباز هیبه  دمیتو فکر بودم که رس نطوریهم

 حرف زد خانم شهینگاه بهم کرد و پوزخند زد و گفت:حرف زدن که با همه م هی

  کنهیمسخرم م شعوریکردم ب اخم

 

 حرف بزنم یموضوع مهم هی یرباره د خواستمیم_

 سرهنگ هم رفته یحت تیکه به حرفاتون گوش بده همه رفتن مامور ستین نجایا یمتاسفانه کس_

 میشانس ندار یکالنتر میتو عمرمون امد باری هه

 ان؟یم یک_

 ستیچون اصال معلوم ن یبهتر منتظر نباش_

 صداش کرد و رفت  یحرف کس نیاز ا بعد

 بابا  یا

 ......رمیو برگشتم خونه حاال فردا دوباره م نیو رفتم سوار ماش رونیاز اداره زدم ب ناچارا

  شهیفکرم آزاد م یاز همه چ یچند ساعت هیامشب افتادم خوبه  ادی

 زیم یموهامو خشک کردم و نشستم جلو رونیبود که از حمام امد ب مین ۷دوش گرفتم و ساعت  هیخونه و رفتم حمام و  دمیرس

 به خودم برسم یحساب دیاب٬شیآرا

خوشگل  یلیکه خ ییو موها ظیغل مهین شیمعرکه شدم آرا شهینگاه کردم مثل هم نهییبود که آماده شدم تو آ ۹ساعت  کینزد

 کردیبود جدابترم م یمشک یموها نیکه ب یشراب یفر شدن با تارها

 و از خونه خارج شدم دمیچشم برداشتم مانتومو تنم کردم و کفشامو پوش نهییآ از

 پارک کردم و رفتم داخل نایماش نیب نمیبود ماش گهید یجاها یخونه بزرگ که مثل همه  هیبه محل جشن  دمیبعد رس ساعتی

 آهنگم که تو آسمونا بود  یصدا٬بود و فقط رقص نور بود کیجا تار همه

 از اتاقا تا لباسمو عوض کنم  یکیرفتم سمت  الیخیب

 رو که باز کردم اووووفاز اتاقا  یکی در

 نچ نچ  کنن؟نچیدر چرا قفل نم ایلعنت

 یصندل یو وشستم رو نییلباس رفتم پا ضینبود رفتم و بعد از تعو یباز کردم کس یبعد اتاق

 نفس خوردم هیو  وانیتو ل ختمیبود برداشتم و ر زیم یکه رو یسکیاز و کمی

 همسن خودم باشه نشست روبه روم  خوردیکه م یپسر زیکه گذاشتم سر م وانیل

 بود مسته معلوم

 شونیبچلون دهیگفت: جوووووون لباشو جون م یکشدار یصدا با

 بود  یو تکرار یمن عاد یحرفا برا نیا

 ؟یمزه کن یخوایسرکارش بزارم پس گفتم : م کمیگرفت  کرمم

 چرا که نه؟ یاگه بد_

 خرج داره هاااااا_

 خوشگلتو یتو فقط بده من اون لبا دارمیهرچقد باشه خر_

 خورده بود یادیبدبخت ز هه

 ؟یخوایفقط لبامو م یعنی_

 واسه س.... دهیجوووون م کلتیاون ه خوامیکه من همتو م ینه جونم اگه بد_

 امیاتاق منتظر باش تا ب نیاز ا یکیپس برو تو  یوسط حرفش : خب اگه دوست دار دمیپر

 باشه عشقم پس منتظرم_

 

 رفت!!! یجد یجد هه

  یخوریچرا م یندار تیخنده دار آخه بگو تو که ظرف واقعا

  شهیم هوشیبهتر شد اون بره تو اتاق و دراز بکشه تا فردا ب یول

 بلند شدم و رفتم سمت بار الیخیب

 بده یبطر هیداشت گفتم:  میظیغل شیلخت بود و آرا بایتقر یو رو به مسئول بار که دختر نشستم

 شد  گشید یاورد و گذاشت جلوم و دوباره مشغول کارا وانیو ل یبطر هیناز و عشوه برام  هی با
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 تر نگاهش کردم   قیدق

 بود  کلیخوشگل وخوش ه یعنیخوب بگد  میریفاکتور بگ شیاون آرا اگه

 تنه هم تنش بود  مین هیو  دیرسیباسنش م ریدامن کوتا که بزور به ز هیوجب بود  هیکه  لباسشم

 و خوردم   ختمیر وانیل هیدختر شدم و  لایخیب

 به ما  دیقبل من خورده بودش که تهش رس یک ستیبود تمام شده بود معلوم ن زمیم یکه رو یبطر

 که زدمیم دیدور اطراف د خوردمیکه م نطوریهم

 

 و رفتم طرف اتاق زیگذاشتم سر م وانمیاتاق که چراغش روشن بود ل هیخورد به  چشم

 بود  یزرگی اتاق

 داخل  دمیکش یسرک یمکیقا

 جمع شده بوده بودن  زیمرد بودن که دورم چند

  زننیقمار م احتماال

 بود  دهیفا یب یکردم تا صدا شونو بشنوم ول زیگوشامو ت کمی

 میقبل یرفتم سمت بار و نشستم جا الیخیب

 دمیشن شونیکی یسمتشون که صدا دمیخودمو کش کمیامد  ینم یکم نشستن صداشونو تو اون شلوغ یکنارم با فاصله  دونفر

 کنم؟ کاریچ یگیم ماین یوا زارهیبفهمه زندم نم سیگمش کردم اگه رئ ونهیکه گفت:من د

 ؟هاااااااا؟یکنیآخه چرا حواستو جمع نم زارهیرفت اگه اردالن خان بفهمه زندت نم یخاک تو مخت پسر بدبخت شد_

 افته ؟ یب یکجا گمش کردم نکنه دست کس دوتنمیکنم؟ اصن نم کاریچ یگیم_

  یهرچه زودتر فرار کن دیبنظرم با یکه بدبخت نجوریا_

 بهشون گفت و اون دوتا با اون غول همراه شدن یزیشد و چ کشونینزد یغول هیخواست جواب بده که  یکی اون

 ؟ گهیبودن د یک نایا

 

 زم؟یعز ییتنها-

 مست نبود  خوردیم 2171پسر حدود  هیصدا سرمو بلند کردم  نیا با

 چسبهیم ییتنها_

 حوصله سر بره_

 واسه من نه_

 چقد؟_

 ستمیپوز خند گفتم:هزه ن هیگرفتم با  منظورشو

 یشونیشب ی؟ولیجد_

 ستمین یول_

 ادیم رتیگ یمطمئن باش پول خوب یهست ،خوشگلمیدار یخوب کلیشد ه فیح_

 پول ندارم نیبه ا یازین_

 و رفتم گفتم بلند شدم نویا

 ه؟یاردالن خان که اسمشو اوردن ک نیتو اون اتاق چخبر و ا نمیکنجکاو بودم بب یلیخ

 چنان بلند بود که تو اون   دمیبود که شن یداد یدر اتاق که شدم صدا کینزد

 دیبه گوشم رس یتو اون شلوغ که

 شده.....؟ یچ یعنی

 کردم زیبازش کردم و گوشامو ت واشیبسته بود  در

 کثافت کشمتیم-

 ه؟یک یصدا نمیچشم چرخوندم بب کمی

 باز کردم  شتریمعلوم نبود در ب یول

 یزیتنها چ افشیق یجذاب و کت شلوار یا افهیساله با ق 31پسر حدود  هی دمیزد د ادیفر یکامال مشخص بود اون کس یچ همه

 که داشت خشم بود 

 کرد  کیوصل کرد بهش و شل که دستشو گذاشت چشت کمرشو اسلحشو در اورد و صدا خفه کن دمید
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 کرد اون غرق خون بود کیکه جلوش بود شل یکس به

 ن؟یک نایبود و از همه مهم تر ا یدوس داشتم بدونم اون بدبخت ک یلیخ

 فکرا بودم که نیهم تو

 نجا؟یا یایبهت اجازه داد ب یک ؟یهست یک گهیتو د-

 با منه خواستم فرار کنم که دو نفر گرفتنم دمیفهم تازه

 دشیاریرو به اون دونفر گفت:ب یکت شلوار پسر

 مبل منم بردن پرت کردن جلو پاش  یگفت و خودش نشست رو نویا

 با دستش چونمو گرفت  که باعث شد سرمو بلند کنم  یکت شلوار پرد

 یدیدیکه نباس م یدید یزیرها کنم چ نطوریتورو هم تونمینم یول رهیبم فیتو ح هیبه خوشگل یدختر_

 ول زدم بهشبا ترس ذ منم

 مشیبر یکه ذول زده بود بهم گفت:ک ینطوریهم

 برم دیبزار دمیند یزیبخدا من چ دیکن د؟ولمیهست یاصن شما ک امیمن نم دیببر یخواینه منو کجا م_

 دیگفت:خفش کن یکت شلوار مرد

 دهنم و ....... یدستمال گذاشت رو هیاز غوال امد سمت و  یکی

به خودم نگاه کردم لباسام عوض شده بود  کردیدرد م یلیتخت بلند شدم  سرم خ یتخت بودم از رو هی یبهوش امدم رو یوقت

 کارو کرده؟نکنه....؟ نیا یک یعنی

 بهش فکر نکنم.... بهتره

 نبود یخاص زیبه دور اطرافم نگاه کردم چ کمی

 بود آشغاال فقلش کرده بودن دهیفا یب یطرف در خواستم بازش کنم ول رفتم

  کردمینگاه م واریتخت و در و د ینشستم رو اناچار

 چقد گذشت که در با شدت باز شد و...... دونمینم

 امد داخل   یمرد کت شلوار اون

 !دهیاسمشو بپرسم هه چقدم اون جواب م دیبا

 بانو؟ نیو گفت:خوب استراحت کرد کمیامد نزد یکت شلوار مرد

 خاک کنم ریو ز یلعبت نیهمچ ادیم فمیح یخواستم بکشمت ول یدونیکردم که ادامه داد:م نگاهش

 ؟یچطور کیشب رمانت هیصورتم کرد و گفت:با  کینزد صورتشو

  دمیگفت و لباشو با شدت گذاشت رو لبام و بوس نویا

 نتونستم بکنم یکار چیبود من رفتم تو شک و ه ییهویکارش  چوت

 مبلند گفت:اعظم اعظ یو با صدا دیبعد عقب کش کمی

 ساله امد داخل اتاق  35741زن حدود  هی

 روبهش گفت:واسه شب آمادش کن مرده

 اینگاه بهم کرد و گفت:دنبالم ب هیگفت و رفت. زنه هم  نویا

 شهیم یآقا عصبان یآماده ش رینمونده اگه د یزیتا شب چ ایب ؟گفتمیگفت:مگه کر امینم دید یوقت نرفتم

 دیبرم ولم کن دیبزار امینم جایبه درک من ه دیبر دیتو و اون آقاتون با_

 افت یگفت:تموم شد؟حاال راه ب لکسیر یلیخ اعظمم

 ن؟چرایک نایچقد راحتم؟اوووووف اصن ا اره؟منیسرم ب ییمرد جذابه بال نیامشب ا یجد یباهاش همراه شدم،نکنه جد ناچارا

 گم کردن که انقد مهم بوده؟ یاون آدم کشتن؟چ

 جواب داشته باشه شونیکی نکهیاز ا غیهمه سوال در نیا

 نگاه کردم  نهیبلند شدم و خودمو تو آ یصندل یخب بلند شو تموم شد از رو یلیفکرا بودم که اعظم گفت:خ نیهم تو

 امشب بخواد....... ینکنه واقعن ارهیمن دوام ب یتونه جلو یمحشر شدم اون مرد جذاب نم یوا

کن من  یکار هیار کنم رو به اعظم گفتم:اعظم خانم تورو خدا دستم به دامنت چطور فر دیبا دونستمیامد سراغم نم ترس

 اون مرد شیبرم پ خوامینم

 پس حرف اضافه نزن یندار ی:هه چاره ااعظم

 زنگ باعث شد حرفمو بخورم  یصدا

 رو بهم گفت:برو آقا منتظرته........ اعظم
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 در  هی یجلو دمیبودم رس دهیو با خودش برد تا حاال تو عمرم انقد نترس دیکش دستمو

 بعد از در زدن رفت داخل و منم با خودش برد اعظم

 پنجره و پشتش به ما بود گفت :آقا اوردمش یکه جلو یبه مرد رو

 یبر یتونی:ممرد

 رفت و در بست من موندم و اون مرد جذابه اعظم

 لبش امد یرو یلبخند محو هیسکوت کرد و  دنمیبزنه که با د یروش کرد سمتمو خواست حرف مرده

 یریم یخوشگه وگرنه م یکن یو گفت:به نعفته همراه دیعقب کش کنمینم یکه همراه دیسمتم لبامو شکار کرد د امد

 وافتمیدست تو ن یول رمیحاضرم بم_

 حرف بزنه طوریکه جرئت کرده با من ا یهست یکس نیاول یو گفت:عجب شجاعت دیبلند خند مرده

 یعرب دب یخایش یاما به روش خودم نظرت درباره  کشمتیمنم م یریبم یمکث کرد و در ادامه گفت:خب اگه دوست دار کمی

 آره؟ ستنیمهربون ن ادیکه اونا ز یدیشن دیشا ه؟یچ

 خوردم نکنه خر شه منو بفرسته؟ جا

 ه؟یاسمت چ یراست_

 سیگفتم:آ...آت یلرزون یصدا با

 به گوشم نخورده! ه؟تاحاالیچ شیتا ابروشو فرستاد باال و گفت:معن هیهم  مرده

 و فراوان زیحاصلخ_

 کنمیبلغور نم یمـثل تو اسم تقلب مهیمنم اسمم سپهر البته بگما اسم واق زیلبخند زد و گفت:خوبه خب حاصلخ هی

 تو رو فرستاده؟ یک ؟یهست یو گفت:تو ک دیکرد طرفمو موهامو به شدت کش حمله

 گمیمنو نفرستاده بخدا راست م ی...من کسمن..-

 من خرم؟ یهه فکر کرد_

 ؟آره؟ینکنه مامور نمیکرد و ادامه داد:بب زیر چشاشو

 گفت یبلند یرو با صدا آره

 دینه بخدا من...من اسمم حـ...حناست...حـ...حنا...جا...جاو_

 که هه ..... یبود که بترس نیا یبرنامه فقط برا نیکوچولو امشب و ا نیبب_

 کنمیم اهیوگرنه روزگارتو س یدییپا یمارو م یو چرا داشت یهست یک یکه بگ یمکث کرد ادامه داد:تا فردا  وقت دار کمی

 افتاد؟

 با داد گفت  افتاد

 بلـ...بله_

 خوبه_

 رونیگفت و از اتاق زد ب نویا

 نیمن بدبخت فقط کنجکاو شده بودم هم هیگر ریهمونجا و زدم ز نشستم

 ؟یو شکنجم کنن؟نکنه بفرستنم دب انیب هنکن

 کردم  یخدا چه غلط یوا

 خودمو انداختم تو حچل یدست یدست

 بود یلیخ نیشدم رفتم سمت پنجره دنبال راه فرار بودم  بالکن بود که ارتفاعشم به زم بلند

  دادیقد نم جایفکرم ه یکنم ول دایمخمسه نجات پ نیاز ا ینشستم تو بالکن و فکر کردم  که چطور دیناام

  دمیشن یداد یفکرا بودم که صدا نیهم تو

 زدیکردن تند تند م دنیصداش قلبم شروع به تپ از

 بود ؟ یصدا ک نمیکردم بب دقت

 دیرسیامد اما انگار در بالکنشون باز بود که صدا به من م یاز طبقه باال م صدا

 همون فلش  یاسناد و مدارک تو یهرچ یکن داشیپ دیبا_

 کنمیم داشیباشه پدر شما نگران نباش من هرطور شده پ-

 هم به اعتمال پدرش  بود یکیاز مرده سپهر بود اون  یکی

 گفت؟ یحرف مرده افتادم اون چ ادی هوی

 گم کردن؟ فلش
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 که دست منه ..... یاون نکنه

 بابا امکان نداره! نه

 اعتمال هست که....آره خودشه نیآدما هم سرتا پا مشکوکن پس ا نیباشه آخه اون فلش مشکوک بود ا دیچرا شا یول

 دمیخوشحال رفتم و خواب دیکه به ذهنم رس یفکر نیا ای

 غیو ج دمیبود ترس یا دفعهیسپهر رو به رو شدم چون  یشدم چشامو که باز کردم با چهره  داریکه بهم خورد ب ییبا تکونا صبح

 ؟یزنیم غیدهنم و گفت :چته دخترا چرا ج یکه سپهر امد و دستشو گذاشت جلو دمیکش

 دهنم برداشتم یسپهر رو از رو یو با دستام،دستا دمینفس راحت کش هی

 خب دمیترس_

ضمانت  یو برم که جواب ند رمیپس سگم نکن امدم فقط جواب بگ ستمیانقد مهربون ن شهیخانم خوشگله من هم نیبب-

 یداشته باش یمرگ کم درد کنمینم

 من....من_

 گفت:انقد من من نکن زود تند حرفتو بزن  کالفه

 منه شیفلش پ_

 که ..... دمیکش قینفس عم هیگفتم و  نویا

 کردم  یخفگ احساس

  دادیبا دستاش گلوم فشار م سپهر

 مردم یم داشتم

 ؟ید بگو لعنت ؟یهست یک ؟تویکثافت هرزه منو مسخره کرد_

 ش...شم...ید.....دا....دارم.....خفـ....خفه....م....م_

 از گلوم برداشت . منم به سرفه افتادم دستاشو

 ؟یچه زهرمار گهید ؟فلش؟اونیمنو مسخره کرد_

 نیخوایباشه که م یالبته فکر کنم همون دیکه خودتو پدرت دنبالش یاز تمام شدن سرفع هام گفتم:همون بعد

سرت  ییچنان باال ارمیپدرتو در م یفته باشبحالت اگه دروغ گ یگرفت جلومو گفت:وا دیسمتمو دستشو به عالمت تهد سپهرامد

 کنمیم کتیت کهینکنه ت دایپ یکه الشتو کس ارمیم

ازش  یهرکار کردنیسرررخ که وحشناکش م یخاکستر یبود با اون چشا یدروغ گفتم صورتش چنان عصب دمیبگم نترس یعنی

 خب شرط داره یندارم ول یجمع کردم و گفتم:دروغ زدجرئتمویسر م

 بنال_

  دیباهام نداشته باش یهم کار گهیو د دیمنو آزاد کن دیبود که دنبالش بود یاگه اون فلش همون_

 لبخند زد و گفت:قبول هیکه بهو  کردینگام م ظیغل یو با اخما یعصب

  قعهید 5فقط  یتا آماده ش شمیمنتظر م قعهید 5سکوت بود که گفت: کمی

 گفت و رفت  نویا

 سمتشو و بازش کردم اوووو چقد لباس  دمیپر یخورد به کمد تو اتاق سربرمو نگاه کردم که چشم  دور

 تنم بود  تیبرداشتم و نتم کردم ف یمانتو کرم هی

  رونیلباس از اتاق زدم ب دنیبعد از پوش خالصه

 مبل و دونفرم باال سرش  یبا اخم نشسته بودرو سپهر

 و گفتم:آمادم ستادمیجلوش ا رفتم

 میکرد و گفت:بر نگام

 رمیبره منم چقد راحت باهاش دارم م خوادیکجا م دونستمینم اصال

 جلو تر رفت و منم پشت سرش و اون دونفرم پشت سرمون امدن اون

  میباز کرد و هردو نشست نیاز اون مردا در ماش یکیو  نیماش هی یروبه رو ستادیا

  ریکب یایتانیاالن  بر کنهیکارا آدم فکر م نیبا ا هه

 به حالت یاگه دروغ باشه وا ادیخوشم نماصال  یاز باز_

 امدن گاردشیخونم در خونه رو که باز کردم و رفتم داخل و پشت سرم سپهر و اون باد دمیساعت بعد رس مین

 چندساعت  نیخونم چقد دلم براش تنگ شده بود تو هم یآخ

 آدرس خونم بلد باشن  نایکه ا کردمینم فکرشم
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 رفتم تو اتاق و گشتم دنبال فلش  عیسر

 کجا گذاشتمش؟ خب

 امد رفتم سمت کمدم و دنبال مانتوم گشتم  ادمی اها

 مانتو  در اوردم و رفتم سمت سپهر و دادم دستش بیکردنش فلش از تو ج دایاز پ بعد

 لب تاب  فیک دمیفهمامد سمت سپهر دقت که کردم  ایس فیک هیگرفت با سر به اون مرده عالمت داد و اونم با  یوقت

 بهت دادش؟ ی:کدیپرس دیسر بلند کرد و رو به من با جد توریاز مان یساعت معطل میبعد از ن خالصه

 براش گفتم و بعد از تمام شدن حرفام  ییرو ادهیاون روز پ انیجر منم

 امد سمت من و........ نباریبه اون مرد عالمت داد  و ا دوباره

*************************** 

 

 که کجام! دونستمیهنوز نم یامد ول یآروم باز کردم و دور اطرافمو نگاه کردم اتاق بنظر آشنا م چشامو

  کردیتخت بلند شدم سرم بشدت در م یاز رو یسخت به

 تر به اتاق نگاه کردم  قیدق

 کجام! دمیفهم تازه

 که خواسته بودن بهشون دادم  یزیمن که چ نجایچرا منو اوردن ا دونمینم

 داخل شد  ییخرما ییمرد نسبتا مسن با موها هیباز شد و  در

 سرشم طبق معمول همون غوال بودن پشت

 شد و گفت:پس فلش دست تو بود؟ کمینزد مرده

 ن؟یهست یشما ک_

 نگران نباش میرسیزد و گفت:به اونجاشم م لبخند

 و براتون آوردم  نیبود که خواسته یزی؟ من که چ دیکن یچرا ولم نم_

 جوابن! یکجاست و هنوز ب یکه گرفت شیاون کپ ایو و  شیبد یبه ک یخواستیو م شیگرفت یاز ک نکهیا یآره ول_

  گمینگرفتمش بخدا راست م یکردم از کس دایمن اون فلش پ_

 نبود یمشکل میکرد شیداخل شد و امد سمت مرد و گفت:برس یبگه که کس یزیچ خواست

 گفت نگاه کردم  نویکه ا یکس اون

 درشت تر بود کمی نیخب ا یسپهر بود و البته جذاب ول یخوشگل به

سپارمت دست  یتا اون موقعه هم م یمن جواب بد یکامل به سواال  دیدفعه بعد با یول یمرد رو به من گفت:شانس اورد 

 ......مانیپ

 درد بکشه ادیز خوامیبود گفت:نم مانیبه مرد خوشگله که اسمش پ یحرف نگاه نیا بعد

 مانیسرشو تکون داد و اون مرد اتاق ترک کرد من موندم پ مانیپ

 اسم؟ میکنیخب از اول شروع م_

  سیآت_

 ؟یلیفام میدوست دارم خب بگذر شتریحنا درست تر نه؟من ب_

 دیجاو_

 التیتحص_

 ندارم_

 مال عممه؟ سانسیکرد و گفت:پس مدرک ل یخنده کوتاه هی

 د؟یپرسیچرا م گهید نیدنیم زویشما که همه چ_

 ؟یفلش از کجا اورد نمیبب ،بگویخواستم خودت بگ_

 ابونیتو خ_

 کنن؟یفلش بهر م ابونایتو خ دایا جد_

 کردم افتاده بود داشیپ نیزم یخب من رو_

 ءیش هیبه  خورهیکه آخ چشمت م دیسر به فلک کش یدرختا ریز یریقدم زنون راه م رونیب یریتو م میبگ نطوریخب بزار ا_

 فلش  ینیبیم یکنیافتاد دقت که م نیزم یکه رو یرنگ اهیس

 درسته ییجورایآره خب _
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 فهم شد؟ ریش کنمیخوشگلتو داغون م سیف زنمیم ای یاورد رشیاز کجا گ یگیم ایدختره  نیامد سمتمو و گفت:بب یعصب

 زد تو صورتم  ادیشد فر رفهمیش

 ستیدر انتظارت ن یخوب یزایچ نجایا یایبه حرف برفت سمت در و قبل از خارج شدن گفت:بهتر  بعدش

 گفت و رفت نویا

 اضافه شد نمیخستم کردن خودم کم مشغله دارم ا اووووووووف

 بگم بهشون؟ یچ حاال

 شن؟یقصه دروغ  بگم بهشون آروم م هی یعنی

 اد؟؟؟یسر من م ییچه بال یول

 فکرا بودم که خوابم برد.......... نیهم تو

 زدیکه دستش بود به پهلوم م یشدم اطرافمو نگاه کردم سپهر بود که با چوب داریب دیشد یاحساس تکون ها با

 ؟یخوایم یچ گهیتو د هیچ_

 لبخند زد که چهرشو خوشگل تر کرد  هی

 خوانیم هیکه بق یزیمنم همون چ_

 کردم دایپ ابابونیگفتم که فلش از خ مانیبود اسمش؟ هااا پ یمرده و اون پسر خوشگله چ ریمن به اون پ_

  دیخند یبلند یبا تعجب نگام کرد و بعد با صدا کمی

 زر زدم یافتاد چ ادمیتازه  خندهیم یداره به چ نیفکر کردم که ا کمی

 نکرده بود  فیپدر و برادر منو توص نطوریا یتمام شد خنده هاش گفت:تا حاال کس یوقت نییانداختم پا سرمو

 و پدر؟ چه جالب برادر

 واقعا اونا برادر و پدرت بودن؟_

 ریتعجب داره؟ در ضمن پدرم اردالن خان اسمش نه مرد پ شیآره چ_

انقدااا هم  یول ریپ گفتمیدوتا غول بزرگ کرده باشه درسته بهش م خوردیبود اصال بهش نم نیگفتن ا یاردالن خان که م پس

 نبود

 داشته باشه یبزرگ نیدوتا پسر به ا خورهیاصال به پدرتون نم_

 نکنه از پدر ما خوشت امده؟ ه؟یپوز خند زد و گفت:چ هی

 !هیک یداد ک صیتشخ شهیم کالتونیفقط از ه نیهم یشما تو دوتا داداش چقد شب یچرت نگو ،راست_

 مییچون دو قلو_

 سر اصل مطلب میبهتر بر یدیسوال پرس ادیز گهیمکث کرد و در ادامه گفت:خب د کمی

 ؟یهست یو گفت:تو ک میشد سیتو ف سیجلو و ف امد

 گفتم یلحن مسخره ا هی با

 من حنام  گهیخب معلومه د_

 دمینشونت م ؟یکن یمنو مسخره م ونهی:دختر د دیگرفت و بلند غر قموی

 ول کرد و داد زد:خسرو خسرو قموی

 غول وارد اتاق شد هی

  کیرو بهش گفت: ببرش اتاق تار سپهر

 و انداخت رو کولشمرد که اسمش خسرو بود امد و من اون

 نداشتم یمنو ولم کن سپهر بگو ولم کنه بابا بخدا منظور یبر یولم کن کجا م_

 انگار کر بود  یول

 .......نییاتاق و پرتم پا هیمنو برد تو  مرده

 شدیاتاق آدم خفه م یکیمشخص نبود از تار یزیبود و چ کیکامال تار اتاق

 زمیعز یخوش امد کیبه اتاق تار_

 سپهر بود یصدا نیا

 بزار برم ؟یکن کاریچ یخوایسپهر م_

 کامل شه دنتیحاال مونده تا ترس دهیکوچولومون ترس یآخ_

 تو پهلوم حس کردم  یتمام شدن حرفش در بد با

 زدم غیج هی
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اشتم زدن ند غیج ینا یحت گهیاز درد پست افتادم د خوردیلگد بود به پهلوم م نطوریشد  هم یسپهر قاط یمن با خنده ها یغایج

 حس نکردم... یزیچ گهیخنده محو شد و ... د یکم کم صدا شدنیامد و چشام داشتن تار م یاز دماغم خون م

لبخند زد و گفت:بهوش  دیبازم که د یبود ، چشا یهم سن و سال من باال سرم بود دختر خوشگل یدختر هیبهوش امدم  یوقت

 چقد نگرانت بود یدونینم زمیعز یامد

 که نگران من! هیک نیخودم گفتم که ا با

 گفتم:من کجام؟ یحالیب با

 من نگران نباش جات امنه یخونه _

 ؟یهست یتو ک_

  مانیمن پوپکم خواهر سپهر و پ_

 داشته باشن! یمهربون یخواهر به ا ادیهه بهشون نم_

 گفتم و دوباره چشام بسته شد نویا

************************************* 

 چه به روزت اوردن نیدستش بشکنه بب یاله یشد فیضع یلیخ یریجون بگ کمیبخور  نویا ایب ایب_

 کار رو کرد باهام؟ نیا یک یدونیم_

 غذاتو بخور الیخیحاال ب کننیرو م نکاریچرا ا دونمیاصال نم دونمیآره م_

 رونیگفت و از اتاق زد ب نویا

 کردیبدنم هنوز درد م ینبودم حالم بهتر بود ول حالیب گهیشدم د داریکه از خواب ب شدیم یساعت مین

 پوپک بتونه کمکم کنه! دیفکر بودم که شا نیتو ا خوردمیکه غذا م نطوریهم

 بتونه.... دوارمیام یعنیکنه  یکار هیبتونه  دیبرادراش و پدرش بودن شا یاو قوم وحش تونه؟برحالیم یعنی

 رونیاز خوردن غذا بلند شدم و از اتاق زدم ب بعد

 نبود  یبزرگ یتو اون خونه که بودم دور زدم ،خونه  کمی

 کنهینگاه م یویکاناپه لم داده و داره ت یرو دمیتو سالنش که پوپک د رفتم

 ممون بابت غذا خوش مزه بود_

 یاکشن گذاشتم توپ البته اگه دوست دار لمیف نیبش ایب کنمیلبخند زد و گفتم:خواهش م هی دمید یوقت

 خوراکم_

  یویت یپوپک و ذول زدم به صحفه  شیستم پشوق نش با

 بهش بگم.... خواستمیم یرفت چ ادمی اصال

 بود یجال لمیتما شد ف لممیبعد از دو ساعت ف خالصه

 خواهش ازت دارم هیبا پوپک حرف بزنم رو بهش گفتم:پوپک جان  دیافتاد با ادمی هوی

 بگو زمیجانم عز-

  ینه؟خواستم کمکم کن ای یدونیکه خوردم م ییکتکا نیا لیدل یدونیم دونمینم_

 حالت بعد بود یلیآخه اصال وقت نشد بپرسم اون روز که اوردنت خ هیچ لشیدل دونمیمن نم_

 بود؟ یاون روز؟مگه ک_

 یبود هوشیچهار روز ب کیتو نزد زمیعز_

 چهار روز ؟ واقعا؟_

 زننینم لیدل یب یمن کس یبرادرا دونمیکه م ییبود تا جا یکتک خوردنت چ لیحال بگو دل ،خبیخداروشکر االن بهتر یبله ول_

 رو یدختر هیاونم 

 کنم فیبال رو سرم اوردن اصال بزار از از اول برات تعر نیا کیمسئله کوچ هیباور کن بخاطر _

 کشتن اون آدم به دست سپهر یکردم حت فیتا اون زد خورد من براش کامل تعر یاز شب پارت خالصه

 شده یمشخص بود عصب دادیتو سکوت فقط گوش م اون

 که تمام رو بهش گفتم حرفام

 ؟یکنیحرفامو باور م_

 !شهیم ؟مگهینبودن آدم کش نطوریشده باشن!اونا ا ییآدما نیمن همچ یباور ندارم که برادرا نویا کنمیباور م زمیآره عز_

 گشتیم یزیتم دنبال چداش دیچرخیبلند شد و دور خودش م نمیح نیو در هم گفتیم نطوریهم

 چخبر صبر کن نمیبب مانیپ زنمیدر حال شماره گرفتم بهم گفت:االن زنگ م نطوریگرفت هم یتلفن برداشتش و شماره ا دنبال



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 11 

 

 دنیلرزیدستاش م یعصب یلیگرفت دم گوشش خ یگوش

 گذشت که شروع به صحبت کرد کمی

 مانیسالم پ_

 ستمینه خوب ن_

 آره عصابم خورده-

 یبگ دیچراشو تو با_

 مان؟یپ هیچ یآدم کش انین؟جریدختر اورد نیسر ا ییچه بال_

 راستشو بگو-

 به حالت دورغ باشه یوا یگفت:باشه ول نطورینگام کرد و هم پوپک

 حالش خوبه_

 سمونهیم نجایا ؟فعالیایکجا ب رینخ_

 که گفتم با منم بحث نکن نیهم-

 یبا یاوک_

 بهت برسه یبیآس زارمی:نگران نباش نمبه من کرد و با لبخند گفت یکرد و نگاه قطع

 بهش گفته؟ یچ مانیپ یعنینبود  یخبر ششیپ دقعهی تیعصبان از

 مراقبم که دلم خوش شه؟ گهیم یالک نکنه

 اون داداشاش بده! لیمن و تحو نکنه

 برحال از همون قوم ستین یپوپکم اعتماد به

 برم دیبا ستیهم امن ن نجایا گهیفرار کنم د نجایاز ا دیبا

 چراغا همه خاموش بود رونیو از اتاق زدم ب دمیکردم و پوش دایلباس مناسب پ هیشدم  داریبود که از خواب ب 6ساعت  صبح

 هنوز خواب بود خوبه! پس

  یباز بود آخ دمیخودمو به در خروج رسوندم و دسته در کش واشی

 آسانسور شدم و..... سوار

***************************** 

 یعوض کردم و همه  گهیبلدن تند تند لباسمو با لباس د نجارویهم برم اونا ا نجایاز ا دیخونه با دمیبود رس 1 کینزد ساعت

 رونیبرداشتم و از خونه زدم ب امویکارت بانک

 باشم ادهیدادم پ حینبردم ترج نیماش

 خونم بودن چندنفرم باهاشون بود  یکه جلو دمید مانیته کوچه پشت سرمو نگاه کردم اوه سپهر و پ دمیرس

 خودمو از اونجا دور کردم عیسر

 کجارو دارم که برم؟ یعنیفکر بودم که کجا برم ؟  نیا تو

 کننیم دایپ یکردم پس اونجارو هم به راحت دایخونمو پ یشدم اونا به راحت مونیتند پش یلواسون افتادم ول یالیو ادی

 نه..... ادیبرم نه خوشم م تونمیهم نم الیفام شیپ

 که کجا برم؟  کردمیفکر م نیو به ا زدمیدور م ابونایهدف تو خ یب نطوریهم

 خونه اجاره کنم هیچند روز  هیآره خودشه بهتر تا  یکه چشم خورد به مشاور امالک زدمیقدم م نطوریهم 

 داخل و بعد از سالم رفتم

 دییرو بهم گفت:بله امرتون بفرما مرد

 خونه اجاره کنم هیخواستم _

 د؟یچقد دار شیپول پ_

 پردازمیهرچقد باشه م ستیپول مهم ن_

 ن؟یگفت:خودتون تنها هست زدیکه ورق م نطوریکه جلوش بودباز کرد هم یتکون داد و دفتر سرشو

 بله-

 د؟ییدانشجو_

 ریخ_

 ونیلیم1 ی)...( اجارشم ماهابونیمتر توخ 111آپارتمان هست دوبلکس  هی_

 نمشیکه بب میبر شهیه فقط اگه مخوب نیخوبه هم_
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 من هماهنگ کنم دیباشه فقط صبر کن_

 کردم و بلند شد که زنگ بزنه دییسرتا با

 دیاریب فیربع بعد امد و رو بهم گفت:آمادس با من تشر هی

 و تا مقصد سکوت بود..... میشد نیو سوار ماش میرفت باهم

 کنن دایاونا منو پ نکهیاز ا دمیترسیم همش

 شدیراحت م المیخ کمی ریمن خونه بگ رسهیبابت که شهر بزرگه و اصال بفکرشون نم نیخب از ا یول

 به مقصد  میدیرس

 داشت  یکیطبقه بود ظاهر ش 1آرتمان  هی

 درو فشار داد  3شماره  دیو اون آقا کل میداخل و سوار آسانسور شد میرفت

 و بعد از باز کردن خونه رفتم داخل  میدیرس

 پر کنه؟ نویا یبود اوف حاال ک یخال یبود ول یزیتم ی خونه

 ادیخوشتون ب دوارمیام یعال اریبس یویو ونیاوکاز هیخوب یجا اریبش_

 خوامیم نویخوبه هم یلیخ_

 میانجام بد شیادار یکارا میبر دییالبته پس بفرما_

 

 ماه مال من شد 6امضا و......خونه به مدت  یبعد از کل خالصه

 دمیکردم رفتم سمت خونه جد یخدافظ یحب امالکگرفتم و از صا دیکل

 یچوب یصندل هیاز  غیدر یخال یخونه رو باز کردم و رفتم داخل خال در

 نطورینداره ا دهیفا

 و رفتم بازار رونیخونه زدم ب از

 دنبالمن کردمیهمش احساس م گشتمیمغازه ها رو م رفتمیکه م نطوریهم

 

و چندتا ظروف  خچالینفره و تخت و کمد و  4و مبل  یویو ت یمتر 12 یتا قال2که شامل  ازمیمورد ن لیوسا دیبعد از خر خالصه

 واسه آشپزخونه

 مبل یکردن خونه کارگرا رفتن منم نشستم رو زیو تم دمانیاز چ بعد

 شب بود  9و نگاهش کردم ساعت  واریبودم نصب کردم به د دهیکه خر یساعت

واسه اون غر  یکه داشتم حت ییت کردم دلم واسه شرابام تنگ شده واسه روزاوسه خودم درس ییچا هیآشپزخونه و  رفتم

 اون قوم عجوج و مجوج یزدنا

 یکس شیتنها شدم و جرئت ندارم برم پ یادیاالن من ز یول

 

 پس زدم و تلفن برداشتم وزنگ زدم به رستوران و غذا سفارش دادم افکارمو

 کنم؟ کاریچ نجایماه ا 6 دیمن با یعنیفکر کردم که  نیبه ا دمیتخت دراز کش یاز صرف غذا رفتم رو بعد

 ؟یماه چ 6 بعد

 !شهیم یچ ندمیآ دونستمینم شن؟یمن م الیخیاونا ب یعنی

 شد و به خواب رفتم نیفکرا بودم که پلکام سنگ نیهم تو

**************************** 

 

 خونه اونم با ترس و لرز  یداینرفتم فقط و فقط واسه خر رونیماه که ب هیخونم  نیهست که تو ا یماه هی

 خونه باشم دیمن همش با یچ یعنی شمیدارم خسته م یزندگ نیا از

 یویت یپا ایخوابم  ایندارم  ویچیه یداغون حوصله  یافسرده  هی شدم

 

 سرگرم کنم دنید لمیخودمو با ف کمیغذا بهتره  دنیو روشنش کردم تا رس یویسمت ت رفتم

  لمیف هیاز  غیدر یکردم ول نییها رو باال پا شبکه

 

 که زنگ خونه به صدا در امد........ کردیباال م نییشبکه هارو پا میشانس ندار اووووف
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 در را باز کردم  که.... رفتم

 کرده؟ دایاز کجا پ نجارویا نیبود!ا مانیبستمش پ عیسر یلیخ

 دررو نیباز کن تا نشکوندم ا زارمیباز کن دختر بازکن وگرنه زندت نم_

 ه؟یاالن کار درست چ دونستمیبود نم دهیترس یلیخ کنهیبه در گفتم االن از جاش م زدیمحکم م انقد

 زد و فرار کردم تو اتاقم  در از پشت قفل کردم غیج هیشکست و منم  یبد یدر با صدا هوی

 دمیاونوقت که نشونت م رونیب یایباالخره که م_

 واسه دفاع نداشتم یزیکردم چ اطراف نگاه دور

 کردن چطور؟ دایچطور منو پ نایراه فرار نبود آخه ا یبالکن باز کردم ول در

 امد داخل  مانیدر شکست و پ نبارمیا

که  به عنوان  ارمیسرت م ییچنان بال دمیهرزه آشغال نشونت م یدختره  یکنی:حاال از دست ما فرار مدیکرد سمتمو و غر حمله

 سنیبال همه جا بنو نیبدتر

 اره؟یسرم م ییچه بال یعنیبود  دهیترس یلیکشوند و از خونه خارج کرد خ نطوریهم منو

 باز کرد و منو پرت کرد داخل  نیماش یجلو در

 نشست  خودشم

 لحظه هوش از سرم رفت هیدر برم که چنان محکم زدم که  خواستم

 بتمرگ سرجات _

 برم دیبا شهینم نطوریا یول

 میستیاشاره داد باا سیپل دمیکه د رونیبرم ب کردمیتقال م نطوریهم

 یکلمه حرف بزن هیبحالت  یناچارا زد کنار گفت:وا مانیپ

 نییپا دیسمت خودشو کش یپنجره  مانیو پ نیامد سمت ماش سیپل

 نیو مدارک ماش نامهیگواه_

 گفت:خانمم اون مدارک از داشبورت بده بهم یرو به من با لحن خاص مانیپ

 و مدارک بهش دادم نیدست کردم تو داشپورت ماش کردمیگرد شده نگاهش م یکه با چشا نطوریهم

 با شما دارن؟ یخانم چه نسبت_

 همسرم جناب_

 ندارم شونیبا ا ینسبت چینه همسر کدومه بخدا جناب سروان من ه_

 ....گنیخانم که م_

 نیطر همبخا یناراحت و عصب کمیوسط حرفش:جناب سروان خانمم  دیپر مانیپ

 جناب سروان گهیدروغ م_

 بتونم از دستش در برم دوارمیام یمارو بردن کالنتر خالصه

 انیتا جناب سرگرد ب دیبردن تو اتاق و گفتن:منتظر باش مانیو پ من

 دختر ی:گورخودتو کنددیلب غر ریرو به روم ز مانمیو پ یسر صندل نشستم

 حرفش محل ندادم به

 سرگرد امد داخل بعد از سالم کردن رو بهمون گفت:خب؟ جناب

 کردن نشونیمنو بزور سوار ماش شونیجناب سرگرد بخدا من اصال همسر ندارم ا_

 گه؟ی:راست م مانیرو به پ سرگرد

  دیکنینه جناب سرگرد شما چرا باور م_

 شناسنامه هاتون همراهتون؟_

 :نهمیبا هم گفت هردو

 ؟یثابت کن یتونیزنته؟م ی:که گفتگفت مانیرو رو به پ سرگرد

 رمیتماس با برادرم بگ هی دیبله البته،فقط با_

 رونیگرفت و خودش رفت ب مانیپ یتلفن جلو سرگرد

 بعد شروع به حرف زدن کرد:الو سپهر کمی

 ینه امدم کالنتر_

 در اورده یباز یدختره کول نیا_



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 21 

 

 نه بهشون گفتم زنمه_

 پس زودتر __

 یمنتظرم با یاوک_

 هفت جدو آبادشه آشغال ی!کولیکول گهیبه من م شعوریکرد ب قطع

 کردیوحشناک نگام م یاخما با

 ه؟یچ_

 فقط خفه شو_

بدم از  تیبزار برم تا رضا زنه؟منویبه سرت م یچه گل ادیمن زنتم االن مثال داداشت م یگفت یچرا الک دونمیبرو بابا،من نم_

 آزادت کنن بدبخت نجایا

 هه تو نگران من نباش_

 که بزار برم  گمیگفت نگران توام؟فقط م یک_

 بتمرگ و حرف نزن _

 ؟یگفت:خب زنگ زد مانیجوابشو بدم که سرگرد امد داخل و رو به پ خواستم

 ارنیبله االن مدارک م_

 خوبه فقط اگه دروغ باشه...._

 دینگران نباش ستین_

 فرما شدن فیآقا سپهر تشر یساعت معطل میبعد از ن خالصه

 یکرده  غهیص نیدو نفر نامزدن و همچن نیسرگرد و گفت:قربان ا یبرگه گذاشت جلو هیتاق و بعد از سالم دادن داخل ا امد

 خوانم زن برادر منه نیهمن و محرم شرعا و قانونا ا

 د؟یبعد از خوندن برگه گفت:حنا جاو سرگرد

 بله_

 دخترم؟ یکنیم تیشوهرتو انقد اذ نیو گفت:چرا ا زیم یرو گذاشت رو برگه

که از  دمیشما قول م یمن جلو یحق داره خب از دست من نارحت ول ستیخانمم ن ریمن گفت:جناب سروان تقص یبه جا مانیپ

 ارمیدلش در ب

 تکون داد دییزد و سرشو به نشانه تا یلبخند سرگرد

 

 محکم دستمو گرفت دنبال خودش کشوند مانیپ یبعد از خدافظ خالصه

 کجا امد؟ نامه از غهیاون ض موندم

 بود یعصب یلیبود انداختم خ یکه مشغول رانندگ مانیبه پ ینگاه

 بکشم؟ اره؟نزنهیسرم ب ییخدا نکنه بال یوا

 شو دایو بهم گفت:پ ستادیا یآپارتمان بزرگ هی یچقد گذشت که جلو دونمینم

 کجاست؟ نجایا_

 شو ادهیزر نزن فقط پ_

 شدم و رفتم دنبالش دایپ مجبورا

 زد 21شماره  دیکل مانیو پ میآسانسور شد سوار

 !ارهیقرار سرم ب ییچه بال دونستمیبودم نم دهیترس یلیخ

 دیگرفتمو محکم لبامو بوس مانیفکرا بودم که پ نیهم تو

 یخوریکار مب نیتو فقط بدرد هم کنمیکارش تمام شد گفت:امشب خوب ازت استفاده م یوقت

 نهیهم اقتتیزد:ل ادیفر

 نیاز واحدارو باز کرد و منو پرت کرد داخل افتادم زم یکیو با خودش بردو  دیو دستمو کش ستادیا آسانسور

 آشغال یلگد محکم زد بهم و گفت:بلند شو دختره  هی

 میزندگ یبرم پ دیبزار دیکنیاصن چرا منو ول نم  دهیتر از خودت رس فیضع هیزورت به  یآشغال یلیخ_

 فرار کنه ییسنا مانیبخواد از دست پ ینشده کس دهییجوجه از مادر زا نیو گفت:بب دیسمتمو موهامو کش امد

سرم  نیبخوا ییاصن خوب کردم ،بمونم که شما هر بال هیچ یدونیکه من از دستتون فرار کردم؟م نهیهه!پس همه دردت ا_

 استیکه خواهر شما عوض ستیاون پوپک ن فید؟حیاریب
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 کثافت ارین فتیاسم خواهر منو به زبون کث_

در  کردیحرکت لباسمو از نتم در اورد با دستش بدنمو لمس م هیکرد تواتاق وپرتم کرد سر تخت و افتاد به جون لبام و با  لندمب

 دیبوسیلبامو م نیح نیهم

 گهید کردیم یرو ادهیز داشت

 نداشت دهیفا یتقال کرد که از دستش فرار کنم ول یهر چپ دمیترسیکم داشتم م کم

 کن ماجرا نبود ولم

 که االن کار دارم وگرنه.... فیکه بام ور رفت بلند شد و گفت:ح گهید کمی

 من شد  بیکه نص هیچه بدبخت نیا ایخدا شدیم ریسراز ینطوریو اشک بود که هم دمیلرزون لباسامو پوش یدستا با

 منو زجر کش کنن خوانیدوتا برادر م نین،ایسپهر حاال هم ا اول

 هست حمام نکردم  یروزشدم و گشتم دنبال حمام چند  بلند

 در امد دنیکب یچقد گذشت که صدا دونمیتو وان نم دمیکردن حمام رفتم و لباسامو در اوردم و دراز کش دایاز پ بعد

 هرزه یدختره  یکنیم یاون تو چه غلط_

 ندادم  جوابشو

 پدر یدر بزنه ب یکن بزار ه ولش

 

  شمهیپ یبستم تو حال خودم بود که احساس کردم کس چشامو

  رونیبنفش زدم و گفتم:کصافت برو ب غیج هیرو به رو شدم  مانیپ یعصب یکه باز کردم با چهره  چشامو

 صداتو خفه کن_

 رونیبرو ب_

 ؟ اتفاقا هوس کردم حمام کنم یواسه چ رونینه برم ب_

  دیحرف امد و تو وان رو به روم دراز کش نیاز ا بعد

 ....ترسمیم زیه یلیخ نیتنم نبود لخت بودم  ا یچیه یول رونیبرم ب خواستم

 که افتادم بغلش دیدستمو کش لکسینگاهش کردم اون ر یعصب

 نه؟ چسبهیبا هم حمام کردن م_

 یولم کن عوض_

 بتمرگ سرجات_

 دادیهامو فشار م نهیس یآب گذاشت رو ریاز ز دستاشو

 بهم دست نزن توروخدا ولم کن_

 ستیسپهر اون مثل من آروم ن شیپ یریبعد من م_

 نیشماها آشغال_

 میبا هم حال کن ایحرفا ب نیا الیخیخونسرد گفت:ب یلیخ یول کنهیم سیدهنمو سرو ادیاالن م گفتم

 ولم کن یبرو با عمت حال کن عوض_

 دیکشیبدنم م یو دستاشم همش رو خوردشونیبلند شم که افتاد به جون لبام و م خواستم

 حس انزجار داشتم رخویداشت بهم م حالم

 یابونیخ یهرزه ها حس

 نیکیهرشب دست  که

 دوش  ریگذاشتم ز رونیو از وان برد ب دیبلند شد و دستمو کش دمید هویگوشش بدهکار نبود، یولم کنه ول کردمیم التماس

 لبام بود دنیرو صورتمون اونم مشغول بوس ختیریکه آب م نطوریهم

 شدمیم یداشتم دست مال یادیز ختیریم نطورینداشتم اشکام هم دهیازش خواستم ولم کنه فا یهرچ

  رونیب ایحمام کن ب یکرد و گفت:زود ولم

 زمیرو تخت عز مونهیکارامون م ی هیپوز خنده زد و گفت:بق هی

 گفت و رفت  نویا

 به من  لعنت

 کنم؟ کاریحاال چ ایخدا یزندگ نیبه ا لعنت

 منه؟ یزندگ انیامشب پا یعنی
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 رونیو با ترس و لرز رفتم ب چوندمیکه اونجا بود دور خودم پ یحوله ا هیکردم و  حمام

 نجایا ایبپوش ب  یصندل یکه گذاشتم رو یگفت:لباس دیمنو د یتخت لم داده بود  وقت یرو مانیپ

 لباس چشام گرد شد دنینگاه کردم با د یصندل

 دم؟یپوشیم یلباس نیهمچ دیمن با یعنی

 کردینم یفرق چیه دنشیو نپوش دنینازک که پوش یلیقرمز خ یلباس تور هی

 کردم آخه کارتونیتوروخدا بزار برم مگه من چ_

 بپوش_

 شده بود که  رهیو با لذت به بدنم خ ستادمیو رو به روش ا دمیلباسارو پوش هیگر با

 رونیبرداشتشو رفت ب یزنگ خورد با عصاب خورد شیگوش

                                  دمیبدون از دستت نم ی.....ولیو گفت:بازم شانس اورد دیبعد امد و لبامو با شدت بوس کمی

 **سه ماه بعد**

 گهیبعد از اون شب د مانمیپ زنهیو بهم سر م ادیپوپک م یندارم فقط هرازگاه یاز کس یهست که خبر یسه ماه بایتقر

 هیباعث خوشحال نیو ا دمشیند

 ردهدختر افس هیتو خونم شدم  همش

 سرم کننیو در هم فقل م رهیو م کنهیم یپر از مواد خوراک خچالیو  ادینفر م هی یاجازه ندارم برم هر از گاه جایه

 شدمیم ونهیوگرنه د ادیدر م ییاز تنها ادیخوبه باز پوپک م حداقل

 دم؟یرس نجایکه به ا شدیچ کنمیفکر م نیبه ا همش

 نداشتم! یبه کس یو کار کردمیخودمو م یداشتم زندگ من

 مشغول به خواب رفتم یو با ذهن دیتخت دارز کش یرو

 شدم  داریب زدیکه منو صدا م ییصدا با

 بود پوپک

 ؟یخوابیانقد م ی؟خسته نشد یشد داریبه به چه عجب خانم از خواب ب_

 کنم؟ کاریچ یگیم_

 .....یبر دیبا کنمیوقته دارم بهش فکر م یلیواسه فرارت من خ هیاالن فرصت خوب نیآروم کرد و گفت:بب صداشو

 ؟یگیم یبا بهت گفتم:چ من

  ایبرات ب ختمیآلمان پولم تو کارت ر یبرات گرفت که بر طیبل هیمن  یبر دیتو با نیبب_

 و کارت سمتم گرفت  طیبل

 ؟یفکر کرد یکه با خودت اورد یگاریباد نیا یتو درباره _

من  دونهینه سپهرم نم نیا یبودن ول مانیدست سپهر و پ ریهمشون ز یدونیخودت که م ایاستخدام شده قبل دیجد نیا نیبب_

 یجمع کن عیسر لتویوسا دیفقط تو با اهینخد س یبفرستمش پ  تونمیامدم م نیامروز با ا

 بگم! دیبا یچ دونمیمن واقعا نم_

 پس بلند شو یبر دیفقط با یچیه_

 اما پس شناسنامه و پاسپورتم _

  یاها راست_

 و شناسنامه و پاسپورتمو گرفت سمتم فشیکرد تو ک دست

 ؟یاورد ریاز کجا گ نارویتعجب گفتم:تو ا با

 برسم گاردیتو بدو لباساتو جمع کن تا من برم خدمت اون باد ستیمهم ن نایا_

 شم؟یواقعا دارم آزاد م یعنیتعجب داشت  یو برداشتم واسم جا دونستمیم یهرچ یجیو منم با گ رفت

 امکان داره؟ نیا یعنی

برات گرفت  یتاکس هیوقتشه فقط حواست به خودت باشه در ضمن  گهیجمع کردم که پوپک امد تو اتاق و گفت :خب د لمویوسا

 برو عیسر کوچه منتظره سر

 ؟یپس تو چ_

 برو اینگران من نباش فقط ب_

 رونیاز خونه زدم ب عیکردم و ازش تشکر کردم و سر بغلش

 که پوک گرفته بود شدم و رفتم واسه فرودگاه.... یسوار تاکسسر کوچه و رفتم  دمیرس
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 رو بدم که راننده گفت:قبال حساب شده هیخارج کردم و خواستم کرا نیچمدونمو از ماش دمیتو راه بودم تا رس یساعتی

 والهاستیکه خواهر اون ه شهیاز پوپک ممنون بودم هنوزم باورم نم واقعا

 که اونجا بود یمو پاسپورتمو دادم به خان رفتم

 د؟ینگاه به پاسپورد انداخت و گفت:حنا جاو هینگاه به من و  هیبازش کرد  یوقت

 بله_

 دیچند لحظه صبر کن_

 دیایهمرا ما ب دیامد سمتمو گفت:شما با سیپل دادیکه نشون م میس یمرد با ب هیمعطل شدم که  کمیشده!  یچ دمینفهم

 شده؟ یزیچ_

 دیفهمیم_

 من که مجرم نبودم! یمجرمارو داشتم ول نیشدم و رفتم حس ا سیپل نیرفتم و سوار ماش خالصه

 انتظار  یبودم سر صندل نشسته

 یفهمیم گنیم گمیم میهر چ نجایمنو اوردن ا یلیچرا و به چه دل دونستمینم هنوز

 خورد بود یعصابم جساب دیپروازمم که پر نجامیساعته ا مین کینزد

 فکرا بودم که  نیهم تو

 خانم خانم با شمام_

 بود  یساله پسر جذاب و خوشگل 21پسر حدود  هیبلند کردم که  سرم

 بله؟_

 نیایمنتظرتونن دنبالم ب ئسیر_

  دمیخود پر نیپاش که به زم یگذاشت با صدا یو بعد از در زدن رفت داخل احترام نظام ستادیدر ا یرفتم و جلو دنبالش

 درو بست که  خالصه

 دخترم نیبش ایب-

 ساله بود رفتم نشستم رو به روش اون پسر جذاب نشست رو به روم 51755مرده  هی

 کردم که خودم خبر ندارم؟ یمن کار اشتباه نجایا نیبپرسم چرا منو اورد شهیم دیببخش-

 یفهمیلبخند مهربون زد و گفت:نه دخترم صبر داشته باش همه رو م هی

 به خانم؟ دینداد یحیتوض چیگرد رستگار شما هکرد به پسر خوشگله و گفت:سر رو

 قربان ریخ_

 خوب اریبس_

خب  یول مشونینظر دار ریوقتم هست که از دور ز یلیخ میباند خالف هیوقته دنبال  یلیدخترم ما خ نیکرد سمتمو گفت:بب رو

بتونه کمکون  دیشا میکه گفت میبرخورد یبه مورد دایماهرن تو کارشون ما جد یلیخ یعنی زارنیبه جا نم یمدرک چیمتاسفانه ه

 دییکنه و اون موردم شما

 تعجب گفتم :من؟ با

تو  یول ذاشتنیحد زنده نم نیتا ا ویکس چوقتیکه اونا ه یکه شما رو گروگان گرفتن در صورت میکشف کرد دایبله شما،جد_

 زنده گذاشتن یفشما رو بخاطر هد میدیما احتمال م نکهیمهم ا ستیمهم ن لشیحاال دل یزنده بود

 آخه؟ یهدف؟چه هدف_

 باشه! تونهیم یهرچ دونمینم_

 بهتون بکنم؟ تونمیم یخب حاال من چه کمک_

 یکن یباهاشون همکار یخوایکه م یو ادا کن ششونیپ یبرگرد دیتو با_

 کشنمیمسخرس من اگه برم اونجا م نی؟ایچ_

 کننیکارو نم نیدفعه هم ا نیکار نکردن مطمئن باش ا نیتا حاال ا_

 باالس سکشیاما ر_

 یکن یکه قبول ستین یاسرار_

 رستگار گفت نویا

 کنمیبخاطر انتقامم که شده قبول م یبهش گفت:ول رو

 یشجاع باش ادیهه.بهت نم_
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 هستم_

 باش حرص نخور حاال_

 کنمیبه مرد کردم و گفتم:قبول م رو

 باالست سکشیر یکه خودت گفت نطوری؟همیمطمئن_

  ستین یمشکل_

هست که بهش دستور داده شده مراقب شما  نیسرگرد شاه نشونیکه مهمتر میدار یبدون که ما دوتا نفوذ نویباشه فقط ا_

 باشه 

 ممنون_

 ماست دخترم ی فهیوظ کنمیخواهش م_

 برم؟ دیاالن با_

 رسونتونیهرچه زودتر بهتر سرگرد رستگار م_

 باشه ممنون_

 دیاریب فیرو بهم گفت:لطفا تشر رستگار

  رونیرفتم ب هاشبا

 اون حرکت کرد یشد و ک نیسوار ماش یک دمیتو فکر بودم که اصال نفهم همش

 کنم؟ شونیچطور راض دونستمینم ختهیبهم ر یلیخ ذهنم

 کارو کنم؟ نیچطور ا واقعا

 کنم؟ یباهاتون همکار خوامیبرم بگم م یعنی

 میجملت بود نیما منتظر هم یوا گنیم انیم اوناهم

 باطل الیخ هه

 ماجراهارو نیکنه ا ریخدا بخ ستیزنده بودنمو نموندنم معلوم ن گهید چیمن برم اونجا که ه حاال

 تا االن چقد اتفاق افتاده  یواقعا از اون شب پارت یول

 بود! یبیعج یبود اتفاقا کنواختیمن که  یزندگ یبرا

 اون قوم مغول تنگ شده  یچرا دلم برا دروغ

از هم  یخبر چیاالن نه من نه اونا ه یول ستمیکه هنوز تنها ن فهموندیون زنگاشونم بهم مخب هم یرو عصاب بودن ول درسته

 میندار

 فکرا بودم که نیهم تو

 میدیرس_

 کاستیآمر دیلحظه فکر کردم کاخ سف هیخونه بود خونه که نه کاخ بود  هیرومون  روبه

 بود محو تماشا بودم که یبزرگ و قشنگه واقعا عال چقد

 دیش ادهیپ_

 .....یعنی شهیخونشونه؟باورم نم نجایشدم و گفتم:واقعا ا ادهیپ

 بله _

 قشنگ بود.... واقعا

 دیپس نگران نباش کننیکمکتون م میبهشون خبر داد دوننیم انویجر نیسرگرد شاه_

 یاوک_

  نهیمنو بب یبرم ممکنه کس دیمن با_

 شد و رفت  نشیسوار ماش عیسر و

 بودمدودل  یبرم سمت خونشون ول خواستم

 کنم یخطر دور نیخودمو بکنم و از ا یبرم و زندگ تونستمیراحت م االن

 مسمم شدم و رفتم سمت در شتریکه باهام کردن افتادم و ب ییکارا ادی یول

 آروم باز شد یلیزدم و در خ زنگ

 برم؟نرم؟ گفتمیبا خودم م یه

 و رفتم  ایدر آخر دل زدم به در یول

  دیبود درختان سر به فلک کش ییبایواقعا ز ی خونه
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 کردیدرست م ییبایز یصحنه  واقعا

 پسر بدو امد سمتم هی

 شده؟ ادیجذاب دور و برم ز یانقد آما دایبود، چرا جد یخوشگل پسر

 هستم نیآروم گفت:من سرگرد شاه یلیو خ ستادیروبه رو ا امدو

 دمیبله منم حنا جاو_

 اقبتون باشمدستور دادن که مر یعنیمن مراقب شما هستم _

  ییازت و تو دست و پا ادیاصال خوشم نم نکهیا یعنیحرفش  نیا

 برم؟ شهیحاال م یکنیم یخوب کار یلیخ_

 بهم انداخت و گفت:بله البته یدار ینگاه معن به

 ه؟یاسم کوچکتون چ دیقدم که رفتم دوباره برگشتم و رو بهش گفتم:ببخش چند

 هستم انیشا_

 تکون دادم و به راهم ادامه دادم سرمو

 شششیاز خودشم مراقبت کنه!ا ادیزورش م نکهیگذاشتن مراقبم؟ا نویآدم قطع بود که ا موندم

 کنه ..... ریبخ خدا

 گفت شنیکیرفتم طرفشون و خواستم برم داخل که نذاشتن و  ششیبودن پ ستادهیکه دو نفر ا یبه در اصل دمیرس

 ؟یکار دار یبا ک_

 گفت  یزیدر گوششون چ واشیجواب بدم که سرگرد بدو امد سمتمو و  خواستم

 دیخوش امد یلیخانم خ دییبفرما_

 کرد رییبهشون گفت انقد لحنشون تغ یچ موندم

  والهامیاز اون ه یکینکنه گفته من زن  خخخخ

 فکر کردنشم عذاب آوره یوا

 باز شد شتریرفتم داخل که دهنم ب خالصه

 که نبود قصر بود خونه

 ندازهیو.... م ندالیس یکارتونا نیا ادی منو

  یعروس هیواسه  دهیبزرگ جون م یلیسالن خ هی

 بود واسه خودش یتاالل

 خورد به چند نفر که گوشه نشسته بودن و پشتشون به من بود چشمم

 و پوپک دمیکه کردم سپهر د دقت

 دنیبهش غذا نم چارهیب ینسبت به قبل القر تر شده آخ سپهر

 سالم دادم یبلند یونو و با صداطرفش رفتم

 باعث شد سراشونو برگردونن سمتم  که

 عیسر نیزم ریتو ز دشیگفت:بنداز تیرو به محافظا با اخم و جد دیمنو د سپهرکه

 داد گفت ع،بایسر

نه به تو به اردالن خان اه ولم  یعنیبهت بگم  یحرف مهم خوامیسپهر م دیامدن و گرفتنم خواستن ببرنم که گفتم:ولم کن اونا

  دیکن

 دیولش کن_

 ؟یبگ یخوایم یترسناک گفت:چ یسمتمو با اخما امد

 گمیفقط به اردالن خان م_

 به اراجبف تو گوش کنه؟ ادیب کاریپدرم انقد ب یهه!فکر کرد_

 قتهیحق هی ستین فیاراج_

 روشن کنم فشویاتاقا تا بعد تکل نیااز  یکیتو  دشینگام کرد بعد رو به اون آدما گفت:ببر تیبا جد کمی

 ببرنم که  خواستن

 لحظه هی دینه صبر کن_

 پوپک بود  یصدا

 باهاش حرف بزنم قعهید 5به سپهر گفت:بزار  رو
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 قعهید 5فقط _

 از سالن خارج شدن گهیگفت و خودشو چند نفر د نویا

 یدختر مگه خر ؟آخهیمحکم زد تو سرمو گفت:واقعا که انقد تالش برات کردم آخر برگشت یکیتو هم  یامد سمتمو با اخما پوپک

 وبه؟یمغزت مع ایتو؟

 امدم یدر گوشش گفتم:پوپک من از طرف کس واشی

 ؟یتعجب گفت:از طرف ک با

  گمیبعد بهت م_

 ؟یبزنن بکشنت چ نایاگه ا یا ونهیحنا بخدا تو د یوا_

 ادیسر من نم یینترس بال_

 یخودت امده باش شهیباورم نماصن _

 باور کن_

 گهید یخر_

 تمام قعهید 5از اون مردا گفت: یکیبگم که  یزیچ خواستم

 از اتاقا رو باز کرد و پرتم کرد داخل یکیمنو با خودش برد طبقه باال و در  و

 داشتم که امدن مالقاتش ههه خنده داره واقعا ویزندان هی احساس

 کم کرده بود ویکیتار ومدیکه از پنجره ها م یبا نور یبود ول کیتار اتاق

 بود ینسبتا بزرگ اتاق

 کمد  هیبزرگ و  شیآرا زیم هیتخت خواب دونفر و  هی با

 بود که اوال منو برده بودن توش یتر از اون اتاق کامل

 خونه نبود نیا دمیشا

 به اردالن خان بزنم  خوامیفکر کردم که م ییتخت و به حرفا یرو نشستم

 کنه؟یاور مب یعنی

 که باور کنه دوارمیام

 بل فرضم باور کرد خب بعدش؟ اصال

 کنم؟ کاریچ خوامیواقعا م من

 فکرمیچقد ب گهیخدا من د یوا

 رم؟یمیم شه؟منیم یقصه چ نیآخر ا یعنی

 رسم؟یم یابد یرمانا به خوشبخت نیمثل ا ای

  دمیم حینداشتم پس همون مرگ ترج یخوشبخت چیمن که ه هه

 رفتم یقیشد و به خواب عم نیچقد گذشت که پالکام سنگ دونمینم

 

  رفتیداشت م دیشدم غروب بود خورش داریاز خواب ب یوقت

 باشم  نجایا دیمن با یتا ک دونمیو صورتمو شستم نم رفتم

 اتاق روشن کرد چراغ

 ییروشنا یآخ

 سرش امده! ییرفت ازش بپرسم چه بال ادمیصورت پوپک افتادم اصال  ادی هوی

 زده بود معلوم بود پاره شده هیبخ شویشونیطرف پ هی

 کارو کرده؟ نیا یک  یعنی

 آقا اردالن خان منتظرتونن نیایاز اون محافظا امد داخل گفت:همراهم ب یکیفکرا بودم که در باز شد و  نیهم تو

 تکون دادم و همراهش رفتم سرمو

 ....دوارمیحرفامو باور کن ام دوارمیام

 دیاریب فیلطفا تشررو بهم گفت: رستگار

  رونیرفتم ب باهاش

 اون حرکت کرد یشد و ک نیسوار ماش یک دمیتو فکر بودم که اصال نفهم همش

 کنم؟ شونیچطور راض دونستمینم ختهیبهم ر یلیخ ذهنم
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 کارو کنم؟ نیچطور ا واقعا

 کنم؟ یباهاتون همکار خوامیبرم بگم م یعنی

 میجملت بود نیما منتظر هم یوا گنیم انیم اوناهم

 باطل الیخ هه

 ماجراهارو نیکنه ا ریخدا بخ ستیزنده بودنمو نموندنم معلوم ن گهید چیمن برم اونجا که ه حاال

 تا االن چقد اتفاق افتاده  یواقعا از اون شب پارت یول

 بود! یبیعج یبود اتفاقا کنواختیمن که  یزندگ یبرا

 اون قوم مغول تنگ شده  یچرا دلم برا دروغ

از هم  یخبر چیاالن نه من نه اونا ه یول ستمیکه هنوز تنها ن فهموندیخب همون زنگاشونم بهم م یرو عصاب بودن ول درسته

 میندار

 فکرا بودم که نیهم تو

 میدیرس_

 کاستیآمر دیلحظه فکر کردم کاخ سف هیخونه بود خونه که نه کاخ بود  هیرومون  روبه

 بود محو تماشا بودم که یبزرگ و قشنگه واقعا عال چقد

 دیش ادهیپ_

 .....یعنی شهیخونشونه؟باورم نم نجایشدم و گفتم:واقعا ا ادهیپ

 بله _

 قشنگ بود.... واقعا

 دیپس نگران نباش کننیکمکتون م میبهشون خبر داد دوننیم انویجر نیسرگرد شاه_

 یاوک_

  نهیمنو بب یبرم ممکنه کس دیمن با_

 شد و رفت  نشیسوار ماش عیسر و

 دودل بودم یبرم سمت خونشون ول خواستم

 کنم یخطر دور نیخودمو بکنم و از ا یبرم و زندگ تونستمیراحت م االن

 مسمم شدم و رفتم سمت در شتریکه باهام کردن افتادم و ب ییکارا ادی یول

 آروم باز شد یلیزدم و در خ زنگ

 برم؟نرم؟ گفتمیبا خودم م یه

 و رفتم  ایدردر آخر دل زدم به  یول

  دیبود درختان سر به فلک کش ییبایواقعا ز ی خونه

 کردیدرست م ییبایز یصحنه  واقعا

 پسر بدو امد سمتم هی

 شده؟ ادیجذاب دور و برم ز یانقد آما دایبود، چرا جد یخوشگل پسر

 هستم نیآروم گفت:من سرگرد شاه یلیو خ ستادیروبه رو ا امدو

 دمیبله منم حنا جاو_

 دستور دادن که مراقبتون باشم یعنیمن مراقب شما هستم _

  ییازت و تو دست و پا ادیاصال خوشم نم نکهیا یعنیحرفش  نیا

 برم؟ شهیحاال م یکنیم یخوب کار یلیخ_

 بهم انداخت و گفت:بله البته یدار ینگاه معن به

 ه؟یاسم کوچکتون چ دیقدم که رفتم دوباره برگشتم و رو بهش گفتم:ببخش چند

 هستم انیشا_

 تکون دادم و به راهم ادامه دادم سرمو

 شششیاز خودشم مراقبت کنه!ا ادیزورش م نکهیگذاشتن مراقبم؟ا نویآدم قطع بود که ا موندم

 کنه ..... ریبخ خدا

 گفت شنیکیرفتم طرفشون و خواستم برم داخل که نذاشتن و  ششیبودن پ ستادهیکه دو نفر ا یبه در اصل دمیرس

 ؟یکار دار یبا ک_



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 21 

 

 گفت  یزیدر گوششون چ واشیجواب بدم که سرگرد بدو امد سمتمو و  خواستم

 دیخوش امد یلیخانم خ دییبفرما_

 کرد رییبهشون گفت انقد لحنشون تغ یچ موندم

  والهامیاز اون ه یکینکنه گفته من زن  خخخخ

 فکر کردنشم عذاب آوره یوا

 باز شد شتریرفتم داخل که دهنم ب خالصه

 که نبود قصر بود خونه

 ندازهیو.... م ندالیس یکارتونا نیا ادی منو

  یعروس هیواسه  دهیبزرگ جون م یلیسالن خ هی

 بود واسه خودش یتاالل

 خورد به چند نفر که گوشه نشسته بودن و پشتشون به من بود چشمم

 و پوپک دمیکه کردم سپهر د دقت

 دنیبهش غذا نم چارهیب ینسبت به قبل القر تر شده آخ سپهر

 سالم دادم یبلند یطرفشونو و با صدا رفتم

 باعث شد سراشونو برگردونن سمتم  که

 عیسر نیزم ریتو ز دشیگفت:بنداز تیرو به محافظا با اخم و جد دیمنو د سپهرکه

 داد گفت ع،بایسر

نه به تو به اردالن خان اه ولم  ینعیبهت بگم  یحرف مهم خوامیسپهر م دیامدن و گرفتنم خواستن ببرنم که گفتم:ولم کن اونا

  دیکن

 دیولش کن_

 ؟یبگ یخوایم یترسناک گفت:چ یسمتمو با اخما امد

 گمیفقط به اردالن خان م_

 به اراجبف تو گوش کنه؟ ادیب کاریپدرم انقد ب یهه!فکر کرد_

 قتهیحق هی ستین فیاراج_

 روشن کنم فشویاتاقا تا بعد تکل نیاز ا یکیتو  دشینگام کرد بعد رو به اون آدما گفت:ببر تیبا جد کمی

 ببرنم که  خواستن

 لحظه هی دینه صبر کن_

 پوپک بود  یصدا

 باهاش حرف بزنم قعهید 5به سپهر گفت:بزار  رو

 قعهید 5فقط _

 از سالن خارج شدن گهیگفت و خودشو چند نفر د نویا

 یدختر مگه خر ؟آخهیانقد تالش برات کردم آخر برگشت محکم زد تو سرمو گفت:واقعا که یکیتو هم  یامد سمتمو با اخما پوپک

 وبه؟یمغزت مع ایتو؟

 امدم یدر گوشش گفتم:پوپک من از طرف کس واشی

 ؟یتعجب گفت:از طرف ک با

  گمیبعد بهت م_

 ؟یبزنن بکشنت چ نایاگه ا یا ونهیحنا بخدا تو د یوا_

 ادیسر من نم یینترس بال_

 یخودت امده باش شهیاصن باورم نم_

 باور کن_

 گهید یخر_

 تمام قعهید 5از اون مردا گفت: یکیبگم که  یزیچ خواستم

 از اتاقا رو باز کرد و پرتم کرد داخل یکیمنو با خودش برد طبقه باال و در  و

 داشتم که امدن مالقاتش ههه خنده داره واقعا ویزندان هی احساس

 کم کرده بود ویکیتار ومدیکه از پنجره ها م یبا نور یبود ول کیتار اتاق
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 بود ینسبتا بزرگ اتاق

 کمد  هیبزرگ و  شیآرا زیم هیتخت خواب دونفر و  هی با

 بود که اوال منو برده بودن توش یتر از اون اتاق کامل

 خونه نبود نیا دمیشا

 به اردالن خان بزنم  خوامیفکر کردم که م ییتخت و به حرفا یرو نشستم

 کنه؟یباور م یعنی

 که باور کنه دوارمیام

 بل فرضم باور کرد خب بعدش؟ اصال

 کنم؟ کاریچ خوامیواقعا م من

 فکرمیچقد ب گهیخدا من د یوا

 رم؟یمیم شه؟منیم یقصه چ نیآخر ا یعنی

 رسم؟یم یابد یرمانا به خوشبخت نیمثل ا ای

  دمیم حینداشتم پس همون مرگ ترج یخوشبخت چیمن که ه هه

 رفتم یقیشد و به خواب عم نیچقد گذشت که پالکام سنگ دونمینم

 

  رفتیداشت م دیشدم غروب بود خورش داریاز خواب ب یوقت

 باشم  نجایا دیمن با یتا ک دونمیو صورتمو شستم نم رفتم

 اتاق روشن کرد چراغ

 ییروشنا یآخ

 سرش امده! ییرفت ازش بپرسم چه بال ادمیصورت پوپک افتادم اصال  ادی هوی

 زده بود معلوم بود پاره شده هیبخ شویشونیطرف پ هی

 کارو کرده؟ نیا یک  یعنی

 آقا اردالن خان منتظرتونن نیایاز اون محافظا امد داخل گفت:همراهم ب یکیفکرا بودم که در باز شد و  نیهم تو

 تکون دادم و همراهش رفتم سرمو

 ....دوارمیحرفامو باور کن ام دوارمیام

 دیاریب فیرو بهم گفت:لطفا تشر رستگار

  رونیرفتم ب باهاش

 اون حرکت کرد یشد و ک نیسوار ماش یک دمیتو فکر بودم که اصال نفهم همش

 کنم؟ شونیچطور راض دونستمینم ختهیبهم ر یلیخ ذهنم

 کارو کنم؟ نیچطور ا واقعا

 کنم؟ یباهاتون همکار خوامیبرم بگم م یعنی

 میجملت بود نیما منتظر هم یوا گنیم انیم اوناهم

 باطل الیخ هه

 ماجراهارو نیکنه ا ریخدا بخ ستیزنده بودنمو نموندنم معلوم ن گهید چیمن برم اونجا که ه حاال

 تا االن چقد اتفاق افتاده  یواقعا از اون شب پارت یول

 بود! یبیعج یبود اتفاقا کنواختیمن که  یزندگ یبرا

 اون قوم مغول تنگ شده  یچرا دلم برا دروغ

از هم  یخبر چیاالن نه من نه اونا ه یول ستمیکه هنوز تنها ن فهموندیخب همون زنگاشونم بهم م یرو عصاب بودن ول درسته

 میندار

 فکرا بودم که نیهم تو

 میدیرس_

 کاستیآمر دیلحظه فکر کردم کاخ سف هیخونه بود خونه که نه کاخ بود  هیرومون  روبه

 بود محو تماشا بودم که یبزرگ و قشنگه واقعا عال چقد

 دیش هادیپ_

 .....یعنی شهیخونشونه؟باورم نم نجایشدم و گفتم:واقعا ا ادهیپ
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 بله _

 قشنگ بود.... واقعا

 دیپس نگران نباش کننیکمکتون م میبهشون خبر داد دوننیم انویجر نیسرگرد شاه_

 یاوک_

  نهیمنو بب یبرم ممکنه کس دیمن با_

 شد و رفت  نشیسوار ماش عیسر و

 دودل بودم یبرم سمت خونشون ول خواستم

 کنم یخطر دور نیخودمو بکنم و از ا یبرم و زندگ تونستمیراحت م االن

 مسمم شدم و رفتم سمت در شتریکه باهام کردن افتادم و ب ییکارا ادی یول

 آروم باز شد یلیزدم و در خ زنگ

 برم؟نرم؟ گفتمیبا خودم م یه

 و رفتم  ایدر آخر دل زدم به در یول

  دیدرختان سر به فلک کش بود ییبایواقعا ز ی خونه

 کردیدرست م ییبایز یصحنه  واقعا

 پسر بدو امد سمتم هی

 شده؟ ادیجذاب دور و برم ز یانقد آما دایبود، چرا جد یخوشگل پسر

 هستم نیآروم گفت:من سرگرد شاه یلیو خ ستادیروبه رو ا امدو

 دمیبله منم حنا جاو_

 دستور دادن که مراقبتون باشم یعنیمن مراقب شما هستم _

  ییازت و تو دست و پا ادیاصال خوشم نم نکهیا یعنیحرفش  نیا

 برم؟ شهیحاال م یکنیم یخوب کار یلیخ_

 بهم انداخت و گفت:بله البته یدار ینگاه معن به

 ه؟یاسم کوچکتون چ دیقدم که رفتم دوباره برگشتم و رو بهش گفتم:ببخش چند

 هستم انیشا_

 دادم و به راهم ادامه دادم تکون سرمو

 شششیاز خودشم مراقبت کنه!ا ادیزورش م نکهیگذاشتن مراقبم؟ا نویآدم قطع بود که ا موندم

 کنه ..... ریبخ خدا

 گفت شنیکیرفتم طرفشون و خواستم برم داخل که نذاشتن و  ششیبودن پ ستادهیکه دو نفر ا یبه در اصل دمیرس

 ؟یکار دار یبا ک_

 گفت  یزیدر گوششون چ واشیجواب بدم که سرگرد بدو امد سمتمو و  خواستم

 دیخوش امد یلیخانم خ دییبفرما_

 کرد رییبهشون گفت انقد لحنشون تغ یچ موندم

  والهامیاز اون ه یکینکنه گفته من زن  خخخخ

 فکر کردنشم عذاب آوره یوا

 باز شد شتریرفتم داخل که دهنم ب خالصه

 که نبود قصر بود خونه

 ندازهیو.... م ندالیس یکارتونا نیا ادی منو

  یعروس هیواسه  دهیبزرگ جون م یلیسالن خ هی

 بود واسه خودش یتاالل

 خورد به چند نفر که گوشه نشسته بودن و پشتشون به من بود چشمم

 و پوپک دمیکه کردم سپهر د دقت

 دنیبهش غذا نم چارهیب ینسبت به قبل القر تر شده آخ سپهر

 سالم دادم یبلند یطرفشونو و با صدا رفتم

 باعث شد سراشونو برگردونن سمتم  که

 عیسر نیزم ریتو ز دشیگفت:بنداز تیرو به محافظا با اخم و جد دیمنو د سپهرکه
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 داد گفت ع،بایسر

نه به تو به اردالن خان اه ولم  یعنیبهت بگم  یحرف مهم خوامیسپهر م دیامدن و گرفتنم خواستن ببرنم که گفتم:ولم کن اونا

  دیکن

 دیولش کن_

 ؟یبگ یخوایم یترسناک گفت:چ یسمتمو با اخما امد

 گمیفقط به اردالن خان م_

 به اراجبف تو گوش کنه؟ ادیب کاریپدرم انقد ب یهه!فکر کرد_

 قتهیحق هی ستین فیاراج_

 روشن کنم فشویاتاقا تا بعد تکل نیاز ا یکیتو  دشینگام کرد بعد رو به اون آدما گفت:ببر تیبا جد کمی

 ببرنم که  خواستن

 لحظه هی دینه صبر کن_

 پوپک بود  یصدا

 باهاش حرف بزنم قعهید 5به سپهر گفت:بزار  رو

 قعهید 5فقط _

 از سالن خارج شدن گهیگفت و خودشو چند نفر د نویا

 یدختر مگه خر ؟آخهیانقد تالش برات کردم آخر برگشت محکم زد تو سرمو گفت:واقعا که یکیتو هم  یامد سمتمو با اخما پوپک

 وبه؟یمغزت مع ایتو؟

 امدم یدر گوشش گفتم:پوپک من از طرف کس واشی

 ؟یتعجب گفت:از طرف ک با

  گمیبعد بهت م_

 ؟یبزنن بکشنت چ نایاگه ا یا ونهیحنا بخدا تو د یوا_

 ادیسر من نم یینترس بال_

 یخودت امده باش شهیاصن باورم نم_

 باور کن_

 گهید یخر_

 تمام قعهید 5از اون مردا گفت: یکیبگم که  یزیچ خواستم

 از اتاقا رو باز کرد و پرتم کرد داخل یکیمنو با خودش برد طبقه باال و در  و

 داشتم که امدن مالقاتش ههه خنده داره واقعا ویزندان هی احساس

 کم کرده بود ویکیتار ومدیکه از پنجره ها م یبا نور یبود ول کیتار اتاق

 بود ینسبتا بزرگ اتاق

 کمد  هیبزرگ و  شیآرا زیم هیتخت خواب دونفر و  هی با

 بود که اوال منو برده بودن توش یتر از اون اتاق کامل

 خونه نبود نیا دمیشا

 به اردالن خان بزنم  خوامیفکر کردم که م ییتخت و به حرفا یرو نشستم

 کنه؟یباور م یعنی

 که باور کنه دوارمیام

 بل فرضم باور کرد خب بعدش؟ اصال

 کنم؟ کاریچ خوامیواقعا م من

 فکرمیچقد ب گهیخدا من د یوا

 رم؟یمیم شه؟منیم یقصه چ نیآخر ا یعنی

 رسم؟یم یابد یرمانا به خوشبخت نیمثل ا ای

  دمیم حینداشتم پس همون مرگ ترج یخوشبخت چیمن که ه هه

 رفتم یقیشد و به خواب عم نیچقد گذشت که پالکام سنگ دونمینم

 

  رفتیداشت م دیشدم غروب بود خورش داریاز خواب ب یوقت
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 باشم  نجایا دیمن با یتا ک دونمیو صورتمو شستم نم رفتم

 اتاق روشن کرد چراغ

 ییروشنا یآخ

 سرش امده! ییرفت ازش بپرسم چه بال ادمیصورت پوپک افتادم اصال  ادی هوی

 بود معلوم بود پاره شدهزده  هیبخ شویشونیطرف پ هی

 کارو کرده؟ نیا یک  یعنی

 آقا اردالن خان منتظرتونن نیایاز اون محافظا امد داخل گفت:همراهم ب یکیفکرا بودم که در باز شد و  نیهم تو

 تکون دادم و همراهش رفتم سرمو

 ....دوارمیحرفامو باور کن ام دوارمیام

 یمبل سلطنت هی یکه نشسته رو دمیتو سالن اردالن خان د رفتم

 بودن و چندنفرم دورشون ستادهیباال سرش ا مانمیسپهر و پ دو

 اردالن خان بود کینزد ییجای نمیشاه سرگرد

 جلوش که گفت ستادمیو ا رفتم

 یخب تو فرق دار یزارم  ول یوقت نم یآدم عاد چیه یمن برا_

 اون پاشو ادامه داد یگذاشت رو پاشو

 ؟یبگ یخوایم یوقت گذاشتن ارزششو داشته باشه،چ نیا دوارمیخب دختر جون ام_

 و شروع کردم دمیکش قینفس عم هی

منو  سایپل یول رانیکرده بودن،رفتم سمت فرودگاه خواستم برم از ا یکه پسراتون منو زندان یفرار کردم از خونه ا یمن وقت_

 کمکشون کنم  دیندارن و... با یشما و گروهتون اطالع یگرفتن اونا ....اونا  بهم گفتن که درباره 

 بزنه تونستینم یخب حرف یسرگرد از خشم قرمز شده بود ول یچشا

 بود رو بهم گفت یخانم عصب اردالن

 ادامه بده_

 از طرف ما .... ینفوذ هی  یخودتو توشون جا کن که بش یجوریاونا گفتن تو برو .. برو _

 ؟یول نکردتا ابروشو برد باال و گفت:و تو چرا قب هی اردالن

 اونا برنده شن  خوامیندارم چون نم سایاز پل یگفتم:چون دلخوش تیاخم و عصبان با

 کنم یباهاتون همکار دیفقط بزار کنمیم نیبگ یرو به اردالن خان گفتم:قربان هرکار یگونه ا التماس

 اصال رونیدروغ گفتم چشاش زده بودن ب واوردیبگم سرگرد شاخ در ن یعنی

 نگفت؟ یزیچ نجایداشته باشن ا یا گهید یتو نفوذ ریغ یکس نکهیا یدرباره  سایپل_

 نشد نشونیب مینفوذ کن میخواست یقیچرا اونا گفتن ما به هر طر_

 وافتمیب سایحرفام که بخوام دست پل نیدرسته من باهوش تر از ا_

 شهیبدبختا باورشون نم کردنینگاه کردم که هردو با تعجب و اخم نگاه م مانویو پ سپهر

 داشته باشم؟ یمن باهاتون همکار دیزاریقربان م_

 اد؟یازت بر م یتو چه کار یبعد گفت:باشه ول کمی کردیبهم نگاه م رهیخان خ ارالن

 براتون شمیم یخوب گاردیباد تونمیکارم م یمن رزم_

حاال  کنهیمرخص م یلینداره و همه رو به دال یخوب ی ونهیم گارداشیبا باد ادیو رو به من گفت:پسرم ز مانیکرد سمت پ اشاره

 اون گاردیباد یکه بش خوامیاز تو م

 کنمیمراقبت م یاز پسرتون به خوب دیکنه که گفتم:قبوله مطمئن باش یخواست اعتراض مانیپ

 سزرشو تکون داد و گفت:خوبه اردالن

 کنمیسر خوشگلتو از بدنت جدا م یاز پا خطا کردپس اگه بفهمم دست  میشد که بره و رو بهم گفت:مطمئن باش ما مراقبت بلند

 افتاد؟

 بله_

 نیآفر_

 گفت و رفت نویا

 و اون سرگرده مانیرفت و موندن سپهرو پ گهیخان با چند نفر د اردالن

  یستیبدون که هنوز ن یول یشیاز ماها م یکیآخر  دونستمیرو به من گفت:م سپهر
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 هیصاحب  یالک یهاااا نگا نگاه الک یواقعا خر شانس مانیکنه پ ریکرد و روبهش گفت:تو گلوت گ مانیبه پ یمکث کرد و نگاه کمی

  یشد ییهلو

 خر شانس یلیبرادر ما خ نیرو به من گفت:ا بع

 طاقت داشته باشه که .... دوارمیتو صورتمو گفت:ام دیو دستشو کش کموینزد امد

 که؟ یدونیلبخند زد و گفت:م هی

 نیآفر_                                                                              تکون دادم  سرمو

 ه؟یموضوع چ نیگفت:آرش نظر تو درباره ا نیو رو به سرگرد شاه دیبوس صورتمو

 مخصوص من گاردیکنم آرش باد یبزار معرف یرو کرد به من و گفت:راست بعد

 هستن یخانم واقعا دختر زرنگ نیحد که ا نیندارم فقط در هم یتکون داد که آرش گفت:قربان نظر سرمو

 زرنگه  یگیآره درست م_

 زرنگ و خوشگلو دوست دارم یرو کرد سمتمو و گفت:منم دخترا و

 با مزه گفت یلیگرفت از لحنش آخه خ خندم

 هست؟ یبود رفتم سمتشو گفت:قربان مشکل رهیکه به نا کجا آباد خ مانیزدم رو کردم سمت پ یلبخند محو هی

 کنمیمرخصت م ایندارم توام مطمئن باش مثل قبل ازین گاردیتو هم و گفت:من به باد دیاخماشو کش هوینزد  یحرف یکرد ول نگام

 یکنیتفاوت که خودت از دستم فرار م نیالبته با ا

 گفت و رفت نویا

مطمئن باش تا چندروز  یبه حرفاش توجه نکن اون االن عصب ادیز زمیزگرفت بغلش و گفت:ع بایمنو تقر کمویامد نزد سپهر

 شهیخوب م گهید

 شم تونیباعث ناراحت نکهیکنم نه ا یباهاتون همکار خوامیمن فقط م دوارمیام_

 من  یمخصوصا برا یهست یتو باعث خوشحال ؟اتفاقایهست یگفت تو باعث ناراحت یک_

 سالن خلوت شد و من موندم و خودم رونیچشمک زد و با آرش رفتن ب هی بعد

 که اخراجم نکنه  ارمیشازده رو هم بدست ب نیدل ا دینه حاال با ای کنهیترس داشتم که اردالن خان حرفمو باور م نیاز ا اول

 ادیسرت م ادیبدت ب یاز هرچ گنیدرسته م کردن؟ینچسب م مانیاون پ گاردیمنو باد دیمن موندم آدم قطع بود حتما با اوووف

 نهیااااا هم

 همون سرگرد بود  اینگاه که کردم آرش  شمیپ یبزرگ در حال قدم زدن بودم که احساس کردم کس یالیاون و تو

نه خوشم امد کارت  یول یمارو دور زد یجد یلحظه فکر کردم جد هیبهت بگم  یچ دونمیگفت:واقعا نم کنمینگاهش م دید یوقت

 خوبه

 ؟یهه... منو دست کم گرفت_

 ؟یکار یرزم یحاال جد_

 گفتم؟ نویپس مرض داشتم ا_

 ؟یچه سبک_

 کنگ فو_

  ادیبهت نم_

 بلدم یول_

 خوبه_

 ت؟یسپهر کجاس_

 خوابه_

 خالف کارا خواب ندارن و همش در حال فرارن کردمیفکر م شهیخوابن؟همیهم م نای؟ایجد_

 از خودشون مطمئنن نایا_

 کجاست؟ مانیاها پس پ_

 یگارشیکه تو باد دیکرد و گفت:ببخش یدار ینگاه  معن هی

 کنهیدارن ازشون فرار م دزیا گاردایمگه باد خوادینم گاردیکه چطور رفتار کرد موندم چرا باد یدیداره د یچه ربط_

 گهید مانیپ_

 مانیکوپه وارد خونه شد  پشت بندش پ سیکه جنس دمیکه د میبحثا بود نیهم تو

 از آرش جدا شدم و رفتم طرفش عیسر
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 یمردم از نگران نیقربان کجا رفت_

 از خودم دفاع کنم  تونمیمگه بچم خودم م_

 ن؟یگیم نوینفر افتادن سرتون اون موقعه هم هم 11و  میبابا خب حاال امد یا_

 نداشت  یفاصله ا ادیبا صورتم ز کمینزد امد

 به مراقبت تو ندارم پس راهتو بکش برو ازیجوجه من ن نی:ببگفت

 که پدرتون دادن بهم به من چه؟ هیپست نیواااا ا_

 سرشو تکون داد و رفت داخل و منم دنبالش کالفه

 دنبالم؟ یافتاد یگفت:کدوم گور یعصب امیکه دنبالش م دید

  کنهیم ییرو ادیداره ز گهید نیا

که بهم دادن  هیکار نیا یمراقب تو نچسب باشم ول ادیخوشم نم ادیآقا پسر منم ز نیتو چشاش نگاه کردم و گفتم:بب یجد یلیخ

 ؟یپس خواهشا بزار کارمو بکنم اوک

 ؟یمن خطو نشون مکش یبرا_

 که هست ینیهم_

 ؟یبکن یتونیم یهه آخه تو چه کار_

 بگه  یبهش دادم که باعث شد آخ بلند یگرفتم و از پشت فشار دستشو

 شترهیب یلیخ دمیکه نشون م یزیمن زورم از چ ئسیپا رو دم من نزار جناب ر_

 کرده بودن یکه منو زندان یول کردم و مهلت حرف زدن ندادم و راهمو گرفتم رفتم سمت اتاق دستشو

 

 دارم ازیخواب ن هیواقعا به  دمیو خواب دمیتخت داز کش سر

 تختم بود  یکه باال یچشم چرخوندم که چشمم خورد به ساعت کمیشدم شب بود  داریب یوقت

 بود 1 ساعت

 نییشدم و صورتمو شستم و خودمو مرتب کردم رفتم پا بلند

 نبود  یول مانیدنبال پ گشتم

 شما؟ نیدارشدیگفت:به به مادمازل ب دمید یسالن که چشمم خورد به سپهر وقت رفتم

 کجاست؟ مانیبله،پ_

 اونم مثل شما خواب بود_

 هنوزم خوابه؟ یعنی_

 یکن دارشیب یرشام بهتره ب یبرا ادیهم پدر م گهیساعت د میبله ن_

 اتاقش کجاست؟_

 هیگریدرش ج یدوم اتاق آخر یطبقه _

 کردم و رفتم سمتش  داشیپ یگریتکون دادم و رفتم باال گشتم دنبال در ج سرمو

 جواب نداد یکس یزدم ول در

 آروم باز کردم و رفتم داخل  در

 قشنگ میلیبزرگ بود البته خ یلیخ اتاق

 ستو داشت نیهم قایکه اونم دق میعاشق ست قرمز مشک من

 رفت  ادمیاتاقش شدم که اصال خودشو  محو

 حمع کردم و رفتم طرفش  حواسمو

 بود  دهیخواب دمشیلباسا که د باهمون

 اه اه وردیحداقل لباساشو در م نی( اهینچ چقد گشاد )منظور تمبل نچ

 چیه یکردم ول صداش

 چیبازم ه یدادم ول تکونش

  نیخوابشم سنگ اوووف

 چیبازم ه یتکون خورد ول کمیبهش چشاش  دمیکردم و پاش سیخ کمیآب برش داشتم و دستمو  وانیلخورد به  چشم

 دیکردم تو صورتش که پر یخال وانیکل ل ناچارا

 کردیشک نگام م با
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 دیترس بدبخت

 قربان؟ نیدیلبخند نگاهش کردم و گفتم:خوب خواب با

 کردن هاااااااااا؟ داریچه وضع ب نیاخم کرد و گفت:ا هوی

 کشتیم یخواب نهیبب ادیپدرت م گهیربع ، ربع ساعت د 1کنم ساعت نگاه کن  کاریچ یشدینم داریخب ب_

 کشتمتیکه عجله دارم وگرنه من م فیگفت:ح رفتیم یبهداشت سیکه سمت سر نطوریرو تخت بلند شد و هم از

 لب گفتم:کم زر زر کن ریز

 رفت  دینشن

  تیشخص یب شعوریب یعقده ا آشغال

 واال شدیکنه دل منم خنک م هشیتنب ادیبود بزارم بخوابه پدرش ب حقش

 

 **1:31**ساعت 

 

 میبود ئسایهم باال سر ر گهیمن و آرش و چند نفر د خوردنیبودن و در سکوت شام م زیم یرو همه

 درباره سرش ازش بپرسم  دیبا کردمیپوپکم بودش  با لبخند نگاهش م بیعج

 اردالن خان از فکر خارج شدم یصدا با

 محموله هارو اوردن؟ مانیپ_

 میراحت از مز ردشون کرد یلیما خ دیبله پدر نگران نباش_

 خوبه_

 ؟یکه گفته بودم انجام داد یکرد سپهر و گفت:کار رو

 که گفته بود رفتم ییکه زده بود درست بود من جا ییبله حرفا_

  نطوریکه ا_

 زم؟یعز یکنیم کاریپوپک جان شما چ_

 نامه کشت منو انیپا نیکه ا نیدونینم یپدر منم دور درس و دانشگاهم واا_

 گفت:توام بکشش لکسیر یلیخانم خ اردالن

 شدیاگه م یو گفت:وا دیخند پوپک

 زمیعز کنیحتما بگو مطمئن باش کمکت م یخواست یگفت:اگه کمک سپهر

 یباشه داداش_

 چشمک زد بهش  هی سپهرم

 به آرش کردم که تو فکر بود  یه؟نگاهیفکر اون مهموله بودم منظورش چ تو

 زبونشو بکشم ریز دیخبر داره با  مانیهست پ یهرچ

 ....تونمیچقدم م هه

 خودشون یاز شام همه رفتن س بعد

 شهیم دهیمن هنوز تو فکر اون مهموله بودم که احساس کردم دستم کش یول

 ؟یشد مانیپ گاردیباد دمیو گفت:شن ششیکه کردم پوپک بود نشستم پ نگاه

 ؟یداداشه دار نمیا شیاون پسر نچسب؟نه خدا شششیا_

 مهربون یلیخ مانمیاتفاقا داداش پ_

 بهت بزنم پوپک یحرف زشت هینزار _

 گمیم یو گفت:جد دیخند

 میدیواال ما که همش اخمشو د_

 کنم یزندگ نجایا امیب خوامیم_

 واقعا؟_

 میهم باش شیپ شتریب تونمیم نطوریبله بخاطر شما ا_

 خوبه یلیخ نیآره ا_

 افتادم و گفتم یزیچ ادی هوی

 شده؟یسرت چ یراست_
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 تو سرم یاون روز فرارت که با مجسمه زد یکج کرد و گفت:بخاطر جنابعال دهنشو

 من؟_

 ست؟ین ادتیبله _

 ؟یافتاد چ یبرات م یپوپک اگه اتفاق یخل یلیو گفتم:خ دمیخند هیمنظورش چ دمیفکر کردم تازه فهم کمی

 من کاراته بازمااااااا زمیعز نامیتر از ا ینگران نباش من قو چیه_

 ؟یجد_

 بلهههههه_

 ؟یبلد میراندازیحتما ت_

 اون که صد درصد_

 یبد ادیبهم  دیجدا؟با_

 باشه اگه وقت شد حتما_

 ؟یخونیم یچ یراست_

 عمران یمهندس 3ترم _

 بابا بچه زرنگ نیآفر_

  مینیما ا گهیبله د_

 نه؟یسپهرم هم_

 عمران داره  یآره البته اون دکترا_

 ؟یچ مانیبابا خر خونا پ_

 نفت یاون دکترا مهندس_

 بزار حدس بزنم ؟اهایچ د؟پدرتونیاریمغزا رو از کجا م نیا_

 فکر کردن در اوردم و گفتم یادا کمی

 حتما؟ یمهمار یدکترا_

 تو خال یو گفت:آره زد دیخند

 ستیمتعادل ن نمیبیم مانیپ ریغ نیسطح هیپس همتون تو _

 یخوب نیوااا داداشم به ا_

 کارتون دارن مانیآدما امد و رو به من گفت:آقا پ نیاز ا یکیکه  میدیخند مویگفت یکل خالصه

 مانیاز پوپک رفتم سمت اتاق پ یتکون دادم و بعد از خدافظ سرمو

 زدم و رفتم داخل  در

 با من؟ نیداشت یبله کار_

 داشته باش  نویا ایاسلحه گرفت سمتم و گفت:ب هیباز کرد و بعد  زیم یکشوبود  زشیم پشت

 خب ماهر نبودم یبلد نبودم کار کنم البته نه که اصال ول ادیز گرفتم

 من...اممم من خب..._

 ؟یازش استفاده کن یستین یبلد ؟نکنهیتو چ_

 ادینه ز_

 ؟یمراقب من باش یخواستیم نطوریا_

 که هست نهیهم_

 ایدنبالم ب نکهیدوم ا 1 نیشد و امد سمتمو گفت:با من درست حرف بزن ا بلد

 کجا؟_

 یفهمیم ایگفتم ب_

 قرار منو کجا ببره! دونستمینم یرفتم  ول دنبالش

در باز کرد با هم  شونیکیرو بهشون اشاره کرد که  مانیبود پ ستادهیکه دونفر جلوش ا ستادیدر بزرگ ا هی یو جلو میرفت

 داخل میرفت

 بزرگ  یلیخ یراندازیسالن ت هیدهنم باز موند دمیکه د یزیچ از

 مجهزن یلیخ نایا بابا

 بده ادیکه بهت  گمیبه سپهر م شهیشروع م ناتیاز فردا تمر_
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 ؟یوا پس خودتون چ_

 من وقت ندارم واسه تو بزارم دختر_

 ینچسب از خود راض هیحاال انگار ک ششیا

  یاوک_

 فهم شد؟ ریش یگرفته باش ادیکامل هفته  هیکه تو  خوامیخوبه م_

 دم؟یتکون دادم که گفت:نشن سرمو

 بله چشم_

 خوبه _

 منم دنبالش رفتم  رونیگفت زد ب نویا

 کردینگاه م یویداشت ت دمیتو سالن که پوپک د میرفت

 اتاقم رمیمن م_

 باشه برو_

 کنهیسرمو م ادیبد نگام کرد که گفتم االن م نیهمچ

 سپهر نجاتم داد که

 میباحال اوردم نگاه کن یلیخ لمیف هی میبر ایب ایدنبالت ب گشتمیداشتم م یا حنا کجا بود_

 گفتیم نییامد پا یهمنطور که از پله ها م نویا

 دنبالش آرشم

 میباشه بر_

 کنار پوپک نشستم و مینگاه کن لمیف میرفت سمت اتاقش و ماهم رفت مانمیپ

 وردمخیبود تخمه هم م یویزمان که چشم به ت هم

 بود باحال بود یاکشن لمیف

  مینظر داد لمشیدرباره ف یکل میتمام شد نشست یوقت

 رفت اتاقش واسه خواب یهرک یحرف و شوخ یخالصه بعد از کل و

 بود که من خوابم برد  12 ساعت

 

 شدم  داریب کردیکه صدام م یکس یبا صدا صبح

دختر بلند شو  نمیزد و گفت:شاگردم انقد خوابالو؟بلند شو بب یلبخند هیسپهر رو به رو شدم  یچشامو باز کردم با چهره  یوقت

 نیسر تمر میبر دیبا

 چخبره دمیفهم تازه

 یراندازیبلند شدم و صورتمو شستمو و باهاش رفتم سالن ت تند

 آرش باهاش نود بیعج

 کو؟ گاردتیپس باد_

 اینخد س یفرستادمش پ_

 وا چرا؟_

 داشته باشه دیخبر نبا نجایاز ا یآخه هرکسگفت: یآروم یو با صدا کموینزد امد

 چرا؟_

 میشروع کن ایگفت:اه انقد سوال نکن ب کالفه

 میتکون دادم و شروع کرد سرمو

 پدرتون شیپ دیبر عیاز اون آدما هراسون امد داخل و رو به سپهر گفت:قربان سر یکیکه  میبود یراندازیت گرم

 شده؟ یچ_

 قربان انگار مهموله ها لو رفته دونمینم_

 از سالن خرج شد عیو سر دنیها سالن لرز شهیزد که ش یچنان داد سپهر

 بود که انقد مهمه؟ یمهموله ا چه

 سالن خبر داشته باشه؟ نیاز ا یکس دینبا چرا

 آرش شدم  ی نهیبه س نهیدر که باز کردم س یو رفتم طرف سالن اصل رونیزدم ب الیخیب
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 باهات حرف بزنم دیفتم:باروبهش گ واشی

 فعال کار دارم دمیبهت خبر م یاوک_

 گفت رفت نویا

 زنهیداره حرف م یعصب دمیداخل که اردالن خان د رفتم

 دمیاردالن خان شن یرفتم جلو تر که صدا کردنیبودن جلوش و به حرفاش گوش م ستادهیو سپهر ا مانیپ

 هاااااااااااااااااا؟ نیکردیم یاردالن لو بره؟شما دوتا پس چه غلط یعنیمن  یمهموله ها دیچرا با شهیآخه مگه م_

 با داد گفت ها

 دیدرستش کنم شما خودتونو ناراحت نکن دمیپدر من قول م_

 گفت مانیپ نویا

 افتاده؟ یدست ک نیکنم فقط بگ سکیر تونمینه نم_

 بوده یکار حشمت میدیفهم قاتیتحق یگفت:ما ط سپهر

 ؟یحشمت_

 بله همون که ....         _

 خواست ادامه حرفش بگه که 

  میبرشون گردون دیآره شناختم با_

 شناسهیما رو م یآدما یاون همه  شهیاما پدر نم_

 نه همه رو_

 جلو ایکرد و گفت:ب یخان بهم نگاه اردالن

 ن؟یداشت یرفتم طرفشو گفتم:بله قربان امر_

  یحشتم شیپ یبر دیبا_

 ه؟یک گهیاون د_

  هیخطرناک یلیآدم خ یکه گفتم بکن فقط بدون که حشمت یسوال نپرس فقط کار_

 خطر ناک یلیبهم انداخت و تکرار کرد:خ یجد نگاه

 

انجامش بدم که ندم بقول  دیکه بهم داد که حتما با یو دستور کردمیارالن خان فکر م یاتاق نشسته بودم داشتم به حرفا تو

 افته  یخودش جونم تو خطر م

 

 ساعت قبل****دو

 دیتو با یول هیکار سخت یو ازش حرف بکش یرو به رو ش یتو باندشون و هر طور هست با حشتم یبر دیدختر تو با نیبب_

 ؟یدیفهم یانجامش بد

 میفرستیرو م گهیکسه د دیبزار تونهیجواب بدم که سپهر گفت:پدر اون هنوز تازه کار نم خواستم

 خودشه لیحاال م رهیم یم ای کنهیکارو م نیا اینه فقط و فقط حنا _

  رمیچشم م_

 یکنیم یخوب یلینگاه بهم انداخت لبخند زد و گفت:خوبه کار خ هیکه گفتم اردالن خان  نویا

  شناسمیرو نم یآدم حشمت نیفقط من ا_

 دهیداره اون بهت نشون م مانیعکس و مشخصات کاملشو پ_

 اما پدر...._

 بشنوم یزیچ خوامینم گهیکه گفتم د نیخان نزاشت ادامه بده گفت:هم اردالن

 یبهم گفت:تو برو خودتو آماده کن که بر رو

 تکون دادم و رفتم تو اتاق سرمو

درس  طونیخالصه بگم ش هیرکیآدم ز یحشمت نیبرگه امد و نشست کنارم و گفت:ا یسر هیبا  مانیرفتم پشت بندم پ یوقت

 یتالش کن یلیخ دیبا ستین ایراحت نیازش به هم دنیپس حرف کش دهیم

 کنم کاریچ دونمیم_

 ریبگ نویا ایب_

 هیحشمت نیعکس بهم نشون داد و گفت:ا هی
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 تر بیهم سن اردالن خان باشه  و البته خوشت زدیعکس نگاه کردم سنش م به

 بود یجذاب آدم

 ریبگ نمیا ایب_

 تک پسرشه حامد نمیهم بهم نشون داد و گفت:ا گهیعکس د هی

من محو عکس بودم  یول زدیحرف م مانیخوشگل بود  پ یلیداره کثافت خ ییبود اوف چه چشا یکردم واقعا پسر جذاب نگاهش

  کردیالمصب عکسشم آدمو جذب م

 ؟ییدختر کجا یهوو_

 نجامیهم یچیها؟ه_

 یدو نفر سوژه ها نیپس ا یپدرش با خبر همه چ یکارا یکرد و گفت:حامد دست راست پدرشه از همه  یدار ینگاه معن هی

 توان

 کنم؟ کاریچ دین بام_

 یاریما ب یبرا دیحامد و با یجوری_

 گفتم:ها بلند

 

 چخبرته _

 شه؟یبراتون؟ مگه م ارمیاونو ب دیمن با یچ یعنی_

 بشه دیبا_

 ؟یآخه چطور_

 یخودت بفهم دیبا گهیاونشو د_

 

 زیبراش عز یلیپسرش خ یحشمت نیبودم ا دهیفهم نطوریکنم ا کاریچ دیبا دونمیواقعا هنوزم نم رونیفکر امدم ب از

  ارمیبراشون ب دیدنبال اونن حاال من با نایا نیهم بخاطر

 تا از پدرتون حرف بکشن؟ رنیدشمناتون خواستن شمارو گروگان بگ دیآسون مثال برم بگم حامد آقا ببخش ؟مگهیآخه چطور یول

 م؟یمگه دار آخه

 کنم کاریچ دیبا دونستمیبود نم ریدرگ یلیخ فکرم

 فکرا بودم که در اتاقم زد شد نیهم تو

 دییبفرما_

 بندش سپهر امد داخل و گفت:اجازه هست بانو؟ پشت

 دییبفرما نیدار اریاخت_

 ؟یکنیفکر م یبه حشمت یتخت و گفت:دار یو نشست رو به روم رو امد

 درسته؟ ینکرد دایپ یراه حل چیکردم و گفت:ه دییسر تا با

 سرمو تکون دادم  دوباره

 یشیرو به م یتیبا چه شخص یآقا حامد برات بگم بدون نیدرباره ا مکیبزار  نیبب_

 دهیرو نم یکه به کس هیخشک مغرور کال بخوام بگم آدم یادیز ییجورای ستین یکردم که گفت:حامد آقا اهل دختر باز نگاهش

  رهیگیخودشو دست باال م یادیز یدونیامممم م هیعصب

 داره یبیعج تیشخص

 حرفاتون نیبا ا یداشتم شما نابود کرد دمیروزنه ام هیهمون  چیه_

  یایحرفاست مطمئنم از پسش بر م نیزرنگ تر از ا شناسمیکه من م یگفت:نترس، دختر دیخند

 رفت دیآروم لبامو بوس یلیو خ کمینزد امد

 کنم؟ کاریچ یعنی

 امد و گفت:آقا اردالن خان کارتون دارن گاردایاز باد یکیاتاق دوباره زده شد و  در

 تکون دادم و دنبالش رفتم سرمو

 سالن بود و همه دور اطرافش یمعمول تو طبق

 کردم که باعث شد سرشو بلند کنه یسالم

 بهت بدم یاطالعات هی خوامیم_
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 کنمیبله گوش م_

و ت شرفتیداده به افتخار پ بیترت یمهمان هی یفردا شب  حشمت نکهیدوم ا یانجام بد تتویمامور دیاز فردا با نکهیاول ا_

 یاون جشن شرکت کن یتو دیشرکتش ، تو با

 یک گنیدعوتن من برم نم یمهمان نیبه ا یسرشناس یآدما دیگیکه م نطوریکنن؟ایتازه برم شک نم شناسنیاما اونا که منو نم_

 شمارو دعوت کرده؟

 یباهاشون قرارداد ببند یلیکه ما یگیدر اروپا بهشون م یشرکت یها ندهیاز نما یکیبه عنوان  یریکرد و گفت:تو م یخنده ا تک

 ؟یاوک

  دمیحاال فهم_

 میکار دار یلیخوبه حاال برو استراحت کن فردا خ_

 چشم_

 چقد گذشت که خوابم برد دونمیفردا شب بود نم یمهمان ریتو اتاق نشستم فکرم درگ رفتم

 

 د؟یشد داریگفت:خانم ب دارمیب دید یدختر همسن خودم باال سرم بود وقت هیشدم  داریب ییبا صدا صبح

 ؟یهست یک گهیتو د_

 کنن دارتونیگفتن ب مانیمن خدمتکارم آقا پ_

 ساعت چنده؟_

 خانم11ساعت _

 یبر یتونیباشه تو م یاوک_

 گفتن کارتون دارن مانیچشم فقط آقا پ_

 باشه_

 مانیو رفتم  سمت اتاق پ دمیاوردم و پوش رونیب یزدم و از کمد لباس یآب هیدختره رفت و منم رفتم  دست و صورتمو  اون

 زدم و رفتم  داخل  در

 ن؟یداشت یبله قربان با من کار_

و.... دوم  شیواسه آرا ادیم یکی 6ساعت  نکهیامشب اول ا ینشسته بود سرشو بلند کرد و گفت:درباره  زیپشت م مانیپ

 ایب نکهیا

 بود سمتم گرفت و داد دستم  یچند برگه که تو پوشه ا هی

 یندشیهستن که مثال تو نما یمدارک درباره شرک یسر هی نایگفت:ا و

 یاها مرس_

  ادیم یکی6باشه ساعت  ادتیبرو فقط _

 باشه فقط لباس؟_

 برات نگران نباش ارهیم_

  یاوک_

 و تو اتاق و نشستم سر تخت مدارک باز کردم و خونوم  رفتم

 شدیباز م خوندمیبا هر کلمه که م دهنم

  ولیاوووووف  ا هیشرکت عجب

 به اسمش کردم  شرکت  ینگاه

 شرکتم چه جالب!! نیا ندهیاالن مثال من نما اوه

 شدم و رفتم حمام الیخیخوندن ب قعهیبعد از چند د خالصه

  دمیلباس و خشک کردن موهام رفتم خواب دیامدن و پوش بعد

 ممیزندگ یمرحله  نیانگار نه انگار که االن خطرناک تر خوابمااااایچقد راحت م منم

 دمیگرم شد و خواب چشام

 

  ظیغل بایتقر یشیبا آرا دمیسال د 31زن حدود  هیشدم چشامو که باز کردم  داریاز خواب ب یخانم خانم کس یصدا با

 ؟یهست یک گهیتو د_

 شب یمن امدم آمادتون کنم برا_
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 مگه ساعت چنده؟_

 ربع 6_

 کنم؟ کاریو روبهش گفتم خب چ رونیشد از تخت امدم ب رید آخ

 شد و گفت:تمام شد خانم المیخیدستش بودم که باالخره ب ریز یساعت و خورده ا هی کینزد خالصه

 کردم به خودم معرکه شده بودم  ینگاه

 بهش گفتم:پس لباس؟ رو

 رفته بود ادمیاوه بله _

 بود یاندام کیش یلیاورد و گرفت سمتم لباس قرمز بلند خ رونیب یلباس یکیو از تو پالست رفت

 

 نگاه به خودم  هیدوباره  دنیداد بهم و خالصه بعد از پوش میرمز پاشنه ده سانتق کفش

 امد یبهم م یلیبود لباس خ یعال یلیخ انداختم

 دیتا مقصد بپوش نویگرفت سمتمو گقت:ا یمانتو بلند مشک هی

 بود زونیلختمم آو یقرمزم سرم کردم و موها هیپوریشال ک هی دمیبه عالمت مثبت تکون دادم و پوش سرمو

 منتظرتون نیماش مین 1االنم ساعت  دیرو بهم گفت:خانم آماده ا دختره

 پله بود نییهمه پا  نییاز پله ها امد پا رونیب رفتم

 اردالن خان نبود البته

 یشد گریچه ج یزد و بدو امد سمتمو گفت:واااااااااا یغیج هیاول از همه پوپک  دنیمنو د یوقت

 لبخند جوابشو دادم هی با

 برسونمتون بانو؟ نیتا ماش نیدیتو؟افتخار م یبود یکه سپهر گفت:او لل بابا دختر چ کردنیبا تعجب نگام م مانمیو پ هرسپ

 کنمیعشو گفتم:بهش فکر م با

 جان  یا_

 نیشد بهتر بر رید گهیکه تا اون موقعه ساکت بود گفت:بسه د مانیپ

 ؟یریم یم یکن فیزوق آخه بگو تعر یب شششیا

 دستمو جلوم گرفت و منم دستمو دور بازوش کردم و به راه افتادم سپهر

 قشنگ دهنش باز موند دیمنو د یآرش بود وقت نیماش کینزد

 حنا خانم درسته؟_

 شد رشیتوش بله خود حناست در باز کن د رهیمن سپهر گفت:اه ببند دهنتو پشه م یجا به

 اها چشم _

 زمیعز یشد بایز یلیت خودش کرد و گفت:خکه سپهر  منو سم نمیباز کرد خواستم بش در

  دیبوس گونمو

 بود یمشک نیموزیل هینبود  نمیالبته ماش نیتو ماش نشستم

 حرکت کرد  نیموزیل

 خوب تمام شه.... یهمه چ دوارمیکنه ام ریامشبم به خ خدا

 زدیشور م یلیخ دلم

 !نجایشدم دور و اطرافمو که نگاه کردم دهنم باز موند چقد بزرگ ا ادهیپ نیماش از

 بزرگ تر بود کمی)اردالن خان(  اییخونه سنا از

 بود  ستادهیدر ا یکه جلو یا مهیداخل و مانتوم دادم به ند رفتم

 کرده بودن نشیزاید کیش یلیبود که خ یبزرگ یلیتو سالن که همه اونجا بودن سالن خ رفتم

 کردنیمتعجب نگاه م بایتقر یها افهیسرها به سمتم برگردونده شد و با ق یسالن شدم همه  وارد یوقت

 کردنیمردم منو ول نم یهمچنان چشا یگوشه نشستم ول هیرفتم  لکسیر یلیخ منم

 نبودشون یول یحشمت یاونا گشتم دنبال حامد و آقا الیخیب

 پس کجان؟ وا

 دارم؟ یبا ک ییجوان افتخار آشنا یسالم بانو_

 خوردیم 41جمله رو گفت نگاه کردم حدود  نیکه ا یکس به

 هستم سیگرفتم و گفتم:آت دسشو
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 د؟یدعوت شد یبپرسم از طرف ک شهیم سیاوه بله خانم آت_

 بزرگ حرف بزنم از لندن امدم یمن امدن تا با جناب حشمت_

 تا ابروشو برد باال و گفت:لندن؟ هی

 بله لندن_

 د؟یامد یچه کار یبرا دیبگ شهیم_

 جواب بدم که خواستم

 شوندیو پسرشون حامد خان وارد م یحشمت زیپرو یآقا_

 ستادمیا یکیصدا از جام بلند شدم و به طرف پله ها رفتم و نزد نیا با

 الیخیحاال انگار تزار بابا ب شوندیگفتن وارد م نیهمچ

 امدن نگاه کردم  نییکه از پله ها پا یدو نفر به

 و پسرش یبودن حشمت خودشون

 داره؟! یآقا حامد چه ابهت نیا اوه

 نییامد پا یلب م یپدرش لبخند رو یفراوان ول یاخما با

 حامد بدتر نیاخمو نگو ا مانیپ کردمیهمش فکر م من

 کردنیبه همه سالم م شدنیرد م تیجمع نیکه از ب نطوریامدن و هم خالصه

 به من.... دنیرس نکهیا تا

 حامدم که کال اخم داشت کردیبا تعجب بهم نگاه م یحشمت یآقا

 د؟یکنینم یمعرف بایخانم ز_

 کایشرکت آنجل ی ندهیهستم نما سیاوه بله،من آت_

 کا؟یآنجل_

 در لندن یبله شرکت_

 براتون کنم خانم؟ تونمیم یخب چه کمک_

 م؟ینیبش شهیم_

 دییاوه البته بفرما_

 ونهامرت دیگفت:خب بگ یکه حشمت میو نشست میرفت

و  میشرکتتون باخبر ریچشمگ شرفتیما از پ دیکن قیتحق نیبر نیتونیاروپاس شما م یشرکت ها نیاز معتبر تر یکیشرکت ما _

 باهاتون قرارداد دوساله داشته باشم میلیما

 دوسال؟_

 ینگران نباش یحشمت یآقا شهیم دیتمد_

 بود یتو فکر به حامد نگاه کردم که سرش تو گوش رفت

 هستن یشرکتشون شرکت عال گهیکه سکوت برقرار بود حامد رو به پدرش گفت:پدر خانم درست م کمی

 ؟یمطمعن_

 بله_

 خوبه_

 گره؟یکار چطور صورت م نیبپرسم ا شهیم یول میبندیکرد به من و گفت:ما با شما قرارداد م رو

 نیایبه لندن ب نیتونیشما م دیاگه دوست داشته باش ایو  میایاز دوستان به شرکت شما م یسر کیمن و _

 نیاینه بهتر شما ب_

 دمیبله حتما خبر بهتون م_

 ه؟یمهمان نجایبهتون خبر داد که امشب ا یبپرسم ک شهیم دیکه تا اونموقعه ساکت بود گفت:ببخش حامد

 دمیبگم؟ اها فهم یحاال چ یواااا

 میدونستیرو هم م یمهمان نیو تبعتا ا میکرد قیتحق یلیشرکت شما خ یما درباره _

 دیلذت ببر یاها خوبهاز مههمان_

 ممنون_

 بهم واقعا خوشمزه بود  دیاونجا نشسته بودم و بعد از چندماه مشروب رس یساعتی هی بایتقر

 زل زده بود  ییبه جا الیخیکه ب کردیحامد نگاه م یچشم ریز
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 لبهواقعا جا کردیاون اصال نگاهشونم نم یاز دخترا روش بود ول یلیخ نگاه

 گذاشتن کههمه زوجا رفتم وسط یدونفر ا آهنگ

 د؟یرقص دعوت کن هیبه  بارویخانم ز ستیکه به حامد گفت:پسرم بهتر ن دمیشن یحشمت یصدا

 پدر من...._

 زمیبخاطر من عز_

 چشم پدر_جواب داد کالفه

 ن؟یدیکرد به من و گفت:افتخار م رو

 قبول کنم دیبا هیخوب تیموقع نیکه ا ییاز اونجا یکرد ول انشیخشک ب یلیبدو خ یاحساس چیحرف بدون ه نیا

 گذاشتم تو دستشو باهاش همرا شدم دستمو

 از اون نداشتم یالبته منم دست کم دیرقصیم یحرفه ا کامال

 دیرقصیخوب م یلیخ_

 رقص دوست داشتم شهیبله من هم_

 خوبه یلیخ_

 بود؟ یاسمتون چ_

 هستم سیمن آت_

 ن؟یهست یرانیاخانم شما  سیاها بله آت_

 میرانیبله من ا_

 کنم یاعتراف هی تونمیم_

 ؟یچشاش نگاه کردم و گفتم:چ به

 نیهست ییبایشما واقعا دختر ز_

 نیهست یممنون شما هم پسر جذاب_

 دونمیبله م_

 اه اه نمیا مانیپ نیع یچه از خود راض ششیا

 دخترا دور حامد جمع شدن یاز رقص رفتم و نشستم ول بعد

 نشسته شمیپ یکه احساس کردم کس کردمیم نگاهشون

 کردم! نگاهش

 !؟هیک دونستمینم یول دیرسیبنظر م آشنا

 بادت بره منو کردمیفکر نم یول گذرهیوقته م یلیخ دارمونیاز د_

 ن؟یهست یبپرسم شما ک شهیم_

 ؟یجدا نشناخت_

 ....یچههرتون آشناس ول_

 رستگار ایزد و گفت:من رستگارم آر یلبخند

 بادم امد  هویکه  کردمیرستگار با خودم تگرار م رستگار

 د؟یکنیم کاریچ نجایتعجب گفتم:شما ا با

 کنمیکار م_

 ؟یکار؟چه کار_

 گهیلبخند زد وگفت:کار د دوباره

 وااا_

 واال_

 باشه_

 باورم نشد یول یخوشگل شد یلیبودم خ دهیشن انیاز شا_

 معض اطالع من خوشگل بودم یباورت بشه ول_

  نیهست ییبایز یبله شما الهه  اوه اون که_

 ؟یکنیاخم گفتم:مسخرم م با

 نه من غلط کنم_
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 امد سمتمون با همون اخماش  دمیجوابشو بدم که حامدد خواستم

 گفن:پدر گفتن کارتون دارن دیرس یوقت

 امیم یشدم و گفت:اوک بلند

 کرد و رفت ایبه آر ینگاه هی حامد

 کردم و دنبالش رفتم یازش خدافظ یسر سر منم

 د؟یشناسیشما شرکت ما رو م یراست_

 نه چطور؟_

 پس...... دیکه به پدرتون داد ینانیآخه اون اطم_

 کردم قیادامه بدم گفت:تحق نزاشت

 از کجا؟_

 انترنت_

 یاها اوک_

 د؟یداشت یخان رو بهش گفتم:بله با من امر زیپرو شیپ میدیرس گهید

 کنم یمعرف ییدوستم اردالن خان سنا نیبله خواستم شما رو به بهتر_

  یمهمان نیبه ا انیب نایا کردمیدر صد فکر نم هیاز تعجب  رونیکه کردم چشام زدن ب نگاه

 بهم نگفتن؟ چرا

 خوشحال تونییسالم از آشنا_

 گهیراهم نم یپر ب دمیفهم دنتونیبا د یول کردیم فیازتون تعر یلیخان خ زیپرو_

 دیممنون شما لطف دار_

 ادامه داد زیپرو

 ییسنا یآقا یو سپهر هستن دوقلوها مانیآقا پ شونمیا_

 سپهر بهم لبخند زد  یول تیبا جد مانیکردم پ نگاهشون

 سر  بهشون سالم دادم با

 هه شناسمینم نارویمثال من ا یالک

 کردینگام م یجد یلیکه خ کردمیحامد با تعجب نگاهش م دمیدور کمرم گرفت  شد نگاه که کردم فهم یدست دمید هوی

 چش بود! نیا واااا

 فک کنم شتریخان نذاشت ب زیپرو یصدا

 د؟ییشب کجا سیخانم آت_

 حرفا رو باهام چک نکردن؟ اییسنا نیبابا چرا ا یا

 ؟یاالن بگم چ خب

 هتل رمیاز دهنم در رفت گفتم:م هوی

 من یخونه  نیایشما به عنوان مهمان م دمینم یاجازه ا نیهتل؟هتل چرا؟نه اصال همچ_

 مزاحم شم من هتل راحت ترم خوامینه نم_

 ما  شیپ دیایشب م دیحرفا رو بزن نیا خوادیاه نم_

 اما...._

 بزنم یحرف نذاشت

 بزرگ هست یکاف یبه اندازه  نجایخانم ا سیاما و اگر نداره آت_

 گفتم:چشم  نیجز قبول کردن نداشتم بخاطر هم یا چاره

 خوبه_

 گفت و مشغول حرف زدن با ارالن خان شد  نویا

 رم؟یقرض بگ یا قعهیچند د بارویخانم ز نیا تونمیرو به حامد گفت:م ستادیامد رو به رم ا سپهر

 نه_

 محکم و خشک گفت یلیخ نه

هم  جذاب یآقا  نیمن دوست دارم با ا یرو به حامد گفتم:ول نیبزنه بخاطر هم یبهم حرف خواستینگام کرد فک کنم م سپهر

 صحبت شم



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 45 

 

 گفت و دستشو از دور کمرم برداشت و ازم دور شد یبه درک هیلب  ریز

  ؟یبمون نجایشب ا یخوایم ؟حاالیحرف زد نیگوشه و گفت:آخه چرا ا هیسمت سپهر که دستمو گرفت و بردم  رفتم

 گفت یکه چ یدیکنم د کاریخب چ_

 ؟یکن یخوایم یچ اریب لتویوسا نیکه اگه گفت بر یفکر کرد نیاصال به ا_

 نه یوااا_

 یکرد و گفت:واقعا احمق یاخم جذاب هی

 یخودت_

 یکنیبچه ها رفتار م نیع یهااا ول یکرد و گفت:سن ننمو دار یخنده ا تک

 سوال بپرسم؟ هی شهیم یراست_

 بپرسم_

 وقت نشد  یعنی دمیاز مادرتون نپرس چوقتیمن ه_

 کرد و رفت تو فکر یاخم سپهر

 کردم که گفت:مادرمو کشتن صداش

 ا؟یک_

 کنمیهتل... اونجا رو هماهنگ م یریم اریب لتویاگه گفتن وسا الیخیب_

 ازم دور شد دیبوس گونمو

 ا؟یفکر بودم که گفت مادرشون کشتن اما ک نیا تو

  کنهیبا اخم نگام م دمیسرمو بلند کردم که حامد د شمیپ یفکر بودم که احساس کردم کس تو

 شده؟ یزیچ_

 بهت گفت؟ ینه چ_

 ؟یک_

 سپهر_

 بگه  دیبا یچ یچیاه ه_

 نزد؟ یمن که حرف یدرباره _

 زد؟یحرف م دینه با_

 نه_

 د؟یباهاشون دار یمشکل_

 ؟ینه چه مشکل_

 دیاحساس کردم باهاشون مشکل دار دونمینم_

دهنم باز  دمیکه د زید مچقد گشنم بو یشام وا زیحرف شدم و رفتم طرف م الیخیکه گفت شام آمادس ب یخدمتکار یصدا با

 منود چقد رنگارنگ

 هر نوع غذا بود از

 بودم ستادهیمن کماکان ا ینشست ول ییجا یهرک

  نمیکجا بش دیبا دونستمینم یعنی

 راحتم کرد مانیپ که

 خانم دینیبش نجایا دییبفرما_

 چه معدب اوه

 ن؟یایشماهم م نیگفتیبهم م یمرد یگفت:م مانیبه پ واشیخوردن  نیو در ح دمینشستم و غذا کش رفتم

 خفه _

 یتیشخص یب یلیخ_

 ببند دهنتو تا نبستم _

 یعقده ا_

 بهم رفت که محل ندادم مشغول خوردن شامم شدم یغره ا چشم

 ساعت بعد مهمانا عزم رفتن کردن  کیاز صرف شام حدود  بعد

 اریب لشویببر هتلشون و وسا سیخان رو به حامد گفت:حامد جان آت زیپرو
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 چشم پدر_

 نیایرو بهم کرد گفت:با من ب حامد

سوار شدم و حامد به را  الیخیبودن ب یکه در حال خدافظ دمیهارو د ییشم سنا نیخواستم سوار ماش یرفتم وقت دنبالش

 افتاد

 کدوم هتل برم؟_

 هتل...._

 یاوک_

 شدیکه پخش م یو به آهنگ یصندلدادم به  هیبود سرمو تک ینزد دست برد و ضبط روشن کرد آهنگ قشنگ یحرف چیه گهید

 دادمیگوش م

 

 ((دنیرو بهم م یاحساس قشنگ دنیپر ام چشمات

 

 خواستیکه دلم م یروز و روزگار تو

 

 دنیحال منو د نتمیبب یکی

 

 تو حساسه یچقد رو دور نیپر احساسه ،بب قلبم

 

 ایدن نیتو ا یوقت دلتنگ شهیهم

 

 شناسهینم گهید چکسویجز تو ه به

 

 هیبرام کاف دونمیرو نم ایدن آرومم،

 

 خونم نیکه کنار تو تو ا یوقت

 

 آرومــــــــم آرومم

 

 نرو گهیروکه م یخونه رو حس نیا آرامش

 

 تو ام ونیجونه رو مد نیا یتو که جون من یحت

 

 که دلتنگم و آسمون خوشرنگمو یحس نیا

 

 تو ام ونیآهنگمو مد یکه تو آهنگم یوقت

 

 شمونیبه ش زنهیکه بارون م روزا

 

 شمونیپ نجایخدا نشسته ا انگار

 

 همش سهیاز حس بودنت خ چشام

 

 بودن تو ممنونم ازت بابت

 

 ازت(( ممنونم
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 ((یمیابراه ثمیاز م ونمی))به تو مد

 امیمن م دیشدم و رو به حامد گفتم:شما بمون ادهیمن پ میدیرس یوقت

 تکون داد و رفتم داخل  سرشو

 ؟یکنیم کاریچ نجایرفتم طرفش و با تعجب گفتم:تو ا دمید مانیهتل پ یالو تو

 نبود یسالن و در بست سالن خلوت بود کس هیکشوند و برد تو  منو

 امدم چمدون خانم بدم_

 نیفکر کرد یخوبه شما به همه چ_

 دقت کن خواهشا کمی یکنیمغزت همه کارارو خراب م نیآروم زد تو سرمو گفت :با ا یلیخ

 چشم_

 زود برو فتیک نمیا ایب_

 یباشه مرس_

 دیبوسیبرم که گرفتمو و محکم لباشو گذاشت رو لبام و با شدت م خواستم

 گهینکردنت دفعه بعد کارتو درست انجام بده حاال برو د یبخاطر همراه نمیاز لبم گرفت و گفت:ا یگاز بعد

  نییپا یاریب ونشیروش اون دکوراس یکن یدوتا فن خال گهیم طونهیش

 شعوریزه تلبکارم هست بتا بوسهیم بزور

 نیخوایباز کردم که نگام کرد و گفت:م نینشسته بود در ماش نیتو ماش لکسیر یلیکه خ دمیاز هتل حامد د رونیب رفتم

 عقب؟ دیچمدونتون بزار

 خوبه نجایهم ینه مرس_

 بود  کیبهم داد کوچ مانیکه پ یچمدون

 یعمارت حشمت میدیرس قعهیچند دونمیبعد از نم خالصه

 نفر صدا کرد  هیشدم  رفتم داخل که حامد  ادهیپ

 ن؟یداشت یساله امد و گفت:امر 45حدود  یآقا هی

 کن اتاقشون یخانم همراه_

 بله _

 دخانمییرو کرد به و گفت:بفرما بعد

 باال یرفتم طبقه  دنبالش

 تا اتاق باال بود 11 کینزد

 1تلفن کنار تختتون هست عدد  نیداشت اجیاخت یزیداخل چ دییاز در ها و اون آقاهه بازش کرد و گفت:بفرما یکیسمت  میرفت

 دیبزن

 کردم و رفتم داخل و درو بستم دییسر تا با

 کیش یلیدو نفره خ یسلطنت یبود با تخت یبزرگ اتاق

 فکر همه جاشو کردن نایگذاشتم و بازش کردم چند دست لباس بود ا چمدونمو

 کردم  ضیکه تنم بود تعو یلباس برداشتم و با لباس هی

 پاک کنه؟ یناروکیبه خودم نگاه کردم اوف حاال ا نهیآ تو

 گرفتم برم حمام لباس برداشتم و رفتم میتصم

 دمیرس نجایبه ا شدیکه چ نیو به فکر فرو رفتم به ا دمیبود رفتم تو وان دراز کش یاتاق هیبزرگ بود واسه خودش  یلیخ حمام

  شهیم یقصه چ نیو آخر ا

 شه؟یور مسرنوشت من چط واقعا

 رم؟یم یم ای مونمیزنده م آخر

 شد و به خواب رفتم.... نیفکرا بودم که پلکام سنگ نیا تو

 آبم ریشدم که متوجه شدم ز داریب یاحساس خفگ با

 رونیو زدم ب دمیدوش و بعد از دوش گرفتن کوتا لباسمو پوش ریو از وان خاج شدم و رفتم ز رونیآب زدم ب ریز از

 خواب برد....... دهیتخت و به سه نرس یرو دمیموهامو خشک کنم پر نکهیا بدون

 شدم داریبود که من از خواب ب یچه زمان دونمینم

 نییخودمو مرتب کردم و رفتم پا کمیرفتم دست و صورتمو شستمو و  الیخیدنبال ساعت گشتم نبود ب یهرچ
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 خانم ریبخسالم خانم،صبح  گفتنیم یه دنیدیمنو که م کردیداشتن کار م همه

  شششیا

 قصر بخداا یقصر خودشم ملکه  نجایا کنهیفکر م آدم

 که رو به روم بود روشن کردم ، من چقد راحتم یوینشستم رو مبل و ت رفتم

 ارم؟یبراتون ب نیندار لیم یزیاز خدمه ها امد و رو بهم گفت:خانم چ یکی

 نه ممنون_

 یبودم تا حدود ریخورده بودم االن س یلیخ شبینداشتماااا د لیم واقعانم

 دادیکه نشون م یرانیا لمیف هی یروشن کردم و نشستم پا یویت

 بود یجالب لمیاسمش بود ف ینبات چوب آب

  کردیم یعطاران توش باز رضا

 کل موضوعش جالب بود در

 باال سرم احساس کردم ویبودم که کس لمیف یوسطا بایتقر

 که کردم حامد بود نگاه

 دیرسینارم و گفت:خوب به خودتون مک نشست

 ه؟یمنظورتون چ_

 بود یکل یچیه_

 اها_

 ؟یدوست دار یرانیا لمیف_

 چطور؟_

 ینداشته باش لیتما ادیز نجایا یلمایبه ف دیگفتم شا دیکنیم یآخه نه که شما لندن زندگ_

 رفت  ادمیموضوع به کل  نیاصال ا اووف

 من مثال از لندن امدم رهیم ادمی یبابا ه یا

  نمیاممم نه خب دوست دارم بب_

 خوبه_

 د؟یمونیم رانیا یسکوت بود که دوباره گفت:تاک کمی

 ثابت کنه؟ ویسواالش چ نیبا ا خوادیم نیبابا ا یا

 گهیدو سه روز د_

 تهران بهتون نشون بدم تونمیم دیاها،اگه دوست داشته باش_

 به من نشون بده؟ خوادیم نی!تهران من مثل کف دستم بلدم اهه

 نه ممنون _

 خودتون لیباشه م_

 شدم دنید لمیگفت و رفت منم مشغول ف نویا

 بزرگ بود یادیآخه ز ارمیخونه در ب نیسر از ا دیعمارت بزنم با نیتو ا یدور هیگرفتم برم  میتصم یویاز ت بعد

 به خودش گرفته بودن یه زمستونبزرگ االن که اواسط اسفند ماه بود چهر یداشت با درختا یبزرگ یلیخ باغ

 بود یلیاسفنده هم خودش خ دونستمیکه م نیچندم اسفند هم قایدق دونستمینم

 چندتا محافظ بودن که در حال قدم زدن بودن کردمیدور اطراف نگاه م الیخیب

درش و خواستم بازش کنم که  یجلو ستادمیعمارت بود رفتم طرفش ا نیا یجا نیکه در گوشه تر یخورد به کلبه ا چشم

 متاسفانه قفل بود 

 باشه تونهیم یکنجکام بودم که اون تو چ یلیخ

  دمیشن یغیج یفکرا بودم که صدا ینیهم تو

 دختر بود!؟ هی غیج

 بود کیکه بودم تار یینبود البته اگه بودم معلوم نبود آخه جا یزیچ یگشتم ول کمی

 مشخص نبود یزیچ یرفتم جلو ول کمی

 کردیبه گوشم منو کنجکاو تر م دیرسیکه م یمبهم یادهایو فر عیج یصدا هدوبار

 امد یکه صدا م ییطرف جا رفتم
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 ساختمون  هیخورد به  چشم

 بزرگ نبود یعنیبود  متوسط

مبهم بود اصال متوجه  یلیخ یامد ول یم رونیازش ب ییطرفش که با در بسته مواجه شدم گوشمو چسبوندم به در که صدا رفتم

 چخبر؟ نجایا یعنیمکرر امد  یها غیج یدوباره صدا گنیم یکه چ شدمینم

 باشه؟ تونهیم یچ غیج یصدا نیکنن؟ایدارن م کاریچ

 کنم دایپ یسر نخ هیبتونم  دیبفهمم شا دیبا

 اردالن خان یاز گمشده ها ینخ سر

 منم چه زرنگ شدم هه

از  رونیب ادیب یکس دیباالخره با شهیازش خارج م یک نمیتا بب ستادمیداشت منتظر ا دیکه به ساختمان د ستادمیا ییجای رفتم

 اون خراب شده

 نبود  یخبر چیه یبودم ول ستادهیساعت بود من اونجا ا کی کینزد بایتقر

 کردنیبه عمارت وگرنه شک م گشتمیبرم دیبا

 دیتو د نکهیبخاطر ا یمخف گمیم نکهیا گشتیم یفکرم هنوز حول حوش همون ساختمون مخف یبرگشتم به عمارت ول یلیم یب با

 میکن دایساختمون پ نیتا ا میخونه رو بلد باش نیا یجا یکامل جا دیبا یعنینبود!

 دمیرو د ایبلند کردم که آر ،سرمویفکرا بودم که خوردم به کس نیهم تو

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا وااا

دست  یخان که نه ول زیدست راست پرو نکهیالبته فرقش ا گهید نامیاز ا یکیگفت:بابا منم  کنمیکه باتعجب نگاهش م دید

 چپشم

 بزنم  یحرف طنزگونه گفت که باعث شد لبخند نیا

 ؟یکجا بود یراست_

 ؟یتو از اون ساختمون ته باغ خبر دار یگفتم:راست عیساختمون افتادم سر ادی

 تعجب نگاهم کرد و گفت:ساختمون ته باغ؟ با

 امد یم رونیاز ب بایغر بیعج یتازه صدا دمیآره خودم د_

 ؟یمطمئن_

 دمیآره خودم د_

 ؟یبهم نشون بد یتونیبعد گفت:م کمیتو فکر  رفت

 اونجا برمتیم یآره هروقت خواست_

 امد؟ یصدا م یگفت_

 وقته دنبالتونم یلید؟خییشد امد سمتمو گفت:شما کجا دایجواب بدم که سر و کله حامد پ خواستم

 دیدار یقشنگ زدم باغ یرفته بودم تو باغ دور_

  میرفتیباهم م نیگفتیم نطوریکه ا_

 ن؟یباهم داشت یرفتم حاال کار گهیخب د_

 اها آره پدر گفت ببرمتون و شرکت بهتون نشون بدم_

 حاضر شم رمینمش،میبب لمیما یلیخوبه اتفاقا خ_

 مونم یمنتظرتون م_

 تکون دادم و رفت داخل اصال حوصله شرکت رفتن نداشتم مجبور بودم اون حرف بزنم  سرمو

 گل کرده میگریو ببندا باز ریبگ نیتو ا منم

 زدم رونیو آماده شد و از عمارت ب رفتم

 نبود ایاز آر یخبر یبود ول ستادهیمنتظر ا حامد

 شدم شیدنبال حامد رفتم و سوار پورشه مشک الیخیبدبخت کجا فرستادن ب ستین معلوم

 که حامد به حرف امد میراه بود تو

 بپرسم ارتون؟ یسوال شخص هی شهیم_

 باشه یداره چقد شخص یبستگ_

 نه فقط خواستم بدونم چندسالتون؟_

 شما چندسالتون؟_
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 32من؟خب _

 شما کتریسال  کوچ 1اها منم _

 ؟25 یعنی_

 بله_

 حدس زده بودم _

 ....ای نیاونجا بود یکه از کودک نهیمنظور ا دیلندن  بود یسکوت برقرار شد که دوباره گفت:شما از ک گهید کمی

 بودم یبله از کدوک_

 دیزنیحرف م یرانیخوب ا_

 میرانیچون ا_

 نیگیبله شما درست م_

 غیبود که ج یونجا اون کباشه ا تونهیچخبر م یعنیو اون ساختمون  غایزده نشد من دوباره فکرم رفت سمت اون ج یحرف گهید

 زدیم

 باشه؟ تونهیم یک یزن ول هی غیبود که ج معلوم

 دادن؟یداشتن شکنجش م نکنه

 نکنه..... ایاونجا اتاق شکنجه بود؟ نکنه

 باعث شد از فکر خارج شم دمیفکر کنم با گفتن رس شترینزاشت ب حامد

 چشم خورد به ساختمون رو به روم نییکه امدم پا نیماش از

 چقد بزرگه! نجایمنم ا یخدا یوا

 چقد قشنگ هینکردن باور

 آدم بودن که سالم دادن بهمون  یکل میدیرس ئسیبه اتاق ر یتا وقت میکه وارد شد یداخل از وقت میرفت

 دادمیلب سالم م ریمن ز یحامد همه رو با سر جواب داد ول که

 بود یدکورش عال کیش میلیواقعا بزرگ بود خ میاتاق شد وارد

 اتاق شده بودم که با سوال حامد روح از تنم رفت..... محو

 ده؟یفهم یزینکنه چ دم،یترس ییجورای یعنی

 ؟یشناسیجهان م تایبه اسم ب یتو شخص_

 شناخت؟یاون از کجا م یدخترخالم بود ول تایب

 بشناسم؟ دیبا تا؟نهیب_

 نیکه دختر خالش کنهیو ادا م دهیاون شمارو د دیبشناس دیگفتم شا ینه خب ول_

 وااا من؟هه من اصال خاله ندارم_

 ؟یدروغ شاخ دار چه

 ده؟یاون منو از کجا د یول

 ده؟یبپرسم منو از کجا د شهیم_

 دهیبوده و اونجا شمارو د یاون تو مهمان_

 دم؟یپس چرا من ند بهیعج

 اشتباه گرفتن یا گهیمنو با کس د دیشا شناسمیاها برحال من نم_

 بله امکان داره_

 ه؟یچ لتونیشما فام یسکوت برقرار بود که گفت:راست هی

 بهش بگم؟ یبهم شک کرده حاال چ یجد یبابا انگار جد یا

 که به ذهنم امد و گفتم:من فرهمند هستم یزیچ نیاول

 سر کارمون  میبله خانم فرهمند خب بهتر بر_

 بله البته_

 یهمش درباره  دادیم حیتوض یسر هی کردیکه باز م یو حامد با  چند پوشه امد سمتمو کنارم نشست و هر پوشه ا نشستم

 معروفه یلیخ گفتیم نطوریبودااااا ا یعجب شرکت میاز حق نگذر یکه داشتن بود ول ییها شرفتیشرکت و پ

 که! ستین میباباش شرکت ؟آخهیحشمت یمد مهماناون چطور ا نکهیبود ا تایب ریگوش بدم ذهنم درگ نکهیا شتریمن ب یول

 دمش؟یبود؟اصال چرا من ند یدکتر بود پس چطور اون شب تو اون مهمان تایب پدر
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 یامده بودن تو اون مهمان ایک دونمیو حامد بود که اصال نم زیمن انقد حواسم به پرو البته

 گفتن حامد از فکر خارج شدم نگاهش کردم سیآت سیآت یصدا با

 چه جذابه واو

  میبود سیتو ف سیف قشنگ

 از جاش بلند شد دمیمحو صورتش شدم که د دیرسیواقعا جذاب بنظر م کینزد از

 رونیاز اتاق زد ب گردمیگفتن االن بر م با

 چرا رفت؟ وااا

 

  یامده باشه به اون مهمان تایکه ب گنجهیاصال تو ذهنم نم واریذول زدم دور و د الیخیب

 امده یچطور به اون مهمان تایهرطور هست بفهمم ب دیبا

 حامد که در حال زنگ خوردن بود یبرداشتم چشم دوختم به گوش واریرومو از د امدیکه م یزنگ گوش یصدا با

 کردم که شماره بود نگاهش

 قطع کرد تیزنگ خورد و در نها گهید کمی

 اینبود همشون درباره شرکت و بعض یخاص زیکه روش بود نگاه کردم چ ییبرگه ها زیاز جام بلند شدم و رفتم طرف م الیخیب

 هم برگه باطله

 امده بود رو صحفه  امشیو نگاهش کردم پ یامد براش رفتم سمت گوش امیکوتا فک کنم پ نباریا یبلند شد ول یگوش یصدا باز

 خوندمش

 کن[ داشیتو گروه  پ ینفوذ هی]

 م؟یمن نفوذ دنیفهم یعنیباز موند  دهنم

 روز بفهمن فکر نکنم به من شک کرده باشم  هیتو  شهیممکنه مگه م ریغ نیا نه

 افتاد  تایب ادی

 بابا  یا

 برم خطرناک اییهرچه زودتر از خونه سنا دیبا

 یدیند یدیمبل و کال شتر د یحامد امد نشستم رو دمیفکرا بودم که د نیهم تو

 میامد و گفت:بهتر بر اونم

 میبله البته بر_

 بشیبندازه انداخت تو ج یبه گوش ینگاه مین نکهیکه حامد بدون ا دمیقبلش د میاز اتاق خارج شد باهم

 ن؟یچطور یرانینهارا هیکه گفت:با  میشد نیماش سوار

 موافقم_

 خوبه_

 

 به دور اطراف کردم  ینگاه ستادیا نیچقد گذشت که ماش دونمینم

 شدیالبته تنها هم نم کردمیوقت نم یول نجایا امیب خواستمیم شهیهم یباز موند وا دهنم

 رستوران شهر نیبهتر

 بود یعال یلیخ یخوشم امد سنت یلیداخل از فضاش خ میرفت

 خوشت امده باشه دوارمیدوست دارم ام یلیمن که خ هیخوب یو حامد رو بهم گفت:جا مینشست یتخت یرو

 هیعال_

 امد و سفارشات گرفت گارسون

 و حامدم جوجه کباب سفارش داد یکباب سلطان من

 میرو که اورد در سکوت خودر غذا

 یبود مرس یاز تمام شدن غذا رو به حامد گفتم:دست شما درد نکنه واقعا عال بعد

 کنمیخواهش م_

 و حامد حرکت کرد میشد نیو سوار ماش میاز حساب کردن از رستوران خارج شد بعد

 خوبه  قشیآقا حامدم سل نیبود معلوم ا یبرد و ضبط روشن کرد آهنگ قشنگ دست
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 خود من بودم قایدق آهنگش

 

 تازه از بلک کتس( ی)آهنگ زندگ

 

 نهیخوبم منو آدمه تو آ هییتنها منو

 سازهیبعد از تو داره دوباره م یزندگ منو

 با مردم منو احساسه آرامش دنیخند منو

 با لبخند دنیغصه منو خواب یب دنیخواب منو

 تازه یتازه منو زندگ احساسه نیا منو

 شب سرد زمستون هیروز گرم تابستون تو هیتو

 تونمیم ینیبیم شهیآره م میخودم با هم خوشبخت منو

 مونهیمن برام م ریغ یدوره زمونه ک نیتو ا گهید

 تونمیم ینیبیم شهیآره م میخودم با هم خوشبخت منو

 سازهیبعد از تو داره دوباره م یمنو زندگ نهیخوبم منو آدمه تو آ هییتنها منو

 با مردم منو احساسه آرامش دنیخند منو

 تازه یاحساسه تازه منو زندگ نیبا لبخند منو ا دنیغصه منو خواب یب دنیخواب منو

 شب سرد زمستون هیروز گرم تابستون تو هیتو

 تونمیم ینیبیم شهیآره م میخودم با هم خوشبخت منو

 مونهیمن برام م ریغ یدوره زمونه ک نیتو ا گهید

 تونمیم ینیبیم شهیآره م میخودم با هم خوشبخت منو

 ایدردو دل با در ایتو بارون  دنیرقص منو

 آواز وقت راه رفتن رو برگا هیخوندنه  منو

 خوامینم چکسویه گهیهام د یخوشم با دلخوش من

 خوامینم چکسویه گهید

 شب سرد زمستون هیروز گرم تابستون تو هیتو

 تونمیم ینیبیم شهیآره م میخودم با هم خوشبخت منو

 مونهیمن برام م ریغ یدوره زمونه ک نیتو ا گهید

 تونمیم ینیبیم شهیآره م میخودم با هم خوشبخت منو

 

 

 با تمام شدن آهنگ هم زمان شد  نیماش توقف

 اطراف نگاه کردم  دور

 بعد از.... یعنی ومدمیکه من مدتها ن ییبام جا میبود امده

 خاطره داشتم با همه مخصوصا با داداشم یلیخ نجایشدم ا ادهیپ نیاز ماش الیخیب

 من  نیهام

 اوردن ییکه سر خواهرت چه باال ینیبب ییکجا یداداش ییکجا

 ختنیناخودآگاه اشکام ر دایخاطراتش داشت عذابم م ادی

 دیچیپیتو کوچم م صداش

 زمیکنارتم عز شهیمن مطمئن باش من هم یحنا کوچولو_

 من یعاشقتم جوجو_

 یداداش_

 جانم_

 ه؟یعشق چ_

 یاز دورن حسش کن دیحس با هیگلم عشق  هیبزرگ یعشق؟عشق کلمه _

 ؟یچطور_
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 من یفسقل یفهمیم یخب هروقت عاشق شد_

 گهیبگو د یا داداش_

 یچاق بمون ینطوریهم یخواینکنه م مییبدو دینچ االن با_

 واا من چاقم؟_

  یو گفت:تو عشق من دیخند

  میگرفت و رفت دستمو

 بود یواضح بود انگار واقع یلیخ یچ همه

  ییکجا یداداش آخ

 نجا؟یا ومدمیمن ن یرفت یاز وقت یدونیم

 چقد دلم برات تنگ شده؟ یدونیم

 نامرد؟ یدونیم

 ؟یشمیپ شهی؟همیمراقبم یبهم نگفت تو

 ؟یستین ؟چراییاالن کجا پس

 ......دمینفهم یزیچ گهیو د نیکه افتادم زم شدیچ دونمینم

 ن؟یگفت:خوب دیبازمو د یچشمها یکه باز کردم حامد باال سرم بود وقت چشامو

 من کجام؟_

 نیشد هوشیفشارتون افتاده بود ب مارستانیب_

 ن؟یشدم نشستم سر تخت سرم بهم وصل بود  حامد دوباره گفت:خوب بلند

 خوبم دیبله نگران نباش_

 د؟یبپرسم چرا اونطور شد شهیم_

 قطر اشک از چشمم افتاد گفتم:بخاطر برادرم هی

 بردارتون؟_

 نکرده بودم هیپسر گر هی یتاحاال جلو ختنیریم نطوریهم اشکام

 ن؟یچرا منو با خودتون نبرد کنهیم فیضع یلیشدم فکر کردن بهت منو خ فیچقد ض نیبب یداداش

 چرا؟

 سم برادرتون کجاست؟بپر شهیکردم که گفت:م یدستمال گرفت جلوم گرفتم و تشکر هی حامد

 مرده_

 متاسفم_

 همه و همه نمونیب یایاون خنده ها شوخ دیچیهمش صداش تو گوشم م دادیداداشم داشت عذابم م ادیندادم  جوابشو

 ....یواقع یخنده  هی دمیخندیم شهیبودم و هم یمن دختر فضول و شاد یزمان هی هه

 ن؟ییکجا خانوادم

 شه؟یم یاون چ نیبر نیم؟نگفتیدختر دار هی نینگفت

 شون؟چرا؟ی...چرا بردخدا

 

 خوابم برد ادیچقد گذشت که با سر درد ز دونمینم

  ستادمیپنجره ا یبودن بلند شدم و رفتم جلو دهیتو اتاق نبود سرم از دستم کش یشدم کس داریب یوقت

 منو داداشم  یدونفره دونفرا یبود هوا یابر هوا

 تو هست  یایادگاری کنمینگاه م یبه هرچ ینیبیم یداداش یوا

 رفته بود ادمی گهیتو خاطرم؟من که د یدوباره امد چرا

 رفته بود مامان داشتم  ادمی

 رفت بود بابا دارم امی

 رفته بود تورو دارم داداش ادمی

 ن؟یامد چرا

  دیچیپیپدرم تو گوشم م یصدا

 یهوا بارون یخوریداخل سرما م ایبابا ب زیعز_
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 بارون دوست دارم یینه بابا_

 داخل  ایندارم خوشکلم ب شتریدختر ب هیمن  ایب_

 گهید کمیباباجون  امیو گفتم:م دمیخند

 من طونیبهم کرد و گفت:ش ینیشر اخم

 

 بود هه یروزم هوا ابر اون

 ه؟یچه وضع نیدختر ا رمیگفت:خاک بر  دمید یکرده بود مامانم وقت سیخ سیرفتم خونه بارون منو خ یوقت

 بارون بود یمام_

 یو گفت:بدو برو لباساتو عوض کن قربونت برم بدو تا سرما نخورد دیخند

 رمیفدات شم من باشه م_

 خدانکنه_

 ؟یخواستیتوام منو نم یعنی یتوام رفت مادرم

 امدم  رونیحامد از خاطرات ب یصدا با

 حالت خوبه؟_

 خوبم_

 ن؟یحرف بزن نیخوایم_

 ندارم یحرف_

 میخوب یمن شنونده  دیمطمئن باش نیحرف بزن نیاگه خواست یباشه ول_

  میبر دیتکون دادم و گفت:با سرمو

 مرخص شدم؟_

 بله_

 میباشه بر_

 

 

 امدیهشون م یبود صدا دهیفا یب یکردم اصال به اونا فکر نکنم ول یو به راه افتاد تو راه سکوت بود سع میشد نیماش سوار

  ششونمیواضع انگار االن منم پ یلیخ

  کردیدرد م یحساب سرم

 هیگر ریرفتم تو اتاقم و در بستم و نشستم سر تخت و زدم ز عیسر دمیرس یوقت

 هم نکردن هیبراشون گر یامد سراغم حت هیاز دوسال...گر بعد

 کنم؟چرا؟ هیبراشون گر دیمنو ول کردن چرا با اونا

 داغون بود  یحساب حالم

 دیچیپیتو اتاق م صداهاشون

 ه؟یک ییعشق بابا_

 منم_

 زمیجان عز یا_

 دیدختر لوس نکن نیبابا پدر انقد ا یا_

 !یتو که حسود نبود یداداش ششششیا_

 زمیعز هیلوس شد یادیگفته حسودم؟تو ز یک ستمیحسود ن_

 سر به سر دخترم نزار نیهام_

 به فکر نه؟ یک نیریشما هم که فقط طرف دخترتون بگ_

 منم هستم پسرم_

 قربون مامانم بشم یآ_

 خدانکنه_

 ن؟یینفرمون، هه! کجا 4شاد  ی خانواده
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 برداشتم هیدست از گر یزنگ گوش یصدا با

 ؟یگوش

 که درحال زنگ خوردن بود دمیکنا تخت د زیم یرو یگوش هیدور اتاق چرذخوندم که  چشامو

 ه؟یک یگوش نیا

 شماره بود هیداشتم  برش

 دیچیپ شاد پوپک تو گوشم یدکمه سبز زدم صدا یاز سر کنجکاو یجواب بدم ول نخواستم

که مارو  گذرهیاونجا بهت خوش م ؟نکنهیایم ؟اصنیایم یکردم بابا ک یچقد دلم برات تنگ شده شوخ یدونینم ی؟واییکجا_

 ؟یزنیچرا حرف نم ییکجا یرفته؟ هوو ادتی

 حرف بزنم؟ میزاریگفت:مگه تو م هیگرفته از گر یصدا با

 حنا؟ ی:خوبدیپرس یمکث کرد و جد کمی دیآخ ببخش_

 خوبم_

 ؟یصدات چرا گرفته؟سرما خورد_

 نه_

 سرت اورده؟ یینکنه بال شعوریحامد ب ؟اونیکرد هیگر نکنه

 نشده یزینه چ_

 ؟یمطمئن_

 آره_

 نره ادتی یفردا پرواز دار نکهیالزمت بود،بعدشم ا یول یتعجب کرد دونمیمال خودتو م یخوشکله اون گوش یراست_

 زدم و گفتم:باشه ساعت چند؟ یمحو لبخند

 صبح  11ساعت _

 یاوک_

 ؟یندار یکار زمیخوب عز_

 نه_

 یفعال با یحالیکه انقد ب شدهیچ یبهم بگ دیبا یامد یگفت:وقت واشی

 قطع کرد عیبزنم سر یحرف نذاشت

 رونیو در بالکن اتاقمو باز کردم و رفتم ب رفتم

 امد یبارون م داشت

 که دوست داشتم یلب زمزمه کردم.... شعر ریز

 

 وقته دیگه بارون نزده خیلی

 عشق به این خیابون نزده رنگ

 وقته ابری پرپر نشده خیلی

 آسمون سبک تر نشده دل

 سرد رو تن پنجره ها مه

 بغض توی سینه ی منه مثل

 چشمام پر اشکه ای خدا ابر

 دوباره بارون بزنه  وقتشه

 وقته که دلم برای تو تنگ شده خیلی

 از دوری تو بد جوری دلتنگ شده قلبم

 تو هیچ چیزی دوست داشتنی نیست بعد

 غصه از دلم رفتنی نیست کوه

 عشق تو رو من با کی بگم؟ حرف

 حرفها که آخه گفتنی نیست همه

 وقته که دلم برای تو تنگ شده خیلی

 از دوری تو بدجوری دلتنگ شده  قلبم
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 همتون  نیبود یکاشک ؟ییتو کجا ختیآروم ر اشکام

 ن؟یستیدارم چرا ن ازیبه بودنتن ن من

 خدا؟ چرا

 شون؟یگرفت چرا

 شون؟یبرد چرا

 باهاشون؟ یچرا منو نبرد خب

 یمامان،بابا،داداش

 ......گذره؟آره؟یخوبه؟بدون من خوش م جاتون

 شام  دیایبزرگ گفتن ب یحشمت یخانم آقا_

 تو برو امیم یرو برگردونم سمتش گفت:اوک نکهیا بدون

 که رفته  دمیدر فهم یصدا با

 برداشتم و به ساعتش نگاه کردم ویتو اتاقم گوش امدم

  کمیو  یبهداشت وسیرفتم سر گذرهیبود چقد زمان زود م 1:31

  نییصورتم چشام قرمز بودن،بعد مرتب کردن خودم رفتم پا ختمیآب ر کمی و

 شناختمیخانمم بود اونجا که ....نم هی زیم یو پسرش نشسته بودن رو یحشمت

 ن؟یکه نشد تیگفت:خب مهمان ما چطورن؟اذ دیمنو د یخان وقت زیپرو

 بود یعال یهمه چ ریخ_

 دینیبش نیایب ایب یهست یخوبه خوشحالم که راض_

 بودم دهیجان شن زیاز پرو فتونیو اون خانم رو بهم گفت:تعر نشستم

 دارم؟ ویبا ک ییافتخار آشنا_

  زمیمن پرستو همسر پرو_

 اها بله خوشبختم_

 خان زیداشت البته نسبت به پرون یسن ادیز پرستو

 جوون بود 36 ای 35باشه  یلیخ

سپهر  یحرفا ادی خوردیبه حامد نگاه کردم با آرامش داشت غذاشو م یچشم ریم،زیاوردن و در سکوت مشغول خوردن بود شام

 حامد گفت  یافتادم که درباره 

 بداخالق و ترسناک نبود! انقداهم

 ...!هیجد کمی فقط

 ؟یکه هست لمیمبل و گفت:اهل ف یاز صرف غذا پرستو منو برد و نشوند رو بعد

 اهوم آره_

 ؟یرانیا ای یخارج_

 کنهینم یفرق_

 که رو به رومون بود روشن کرد  یبزرگ یویبرداشت و ت زیم یاز رو کنترل

 ییکایآمر یخارج لمیف هی ستادیشبکه ا هی یکرد که در آخر رو نییرو باال پا کاناال

 بودمش دهیبود د یتکرار شیو م گرگ

 دمید نویا_

 باشه پس بزار ؟ینگام کرد و گفت:جد پرستو

 گذاشت یرانیا لمیف هی نباریگشت و ا دوباره

 آلبالو بود  لویک 51بود  اسمشم  یجالب لمیف

 ارهیاز خدمه گفت که تنقالت ب یکیبه  پرستو

 و بفک و تخمه امدن و گذاشتن جلومون بسیعالمه چ هی با

 امد یبازرگان امیپ لمیف یخان ،که از شانس خوبم وسطا زیدوست داشتم بدونم چطور پرستو زن پرو یلیخ

 دهید یچ رفتیم ادشیاصال آدم  شیطوالن یبازگان امیماهواره و پ ی شبکه
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 سوال بپرسم؟ هیبه پرستو گفتم: رو

 زمیکرد و با لبخند گفت:بپرس عز نگام

 چندسال که.... زیشما و آقا پرو_

 نیشدم که چند یکه چطور من زن آدم یخودت فکر کرد شیاالن حتما پ یبگ یخوایم یچ دونمیم یادامه بدم گفت:اوک نزاشت

 سال ازم بزرگه؟

خان  زیپرو هیچ یدونیبود آخه م تیاذ یلیخ یخان از لحاظ روح زیطالق گرفت پرو یتکون دادم که ادمه داد:مادر حامد وقت سرمو

 شت رو دوست دا یتیواقعا گ

 خب چرا طالقش داد؟_

  ادیهم نم گهیخارج د رهیو م دوزدهیخان پول م زیاز پرو یادیخانم مقدار ز یتیگ دونمیکه من م یاونجور_

 ؟یپس حامد چ_

 گهیحتما براش مهم نبود د_

 چرا رفت؟_

 رفت  یلیچرا و به چه دل دینفهم چوقتیه زمیپرو دونمینم_

 ؟یخب شما چطور باهم آشنا شد_

 اسمتون؟ ی....راست یدونیم_

 سیحـ...آت_

 بود.... کینزد یوا

آدم  دیباالخره با گشتمیاون موقعه ها من دنبال کار م ضیپدر مر هیداشتم منم و  یساده ا یمن زندگ یدونیجون م سیبله آت_

 ارهیدر ب یپول هی

 دنیباشه کار نم میرد پلمیتجربه و از قضا د یدختر تنها و ب هیبه  جایه خوردمیبه در بسته م یول رفتمیهرجا م خالصه

خب رفتن  یول دنیبهم کار نم هیمثل بق نجاهمیمطمئن بودم ا دمیرس زیبه شرکت پرو نکهینبود تا ا یگشتم ول یلیمن خ خالصه

 ساله بود 45زمیسالم بودو پرو 21ضرر نداشت.اون موقعه ها من دنیو پرس

من  یبرا یبودن مطمئن تر شدم کار کیو پ کیش ییجورایبود و همه هم  تیکه چقد پرجمع دمیرفتم شرکتشون و د یوقت

سال  23باهاش بود اونموقعه حامد  خوردحامدمیداشت تو شرکتش دور م دمید زیگرفتم برگردم که پرو می.همونجا تصمستین

که داشتو دوست داشتم  بعد از اون روز  یطرفش اون ابهت رمدوست داشتم ب یجوری دمید یمن وقت نکهیداشت خالصه ا

 تشیکه داشت فقط به خاطر خودش من واقعا عاشق شخص ییزایکنم نه بخاطر پول و چ کیخودمو بهش نزد یجوریتالش کردم 

 زیخوبه هم رابطم با حامد هم با پرو میلیخ میسال که ازدواج کرد 9...االنم یشدم اون عال

 شد؟یپدرتون چ ی،راستیخوبه که خوشحال_

 فت کرد زیو گفت:دوسال بعد از ازدواج منو پرو دیکش یآه

 متاسفم_

 ؟یینجایا یتا ک یممنون،راست_

 حرفا نیو ا یایب دیمن فردا پرواز دارم از لندن زنگ زدن که با_

 یموندیم شتریشد کاش ب فیح_

 مینیب یباز نگران نباش همو م امیم_

 دوارمیام_

 یویت یرو میشروع شد و نگاهمون گرفت لمیف یکه ادامه  میبجثا بود نیهم تو

 دوس داشتم یلیبود خ یخنده دار لمیف

 گذرهیخان به جمعمون اضافه شد و گفت:خوش م زیپرو لمیف بعد

 شونیا نیجان واقعا دختر خوب زیپرو ینکرد یجون زودتر معرف سیجوابشو داد:بله شما چرا آت پرستو

 نیشما لطف دار_

 زد  یکرد و لبخند زنگاهمیپرو

 پرواز دارم 11خان من فردا راس ساعت  زیبهش گفتم:پرو رو

 ؟یزود نیچرا به ا_

 برام آماده کردن طمیخودمو برسونم بل عیسر دیخب از خارج بهم زنگ زدن که با_

 پرستو از شما خوشش امده میموندیم شتریدوست داشتم ب یلیخ نطوریاها که ا_
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 ؟یبمون شترینداره ب یجان راه سیآره آت_

 مونمیم شتریب امیکه ب یبعد یمن بود مطمئن باش دفعه  یسفر سفر کار نیا دوننیم زخانینه پرو_

 میزیباشه عز_

 صبح برسونتون فرودگاه گمیبه حامد م_

 شهیباعث زحمت م_

 دیدرکنارمون باش شتریب میدوست داشت ؟هرچندیامد سمتون جواب داد:نه چه زحمت یخان خود حامد که داشت م زیپرو یبجا

نسبت به  زخانیبود پرو یخوب بود جمع گرم یلیاون شب خ شهخالصهیخب...نم یدوست داشتم ول یلیکه من خ شدیاگه م_

 بودن یشوخ طبح و راحت یلیاردالن خان خ

 داشت ینیسنگ یفضا یادیاونجا ز کردیفرق م یلیخ اییسنا یخونه با خونه  نیا طیمح کال

 خواب یبرا میگفتم و رفت ریبود که شب بخ میو ن 11حول حوش  ساعت

 به امروز فکر کردم دمیتخت دارز کش رو

 کنم؟ کاریبرم اونجا حاال چ ایرفت با آر ادمیاون زن افتادماوووووف اصال  یغایاون ساختمون و ج ادی هوی

 بهتره یلیخ نطوریبگه ا ایکه به آر گمیافتادم خوبه به اون م انیهمون شا ایآرش  ای

 شناسه؟یاز کجا م تارویحامد ب نکهیمجهول بود ا یزیچیهنوز برام  یول

 شد و خوابم برد نیفکرا بودم که چشام سنگ نیهم تو

 

 چشم باز کنم برداشتم و صداشو حفه کردم نکهیبدون ا میگوش یباصدا

 شد ریبود اوه د مین 1به ساعت نگاه کردم  دمیپروارم از جام پر یادآوریبا  هوی

 نییلباسامو گذاشتم تو چمدون و رفتم پاتند دست و صورتمو شستم و  تند

 ؟یریم یگفت:واقعا دار یحالت گرفته ا هیپرستو با  دنیمنو د یبودن از وقت نییپا همه

 پس اخم نکن  امیحتما ب دمیقول م یول زمیو گفتم:آره عز دمشیبوس رفتمو

 بستن قرارداد یبرا دیمنتظر ما باش دمتونیخان و گفتم:خوشحال شدم د زیزد و رو کردم به پرو یلبخند

 صبرانه منتظرم یحتما ب_

 میو تا فرودگاه مذکور ساکت بد میشد نیبا حامد سوار ماش خالصه

 نیلطف کرد یلیممنون خ زیرو حامد کردم و گفتم:بابات همه چ میدیساعت رس میاز حدود ن بهد

 کنمیخواهش م_

 یبا نمتونیب یبعد م گهیمن برم د_

 دارید دیبه ام_

برداشتم و زنگ  ویراحت شد گوش المیخ یلن شلوغ بود پشت سرمو نگاه کردم تا از رفتن حامد مطمئن شم وقتداخل سا رفتم

 که پوپک بهم زنگ زده بود یزدم به شماره ا

 برداشت:الو یچند بود کس با

 شما؟ دیالو ببخش_

 یپرس یاز من م یتو زندگ زد_

 گفتم:حنام  مانیپ دمیصداش فهم از

 ؟ییکجا_

 فرودگاه_

 دنبالت امیبمون االن م یاوک_

 باشه_

 کرد  قطع

 منتظر موندم  یصندل یرو نشستم

 دارن یمعلوم سفر دور گرفتنیم یخدافظ زاشونیکه داشتن از عز کردمینگاه م یمردم به

 شناسش؟ یحامد از کجا م یعنی تایذهنم رفت سمت ب دوباره

 دوست دخترشه؟ نکنه

 بود یفرار یکال از همه چ شدیم میقا نیدیبچه مثبت خانواده بودپسر که م تایحرف خندم گرفت آخه ب نیا از

 شناسه؟یحامد از کجا م یول
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 شدم ونهیجمله رو با خودم تکرار کردم د نیانقد ا اه

 چشم تو چشم شدم مانیسرمو گرفتم باال که با پ ستادهیباال سرم ا یکس نکهیاحساس ا با

 جام بلند شد و سالم کرد که با سر جواب داد از

 تحمل کنم؟ نویا دیدوباره با اووووووف

 میگفت:بر تیجد با

 خشک حاال سپهر بهتر  یادیز مانیپ نیا ستیدنبالش راه افتادم واقعا اصال آدم ن منم

 کنهیپنهان م شویشخص نیا یسپهر اون مهربون ول یآخ

 ؟یکنینگاه کردم بهش گفتم:ضبطتو روشن نم ردکیم یداشت رانندگ تیکه با جد مانیپ به

 نه_

  سیخس شششیا_

  کردیقبول م یکه بشنوه گفتم:حاال اگه حامد بود به راحت یلب طور ریز

 ذاشت؟یتا ابروشو داد باال و گفت:حامد واست آهنگ م هیبهم کرد و  ینگاه

 به شما چه؟_

 به من همه چه_

 برو بابا_

 سمیخس یفکر نکن نکهیکرد و دست برد و ضبط روشن کرد و گفت:فقط بخاطر ا یاخم

 بله_

 کردم یبود باهاش همخون یخوب آهنگ

 من به حس تو مث نماز عاشقاست(( ازین

 حساب عاشقا از همه آدما جداست گنیم

 شدمیتموم جاده ها هم قدم تو م یوقت

 من ریتو به غ ینگفت برا یترانه ا یشکیه

 من ریغتو به  یبرا

 من ریتو به غ یبرا

 کنهیبارون چشم تو چشم منم تر م یوقت

 کنهیگونه ها دردمو بدتر م یرو زهیریم

 ییکه تو خود تو یاز تو تا وقت شهینم یچیه

 ییاون که رها شده تو رشمیکه من اس یاون

 من به حس تو مث نماز عاشقاست ازین ییاون که رها شده تو رشمیکه من اس یاون

 حساب عاشقا از همه آدما جداست گنیم

 شدمیتموم جاده ها هم قدم تو م یوقت

 من ریتو به غ ینگفت برا یترانه ا یشکیه

 من ریتو به غ یبرا

 من ریتو به غ یبرا

 کنهیبارون چشم تو چشم منم تر م یوقت

 کنهیگونه ها دردمو بدتر م یرو زهیریم

 ییکه تو خود تو یاز تو تا وقت شهینم یچیه

 ییاون که رها شده تو رشمیمن اس که یاون

 ((ییاون که رها شده تو رشمیکه من اس یاون

 

 ؟یکنیم یقشنگه که همخون یلیصدات خ یکنیرو بهم گفت:فکر م مانیآهنگ پ بعد

 تو خوبه؟ یاونش به خودم مربوط بعدشم صدا_

 آره_

 اعتماد بنفس_

 قتیحق ستیهه اعتماد بنفس ن_
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 من اصال با تو حرف ندارم_

 کردیتو گوشم بود عصابمو خراب م زتیو زیو یفقط صدا ستمیمنم کشت مرده تو ن_

 اعصابت خرابه یتو که ه_

 یطرف یبا ک دامیامروز حالم خوبه وگرنه نشونت م فیح_

 میدیشو رس ادهیهم پ حاال

 عجب! میدیرس یک دمینفهم اصال

 آرش بود دمیکه د ویکس نیشدم اول اییشدم و وارد عمارت سنا ادهیپ نیماش از

 شدم و رفتم داخل الیخیبزنم پس ب یبهش حرف تونستمیباهام بود نم مانیکرد که جوابشو دادم چون پ یسالم

  ؟یافتاده تو بغلم نگاه که کردم پوپک بود یجسم هی دمید هوی

 یچته وحش_

 تا ابراز عالقه کنم یایمنو بگو چقد منتظر بودم ب شعوریب یخودت یو گفت:وحش رونیبغلم امد ب از

 ؟ینطوریکردم و گفتم:ا یخنده ا نک

 چخبر ؟ نمیخب حاال بگو بب_

  یخبر سالمت_

 م؟ینیحنا خانمو بب نیما هم ا یزاریجون نم یپوپ_

 سپهر بود یصدا یا

  ؟یچند بار گفتم بهم نگو پوپ_

 زنمیمن بازم حرف خودمو م یو گفت:تو بگو ول دیپوپک بوس یامد و گونه  سپهر

 بهش کرد  یششششیا هی پوپکم

 افتادم  نمیهام ادی کردیبا لبخند نگاهشون م منم

 االن بهش فکر کنم دینبا نه

 دلم برات تنگ شده بود خانم شجاع یلیبغلم کرد و گفت:خ یبه آروم سپهر

 یمرس_

 که اردالن خان امد... میگفتیو م میدور هم بود ییبعد از خوش امد گو خالصه

 

 کردم  فیطور خالصه براشون تعر اون روز به انیجر

 حرفام تمام شد  نکهیبعد ا دادیبا دقت گوش م اونم

 سوزونهیبرام دل م نمیبابا خودم کم درد دارم ا یکردم که احساس کردم اشک تو چشماشه ا نگاهش

  یاسرار کرد نکهیبخاطر ا یبرام دل بسوزن نکهیحرفا رو زدم نه بخاطر ا نینگام نکن ا نطوریا_

 نه من....من فقط....متاسفم برات_

 نداره آب از سرم گذشته  گهیتاسف د یمن جا یزندگ یمتاسف باش خوادینم_

 رونیگفتم و بلند شدم و از اتاقش زدم ب نویا

  شمیو ناراحت م یافتادم عصب یاونا م ایبود واقعا هروقت  ختهیگرفته بود اعصابم بهم ر حالم

 منو تنها گذاشتن  نکهیحت از اترکم کردن و نارا نکهیاز ا یعصب

 نکنه واقعا منو دوست نداشتن؟ گمیخودم م شیپ شهیهم

 نداشتن؟ واقعا

 تورو ببرن مگه رفتن سفر ؟ توننیاونا هم نم یخل اونا مردن مردن تو زنده ا ی:دختره گفتیاز درون م یکی

 

 من  یب ینداره سفر انیکه پا یسفر هی یسفر ابد هی!آره رفتن سفر هه

 دست خودم نبود  یباشم ول فیانقد ضع خوامیکنم نم هیگر نخواستم

 خانواده هم درد ناکه اونوقت من یاز اعضا یکی یدست دادن حت از

 ....کنهیم یعصب یلیمنو خ نیواقعا شاد بودم اونا رفتن ا یوقت میزندگ یمرحله  نیتاشون باهم از دست دادم در بهتر سه

 خواستنیاونا منو نم نکهیا داشتمینگه مکلمه خودمو سر پا  هیبا  شهیهم

 که..... خواستنیم اگه

 داشته باشم  یکار خوامینم گهید یعنی....یعنیندارم  یکار گجهیمنو گرفت منم باهاش د یزایخدا عز اون
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 ندارم ییخدا گهیکه من د نهیو.....همه و همه فقط بخاطر ا یشراب و مهمان اون

 ....کجاست؟؟یخدا دارم ول نه

 عمرم تنها گذاشت  یلحظه  نیکجاست؟اون خدا کجاست که من ....که منو تو بهتر یول یدار گنیم همه

 یستیوقته ن یلیخ یستی...نخدا

  ینیب یمنو نم یباش یخواینم یستیمن ن یتو برا یستیمن ن یبرا یول یهست

 رفته  ادتیهمه بند گم شدم منو  نیا نیب من

 رفته..... ادتی آره

  رمیآروم کردن اعصابم رفتم دوش بگ یبرا

 برداشتم و رفتم حمام لباس

 در حال خشک کردن موهام بودم ه در اتاقم زدهخ شد  ونیبعد از حمام زدم ب ساعتی

 دییبفرما_

 گفتن صداتون کنم مانیساله باشه رو بهم گفت:خانم نهار آمادس آقا پ 22 خوردیدختر جوون بهش م هی

 امیباشه برو م_

 جمع بودن ینهار خور زیهمه دور م رونیاز اتاق خارج شد منم بعد از خشک کردن موهام رفتم ب دیخشبب هی با

 ؟یعنیبود کجاست  یاردالن خان خال یجا فقط

 بود! نجایا شیپ ساعتی نیکه هم اون

 رفتم و نشست و مشغول غذا خورن بودم لیخیب

 م همه مشغول بودنبه جمع انداخت ینگاه کردمیخودم حس م یرو ینگاه کس ینیسنگ

 کنم؟یاشتباه م یعنیبود؟ یک پس

 کارت دارم ایب یعنیعالمت داد که  کنمینگاهش م دید یوقت کردیخورد به آرش که داشت نگاهم م چشمم

 رونیرفتم ب یهوا خور ینامحسوس سرمو تکون دادم و بعد از تمام شدن غذام به بهونه  یلیخ منم

 شده؟یبود و گفتم:چ ستادهیا یآرش که گوشه ا شیپ رفتم

 رمیخواستم ازت اطالعات بگ_

 ؟یاز ک_

 یحشمت یاز خونه _

 نبود یخاص زیچ یچیاهاه_

 اها باشه_

 یبهش گفتم:راست عیاون ساختمون افتادم سر ادیبره که  خواست

 بله؟_

 یبیعج یبودم صدا کشینزد یساختمون هست که وقت هیاونجا  یباال تر در کگلبه ا کمی یحشمت یبگو بره ته باغ خونه  ایبه آر_

 امد یم رونیازش ب

 ؟یمثال چ_

 زن  هی عیج_

 تا ابروش اندخت باال و رفت تو فکر  هی

 گمیم هشیبعد گفت:باش ب کمی

 رو به رو شدم مانیبرخورد کردم سرمو گرفتم باال که با پ یفاصله گرفتم و رفتم سمت عمارت که با کس ازش

 د؟یدار یبله کار_

 ییجا میبر دیبا_

 کجا؟_

 یفهمیم ایدنبالم ب_

 یانداز ریسالن ت میریم میرفتم که متوجه شدم دار دنبالش

 زنهیم بیعج کمیکنم  یقیتحق هیسالن  نیا یدرباره  دیبا

 خبر نداره؟ نجایچطور آرش از ا آخه

 رمیازت امتحان بگ دیبرو با ایرو بهم گفت:ب مانیداخل سالن و پ میرفت

 اما من که..._
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 وسط حرفمو گفت:بروو  دیپر

 کیو اسلحه رو گرفتم و نشونه گرفتم و شل گاهیتو جا ستادمیرفتم و ا اجبارا

  ستمیاشاره داد باا مانیکردم که باالخره پ کیستا شل دو

 به هف نخورد  میکیسه تا  ازیبهم گفت:واقعا افتضاح رو

 ستمیخب من که گفتم بلد ن_

 یش یهفته حرفه ا هیتو  دیبده با ادیاز فردا کامال فشرده بهت  گمیبه سپهر م یریبگ ادی دیبا_

 چشم_

 حاال هم برو_

 ن؟یایشما نم_

 ؟ برو یمن دار کاریتو چ_

 تیشخصیب یجملشو گفت کال تعادل نداره عصب نیا یحالت عصب با

 سالن خارج شدم و رفتم سمت عمارت از

 چش بود؟ نیتو فکر بود وااا ا دایشد دمیکه شدم سپهر د داخل

 نبود ایدن نیاصال تو ا یکنارش و روبه روش نشستم و صداش کدم ول رفتم

 نشون نداد یواکنش یصداش کردم ول چندبار

 به شونش که به خودش امد  زدم

  یغرق نش_

 زد و گفت:نه شنا بلدم ینیغمگ لبخند

 شده؟ یزیچ_

 نه_

 بود یدروغ قشنگ_

 گمیم یجد_

 ؟یانقد تو خودت بود یچیواسه ه_

 گفتن نداره_

 بگو_

 ؟یبشنو یخوایم یمطمئن_

 به عالمت آره تکون دادم سرمو

 بهت گفتم مادمو کشتن؟ ادتی_

 کشتش؟ یک یدونیسرمو تکون دادم که ادامه داد:م دوباره

 نه_

پوپک  مانیمن پ میبود یشاد ینگاه نکن ما قبال خانواده  نطوریبود مارو ا یدوست داشتم حنا،اون واقعا زن عال یلیمن مادرمو خ_

هممون ما واقعا مادر دوست  یبود برا یمادر فرستادن برامون اون شب واقعا شب عذاب اورد یکه جنازه  یپدر تا وقت یحت

 مادرم به دست.... دمیشکستم فهم نیا زحنا ا یدونیم میعاشقش بود میداشت

 یمن واقعا دوستش داشتم ول دمشیپرستیکه من عاشقانه م یبعد دوباره ادامه داد:بدست دختر کمیو  نییانداخت پا سرشو

بعد از  رمیکسمو بکشه؟قسم خوردم ازش انتقام بگ نیتر زیکار اون بود ازش متنفر شدم اون چطور تونست عز دمیفهم یوقت

 گفت؟ یچ یدونیچرا؟م دمیپرس ازشرفتم باال سرش و  مشیو گرفت میسه ماه ردشو زد

 برن نیاز ب دیگفت هرزه ها با اون

 نیبه مادر مردم توه نکهیخالصش کردم تحمل ا ریت هیگفت همونجا  نویا یچقد سخته؟وقت یدونیمادر پاک من گفت هرزه م به

 و تند خو یآدم عصب هیکه هستم  ینیواقعا از اون روز به بعد شدم ا یکنن و نداشتم ول

 

 دلم بزارم؟ یکجا گهید نویا دهیو نشن دهیند یزایحق چ به

 ن؟یک گهید نایمن ا یخدا یواکشت؟ عشقش؟مادرشو

  دیکشیعذاب م نطوریا دیبود نبا یسپهر پسر مهربون و دوست داشنت یول

 بگم بهت یچ دونمینم_

 تنهام بزار کنمیفقط خواهش م یچیه_



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 63 

 

 تکون دادم و از کنارش رفتم.... سرمو

 

 تخت یو دمیتو اتاقم و دراز کش رفتم

 بیدارن واقعا عج یآمادا چه زندگ واقعا

 روزگار یه

 فکر سپهر و حرفاش بودم که خوابم برد  تو

 

 بود  میو ن 5ساعت  دمیشدم ساعتو نگاه کردم اووووف چقد خوب داریچقد گذشت که از خواب ب دونمینم

 نبود  یکس نییخودمو مرتب کردم و رفتم پا کمیشدم   بلند

 پس کجان؟ بهیعج

 کین کیانگار امده پ لکسیه رمازونگاه چ سیهه پل یویت یکه لم داد بود پا دمید آرش

 واقعا که نچ نچ نچ تیکه مامور ستین الشیخ نیع اصال

 یلکسیر یلینشستم و گفتم:واقعا خ ششیپ رفتم

 تعجب نگام کرد و گفت:چطور؟ با

  ؟یویپا ت یواسه من لم داد ستین التیخ نیچرا ع ؟پسیستین تیمگه مامور_

 کنم؟ کاریچ یگیو گفت:م دیخند

 کجان؟ هیبق نمیبگو بب الیخیب یچیه_

 ن؟یک هیبق_

 خونه  نیافراد ا_

 فک کنم رونیکه ب مانمیدارن پ فیسپهر که خوابه،پوپک خانمم که دانشگاه تشر_

 ؟یگفت ایبه آر یاها راست_

 ریآره گفتم گفت اگه بتونه م ؟هااایچ_

 ؟یینجایا یتو از ک یاها راست_

 هست یسالی_

 سال؟یتعجب گفتم: با

 اهوم_

 ؟یکرد کاریچ سالی نیبعد تو ا_

 بکنم خودم تنها؟ تونستمیم کاریچ_

 وااا _

 واال_

 یتنبل یلیواقعا که خ_

 مانع شد مانیپ یجواب بده که صدا خواست

 اتاقم کارت دارم ایکردم ستش که گفت:ب رومو

 چشم_

 تا امر کنن جناب  ستادمیشدم و دنبالش رفتم تو اتاقش و در بستم ا بلند

 یدار تیگفت:مامور شیصندل ینشست رو یوقت

 ت؟یمامور_

 یاریمدرک برامون ب یسری یبر دیآره با_

 از کجا؟_

 نجایبرگه بهم داد و گفت:از ا هی

 ن؟یاریمدارک ب نیتونیگفتم:خودتون نم مانیبهش نکردم رو به پ ینگاه یرو گرفتم ول برگه

 نه_

 چرا؟_

 انقد سوال نکن یاریب یبر دیچون تو با_

 دن؟یبرم بهم م یعنی_
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 شیبدزد دیزد و گفت:با یپوزخند

 تعجب گفتم:بدزدم؟ با

 آره _

 اما...._

 استراحت کنم خوامیم رونیحاال هم برو ب ستیاما و گر توش ن یبر دیبزنم گفت:با ینذاشت حرف_

 بداخالق تیشخصیب شششیا

 و رفتم اتاق خودم رونیاتاق زدم ب از

 که اسم شرکت خوندم دهنم باز موند یآدرس نگاه کردم وقت به

 !تونمیکه....نه نه من نم نیا

 

 آدرس خوندم همون بود یبرگه  گهید چندبار

 چرا؟ نجا؟آخهیبرم ا دیمن با یعنی

 ازشون نداشتم یوقت بود خبر یلیشرکت شهاب پسر عمم بودکه خ آدرس

 ؟یاونجا بگم چ برم

 و تندخو  یعصب هیجوریکه کال اخالق نداره  شهابم

 داشتن  کیتو ج کیبود چقد باهم ج نمیهام یمیصم دوست

 یبدوزد ویمدک دیافتادم که گفت با مانیحرف پ ادی

 کنم؟ یمن از پسر همم دوزد یعنی

 گن؟یم یچ مردم

 زنهیم ریبا ت مویس شناسمیکه من م یاونجا؟اون شهاب دنیمن برم رام م اصال

 کردمیحس م نجوریامد البته من ا یاز من خوشش نم کال

 ؟یبلند شم برم اونجا که چ کارهیآخه  یول

 ازش که نگو ادیانقد بدم م تهیاون عفر شششیخواهرشم اونجاست ا تازه

 اه اه افشینبود با اون ق نیریخودش تلخ بود اصال ش یبود ول نیریخواهرش ش اسم

 عمله همش

  ادیخب من ازش خوشم نم یفقط دماغشو عمل کرده بود ول شییخدا البته

 برم اونجا  دیبا شهیباورم نم یوا

 که نرم اونم که از همه بدتر کنهیبگم قبول نم مانمیبه پ اگه

 کنم؟       کاریاوووف حاال چ   

 کنم که بزاره نرم یراض مانیپ یجوری دیبا

 که گفت رفتم داخل یدییو با بفرما مانیشدم و رفتم ست اتاق پ بلند

 شده؟ یزیگفت:چ دیمنو د یبود سرشو بلند کرد و وقت زشیم پشت

 بگم اممممم خواستمی....میم....من م_

 گفت:د جون بکن کالفه

 نرم؟ تیمامور نیبه ا شهیم_

 شهیتو همو و گفت:نه نم دیکش اخماشو

 د؟یفرستیرو م گهید یکیخب چرا _

 یبر دیچون دستور پدر که تو با_

 اما...._

 که گفتم حاال گمشو نیهم گهیزد:بسه د داد

 آشغال نکبت یگمشد شعوریب شششیا

 امدم اونجا؟ یچ یکنم بگم برا کاریاز اتاقش اوووووف حاال چس رونیب رفتم

 ولیلبم ا یامد رو یکه امد تو ذهنم لبخند یفکر با

 شک نکنن.... نطوریا دیکار امدم شا یبگم برا دیراه با نیبهتر

 خوب باشه  دیخونه شا نیگشتن تو ا کمی نییپا رفتم
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 شده کیهوا تار دمیبود که به خودم که امدم دچقد گذشته  دونمینم

 عمارت برگشتم

 ؟یکنیم کاریمبل و چندتا برگه جلوش بود رفتم طرفشو گفتم:به پوپک خانم چ یکه نشسته بود رو دمید پوپک

 اووووف کنهیم تمیداره اذ گهینامم بخدا د انیحانا دور پا یزد و گفت:وا یبهم کرد و لبخند ینگاه

 یتونیکه م دونمیمن م یتونینداره تو م بیع_

 خدا کنه_

 زمیعز کنمیحتما بگو اگه بتونم حتما کمکت م یاگه کمک خواست_

 باشه ممنون ازت_

 شدم که برم بهتره مزاحمش نشم راحتر به کارش برسه بلند

 تیبرم مامور یبدونم ک دیبا مانیطرف اتاق پ رفتم

 رفتم داخل دشییزدم و با بفرما در

 ت؟یمامور نیبرم به ا دیبا یمعلوم بود رفته حمام رو بهش گفتم:قربان ک ردکیموهاشو خشک م داشت

 شرکتش یریبهم نگاه کرد و گفت:فردا صبح م نهیتو آ از

 چشم_

 گفت:خانم شام آمادس دیمنو د یوقت دمیخدمه رو د هیکه  رونیاتاقش زدم ب از

 یاوک_

 مانیاونم رفتم اتاق پ نییرفتم پا من

 بود  زیسر م پوپک

 ؟ییرو به رو گفتم:تنها نشستم

 کنم؟ کاریچ_

 اردالن خان کجا؟_

 میپرسیما هم نم رهیکجا م گهینم چوقتیحنا پدر ه یدونیم دونمیواال نم_

 اها_

 میسکوت کرد مانیسپهر و پ باورد

  میرو که اوردن مشغول شد غذا

 نامت در چه حاله؟ انیرو به پوپک گفت:خشگله پا سپهر

  کنهیداره خستم م گهیدورشم داداش د چیه_

 ارتمیدر بست در اخت یوروجک کمک خواست_

 ممنون_

  خوردیغذا م لکسیر یلینگاه کردم که خ مانیپ به

 با پوپک مثل سپهر حرف بزنه.... مانیپ دمیند چیه

 

 نامه انیپا ریپوپکم که درگ یویت یاز شام رفتم پا بعد

 ادیبودم که احساس کردم خواب م یویت انیبود پا یدوساعت حدود

 اتاقم که بخوابم رفتم

  کردمیفردا که قرار با شهاب و اون خواهر تلخش رو به رو شم فکر م به

 !دنینشون م یچه واکنش دونمینم واقعا

 دمیبستم خواب چشامو

 

 شدم داریب یخانم خانم گفتن کس یبا صدا صبح

 دمیکه باز کردم خدمه رو د چشامو

 شده؟ ی:چگفتم

 کنم دارتونیگفتن ب مانیآقا پ_

 اها باشه تو برو _

 چشم _
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 رونیگفت و از اتاق زد ب نویا

 صبحانه خوردم واقعا گرسنم بود نییدست و صورتم رفتم پا یبعد شست و شو منم

 یبر دیباشه با ادتهیکه بهم گفت: دمید مانیپ

 ادمهیباشه _

 صبحانه خوردم و دوباره رفتم تو اتاقم تا آماده شم کمیرفتم   

  نییاز آماده شدن رفتم پا بعد

 بخون تو راه نویا ایفقط ب رسونتیگفت:آرش م دمید ینشسته بود وقت مانیپ

 برگه سمتم گرفت هی

 و از سالن خارج شدم گرفتمش

 بود شدم و اونم سوار شد و حرکت کرد ستادیکه آرش کنارش ا ینیماش سوار

 مال پسر عمم میریم میکه دار یبهش گفتم:اون شرکت ور

  کردیگرد شده نگام م یباچشا

 ؟یکن کاریچ یخوای:حاال مگفت

 بکنم تونمیم کاریچ گهیبرم د دیبا یچیه_

 

 نگفت  یزیتکون داد و چ سرشو

  میدیبعد رس کمی

 یموفق ش دوارمیبهم گفت:ام رو

 یمرس_

 بود یبود نگاه کردم واقعا شرکت شک یبرج بزرگ هیشدم و به رو به رو که  ادهیپ

 مشغول کار بودن یقیداخل همه به طر رفتم

 کچاست سیکه اتاق رئ دونستمیم نجایکه قبال امده بودم ا ییاونجا از

 رفتم اونجا میمسق

 د؟یکار دار یگفت:با ک دمید یجا نداشت وقت گهیکرده بود که د شیکه دختر بود که ماشاال انقد آرا شیمنش

 هستش؟ سیبا رئ_

 ن؟یداشت یوقت قبل یبله ول_

 نه بگو حنا امده_

 گنیامدن م یخانم هی سیگفت:رئ قعهیبرداشت و زنگ زد اتاق شهاب بهد چند یبهم انداخت و گوش یدار ینگاه معن هی

 اسمشون حناست

 بله چشم_

 داخل دییرو بهم گفت:بفرما دختره

 تکون دادم ورفتم طرف در  سرمو

 به در زدم و رفتم داخل یا تقه

 و نافذ زیسالم دادم سرشو گرفت باال و نگام کرد هنوز همون نگاه داشت ت یکارش بود وقت مشغول

 خب ترسناکم بود یبود ول یپسر جذاب شهاب

 ؟یامد نجایچه عجب شما به ا ییگفت:به به دختر دا دمید یوقت

 خواستم باهات حرف بزنم_

 نیبش یعد از دوسال؟هه اوکتا ابروشو داد باال و گفت:ب هی

 و گفت:خب بفرما  نشستم

  زدیخشک م یلیخ حرفاشو

 کار یامدم برا_

 تعجب گفت:کار؟ با

 بله کار_

 نجا؟یا_

 آره اگه بشه_
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 ؟یبه فکر کار افتاد شدهیچ_

 گهیافتادم د_

 یتا استخدام ش یاریبرام ب دیخوبه مدارکتو با_

 حله؟ ارمیب یعنی_

 نه ای خورنیبدرد م نمیتا بب اریاول ب_

 یاوک_

 

 سایشدم که برم گفت:وا بلند

 و برگشتم سمتش ستادمیا

 ؟یطرفمو و گفت:فکر نکن من خرم اوک امد

 ه؟یمنظورت چ_

 ؟یدار ازیتو؟تو اصال به کار ن یهه خنده داره کار برا ؟کار؟یواسه چ نجایا یامد یبلند شد کارهیمنظورم واضح ست _

 سرگرم شم خوامیم یندارم ول ازین_

 ؟یسرگرم ش یخوایجالبه که م_

 بله_

 دلتون زد؟ ای یسرگرم نبود یو خوشگذرون یو مهمان ایبا اون پارت_

 دونست؟یاز کجا م نیا

 ؟یدونیتو از کجا م_

 مراقبت نباشم شهینم لیدل یول ادیخوشم ازت نم ادیدرسته ز ینیمن ازت خبر ندارم؟تو خواهر هام یهه فکر کرد_

 یدییپا یکه منو م یکرد خودیتو ب نکهیبه مراقبت ندارم دوم ا ازیمن ن نکهیاول ا_

 دارم ادیتورو بپام؟نه کوچو من آدم ز کاریمن انقد ب یفکر کرد_

 دنبالم باشه یکس ادیخب برحال خوش نم_

 دمیکه خودم دوست داشته باشم انجام م یکار کنمیتو عمل نم ی قهیمن به باب سل_

 بکن یخوایم یهر غلط_

 گفت:صبر کن یو وحشتناک یعصب یبرم که با صدا خواستم

 ؟یگفت:خونتون عوض کرد ستادمیا دید یوقت

 ؟یدونینم یعنیمراقبم  یآدم گذاشت یگیهه مگه تو نم_

 دونهیخدا م ییحاال کجا یریوقته اون خونه نم یلیخ دونمینه نم_

 نداره یربط چیبه تو ه_

 خفه شو_

 یروان یسمیادس رونینگاهش کردم و از اتاق زدم ب یعصب

 خودشم مشکل داره کثافت با

 ستادمیا تهیعفر یکه با صدا رفتمیم داشتم

 ؟ییحنا تو_

 

 دمتیوقت بود ند یلیخ نیزدم و گفتم:شر یاصال حوصلشو نداشتم رومو کردم طرفشو خنده مصلحت اووف

 ؟یچقد عوض شد زمیعز یگفت:وا رونیو بغلش کردم و از بلغش که امدم ب رفتم

 نطوریتوام هم_

 افتاده؟ ینجا؟اتفاقیا یامد شدهیچ_

 کار امدم ینه به شهاب گفتم برا_

 تا ابرو داد باال و گفت:کار؟ هی

 اهوم کار_

 ؟یدست بکش ایو پارت یاز اون مهمان یگرفت میچه جالب پس تصم_

 چه؟ نایمن خبر دارن واقعا موندم آخه به ا یانگار همه از زندگ یوا

 ندارم یمهمان یحوصله  گهیآره خب د_
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 ستیخوب ن نجایا میتو اتاق باهم حرف بزن میبر ایب زمیاها،عز_

 خدافظ میکنیمفصال باهم صحبت م امیبرم فردا م دیجان من با رنینه ش_

 از شرکت که خارج شدم یمنتظر جواب باشم رفتم سمت خروج نکهیا بدون

 اییسنا یگرفت و رفتم خونه  دربست

 سرمونن د؟پشتیشناسیشما م نیکه رانند بهم گفت:خانم اون ماش میراه بود تو

 به پشت سرم کردم  ینگاه

 دنبالمونن؟ یگفتم:از ک و

 نیسوار شد یفکر کنم از وقت_

 ممنون شمیم ادهیپ جایکار شهاب رو به رانند گفتم:آقا من همن دمیفهم

 نداره؟ یدخترم؟خطر یمطمئن_

 ممنون دینه شما نگران نباش_

 رو ادهیپول حساب کردم و راه افتادم تو پ تادسیا یوقت

 حاال چطور از دستش خالص شم یبود وا بمیدر تعق نیاون ماش همچنان

 کردم و رفتم تو پارک ادیکه رو به روم بود شدم سرعتمو ز یپارک متوجه

 دمییدویداشتم م گهیشد منم د ادیازش پ یکیو  ستادیا نیماش اون

 بفهمن من مقصدم کجاست دینبا

 جلوم ترمز کرد نیماش هیبه در دوم پارک که  دمیرس

 بهم:زود سوار شو تا نکشتمت دیبود غر یعصب میلیبود که خ  مانیکه کردم پ دقت

 سوار شدم و حرکت کرد عیسر

 تر برو واشیبهش بگم  یحت دمیترسیبود که م یاحساس خطر کردم انقد عصب روندیتند م یلیخ

 هنوز زندم خوشحال بودم نکهیاز ا ستادیا نیچقد گذشت که ماش دونمینم

 کردن؟یم بمیتعق دیفهم یعنی هیانقد عصب مانیچرا پ دونستمینم یول

 ....گهید دهیفهم حتما

 

 :بتمرگ سر جاتدیشم که غر ادهیپ خواستم

 نشستم

 ؟یکا...کارم د...دار_

 تو هم یبا اخما یجد یلیکرد خ نگاهم

 بودن دنبالت؟ ی:اون پدر سگا کگفت

 دونمینم...م_

 ختنیمحکم زد تو دهنم که فکر کنم دندونام ر چنان

 بودن؟ یبه من دروغ نگو آشغال گفتم اونا ک_

 شده بود یخون لبم

 ...پ...پسر ع...عمم بودنیگفتم:اونا....او...اونا آ...آدما یلرزون یصدا با

 ه؟یکدوم خر گهیپسر عمت د_

 برم....ازش نی...که...گفت...گفت یهمون_

 لته؟یاون فام یزودتر بگ یمردیمدم،یبسه فهم_

 ندادم یجواب

 نییبرو پا_

 تنها باشم دیپوپک صدام کرد گوش ندادم با یراست رفتن سمت اتاقم هرچ هیو  نییپا رفتم

 یبهداشت سیتخت و رفتم سمت سرو یبرت کردم رو فمویاتاق به شدت بستم و ک در

 بود یبه خودم نگاه کردم دهنم خون نهیآ تو

 رونیزدم و امدم ب یآب

 پرت کردم سر تخت خودمو

 به اون چه؟ د؟اصالییپایمنو م دیفکر بودم که چرا شهاب با تو



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 69 

 

 فقط بخاطر اون؟ یعنین؟یبخاطر هام فقط

 با من اونطور حرف زد؟ یاون با چه جرئت اصال

 ستین یآدم نرمال کال

 شهاب دوست داشتن لیفام یافتادم اکثر دخترا میقد ادی

 نیشهاب هم هام هم

  دمیترسیبودنم که از اون به شدت م یمن تنها فرد و

 کردمیلرز م دمشیدیم یناخودآگا وقت یبود ول یچ یترسم برا مینفهم چوقتمیه

 کردمیخودمو ازش پنهان م شهیهم

 کردمیم یچقد باهاش شوخ دمشیوقت بود ند یلیخ عمه

 مهربون بود یلیبود خ یمن زن خوب ی عمه

 یدوست داشنت البته

 

 گذشته بازم خاطرات  بازم

  کردمیم یخاطرات بود که ازشون دور نیهم بخاطر

 اجارا باهاشون رو به رو شم دیبا حاال

 چرا؟

 فکرا آزاد کنم نیافکارم از ا دیبا رونیبلند شدم برم ب الیخیب

  نییپا رفتم

 نامت تمام شد؟ انیرفتم سمتشو گفتم:به به خانم پا کردیتماشا م یویکه داشت ت دمید پوپک

 ؟یصدات کردم جواب نداد یشدم چرا هرچ ؟نگرانتیا حنا خوب_

 بود ریفکرم درگ کمی دیببخش_

 کرده؟ تتیبهت گفته؟اذ یزیچ مانی:پدیپرس مشکوک

 ؟یکردینگاه م یداشت یچ نمینشده،بگو بب یزینه چ_

 لباحا یلیخ لمشیف نیبش ایحنا ب ایب یوا_

 هست؟ یچ_

 نالزیاورج_

 نمشیبب خواستمیوقت بود م یلیخ یوا ؟یگیم یجد_

 ه؟یدرباره چ یدنیم_

 دمشیند یول یآره تا حدود_

 نیبش ایاها باشه پس ب_

 هیجالب لمیقشنگ بود کال ف یلیخ میدید الیسر نیاز ا یقسمت نشستمو

 که اردالن خان وارد سالن شد میدادیو چهره هاشون نظر م گراشیدرباره باز میمنو پوپک نشست لمیاز تمام شدن ف بعد

  میداد یو همزمان منو پوپک سالم میورودش بلند شد با

 با سر جوابمون داد که

 انیصدا بزن ب مانیو رو به خدمه گفت:برو سپهر و پ نشست

 بله آقا_

 خدمه رفت اون

 ؟یکه بهت سپرده شد انجام داد یرو بهم گفت:کار اردالن

 دیکه گفته بود ییامروز رفتم جا ینه هنوز ول_

 مفهومه؟ یوقت ندار شتریهفته ب کی_

 بله_

 حرف بزنم یبا پسرا خصوص خوامیم دیخوبه حاال بر_

  میو از سالن خارج شد میگفت یبا هم چشم هردو

 رفت اتاق خودش یهرک و

 بوده که مارو مرخص کردن؟ یچه حرف مهم یعنی
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 باشه! یمهم زیچ دیبا

 

 هیچ انیهرطور شده بفهمم که ج دیتحمل کنم با نستمنتو

  رونیشدم از اتاق زدم ب بلند

 سالن شدم  کیو نزد نییپله ها امدم پا از

 کردم زیو گوشامو ت ننمیکه نب ستادمیا ییجا

 امد یواضح اردالن خان م یصدا

 دخترشه نیکن مطمئنم ا قیدربارش تحق_

 ؟یاما پدر اگه اون بفهمه چ_

 سپهر بود یصدا نیا

 خورهیبدرد ما م یلیاگه اون دخترش باشه خ میکن نکاریا انهیمخف دیبا_

 شد ریفکرم درگ ومد،دوبارهین ییصدا گهید

 زدن؟یحرف م یدرباره ک داشتن

 ؟یدختر؟اما ک هی

 فکرا بودم رفتم اتاقم  نیهم تو

 چقد گذشت که در اتاقم زده شد دونمینم

 نهار بخور  ایسپهر امد داخل و رو بهم گفت:ب و

 امیباشه م_

 گناه داره سوزهیحرفاش افتادم دلم براش م ادی رونیزد و رفت ب یلبخند

داده بود مطالعه کنم توشون بود و من هنوز نخونده  مانیکه صبح پ ییخورد رفتم طرفش اووووف برگه ها فمیبه ک چشم

 بودمشون

 ....خونمیم امینهار م بعد

 بودن زیهمه دور م نییپا رفتم

 پوپک و بعد از اوردن غذا همه مشغول شدن  شیپ نشستم

  میدر سکوت خورد نهار

 کردیم یتو فکر بود و با غذاش باز دایکه شد کردمینگاه م مانیبه پ یرکیز ریز

 چشه؟ نیا

 در اوردم مشغول خوندنش شدم فمیرفتم برگه هارو از ک عیه تمام کردم رفتم داخل اتاقم و سر غذامو

 کارتون دارن مانیاز خدمه ها وارد شد و رو بهم گفت:خانم آقا پ یکیم زد شد و بعد در اتاق کمی

 رونیتکون دادم که اونم رفت ب سرمو

 داره! کارمیچ مانشونیآقا پ نیا نمیرفتم بب منم

 اتاقشو زدم و وارد شدم در

 ریبگ نویا ایگفت:ب دمید یوقت

 ن؟یچ نایا_

 برگه جلو گرفت  چندتا

 ؟یتو شرکت مثال پسرعمتون کار کن ستیمدارکتن مگه قرار ن نایگرفتم ازش گفت:ا یوقت

 برم؟ دیبا یعنی_

 ؟یبر ادینکنه خوشت نم هیهه چ_

 نه خب من...._

 ؟یموندم تو چرا هنوز مجرد هیپسر جذاب دمیگفت:شهاب د زنمینم یحرف دید ینداشتم بزنم وقت یکردم حرف سکوت

 ه؟یتعجب گفتم:منظورتون چ با

 منظورم واضح بود_

 میندار یخوب ونهیاما من و شهاب م_

 یاریبرامون ب مویخوایکه م ییزایاون چ دیهفته با کیبرحال سر _

 چشم_
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 رونیحاال هم برو ب_

 چشم_

 گفتم و رفتم  نویا

 شم آخه؟ گاردیباد یدزد شو پس ک گنیم ایشو  ندهینما گنیبهم م ایهااا  گاردمیمثال من باد اوووف

 ....ستیآزاد که بد ن یهوا کمیغ تو با رفتم

 

  دیدستمو کش یکیکه  زدمیقدم م داشتم

 هیک نمیکردم سمتش تا بب رومو

 شده؟ یزیبا آرش مواجعه شدم با تعجب گفتم:چ که

 تا بگم ایب_

 رفت یکه گفت ییبه جا ایکه گفت:آر میستادیو ا یگوشه ا هی میرفت باهم

 گفتم:خب؟ مشتاقانه

 بود یساختمون متروکه بود خال هی یعنینبود  یاونجا کس_

 دمیبود؟امکان نداره خودم اون صدا هارو شن یتعجب گفتم:خال با

 به اونجا نرفته یوقت بوده کس یلیخ گفتیم ایبود اونطورم که آر یاما خال_

 شه؟یمگه م_

 گهیحتما شده د_

 !بهیعج_

 برفستم غامیپ هیسرهنگ گفت بهت  یراست_

 سرهنگ؟_

 گهید شیدید یتو کالنتر که روز اول یهمون کس_

 گفت؟ یافتادم گفتم:اها ره خب چ رمردیاون پ ادی

 گردنیخانوادت دارن نبالت م گفتیم_

 ن؟یک گهیخانوادم؟اونا د_

 ن؟یک یدونیتعجب گفت:خانواده نم با

 نه خب من خانواده ندارم_

 بود تییمنظورم دا دونمیبله م_

 کنم کاریچ دیاهاااا اونا خب حاال با_

 راحت کرده که حالت خوبه الشونیسرهنگ خ یچیه_

 نگرانن  یهه اونا که ه_

 یافتادم و گفتم:راست تایب ادی

 ؟یگفت:چ یکنجکاو با

بهم گفت فکر کنم بهم شک  یبیعج زیحامد چ نایا یکه رفته بودم خونه حشمت یزدم و گفتم:اون  روز یبامزه گفتم لبخند یلیخ

 کرده

 بهت گفته؟ یتعجب گفت:مگه چ با

 چخبره؟ نجای:ادیمانع شد که غر مانیپ یحرف بزنم گه صدا استمخو

 سگ کرده؟ نویا یبود اوه اوه باز ک یعصب افشیق دمشید یوقت

 فقط میزدیحرف م میگفتم:ما داشت من

 بهت نشون بدم که.... ینیحرف زد هین؟یزدیکه حرف م_

 ایسکوت کرد و گفت:گمشو دنبالم ب کمی

 برهیداره منو کجا م دونستمیرا افتادم نم مانیگرفتم و دنبال پ یآرش خدافظ از

 ستادیکه ا میرفتیم نطوریهم

 ؟یکردیم یبا آرش اونجا چه غلط نمیگفت:بگو بب ادیرو به من با فر و

 بود  یعصب یلیخ

 بودم دهیترس



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 12 

 

 میزدیفقط ح...حرف م یچی...هی:من..هگفتم

 کنمیم ؟آدمتیزدیهه که حرف م_

  کشوندیو دنبال خودش م دیموهامو کش انهیو وحش امد

شه  تیتا حال یمونیم نجایآشغال انقد ا یهزه  یدرشو باز کرد و منو پرت کرد داخلش و گفت:دختره  یکلبه ا هیخورد به  چشم

 داره یکردن چه عواقب یهرزگ

 نینکردم فقط....فقط باهاش حرف زدم هم یبخدا من کار_

  د؟ههیعمارت که فقط حرف بزن نیا یجا نیرگوشه ت نیریمنو خر نکن تو و اون م_

 نداشت دهیالتماسش کردم فا یگفت و در بست و قفل کرد هرچ نویا

 یدادم به در و پاهامو گرفتم تو بلغم و سرمو گذاشتم رو هیشم  تک ریانقد تحق دیحرف زدن با هیمن بدبختم که بخاطر  چقد

 کردن هیباهام و شروع کردم گر

 شه؟یتمام م میعذاب آور زندگ یداستانا نیا یک

 ؟یک

 

 چقد گذشت که من خوابم برد دونمینم

 

 کلبه رو گشت زدم نیا کمیبودم،بلند شدم و  تیشدم هنوز تو همون وضع داریب یوقت

 بود یکوچ ی کلبه

 کنه؟ یمنو زندان خوادیم یتا ک دونمیبود نم یخال باینداشت تقر میزیچ

 ؟االن ساعت چنده؟شب؟روز دونمینم اصال

 خفه بود یادینداشت ز یبنچره ا چیه کلبه

 کنم.... یکار تونستمینم یول دمیشنیشکمم و م یداشتم واقعا ضعف کرده بودم صدا یگرسنگ احساس

 بهش  زدمیطرف در و با شدت ضربه م رفتم

 هست؟ یکس_

 دیدرو باز کن نیا_

 کنمیخواهش م_

 درو باز کن ایتوروخدا ب مانیپ_

 نبود.... یزیجز سکوت چ یول

 بهم دست داد دیاحساس ضعف شد شدیحالم داشت بد م واقعا

 دادیجواب نم یکس یول کردمیبه در و التماس م زدمیضربه م نطوریهم

 بودم حالیب یلیحس شده بودن خ یب گهیو پاهام د دست

 زدنیدو دو م چشمام

 نداشتم یحال درست اصال

  دمیدیچشمم م یرفته بود مرگ جلو لیتحل میدستمم بلند کنم انرژ ی...اصال جون نداشتم حت کایرو سرام نشستم

 .....دمینفهم یزیچ گهیشد و د نیکم چشام سنگ کم

************************************ 

 کل* ی*دانا

 بود  بیعج شینکرد برا دایاون رو پ یول گشتیسراسر خونه رو دنبال حنا م پوپک

 قشم نبود!کجا رفته؟تو اتا یعنیخود گفت: با

 داشته باشد یاو ازش خبر دیرفت شا مانیطرف اتاق پ به

 به در زد و داخل شد یا تقه

خواهر کوچولو  شدهیلبخند بر لب گفت:چ دیخواهرش را د یخود بود وقت یعقب افتاده  یمشغول کارها زشیپشت م مانیپ

 از ما کرده؟ یادی

 حنا کجاست؟ یدونیدر جواب گفت:داداش تو نم پوپک

 نشست  یو یشانیبر پ یاسم آن دختر اخم دنیشن با

  دیاو را با آرش د یدرک کند چرا وقت توانستینم هنوز
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 شد یعصب آنقدر

 ادینگران نباش منتظرش هم نباش امشب نم یبه خواهرش گفت:فرستادمش دنبال کار رو

 یباشه مرس_

 رفت  رونیاز اتاق به ب پوپک

 کرده؟ ریقد ذهنش را درگچرا ان دانستیحنا افتاده بود نم ادی مانیپ

 هانیاون دختر ،دختر ک دمیحرف پدرش افتاد که گفت:من احتمال م ادی

 را تکرار کرد اگر واقعا دختر اون باشد چه؟ هانیاسم ک مانیپ و

 که پدرش او و خانواده اش را کشت  یهمان شخص هانیک

 حنا واقعا دختر او باشد.... اگر

 هیتشابه اسم هیفقط  نیرا به دو طرف تکان داد و با خود گفت:ا سرش

 ستیبداند دخترک در چه حال خواستیدلش م یلیخ یذهنش را از آن دختر دور کند ول دیمشغول کارش شد با دوباره

 

 *حنا*

 

 بودم  مارستانیآروم باز کردم دور اطراف نگاه کردم ب چشامو

 نجام؟یکه چرا ا فکر کردم کمیبه دستم بسته بود  یسرم

 بخاطر اوردم زویتازه همه چ که

 شدم و نشستم سر تخت  زیخ میتو اتاق نبود از جام ن یکس

 ساعت چنده دونستمینم یول دمیکه تو اتاق بود فهم یاز پنجره ا نویروشن بود ا هوا

 نجا؟یمنو اورد ا یک اصال

 اتاق باز شد و سپهر امد داخل در

 که چقد نگرانت شدم یدونی؟نمیبهوش امد امد سمتمو گفت:ا دیمنو د یوقت

 نجا؟یمنو اورد ا یزدم و گفتم:ک یلبخند

 کرد داتیکه پ یبود هوشیانگار ب مانیپ_

 کرد؟ دامیتعجب گفتم:پ با

 آره خودش گفت_

 یاها اوک_

 هیحال و روز در اورده؟واقعا آدم مزخرف نینگفتن که اون بوده که منو به ا مانیآقا پ پس

 نجام؟یتا حاال ا یبه سپهر گفتم:من ک رو

 شهیم یسه روز_

 انداختم باال و گفتم:سه روز؟ ابرو

 نداشت یمرده فاصله ا هیخوب نبود فشارت با  ادیاهوم حالت ز_

 شدمیراحت م یکوفت یزندگ نیاز ا شدیچقد خوب م مردمیمن مرده بودم؟پس چرا زندم؟کاش م یعنی هه

 استراحت کن_

 کجاست؟ مانیپ_

 نگرانت بود یلیهست رفته خونه خ یاعتسی_

 مسخرس ؟یاون و نگران هه

به آسمون  کردمیکه در حال رفته آمد بودن نگاه م یپنجره به مردم یمنم رفتم جلو رونیاز اتاق زد ب یبا اجازه ا هیبا  سپهر

  زیصاف به همه چ

 االنم  یگذشتم به زندگ یزندگ کردم،بهیفکر م 

 نفره 4 یزندگ به

 ؟یزندگ

 بودم اونم نبود دواریکه ام دمیکشینفس م هودهینکردم فقط ب یزندگ گهیمن بعد از اونا د هه

  رییدر حال تعق میمدام روند زندگ یدیم ریچقد منو تعق یزندگ آخ

 داخل شد مانیپ نباریچقد گذشت که در باز شد و ا دونمینم
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 یهنوز زنده ا نمیب یبه م_

 رمیم یتورو نخورم نم یمن که تا حلوا_

 نه من ییتو رهیم یاون که اول م یدار یبلند یهه آرزو_

 مردمیم یزاشتیم یا پس چرا نجاتم داد_

 یکارا رو انجام بد یلیبرامون خ دیدارم با ازیفعال بهت ن_

 ستیبرام مهم ن یچیه گهیگفتم:د آروم

 نه مهمم نبود ای دیشن دونمینم

موندم با چه اعتماد به  یفیبغلمو گرفت و گفت:نچ نچ نچ چقد تو ضع ریامد و ز عیسر مانیرفتم پ جیسمت تختم که سرم گ رفتم

 ؟یمن ش گاردیباد یخواستیم ینفس

 با تو ندارم یازش جدا کردم و گفتم:من حرف خودمو

 ستمیمنم عاشق صدات ن_

 چقد جذابه کیندادم امد طرفمو و زول زد تو صورتم از نزد جوابشو

 یادامه بد تویکار دزد یفردا بر دیبعدشم با یمهم پس بهتره خوب باش یلیخ یمهمان هی گهی:دو روز دگفت

 شد؟ رفهمیش

 گفت یجد یلیخ

 بله _

 خوبه_

  یمرخص گهید ساعتیدور شد و گفت: ازم

 گفت و رفت نویا

 

 وفتمیبغلمو گرفته بود که ن ریپوپک ز میشد مانیپ نیو سوار ماش رونیب میامد مارستانیب از

 بود  یآهنگ گذاشته بود آهنگ شاد هیا افتاد تو راه اونم ر میسوار شد یوقت

 منو شاد کرده بود  یا قهیبود چند خوب

 دادیهمشم با آهنگ قر م  زدمیم یجونیپوک لبخند ب یتکونا به

 کردم یآهنگ لبخون با

 

 عُمره موجِ اون نگات ، هر جا که خواسته بُردتَم هی))

 عمره کشته مُردتم هیکه  دهیچشات فهم آخه

 توو دامِ تو امیب خوامیکِشون ِکشون بَِبر ، م منو

 دلم مونده اون هم سند زدم به نام تو فقط

 یبه تو که مَحرمِ اسراِر من گمیم حرفامو

 یمن ارِی ینخوا یو بخوا یخودم یبرا فقط

 ی، دلو سپردم دستِ ک یوابستگ نیاز ا یوا

 یکه رامم کن یتونیتو که فقط با حرف ، م دستِ

 و یو ، آخر هم تونست یدونستیم راهشو

 یبشه که راحت منو خامم کن یکردینم فکر

 ی، دلو سپردم دستِ ک یوابستگ نیاز ا یوا

 یکه رامم کن یتونیتو که فقط با حرف ، م دستِ

 و یو ، آخر هم تونست یدونستیم راهشو

 یبشه که راحت منو خامم کن یکردینم فکر

 کنهیکه چشات ، باز داره خوابم م ینیاز ا غافل

 کنهیداره که خونه خرابم م یچشات چ مگه

 سمتِ من دهیمن هُلت نم یِدلتنگ گهید

 و حرفاتو بزن ایچشام تَر نشده ب تا

 توو فکرت هستن و یگیتوو فکرتم همش ، م گمیم
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 ، تجربه کن دلبستنو یول یمغرور نکهیا با

 ی، دلو سپردم دستِ ک یوابستگ نیاز ا یوا

 یکه رامم کن یتونیتو که فقط با حرف ، م دستِ

 و یو ، آخر هم تونست یدونستیم راهشو

 ((یبشه که راحت منو خامم کن یکردینم فکر

 **گانهیمحسن  ی**وابستگ

 

 که تمام دوباره پوپک گذاشتش  آهنگ

 انقد شاد خوشبحالش

 رفتم تو اتاقم.... میدیرس یوقت

 رونیرفتم ب بعد از خشک کردن موهام رونیتو حمام بودم و زدم ب یساعتیحمام  رفتم

 نشستم و گفتم:کم بخور دختر ششیخوردن بود رفتم پ وهیمشغول م پوپک

 یریتوام بخور جون بگ ایب_

 نه ممنون_

 نکن خواهشا میتعارف الک ریبگ ایب_

 زدم و پرتقال ازش گرفتم و خوردم یلبخند

 از خدمه ها امد و رو بهمون گفت که شام حاظره  یکی

 وقت شام شد؟ یتند اوه

 شب؟ مین 1االن  یعنی

 !گذرهیزمان زود م چقد

 نبودن فقط سپهر بودش مانیاردالن خان و پ زیسر م مینشست میرفت

 کجاست؟ مانیپوپک رو به سپهر گفت:داداش پ میغذا خوردن که شد مشغول

 رونیکار داشت رفت ب_

 پس بابا؟_

 رونیاونم ب_

 ؟یینجایپس تو چرا ا_

 رون؟یب رمیم یخوایم_

 یسپهر تنبل شد یکنیکار نم ادیز دایجد یلیخداوک ینه ول_

 تو آخه؟ یرو یکرد و گفت:چه فشار یخنده کوتاه سپهر

 گمیم ینطوریهم یچیه_

 نزد یحرف گهیزد و د یلبخن سپهر

 شدم  یکه بهم داده بودن مشغول باز یاز شام رفتم اتاقم و با گوش بعد

 از پوپک گرفته بودم یباز هی

 بود یباحال یباز

 کردم که در اتاقم به صدا در امد... یچقد باز دونمینم

 اتاقشون دیکارتون دارن گفتن بر مانیامد داخل و رو بهم گفت:آقا پ خدمه

 یبر یتونیتو م یاوک_

 بود 11نگاه کردم اوو ساعت  میبه ساعت گوش رونیب رفت

 زود گذشت! چقد

 در زدم و رفتم داخل  مانیشدم و رفتم طرف اتاق پ بلند

 بود دهیراز کشتختش د یرو

 شرکت  یریم 9بلند شد نشست و گفت:فردا راس ساعت  دمید یوقت

 ؟یدیفهم یاگه نه تا پس فردا وقت دار اریفردا اون مدارک ب یتونست اگه

 بله چشم_

 یباش دیهست و تو با یبزرگ یهم مهمان گهیدوروز د_
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 بپرسم به چه مناسبته؟ شهیم_

 نشو ئاتیوارد جز یباش انینه،فقط گفتم در جر_

 ان؟یها هم م یبعد حشمت_

 ستنینه اونا دعوت ن_

 یاها باشه مرس_

 یآماده باش 9نره ساعت  ادتیفقط  رونیبر ب_

 چشم_

 شهاب خوابم برد یدوباره  دنیو فردا و د یسر تخت با فکر مهمان دمیو رفتم تو اتاقم و پر رونیب زدم

************************ 

 کل** ی**دانا

 

 ستیازش ن یسرنخ یول میگردیم میدروز دارقربان ما چن_

 باشه؟ تونهیکجا م یعنی یلعنت_

 قربان میدونینم_

  دیباشه شما بر_

 و با خود فکر کرد  زیرفتن شهاب نشست پشت م یوقت

 نکردن دایازش پ یرد چیه یگذشته دنبالش بودن ول یبودش تا االن که چهاروز دهیکه د یوقت از

 ؟یکجا رفت یعنیبا خود گفت: شهاب

 هضم نشده بود ییهوی داریبراش اون د هنوز

 خود مشکوک شده ییبه دختر دا گردیسوال بود که حنا چرا امده و دنبال کار م یجا براش

 ؟ییدختر دا هه

 دوستش؟ نیبهتر ن؟خواهریخواهر هام ؟فقطییفقط دختر دا واقعا

 اون........ نه

 که تلفنش زنگ خوردرا به دو طرف تکون داد و مشغول کارش شد  سرش

 که گفت:قربان حنا خانم امدن  دیچیپ یمنش یرا برداش صدا یگوش

 بفرستش داخل یاوک_

 سوال بود  یرا گفت و قطع کرد براش جا نیا

 دختر مرموز شده؟ نیانقد ا چرا

 به در خورد و حنا وارد شد.... یا تقه

 

 **حنا**

 

 بخنده ستیکال فکر کنم بلد ن نیبه در اتاق شهاب زدم و وارد شدم طبق معمول اخم داشت ا یا تقه

 اخم همش

 کردم و نشستم و رو بهش گفتم:مدارکارو اوردم سالم

 شد و امد طرف و برگه هارو ازم گرفت مشغول خوندن شد  بلند

 بود منم فرصت کردم نگاهش کنم ستادهیسرم ا باال

از قبل دخترا براش له له  شتریهنوز جذابه و اون جذبش هنوز حفظ شده فکر کنم االن ب یکرده ول رییتغ یلیقبل تا االن خ از

 زننیم

 تا االن ازدواج کرده؟ دمیشا

 بابا حلقه دستش نبود! نه

 انقد زول بزنه بهم یکس ادیگفت:خوشم نم تیجد با

 منم ذول نزدم بهت_

 نزد یزد و حرف یپوزخند

 یمشغول کار ش یتونیکه جاوم بود و گفت:خوبه از امروز م یزیم یگذاشت رو مدارک



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 11 

 

 ؟یچه کار_

 گمیکه م یکار_

 ؟یخب چه کار_

 یشیمشاور من م_

 خوره؟یبه مشاورا م افمیمشاور؟من ق_

 که گفتم نیهه هم_

 کنم؟ کاریچ دیبا قایمن دق یعنیمشاور  یباشه قبول ول_

 یاز کارت برس یلیبه خ دیو قبل از من تو با یانجام بد خوامیم یهر چ دیتو با یعنی_

 ؟یمثال چ_

 یهرچ_

 باشه_

 خوبه_

 تو شرکت بزنم؟ یدور هی تونمیم_

 خوب من نداشتم یاصرار کرد شمارتو بدم ول یلیخ دتید یاز وقت ششیپ یبر یتونیاتاق سوم م نیریآره تازه اتاق ش_

 تنها یکنیم یتو چه غلط دونمیمن نم یعنی نیا

 باشه من برم_

 که گفت:شماره خواستم

 !ستمیمن که شمارمو بلد ن یوا

 بهتون زنمیمن تک م نیاز کبفم در اوردم و گفتم:شما شمارتون بد مویگوش

 شمارتو؟ یستیبلد ن یبگ یخوایزد و گفت:م یا پوزخنده

 دمیخب من خطمو تازه خر_

 .....1912 سیبنو یتا ابروشو داد باال و گفت:اوک هی

 زدم بهش و از اتاق خارج شدم یکردم تک شویس یوقت

 رفتم  نیریطرف اتاق ش یلیم یب با

 زدم و رفتم داخل  در

 !ادیچرا ازش خوشم نم دونمینم

 

 دادم که متوجه ام شد  یداخل مشغول کارش بود سالم رفتم

 یرفت گهیگفتم د نمتیب یدختر چقد خوبه که دوباره م یزد و امد طرف و بغلم کرد و گفت:وا یلبخند

 کار امده بودم از امروزم شروع شد یگفتم که برا_

 بهت داد؟ یداداشم چه کار نمیو گفت:خب بگو بب رونیبغلم امد ب از

 یمشاورم ش دیواال گفت با_

 تا ابروشو برد باال و گفت:مشاور؟ هی

 آره_

 خوبه_

 ستت؟ین ییچخبر ؟کجا گهید الیخیخوب ب_

 صبحم شب  کنمیشب صبح موقته عوض کردم خودم تنها  یلیخونمو خ_

 شهیچقد خوشحال م یحنا اگه مامان بفهمه که تو امد یدونینم ی،وا زمیعز_

 دلم براش تنگ شده یلیعمه چطوره؟خ یراست_

 شینیب یخونمون خودت م یایبهت امشب م گمیمن نم_

 تونمینه من نم_

 بزار زنگ بزنم مامان گمیاصال چرا به تو م یایب دیبا میندار تونمیبرو بابا نم_

 امیامشب ب تونمیجون من نم نیرینه ش_

 محل به حرف نذاشت و کار خودشو کرد یول

 بعد به حرف امد کمی
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 یسالم مام_

 شهیباورت نم شمیپ یاالن ک یاگه بدون یمامان یبله خوبم وا_

 شینیبیخونه اونجا م میایشب م گمینم گهینه د_

 زیسوپرا گهیآره د_

 یجونم با یمام نمتیبیباشه پس شب م_

 کرد قطع

 نیبش ییبهم گفت:چرا سرپا رو

 ادته؟ی میکردیم یطونیش میرفتیچقد باهم م ریبخ ادشیحنا  یو گفت:وا مینشست

 ریبخ ادشیزدم و گفتم:آره  یلبخند

 که نگو میکردیم تیو شهاب اذ نمیداداش هام نیانقد ا میبود طونیسالمون بود چقد ش 14،15 یوقت ریبخ ادشی واقعا

اخم بنا  یبر مبنا یبشر زندگ نیشهاب طبق معمول اخم داشت کال ا یول کردیم یبود مارو همراه طونیپا ش هیکه خودش  نمیهام

 شده

****************************** 

 خونه  میریم میاز کارش دست برداشت و رو بهم گفت:من برم به شهاب بگم دار نیریبود که ش 6 کینزد ساعت

 باشه _

 بوق چندم بود که جواب داد:بگو دونمینم مانیبرداشتم و زنگ زدم به پ یرفت گوش یوقت

 دعوتم ییجا یعنیخونه  امیم ریشب من د_

 ؟یبر یخوایم یکدوم گور_

 خونه عمم_

 زارمتیوگرنه زنده نم یباش نجایا 11قبل _

 یاوک_

 کرد  قطع

 من االن همه برام شاخ شدن اوووووف شانس

 صبرانه منتظره یکه مامانم ب میبلند شو بر زمیامد و گفت:عز نیریبعد ش کمی

 میبلند بود ش یشاس هیکه  نیریش نیسوار ماش رونیب میو از شرکت زد میشد بلند

 اد؟یگفتم:شهاب نم نیریبه ش رو

 شهیکارش تمام م 1اون ساعت  زمینه عز_

 گفتم و اونم راه افتاد سمت خونشون یاهان

 دل شوره داشتم کمی

 از بستگانم یکی یبرم خونه  خوامیبعد از دوسال م آخه

 بگه.... یزیچ دونمیم دیکه بع هیاون انقد زن مهربون یول دهینشون م یعمه چه واکنش دونمینم

  میمثل قد یدور اطرافمو نگاه کردم همون خونه بود هنوزم همنطور ستادیا نیکه ماش دیچقد طول کش دونمینم

 بود ییصفابا یداشت خونه  یبزرگ باغ

 طرف خونه میو رفت میشد ادهیپ نیماش از

 داخل میزد و در باز کرد و رفت دیکل نیریو ش میستادیا یدر چوب یجلو

 ن؟ییکجا میمهمان دار ؟باباییمامان کجا_

 بود که تا وارد شد صداشو انداخت رو سرش نیریش یصدا

 گهیداخل د ایب یستادیبهم گفت :وا چرا ا رو

 صدا تنگ شده بود نیا یچقد من دلم برا زمیعز دمیعمه رو شن یطرف سالن که صدا میرفت

 زمیعز امیتو سالن تا منم ب نیجان  بر نیریش_

 یباشه مام_

 که مشغول خوندن مجله بود دمیسالن که آقا سهراب د میرفت

 بود ینیچقد دلم براشون نتگ شده شوهر عمه واقعا مرد نازن یآخ

 طرفشو سالم دادم رفتم

  قیعم یاز مجله بلند کرد و نگاهم کرد نگاه سرشو
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 نشناختم؟ یعنی

 نمتیبیتو ......واقعا خوشحالم م زمیزد و بلند شد و گفت:دختر عز یلبخند

 میکه چقد دل نتگت بود یدونیگلم نم یو ادامه داد:واقعا صفا اورد دیبوس مویشونیو پ امد

 لم براتون تنگ شده بود عمو سهرابد یلیو گفتم:من خ دمیبوس دستشو

 یکه واقعا با امدنت شادم کرد زمیعز نیبش ایب_

 بابا دل بکن از اون آشپزخونه  ایامده ب یک نیبب ایبلند خطاب به عمه گفت:شهال ب یحرف با صدا نیبعد ا و

 عمه شهال امد که گفت:امدم بابا امدم یصدا

 حنام نکهیا نیو رو به عمو سهراب گفت:سهراب ا کردیبا تعجب نگام م دیمنو د یو وقت امد

 زد و گفت:آره حنا خانم برگشته یسهراب لبخند عمو

 اون اشکارو زیرفتم سمتشو و گفتم:ا عمه نر ختیریمهربونم م یعمه  یبود که از چشما اشک

 مادر خوشحالم یخوشحالم که امد یول شدینم نمتیبب امیچقد دلم برات تنگ بود هردفعه که خواستم ب یدونینم_

 زدم و بغلش کردم یلبخند

 زمیعز یخوش بابا یبو دادیبابارو م یبو عمه

 میدیو خند میگفت موینشست خالصه

 بود که شهاب امد همچنان اخم داشت 9حدو ساعت  یو از همه چ ایطونیگذشته از ش از

 لباسش امد و نشست جفت پدرش ضیاز تعو بعد

 پسرم؟ رهیم شیسهراب رو بهش گفت:کارا خوب پ عمو

 خوبه یبله پدر همه چ_

 خداروشکر_

 ؟چرایکرد کاریعمه چ یو گفتم:وا زیزدن شهاب دست برداشتم و رفتم طرف م دیکه گفت شام حاضر منم از د یعمه هور یصدا

 ؟یخودتو نقد به زحمت انداخت

 زمیبخور عز نیگلکم بش ستیزحمت ن_

 خوردنیهمه در سکوت غذاشون م میخوردن شد مشغول

 یپا میرفت نمیریبه عمه اصرار کردم که بزاره من ظرفارو بشورم نذاشت و دست آخر خودش شست و منو ش یاز شام هرچ بعد

 یویت

  میگذاشته بود و نگاهش کرد لمیف هی

 تمام شد یوفت

 مانیپ زارهیشد مطمونم زندم نم ریبود اوه اوه د میو ن 11خود به ساعت  چشم

 برم  دیبا گهیمن دبه عمه کردم و گفتم:عمه جون  رو

 یوقت شب بر نیا زارمیمگه من م زمیعز شمونیواا خب شب بمون پ_

 شتونیپ مونمیم امیم گهیروز د هی شاالیبرم ا دیعمه جون من خونه کار دارم با_

 رسونتیباشه پس بزار شهاب م_

 ممنون رمینه نه خودم م_

 رسونتیکه گفتم شهاب م نیهم خودیب_

 رو کرد سمت شهاب و گفت:مادر برو حنا رو برسون  و

 نیماش شیپ نیشما هم بر شمیسرشو تکون داد و گفت:تا من حاظر م شهابم

 چشم_

 شهاب  نیکردم و رفتم طرف ماش یخدافظ ازشون

 کنم؟ کاریچ حاال

 بدم؟ ویک آدرس

 افتادم که بعد از فرارم از دست سپهر اجارش کردم یخونه ا ادی

 مانیبرداشتم وزنگ زدم به پ یگوش عیسر

 ؟یهست یداد و گفت:کدوم گور جواب

 باز سگ شد یبود ا یعصب صداش

 م؟یدم خونه قبل یایب یتونیم مانیپ_
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  یاوک_

 گفت و قطع کرد نویا

 به راه افتاد مویشد نیو هردو سوار ماش دیرس شهابم

 فقط آدرس بود که رد و بدل شد میراه سکوت کرد تو

 سایشم که گفت:وا ادهیکردم خواستم پ یدافظازش خ میدیرس یوقت

 سرجام و گفتم:بله؟ نشستم

 سر خاک؟ یتا حاال نرفت یک_

 نخواستم برم یعنیسراغشون نرفتم  گهیرفتن و خاک شدن د یامد سراغم من از وقت اخم

 چوقتیه_

 میریفردا م_

 امیمن نم یول_

 میریکه گفتم فردا با هم م نیهم_

 یمنو به اجبار ببر یتونیتوام نم امیرفت باال و گفتم:من نم صدام

 سر خاک با منم بحث نکن میریکه گفتم م نیهم نییپا اریصداتو ب_

  رمیکه منو فردا ببره سر خاک آقا من نم یشب نیداده هم یریچه گ دونمیشدم نم ادهیکردم و پ اخم

  دمیکه دور شد و شن نشیماش یصدا

 کنه؟یرفتار م نطوریباهم ا رسهیبهم م یهرکس زنه؟چرایقد با من بد حرف مان یبا چه جرئت واقعا

 فکرا بودم که احساس کردم سرم سوخت نیهم تو

  دیکشیبود که داشت موهامو م مانیپ

 درد دارم نکن یچخبرته ا مانیپ_

 ؟یبود باهاش امد یآشغال هرزه اون ک_

 بابا بخدا شهاب بود_

 یهمه کس امد یبا اون پسره ب ی:تو غلط کرددیکه گفتم ولم کرد و غر نویا

 بازم اون پسر عمم بود یول دمیند یخوب ادیکردم درسته از شهاب ز اخم

 منه یپسر عمه  ؟اونیگیم یچ یفهمیم چیداد گفتم:درست حرف بزن ه با

 نیباشه حاال هم گمشو تو ماش خوادیکه م یهر خر_

 نداره دهین فابحث کرد نیبا ا نینگاهش کردم و رفتم طرف ماش بد

  شهیاعصاب خودم خراب م شتریب

 میدیچقد گذشت رس دونمینم

 هی تونمیمن م یشدم و رفتم سمت عمارت و رفتم اتاقم . در با شدت بستم خستم کرد همه اوووف ک ادهیپ نیاز ماش عیسر

 نفس راحت بکشم؟

 ......چوقتیکنم ه فکر

****************************** 

 کل** ی**دانا

 

  دیرا د ی... همه چدید

 هست یکجاست و با ک شیرو که سالهاست مراقبش است االن مقصد اصل یدختر دید

 ا؟ییسنا یبا خود فکر کرد که اون چه به خانه  اما

 به اون آدرس اشتباه داده بود؟ چرا

 او هستن؟ یکه دشمنا یکس یخانه  دیایب دیبا چرا

 ست؟یآدما چ نیحنا با ا ی رابطه

 شدیشدنش م تیباعث اذ نیو ا خوردنیپاسخ در مغزش ول م یور سوال که همه بج کیهزار و  و

 هرطور هست فردا حنا را سر خاک ببرد دیرا روشن کرد به مقصد خانه راند با نیماش

 ........دمیخوشحالت کنه و شا دیکه شا یقیبهت بگم حقا یقیببرمت و حقا دیخود گفت:با با

 چه کند؟ دانستینم
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 شیزندگ نیزد دوستش بود دوست خوب تمام ا یبه صدا در امد برش داشت و لبخند شیفکرا بود که گوش نیدر هم 

 جواب داد:سالم داداش ، جانم؟ یبرادر واقع کی

 شهاب چخبر؟ یخوب_

 که بهت گفتم ییهمونا ی؟خبر سالمت یخوبم تو چطور_

 ؟یکارو کن نیا یخوایم یک_

 فردا داداش_

 نگرانم شهاب یلیخ ده؟منینشون م یبنظرت چه واکنش_

 شهینم یطور چیه  شاالینگران نباش ا_

 من برم فعال یباشه ممنون از همه چ_

 یبا یاوک هیحرفا چ نیخواهش داداش ا_

 را قطع کرد .... یگوش و

******************* 

 *حنا*

 که صبحانه بخورم نییو رفتم پا دمیشدم  و لباس مناسب پوش داریبود ه ب 1ساعت  صبح

 که در حال خوردن بود دمید پوپک

 کجاست؟ یعنی دمیدیبود آرش نم یچندروز  بیعج

 خوردم و بلند شدم  یپوپک و چند لقمه ا شیپ نشستم

 سرکار؟ یبر یخوایپوپک گفت:م که

 برسونمت سایسر جواب دادم که گفت:پس وا با

 منتظرتم رونیمن ب ایباشه پس ب_

 یاوک_

 تو باغ  رفتم

 و حرکت کرد..... میشد شیلکسوز مشک نیامد هردو سوار ماش ید،وقتایتا ب ستادمیا کمی

 رسوند و رفت  منو

 کنم؟ کاریچ دیبا دونستمینم قیداخل شرکت هنوزم دق رفتم

 بود  یچ قیکارم دق یعنی

 رفته باشه ادشی دوارمیشهاب افتادم ام شبید یحرفا ادی

 سر خاک رمیوج نم چیمن به ه چون

 راست رفتم سمت اتاق شهاب  هی

 زشیکه  اردالن خان دنبالشه رفتم داخل اتاق و از م یبود واسه گشتن اون مدارک ی، وقت خوب مودهیگفت هنوز ن شیمنش

 شروع کردم به گشتن

 نکردم  دایپ خواستمیکه م یاون مدرک یساعت گشتم ول مین حدود

 در امد خورد به گاو صندق خواستم برم طرفش که در به صدا چشم

 آشنا یپشت بندش صدا و

 ران؟یامد ا یک نیبلند کردم که چشام گرد شد ا سرمو

 بود کانادا بود! ادمیکه  ییجا تا

 بهت گفتم:رضا؟ با

 ؟یطونیش یهمون حنا کوچولو نم؟حنا؟تویبیانگار شکه شده امد داخل و در بست و گفت:درس م اونم

 زدم و گفتم:آره خود خودم یلبخند

 بغلش  دمیگفتم و پر نویا

 دمشیند گهیرفت خارج د یاز وقت یدوسش داشتم ول یلیخ یلیکه خ ییپسر عموم بود پسر عمو رضا

 دوست نداشتم نینباشه کمتر هام شتریمن اونو ب میباهم جور بود یلیو رضا خ من

 ران؟یا یامد یو گفت:تو ک رونیبغلش امد ب از

 شهیم یماه 6 هی _

 دلم برات تنگ شده بود رضا یلیخ_
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 منم _

 ؟یرضا ازدواج کرد یکه دستش بود با ذوق گفتم:وا یخورد به حلقه ا چشم

 شد و گفت:آره ازدواج کرده بودم نیچهرش غمگ دمید هوی

 ه؟یمنظورت چ_

 .....یلبود که عاشق شدم و نیا میکیاتفاقا برام افتاد  یلیکاناندا بودم خ یوقت یدونیرو نم زایچ یلیحنا تو خ_

 شده؟یرضا چ  یچ یغم و تعجب نگاهش کردم و گفتم:ول با

 چشمام جون داد  یبد بود ربکا جلو یلیحنا خ یوا_

 ؟یچ یعنی_

 اون مرده بود حنا منم اون لحظه مردم،مردم حنا مارستانیب مشیرسوند یتصادف کرد وقت_

 الیهمه سال خودمو از فام نی؟من چقد احمقم که ا یتو کجا بود یحنا وا یوا دهیکش یداداشم چ یآخ کردمیبهت نگاهش م با

 دور کردم

 احمقم یلیخ

 فیضع یداداش رضا نیا ،منیباش یقو دیتو با یبگم ول یچ دونمیکردم و گفتم:رضا جان واقعا متاسفم نم بغلش

  خواماااااااااینم

 من چاکر توام هستم_

 نباش نطوریگاهم لطفا ا هیاش تو باش تکندارم حداقل تو ب نمویهام گهیآره بخند بخند برام رضا من د_

و در کنارش  امیعروسک کوچولوم ب شیپ امیب رانیا امیداغون شدم حنا خواستم ب دمیشن یو گفت:وقت رونیبغلم امد ب از

 کردمیدق م یکنیکه تحمل م یتو و غم یحنا اگه ربکا نبود من از دور ینشد به واهلل نشد وا یبدم ول تیو دلدار امیباشم ب

  میهم شیاالن مهم که پ یبگ خوادیرضا بسه نم_

 چقد خوب بود میگفت میاز خاطرات قد میباهم حرف زد یکل

 فقط رضا رو داشت وانمیتک فرزند خانواده بود عموک رضا

 دخترم نازک تر بود هیدلش از  زمیبود عز یاحساسات یلیپسر خ میبود یمیباهم صم یلیخ یاز من بزرگتر بود ول سالی رضا

 مثل دختر اشکش دمه مشکشه گفتمیو م دمیخندیبهش م شهیهم

 بود یخوب یخدا چه روزا یه

 سرخاک میرینم گهیراحت شده بود که د المیخ یاز شهاب نشد تا حدود یخبر یول میحرف زد بیکل خالصه

 چون امد..... دیطول نکش ادیز میخوب خوش یول

 

 زد که خوشگل ترش کرد  یاخماش باز شده و لبخند دیرضا رو د یمخصوص به خودش امد داخل وقت یهمون جدبه  با

 واال اخم و تخمش مال ما  خوبه

 ششششششیا هیمال بق لبخندش

 ؟یمثل رضا باهام رفتار کن یمردیم ایخشک بهم کرد ب یبا رضا سالم یاز احوال پرس بعد

 ؟یکرد یادی شدیضا گفت:خب در خدمتم چنگفت،شهاب رو به ر یزیو چ دیکه خند گذرهیتو ذهنم م یچ دیانگار فهم رضا

 قبول کنم شنهادتویامدم پ_

 شنهاد؟یپ_

 شنهادیپ گهیآره د_

 ؟یکرد و گفت:ا چه خوب پس قبول کرد یخنده ا شهاب

 بدم یسر و سامان هی رتیبه شرکت حق امیآره گفتم ب_

 برادر یلطف کرد یلیخ_

 دونمیم_

 ؟یخب رضا جان چکاره ا_

 ؟یمهندس کم دار وتریتو قسمت کامپ دمیشن_

 کارش خوب نبود فرستادمش بره یآره مهندس قبل_

 یاریرو ب بهیغر هی یبر یهست ول کن وترمیکه از قضا مهندس کامپ ییپسر دا هی یوقت یکرد خودیخب تو اصال ب_

 و گفت:من غلط  کردم شما ببخش دیدوباره خند شهاب

 کنمیحاال روش فکر م_
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 سراغ هک  یخواهشا نر یول یوتریاالن شما مسئول قسمت کامپ نیباش پس از هم_

 رمیباش بابا نگران نباش نم_

 گفت استاد هک  شدیم یجوری یعنیهک کردن خوب بلد بود  رضا

 گه؟یشهاب حنا هم همکارم د یرضا امد که گفت:راست یصدا

 با من مشکل داره نیاخماش رفت تو هم کال ا باز

 مشاور بندس دی:بله خانم جاوگفت

  یخوب و عال میلیا خ_

 یدونیهاااا خودت م یکرد تیجوجومو اذ نمیشهاب بب یمکث کرد و گفت:راست کمی

 زنمشیبهت گفت به خودم بگو م یزیرو کرد سمت من و گفت:اگه چ بعد

 کردم و گفتم:حتما غمت نباشه داداش ییکوتا ی خنده

 بلند شد و گفت:خب من فعال برم بعد  رضا

 یگوگول نمتیب یمتمو و گفت:مکرد س رو

 که کال با بودن من مشکل داره گمیتکون دادم که رفت،من موندم و شهاب که اخماش تو هم بود م سرمو

 میبر دیصداش امد که گفت:بلند شو با هوی

 کجا؟_

 رفته؟ ادمی یتا ابروشو برد باال و گفت:سرخاک،نکنه فکر کرد هی

  امیمن نم_

 یکنیغلطه اضافه م_

 با من درست صحبت کن_

 میباش حاال بلند شو بر_

 امیگفتم که نم_

 ؟یکنیم یچرا لجباز میبلند شو بر یعنی میبر گمیم یطرمو دستمو گرفت و بلند کرد و گفت:وقت امد

 آقا مگه زور؟ امیب خوامینم کنمینم یمن لجباز_

 آره زور _

 کرد طرف در و گفت:حاال هم برو بدو پرتم

 حرکت کرد  مویشد نیر ماشرفتم....سوا اجبارا

   میدیرس نکهیتو راه سکوت بود  تا ا 

 ایشد و گفت:دنبالم ب ادهیپ شهابم

باال سرشون  نجایهم خواب بودن و من ا شیهم بودن هر سه پ شیسرخاک خانوادم هرسه پ میدیرس نکهیرفتم و تا ا دنبالش

 باشم درسته؟ دینبا

نداشت اشکام رونه  دهیفا یدوست داشتم دورشون کنم ول یلیکه خ یبه خواب برم؟بازم هجم خاطرات نمیجفت حام دیمن نبا ایآ

 یاز دور گفتمیفقط من بودم و خانوادم م نیفقط من بودم و بابا و مامان و هام دمیشهاب ند گهید ختمیریاشک م نطوریشد و هم

خانوادم گفتم که چقد نامرد منو ول کردن و رفتن چرا  یم براشدم و همه و همه رو گفت ریو از تحق میکسیب یاز روزا یدلتنگ

 آخه؟

 شکونه؟یدل نازکن دخترتو م یکی یبر یوقت یدخترا دل نازکن؟نگفت یگفتینم ؟مگهی؟بریامد دخترتو ول کرد مامان،دلت

 ؟یتنهام گذاشت ؟چرایو کنارتم؟پس چرا رفت زارمیتنهات نم یگفتیم شهیکه هم ؟تویچرا رفت ؟تویتو چ بابا

 رمیازت دلگ یلیمنو له کنه...خ دیاز راه رس یهرک یو گذاشت یتو رفت یبگم؟تو که از همه نامرد تر یبگم؟چ یتو چ نم؟بهیهام

 چرا آخه؟ یبود نمیتو هام ن،نامردیداداش هام یتو با رفتنت منو داغون کرد

 زدم:چرا خدا؟چرا؟ ادیفر بلند

  شدیم کیم که بهم نزدشد ییپا یصدا ختممتوجهیریاشک م و

چرا و  دمینفهم چوقتیه یاالن چقد خوشحال دونمیهه م ینیمنو بب یایتو بدبخت خوامیتنها باشم نم خوامیشهاب خواهشا برو م_

 با خانوادم تنها باشمگ کمیبزار  کنمیبرو خواهش م یول ادیانقد از من بدت م لیبه چه دل

 عروسکم چرا؟ یرسیکجا برم ؟چرا اون اشکارو م_

  نی....انیشدم ا شکه

 شهاب نبود! یصدا نیا
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  زنمیدارم توهم م ینیب یخدا م یوااااا

  ؟یدیشن نیهام یشهاب صدا یوا_

 کنمیدارم بهشون فکر م یادیفکر کنم ز زنمیو ادامه دادم:دارم توهم م دمیخند

 خوشگلم هستم نجامیمن هم ستینه گلکم توهم ن_

 انیاز جا در ب دیسرمو نگاه کردم که چشام از بس گرد شده بود ترس پشت

 ای نمیبیخواب م ؟دارمیواقع ایداداشم  یلمسش کرد و زمزمه وار گفتم:سراب کشویسراب بود؟ رفتم نزد ایبود؟ نمیهام

 ینمیهام یخودتو بو یبو کنمیمن... من لمست م یخودت ؟آرهیهست دارم؟تویب

 نیکنه عشق هام هیکلکم گر نمین اشکامو پاک کرد و گفت:نبرونه بود نطوریهم اشکام

 ؟ینم؟خودتیبیخواب نم یعنی_

 نمیآره گلکم خودمم هام_

دق  ییمن از تنها یلیخ ینامرد یلی:خگفتمیم هیو با گر نشیبه س زدمیشدم مشک بود که م یحرف عصب نیچرا با ا دونمینم

متحرک و تو  یشدم مرده  ؟ینکردم و تو زنده بود یزندگ گهیمن د ؟یمردم تو زنده بود یکس یاز ب ؟منیکردم و تو زنده بود

من تورو  یهست یتو تو ک یستیمن ن نینطور نبود نه نه نه تو هامیمن ا نیهام یلیخح ینامرد یلی؟خیزنده بود

 ؟یستیبود مراقبم بود اون تو ن شمیپ شهیهم نمیشناسم؟هامینم

 و چشام بسته شد..... دمیند یزیچ گهید یرفت و افتادم که گرفتم ول جیگ سرم

************************** 

 کل** ی**دانا

 

افتاد  حالیسر حناست که ب یکه باال دیخود را به او رساند د عیو سر دیرو واضح شن ردیدوستش که اسمش رو صدا م یصدا

 ندش کنبل مارستانیب مشیببر دیگفت:با نیرو به هام عیسر

 مارستانیسرعت رفت طرف ب نیو شهاب با آخر نیگذاشتن تو ماش عیسرش را تکون داد و حنا رو بلند کرد و سر نیهام

 ستین ینگران یگفت که حالش خوبه و جا نانیبعد دکتر با اطم ساعتیکرد و حدود  یحنا را بستر عیسر دنیرس یوقت

 مردن و زنده شدن یکه از نگران یو شهاب نیهام یبرا شیآت یبود رو یحرف آب نیا

نگران نباش من هستم  یبدون ما ول دهیکش یمن چقد سخت یو با خود گفت:آج کردیخواهر کوچولوش فکر م یبه حرفا نیهام

 ....ذارمیتنهات نم چوقتیه گهیهستم د گهید

 افتاده!؟ یچه اتفاق یعنی دمیلحنش ترس از

 ن؟یداشت یبا من امر ：روبه روشون و گفتم ستادمیدادم و.ا یهمه بودن سالم نییخودمو مرتب کردم و.رفتم پا کمی

پس تو تو اون  اریمگه نگفتن اون مدارک ب ییهرجا ی دختره：اردالن خان بود که فضا رو برداشت که گفت یعربده  یصدا

 ها؟؟؟ یمکن یشرکت چه غلط

 نبود! نیخواستیکه م یزیاون چ یبخدا....م....من همه ...جا رو.گشتم ول_

 مشکوکم مطمئنم اونجاست جای...فقط من به فقط：بزنه که زودتر ادامه دادم یخواست حرف مانیپ

 و اونجا کجاست؟_

 ئسیاتاق ر یگاو صندق شرکت تو_

 نزد.... یخان سرشو تموم داد و حرف اردالن

ببرش  یجوریتو هم  شتیکت پشر ادیفردا ب فرستمیم یکیبرقرار بود که اردالن خان سکوت شکست و گفت:  ینیسنگ سکوت

 کنه یگاو صندق برات بازش م شیپ

 اما اون که تو اتاق...._

 که گفتم نیادامه بدم و گفت: حرف نباشه هم نزاشت

 بله چشم_

 حاال هم برو _

 برم سمت اتاقم که صداش آمد : کجا؟ خواستن

  یراندازیسالن ت یبر دیگفت: با کنمیکه دارم نگاهش م دید

 یکن نیباهاش تمر دیر و گفت: تو برو تا صبح باکرد سمت سپه رو

 پدر اما اون خستس_

 که گفتم برو نیهم_
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 چشم_

  میرفت یراندازیبه سالن ت باهم

 من بخوابم؟ شهینم یوا_

 نجا؟یکجا؟ ا_

 اهوم_

  میبهتره کارمون بکن کنمیدارن نگامون م یول_

 بود ناچارا نیاز سالن نگاه که کردم بله دورب یگوشه ا هیاشاره کرد به  بعد

 کنم؟ کاریچ دیسمت سپهر و گفتم:من با رفتم

 امیتا ب سایوا گاهیبرو تو جا_

******************** 

  

 حنا،حنا_

 روبه رو شدم  نیریش یسرمو بلند کردم که با چهره  یحالیب با

 شده؟یچ_

 ؟یدینخواب شبینگاه،مگه د افشویخدا ق یوا_

 دن؟یخواب شبیکه د خورهیم ییبه آدما افمیمن ق_

 چرا؟ یخب نه!ول_

 نجا؟یا یشده آمد یزیخواب نبرد چ چیه_

 مده با تو کار داره یکی یاها راست_

 هست؟ یبا من؟ ک_

 !!!دونمینم_

 ادیباش بگو ب_

 ازش نبود البته اگه امده باشه هم من که خواب بودم  یمن اتاق شهاب بودم و هنوز خبر رونیرفت ب نیریش

 !!؟هیک نهیمنو.ببکه امده  ینیا دونستمینم

 در دست از فکر برداشتم  یبودم.با صدا جیگ یلیخ کردیمغزم کار نم اصال

 دییبفرما_

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیشد واااا ا انیحرفم قامت آرش نما نیاز ا بعد

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو：دمیتعجب پرس با

 واسه باز کردن گاو صندق  نجایا امیخواب؟مگه اردالن خان نگفت من ب ساعت：بهم انداخت و گفت یدار یمعن نگاه

 م؟یکن کاریرفت خب حاال چ ادمیخاک بر سرم اصال  یوا_

 گاو.صندق کجاست؟_

 اها گاو.صندق اونجا_

 .گوشه اتاق اشاره کردم که بلند شد و رفت سمتشو

 ؟یبازش کن یخوایاالن م نکنه：رفت باال سرش و گفتم منم

 کارو کنم؟؟ نیا دیبا یبدونم ک شهیم دیببخش_

 ادیب ئسیر ترسمیبابا من م یخب وا_

 ئس؟یاتاق ر نجایا_

 خب آره_

 ؟یکنیم یپس تو توش چ_

 خواب بودم_

 ؟یخوابیم ئستونیاتاق ر یایم_

 مشاورشم کنمیکار م سیخب من با رئ نجاینه ا_

 کارمو کنم؟ یزاریا چه خوب خوشبحالت،حاال م_

 ادین یباشه منم مراقبت کس_

 یاوک_
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 آب بدم یسرگوش هی رونیمشغول کارش شد و منم رفتم ب آرش

 اد؟یم یک سیو گفتم: رئ یطرف منش رفتم

  انیگفتن م گهید کساعتیتا _

 اها_

 حنا مهمانت رفت؟_

 ببرم یبود رو بهش کردم و گفتم: خان نه نرفته داخله آمدم براش چا نیریش

 اها_

 کلک؟ هیریکرد و گفت: خ طونیش چشاشو

 ؟یخبر؟نه چخبر_

 برو کارتو بکن یچیه_

 ئسیاتاق ر نیاریب یسمت آبدار خونه و رو به مسئولش گفتم: آقا رحمان دوتا فنجون چا رفتم

 چشم خانم_

 برمیخودم م میزیبر دیاریب خوادیبرم که دوباره برگشتم و گفتم: نه نم خواستن

 باشه خانم_

و  زیم یگذاشتم رو ینیمشغول کارش بود س داًیو در باز کردم آرش شد سیبردم سمت اتاق رئ ختیدو فنجون ر نکهیاز ا بعد

 بخور ییچا ایگفتم: ب

 ینه مرس_

 باز نشده هنوز؟_

 باز شده عیکنسرو سر ینه مگه قوط_

  یماهر یلیخ دیگفتم شا دونمیچم_

 زرشک_

 ؟یدوست دار یخوایم هیوا چ_

 ؟یدرست کن یآره مخصوصا زرشک پلو بلد_

 اهوم_

 روز هی یبرام درست کن دیخوبه پس با_

 زدم و گفتم: باش حتما یلبخند

 شو برداشت و گفت: چخبر؟ یینشست و فنجون چا شمیشد و آمد پ بلند

 یسالمت_

 ندارم یخبر نکهیمنظورم ا دینگام کرد که خندم گرفت گفتم: ببخش یجوری

 سالن ؟ یرفت شبید_

 گذشت بهم مردم یچ یدونینم یاهوم وا_

  دونمیم_

 ؟یتمام کن انیجر نیا یخوایم یبدونم ک خوامینه جدا م یدونیخوبه که م_

 ؟یانیچه جر_

 گمیو م یباز سیپل نیبابا هم_

 م؟یکنیم یباز سیپل میدار خورهیداستان ما م یبه کجا_

 شه؟یم یداستان چ نیجدا آخر ا خورهیاصال نم یگیراست م یکردم و گفتم: وا یکوتاه خنده

 شهیم یکه آخرش چ کنمیفکر م نیمنم همش به ا دونمینم_

 در باز شد و شهاب آمد داخل  هویحرفش  نیا بعد

 گذره؟یو گفت: خوش م کردیاخم نگامون م با

 سالم_

 کن ینشست و رو بهم گفت: خب معرف زشیداد که شهاب جواب نداد و رفت پشت م یبلند شد و سالم آخرشم

 هستن  انیآر....نه شا شونیاممم ا_

 ب؟خ_

 بگم که آرش خالصم کرد یچ دونستمینم
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 میمن و حنا جان با هم دوست_

 ؟یاها دوست پسرش_

 ینه دوست معمول_

 باشه  یا که دوست معمول_

 ؟یزاریقرار م نجایا نیتریمعمول یکرد به من و گفت: با دوستا رو

 نه آمده بود کارم داشت _

 ؟یفرند دار یسوال تو چندتا بو یمن جا یواقعا برا_

 ه؟یمنظورت چ_

 هم هست؟ گهید یسپهر کس انیشا مانیپ زمیمنظورم واضحست عز_

 !!!؟شناختیاز کجا م نارویا نیتعجب نگاهش کردم ا با

 کردیبا تعجب نگاهش م آرشم

خبر دارم از  یندارم؟اتفاقا از همه چ یمن ازت خبر ینکنه فکر کرد هیپوزخند زد و گفت: چ میکنینگاهش م میدار دید یوقت

 یچهمه 

 همون مدارک نیکه دنبالش یزیاون چ نمیا ایو گفت: ب زیم یپوشه پرت کرد رو هیو  فشویدست کرد تو ک بعد

 مدارک و شهاب در گردش بودن  نیتعجب چشامو ب با

 ؟یدیبپرسم شما از کجا فهم شهیآرش آمد که گفت: م یصدا

 ریگیمنم پ کردیبود تعجب م یما اونم نه خونمون شرکتمون خب باالخره هرک شیکه حنا خانم بعد از دوسال آمد پ ییاز اونجا_

مدارک و  نیآمده دنبال ا دمیفهم قاتیتحق یکسریکه بعد از  نجایما بعد از دوسال چرا آمده ا ییدختر دا نیا نمیشدم که بب

 !دمیهنوز نفهم یچ یچرا برا الاقامت داره حا اییسنا یتازه خونه 

 خوشگل گند زدم  یلیمن خ یعنیار بود برقر یبد یسکوت 

 نیشاه انیآقا شهاب من سرگردم سرگرد شا دینیبعد گفت: بب کمیتو فکر بود  داًیشد آرش

  مسارمیپس منم ت یخنده شهاب بود که کل اتاق برداشت و بعد از خنده گفت: اگه تو سرگرد یصدا

 وگرنه..... رونیاز شرکت من ب دیجمش دیگفت: بر تیشد با اعصبان بلند

 خورد  حرفشو

 میبر دینبا مینخورد یتکون چیو آرش ه من

 یمارو ببر کالنتر یکنیگفت: اگه باور نم آرش

 ؟یما دار ییبا دختر دا یمٙ  نٙ  تو چه س سیتو پل رمیگ نیبب_

 کننیم یبا ما همکار شونمیا_

 س؟یحنا پل یعنیتا ابروشو داد باال و گفت:  هی

 ثابت کنم تونمیم کننیم یبا ما همکار ینه ول_

 بود؟ تونیچ یمدارک برا نیا_

شرکت تو  امیب دیبا دونستمیو سپهر گفتن که اون مدارک بدوزدم باور کن من نم مانیمن جواب داد: اردالن خان پدر پ نباریا

 ...یول رمیگفتم نم دمیفهم یوقت

 هوا رهیافته شرکت من م یب یست هر نا اهلاسناد شرکت منه و اگه د نییاز مهم تر یکیمدارک  نیادامه بدم گفت: ا نزاشت

 آنقدر مهمه!!؟ یعنیتعجب گفتم:  با

 یمنو بدبخت کن یدست یدست یخواستیزد و گفت: آره و تو احمق م پوزخند

 دونستمی....نمیمن...من نم_

 زد و سکوت کرد  یپوزخند

ما رو باور  یآخر حرفا دمیکه گذشت آرش رو به شهاب گفت: من نفهم کمیآرشو نگاه کردم تو فکر بود  میساکت بود هممون

ما االن  دینیاردالن خان داره بب یبرا یواقعا اون مدارک چه سود میدیما هنوز نفهم میگفت قتویما حق نیبدون ینه؟ول ای دیکنیم

 ن؟یشه دوست دار تیاذ دیشما که دوست ندار کننیم تشیاذ یبراشون کل برهحنا اگه اون مدارک ن میتیتو مامور

 نداد سکوت کرده بود  یجواب شهاب

 نفریزنگ بزنم به  دیکه گذشت گفت:با کمی

  دهینشون م یاون چه عکس العمل دونستمیکاش م یاطالع بده ول نیبه هام خوادیم دونستمیم

 خراب شد! یهمه چ میکن کاریمن موندم و آرش رو بهش گفتم: حاال چ رونیرفت ب شهاب
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 رهیگیم یمیاون چه تصم مینیآقا شهابتون تا بب نیدست ا یفعال همه چ_

 نیایباهام ب ییتا جا دیبا نیبعد شهاب امد داخل چ رو به دوتامون گفت:بلندش کمیتکون دادم  سرمو

 م؟یایگفت: کجا ب آرش

 برادر حنا  نیهام شیپ میبر دیبا_

  کردیبه من اشاره کرد آرش با تعجب نگام م و

 ت: مگه خانوادت نمرده بودن؟گف شیبعد از هنگ کمی

 هنوزم  یزندس ول نیانگار هام یچرا ول_

 نجایا ادیپس چرا نم_

 اطالع نداره  یشهاب جواب داد: چون کس نباریا

 چرا؟_

 شهیمشخص م یاونجا همه چ نیفعال با من ببا_

 و اونم حرکت کرد  میشهاب شد نیسوار ماش رونیب میسرشو تکون داد و باهم رفت آرش

 ...دیش ادهیپ نجاستیو شهاب روبه دوتامون گفت: هم ستادیا نیکه ماش میچقد تو راه بود دونمینم

 طبقه ۴آپارتمان  هیرو به رومون  میشد ادهیپ نیماش از

 رو فشار داد  ۲ یو شهابم دکمه  میسوار آسانسر شد میرفت

 داخل  میدر واحد باز کرد و رفت میدیرس یوقت

 بدو میامد ای؟بییکجا نیشهاب بلند شد که گفت: هام یصدا

بخواد باشه صد  یلیخ ادیخونه رو نگاه کردم بزرگ نبود ز کمیکاناپه  یرو مینشست میرفت امیتا ب دینیبش دیبه ما گفت: بر ورو

 ن؟یمال هام نجایا یعنیبود  یمتر واحد حمع و جور

 زمیشده عز بیم چه خوشتداداش ینگاه کردم آخ نمیو شهاب چشم از خونه برداشتم و به هام نیورود هام با

 خودم چطوره؟ یسمتمو و بغلم کرد و گفت: آج امد

 خوبم داداشم_

 واقعا  نیخوش امد یلیآرش دست داد و گفت: خ با

 مثل خودم خوبه هااا قتمیرو کرد به من و گفت: سل بعد

 زد  یبعد با ابرو به آرش اشاره کرد آرش لبخند و

  میکنیم یفقط همکار انی: واا داداش من و شاگفتم

 بتور دختر  نویو هم ایب یدار یپیا خوبه واال همکار خوشت_

 داداش_

 باشه باشه حاال ناراحت نشو_

 ؟یکرد شخاب و گفت: بهشون نگفت رو

 ابروهاش بود گفت: نه هنوز نیکه ب ییبا اخما شهابم

 کار خودم یاوک_

 ن؟یبهمون بگ یخوایرو م یگفتم: چ من

 حاال گمیم_

 درسته؟ یسیجان شهاب گفت پل انیفت: خب شاکرد سمت آرش و گ رو

 بله _

 ه؟یپستت چ_

 سرگرد_

 ا؟ییخونه سنا یخوب چطور رفت میلیخ ولیا_

 یبه سخت_

 درسته؟ ییکه اونجا شهیم یسالی_

 !؟نیدونیبا تعجب گفت:شما از کجا م آرش

 دونمیرو م زایچ یلیزد و گفت: من خ یلبخند نیهام

 گنگه؟ نیهام یانقد حرفا چرا

 ؟یچرا انقد مرموز شد نیبهش گفتم: هام رو
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  ینشدم آج_

 حرفا... نیپس ا_

 ارمیبراتون درست کنم ب یشربت هیبرم  دیبهت بزار گمیادامه بدم : م نزاشت

 گفت بلند شد ورفت سمت آشپزخونه نچیا

 ن؟یهام یاز کارا نیبه شهاب که تو فکر بود کردم و گفتم: شما خبر دار ینگاه

 فت: آره دارم بهم کرد و گ ینگاه

 نیبگ شهیم_

 صبر داشته باش گهیم ادیخودش م_

 دییامد سمتمون و بعد از تعارف کردن نشست و گفت: بفرما ینیس هیبا  نینگفتم تا هام یزیتکون دادم و چ سرمو

 ؟یکن فیتعر یخواینم نیگفتم: هام نیبه هام رو

 صبر داشته باش گمیم یا خواهر تو که انقد عجول نبود_

  میاورد و خورد نیکه هام ییدر سکوت گذشت و شربت ها کمی

 امیاالن م دیبلند شد و گفت: االن وقت گفتن صبر کن نیهام دمید

 جعبه برگشت امد هیبعد با  یتو اتاق و کم رفت

 بگم؟ دیو گفت: خب آماده ا زیم یرو گذاشت رو جعبه

 که شروع کرد به حرف زدن میو آرش همزمان سرمون تکون داد من

رفتن فقط سفر نبود  نیسفر ا میبر دیهراسون امد خونه و به من و مادر گفت که با یلیبود که پدرم خ شیسال پ ۵درست _

 سمت مشهد میو راه افتاد میپدر ما هم به حرف پدر گوش داد یفرار بود از دشمنا جوری نیا

 ادته؟یسالت بود  ۲۲کرد سمت منو گفت: تو اون موقعه  رو

 تکون دادم دییبه عالمت تا سرمو

راه هم که اون تصادف وحشتناک افتاد که فقط من و حنا جون سالم به در  یتو میادامه داد: ما همه به سمت مشهد رفت که

 بردن پدر و ما نیاز ب ینبود و بلکه همش نقشه بود برا یتصادف عاد هیتصادف  نیا دمیبعد ها فهم میبرد

 نیکه گرفتم هم یمیوش امدم و رفتم طرف حنا اون زنده بود تو اون لحظه تنها تصمتو دره من به میکه افتاد یاون زمان خالصه

هرطور شده  دیخوب بود من با نیمطمئن شدم امدن منم رفتم همه فکر کردن من مردم و ا یبود زنگ زدم به ارژانس و وقت

گفتم و اونم گفت که  انیاب و تمام جرشه شیماه بعد از اون تصادف من امدم پ هی کیبود نزد ایپدر ک یدشمنا دمیفهمیبود م

سرهنگ  نیکه منو شهاب و همچن یقاتیکنم چون حال خودم بدتر بود خالصه بعد از تحق یکار تونستمینم هیحنا تو چه حال بد

 قاتل پدر و مادرم بوده یکه ک میدیفهم میداشت یحشمت

 بودن؟ ایتعجب گفتم: خب ک با

 ییبهم کرد و گفت: اردالن سنا ینگاه

 باز موند  دهنم

 اردالن خان؟ یعنیمن  یخدا

 بود  یچه بدبخت گهید نینه! ا یوا

 اردالن پدر شما رو بکشه؟ دیچرا با دمیسرشو بلند کرد و گفت: من هنوز نفهم هویبه آرش کردم که تو فکر بود  ینگاه

اصرار داشت که با  یلیخان خ بود اون زمان اردالن یبه هردومون کرد و گفت: شرکت پدر من شرکت معروف ینگاه نمیهام

کارش دخالت بده که پدر  نیا یخالفشم تو یکارا خواستیاردالن خان م یشد ول نمیببنده و ا یونیلیشرکت ما قرار داد چند م

اونو از جلوش برداشت پدر من مظلومانه رفت  یجوری یعنیهم اونو کشت  ردالنبه شدت مخالف بود انقد پدر مخالت کرد که ا

حنا  نکهیخوب بود تا ا یهمه چ میاز کار رو کرد یلیما خ رمیکنه حاال من هستم تا انتقام پدرمو بگ یزندگ تونستیاون هنوز م

 اقامت داره اییسنا یکه االن خونه  میدیامد شرکت شهاب و بعد فهم

 حیبودم من اون سفر به مشهد فکر کردم واسه تفر خبریهمه اتفاق ب نیمن از ا شدیباور نم میکرد همه سکوت کرده بود سکوت

 نیتر زیکه عز کردمیم یزندگ یآدم یمن تا به حال خونه  یعنیخدا  یفرار از دست.....وا هیبهم نگفتن که اون سفر  چوقتیه

 کنم؟ کاریحاال من چ شهیخدا باور نم یکسامو ازم گرفته بود؟وا

که صاحبش  یبرگردم تو اون خونه،خونه ا تونمینم گهیکنم ؟ من د کاریچ دیحاال من با نی: هامدمیپرس نیسوال از هام نیهم

 پدر و مادرمو کشته 

 نیبهمون بد یاطالعات خوب نیتونیاونجا تو آرش م یمثل قبل بر دیزد و گفت: نه خواهر تو با یلبخند نیهام

 رمیگیانقام شما من از شما دستور نم یانجام نه برا گهید زیچ یکه تا اون موقعه ساکت بود گفت: اما من بر آرش
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 یکمکمون کن دیاما با_

 رمیگیگفتم که من از شما دستور نم_

 میدار اجیبه کمکت احت یبهمون کمک کن دیبرات فقط تو با میاریزد و گفت : باشه اگه مشکل دستور اونم م یلبخند نیهام

 اول دستور یباشه ول_

احظه  نیکه تا ا یسرشو تکون داد و رفت سمت تلفن و برداشت و مشغول شماره گرفتن شد رمو کردم سمت شهاب نیهام

 سکوت کرده بود 

بگم من هنوز  تونمیداره م یاوووف چه جذبه ا میسرشو بلند کرد وچشم تو چشم شد هوی کردیاخم داشت به ناکجا آباد نگاه م با

 من! یالبته برا هیآدم ترسناک سمتریاون لحظه ها ازش م یبه اندازه 

 روح یسرد و ب یلیپوزخنده خ ایلبخند  هیاز  غینکرد در یرییتغ چیصورتشم ه ینگفت حت یچیه یکرد ول نگام

 نشه! رتیتو د گمیو گفتم: م انیرمو کردم سمت شا منم

 ؟یبشه ؟واسه چ رمید_

  یسپهر گاردیکه باد دیببخش_

 دستور شخص اردالن خان بود  میا ارمیتا شب تورو با خودم ب موندمیم دینگرام نباش من مثال با یگیاها اونو م_

 نگفت یزیچ مانیا پ_

 برام جالبه یلیکه نظر پدرشو عوض کنه خ کندیزد و گفت: چرا داشت جون م یطانیش لبخند

 جالبه؟ یچ_

  مانیپ نیا یکارا_

 چطور؟_

 طرفت مخصوصا من ادیب یپسر چیه زارهیآخه نم یدونیم_

 واا چرا؟_

 دونمیگفت: نم یدار یمعن یتا ابروشو برد باال و با نگاه هی

 عجب!_

  ادیرو بهمون گفت که سرهنگ قرار ب نیهام میما هم ادامه نداد گهیکه امد د نیهام

 ایچه باحال مثل اون حشمت یحشمت شیلیسرگردم فام نیا یراست ا

 ....ادیهه چقدم بهم م ادیبرم خونشون مثال از خارج م دیبا گهیاز هفته د او

  ادیم گهیساعت د کیبهمون گفت که تا  نیهام

 میحرف زد ندهیگذشت و حال و آ یدربازه  میهم نشست ما

 باری شهیم یعنیجور کارا تنگ شده بود  نیا یچقد دلم برا یچا امونیشوخ نیباحال من و هام یاز کارا میکرد فیخاطره تعر یکل

 اد؟یگذشته دوباره ب یشاد نیا گهید

 ....دوارمیبشه ام کاش

 و گفت:خودشونن امدن فونیرفت طرف آ نیبلند شد و هام فونیآ یچقد گذشت که صدا دونمینم خالصه

 کردنیپدر با من رفتار م هیبه من و شخاب کمک کردن درست مثل  یلیخ یباز کرد و امد سمتمون و گفت: سرهنگ حشمت در

 ونمیمد بهشون یلیخ

 رفت و در باز کرد  نیواحد زد شد و هام در

  نمیبب افشونیق تونستمیامدن داخل چون پشتشون به من بود نم اونا

هم من هم آرش با  رونیامدن سمتمون تا چشم خورد بهشون چشام از حد تعجب زدن ب نیبا هام یبعد از احوال  پرس خالصه

 که... نیمن ا یخدا یکه....وا نایا میکردیتعجب نگاشچن م

 !!! شدیبودن !!!!باورم نم یو پسرش حامد با لباس نظام زیپرو شه؟آقایم مگه

 نجا؟یخان به حرف امد : شما ا زیکه در آخر پرو کردنیبا تعجب نگام م دنیمنو د یهم وقت اونا

 د؟یشناسیم گرویافتاد وسط و گفت: شما همد نیهام

 میشناسیجواب داد: بله م حامد

 ت: چطور ممکنه؟آرش گف نباریا

 شده؟ یزیبا تعجب رو به آرش گفت: چ نیهام

اونم با  ستادهیمن ا یاون االن روبه رو یول میخالفکارست ما همه دنبالش بود نیاز بزرگتر یکی یحشمت زیگفت: پرو آرش

 امکان نداره!!! نی؟ایلباس نظام
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رو کرد رو  نیو هام میخواهشا همه نشست دینیبش دییسرپا د،چرایفهمیم زویهمه چ دیزد و گفت: اگه صبور باش یلبخند نیهام

 ؟یشناسیم ویحشمت یاز کجا آقا نمیبگو بب یبه من و گفت: خب اول شما آج

رو گفتم اوما هم با دقت گوش  یاوما و همه چ یکه اردالن خان بهم داد تا بردن حامد برا یکردم از دستور فیو تعر انیجر

 حرفام تمام  یوقت دادنیم

 خب مطمئن نبودم  یمن بهتون شک کرده بودم ول گفت: حامد

 ن؟یدار یبپرسم شما چه پست شهیم_

 من سرگردم _

 انیا مثل شا_

 سه؟یخالفکار پل هیچطور  هیبپرسم جربان چ شهیبه حرف امد: م انیشا

 بهت پسر جان صبر داشته باش  گمیکرد و گفت:م یخان خنده ا زیپرو

 شیسال پ ۷, ۸کرد به جمع و گفت : داستان ما مال  رو

من  نکهیتا ا میباهم بود رستانیاز دب میدوست بود دیجاو هانیهان،کیمن و ک گفتمیمکث کرد و ادامه داد: آره داشتم م کمی

و شرکت برام کارش  یدرباره  شهیاون هم میخب ما در ارتباط بود یرفتم و اونم رشته عمران انتخاب کرد ول یدانشگاه افسر

 تیکردم اونزمان من سروان بودم و مرتب بهم مامور دییرو برام گفت منم تا اییاقرار داد بستن با سن انی.اون جرگفتیم

بهم زنگ  هانیبرگشتم ک تامیاز مامور یکیکه از  یمختلف ودور از خانواده خالصش کنم براتون وقت یشهرها رفتمیو م خوردیم

 هانیتماس من به ک نیکرد....اون آخر فیتعر برام نارویا یکار خالف و همه  یاردالن برا شنهادیفرار کرد و پ نکهیا انیزد و جر

 بعد از اونم که.....

که دوباره به خودش امد و شروع کرد به حرف زدن: آره داشتم  میصبر کرد کمیو سکوت کرد  نییخان سرشو انداخت پا زیپرو

 هانیناراحت بودم ک یلیتصادف کرده....اون اتفاقا...من واقعا از مرگش خ نشونیادن که ماشبعد از اونم که خبر د گفتمیم

که من رفته  یروز هیبودم.... ختهیبهم ر یلیخ یافسرده بودم از لحاظ روح یلیخ یماه هیبود که داشتم خالصه  یدوست نیبهتر

 یاز سربازا با پسر یکیکه در اتاقم زده شد و  دمیرسیم شلوغ بود...من تو اتاقم داشتم به پروندها یلیبودم اداره،اداره خ

اسمش  دمیازش پرس یوقت  ییبعد از بازجو هارودن خالص یامدن داخل....اون پسر رو  من اول نشناختم اونو به اتحام دزد

 تونستمینم میخوشحال بودم از طرف یباورم نشد از طرف هانیگفت که پسر ک یاون جواب داد وقت یقت ن؟ویو حانوادش ک هیچ

 واقعابهم ثابت شد که  یبعد از مدت نکهیتونسته باشه از اون تصادف جون سالم بدر برده باشه خالصه ا هانیباور کنم که پسر ک

بود منم خودمو معضف دونستم ازش نگه  یسالش بود پسر جون ۲۲ نیدوست منه.اون زمان هام نیوپسر بهتر نیپسر هام نیا

 عجب بود.... یلیخ برام زیچ کی یکنم ول یدار

 نکهیا نمیبود و جالب تر از ا ومدهیمراسم پدر و مادرش ن یبرا یبود چرا اون خودشو از خانوادش پنهام کرد و حت نیاونم ا_

 اون مرده کردنیخانوادش فکرم

ذهنمو  یو سواال ششیگرفتم برم پ میروز که سرم خلوت شد تصم هیبود  بیکرده بود برام عج ریذهنمو درگ یلیسوال خ نیا

سواالمو  یو بعد از احوال پرس میکه االن همه جمع شد یخونه ا نیامدم هم نکهیجواب داشته باشه خالصه ا دیازش بپرسم شا

 یهمه  نکهیقرار گرفته بود و خالصه ا دیبوده و پدرش مورد تحد یعمد ادفگفت.گفت که تص انیجر یو اونم همه  دمیپرس

وقته  یلیخ ییکه اردالن سنا دمیگرفتم کمکش کنم خالصه بعد از پرس و جو فهم میفت و منم تصمو گ گفتیم دیکه با ییزایچ

که بعد  رمیروبه دست بگ ندهدوست داشتم پرو یلیخ وفتهیب سیحرفاس که بخواد دست پل نیخب زرنگ تر از ا یتحت نظر ول

 میبفرست ینفوذ میتالش کرد یلیکنه خ ریدستگ ییاردالن سنا دیکه با یشد و منم شدم کس یکار عمل نیمکررم ا یاز تالش ها

 میتصم یرو گرفت و پسرمم سروان یسال که منم پست سرهنگ ۴متاسفانه کشته شد بعد از   ارامونمینشد و چند نفر از  یول

 یبتونم سرنخ دیکه شا خالفکار کار کشته جا بزنم هیخودمو  نکهیوقت بود تو ذهنم رواجرا کنم اونم ا یلیکه خ یگرفتم نقشه ا

 یول میدیکه داشت رس یالبته به چند محموله ا مینکرد دایهنوز پ مویاریبدست ب دیکه با یهنوز مدرک قو یکنم ول دایپ

  کردیفرار م یهر سر ایخودش نبود 

 درسته؟ تیمامور نیفرستاد به ا یریو گفت: شما رو هم فکر کنم سرهنگ ام انیکرد سمت شا رو

 د؟یشناسیم شونیسرشو بلند کرد و گفت: بله شما ا انیشا

بردن  ینفوذ دیمن ق یقبل یروهایخب با کشته شدن اون ن یدوست داشت کمکم کنه ول یلیخوب من هستن خ یبله از دوستا_

 دمیفهم یفرستاده به تازگ ویکس یریخبر نداشتم که ام یزدم ول

 هست؟ ستین یحشمت زیشما که واقعا اسمتون پرو یبله،راست_

 مهرانفر و پسرمم حامد مهرانفر یزد و گفت: نه پسرم من مهرانفر هستم،عل یخان لبخند مهربون زیپرو
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که  کردمیاصال فکر نم یبودم ول دهیشن یلیشمارو خ فیمن تعر شهیباورم نم یچشاش گرد شده بود و گفت: وا دمیکه د انیشا

 منم! یخدا یوا زنمیاالن در کنارتون حرف م

 م؟یکن کاریچ دینگفت جمع در سکوت بود که من گفتم: خب حاال ما با یزیزد و چ یبهش لبخند یهمون آقا عل ایخان  زیپرو

 دیتونیراحت تر از کا م یلیپس خ دیکنیکه تو اون خونه رفت و آمد م نیهست ییتنها کسا انیروبهم گفت: شما و شا حامد

  دیاریب شونیبر عل یمدارک

 نکردم  دایپ یچیه کنمیم یسال اونجا زندگ کیگفت: من  انیشا

 کردم  دایمن چرا پ یگفتم: ول من

اون  ؟خبیراندازیاجازه نداره بره سان ت یکه کس یگفت ادتهی انیادامه دادم: شا انیگه گفتم همه بهم نگاه کرد رو به شا اسنو

 کنهیهست که به ما کمک م ییزهایاحتمال هست که اونجا چ نیممنوع باشه ا دیسالن چرا با هیفقط 

 

 ؟یامکانش هست اما چطور گهیآره آره راست م_

 کرد  یفضول ادیز شهینم نیاونجا پر درب دونمینم_

 به اونجا نفوذ شه دیشهاب به حرف امد: بنظر من با نباریکه گذشت ا کمیرفته بودن تو فکر   همه

 آخه!!؟ یگفتم: چطور من

 بره داخل اون سالن  انیشا دیکن هرجور شده کمک دیکرد و گفت: با نگام

 انیکه خواهرم چطور شا یفکر نکرد نجاشیفقط داداش شهاب به ا هینقشه عال ولیگفت: آها ا نیبزنم که هام یحرف خواستم

 ؟یخونه و سالن فکر نکرد ینایببره؟به دورب

 فعال کنم ریغ نارویاز راه دور دورب تونمیکه م یدونی؟ م یمنو دست کم گرفت منیها_

 میکنیکارو م نیپس هم گهیراست م دیچرا به ذهن خودم نرس ولیا_

 سوال هی یگفتم: ول من

 د؟یکن دایپ یدسترس نایبه دورب نیخواینگام کردن که ادامه دادم: چطور م همه

 میندازیاز کار م نارویما دورب دیکن نکاریا نیخوایم یک دیکن نییگفت: اونش کار خودم شما نگران نباش  فقط شکا تع شهاب

 گفتم: فردا شب عیسر

 ست؟یگفت: زود ن انیشا

 سالن میکه همه مشغولن  بر یهمون وقت میتونیدارن ما هم م یمهمان هینه فردا شب  _

 هیآره بنظر منم فکر خوب_

 

به اون مدارک دارم  ازیمن ن یقبلش رو به شهاب گفتم: راست یول میحرف زد من و شهاب عزم رفتن کرد یبعد از کل خالصه

 اگه نبرمش..... یعنی

 وسط حرفم و گفت: صبر کن دیپر

 بده بهشون نیپوشه در اورد وداد دستم و گفت:ا هی فشیاز داخل ک بعد

 اما شرکتتون_

 ادیبه کارشون نم ادیپوشه ز نینگران نباش ا_

 خوان؟یکه اونا م ستین یزیاون چ نیا یعنی_

 رمز گشاه کنن توننینم یراحت نیخب پر از رمز اونا به هم یچرا ول_

  یاها مرس_

 اییخونه سنا میو رفت میاورده بود شد انیکه شا ینیطرف شرکت و از اونجا سوار ماش میبا هم رفت انیو من و شا گرفتمشو

 ستش؟یرفتم طرفشو گفتم:سالم اردالن خان ن دمیرفتم داخل سالن که پوپک د میدیرس یوقت

  رونیبا سپهر رفتن ب زمیو گفت: نه عز دیکرد و خند نگام

 مان؟یاها پس پ_

 اون تو اتاقش _

 فعال امیم ششیاها خب من برم پ_

 برو یاوک_

چشم خورد به بدن  نهیآ یبود جلو ستادهیتنه ا میحوله ن هیکه فقط با  دمید مانیطرف اتاقشو در زد و رفتم داخل پ رفتم

 مزاحم شدم دیو گفت: ببخش نییدرست کرده بود...به خودم امدم و سرمو انداختم پا یزیاوووف چه چ شیورزش
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 ؟یخوایم یچ_

 من اون مدارک اوردم_

 ؟یجد_

 بله_

 ن؟ییپا یچرا سرتو انداخت_

  ینطوریهم_

 باال اریب مینطوریپس هم_

 ؟!!!دیرفت لباس پوش یک نیجلوم بود دهنم باز موند ا دهیاوردم باال که لباس پوش سرمو

 کن زونیتو گوشت آو نویباشه ا عیسر یتو هر کار دیگفت: آدم با دیمتعجبمو د افهیق یوقت

 بله_

 ؟یامد یبا ک_

 با شا....آرش _

 ا خوش گذشت بهتون؟_

 ه؟یمنظورتون چ_

 ؟یکنیهه منو خر فرض م_

 قربان هیچه حرف نینه ا_

 ؟یبهش عالقه دار_

 آخه!!؟ یخندمو گرفتم و گفتم: عالقه قربان؟نه چه عالقه ا جلو

 منم که عر عر _

 همکار برام  هیقربان اون فقط  گمیم یجد_

 نباشه  نطوریباشه که اگه ا نیهم دوارمیخوبه ام_

 کنن هیآسمون به حالت گر یکه مرغا ارمیسرت م ییوحشتناک کرد و گفت: بال افشویق

 داد زد: افتاد؟ بلند

 باز سگ شد یوا

 بله _

 استراحت کنم خوامیم رونیخوبه،حاال هم برو ب_

 چشم_

 پوپک  شیپ نییتختم و خودم رفتم پا یرفتم اتاقمو مدارک گذاشتم رو رونیاتاق زدم ب از

  یکشیم یچ نمیبود نشستم کنارش و گفتم: بب دنیکش یمشغول نقاش پوپک

 یبرگه  کردنینگاه م گرویدختر و پسر که عاشقانه همد هیبود نگاه کردم  دهیکه کش یلبخند تختشو داد دستم به نقاش با

 !؟دهیکش هیچ نایهمون دختر که دراز به دراز افتاده بود و پسر هم باال سرش وا ا شمیبعد

 گلم ییفکرت جنا کمی_

  هیواقع مینقاش نیا کنمیحنا احساس م یدونیامد تو ذهنم م هویبود کخ  یزیخب چ یول دیشا_

 داد؟ ادیبهت  یک وینقاش نمیبگو بب اتیچرند میا یچه حرفا به جاوا _

 و گفت : داداش سپهرم دیخند

 کشه؟یم یسپهرم نقاش یعنی یا جد_

  ینیرو بب دیکه کش ییبنداز ببرمت تابلو ها ادمیحاال بعد  یلیاووو خ_

 ؟یفردا شب هست یمهمان یتو برا یباشه راست_ 

 ه؟یکه گرفت یبازار,مرخص میباهم بر دیلباس بخرم فردا صبح با دیهستم با گهیبله د_

 بله _

 میریخوبه پس فردا با هم م_

 خوشگل  یسالم به دخترا_

 ومدن؟یو گفتم: اردالن خان ن مویداد یهردو بهش سالم زدیبود بهمون لبخند م ستادهیسپهر ا میدیکه د میکرد نگاه

 ادیرفت کجا گفت شب م دونمیخودشم نم اهینخود س یپ منو فرستاد ستیپدرم مشخص ن فیبابا تکل یا_

 اها_
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 ن؟یزدیحرف م یدرباره چ نمیبب نیخب بگ_

 گفت: درباره تو پوپک

 زدنیمن حرف م یشده که دوتا خانم خوشگل داشتن درباره  بمینس یچه افتخار_

 حاال ذوق نکن _

 حاال؟ نیگفتیم یبپرسم چ شهیم_

 رو بهش نشون بدم یدیکه کش ییتابلو ها خوامیحاال هم م ۲۲ تیله حنا گفتم که نقاش چیه_

 کارو بکن  نیخوبه حتما ا_

 ن؟یگرفت ادیکجا  وازیبپرسم نقاش شهیم_

دادم البته  ادیکه پوپکم دوست داشتم منم بهش  ییگرفتم از اونجا ادیکار داشتم و رفتمدنبالش تا باالخره  نیمن کال به ا_

 بلد بود فقط االن بهتر شده ناگفته نماند خواهر من خودش

 و گفت: کم مسخره کن دیخند پوپک

 

 کمیو  میشام و نشست زیسر م میاز خدمه ها گفت شام حاظر باهم رفت یکیکه  میباهم مشغول حرف زدن بود یچندساعت خالصه

....بعد رهیکجا م ستینبودش معلوم ن انمیشا بیاز اردالن خان نبود عج یهنوز خبر یول میامد مشغول خوردن شد مانیبعد که پ

از  میرینه دروغ نگم هدف گ ایخوب شده  ربمیهدف گ نهیبب خواستیم مانیپ یراندازیسالن ت میو سپهر رفت مانیاز شام منو پ

  زدمیاز هدفم نم رونیب یول زدماااایقبل بهتر شده بود البته به هدف نم

هست اگه  یبهت امد یگفت: نه از قبل بهتر شد دید یوقت مانی....پکیشل و دمینفس کش هیو تفنگ گرفتم و  گاهیسر جا رفتم

  یبه هدف بزن یبتون دیشا یکن نیتمر نطوریهم

 همه کارا رو با هم انجام بده تونهیدختر که نم نیبابا داداش ا یا_

  ریبگ ادی ویراندازیت نیفشرده ا یلیخ دیبا گهیمجبور د_

 ایخونه حشمت یبر دیبا گهیکه نرفته هفته د ادتی یرو کرد بهم و گفت: راست بعد

 برم؟ یقرار با ک نیهنوز نگفت یهست ول ادمینه _

 حاال یفهمیم_

 سالن رو سپهر گفت: به کاا ادامه بده یطرف در خروج رفتیکه م نطچریهم و

 سرشو تکون داد  سپهرم

 !ومدهیامد سراغم خودش حتما ن یاردالن خان البته اگه بودش م شیرفت برم پ ادمیاصال  میمشغول بود ۲ساعت  تا

 دمیرفتم اتاقم و لباسامو عوض کردم و خواب ادیز یخستگ با

 

 ستادیباال سرم ا دمیشدم که پوپک د داریاز خواب ب ییبا صدا صبح

 دیخر میبر دیشد با رید گهیبلند شود یشد داریباالخره ب یوا_

 ساعت چنده؟_

 شد ریبدو د ۰۲_

  یاوک_

  رونیو دست و صورتمو شستم و امدم ب  یبهداشت سیشدو و رفتم سمت سرو بلند

 شیآرا یاصال حوصله  نییبرداشتم ورفتم پا فمویو شالمم زدم و ک دمیساپورت پوش هیمانتو برداشتم با  هیکمد لباسا  از

 نداشتم 

 گفت: بدو بدو  دمید یبود وقت ستادهیمنظر ا پوپک

 بابا یا میریم کنهیچخبره بابا بازار که فرار نم_

  ادیب شگریقرار آرا۳ساعت  ونهیآخه دختر د_

 نه بابا؟_

 ؟یدوستینم_

 خب نه_

 میبر ایب یدیخب حاال که فهم_

 و پوپک حرکت کرد به سمت بازار.... میشد نیو سوار ماش میهم رفت با

  دمینخر ادیه دلم بکه ب یهنوز لباس یول میگردیهست که م یدوساعت بایتقر
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 جون ندارن  گهیحنا پاهام د یوا_

 کردم دایپ یزیچ دیتو اون پاساژ شا میبر ایغر نزن بابا ب_

و  نگیسمت پارگ میو رفت دمیو کفش ستشم خر کیش یلیخ یمشک یلباس دمیخر یلباس هیتا باالخره  میزد یو دور میرفت باهم

 و پوپک حرکت کرد  میو نشست نیصندق عقب ماش میگذاشت لیوسا

 پخش شد...  یروشن کرد آهنگ قشنگ ضبط

 

 

 از دله من رهیم ذارهیکه با من بمونه م گمیم یبه هر ک گمیم یهر چ شمیپ یستی))تو که ن

 سرد و عاشقه من یمونه دستا یتنها م ابونیخ هیتو شمیم وونهید

 

 شمیبچه م مایگرمت مثله قد یتو دستا کشمیپر م نمویبیتو رو م یوقت

 گمیم نویندارم به جز دله تو ا ییجا ایبا تو باشم تو دن خوامیم

 

 شهر نیا یکه همه حسودم بشن آدما یمنو اونجور یبساز یتونیم یبمون یتونیم تو

 قهر نیا گهینرو بسه د یمنو آروم کن یتونیقلبمو بسازش فقط تو م یبده بمون قول

 

 شهر نیا یکه همه حسودم بشن آدما یمنو اونجور یبساز یتونیم یبمون یتونیم تو

 قهر نیا گهینرو بسه د یمنو آروم کن یتونیقلبمو بسازش فقط تو م یبده بمون قول

 

 اونا که من عاشق شدم دوننیبگن نم گنیم یبذار هر چ ایمن تو بمون پا به پام تو ب شهیپ

 گمیم نویندارم به جز دله تو ا ییجا ایبا تو باشم تو دن خوامیم

 

 شهر نیا یکه همه حسودم بشن آدما یمنو اونجور یبساز یتونیم یبمون یتونیم تو

 قهر نیا گهینرو بسه د یمنو آروم کن یتونیقلبمو بسازش فقط تو م یبده بمون قول

 

 شهر نیا یکه همه حسودم بشن آدما یمنو اونجور یبساز یتونیم یبمون یتونیم تو

 قهر(( نیا گهینرو بسه د یمنو آروم کن یتونیقلبمو بسازش فقط تو م یبده بمون قول

 

 [یپ یو آرش ا حیاز مس شمیپ یستی]آهنگ تو ن

 

 داخل رفتم تو اتاقم  میبرد لیخونه ووسا میدیرس

 حمام لباس برداشتم و رفتم حمام  رفتمیم دیبا

 مشغول خشک کردن موهام شدم که در اتاقم زد شد و پوپک امد داخل رونیبعد امدم ب مساعتین

  یم بودا حما_

 که ینیبیم_

 پدرم امد ینهار راست ایب یموهاتو خشک کرد یاوک_

 امیا باشه االن م_

 دادم و نشستم کنار پوپک  یجمع بودن سالم زیهمه دور م نییموهامو خشک کردم و رفتم پا عیرفت منم سر پوپک

 ؟یکه گفتمو انجام داد یخان نگام کرد و گفت: کار اردالن

 بله مدارک اوردم براتون_

 بهم بده ایخوبه بعد از ناهار ب_

 چشم_

 میزده نشد و در سکوت مشغول نهار خوردن شد یحرف گهید

 مخصوص به خودش نشسته بود  یصندل یاز ناهار بلند شدم و رفتم مدارک اوردم و دادم به اردالن خان که رو بعد
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از  یکیهمراه  دیتو با یکه امشب مهمان یدونیوش و رو بهم گفت: مجل زیم یبهشون انداخت و گذاشتشون رو یکوتاه نگاه

  یباش یبا ک یخودت که دوست دار یبه عهده  زارمیانتخاب م یپسرام باش

  دمیبله فهم_

 خوبه _

 واسه تو و پوپک ادیم شگریآر گهیساعت د میحاال هم برو که تا ن_

 چشم_

 گفتم و رفتم سمت اتاقم پوپکم دنبالم امد و در اتاق بست و گفت: خب حاال کدوم داداشم مد نظرته؟ نویا

 انتخاب کنم؟ ویبنظرت ک دونمیزدم و گفتم: نم یلبخند

 بهتر یسپهر انتخاب کن یول دونمینم_

 چطور؟_

 دارن یسیک هیفکر کنم خودشون  مانمونیآخه داداش پ_

 ؟؟یجد_

 بله_

 هست؟ یک_

 دمیفقط اسمشو م دونمیمن نم_

 ه؟یخب چ_

 دایل_

 یاها اوک_

 .....یول یچطور دونمیشدم نم یجوریخب  یحرف پوپک ناراحت که نه ول نیچرا با ا دونمینم

 ؟ییحنا کجا_

 نجایهم جایهاا ه_

 امد شگریآرا میبر ایب_

 نجا؟یهم ادیخب مگه نم_

 اتاق مخصوص میبر دیبا زمیعز_

 اتاق مخصوص؟_

 یفهمیممیبر ایحاال ب_

 بود و بزرگ. کیش یلیخ شگاهیسالن آرا یدهنم باز موند انگار امد میسمت اتاق مخصوص و در اتاق باز کرد میهم رفت با

 و اونا هم شروع کردن.... میو خالصه نشست میدادن و ماهم جوابشون داد یسالم دنیمارو د یبودن و وقت ستادهیتا خانم ا سه

 

  میتا آماده ش دیطول کش یدوساعت

 منم؟ نیا یدهنم باز موندم وا دمید نهیخودمو تو آ یوقت

 !!شهیکردم باورم نم رییتغ چقد

 جذابترم کرده بود یلیکه انجام داده بود خ یقشنگ یول میمال شیرنگ شده بود و آرا موهام

 کرده بودم رییبود واقعا تغ ختهیکه دورم ر میفر شده قهوه ا یموها

 کرده بودن  ییموهاش طال یمثل من بود ول بایتقر ششیشده بود آر بایواقعا ز دمید پوپک

 تو یحنا چه ناز شد یزد و گفت: وا یغیج هی دیمنو د یوقت

 گریج یزدم بهش و گفتم: توام خوشگل شد یلبخند

 

 ؟ یفتگر میرفته بودن پوپک رو بهم گفت: تصم شگرایبود آرا ۷ بایلباس و آماده شدن ساعت تقر دنیبعد از پوش خالصه

 شمیاهوم با سپهر همراه م_

 خوبه_

دورم حلقه شد...نگاه  یکه دست کردمیکه جلوم بود نگاه م یکیکوچ نهیبودم داشتم خودمو تو آ ستادهیمنم ا رونیرفت ب پوپک

  یگفت: خوشگل شد مانیپ دمیکردم د

 ممنون_

 یپارنتر سپهر ش یخوایم دمیشن_
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 نیدیبله درست شن_

 به پارنتر خودم برسم تونمیمنم م نطوریخوبه ا_

 دیکه همراه دار نیبگ نیتونستیکه گفت خودمو ازش جدا کردم و گفتم: م نویا

 گوش نداد یگفتم به پدر ول_

 ادیکنار االن سپهر م دیبر شهیخب باشه حاال م_

 دییزد و کنار رفت و گفت: بفرما یلبخند

  رونیاز اتاق امد ب مانیپشت سرمم پ رونیب رفتم

بهش اونم دستشو اورد جلو دستمو دور  دمیرس یزدم  و وقت یپله ها منتظر بود لبخند نییدنبالم سپهر پا به مانمیپ رفتم

 و کجا رفت.... شدیچ مانیپ دمیند گهیطرف مهمانا د میبازوش حلقه کردم و رفت

آماده کرده باشه واسه امشب اصال وقت نکردم برم  زویهمه چ دینبودش فکر کنم اون با یگردوندم دنبال آرش ول چشم

 بود کردم و گفتم: سپهر  یینبودش رو به سپهر که مشغول صحبت با آقا یگشتم ول ششیپ

 کرد سمتمو گفت: جانم  روشو

 ستش؟یآرش ن_

  رونیچرا ب_

 یاها اوک_

 مشغول حرف زدن با اون آقا شد  دوباره

 که پوپک گفت وارد سالن شد یبا همون دختر مانیپ دمیکه گذشت د کمی

بود دستشو انداخته بود دور  دایخوبه دختره که اسمش ل مانمیپ قهیسبز نه سل یبور و چشا یبود موها یخوشگل دخترِ،دختر

 خودشو چسبونده بود بهش  یجوریو  مانیبازو پ

 دامیمن ل زمیطرفمون و سالم کردن دختر دستشو جلو گرفت و گفت: سالم عز امدن

 فشردم و گفتم: سالم منم حنام خوشبختم دستشو

 نیزد و گفت: همچن یلبخند

 شد که سپهر باهاش مشغول بود. ییمشغول حرف زدن با همون آقا مانمیکنارم و پ ستادیا دایل

 ؟یرو بهم گفت: پارنتر سپهر دایل

 بله چطور؟_

 باشه یبخواد با کس ایبعد از اون قضا کردمیآخه فکر نم یچیه_

 وقته تموم شده یلیخ ایاون قضا نکهیفقط دوستم دوم ا شونیمن با ا نکهیاول ا_

 گفت شهیم نمیبله ا_

 ؟یآشنا شد مانیگفتم: شما چطور با پ نیآشنا شده بخاطر هم مانیدوست داشتم بدونم چطور با پ یلیخ

 میدوست دار گرویعاشقانه همد میوقته باهم یلیخ مانیمنو پ_

 ؟یباال و گفتم: جد دیپر ابروم

 یآره جد_

 یآخ دمیکش قینفس عم هی رونیگرفتم و رفتم ب یچرا حالم گرفت ... با اجازه ا دونمینم ادیعاشقانه اههه اه بدم م شششیا

 چرا!!!؟ دونمیشد نم نیداخل برام سنگ یفضا هوی

 شد نگاه که کردم آرش بود.... دهیفکرا بودم که دستم کش نیهم تو

 سالن؟ میبر دیبا یک گشتمیگفتم: داشتم دنبالت م ورو بهش ستادمیجا ا نیگوشه تر بردم

 اون موقعه حاظر باش ندازمیاز کار م نارویدورب ۹زنگ زدم شهاب گفت ساعت _

 باشه نگران نباش_

 االنم برو تا شک نکردن یاوک_

 !!؟کنهیم کاریچ نجایا نیداخل که چشم خورد به شوهر خالم ا رفتمیتکون دادم و داشتم م سرمو

 دمشونیبار سال پدر مادرم د نینداره فکر کنم آخر یوقته ازشون خبر یلیهست خ امیمیشوهر خاله ک نیخالم آقا حس شوهر

 وانیاسمشم ک کترهیاز من کوچ یپسر داره که سه سال هیفقط 

 کنم! کاریحاال چ یامده وا وانیانگار با همون ک االنم

 ؟یستادیا نجایچرا ا_

  میرو بهش گفتم: ترسد بترسم کمیباعث شد  مانیپ یصدا
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 یستادیا نجایچرا ا_

 ه؟یامدم هوا بخورم مشکل_

 ینه چه مشکل_

 گمیم کیتبر یراست_

 کرد و گفت: بابت؟ یفیظر اخم

 هیدختر خوشگل گهیخانم د دایل_

 ؟یدیا پس توام پسند_

 نیخب مهم خودتون یبله ول_

 به من نداره یربط چیامشب باهاش همراهم اون ه هیمن فقط  یآره ول_

 دیدوست دار گرویاما اون گفت که شما عاشقانه همد_

 نیهم میسرکارت بزار منو اون دوتا دوست معمول خواستیو گفت: واقعا؟حتما م دیخند

 نداره  یبرحال،به من که ربط_

 نداره یآره اصال بهت ربط_

رقص  دنیرقصیر حال پخش بود و زوجا وسط مد یمیگرفتم و رفتم داخل آهنگ مال شیراه سالن در پ ششیبمونم پ تونستمینم

 دونفر

 بانو؟ نیدیگفت: افتخار م دمید مانیجلوم دراز شد نگاه کردم که با تعجب پ یکه دست کردمیگوش و نگاهشون م هی ستادمیا

 چه امروز مهربون شده!!؟ نیا کردمیبا تعجب نگاهش م فقط

عطرش واقعا  مست کننده بود نکنه زده  یوسط بو میکه قبول کنم منم دستمو گذاشتم دستشو رفت گفتیم دایشد یحس هی

 خانم؟اصال به من چه! دایبودش واسه اون ل

 مجذوبت شدن یمهمان نیا یاز پسرا یلیخ یحواست نباشه ول دیشا_

 نداره یتیبرام اهم_

 دونمیم_

 یگیپس چرا م_

 یباش انیگفتم در جر_

 یممنون که گفت_

 هیچه حس نیا دونمیو از کنارم رفت نم دیبوس مویشونیآروم پ یلیخ مانینگفت آهنگ که تمام شد سرمو گرفتم باال که پ یزیچ

از خدمه ها امد  یکیبود  ۸گوشه به ساعت نگاه کردم  هیرفتم نشستم  الیخیبوسه خوشم امد ب نیاز ا یکه االن امد سراغم ول

 پوپک کجاست؟ یشام راست یبر میرفت یو گفت که شام حاظره همگ

 فکر بودم که  نیهم تو

 یغرق نش_

 کردمیاتفاقا داشتم به تو فکر م ییا تو کجا_

  یا چه افتخار_

 ؟یکجا بود_

  یرقصیم مانیبا پ یدار دمیکه د یببرمت با دوستام آشنا ش امیگوشه نشسته بودم خواستم ب هیبا دوستا  چیه_

 میدیاها آره باهم رقص_

چم شده بود  دونمینم گرفتمیم یبیمن استرس عج شدیتر م کینزد ۹ساعت به  یبود هرچ مین ۸شام ساعت بعد از  خالصه

 دمیترسیم یلیخ

 شد؟یکردم رفتم سمتش و گفتم:چ داشیپ یو گشتم دنبال آرش وقت رونیرفتم ب عیشد سر ۹ ساعت

  میساعت وقت دار میافتن پس فقط ن یساعت از کار م مین نایدورب_

داد که  امیپ عیبه شهاب زد و اونم سر یآرش تک زنگ میدیرس یوقت یانداز ریسمت سالن ت میتکون دادم و باهم رفت سرمو

 هوشیتو سرشون که ب میاز پشت سر زد میسالن دو مفر اونجا بودن منو آرش رفت یسکت در ورود میکار انجام شده ماهم رفت

 !جببدردم خورد چه ع یکار یشدن باالخره اون رزم

پام  ریاحساس کردم ز هوی رفتمیگه راه م نطوریهم میگشتیم زیبه ر زیر گهیسمت منم سمت د هیآرش رفت  میسالن شد وارد

هست آرش صدا زدم که اونم امد و گفت:  ییزایچی ریز نیکه متوجه شدم ا یکاش یبا پام زدم رو کمی دهیم یبیعج یصدا

 ه؟یچ
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 هست ییزایچی ریز نینگاه کن ا_

زنگ خورد چون دستش بند  شیکند مشغول بود که گوش یزد و بعد چاقوشو در ارود و دور کارش یبه کاش یبا مشت ضربه ا 

 بود من جواب دادم:بله؟

 شهیوقتتون االن تمام م رونیب دیبود گفت: زود بر شهاب

 میبر دیقطع کرد رو به آرش گفتم:آرش بدو با و

 م؟یکن گاریرو چ نجایبهم کرد و گفت: اما ا ینگاه

 میایم یدفع بعد میبر ایب_

 رفت کجا !! دونمیمن رفتم طرف عمارت و آرش نم رونیب میتکون داد و با دو از سالن زد سرشو

 و رفتم داخل  دمیکش یقینفس عم هیبه در سالن  دمیرس

خوشگل  یبود ول بیسمتم خوشت ادیپسر داره م هی دمیآب خوردم د کمیگوشه و  هیگوشمون گذشت نشستم  خیخطر از ب یوا

 دارم؟ یبا ک وییکرد و گفت: افتخار آشنا یکوچک میتعز هی دیبهم رس یوقت ادینه ز

 هستم سیگفتم: من آت یجد یلیخ

 بله بنده هم طوفان هستم البته مثل اسمم هرگز نبودم!_

 خوشبخت_

 واقعا خرسندم ییبایز نیبه ا یخانم داریاز د نیو منم همچن_

 به دام بندازه تونهیم ارویلیزبونش خ نیداره با ا یزبون چرم نه

 ممنون _

 ند؟یدر کنار شما بنش تواندیم ریحق یبنده  نیا_

 دییجز قبول کردنم نداشتم پس گفتم: بفرما یچاره ا یحوصلشو نداشتم ول اصال

 ن؟یدار یچه نسبت اییسنا یبپرسم با خانواده  شهیرو به رومو گفت: م نشست

 ه جواب بدم ک خواستم

 زن داداشم طوفان_

 میکرد ارتیزد و گفت: به به پوپک خانم چه عجب ما شمارو ز یلبخند دشید یکردم سمت صدا پوپک بود طوفان وقت رومو

 شدم ابینا گهیمن د گهیخب د_

 باهاتون دارن؟ یخانم چه نسبت نیا نیگفت ید،راستیگیبله بله شما درست م_

 گهیزن داداشم د_

 کدومشون_

 بنظرت؟_

 مان؟یپ_

 کالیزد و گفت: آبر یلبخند پوپک

 ن؟یا پس چرا نگفت_

 نگران نباش میگیاونم م_

خودمون  شیپ شهیطوفان هم ادمیکه  یدوست پدر از پچگ نیتر یمیآقا طوفان پسر صم نیامد کنارم نشست و گفت: ا پوپک

 ریبخ ادشی میگذروندیبود و انقد باهم خوش م

 

 بود  ییآره واقعا چه روزا_

 که سپهر امد سمتون و گفت: به به جمعتون جمع میحرفا بود نیهم تو

 میزدیحرف م یدرباره خاطرات بچگ میداشت یداداش گهیآره د_

  یعال میلیخ_

 میبر ایکرد به من و گفت: حنا پدر کارت دار ب رو

 اجازه از بچه ها  با سپهر همراه شدم  هیتکون دادم بلند شدم و با  سرمو

 داشت! کارمیاردالن چ دونستمینم

که  ستادمینه ا یوااا دمشیتازه د میشد کیکه نزد کمیاما مرد معلوم نبود  زدیحرف م یکه دداشت با مرد دمشیدور د از

 شده؟ یزیسپهر با تعجب گفت: چ

 سپهر_
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 جانم؟_

 اردالن خان؟ شیپ میبر گهید کمی شهیم__

 شده؟ یزیچرا چ_

 اون مرد که کنار اردالن خان اون شوهر خالم_

 تعجب گفت: واقعا؟ با

 ندهیتورو به عنوان نما خوادی؟پدر م یبگ یچ یبر یخوایم ؟مگهیگفت: خب که چ الیخیبه عالمت آره تکون دادم که ب سرمو

 نیکنه هم یشوهر خالت معرف یگیشرکتش به اون اقا که م

 ....دونهیاون نم یعنی_

 دونهینه نم_

هست تا  ادشیباشه!!اصال منو  تونهیم یآقا چ نیواکنش حس دونمیسمت اردالن خان نم میراحت شد باهم رفت کمی المیخ

 امد  یدوست داشت و از من بدش م شهیهم نیامد هام یاز من خوشش نم چوقتیه ادمیکه  ییاونجا

 که براتون گفتم دیخانم جاو نمیو گفت: ا دمونیاردالن خان د میدیرس یوقت

  داریمشتاق د کردنیم فیاز شما تعر یلیتا ابروشو برد باال و گفت: خوش بختم اردالن خ هی قیدق یلیآقا نگام کرد خ نیحس

 اردالن خان لطف دارن ممنون_

 !دینشناختم؟ شا یعنی

بود که مهمانا عزم رفتن کردن و منم رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم و رفتم  ۰۰ کیو خالصه ساعت نزد میحرف زد کمی

 حمام

 کجا رفتن؟ یعنی! دمیند دارویو ل مانیبعد از اون رقص من پ بیعج

 اکو شد تو سرم دایل یصدا

 "میدوست دار گرویعاشقانه همد مانیمن و پ"

فکرم  دمیلباسام رفتم رو تخت و دراز کش دنیدوش و بعد از حمام و پوش ریرفتم ز الیخی!!بدایچرا حساس شدم جد دونمینم

از کار انداخت؟و هزار فکر  نارویباشه؟اصال چطور شهاب دورب تونستیم یچ یاون کاش ریز یعنی یراندازیرفت سمت سالن ت

 فکرا بود که خوابم برد.... نی...تو هم گهید

نه  ایبرم  دیبا دونمیبود البته هنوز نم لیو صبحانه خوردم امروز چون جمعه لود شرکت تعط نییکه شدم رفتم پا داریب صبح

از  یکیکجان  هیپس بق کردیو اودم براشون عمارت ساکت بود فقط خدمه رفت و آماد م خواستنیکه م ییزایآخه من مثال اون چ

از  یکیبا  رونیکه گفت: خانم،آقا سپهر وپدرشون رفتن شرکت و پوپک خانمن رفتن ب دمیخدمه رو صدا زدم و ازش پرس

 خونه نبودن  شبیکه از د مانمیدوستانشون قرار داشتن آقا پ

 !بهیکجا ممکنه رفته باشه؟عج یعنی مانیادم پتکون د سرمو

 نیا کمیرفتم تو باغ بهتر  یکاریتمام شد از ب یشدم وقت لمیو بازش کردم و مشغول تماشا کردن ف یویرفتم سراغ ت الیخیب

 عمارت بگردم 

 تو اون کلبه  میبا پوپک بر دیحتما با یدرخت یکلبه چوب هینکردم جز  دایپ یزیخب چ یتو باغ گشت زدم ول یساغتی

 عمارت پوپک امده بود رفتم سمتشو گفتم: خوش گذشت؟ رفتم

دور  رونیب بردمتیبا خودم م یکاریب دونستمیشرکت اگه م یفکردم رفت ؟منیبود نجایحنا ا یزد و گفت: وا یکرد ولبخند نگام

 دور

 حاال خوش گذشت؟_

 آره خوب بود_

  یخوبه راست_

 ها_

 ها نه بله ششیا_

 دارم بگم ها برو بابا دوس_

 ه؟یمال ک یکردم و گفتم: اون کلله چوب یکوتاه خنده

 کرد و خودشم ساختش  شیساخت سپهر خودش طراح_

 داخلش؟ میبر شهیم ؟حاالیجد_

 ؟یدوست دار_

 آره خب_
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 میزد و گفت: پس بزن بر یلبخند

 

 فقل بود یول_

 امیاالن م سایپس وا_

 میکردم بزن بر دایپ دشیامد و گفت : کل دینکش قعهیرفت باال و به ده د عیتکون دادم و اونم سر سرمو

 و دنج  کیقشنگ بود کوچ یلی.خمیو در باز کرد وداخل شد میاز پله ها باال رفت یسمت کلبه چوب  میهم رفت با

 نصب بود فشار داد  واریکه به ت یدکمه ا هیو پوپک  مینشست

 بود؟ یتعجب گفتم: اون چ با

 حاال یفهمیزد و گفت: م یطونیش لبخند

  میزدیو حرف م میامد و داد به پوپک و رفت مشغول خوردن شد یعالمه خوراک هیاز حدمه ها با  یکیبعد که گذشت  کمی

 ؟یحنا تا حاال عاشق شد_

 گفتم: نه چطور؟ خوردمیکه لواشکم م نطوریهم

 ینطوریو گفت:هم نییانداخت پا سرشو

 

 ؟؟یرنطویگفتم: هم یطونیلحن ش با

 نفر عالقه دارم هیحنا من به  یدونیم-

 هست کلک؟ یمرد خوشبخت ک نیحاال ا یزدم و گفتم: بسالمت یلبخند

 بگم؟-

 شناسمش؟؟؟یم-

 نم؟یبگو بب ه؟یگفتم: ک جانیتکون داد که با ه سرشو

 حامد-

 تعجب گفتم: حامد؟؟؟ با

 تکون داد  سرشو

 !!؟هیحامد نظرش راجب پوپک چ  نمیدوست داشتم بب یلیتعجب کردم و خ واقعا

 دوستت داره؟ یدونیم یاون چ یدرباره -

  دونمینم یچیحنا من ه نهیمشکلم هم-

 

 کنمیناراحت نشو خودم درستش م زمیعز-

 ؟یجد-

 زد  یزدم و چشام و بستم و باز کردن  اونم لبخند یلبخند

  میدیخندیم میگفتیتا ظهر که خدمه امد گفت نهار آمدس ما باهم م خالصه

 ستیمعلوم ن  یول مانمیآقا پ گاردیسرم مثال باد ریخ کنمیواقعانم کار نم کنمیکار م نجایمن ا کنمیوقتا  اصال احساس نم یبعض

 خانم  دایاون ل شیپ گذرهیبهش خوش م یلیحتما خ ومدیکجاست که هنوز ن

 اردالن خان و گفتم: قربان  شیاز نهار رفتم پ بعد

 شده؟ یبلند کرد و گفت: چ سرشو

 .کنسل شده؟ گهید  ایخواستم بپرسم من برم شرکت -

 ایخونه حشمت یبر دینه فردا بعداظهر با-

 ؟یبا ک یقربان ول دیببخش-

 گمیشب بهت م-

 چشم،با اجازه-

  خوابمیکم خواب شدم اصال نم دایتخت جد یرو دینگفت منم رفتم سمت اتاقم و داز کش یزیچ

 با من بفرسته؟ خوادیرو  م ایاردالن خان ک یعنیتو فکر  رفتم

 البته ارالن خان مارو احضار کرده بود میشده بودم همه دور همه جمع بود شب

 کجاست ستینبود معلوم ن مانیاز پ یهنوز خبر البته

 خودشو برسونه عیکجاست بگو سر نیبب مانیخان رو به سپهر گفت: زنگ بزن به پ اردالن
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 چشم پدر_

 بلند شد و رفت که زنگ بزنه  سپهر

 و منتظر  میهم نشسته بود ما

 ادیب ریخان داداش ما رفته کجا تا حاال نشده بود انقد د نیا ستیبهم گفت: معلوم ن واشی پوپک

 خوادیم ویفکر بودم که اردالن خان ک نیتو ا شتریب مانیپ ریتکون دادم و اون رفت تو فکر، منم غ دونمیسرمو به عالمت نم منم

 باهام بفرسته

 رونیسپهر از فکر امدم ب یصدا با

 ادیگفت تو راه داره م_

که اردالن خان به حرف امد: خب من  میو دوباره تو سکوت بود میصبر کرد گهید کمینزد  یسرشو تکون داد و حرف اردالن

 ....مانمیتا پ کنمیشروع م

 ساکت شد  مانیحرفش که با سالم پ ینجایبه ا دیرس

 شد رید دیببخش_

  یتا االن کجا بود شبیاز د_

 پدر من که بهتون گفتم_

  نیباشه بش_

 من بود  شیجفت من چون تنها جان پ نشست

 و انجام بده و... میخوایکه م یکار دیفرصت با نیو با اول یبره خونه حشمت دیخان شروع کرد: فردا بعد از ظهر حنا با اردالن

 نیو شهاب مت یاعتماد  یو آقا مانیپ رنیم که با حنا فردا ییمکث کرد و گفت: کسا کمی

 ؟؟یچ یعنیکه گفت دهنم باز موند  اسمارو

 مان؟؟؟یو پ نیشهاب و آقا حس با

شرکت  نمیو مت یاعتماد یکه آقا ییو از اونجا شناسنیاونا که آقا حشمتو م یول دی: ببخشدمیتعجب رو به اردالن خان پرس با

 شناسنیم ونیآقا نیا یحشمت یآقا ادیدارن به احتمال ز

 اونم فکر کردم یکه برا مانیفقط پ دونمیمن م شناسنینه نم_

 ؟یبپرسم چه فکر شهیم_

  یفهمیم_

 نه؟ ای یگرفت ادی دیبه کجا کش یانداز ریت یریادگینزدم که گفت:  یحرف گهید

 رهیگیم ادیکنه کامل  نیتمر گهید کمیبهتر شده  شیریمن سپهر جواب داد: پدر هدف گ یجا به

 

 آره؟ یکار یرزم ی: گفتدیتکون داد و رو بهم پرس سرشپ

 بله_

 ؟یچه سبک_

  یکاراته و دفاع شخص_

 خوبه_

نه  یناکار کنم؟وا ویمن کس خوادیبود نکنه م دهیچون قبال نپرس دیسوال ازم پرس نیچرا ا کردمیفکر م نیسکوت،به ا دوباره

 فکر کردنشم وحشتناکه.... یحت

  دیبه کارتون برس دیبر دیتونیم گهیه همه گفت: دخان بلند شد و رو ب اردالن

اتاق  ستین ادمی دمید مانیاتاقش چطوره فقط من اتاق پوپک و پ نمیدوس داشتم برم بب یلیگفت و رفت سمت اتاقش خ نویا

 خدا فراموش کار شدم اووووف ینه؟ وا ای؟ دمیسپهر د

 ؟یترسناک هست لمیف هی دنید ی هیوسط فکر کزدنم و گفت: حنا پا دیپوپک پر هوی

 تمیپا_

 ؟یرو کرد به داداشاش و گفت: شما چ پوپک

  شمیرو گذاشت و امد نشست پ ید یو س یویسمت ت دیهم موفقت کرد و پوپک پر اونا

 جدا یکاناپه ها یو سپهرم پهن شده بودن رو مانیپ

 یویت ینچیا ۵۵ یبه صحفه  میکه شروع شد همه ساکت شدن و زول زد لمیف

 بود. یخارج لمیحرفا بود ف نیو ا یریدرباره جن و جنگ دمیترس یلیبود واقعا من به شخصه خ یرسناکت یلیخ لمیف
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و نگاه  مردمیانقد وحشتناک م لمشیف دونستمیخدا اگه م یو گفت: وا دیکش یقینفس عم هیتمام شد پوپک  لمیف یوقت

 کردمینم

 دخترا همه ترسون _

 بهشون  دمیخندیآغاز کل کل کردن پوپک و سپهر شد  منم که م نیسپهر گفت ا نویا

 نبود کال هنگ بود  ایدن نینگاه کردم که کال تو ا مانیپ

 نه بابا فکر نکنم.... ده؟یلم؟ترسیبخاطر ف یعنی

 چشه؟ یعنیبودمش  دهیند نطوریتا حاال ا کردینگاهم م نیکنم نگاهمو حس کرد که سرشو اورد باال و نگاهم کرد  غمگ فکر

 چش بود!؟ ی: وا داداشدینگفت و بلند شد رفت سمت اتاقش پوپک متجب پرس یزیچ یول کردمینگاهش م یسوال ی افهیق با

 میسرمون تکون داد دونمیو سپهرم به عالمت نم من

 خوش گذشت ..... یلیخ میدیخندیو م میگفتیو م میزدیحرف م ۳، ۲تا ساعت  خالصه

 شدم  داریسه ظهر بود که ب یکایساعت نزد بایتقر

 بود بهتر  ومدهیسراغم ن یبود که تا االن کس بیعج

 اریبراتون نهار ب دینیبش دییگفت: خانم بفرما دیاز خدمه ها که منو د یکی نییشدم و دست وصورتمو شستم ورفتم پا بلند

 زیتکون دادم و رفتم نشستم سر م سرمو

 

 آماده شم برم  دیاز غذا سپهر امد و گفت که با بعد

  نییباال و آماده شدم و به چمدون بردم و رفتم پا رفتم

  دمیدیآرش نم نیبود ا بیعج

رفتم طرف پوپک و بغلش  الیخیب شناختمیبود که نم یپسر هیمنتظر من بودن  نییهمه پا زنهیمشکوک م رهیکجا م دونمینم

 ت نباشهغم کشمیزبون حامد جونتون م ریگفتم: هرطور شده ز واشیکردم و 

 لبش بود  یرو یلبخند رونیبغلش امد ب از

  شناختمیکه نم یکردم و رفتم سمت اون پسر یسپهرم خدافظ از

 کنمیم تونیزد و گفت: همراه یدادم که لبخند یسالم

 شک نگاهش کردم چقد صداش آشنا بود  با

 با تعجب نگاهشون کذم و گفت: وا چتونه؟ خندنیدارن م دمیپوپک و سپهر منفجر شدن نگاهشون کردم د دمید هوی

  دنیخند شتریحرفم ب نیا با

 ؟یمانیافتاد و با تعجب رو به پسره گفتم: نکنه تو پ مینگاه به سپهر پوپک انداختم تازه دو هزار هینگاه به اون پسرا و  هی

 و گفت:آره خود خودمم دیخند

 اصال نشناختم! شهیباور نم یوا یکرد رییو گفتم: چقد تغ دمیبه صورتش و موهاش کش یدست

 شد ریکه د میبدو بر یاالن که شناخت گهیخب د_

 

 سمت فرودگاه  میو رفت میشد نیسوار ماش باهم

 ه؟یگفتم: پس بق مانیروبه پ ریمس تو

 فردگاهن_

 ؟یایتو هم م دوننیاونا م یتکون دادم و دوباره بهش گفتم: راست سرمو

 یبگ یزیچ دیپس توام نبا مانمیکه من پ دوننینه اونا نم_

 صدات بزنم یخب چ_

 بگو یخوایم یهر چ_

 پژمان گمیفکر کردم و گفتم: م کمی

 بود؟؟؟ یامد باهامون آخه چه اجبار یم مانیبرام جالب بود بدونم چرا پ یلینزد خ یتکون داد و حرف سرشو

 مانیپ یطرفشون وبعد از سالم کردن و معرف میو رفت میکرد دایو شهاب پ نیو آقا حس میفروددگاه گشت میدیرس یوقت خالصه

 میاز فرودگاه که با حامد مواجعه شد رونیب میرفت میاز همراه ها راه افتاد یکیبه عنوان 

 د؟؟یاز کجا فهم نیا

 نمتونیب یداد و گفت: خوشحالم بازم م یطرفمو و سالم امد

 من نیهمچن_
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 ....میو راه افتاد میشد نیبه اون سه نفرم سالم کرد و خالصه سوا ماش و

 ننیب یخوشحال شدن که شمارو دوباره م یلیحامد رو بهم گفت: پدر و پرستو جون خ میکه بود ریمس تو

  نطوریمنم هم_

 من توهم زدم! ای کردیکار ور م نیواقعا داشت هم ای کردیکه داشت نگام م دمیبغل شهاب د نهیآ از

 چشم دوختم به جلو.... الیخیب

راحت تر  المیخ یعنی ترسمینم گهیحرفا د نیو ا سنیپل نایا دمیحاال که فهم یبه عمارت حشمت میدیکه رس دیساعت نکش مین به

 داره!!!؟ یچه نقش نجایا تایب دمیهنوزم نفهم یشده ول

 بپرسم  دیبا حتما

و  میو نشست میرفت نکهیخان امد جلومون و خوش آمد گفت و مارو دعوت کرد داخل و خالصه ا زیداخل پرو میورفت میشد ادهیپ

خوشحامل  یلیبعد پرستو به جعممون اضافه شد و بعد از سالم امد نشست جفتم و گفت: خ کمی میمشغول حرف زدن شد

 نمتیبیم

 نطوریمنم هم_

 ییاون داستان آشنا یعنیس؟یخان پل زیپرو دونهیم یعنیخان  زیپرو یپرستو زن واقع نیسوال امد تو ذهنم که واقعا ا هی هوی

 .....ایداشت  قتیکه گفت حق

  دمیپرسیازش م دیفرصت با نیاول در

 باعث شد از فکر خارج شم صداش

 نشد  ایخب چه کنم که پ یدنبال شمارت گشتم که بهت زنگ بزنم ول یلیخ_

  زدمیبودم وگرنه حتما زنگ م ریباور کن منم درگ_

 ستیمهم ن زمیعز دونمیم_

 

 

 پرسم مویوقت نشد سوال ذهن یول میلمه حرف زدعا هیتا شب که شام حاظر شه  خالصه

 به خودم بگو یالزم داشت یهرچ زمیاز اتاقت عز نمیبهم نشون داد و گفت: ا یاز شام پرستو جون اتاق بعد

 زدم و گفتم: حتما  یلبخند

 تخت یرو دمیعوض کردم و گرفتم و داز کش لباسامو

 امده باهامون  مانیبودم که چرا پ نیفکر ا تو

 داشته ؟ یخان چه نقشه ا اردالن

 هرجور شده بفهمم دیبا ومدهین مانیپ لیدل یب مطمئنم

 فکرا بودم که خوابم برد.... نیهم تو

********************** 

 

  نییصورتم ومرتب کردن لباسم رفتم پا یشدم و بعد از شست وشو داریاز خواب ب صبح

 زم؟یعز یدیپرستو گفت: خوب خواب دنیمنو د یوقت خوردنیخان و پرستو داشتن صبحانه م زیپرو

 زدم و گفتم: بله  یلبخند

 کنارش و مشغول صبحانه خوردن شدم نشستم

 شرکتتون؟ میریم یگفتم: ک زیبه آقا پرو رو

 نه؟ ایشن  داریاونا ب دیبا میریم_

 بله _

 گفت و بلند شد رفت تو اتاقش  یبا اجازه ا پرستو

 د؟یسیپل دونهیخان گفتم: خانمتون م زیبهپرو رو

 بدونه؟ دیخانمم بنظرت نبا یگیزد و گفت: خودت م یلبخند

 ه؟یشرکت مال ک نیا یراست_

 شرکت داشته باشم ادیمال خودم بهم نم_

 دوشغل همزمان یعنیوا _

 ه؟یآره اشکالش چ_
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 یچیه_

 دیاردالن خانم نقشه داره مطمئنم مراقب خودتون باش یگفتم: راست هوی

 ه؟یمنظورت چ_

 امد داخل و منم حرفمو خوردم و مشغول صبحانه شدم.... نیبدم که آقا حسجواب  خواستم

پوپک  یحرفا ادیکردم و رفتم اتاقم که تازه  یاز صبحانه بلند شدم و رفتم سمت اتاقم که با حامد مواجعه شدم سالم بعد

 افتادم 

  پرسمیشدم بعدا م الیخیکه ب رونیازش بپرسم خواستم برم ب دیبا یوا

بود رفتم  یویت یپرستو جونم پا زدنیجمع بودن و داشتن حرف م زیهمه دور م نییو آماده رفتم پا دمیلباس پوش خالصه

 یکنیم یسمتش و گفتم: چ

 کنمینگاه م لمیدارم ف نیبش ایب یگفت: خوب شد امد شکوندیکه تخمه م نطوریهم

 ؟یچ لمیف_

 هیالیاالن تکرارش سر دمشیند شبید یترک_

 ه؟یاها اسمش چ_

 دست سرنوشت_

 هیچ انشیا جر_

 و....... فیضع یلیخ یاز لحاظ مال فیاسمش ال ینیبیدختر رو م نینگا ا_

 

 امد منم نشستم نگاهش کردم  یبرام گفت بنظر جالب م الیسر انیجر بایتقر خالصه

 

 شرکت  میبر دیامد باال سرم و گفت: با مانیچقد گذشت که پ دونمینم

 همرا شدم مانیاز پرستو کردم و با پ یکوتاه یتکون دادم و خدافظ سرمو

 

 میرفت نیبود با دو ماش ادیتعدادمون ز چون

 خانم باهم زیو شهاب و پرو نیباهم آقا حس مانیو حامد و پ من

  میدیتا رس میتوراه بود یربع ساعت هی

 داخل و.... میرفت

 

 ه؟یچ طتونیخب شرا_

 خان گفت  زیپرو نویا

 تا حرفا تموم شد.... دیطول کش یساعت مین هیجرفا شد و  شروع

 میدیو خند میگفت یکل میبه عنوان شراکت گرفت یخونه و خالصه اوم شب جشن کوچک میامد

 

******************** 

رفتم  رونیبودم از کدوم اتاق زده بود ب دهیگرفتم برم با حامد حرف بزنم رفتم سمت اتاقش د میاز شام رفتم باال تصم بعد

 اتاق و در زدمسمت همون 

 و مشغول نوشتن بود  نیینشسته بود و سرش پا زیرفتم داخل پشت م دییگفتم بفرما با

 تا من کارم تمام شه دینیبرگشت گفت: بش یمنم اول با تعجب و بعد که به حالت عاد دیفهم یدادم وقت یسالم

 زدم دینشستم از فرصت استفاده کردم و اتاقشو کامل د منم

 بود  یو کمد و مبل و کال اتاق کامل زیو م یدونفره سلطنت تخت

 بود ساده یبه رنگ استخون وارشمید

 داشت بالکونم

 حرف حامد از فکر در امدم با

 خب امرتون؟_

 سوال بپرسم هیخواستم _

 دییبله بفرما_
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 محموله ست که انگا توسط شما ربوده شده درسته؟ هیاردالن خان دنبال _

 آره محموله ها گرفته و ضبط شدن_

 بودن؟یبپرسم چ شهیم_

 و اسلحه شهیش لویک۰۲_

 گشاد شده نگاهش کردم و گفتم: واقعا؟ یچشا با

 بله_

 داره؟ یچه حکم رنشیبپرسم اگه بگ شهیم_

 ستین ییا گهید زیجز اعدام چ دونمیکه من م ییتا اونجا_

 پوپک چارهیکه بشنوه گفتم: ب یلب طور ریز

 ن؟یتگف یزیچ_

 نداره یریاون که تقص سوزهیدخترش م یدلم برا نیدونیآره م_

 منظورتون پوپک خانم؟_

 بله_

 رهیم یخوب یاون بعد از پدرش مطمئناً جا دینگران اون نباش_

 دوارمیام_

  رونیاز اتاقش زدم ب یدیببخش هیشدم و با  بلند

 رفت. شیاز نقشه اول خوب پ نیا خب

نگاهش که کردم پوپک بود  شهیافتاد که خاموش روشن م میتخت که چشم به گوش یرو دمیسمت اتاق خودم،دراز کش رفتم

 زدم و جواب دادم: الو جانم؟ یلبخند

 بار تماس گرفتم۰۲دوساعت  ییکجا_

 دیببخش رونیتو اتاق بود من ب میگوش_

 باشه چخبر ؟_

 که ستین یخبر زمیعز یسالمت_

 ؟یخبر چیه یعنیاها _

 خبر چینچ ه_

 ؟یباشه خودت خوب_

 ؟یبله خوب خوب تو چطور_

 ستمیبد ن یه_

 وا چرا؟_

 من برم فعال الیخیب_

 باش گلم برو_

 کامل مطمئن باشم بعدا بهش بگم دیبزنم اول با یحامد بهش حرف یاالن درباره  خواستمیکرد  نم قطع

 بود  ۰۲قبل از اون به ساعتش نگاه کردم  یول زیگذاشتم سر م یگوش

  دمینخواب گهیشدم و د داریب ۸که من صبح ساعت  ییاونجا از

 بستم که خوابم برد.... چشامو

 باشه؟؟؟ تونهیم یک یعنی دمیاز خواب پر یدادیداد و ب یبا صدا صبح

 ک.... نییپس لباسامو مرتب کردم و رفتم پا یاول صبح هیک نمیشدم بب کنجاو

 هشون کردم نگا کردنیکه داشتن با هم جر و بحث م دمید مانیو پ شهاب

 آغاز جنگشون شد نیا مانیمشت شهاب امد تو صورت پ دمید هوی گنیم یبهم چ دونستمینم دمشونیدیاز باال پله ها م من

 یحامد تالش کرد که جداشون کنه ول نیینداشت همه امدن پا دهیخواستم جداشون کنم فا یو هرچ نییهراسون رفتم پا منم

 شده بود  یسر و صو تشون خون گهیسمت همد رفتنیم یانگارآهنربا بودن ه شدینم

 .زدنیبه قصد کشت م گرویچون واقعا همد کشهیم ویکیاون  زنهیم شونیکیاالن  گفتم

 دیبلند ش نیراه انداخت هیالم شنگه چ نیا میما مهمان نجایا دیخجالت بکش گهیگرفتم و با داد گفتم: بسه د مانیپ رهنیپ رفتم

 نمیبب



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 111 

 

رفتم سمت  دنیکشیهم خط و نشون م یو شهاب از هم جدا شدن و با چشماشون برا مانیکرد که پ که گفتم انگار اثر نویا

رفتم چندتا دستمال اوردم و خون صورتشو پاک  عیامد سر یگوشه نشسته بود نگاهش کردم از دماغش خون م هیشهاب که 

 باال رهیکردم و بهش گفتم سرش بگ

 شده بود  یاون لب و دماغش خون مانیاز اونم رفتم سراغ پ بعد

 صورتشو پاک کردم  یدستمال برداشتم و خون ها چندتا

 شیزخم یسه تا دستمالم گذاشتم جا دو

باهم داشتن که  یدو نفر چه خوصومت نیا دونمیواقعا من نم دیتو فکر بود گفتم: ببخش دیخان که نشسته بود و شد زیبه پرو رو

 کردن من واقعا شرمندم نطوریا

 کنمیجوونن درکشون م ستین یمشکل نه_

از خدمه ها گفتم که برام  یکیبه  دهیترس یلیمعلوم بود خ چارهیتکون دادم چشم خورد به پرستو که رنگ به رو نداشت ب سرمو

 یرنگ به رو ندار زمیاورد دادم بهش و گفتم: بخور عز یوقت اریآب قند ب

 دمیجنگ واقعا ترس دونیلحظه فکر کردم امدم م هیو بعد گفت:  دیگرفت و سرکش وانیل

 من واقعا شرمندم گلم_

 نه تو چرا _

 سرجاش  ادیحالت ب کمیبرو استراحت کن  زمیعز_

 خان رفتن سمت اتاقشون زیتکون داد و با پرو سرشو

 بود ؟ یدعوا بخاطر چ نیا نمیبب دیسمت اون دوتا جنگجو و گفتم: خب بگ رفتم

 اشاره دادن به حامد  هردو

 کار دارم رونیکه گفت: من برم ب هیچ هیقض دیانگارفهم

 ستیمهم ن یچیگفت: سر ه مانیو اون دوتا پ نیمن موندم آقا حس رفت

 ؟یحامد بگ یجلو یتونستینم نویهم_

 نه_

 بود؟ یچه کار نیاون زن مرد و زنده شد از ترس ا نیاحمق یلیواقعا خ_

 کثافت گهیو م ادیاز دهنش در م یپسرس هر چ نیا ریتقص_

 بهت گفته گفت:گفتن نداره یشهاب گفت رو بهش گفتم: چ نویا

 نه ایبه جون هم  نیافتاد نطوریا یبدونم سر چ دیبابا من با یا_

 نه_

 گفت مانیپ نویا

 نبود  الشیخ نیخب اون ع یبد نگاهش کردم ول نیهمچ

 به من بگن دیشا پرسمیو برو من خودم ازشون مرو بهم گفت: ت زننینم یحرف نایکه ا دید نیحس آقا

 تکون دادم و رفتم سمت اتاقم سرمو

 

 قبلش رفتم دست و صورتمو شستم  یول نییچقد گذشت که خسته شدم و رفتم پا دونمینم

 تو سالننبود  یسمت آشپزخونه کس رفتم

 مشغول صبحانه خوردن بود نشستم کنارش و مشغول صبحانه شدم  نیحس آقا

 ه؟یگفتم: پسرا گفتن علت دعواشون چ نیرو به آقا حس نیح نیهم در

 گفتن_

 بود؟ یخب چ_

 گفتنیکه به خود تو م یتو بدون خواستنیاگه م_

 بهم بر خورد  یلیحرفش خ نیا

 من هنوز همون آدم و ازت متنفر  ادیازت خوشم م یداد: فکر نکن زمان گذشته و االن که کنارم ادامه

 ه؟یبپرسم علت تنفرتون چ شهی: مدمیکردم پرس اخم

 خوشت  یو از کس ادیبدت م یسراغت و از کس ادیاوقات م یحس گاه هی_

 شهیاما مگه م_

 باهات هم کالم شم  ادیمن خوشم نم_
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 میبرگرد دیشد و خواست بره که گفت: اردالن گفت فردا با بلند

 گفت و رفت نیا

 ادیچرا انقد ازم بدش م دمینفهم چوقتیه

 اون ساختمون افتادم رفتم طرفش  ایتو باغ قدم زدم  کمی رونیصبحانه خوردن شدم و بعد از اون رفتم ب مشغول

 نبود!! یزیچ یول

 شدم  نهیبه س نهیبرگردم که با حامد س خواستم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا_

 امدم قدم بزنم یچیه_

 اون دوتا چشون بود؟_

 به من نگفتن دونمینم_

 ؟یحدس بزن یتونینم یعنیپوزخنده زد و گفت:  هی

 دونمیخب نه من چم_

  یاوک_

 میبر دیما فردا با یپوپک افتادم رو بهش گفتم: راست ادیبره که  خواست

 تا ابروشو داد باال و گفت: چرا انقد زود؟ هیکرد و  نگاهم

 فکر کنم اردالن خان مهمان داره یول دونمینم_

 خب مهماناش به شما چه؟_

 باشم دیوپک راحتم اون گفت حتما بانه که من با پ گهیخب د_

 به پوپک خانم داره؟ یمهمانا چه ربط_

 گهیخب خواستگارش د_

 اخماش رفت تو همو و دستاشم مشت کرد  دمید هوی

 خوبه _

 گفت و رفت  نویا

 نطوریا گمیم دمشید ینه بزار وقت یبه پوپک بگمول تونمیشد معلوم دوسش داره االن م یعصبان نیا نطورکهیخوشبختانه ا خب

تو هم بود گفت: کجا  دایاخماش شد دیشدم منو که د نهیبه س نهیبار با شهاب س نیبهتر،رفتم سمت عمارت در باز کردم که ا

 ؟یبود

 تو باغ_

 ؟یبا ک_

 خودم تنها_

 یاوک_ 

 نیو ا و روشنش کردم یویشدم و رفتم سمت ت مونیپش یخواستم برم سمت اتاقم ول الیخیچش بود ب نیگفت رفت وا ا نویا

 کردم و مشغول تماشا شدم دایپ لمیف هیکانال و اون کانال تا باالخره 

 

گردش منم موفقت کردم و رفتم که آماده  رونیب میرفتم تو اتاقم و استراحت کردم که پرستو امد و گفت که بر لمیبعد از ف 

 شم

  رونیب میزد و با هم رفت یلبخند میآماده د یبودم وقت ستادهیمنتظرم ا دمیکه پرستو رو د نییاز آماده شدن رفتم پا بعد

 خوش گذشت. یلیرفتم خ نیبار با هام نیآخر ومدمیوقت بود ن یلیخ الدیبرج م میرفت

 .میباش میدوباره مثل قد تونستمی...کاش مکنهیم کاریچ نمیبب رمیشراغشو از شهاب بگ دیبا نیگفتم هام یآخ

 فتم: ها؟صدا کردنم توسط پرستو از فکر در امدم و گ با

 ؟ییکجا_

 جایه_

 ؟یخوریم یچ گمیم_

 شالیاها،اسپ_

 لطفا شالیتکون داد و رو به گارسون گفت: دو اسپ سرشو

 سرشو تکون داد و رفت گارسون
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 که دارم از پرستو بپرسم ییبود تا سچاال یخوب وقت

 جون یپر_

 جانم_

 س؟یخان پل زیکه پرو یدونیشما م_

 دونمیزد و گفت: آره م یلبخند

 ن؟یبپرسم چطر باهم آشنا شد شهیپس م_

 شرکت داره هیواقعا  یبود عل قتیحق نیکه برات گفتم ع یهمون داستان_

 ؟یجد_

 بله_

 دوتا شغل داشته باشن سایپل دمیچه جالب تا حاال ند_

سراغ شرکتش  رهیو م شهیداره باز نشسته م یکه عل یتیمامور نیاز ا کنه،بعدینفر اون ادارش م هینه حنا شرکت دست _

 بمونه کاریکال دوست نداره ب یدونیم

 کنمیاهوم درک م_

 و..... یآزاد دانیم میرفت الدیبعد از برج م خالصه

  کردنینگاه م یویو ت زدنیخونه مردا داشتن حرف م میامد یوقت میبود رونیب ۳،۴حدود  تا

 که اخم داشتن حامدم تو خودش بود  مانمیو پ شهاب

 شده...! یجمع عجب

  ششونیپ میو اونا هم جواب دادن خالصه ما هم نشست میکرد مسال

 شده؟ یبهش گفتم: طور واشیکنار حامد نشستم  من

 بهم انداخت و گفت: نه یکوناه نگاه

 ؟یمطمئن_

 آره_

 تکون دادم و گفتم: باشه سرمو

 چطوره؟ نیشدم و رفتم سمت شهاب و کنارش نشستم و گفتم: هام بلند

 خوبه_

 نداره؟حالش خوبه؟ یمشکل_

 آره خوبه فقط دلش برات تنگ شده_

 کنه؟یم کاریچ یمنم دلم تنگ شده،راسن_

 کنهیکار م یتو شرکت آقا عل_

 ؟یجد_

 آره_

 دونستمینم_

 یدور موند کاتیاز نزد یشد اییانقد سرگرم سنا یدونیم یهه تو چ_

 من؟ ریوا خب مگه نقص_

 عمم؟ ریپس تقص_

 البد دونمینم_

 زدم  ینا خودآگا لبخند کردیکه داشت نگاهم م مانیپ هینزد نگاهم افتاد  یرفکرد و ح یاخم

 و خنده؟ مانیبود پ بیلبش تعجب کردم عج ینشست رو یلبخند محو هی اونم

 آرش افتادم رو به شهاب گفتم: آرش کجاست؟ ادی

 اییخونه سنا_

 دمشیند یوا من بعد از اون شب مهمان_

 شینیبیم یریفردا م_

 میکرد دایپ یگفت تو سالن چ یراست_

 گفت_

 یاوک_
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 زنش چارهیت،بیشخصیوقت طلف کردن،بداخالق ب یطوری یعنی ستین یزدن با شهاب اصال کار درست حرف

 کنم که پرستو خالصم کرد کاریچ دیبا دونستمینشسته بودم نم کاریب

 اتاقم  میبر ایجان ب سیآت_

 تکون دادم و رفتم سرمو
•••••••••••• 

 تعجب کردم یلیخ دیکه پرس یاز سوال یخوش گذشت از همه چ یو کل میزدیو حرف م مینشسته بوداتاق  تو

 جان شهاب دوست داره؟ سیآت یراست_

جون،شهاب؟اون به من عالقه داشته  یپر یگیم یخندم گرفت و بعد از خنده گفتم: چ هویگرد شده نگاهش کردم و  یچشا با

 باشه؟امکان نداره

 خب چرا؟_

 گهیخب،چون...چون اممم،خب نداره د_

 گهیرو م یداره نگاهش همه چ کنمیمن احساس م یزد و گفت: ول یلبخند

 هیحرفا چ نیوا پرستو جون ا_

 عالقه داره دونمیمن م یول اریتو نه ب گم،حاالیم یجد_

 بهم عالقه داشته باشه؟ دیامد چطور االن با یاز من بدش م شهیشهاب هم_

 یکنیاشتباه م دیامد ازت شا یم از کجا معلوم بدش_

 

  االتیامکان داره؟شهاب؟عالقه؟به من؟اصال فکر کردنشم مثل خ یعنیتو فکر  رفتم

  یلیکردنش سخته خ باور

 ؟یعالقه هم داشته باشه که چ رمیدادم بهش؟گ ریزد من چرا انقد گ یحرف هیحاال پرستو  کنمیم یمن چه فکر یوا

 من چه؟ به

اگه بفهمن غش  لیفام یفکر کن من و شهاب،کل دخترا یاکه اون واقعا بهم عالقه داشت وا شدیبد نم میخب اگه راستش بخوا  

 اون مُرده. کننیخب االن همه فکر م یبودن ول نمیآخه همه دنبال شهابن،البته دنبال هام کننیم

 نبود! یپرستو،وا کجا رفته؟چشم گردوندم داخل اتاق ول یخال یافته به جا یچشم م امیدر ب الیتکون دادم که از فکر و خ سرمو

 انقد تو فکر بودم؟ یعنیدم؟یرفت؟چرا من نفهم یک

تخت که  یرو دمیعوض کردم و دراز کش یو رفتم سمت اتاق خودم و لباسامو با لباس راحت رونیشدم و از اتاق زدم ب بلند

 برداشتم و بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم زیم یاز رو یراحت بود،گوش هیک نگهیزنگ خورد حدس زدن ا یگوش

 الو_

 ؟یسالم حنا خوب_

 ؟یسالم خوشگل خانم خوبم تو چطور_

 کنمیبا سپهر کل کل م رمیم یاز مجبور گهید کارمیانقد ب نجایحوصلم سر رفته ا گهید یایم ی،کیخوبم مرس_

 فردا میایم یآخ_

 چخبر ،خبی؟آخیجد_

 یسالمت_

 یاها،سالمت باش_

 تو چخبر _

 نجایا ستین یخبر یمنم سالمت_

 باهات حرف دارم یکل امیحاال فردا م_

 خب االن بگو_

 نمتیبب دیبا شهینم گهینه د_

 هست حاال؟ یچ یدرباره _

 عاشق هی یدرباره _

 وا_

 واال_

 نکن تیاذ کهیبگو د_
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 نچ فردا_

 یباشه اصن با ششششیا_

 ونهیکرد،حندم گرفت دختر د قطع

  رونیشدم رفتم ب بلند

 اکشن  لمیف هی کردینگاه م یویحامد بود که داشت ت فقط

 نگاه کردم یویو منم باهاش همرا شدم و ت ششینشستم پ رفتم

 بود؟ یخوشم امد اسمش چ یلیبود خ یباحال لمیچه ف یکه تمام شد،رو به حامد گفتم: وا لمیف جانیبود پر ه یباحال لمیف

 نداد  یجواب چیسکوت کرده بود ه حامد

 حامد؟_

 صداش کردم که باالخره به خودش امد گهینبود چندبار د ایدن نیا یسکوت کال تو بازم

 بله؟_

 بود؟ یچ لمیاسم ف گمیم_

 لم؟یبا تعجب گفت: کدوم ف 

 میکردینگاه م میکه داشت یلمیف نیوا هم_

 کردمینگاه نم لمیمن ف_

 چشه! ستیکال تو خودش بود معلوم ن نیافتاد،ا میتکون داد،دو هزار سرمو

 شده؟ یزیکنارش نشستم و گفتم: چ رفتم

 نه_

 یتو خودت نطوریشده که ا یزیچی گهیچرا د_

 : دوسش داره؟دیپرس یمقدمه ا چیه بدون

 ؟ی؟چیشده بودم گفتم: ک جیکه از سوالش گ منم

 داره؟براش و دوست  ادیب خوادیکه م یخواستگار گم،اونیگفت: پوپک خانم م کالفه

 براش؟ ادیب خوادیمگه خواستگار م_

 نیخودتون گفت_

 خب دروغ گفتم یآره گفتم،ول_

 بپرسم چرا؟ شهیکرد و گفت: م اخم

 ینسبت بهش دار یچه حس نمیخواستم بب_

 بشه؟ یکه چ دیخب بفهم_

 که بفهمم_

 تا ابروشو داد باال و پوزخند زد  هی

 سکوت بر قرار شد که دوباره گفت: حاال واقعا خواستگار نداره؟ کمی

 نداره یمراسم خواستگار یخواستگار که داره ول_

 از ظهر مردم و زنده شدم ن،منیخب چرا بهم دروغ گفت_

 گفتمیزودتر م نیکه ناراحت نهیبخاط ا دونستنیمن اگه م_

 الیخیباشه ب_

 ...رونیگفت و رفت ب نویا

 چقد ناراحت بود! یآخ

 ؟یزنیبه کجا زول م_

 بفهمم قتویحق دیپرستو افتادم با یحرفا ادیشهاب رو به رو شدم  یبلند کردم که با اخما سرمو

 جایه_

 یگیا تو که راست م_

 گمیراست م شهیمن هم_

 سوال ازت بپرسم هی شهیرو بهش گفتم: شهاب م میمبل کنار یرو نشست

 ؟یچ_

 اد؟یبپرسم چرا انقد از من بدت م شهیم_
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 اد؟یگفته من ازت بدم م یاخم نگاهم کرد و گفت:ک با

 یزنیلبخندم نم ی،حتیدیو جوابمو نم یکنیبهم اخم م شهیخب آخه هم_

 ..... یمن تو رو به اندازه  یکن یهمون اخماش گفت : اشتباه م با

 ؟یدازه تا ابرومو دادم باال و گفتم: ان هیحرفش مکث کرد،  ینجایا

 دوست داشته باشم دیچطور نبا یمییبرحال تو دختر دا یک یاندازه  کنهیم یچه فرق_

 کنم اکه به شهاب عمرا از عالقش بگه گهید کاری دیبا زنهیحرف نم نیا نه

 گفتم: باشه  الیخیب

 گفتم و بلند شدم رفتم سمت آشپزخونه نویا

 کردمیبود،داشتم فکر م یرفتم تو فکر تو فمر بودم و ذهنم خال ینشستم سر صندل ارهیاز خدمه ها گفتم برام آب ب یکی به

 دمیشن ینبودم صدا هارو نم ایدن نیکال تو ا کردمیفکر نم چمیبه ه یول

و بلند شدم و از آشپزخونه  زیم یو گذاشتمش رو دمیکه جلوم بود سر کش یآب وانیتکون دادم و از فکر خارج شدم و ل سرمو

 رونیدم ب

 سالن بود افتاد یکه تو یبه ساعت چشم

 دادینشون م 1 ساعت

 زد  بشیغ هویپرستو جون کجاست؟ مدونمین

 ؟یدونیاز خدمه از کنارم رد شد صداش کردم و گفتم: پرستو جون کجاست م یکی

  رونیرفتن ب زیبا آقا پرو_

 اها باشه برو به کارت برس_

 شد... مانیاز پ دیشا دیحرف کش شهیعلت دعواشون بفهمم از شهاب که نم دیمان،بایپ شیبرم پ خواستمیمنم رفتم باال،م رفت

 کجاست! مانیاتاق پ دونستمینم حاال

که گفت،منم رفتم سمت اتاق و در زدم و رفتم داخل ،خواب بود رفتم باال سرش  دنیاز خدمه ها پرس یکیاز  نییپا رفتم

 !!دهیساعت خواب نیا بیبود عج دهیراحت خواب

 دهیجواب م میلینه که خ پرسم،حاالیشد ازش م داریاز اتاق حاال هروقت ب رونیب زدم

 که گفت شام حاظره رونیخدمه از فکر ُامدم ب یصدا با

 خان و پرستو نبود زیاز پرو ینشسته بودن خبر زیسر م نیحامد و شهاب و آقا حس نییپا رفتم

 !دونستمینم کردینگاه م یچ یحاال چرا و برا کردمینگاه شهاب حس م ینیو مشغول خوردن شدم سنگ نیکنار آقا حس نشستم

  دمیبود که خوب۰۰ ساعت

 اصال... دمشمیمان،ندیپ شیبرم پ گهینکردم د وقت
•••••••••••••••••••• 

 یخبر یهمه نشسته بودن و مشغول حرف زدن بودن ول نییشدم بعد از مرتب کردن سر وصورت رفتم پا داریب۰۰ساعت  صبح

مشغول حرف زدن با حامد بود و حواسش به من نبود  مانیکردم که همه جوابمو دادن نگام افتاد به پ یپرستو جون نبود سالماز 

بهت عالقه داره،عالقش  نیا کهیکه همش اخم داره بعد پرستو م نیا یوا دمشهاب مواجعه ش یرومو برگردوندم که با اخما

 شششششیبخوره تو سرش ا

 بخورم  یزیچیم کنار رفتم و رفت از

 

 دونستنیخوبه هم ما هم اونا م میپرواز داشت۳مثال ساعت  یشدم الک لمیاز خوردن رفتم باال و مشغول جمع کردن وسا بعد

 نیالبته بجز شهاب و آقا حس تسیفرمال نایا یهمه 

 داد ونشسته کنارم یاتاقم زد شد و پرستو امد داخل سالم در

  میکرد تیبه به خانم چه عجب من شمارو رو_

 بودم نجایوا من که هم_

 زد خانم بتیغ روید هویشما که _

  رونیب میگفت بر یعل هیچ یدونیم یگیم روزیاها د_

 ا گردش دو نفره بود به به_

 ونهیبه شونم و گفت: د زد

 رابطش باهات چطوره؟ ،حامدیگه،راستید گمیخب راست م_

 هیلعاده اخوبه،من واقعا حامد دوست دارم پسر فوق ا یلیخوبه خ_
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 یزنیباال نم نیچرا براش آست_

 رهیموضوع تفرح م نیشده از ا یبه هر بهونه ا ایو  تونمیاالن نم گهیم گمیبابا بهش م_

 رودوست نداره؟ یبنظرت کس_

 یدونیم یزیچ دونم،توینم_

 زدم و گفتم: حاال یلبخند

 گهینکن بگو د تیا اذ_

 ؟یشناسیاردالن خان م_

 ه؟ییکرد و گفت: منظورت سنا اخم

 بله_

 همون اخم گفت: خب؟ با

 دختر داره.... هی گهید یچیخب ه_

 پسرم؟ یبرا رنیکار بگ تیدخنر به جنا ونمینگو،مگه من د یزیادامه بدم بلند شد و گفت: بسه چ نزاشت

 گفت و رفت نویا

 نداره؟ یناهانقد زود قضاوت کنه؟پرش بد،دختر که گ دیرفتن تو هم،چرا آدم با اخمام

 ....هیپوپک که انقد دختر خوب مخصوصا

 خان واقعان شرمنده زیپرو میزحمت داد یلیخ_

 یچه حرف نینه ا_

 دیخودتو ببخش یبه بزرگ میکرد تتونیباالخره اگه اذ_

 هیچه حرف نینه ا_

 میو گفتم:  بر هیکردن به بق رو

 و حرکت به سمت فرودگاه  میشد نیسوار ماش میکردن و رفت یهم خدافظ اونا

 نیشه ا یراض دوارمیحرف ناراحت شده؟ام نیانقد از ا یعنینکردم  یمارو برد...از و پرستو هم خدافظ زخانیپرو یشخص رانند

 دوست دارن  گرویهمد یلیخ دمیکه من د یدو نفر

دوسش  نمیچرا انقد جا کزده تو قبلم مثل هام دونمیسپهر نم یتا سپهر امد دنبالمون،آخ میمنتظر شد کمیفرودگاه، میدیرس

 مهربون  یادیدارم ز

توسالن نبود،  یداخل کس میو رفت میشد ادهیپ یهمگ میدیتا رس میتو راه بود یساعت مین هیعقب بودن  هینشستم جلو و بق من

 انیاالن پدر م دینیسپهر امد و رو بهمون گفت: لطفا بش

 که اردالن خان امدن میشغول خوردن بوداوردن برامون م ییو چا مینشست یهمگ

 اونم با سر جواب داد میبهش داد یسالم یهمگ

 نیکرد کاریگفت: خب چ مینشست یوقت

 رفت شیپ یکار ها به خوب یزودتر گفت: همه  نیبزنم که آقا حس یحرف خواستم

 خان سرشو تکون داد و گفت : خوبه اردالن

 خسته شدم  یصورتش بود رو برداشت وگفت: آخ یکه رو یمیگر مانیرفتن پ نیبعد شهاب و آقا حس کمی

 ؟یکرد کاریخان روبهش گفت: خب چ اردالن

 شهیم یبعد عمل یانجام دادم،مونده اوردن حامد که اونم دفعه  نیکه گفته بود ییهمه کارا ها_

 خوبه_

 بود؟ یچ انیجر کردمیگرد شده نگاهشون م یکه با چشا منم

 بودن؟ یکه اردالن خان خواسته بود چ ییکرده بود؟کارا کاریچ مانیپ

 ؟یگفت: کجا بود دینگاهم به خودش د یوقت کردینگاهم م مانیاردالن رفته بود پ ورنیفکر که امدم ب از

 نجایهم جایه_

 ؟یصپات زدم جواب نداد ؟پسچرایا جد_

 نداشتم که بزنم یحرف یعنینگفتم، یزیچ

 شد که خوابم برد یچ دونمیو خودم پهن شدم تو اتاق ،نم یگوشه ا هیشدم و رفتم سمت اتاقم و چمدونم گذاشتم  بلند

  دمیشدم چشامو که باز کردم پوپک باال سر خودم د داریاز خواب ب  دیشد یتکونا با

 شده؟ یشدم نشستم و گفتم: چ بلند



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 114 

 

  یبگ یزیقرار بود بهم چ نکهیسالم،دوم ا نکهیاول ا_

 ؟یچ_

 بدر زدهیس میرفت یکرد و گفت: ما رو باش با ک اخم

 گمیبهت م میبخور اریحله حوله ب کمیو گفتم: باشه حاال ناراحت نشو برو  دمیخند

 زد و گفت: باشه لبخند

به  میدیبه خورد و حرف زد تا رس میامد شورع مرد یاد،وقتیبه صورتم زدم و نشستم تا پوپک ب یآب هیو منم  رونیب رفت

 حامد....

 ؟یدیفهم یچ گهیبگو د_

 یدونیم یعنیحامد، یدونیم_

 مید جون بکن حنا کشت_

 زدم و گفتم: دوست داره لبخن

  کردیگرد شده نگام م یمه گفتم دهنش قفل شد و با چشا نویا

 و محکم بغلم کرد  دیکش غیج هیبشکن زدم که  هینداشت  دهیکردم جواب نداد،دستمو جلوش تکون دادم فا صداش

 شده؟ یچ :دیسپهر امد داخل و هراسون پرس دمید هوی

 یچیه یداداش یچیگفت: ه دیخندیم نطوریکه هم پوپک

 انقد ذوق کرده؟ یبهش گفت یتا ابروشو برد باال و رو بهم گفت : چ هی سپهر

 ؟ یپرو شد دمیبابا سپهر به روت خند یمن خود پوپک جواب داد: ا یجا به

 تو اصال؟ به

 با برادر بزرگت درست حرف بزن کوچولو_

 ششششیبرو بابا ا_

 فهی،بابا بخدا من قبلم ضع دینزن غیخواهشا ج یول نین،بزنیحرف بزن نیخوایزد و گفت: م یلبخند سپهر

 میکنیآروم صحبت م دیگفتم: باشه ببخش منم

 یچ یو رو به من با ترس گفت: صدا دیکش یغیبلند شد پوپک ج یبیعج یصدا هیرفت و خواستم براش حرف برنم که  سپهر

 بود؟

 !!دونمیگفتم: نم دهیترس منم

 .میبود دهیترس یلیخ

 ه؟یچ هیبود و قض یوحشتناک چ یاون صدا میتا بفهم رونیب میرفت باهم

 وارد سالن شد و در رو با شدت بست  تیکه با عصبان میدیرو د مانیپ نییپا میپله ها که امد از

 شده؟ یچ یرفت دنبالش و گفت: داداش پوپک

  نجایا میفضول داشت هی_

 ؟یک_

  آرش_

  رونیرفتم ب عیاسم آرش امد سر تا

تاب  یآزاد بود ه شیاونم وارونه،پاهاش باال بسته بودن و بق یا لهیدهنم باز موند آرش رو بسته بودن به م دمیکه د یزیچ با

 صداش کردم که باالخره چشماشو باز کرد. گهیجواب نداد،چندبار د یو صداش کردم ول ششیرفتم پ عیسر خوردیم

 تو؟ یشدیچ_

 م....مد...ارک..._

 ؟یزنیحرف م یچ ی ؟دربارهیگیم یچ_

 ریاز .....مهـ....ران...بگ_

 !!یگیم یچ فهممیآرش اصال نم یوا رمیبگ ویه؟چیمهران ک_

 ...م....مه...ران.برو....برو..پ...شهیم....دارک....پ...پ_

بودم.اشکام ناخودآگاه  دهیترس یلیجواب نداد،خ یچشماش بسته شد، چند بار صداش زدم ول دیحرفش که رس ینجایا به

خبر کردم و امد و نبضشو گرفت  مانیرفتم داخل و پ عیدن،سریلرزیدستام به شدت م یول رمینبضش رو بگ ختن،خواستمیریم

 گفت: اون مرده تیخونسرد اما با جد یلیو خ

 حس نکردم.... یزیچ گهیود نیکه افتادم زم شدیچ دونمینم دمیشن یدور و اطرافم رو نم یشکه شدم اصال صداها یلیخ
•••••••••••••• 
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 آرش_

 بخور  یدیخواب د ستین یزیداد دستم و گفت: چ یآب وانیهراسون امد سمتم و ل پوپک

 ؟یدیدیرو دادم بهش رو بهم گفت: خواب آرش رو م وانیاز آب خوردم و ل کمی

 دونمیبهش گفتم: نم دیرس یبه ذهنم نم یزیچ یبود ول یچ یکه خوابم درباره  کردمیدرواقع داشتم فکر م یکردم ول نگاهش

 ستین ادمی

 باشه استراحت کن_

 ؟یدیفکر بودم که چرا پوپک گفت خواب آرش د نیتو ا دمینخواب یو چشمام رو بستم ول دمیکش دراز

وابم من کجا بخ نکهیقبل از ا ستین ادمی یچینبود که چطور خوابم برد ه ادمیشده؟اصال  یزیچ نم؟مگهیخوابشو بب دیمن با چرا

 فرو رفتم.... یقیکه گذشت به خواب عم کمیبهتر شم، دیگرفتم بخوابم شا میبودم؟مغزم اصال هنگ بود تصم

اونُ  مانیپ یعنیشه؟یاون مرده باشه!مگه م شهیآرش افتادم اصال باورم نم ادی هویتو اتاقم نبود  یشدم کس داریخواب ب از

 آره فقط خواب بود. دمی،آرش هنوز نمرده اون زندس من فقط خواب د نییکشت؟رفتم پا

 ؟یامد طرفمو و گفت: خوب عیسر دیبودن پوپک که منو د نییپا همه

 و گفتم: آرش کجاست؟ مانیجواب دادن به پوپک رو کردم به پ یجا به

 یبود ششیپرفته؟خوبه خودت دم مرگ  ادتی یبگ یخوایم یعنیباال رفته گفت:  یبا ابروها مانیپ

 نه آرش،چرا؟ یست؟وایراسته؟خواب ن یعنیمرگ؟

 نش؟یگفتم: چرا کشت نیغمگ یبا صدا مانیبه پ رو

 میکرد ما هم خالصش کرد یفضول_

 زیچ هی ایاونم بخاطر آرش ناراحته  دونمینم یبود انداختم،معلوم بود اونم ناراحته ول نییبه سپهر که سرش پا ینگاه

 یلین،خینامرد یلیوگفتم: خ مانی.رومو برگردوندم به سمت پگهید

 کردن... هیگفتم و رفتم باال تو اتاقم و در بستم و نشستم پشت در و شروع کردم به گر نویا

 کنم؟ یچه غلط نجایآرش حاال من بدون تو ا یوا

 که اون رفته باشه... شهیبود،اصال باورم نم یخوب یلیدوست خ آرش

 که گفت: حنا در رو باز کن  مانیپ یو پشت بندش صدا دمیدر رو شن یچقد گذشت که صدا دونمی..نمرونه شدن. اشکام

 بودم ! دهیرو تا حاال نشن مانیلحن حرف زدن پ نیکردم ا تعجب

 باز کن در رو زمیصداش امد: حنا،عز دوباره

 بود؟ مانیباز موند واقعا خود پ  دهنم

 راسته راسته  دمیفهم دمشید یوقت یول زنمیشدم و در باز کردم آخه فکر کردم توهم م بلند

 ؟یکنینگام م نطوریا هیگفت: چ کنمیدارم با تعجب نگاهش م دید یوقت

 !؟نجایامده ا یچ یبرا دونستمیبهش ندادم اصال نم یجواب

 داخل؟ امیب شهی: مگفت

 آرش انقد برات مهمه دونستمیمدر کنار رفتم،اونم امد داخل و گفت: ن یجلو از

 ش؟یکشت ینم یدونستیبهش بگم اکه م خواستم

 بودن دهیبزنم انگار زبونمو بر یحرف تونستمینم یعنی ومدیحرفم ن یول

 و گفت: زبونتو موش خورده کوچولو؟ دیصورتم کش یامد سمتم و دستشو نوازش گونه رو زنمینم یکه حرف دید

 !!!ستیحالش خوب ن نیباز کنم!ا نیاز ا شتریجا نداشتم چشام ب گهید

 

 من انقد تعجب دارم؟ یعنیزد و گفت:  یلبخند

 شده بود..! یجوریعادت ندارم، مانیپ نیآخه من به ا دمیترسیچرا ازش م دونمینم

 خوامیوقته م یلیحنا،خ یدونیو گفت: م ستادینشستم،رو به روم ا ی.وقتنمیگرفت و بردم سمت تخت و وادارم کرد بش دستمو

 باهات حرف دارم رونیب میبر دیآماده باش با۹بگم،ساعت  دیبا ی! ول شدینم یبهت بگم ول ویزیچ

 پس عجله کن گهیربع ساعت د یعنی،۹قبلش گفت: ساعت  یگفت و رفت سمت در ول نویا

 داره! کارمیچ دونستمیشده بودم نم جیگ رون،واقعایگفت و رفت ب نویا

 ؟یچطور شه؟آخهیکه اون مرده!مگه م شهیخدا،هنوز باورم نم یآرش افتادم،وا ادی
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 فمویو ک دمیستش پوش یو کفشا یکاربن یتنگ با شال آب یخی یو شلوار ل یمانتو ل هیبلند شدم و رفتم سمت کمدم، یحالیب با

 ،درست سر ساعت. رونیبرداشتم و زدم ب

برام مهم  یخوشش امده،ول پمیاز ت دیشا دونمینگفت،نم یزیچ یابروهاشو داد باال ول دمید یبود وقت مانیپ ن،فقطییپا رفتم

 چم بود! دونمیداشتم نم یحالیحال ب هیبرام مهم نبود، یچیبودم که کال ه حالینبود،انقد ب

 برام سخت بود.... یلیخ نیاز مرگ آرش دپرس شدم ا واقعا

 غ بود!شلو رفتن،چقدیکه خوش و خرم م ینگاه کردم به مردم رونیب م،بهیو رفت میسوار پورشش شد باهم

 روها،جاده ها،قلقله بود،چخبر؟ ادهیپارکا،پ ی همه

 شده ومردم امدن مسافرت دیشلوغ باشه،ع دمیچون گفت: با دیشن مانیگفتم که انگار پ «نجایچقد شلوغ ا» هیلب  ریز

 ؟یشده بود؟ک دیدهن باز نگاهش کردم،ع با

 من چرا انقد گم شدم؟ یامروز چندشنبس؟وا اصال

 دوشنبه ست ن،روزیفرورد۴تعجب کردم گفت: امروز  دید یوقت

 چقد زود گذشت.!!؟ نجایسپهر و حاال هم ا دنیو د یبود که من رفتم به اون مهمان روزید نیهم گذره؟انگاریروزگار زود م چقد

 الدیبرج م میدور و اطرافمو نگاه کردم امده بود ستادیا نیفکرا بودم که ماش نیهم تو

نگاهش کردم،حال حرف زدن  یوسوال مانیو بعد از سفارش رو کردم به پ زیسر م میداخل،خالصه نشست میو رفت میشد ادهیپ

 !تونستمینداشتم واقعا دست خودم نبود نم

 گمیم ارنیگفت: بزار سفارشامون ب دینگاهمو د یوقت

 !  فهمهیچه خوب نگاهامو م نمیا

 یمخصوصا کتاب روانشناس خونمیم ادیمن کتاب ز_

 خونه؟ینکنه ذهنم م وا

 تو ذهنش یحدس بزنم طرف مقابلم چ تونمیخب م یول خونمیزد و گفت: ذهن که نم یلبخند

 عوضش کرده خدا داند!!! یاصال عوض شده،حاال چ ستین یقبل مانیمان،پیپ نینه ا وا

 گمینگاهش کردم که گفت: باشه باشه م یگذشت تا سفارشات آوردن دوباره سوال کمی

 یرشته  هیتهران و  ینبود دانشگاه دولت میکم زیخوشحال بودم چ یلیکنکور قبول شدم خ یو گفت: وقت دیکش قینفس عم هی

پسر شوخ و  یلیاسمش بهروز بود خ شونیکیداشتم  یخوب یلیخ یخوب  دوستا یلیکه تو دانشگاه بودم خ یخوب،سه سال یلیخ

فکر  شهیبهش عاشق شده؟اصال عشق مگه وجود داشت؟هم دمیخند یده،کلروز امد و بهم گفت عاشق ش هیبود  یخوش خنده ا

 نیهم یه،وقتی،ییجای،یروز هیبهم گفت؟گفت توام  یچ یدونیمسخرش کردم م یلیعشق مال قصه هاست اون روز خ کردمیم

و  بیعج اتیبا روح دمیرو د یکه دختر شیماه پ هیندادم تا  تیحرفش اهم ،بهیکنیم دایحال منو پ

کردم،حاال  دایعالقه پ بیو غر بیدختر عج نیکه من به ا شدیچ دونمیخب نم یبود ول بیعج ،شاد،کالیب،شوخ،مغرور،عصبیغر

 بهش بگم که..... خوامیهم م

 خوامیو االن م یرینم رونیو ب یکه تو فکرم یی،توییکه عاشقشم تو یبیغر بیشد و جلوم زانو زد و گفت: حنا،اون دختر عج بلند

بگم که با من ازدواج  خوامیم ،حاالیهست شهیو هم یشد یو چطور،ول یک دونمی،نمیمن شد یزندک یبهت بگم که تو همه 

 ؟یکنیم

بگم واقعا شکه  یچ دونستمی!نمشهیبه من عالقه داره؟باورم نم ؟اونیچ یعنینداشتم بگم!اصال شکه شدم  یحرف من

مگه من چقد  ستیمن خوب ن یشکه آور برا یهمه اتفاقا نیساعت ا کی رون،تویکردم بلند شدم و رفتم ب یبودم!احساس خفگ

 جون دارم؟

باورم  یمان؟وای؟پیکار رو کرد؟ک نیکرد؟واقعا ا یازم خواستگار مانیکه پ شدیچ دونستمینم شد،اصالیم دهیقبلم شن یصدا

 مان؟یپ یآرش و حاال هم خواستگار نم،مرگیبیکجاست!؟مطمئنم دارم خواب م گهید نجایشه،اینم

موقعه بود برم  نیافتادم بهتر نمیهام ادیکنم، کاریچ دیبا دونستمیبگه؟االن که آرش مرده؟دوستم؟نم االن دیچرا با اصال

 .میکه قبال رفت یگرفتم و رفتم سمت خونه ا یتاکس هی عیسر ششیپ

بعد در باز شد رفتم باال و در واحدش زدم و بازش کرد با تعجب  کمیشدم،زنگ زدم و  ادیپول حساب کردم و پ دمیرس یوقت

 وقت شب؟ نینجا؟اینگام کرد و گفت: حنا؟تو ا

 یبغض گفتم: داداش با

 منو زده یآج یک نمیبب ایب زمیتو عز ایخواهرم؟ب شدهیجانم گلم چ_

 !!!دونستمیواقعا نم کنمیم هیدارم گر یچ یبرا دونستنینم ختن،اصالیریم نطوریمبل و اشکام هم یرو نشستم

 ارمیاشکتودر اورده بگوتا برم اشکشو در ب ی؟ک یخواهر شدهیو گفت: چ شمیامد و نشست پ نیهام
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 ،آرشیداداش_

 بهم بگو شدهی؟چیآرش چ_

 

 گفتم: آرش رو کشتن کردمیم هیکه گر نطوریهم

 کرده؟ یکار نیهمچ یباال نگام کرد و گفت: ک یتعجب و ابروها با

 اییهمون سنا_

 نکنم. هیکه گر رمیخودمو بگ یجلو تونستمیاصال نم ومدن،ینزد منم که اشکام م یکرد و حرف اخم

 نجا؟یا یچطور امد_

 اون بهم....بهم گفت که،گفت که.... الد،بعدیبرج م میبود مان،رفتهیبا پ_

 گرفتیحرفمو م یجلو زاشتینم هیادامشو بگم گر نتونستم

 ؟یتمام گفت: که چ تیبا جد نیهام

 کرد یکه داشتم گفتم: اون،ازم خواستگار یفیضع یو با صدا دمیکش قینفس عم هیآروم شم، کمیکردم  یکردم،سع نگاهش

بهم گفت،دوستم داره!گفت....گفت عاشقم شده،مگه  ،اونیبلند کردم و دوباره اشکام امدن در همون حال گفتم: داداش سرمو

 ده؟یشنه؟نکنه برام نقشه ک گهیدروغ م ،اونیشه؟داداشیم

 نکن فدات شم هیآروم باش گر زمیو گفت: عز دیامد و بغلم کرد و موهامو بوس کردیگنگ نگاهم م نمیهام

 کسم یآغوش بمونم،آغوش داداشم،همه  نینزدم دوست داشتم تا ابد تو هم یحرف

 ؟یآروم شد زمیو گفت: خب عز دیکش رونیاز بغلش ب منو

 شده یچ نمیاال از اول،اول بگو بببه عالمت آره تکون دادم که گفت: خب ح سرمو

 

 . دادیدر سکوت به حرفام گوش م نمیاز من و گفتم،هام مانیپ یو تا خواستگار دمیکه شن یوحشتناک یاز اون صدا منم

 بگم!  دیبا یچ دونمیمتاسف شدم نم انیحرفام تمام شد گفت: واقعا از مرگ شا یوقت

 سر خانوادت آورده؟ ییکه پدرش چه بال یدونیم مان،تویپ یکرد و گفت: و اما خواستگار نگاهم

 به عالمت آره تکون داد. سرمو

 ؟یحس دار مانیبه پ نم،تویبب سایوا ؟اصالیکن یزندگ یآدم نیبا همچ یتونیداد: خب بنظرت م ادامه

 

 !!دونمیحس دارم؟نم مانیبه پ من

حِسن؟ نه فکر نکنم،اگه حس باشه که  ناینه؟ایبب یدوست ندارم صدمه ا نکهیا ایباشه حس ؟  دایدوست ندارم با اون ل نکهیا

 شه؟یهمزمان به هردو حس دارم؟مگه م یعنیحسا رو نسبت به شهابم دارم، نیبود اما من ا مانیپ یفقط برا دیبا

و شهاب داشتم گفتم اونم با دقت گوش داد و در آخر گفت: من که از  مانیکه نسبت به پ ییحس ها یگفتم همه  نمیهام به

 امکان داره؟ اد؟اصالیبا عقل جور در م ؟بنظرتیهمزمان به دو نفر حس دار یعنی یگیکه م نطوری!ادمینفهم یچیحرفات ه

 داره! یا گهید یمعن دیکه من بهشون عالقه دارم شا ستین یمعن نیحس به ا نیا دی!خب شادونمینم_

 داشته باشه؟ تونهیم یبپرسم چه معن شهیم_

 داشته باشه؟ تونهیم یچه معن گفت،مثالینداشتم خب راست م یشدم،حرف ساکت

 شهیم یچ نمیبرو تو اتاق استراحت کن تا فردا بب ایب الیخیکه ساکتم گفت: خب حاال ب دید

 حتما بهم بگو یالزم داشت یزیکه گفت: چ دمیکه بهم گفته بود صداشو پشت سرم شن یتکون دادم و رفتم سمت اتاق سرمو

 کمد هینفره و  کیتخت  هیو  چهیقال هیبود  یاتاق،اتاق ساده ا یگفتم و رفتم تو یباشه آروم هی

کردم فکرامو پس  یسع یبود ول ریدرگ یلیتخت و چشامو بستم فکرم خ ینداشت،لباسامو عوض کردم و رفتم رو یزیچ گهید

 .....بزنم و بخوابم که موفقم شدم

 

و از اتاق  دمیلباسامو پوش عیوگرنه بدبخت بودم،سر اییخونه سنا رفتمیم دیشدم،با داریبود که از خواب ب ۹حدود ساعت  صبح

کنم،دوباره رفتم سمت اتاقش و بعد از گشتن،کاغذ و  دارشیب ومدیکاناپه خواب بود دلم ن یرو دمیو د نیرون،هامیزدم ب

 کاغذ نوشتم: یخودکار برداشتم و رو

 اییکنم من رفتم خونه سنا دارتیب ومدین ،دلمیداداش سالم»

 «حنا

 .رونیکنار کاناپه و آروم از خونه زدم ب زیم یرو گذاشتم رو برگه
••••••••••••••••••• 
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شب کجا فکر بودم که اگه بگن  نیا یپول حساب کردم و رفتم سمت خونه و در زدم و در باز شد و رفتم داخل،تو دمیرس یوقت

 بگم؟ یچ یبود

 ست؟ین نجایا یبود گفتم: کس یریاز خدمه ها که مشغول گردگ یکینبودبه  یعمارت شدم کس وارد

 رونیخانم،رفتن ب ریخ_

 باهم رفتن؟_

 کجان خانم دونمیو اردالن خانم نم مانیسپهرم تو اتاقشون خوابن،آقا پ رون،آقاینه خانم،پوپک خانم که رفتن با دوستشون ب _

 تکون دادم و رفتم سمت اتاقم. سرمو

 ه؟ویچ شیکه دارم قض یحس نیا نکهیبدم؟ا یچه جواب مانیبه پ نکهیسر تخت،رفتم تو فکر،ا دیعوض کردم و دراز کش لباسامو

 از همه مهم تر آرش چرا مرد؟

 یان ناممهر شیداره و به احتمال پ یکه دم مرگش بهم زد،اون گفت مدرک ییحرفا د،همونیچیآرش تو گوشم پ یصدا

 هست؟ یکنم؟اصال ک دایمهران از کجا پ نیخب من ا یهست،ول

 .دادیآزارم م یلیخ نیماجرا بود که ذهنمو کشغول کرده بودن و ا یبود،کل ریدرگ یحستب ذهنم

شهاب دوست »که گفت:  شهیفکر کنم حرف پرستو تو سرم اکو م مانیبه پ امیم رم،تایبگ میدرست تصم تونمینم مانیپ ی درباره

 «داره

که پدر و  یباشم،چون هم خالف کار هم پسر کس مانیبا پ تونمیمن نم میطرف کرد،ازینم تمیاون واقعا دوسم داره که اذ اگه

 مادرمو کشته....

 

 کنم؟ کاریخدا حاال چ یوا

 

 میداشتم،تصم دیامدم سرحال احساس ضعف شد کمیبه سر و صورتم زدم، یآب هیو  ییشدم و رفتم سمت دستشو بلند

 خانم ریبهم زد و گفت: صبح بخ یکه با سپهر مواجعه شدم،لبخند رونیبخورم از اتاق زدم ب یزیگرفتم برم چ

 ریزدم و گفتم: صبح شما هم بخ یلبخند

 ؟یصبحانه بخور یبر یخوایم_

 آره_

 میباهم بر ایپس ب یاوک_

 

در امد و وشت بندش  یصدا نیب می.تو هممیو در سکوت مشغول خوردن صبحانه شد مینشست زیو سر م نییپا میهم رفت با

 دمیچم شده بود،بهتر د دونمیدم،نمیکشیازش خجالت م ییجورایوارد سالن شد،احساس معضب بودن بهم دست داد، مانیپ

 ننداختم. مانیبه پ مینگاه مین هی یرفتم سمت اتاقم و در بستم،حت دیببخش هیبرم سمت اتاق،بلند شدم با 

 وارد شد  مانیدر امد و بعد پ یبعد صدا کمی

کجا  شبیسکوت بود که باالخره گفت:  د کمی کنهیداره نگام م کردمیحس م یول کردمیتخت نشسته بودم نگاهش نم یرو منم

 ؟یرفت

 ستمینداشتم بدم پس سکوت کردم که داد زد: مگه با تو ن یجواب

 چرا باز سگ شد نیدم،ایترس

 ؟یبود یکدوم قبرستون شبید یبگ یخوایو گفت: نم کمینزدم،امد نزذ یبازم حرف یکردم ول نگاهش

 خونم_

 که به ذهنم امد و گفتم  یزیچ تنها

 خونتون؟ یا رفته بود_

 به عالمت آره تکون دادم سرمو

 دوسن ندارم باهات بد رفتار کنم ؟منیکنیم میعصبان شهیبه صورتم و گفت: چرا هم دیکش دست

 دمیترسیامد هم م یهم از لحنش خوشم م ییجورایشد... شبینش مثل دلح باز

 ؟یبد شبمویجواب در خواست د یخوایگفت: نم زنمینم یکه حرف دید

 فقط سه روز  یفکر کن زارمینگفتم که گفت: باشه م یزیچ

 گفت و از اتاق خارج شد نویا
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چه  گهید نیخدا ا یکنم؟ا کاریبزنه بکشم؟اووووف حاال چ کنه؟نکنهیاگه بگم نه قبول م یبگم بهش ؟بعن یبعد سه روز چ حاال

 ه؟یگرفتار

 .مانیپ یخواستگار میطرف هیطرف مرگ آرش از  هی از

 زنگ خورد میفکرا بودم که گوش نیهم تو

 شماره رو نگاه کنم جواب دادم:الو نکهیا بدون

 سالم_

 شک گفتم: سالم شما؟ با

 ؟ینشناخت یبگ یخوایم_

 ن؟یشده بهم زنگ زد یزیخب تعجب کردم گفتم:چ یبودم ول شناخته

 شده باشه؟ یزیچ دیبا_

 نه خب تعجب کردم_

 باهات حرف بزنم خوامیم_

 در مورد؟_

 گمیبهت م ایب فرستمیبگم آدرس برات م تونمینم نطوریا_

 

باهام  خوادیمن توهم زدم؟م ایداره؟اصال اون بود  کارمی؟شهاب چ یچ یعنیتو دستم خشک شد  یگفت و قطع کرد!گوش نویا

 داد؟یکه بزور جواب سالممو م ی؟شهاب؟کس یحرف بزنه؟ک

 اضافه شد.... نمیکم بود ا یکم داشتم،مرگ آرش و خواستگار نویهم

 داخل  دیفکرا بودم که در اتاقم باز شد و پوپک پر نیهم تو

 عشقم؟ ی؟خوبیبه حنا خانم چطور_

 ....؟ایعشقت منم _

  یندار اقتیل ششیا_

 ؟یزدم و گفتم: کجا بود یلبخند

 میرفتیوگرنه باهم م یبا دوستام رفتم دور دور نبود ویه_

 نداره حاال خوش گذشت؟ یبیع_

 خوب بود یلیآره خ_

 خوبه_

 سفر میریآماده باش فردا م یراست_

 کجا؟_

 شمال_

 ؟یبا ک_

 نفر باهامونن۰۵،۲۲ کینزد ایلیبا خ_

 ؟یجد_

 آره_

 زدم و گفتم: حامدم هست؟ یطونیلبخندش

 خب گفت وقت ندارم ینه بهش گفتم ول_

 ؟یبهش زنگ زد_

 حرفا که گفت وقت ندارم نیو ا یآره واسه دعوت_

 نداره ناراحت نباش یبی،عیآخ_

 ستمینه ن_

 اریببا خودت  یخوایم یصبح حرکت پس آماده باش هرچ ۶زدم بهش،اونم بلند شد که بره قبل از رفتنش گفت: ساعت  یلبخند

شماره منو  نایامده بود بازش کردم از طرف شهاب بود موندم ا امیپ یافتاد به گوش رون،چشمیتکون دادم و اونم رفت ب سرمو

 چند!!؟ دونمیکه خودم هنوز نم یدر صورت ارنیاز کجا م

 خوندم امیپ
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 «باش  نجایا۷آدرس، امشب ساعت  نیا»

 ؟یبر یخوایکجا م گنیمن چطور برم؟نم ۷بود اطراف جردن،آخه ساعت  رستوران

 نگن!! دمیشا

 مونده  یلیخ ۷ظهر بود تازه ، هوووو تا ۰۲ساعت نگاه کردم ساعت  به

لبم چه با  یامد رو یکرد،لبخندینگاه م یویو ت خوردیلم داده بود داشت تخمه م یویت یپا دمیسپهر د نییشدم و رفتم پا بلند

 کردیهم ملذت نگا

 لمِیتو بهر ف یلیجواب نداد معلوم خ یو صداش کردم ول ششیپ رفتم

 صورتش که باالخره به خودش امد یتکون دادم جلو دستمو

 نجا؟یا یامد یا حنا ک_

 .؟یکنینگاه م یدار یبپرسم چ شهیوقته،م یلیخ_

 یینمایس لمیکه ف ینیب یم_

 ه؟یچ یدرباره  دونمیم نویا_

 حرفاس نیترسناک،درباره روح و ا_

 آخراش؟ ایاِ کجاش هست؟اوالش _

 ازش رفته  یربع هینه _

 نگاه کرد  شهیاها خب پس م_

 بخور نمیا ایآره ب_

 کردمینگاه م یویکار ت نیمشت برداشتم و مشغول خوردن شدم وهمزمان با ا هیگفت و ظرف تخمه رو جلوم گرفت و منم  نویا

 .زدمیصد در صد سکته رو م دمشید یترسناک اگه شب م میلیجالب بود و خ یبود،ول یدوساعت هیبود  یطوالن لمیف

 ....میو مشغول خوردن نهار شد زیسر م میرفت لمیاز ف بعد

 

 کجاست؟ ستینبود،معلوم ن مانیاز پ یاز نهار رفتم اتاقم خبر بعد

 به من چه اصال

 کردم و گوش دادم یرو پل یکیخودم  یپوپک فرستادم برا یچندتا آهنگ از گوش هیو برداشتم و رفتم آهنگا، میگوش

 

  گــهید یجایبرم  نجایاز ا خوامیم

 گــــهیتورو بار د یرو نمینب کـه

 ــهیکابوس تکرار هیکه با تو بودن  چون

 ــهیاجبار یکه تو توش باش یخاک ترک

 طرفه دارم به اون دور دورا هی طیبل هیپشتمو نگـــاه کنمینم رمویم

 یخبـر سین گهیکه از تو د ییاونجـا

 رو یعهد چیه شناسمیکه نم ییجا همون

 که نداره راه برگشتن ییجا

 نشکسته از عشــق یکمر چیتوش ه گنیکه م ییجا همون

 سرنوشــت کنهیباهات نم یباز

 نشکستـــــــه از عشــــق 

 از درد روزگـار نشکستـه

 بندمیچشمامو م که گهید یدفه  

 خواب تــــورو نمیبب خوامینم

 خندمیکه دارم من م گهید ی دفه

بزار که  یریقلبمو نم یتو یکرد شهیدلم مال تــو شدر نیا یــیهوی یتـــورو من بودم با دلم تنهـــا و اومد ادیبکنم  خوامینم

 پاشو بــــرو رمیبم

  بندمیکه چشمامو م گهید ی دفه

 خواب تــــورو نمیبب خوامینم
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 خندمیکه دارم من م گهید ی دفه

 تـــورو ادیبکنم  خوامینم

 پاشو بـــرو رمیبزار که بم یریقلبمو نم یتو یکرد شهیدلم مال تــو شدر نیا یــیهوی یمن بودم با دلم تنهـــا و اومد 

 که بهم نرسه دست تـــو ییجا رمیم

 خسته شــد یاز خزون زندگــ دلم

 نـــــــــــو یفصل دیبه ام رمیم

 همه روم بسته شد یزندگ یدرا

 ــسیتو رسمو رسومت دروغ ن یگفت 

 ـــشیو تــو فروخت یمنو ربود قلب

 به روزم یاورد یچ یدینفهم اصال

  سین یغمــ چیکه ه ییبجا رمینمونده تــو وجودم م یباقــ یحس گهید

 ـسین لیبه بستن بارو بند یازین

 برا برگشـــت یگونه راهــ چیهیباقــکه نمونده  ییبه جا رمیم

 

  بندمیکه چشمامو م گهید ی دفه

 خندمیکه دارم من م گهید یخواب تـــــــورودفه  نمیبب خوامینم

 دلم مال تــو شد  نیا یــیهوی یتــــــورومن بودم با دلم تنهـــا و اومد ادیبکنم  خوامینم

 پاشو بـــرو .. رمیبزار که بم یریقلبمو نم یتو یکرد شهیر 

 ««طرفه از سوگند هی طیبل آهنگ»»

 

 تخت وبلند شدم و رفتم حمام. یگذاشتم رو یبود،البته قبال گوشش دادم،گوش یقشنگ آهنگ

 

تو  دمیبزنم پوس یدور هیبهتر برم تو باغ  رونیو رفتم ب دمیلباسامو پوش رونیامدم ب نکهیتو حمام بودم و بعد از ا یساعت مین

 اتاق 

  نجایکه بزور من و اوردم ا یفت سمت روز اولر فکرم

 یبه دل آدم م هیسپهر باشه،سپهر پسر خوب نجایبود و من و اورد ا یکه انقد عصب یاون کس شهیکردن!باورم نم تمیاذ چقد

 ....!مانمیه،پیدختر خوب نه،پوپکمیش

 باشن! نطوریبچه هاش ا دیخالف کار بع هیبچه هاش خوبن،از  یپدرشون خالف کار ول نایا بیعج

 من چرا بهش فکر نکرده بودم؟ اصال

 یلیزد،خیحرف م یبود البته پشتش بهم بود داشت با کس ستادهیکه رو به روم ا یفکرد بودم که چشم خورد به کس نیهم تو

 خودش بود آرش بود  دمیرخشو د میآرش بود رفتم جلو تر ن یشب

 دمینشناختم دو زدیکه داشت باهاش حرف م یبا دو رفت اون شخصزدم،اما روشو بر نگردون بدون نگاه کردن به من  صداش

 خستع شدم  ستادمینداشت ا دهیفا یدنبالش و صداش زدم ول

 بود؟نه اون که مرده!!! دم؟آرشیدرست د یعنی

 کنم؟یمن اشتباه م یعنیمشغول رفتم داخل سالن، یفکر با

 ؟ییکجا یهوووووو_

 شده؟ یپوپک به خودم امدم گفتم: چ یصدا با

 گردش میبر ایب یچیه_

 کجا؟_

 گمیبرو لباس بپوش م_

 تکون دادم و رفتم سمت اتاقم.... سرمو

 

 بام می.امده بودستادیربع بعد ا هیو حرکت کرد، میپوپک شد نیو سوار ماش میشدم و با پوپک از عمارت خارج شد آماده

 بپر حنا خانم که امروز روز ماست_



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 122 

 

 شونمیکرد و رو بهشون گفت: بچه ها،بچه ها،ا یکه نشسته بودن،پوپک سالم یپیاک هیبه  میدیشدم و با پوپک همراه،رس ادهیپ

 حنا جونم که بهتون گفتم

  دنیرسیبه نظر م یجالب یبهم سالم و خوش آمد گفتن،دخترا ییبا خوشرو همه

 کنم شونیبهت معرف ایپوپک رو کرد بهم و گفت: خب حاال ل یاز سالم و احوال پرس بعد

 نیدخمل کوچولومون نازن نیو گفت: ا یدرشت عسل یبا چشما زیم زیتکون دادم که اشاره کرد به دختر ر سرمو

 اسی ینیب یکه م ییخانم خانما نیمارال،و ا شونمین،ایلیاونم،آ

 داشتن یمتفاوت یبا گفتن اسم هر کدومشون سرمو تکون دادم،چهره ها منم

 یخودشم داشت،ول تیخب جذاب یبود ول یمعمول ،مارالم،دختریبا چشم و ابرو مشک هیقد بلند تر و پر تر بود نسبت به بق نیلیآ

 ناز بود. یلیکه داشت خ یو صورت عروسک یخاکستر یبود با چشما نشونیخوشگل تر اسیبنظر من 

رفت که تا چند ساعت قبل چه  ادمیباهاشون جور شدم اصال   یلیخوش گذشت،من خ یو بگو و بخند و کل مینشست خالصه

بچه ها واقعا معذرت  یاز جام بلند شدم و رو به بچه ها گفتم: وا عیبود سر مین ۷برام افتاده به خودم که امد ساعت  یاتفاقات

 شده رمید یلیبرم خ دیمن با خوامیم

 ؟یبر یخوایگفت: وا حنا کجا م پوپک

 برسونم زود خودمو دیبا مین ۷قرار داشتم االن  هی ۷ساعت _

 برسونمت؟ یخوایزم،میباشه عز_

 رمینه خودم م_

 دمتونیخوش حال شدم د یلیکرد به همه و گفتم: فعال خدافظ خ رو

 گفتم و رفتم نویا

 یو در اوردم و خواستم زنگ بزنم به شهاب که خودش زنگ زد جواب دادم،قبل از من اون حرف زد: کدوم قبرستون میگوش

 ؟یدینم تمیجواب گوش یکه حت یهست

 امیبود گفتم: بخدا حواسم نبود االن دارم م یعصب یلیخ

  یایبه حالت ن یوا یکه بود یبود نجایا گهیتا ربع ساع ساعت د_

 باشه باشه خدافظ_

 .ستین یکم زیچ یساعت معطل میبود خب حقم داشت ن یچقد عصب یگفتم و قطع کردم وا نویا

شدم و رفتم طرف  ادهیپ نیاز ماش عیکه گفته بود،پول حساب کردم و سر ییبه جا دمیبعد رس قعهید۰۲شدم و  یتاکس سوار

 برداشتم و خواستم زنگ بزنم بهش که وینبود،گوش یول نمیرستوران،داخل که شدم چشم گردوندم که شخاب بب

 نجامیمن ا یزنگ بزن خوادینم_

 نیخواستیگفتم: خب م مینشست یو وقت یزیکرد سمت م یمواجعه شدم،منو همراه شیجد یبلند کردم که با چهره  سرمو

 د؟یباهام حرف بزن یچ یدرباره 

 کرده؟ یاز خواستگار مانیپ دمیشن_

 هم خبر داشت؟اما چرا گفت؟ گهید یمگه کس گهیبهش گفته؟خب آره د نیهام یعنید؟یاز کجا فهم نیدادم باال ا ابروهام

 بگم... نویحرف بزنم امدم ا انمیکه درباره پ نجایا ومدمیکه سکوت کردم گفت: االن من ن دید

 یهمه  طونیدختر ش نیا مدمیبه خودم که امدم فه طونیدختر ش هیفکرم بود  یدختر تو هی شهیمکث کرد و ادامه داد: هم کمی

که با اون دختر بد باشم جواب  کردمیاستفاده م یاز هر رپش نیقبول کنم که عاشق شدم بخاطر هم خواستمیشده،نم میزندگ

گرفتم برم  میتصم نینداره،بخاطر هم دهیفا نطوریا دمیترم شد،د ادینکرد بلکه ز رونیعشقشو از من ب یداد ول

منو عوض کرد منو از  یدختر حت نیا یتصادف زندگ هی یمن تا ابد...ول یاون دختر مال خودم شه،برا خواستمیش،میخواستگار

بازم  دمشیو د امد یوقت یازش نداشتم ول یبود خبر یلسا ن،دو،سهیکه عاشقش بودم هم همچن یدوستم دور کرد،از دختر

 قلب تپشش شدت گرفت بازم شدم همون شهاب عاشق نیا

 

 حدس زدنش برات سخت باشه حنا، دیبود؟نبا یاون دختر ک یدونیم

بهش  تونستنینم یول دمشیپرستیمدت من عاشقانه م نیا یکه تو یی،توییو گفت: اون دختر خود تو نییانداخت پا سرشو

  یلیمن سخته خ یبرا نیا یشد یا گهیمال کس د نمیبب تونمیبگم،االن گفتم چون نم

 

 ؟یشیدر اورد و گرفت جلوم و گفت: خانم خونم م یقرمز رنگ یجعبه  هیو  بشویگذاشت تو ج دست
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 ویک ؟منیک یول کردمیب مانتخا یکی دیبا مانیشهاب و پ نیبگم؟ب یچ دونستنیبود واقعا نم دیهمه ابراز عالقه بع نیشهاب  ا از

 عالقه دارم؟ یدوست دارم؟اصال من به کس

 بعش گفتم: بزار فکر کنم رو

 فکر کن  یخوایهر چقد م زمیزد و گفت: باش عز یلبخند

 م،بهیزندگ نیبه ا کردمیفکر م دیکنم،با یرو ادهیپ خواستمینذاشتم م یخواست برسونم ول م،بعدشیسکوت شام خورد در

 نیگفت عاشقم!شهاب هم گفت عاشق!ا مانیبود!پ ییهویفقط واسه من  دی؟شاییهویکه به وجود امد! ییهوی یعشقا نیاتفاقا،به ا

دوتا عاشق رد کنم کس  نیاگه ا م؟اصالیشخص ثالث؟شخص ثالث؟مگه دار هی ایشهاب؟ ایو  مانیخوام؟ پ یرو م یوسط من ک

 کم دارم؟ یمگه من چ شهیم شه؟آرهیهم عاشق من م یا گهیکس د یعنیمونه؟ یهم م یا گهید

که  یدر صورت کننیم یعاشق یطرفس،اون دوتا ادعا کیاحساس  نیاالن ا یدوست داشتم با عشق ازدواج کنم،ول شهیهم من

 شکنم؟ یشم؟نمیناراحت نم نمیبب یا گهیبا کس د مانیمن شهاب و پ یعنیستم؟ی!واقعا نستمیمن عاشق ن

 بودم اییسنا یخونه  یبه خودم که امدم جلو  خوامیم یچ ستمدونیبودم اصال نم جیگ یلینه!خ خب

 گرفتم و داخل شدم و در بستم. شیحرف راه اتاقم در پ یزدم و رفتم داخل،ب در

آرش  ریخودم درگ ریدو نفر درگ نیعشق ا ریاحساسا در گ نیا ریبود،درگ ریسر تخت فکرم در گ دمیعوض کردم و پر لباسامو

شهابم ناراحت  یچرا ؟ حت ست؟یاز مرگ آرش ناراحت ن یکه چرا کس نهیکه برام مجهول مونده ا یزیتنها چ ،ویهمه چ ریدرگ

 ست؟یبکشن براشون مهم ن نطوریاگه منم ا یعنیامد!اصال آرش براشون مهم بود؟ یبنظر نم

 رسم؟ینم یجواب چیجنازشو کجا بردن؟چرا من به ه ره؟اصالیگ یسراغ آرش نم یکس وچرا

 بدونم کجا دفنش کردن. دیپرسم،باب مانیاز پ دیبا

 مشغول به خواب رفتم.... یفکر با
•••••••••••••••••••••••••••• 

 

اخم کردم  ستادهیباز و جلوم ا  ششین دمیدور و  اطرافمو نگاه کردم که پوپک د دهیترس دمیاز خواب پر یغیج  یبا صدا صبح

 ؟یزنیم غیج یبهش و گفتم: مگه مرض دار

 یُسد ینم دالیب یتونم ول دالتیب خواشتمیبچگونه کرد و گفت: خب خاله ژون من م صداشو

 خو حاال درست حرف بزن_

 میرفت ریباشه حاال بلند شد که د_

 گفتم: کجا؟ یجیگ با

 رفت؟ ادتیسرعت  نیبه ا یعنیکجا ؟ یچ یعنی_

 کنه یخب االن مغزم کار نم_

 گهیشمال د نیبر میکه قرار گذاشت هیرفت امروز همون روز ادتیمگه _

 امیم شمیزودتر بگو،باشه االن آماده م نویافتاد گفتم: اها خب ا ادمی تازه

 

 بهم انداخت و از اتاق خارج شد.... یدار ینگاه معن پوپک

 

 یدونستم تا ک یدم،نمیبعد از شست و شو رفتم و لباس پوش یبهداشت سیتخت بلند شدم رفتم سمت سرو یرو از

 رونیو زدم ب دمیبه خودم رس کمیجمع کردم گذاشتم چمدون ،و  شتریلباس ب نیهم م،بخاطرییاونجا

 شد رید میبر گهیپوپک گفت: خب د دنیمن رو د یو سپهر و پوپک،وقت مانیهمه منتظر بود،پ نییپا امدم

 ش نشست و سپهر حرکت کرد.جفت مانمیو پوپک عقب و سپهرم پشت فرمون و پ م،منیسپهر شد نیو سوار ماش میرفت باهم

 

 ان؟یم ایبه پوپک گفتم: پوپک ک رو

و سپهر و اها پسر  مانیپ یخالم و نامزدش و برادر نامزدش،دوستا ش،پسریآج و شهاب٬یدید شبیکه د ییاممم،همون دوستا_

 شونینیب یم میریکه م گهیو چندنفر د ادیو دختر عمم با شوهرش م ادیعمم هم م

 شن؟یهمه آدم کجا جا م نیتکون دادم ا سرمو

سالم کردن و  یبرا میو رفت میشد ادهیبود،همه پ نیماش۶،۷به رو رو که نگاه کردم  ستاد،رویا نیگذشت که ماش یساعت مین

 دمید یو سالم کردم وقت نیریراست رفتم سمت ش هی نیبخاطر هم شناختمیرو نم یکس نیریاز شهاب و ش ریحرفا من که غ نیا

 یباهمون هست وشحالمخ یلی؟خیتو بشم،کجا بود یمن فدا یگفت: وا

 ممنون،منم خوشحالم_
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 امد و گفت: سالم حنا خانم شهاب

 االن شهاب بود؟ نیخانم؟ا جان؟حنا

 بهش با تعجب گفتم: سالم رو

 بزنه که یزد و خواست حرف یلبخند

 ؟یشهاب جان خوب یوا_

 !یتنگ قرمز و ساپرت مشک یکوتا یمانتو ظ،ویغل هینم شیآرازرد و  یدختر با موها هیحرف و زد نگاه کردم  نیکه ا یکس به

 ن؟یخانم خوب هست الیگفت: سالم،مر شهاب

 بهتر شدم شهاب جان دمیخوب،شما رو د_

 دختر تحمل کنه اوف  نیا تونهیم یحاال ک یدر گوشم گفت: وا واشی نیرینداد بهش،ش یجواب شهاب

 گفتم: مگه چشه؟ یبه همون آروم منم

 شهاب! چارهی،بیفهم یحاال م_

 چرا؟_

 دهیداداشم محلش نم یعاشق شهاب ول کنهیادعا م الیبابا مر_

 عاشق شهاب؟ نیا یعنیتکون دادم،عاشق شهاب؟ سرمو

 نمتیب یرو کرد به شهاب و گفت: به آقا شهاب خوشحالم م دیرس یامد سمتمون،وقت یکه داشت م مانیخورد به پ چشم

 نطوریمنم هم_

 میافت یراه ب دیبا ایرو کرد بهم و گفت: ب مانیو د آخر پ با هم حرف زدن کمی

 ادیبا ما ب دیمان،بزاریگفت: آقا پ مانیدستم و گرفت و رو به پ نیریبرم که ش خواستم

 ادیحنا با ما م رمیپوپک از کجا امد و گفت: نخ دونمیبزنه که نم یخواست حرف مانیپ

 ادیبا ما م گهیگفت: نه د نیشر

 نچ با ما_

 گفتم ما_

 بان بحث نکن_

 یکنیبحث م یتو دار_

 بابا سرم رفت دیکن ه،بسیاز دستشون جدا کردم و گفتم: کاف شدم،دستمویم دهیدوتا کش نیوسط من بودم که توسط ا نیا

 رمیم نایا نیریشدن و رو پوپک گفتم: با ش ساکت

 ...میه افتادو را میشد نیتو هم رفت و پوپکم دنبالش،ما هم سوار ماش یبا اخما مانیپ

 

 به مقصد  میدیتا رس میتو راه بود یو خورده ا ساعتی هی

 داشت یواقعا قشنگ یبزرگ بود،نما یلیخ یالیو هی

 در ارودم. نیسپهر و چمدونم و از ماش نیسمت ماش رفتم

 مواجعه شدم  مانیپ یرومو که برگردوندم با اخما 

 شهاب جونت خوش گذشت؟ شینگاش کردم گه گفت: پ یسوال

اونم ازت  دونمیدنبالم امد و کنار گوشم گفت: م مانمیال،پیکردم و جواب ندادم،چمدونم برداشتم و رفتم سمت و یاخم

 مطمئن باش   رهیزارم تورو از من بگ ینم یکرده،ول یخواستگار

 کرد ورفت. ادیگفت و سرعتش ز نویا

 

 هم صبر بده.کنم؟خدا ب کاریچ نیحاال من با ا یبا اخم رفتنش نگاه کردم،وا منم

 کردم و گفتم: پوپک اتاقم کجاست؟ دایداخل و پوپک پ رفتم

 جونت بگو ربنیبرو به اون ش یگیکرد و گفت: چرا به من م نگام

 االن؟ یکنیبهش زدم و گفتم: وا چرا قهر م یلبخند

 قهر نکردم_

 کامال معلوم_

 اتاق بهت نشون بدم خانم میبر ایبابا،ب یاوک_

 بانو دییاز اتاقا رو باز کرد و گفت: بفرما یکیطبقه باال و پوپک در  میزدم و باهاش همراه شدم رفت یلبخند
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 بود ییبایداخل،اتاق ز رفتم

 جونت نیریبه ش ایبه من بگو  ای یالزم داشت یزیچ_

 دختر  نیجون با حرص گفت،خندم گرفت از دست ا نیریش

پوپک رفتم  یشلوغ بود،چشم خورد به دوستا یلین،خییکردم و رفتم پا عوض یکه رفت منم لباسامو با لباس راحت پوپک

 میو مشغول حرف زدن شد ششونیکردن.نشستم پ یابراز خوشحال یکل دنمید یطرفشون و سبام کردم وقت

 سر پسرا  دیرس بحث

 ادی: من از بهداد خوشم منیلیآ

 ه؟یگفتم: بهداد ک من

 پوپک یامم پسر عمه _

 اها_

 ادیو اون جذبش خوشم م مانیگفت: من از پ مارال

 ؟یاورد مانیگفت: تو باز اسم پ اسی

 ازش  ادیکنم خوشم م کاریخب چ_

 خوب،باحاله یلیخ ادیمن از سپهر خوشم م ی: ولنینازن

 دارم؟ تیدو ویمن ک نیدونیگفت: م اسی

 و؟ی: کمیبا هم گفت همه

 شهاب_

 مان،ویکه زنش شه واقعا شاه کار کرده،هم شهاب هم پ یو تور کنه،بنظرم کستونه اون ینم یگفت: ک نیلیو آ دیهو کش هی همه

 سپهر و اشکان

 ه؟یگفتم: اشکان ک من

 سپهر هیگفت: دوست جون جون مارال

 اها_

 د؟یتور کن نیتون یو نم نیکه گفت یینایو شهاب و...ا مانیپ نیها سکوت کردن که گفتم: حاال جدا ا بچه

 رام کردنشون سخته کمی،یدونیگفت: نه م اسی

 اها_

 که رفته بود بخوابه! نمیریاز پوپک نبود،ش یم،خبریباهام حرف زد یکل خالصه

 ایگرفتم برم لب در میاز جمع فاصله گرفتم و تصم منم

 سر بود رون،هواسیبرداشتم و رفتم ب وریپل هیسمت اتاقم و  رفتم

 .دمیتا رس دیطول کش یربع هیه،یرفتم  ادهیپ

 ی...داشتم از منظره لذت مدادیرو دوست داشتم واقعا به آدم آرامش م ایدر یلیتخته سنگ بود رفتم روش نشستم،خ هی

 نشسته،رومو برگردوندم که با لبخند سپهر مواجعه شدم  شمیپ یبردم که احساس کردم کس

 ستم؟ی: مزاحم که نگفت

 زدم و گفتم: نه یلبخند

 

 هیقشنگ یمنظره _

 یلیآره خ_

 یرو گرفت تمیتصم_

 ؟یتعجب نگاهش مردم و گفتم: درباره  با

 و شهاب مانیپ یزد و گفت: خواستگار یخوشگل یلبخند

 ؟یدونیگرد نگاهش کردم و گفتم: تو از کجا م یچشم ها با

 دونمیم گهیخب د_

 یدونیرم،میبگ میمتص تونمیمن نم یجواب بدم،دوتا خوبن ول یچ دونمیجمع کردم و سرمو گذاشتم رو پاهامو گفتم: نم پاهامو

 کنم؟ یزندگ یشخص نیتو بگو چطور من با همچ کنهیخالف م یقبول کنم،اون کار ها مانیتونم پ یسپهر،من نم

 نداره تیواقع شهیم دهیکه د یزیچ شهیکه نگاهش به جلو بود گفت: هم سپهر

 ه؟یمنظورت چ_
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 حتما من پشتتم یریکه بگ یمیبدون هر تصم یندارم،ول یمنظور یچیه_

 یخوب یلیممنون تو خ_

 که سکوت برقرار بود کمینگفتم، یزینزد منم چ یحرف

 شکستمش و گفتم: سپهر من

 جانم_

 ؟یکن یتو چرا ازدواج نم_

 ؟یپرس یچرا م یدونیتو که م_

  یاون فراموش کن دیبا ش،تویوقت پ یلیمال خ انیاون جر_

خودمو  تونمینم ادیافته قلبم به درد م یحنا من هر روز که چشمم به قاب عکش مامان م یدونیزده بهم،م یتونم،زخم بد ینم_

 تونم یببخشم،اصال نم

 اما..._

 یلیحنا خ ترسمیر،میکسم ازم بگ نیتر زیبدم که عز گهید یقلبمو به کس نیادامه بدم گفت: دوست ندارم دوباره ا نزاشت

ترس  نیبه پوپکم صدمه بزنه،ا یاگه من برم سمت کس ترسمیمامانم، م هیشب یلیاز مامان پوپک برام موند، اون خ ترسم،بعدیم

 من یهست برا شهیهم

 شویفرد زندگ نیتر زیرو که دوست داشت،عز یخورد کس یبهش بگم،حق داره شکست بد یدونستم چ یکردم واقعا نم اخم

 واقعا درد ناکه نیکشت ا

 که میچقد به همون حالت موند دونمیسکوت شد،نم نمونیب دوباره

 دنبالتم ساعتهی؟یینجایاِ سپهر تو ا_

نگاه جذبش  نیدرشت سبز و جذاب،با اول یو چشما یورزش کلیپسر با ه هیم،یو سپهر رومونو سمت صدا برگردوند من

 کشوندیآدم و به خودش م بی،عجیشدیم

 من یمیآقا پسر اشکان دوست صم نیفت: حنا او رفت سمت اون پسره و رو کرد به من و گ نییاز سخره امد پا سپهر

 حنا خانمن شونمیرو کرد به اشکان و گفت: ا و

داره واقعا جذاب با اون  فمیتعر یجا ییخدا یول کردنیم فیدخترا ازش تعر دمید نهیاشکان ا م،پسیداد یبهم سالم هردو

 چشماش.

 الیو میبر یایرو کرد بهم و گفت: حنا نم سپهر

 مونم یم نجاینه من فعال هم_

 الیتکون داد و با اشکان رفتن سمت و سرشو

 ««نداره تیواقع شهیم دهیکه د یزیچ شهیهم»»دوباره به فکر رفتم،حرف سپهر امد تو ذهنم که گفت منم

 

 ؟یچ یعنی فهممیبود؟؟واقعا نم یچ منظورش

 شدم.... رهیخ ایکردم و به درذهنم آزاد  شمیم ونهید نطوریتکون دادم که از فکر خارج شم،بهتر فکر نکنم ا سرمو

 

 چقد به همون حالت بودم که دونمینم

 حنا_

 مینهار بخور دیبا اینکاش کردم که گفت: بدو ب یمواجعه شدم و سوال نیبرگردوندم که با شر سرمو

 زیم هی.رفتم تو سالن که چشم خورد به میبرگشت الیو باهم به و نیریو رفتم سمت ش نییتکون دادم و از سخره امدم پا سرمو

 شد! یم ینفر۳۲ هی دیبزرگ شا یلیخ

که مثال عاشق شهاب  یهمون دختر شیکه بود نشستم پ ییشهاب نشست و منم تنها جا شیرفت پ نیرینشسته بودن،ش یهمگ

 بود. الیمر را؟مارال؟هایبود؟الم یبود اسم چ

که سرگرم  یو شهاب مانیسرم بلند کردم به پ کردمیحس م ینگاه ینیو مشغول خوردن شدم سنگ دمیحرف غذا کش بدون

 یکرد!ول یبود؟چشم خورد به اشکان که رو به روم نشسته بود،پس اون داشت نگام م یخوردن بودن نکاه کردم،پس ک

 چقد جذابه! یکرد لقخ یخدا،چ یداد،وا لمیلبخند تحو هیچرا،باش ک نگاهش کردم که 

نگاهش  نهیاشکان واقعا جذاب،آدم دوست داره ساعت ها بش نیبچسبم به ا امیول کنم ب مانیمن حاظرم اون شهاب و پ یعنی

 کنه...

 بردم و مشغول خوردن غذام شدم... نییپا سرمو
•••••••••••••••••••••••• 
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 بالیوال گمیمن م_

 یوسط رمینخ_

 بالی،والیواقعا بچه ا_

 شتریب فشی،ک یوسط گمی،میتو بچه ا_

 باحال تر بالیوال رینخ_

 

بعد مثال  ساعتیاز نهار  رن،بعدیبگ میخانما تصم نیتا ا میما هم موند کردنیبود بحث م یساعت میو پوپک بودن که ن نیریش

 .دنینرس یتوافق چیبه ه ،هنوزمیگفت وسط یم نیریبال،شیوال گفتیپوپک م یم،ولیکن یباز میامد

 دیکن ن،بسیباز شما شروع کرد یرفتم طرفشون و گفتم: وا کننیدارن بحث م یلیخ دمید

 بهتر نطوریا میکنیم یریگ یشدن و گفتم: را ساکت

 عشقم یتو بگ یجونم هر چ یگفت: ا پوپک

 ونهیبهش دخترک د دمیخند

 .دیرفته بودن خر ایخواب بودن  ای شترشونیب ومدنیهمه ن میبود ینفر۰۲حدود  تیکردم به جمع رو

 بال؟یوال گنیم ای؟کیوسط گنیم ایخب ک_

 شهینم نطوریا ،نهیوسط گفتنیم ایبعض بالیوال گفتنیم ایراه افتاد بعض یا همهمه

 بسه بابا  یبهشون گفتم: وا رو

 دستشو ببره باال یوسط گهیم یکه شدن گفتم: هرک ساکت

 انتخاب کرده بودن ینفر وسط۷ شمردم

 گرفت شتریب یشد،رأ یخب وسطگفتم:  نیریاروده بود رو به پوپک و ش یرا نیشتریب

 امیمن نم دیکن یاخم کرد و گفت: خودتون باز پوپک

 کنمینم یکه منم باز یایبهش زدم و گفتم: اگه ن یلبخند

 امینه خب م_

 و رو هیبق شیپ میزدم و رفت یلبخند

 گفتم: حاال دو نفر سرگروه بشه  بهشون

 یکش اریو سپهر داوطلب شدن و شروع کردن به  اشکان

 .میت هی میشد نیریو شهاب و پوپک و ش مانیمن و سپهر و پ نکه،یا خالصه

 .میت هیدوست سپهر و سورن دوست شهاب شدن  رادیدوست پوپک و بهداد پسر عمش و ه نیو نازن الیو اون دختر مر اشکان

 شدینم فمیحر چکسیه کردمیم یدوست داشتم قبال ها که باز یباز نیا شهیوسط،من هم میرفت یم دیکه با میاول ما بود گروه

 نکردم.... یوقت بود باز یلینه!خ ایبلدم  دونمینم گهیاالن د

 

بازنده  می.قرار شد تمیدست آخرم ما برد مونیباز دیطول کش یدوساعت هی بایخوش گذشت،تقر یلیشروع شد و خ یباز خالصه

 شام بده. بیترت

 .میپهن شد واقعا خسته شده بود جای یتو سالن و هر ک میرفت

 رهیازمون عکس بگ ییهوی یکیچسبه  یکه پهن شده بود رو کاناپه گفت: االن فقط م پوپک

 واقعا حوصله ندارم برم تا باال یگفت: من مونوپاد اوردم ول مانیپ

 منم حوصله ندارم،سپهر تو برو یداداش یوا_

 دستمو تکون بدم،اشکان تو برو یمن که عمرا من حس ندارم حت_

 گفتن کدوم اتاقش مان،بهمیاز اجبار بلند شدم و رفتم،سمت اتاق پ گهیبه من منم د دیبهم پاس دادن تا رس یه خالصه

 رونیب امیو بازش کردم گشتم دنبال مونوپاد برش داشتم خواستم ب فشیبود،رفتم سمت ک یداخل ،اتاق بزرگ و قشنگ رفتم

امده بود براش،امده بود سر صحفه با  امیش،پیتم سمت گوشبود،رف یک نمیبلند شد،کنجکاو شدم بب مانیپ یگپش یکه صدا

 خوندنش شاخ در اوردم و ترس برم داشت 

 «میخالصش کن دیاون دختر هرزه ، حنا رو بده با بیترت امشب»

 

 که همه کار براشون کردم!! ؟منیآخه واسه چ شهیخدا باورم نم یمن رو بکشن؟وا خوانیم یعنیزد  خشکم
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بفهمن که من از نقششون خبر دارم،رفتم تو  دینبا دیکش قینفس عم هیجمع جور کردم و  ن،خودموییم پاداغون رفت ی هیروح با

 من وصلش کن بهش یگوش نیا ایگفت: ب دمیسالن پوپک که د

 وصل کردم و چندتا از به قول خودشون لشکر شکست خورده عکس گرفتم. یتکون دادم و گوش سرمو

 

خدا  یکردم؟وا کاریبکشن؟اصال مگه من چ خوانیامشب من رو م یچ یعنیبودم  دهیرفتم تو اتاقم،واقعا ترس دیببخش هیبا  و

 حاال چکار کنم؟

 مشغول به خواب رفتم..... یذهن با

 
•••••••••••••••••••• 

م به سپهر که بود ، رو کرد ۸شده بود ساعت نگاه کردم  ن،شبییشدم خودمو مرتب کردم و رفتم پا داریاز خواب ب یوقت

 کجاست؟ مانیاونا بود گفتم: پ ی،آخه شام پا کردیداشت اشکان رو مسخره م

 دونمیبهم کرد و با اخم گفت: نم ینگاه سپهر

 دونهیم گهیبکشن؟ آره د خوانیمن رو م دونهیم نمیشد،نکنه ا نطوریچرا ا نیا وا

بهش  رفتمیم یسمتش هرچ ه،رفتمینور چ نمینور،کنجکاو شدم بب هیبود چشم خورد به  کیتار یلیخ الیاز و رونیب رفتم

 یلیهزارن درخت گم شده بود خ نیبه خودم که امد وسط جنگل ب ستادمیچقد راه رفتم که خسته شدم و ا دونمی. نمدمیرسینم

خورد به همون  واقعا ترسناک بود چشم دیرسیبه گوش م یبیو غر بیعج ینداشت،صدا دهیفا زدمیو داد م غیج یدم،هرچیترس

 برخورد کرد و........ یخورد که با شدت افتادم و سرم به سنگ بزرگ یبه چ دونمیپام نم هوینور رفتم سمتش که 

 

 کل** ی**دانا

 

 یشام رو یآن ها آماده کرده بودن،وقت یبودن که اشکان و گروهش برا یشام یشام جمع شده بودن و آماده  زیدور م یهمگ

 ؟یدیگفت: شکر تو حنامو ند نیرینشستن پوپک با چشم به دنبال حنا بود رو به ش یگذاشتن همگ زیم

 نه مگه تو اتاقش نبود؟_

 نه_

 ن؟یدیرو کرد به برادراش وگفت: شما حنا رو ند پوپک

 رونیب دمش،رفتید شیساعت پ هی نیگفت: چرا هم سپهر

 ستیرو بلد ن ییوقت شب؟اون که جا نیرون؟ایب_

 ستینگران نباش بچه که ن_

 ییمگه جا یکیتار نینگران نباش آخه تو ا یگیرفته ببرون بعد م ساعتهی ونهید یگیم یهراسون از جا بلند شد و گفت: چ پوپک

 گم شده ؟ یی؟نکنه رفته جا نهیب یم

 از اون نبود. یخبر چیه یو همزمان حنا رو صدا زدن ول رونیو دوستاش رفتن ب نیریدنبالش ش رون،بهیگفت و رفت ب نویا

 گردمیاطراف جنگل م رمیو گفت: من م رونیامد ب شهاب

 امیسربع خودش به شهاب رسوند و گفت: صبر کن منم م مانمیرفت طرف جنگل پ و

 شدن و به راه افتادن. نیاجبارا قبول کرد و هردو سوار ماش یهمراهش باشه ول مانیشخاب دوست نداشت پ هرچند

همه  نیهمچن نمیریو ش شدینگران بود اشک بود که از چشماش رونه م یلیاز حنا نبود ،پوپک خ یثرا چیه یکیاون تار یتو

 دختر امده باشه!!! نیممکنه سر ا ییکه چه بال گفتنیدپرس بودن با خودشون م

 یسر حنا ییاز افراد پدرش بال یکینگران بود که نکنه  نیاز ا شتریب مانیدختر بودن پ نیهم نگران به دنبال ا مانیشهاب و پ 

 زنمیم شتیاردالن خان من آت ادیسرش ب ییلب گفت: فقط بال ریاورده باشند!ز زیعز

 

شد،با  دیشد که حنا ناپد یچ دونستنینگران بودن اصال نم یلیاز حنا نبود،خ یپا گذاشتن اما خبر ریو شهاب همه جا رو ز مانیپ

بگو  ن؟آرهیکرد داشیرفت سمتش و گفت: پ غیافتاد سر مانیت تا چشمش به پداش یبرگشتن،پوپک که حال بد الیغم به و

 نیکرد داشیپ ،بگویداداش

 ن؟ینکرد داشیرو شهاب گفت: پ دهیجواب نم مانیپ دیبگه،پوپک که د دیبا یبه خواهرش چ دونستیاخم کرد،نم مانیپ

 هم امد و با پوپک همرا شد. نیرینزد،پوپک نشست و زار زد،ش یو حرف نییسرشو انداخت پا شهاب

زنگ زد و بعد چندتا بوق جواب داد: به به شهاب جون  داد،پسیخبر م نیبه هام دیگوشه و تلفن رو برداشت،با هیرفت  شهاب

 ؟یکرد یادی
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 نیگفت: هام نیبا حالت غمگ شهاب

 افتاده؟ یشده؟اتفاقینگران گفت: شهاب،چ نیهام

 ن،حنایهام_

 ؟ید و گفت: حنا  چهراسون از جا بلند ش نیهام

 ستیازش ن یاثر چیحنا گمشده،ه نیهام_

 نینبود،تلفن قطع شد و هام ایدن نیا یتو نیهام یول زدیاز دستش افتاد شهاب مدام صداش م یشکه زد شد و گوش نیهام

 همچنان تو شک بود،خواهرش گم شده؟خواهر کوچولوش؟همه کسش؟

 .ذاشتیم انیموضوع را در م نیبا اون ا دیآقا،با یهمان عل ایخان  زیرا برداشت و زنگ زد به پرو یشک خارج شد و گوش از

 چندتا بوق برداشت: الو با

 یالو عمو عل_

 جان چه عجب؟ نیبه هام_

 عمو حنا_

 شده؟ین؟چیهام یحنا چ_

 نکردن دایازش پ یاثر چیهرجا گشتن ه رفتن شمال،االن شهاب زنگ زد و گفت که.....گفت که حنا گمشده و نایحنا با شهاب ا_

 ؟یبا تعجب گفت: مطمئن یعل عمو

 شمال  رمیبله،االنم من م_

  دمیگذارش م یباشه برو منم به کالنتر_

 چشم خدافظ_

 خدا به همرات_

 را برداشت و به راه افتاد..... نشیماش چیسو نیگفت و تناس قطع شد،هام نویا
••••••••••••••••••• 

 

 میکن یکاری دیبا شعینم نطورینشسته بود،تو فکر بودن و ناراحت،سپهر بلند شد و گفت: نه ا همه

 ؟یبکن یخوایم یبپرسم مثال چه کار شهیم شیگفت: م شهاب

 میگردیدوباره م میریم دونمیچم_

 میبکن میتونینم یکار چیه کینداره االن شب و هوا تار دهیجواب داد: گشتن فا مانیپ نباریا

 ساعت بود که حنا گمشده بود! ۴م کرد و نشست،اخ سپهر

 داریاشکان ب دن،فقطیخواب«دیبخواب دیبر»که گفت مانیهم با حرف پ هیخوابشون برده بودن بق ادیز ی هیاز گر نیریو ش پوپک

 شد؟ نطوریکه ا شدیدختر کجا ممکنه باشه؟اصال چ نیفکر بود که ا نیا یموند،اون هم تو

 پسر یتو لک باش نمتیشونش و گفت: نب ینشست و دست گذاشت رو زشیعز قیرف شیرفت پ اشکان

 افته یبراش ب یاتفاق ترسمینگرانشم م یلیخ_

 کرده داشیجنگلبان پ ادیجنگل گمشده که االن به اعتمال ز یتو دیم،شایکنیم داشیو پ میرینگران نباش،صبح م_

 نداشت..... یآروم کردن دوستش چاره ا یبرا ینداشت ول مانیکه گفت چندان ا یزیبه چ اشکان

 

تورو  یول زارمیپا م ریشده شمال ز کنمیم داتیپ ینگران خواهرش بود،با خودش گفت: هرجا باش یلیروند،خیبا سرعت م نیهام

 کنم یم دایپ
•••••••••••••• 

 باالخره جواب داد: بله و تلفن برداشت و زنگ زد به شهاب،چندتا بوق خورد که دیرس نیصبح بود که هام۳،۴حدود  صبح

 ؟ییشهاب کجا_

 ؟ییتو کجا_

 من شمالم_

 ؟یواسه چ نجایا یامد_

 ؟ییشهاب باهام بحث نکن گفتم کجا_

 فرستمیکه م یآدرس نیبه ا ایباشه،ب_

 باشه_

 بود ن،آدرسیهام یامد برا امیکه پ دینکش قعهیکردن و به ده د قطع
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 که داد بود بهش. یحرکت کرد سمت آدرس امیبه محض خوندن پ نمیهام

 

دقت کرد  یامد و وقت ینیماش یکه صدا ستادیا کمینبود  یبود.رفت داخل اما کس کیکوچ یالیو هیبه محل مورد نظر، دیرس

 نیشد و رفت سمت هام ادهیشهاب پ ستادیا یوقت دیشهاب د نیماش

 سالم_

 کجاست؟ نجایبپرسم ا شهیسالم م_

 المیو_

 جالب تو؟ چه یالیبا تعجب گفت :و نیهام

 شد؟یکن چ فیرو به شهاب گفت: خب از اول برام تعر نینشستن هام یرفتن داخل و وقت 
•••••••••••••••••••• 

 د؟یدیخانم ند نیشما ا دیسالم ببخش_

 دمینه تا حاال ند_

 ازش نبود. یاثر چیاما ه گشتیکه عکس تک خواهرش را در دست داشت به دنبالش م نیها بود که هام ساعت

 برات افتاده؟ یچه اتفاق یعنینشست و با خود گفت:  یمکتین یکالفه رو نیهام

بلند شد و دوباره شروع به  شیرا قبول کند.از جا نیا خواستیامد و نم یاز دستش داده باشد قلبش به درد م نکهیفکر ا از

 گشتن کرد....

 
•••••••••••••• 

نبود که  گشتینداشته،واقعا کالفه شد بود هرجا م یدخالت چیکار ه نیبه پدرش زنگ زد و پدرش گفته بود که در ا مانیپ

 تهران کردن. یپوپک را راه ارینبود،همه به تهران برگشته بودن،فقط خودش بود و شهاب و سپهر،با اجبا بس

 شد؟یگفت: چ دیرس یسمتش وقت ادیکه داره م دیرا د سپهر

 نیزم ریشده رفته ز ست،آبیکه ن ستی،نیچیه_

 نبود یگشتم ول  یمنم کل_

نکرده بود،هر سه نشسته بودن و به فکر فرو رفته بودن و سکوت حکم فرما بود که سپهر  دایپ یچاثری،او همه ه دیرس شهابم

 باشنش؟ دهینکنه دزد گمیسکوت را شکست و گفت: م نیا

 بدزدنش؟ دیکه از فکر برادرش متاسف شده بود گفت: آخه احمق چرا با مانیپ

 ....دیشاگفتم  دونمیچم_

 میکرد دایپ یسر نخ دیشا میها رو هم بگرد مارستانیب میوسط حرفش و گفت: بهتر بر دیپر شهاب

 ونهیدختر اگه دستم بهت نرسه،دختر د یخارج شدن،سپهر موند و با خود گفت: آ الیسرشو تکون داد و هردو با هم از و مانیپ

 م؟؟؟یشینگرانت م یگیبگه نم ستین یکیچطور همه رو نگران کرد آخه  نیبب

 

کم اورده  گهیاز حنا نبود،د یخبر یو رو کردن ول ریشهر ز تانیماریکل ب مانیاز حنا نبود، شهاب و پ یکه خبر شدیم یروز چهار

 کردن. دایپ یزیچ دیباهم برن جنگل شا ییگرفتن بزنن تو دل جنگل،قرار شد صبح هر سه تا میبودن،تصم
•••••••••••••••••••• 

 غیدر یسر زده بود ول دیرسیشدن خواهرش نداشت،هرجا که به ذهنش م دایبه پ یامد گهیبود،د دیواقعا کالفه و نا ام نیهام

 چارهیب یاز حنا یازشون نشده،معلومه اونا هم خبر یهنوز خبر یخبر داد بود ول یهم به کالنتر یعل ،عمویاثر هیاز 

امدن حنا تا صبح  دیبود،همش به ام دهیدو شب بود که نخواب کردیاستراحت م یمبا ک دیخورد دراز کش یبا عصاب نیندارند،هام

چشماشو آروم  دیام نیکنن...با ا دایپ یزیبود که چ دواریجنگل،ام رنیازش نشد،شهاب گفته بود صبح م یخبر یبود ول داریب

 فرو رفت قیعم یبست و به خواب
••••••••••••••••••••••••• 

 

 کنن.... دایهم با خود بردن که واسه برگشتن راه رو پ یجنگل شدن نقشه ا یاهالزم برداشتن و ر لیوسا

 

 نجاستیکلبه ا هی دیایگفت: ب مانیکلبه شد و رو به شهاب و پ هینبود سپهر متوجه  یخبر یول گشتنیبود که م یدوساعت

بلند در را  یشایبا ر یکلیمرد ه هیصبر کزدن که باالخره  کمیبه سمت کلبه روانه شدن و شهاب زودتر از همه در زد  هرسه

 ن؟یهست یو رو بهشون گفت: شما ک کردیآن ها باز کرد،مرد با تعجب آن سه نفر نگاه م یبرا
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 جنگل گمشده یتو میزنیم م،حدسیگردیدختر م هیآقا ما دنبال  نیجواب داد: بب عیسر مانیپ

 ؟یاز ک_

 شهیم یچهاروز_

جنگل پر از  نید،ایکنینم دایالششم پ یچون جت نیدنبالش نگرد گهیکمشده د جنگل یکرد و گفت: اگه تو یخنده کوتاه مرد

 باشن دهیرو نبلع یگیکه م یدختر نیا ستین دی،بعیوحش یونایح

 نباشه نیکه شما گفت یاونطور دیشا دیایبا ما ب دیشما لطف کن شهیم م،حاالیزنیگفت: اما من فقط حذس م شهاب

دختر،اگه پسر بود  هیاون شخص  نیکه گفت نطوریدارم ،ا ییجنگل آشنا نیو کامال با ا نجامیساله که ا ستیپسر جان من ب نیبب_

 از خودشون دفاع کنن توننینم ادیخب دخترا ز یاعتمالش بود که زنده باشه ول دیشا

 کار یگفت: اما اون دختر رزم مانیپ

 ارمیو با خودم ب لمیتا وسا دیباهاتو فقط بزار امیو گفت: باشه م دیکش ینفس مرد

 اورد و همراه آن ها شد..... لشویهر سه سرشون تکون دادن و اون مرد رفت و وسا 

 

 **حنا**

 

 دمیکه د کمیبعد دوباره بازشون کردم، کمیبستم و  کردم،دوبارهیم تمیاذ خوردیباز کردم،نور که به چشام م یبه آروم چشمامو

که دقت  کمیبهم سرم وصله  دمیکه از دستم امد فهم یلند شم که با سوزشخوب شد به اطرافم نگاه کردم،من کجا؟خواستم ب

 !مارستانمیب دمیکردم فهم

 برام افتاده؟ ی؟چه اتفاق شدیچ نجا؟اصالیمن امدم ا ینبود،ک ادمی یچیه

برم  ؟بزاریشد داریتو ب یگفت: وا دیمن و د یدختر همسن خودم بود امد و وقت هیدر اتاق باز شد و پرستار که  نیح نیهم تو

 ادیدکتر بگم ب

دست  کردیدرد م یحساب نجا،سرممیکه ا شدیاصال چ کنمیم کاریچ نجایکه ا کردیمغزم اصال کار نم رونیرفت ب عیگفت وسر نویا

 شده،من تصادف کردم؟ یچیباند پ دمیگذشتم روش که فهم

 ما چطوره؟ تیهو یب ماریامد داخل و رو بهم با لبخند گفت: ب یفکر بودم که در باز شد و پسر جوون تو

 تیهو یتعجب گفتم: ب با

 ست؟ین ادتیبرخورد کرده  ییباهات نبود،انگار سرت به جا یمدرک چیه نجایاوردنت ا یکرد و گفت: وقت یکوتاه خنده

 هیعیطب نیچون سرت ضربه خورده ا ستین یبه دکتر گفتم که گفت:مشکل نویامد تو ذهنم هم یم ییزایچ هیفکر کردم، کمی

 ادیبخاطرت م زیهمه چ گهید کمی

 ه؟یاسمت چ یتکون دادم که گفت: راست سرمو

 امد  ادمیفکر کردم تا  کمیبود؟ یچ اسمم

 دیحنا جاو_

 ه؟یاسم پدرت چ_

 بود؟ یچ پدرم؟اسمش

 امد ادمیفکر کردم تا باالخره  کمی

 هانیک_

 خانوادتون چند نفر؟_

 ۴امد خانوادمون  ادمی یگنگ بودن،ول یلیخ یول شدنیرد م یرات گنگخاط یلیخ گشتمیداشتم تو مغزم دنبال خانوادم م انگار

 نفر بود

 نفر ۴_

 نیبخاطر ضربه که به سرت خورده و همچن تمیفراموش نی،ایشیکال مثل روز اول م یتالش کن گهید کمی ادیم ادتیخوبه داره _

  یهوشیب

 اریبه خودت فشار ن ادیز یگفت و ادامه گفت: خب بهتر استراحت کن نویا

 گفت و رفت نویا

 یو م میگفتیو م مینشسته بود زیبود،پدرم و مادرم و برادرم که باهم دور م ادمیاز گذشته  ی یخاطرا هیتو فکر،گشتم  رفتم

 بود. لدای دم،شبیخند

 .میکرد یم یخوش گذشت،چقد من و داداشم مسخره باز یلیامد خ ادمی آره
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  نجامیا یچ یرد و نشونه بودم که چرا و برا هیفکر کردم دنبال  کمینجام،یبفهمم چرا ا دیفکر شدم با نیا الیخیب

 سنگ بزرگ! هیوسرم خورد به  نیبودم و افتادم زم یکیامد،تو تار ادمی ییزایچی

 !؟مارستانمیشدم و االن کدوم ب نطوریکجا بودم و چطور شد که ا نکهینبود،ا ادمیقبلشو کردمیفکر م یهرچ یول

 مارستانم؟یکدوم ب یراست

 .دمیشدم ودراز کش الیخیچون سرم دستم بود ب یپرستارا بپرسم ول یکیو از  رونیبرم ب خواستم

 بستم و خوابم برد..... چشامو
•••••••••••••••••• 

 زم؟یعز یگفت: خوب دیبازمود یچشما یکرد،وقتیم قیبه سرمم تز یپرستار باال سرم بود وداشت آمپول هیشدم  داریب یوقت

 ماررستانم؟یبپرسم من کدوم ب شهیم_

 نجایمنتقلت کردن ا ی)....(تهران،شمال بودمارستانیب زمیعز_

 رونیتکون دادم و اونم رفت ب سرمو

 بودم؟ شمال

 

  یسر باز نیریو بحث پوپک و ش یامد...وسط ادمی

بهشون خبر بدم خواستم بلند شم که سرم به شدت درد گرفت و  دیگردن،بایخدا،االن همه دنبال من م یامد وا ادمی یچ همه

 مجبور شدم دوباره دراز بکشم....

 

نشد  یخبر یکنم،مجبور شدم از همونجا پرستار صدا بزنم،ول کاریاوووف حاال چ کردیبلند شم چون واقعا سرم درد م تونستمینم

 !ستین یخبر یخوایبودنا االن که م نجایهم شونیخواستیاوووف اکه نم ومدین یکس

االن چه وقت از  دونمیخدا اصال نم ینجا،وایبود،همون نور منو کشوند ا یچ دمیتو فکر،تو فکر اون نور بودم هنوزم نفهم رفتم

 ...؟ایروز،شب 

 اوووف ستین نجایا میچنده؟ساعت ساعت
•••••••••••••••• 

 کل** ی**دانا

و به خودشون لعنت  ودنیناراحت  یلینشده بود،هرسه خ دایپ ازش یسرنخ ویه یجنگل رو  گشت بودن ول یهمه  بایتقر

 یشهاب گوش دنیبرگشتن،به محض رس الیکردن و به و یمراقبش نبودن،از اون کرد جنگلبان خدافظ شتریکه چرا ب فرستادنیم

بلند  نیهام یزده  جانیه یبابت ناراحته ،بعد چند بوق ثدا نیاز ا داالن دوستش چق دونستیزد،م نیبه هام یبرداشت و زنگ

 ن؟یکرد داشیشد: پ

 ازش نبود یگفت: نه داداش اثر نیغمگ شهاب

 براش افتاده؟ یشده شهاب؟چه اتفاق یناخداآگاه اشک از چشمانش خارج شد و گفت: خواهرم چ نیهام

 نهیداده بودم ابه اسم شها ندارم،من اونو دست تو امانت  یمن برادر گهید ینکرد یکرد یکرد داشیداد زد: به وال پ یعصب

 جوابش ؟آره؟

 یازش بر نم یکار یول کردیدرک م نیبود،حال هام یبگه،خودش هم نگران و عصب یچ دونستیرو با داد گفت،شهاب نم آره

 امد. 

 ؟ییتو دختر،کجا ییلب زمهزمه کرد: کجا ریقطع شد،شها ناراحت و خسته و کالفه بود و ز تلفن
••••••••••••• 

دختر بگردن،با  نیدنبال ا دیکجا رو با گرید دانستیکالفه بود نم یلیسر تخت خ دیبه سمت اتاقش رفت و پر یعصب مانیپ

 م؟چرا؟یکنینم داتیپ میگردیهرجا م ؟چرایشدی؟چیکجا رفت ؟آخهیبر دیبا میزندگ یهمه  یخودش گفت: حاال که شد

 به هم... دیبلند شد و رفت سمت حمام در حمام کب یعصب
••••••••••••••• 

 **حنا**

 

 شن دهیکه کش انیب گهیکه تا دو روز د سیحالتون کامال خوب شده فقط سرتون بخ یشیشما امروز مرخص م_

 راحت شدم یمرخصم؟آخ یجد_

 اد؟یانقد از ما بدت م یعنیکه همون پسر جون بود گفت:  دکتر

 ادیخوشم نم مارستانیب طیزدم و گفتم: نه از مح یکوتاه لبخند
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 ادیخوشش م یک_

حفظم نبود،حاال که مرخص شدم  یشماره ا چیه یول نیهام ایشهاب  ای مانیخواستم زنگ بزنم به پ روزیگفت و رفت,د نویا

 .اییبرم خونه سنا تونمیم

 شدم و رفتم تا لباسم رو بپوشم. بلند

 یلیخ شونیامد داخل و رو به من گفت: خانم من رو آقا اردالن فرستادن ا یکلیمد ه هیآماده شدم در اتاقم زد شد و  یوقت

 دیاریب فیکردن االن همه خونه منتظرن لطفا تشر داتونیپ نجایدنبالتون گشتن تا ا

 ...دیگشت؟شایکردم،اردالن خن دنبالم م تعجب

 شدم و اون مرد حرکت کرد.... نیو سوار ماش رفتم

 

 کنم؟یم کاریچ نجایبودم و دستام بسته بودن،من ا یصندل یباز کردم،رو چشام

 ا؟یی!؟من که قرار بود برم خونه سناشدیچ اصال

 نبود. ینور یروزنه  چیبود ه کینگاه کردم تار اطرافمو

 نجاست؟یا ی؟کیهست یگفتم: ک دمیترس دمیشن یریزنج یصدا

جز جبغ  یبودن چاره ا دهیسفت بودن،واقعا ترس یلینداشت خ دهیتالش کردم دستم رو باز کنم فا یدم،هرچینشن یجواب یول

 زدن نداشتم پس شروع کردم

 شنوه؟ یصدامو م یکس یهست؟اها نجایا یکس_

 ست؟ین یکس یاها_

 ....نیبا شمام،من رو چرا اورد نیجواب رو بد_

 باز شدن در حرفم رو خوردم با

 کمیمعلوم نبود،چراغ که روشن شد چشمام بستم آخه به پور عادت نداشتم، افشیق ادیکه داخل شد ز یکردم به شخص نگاه

دهنم با ترس  کنه،آبیداره نگام م یجد یلیو خ ستادیجلوم ا دمیگذشت که آروم بازش کردم که،با کمال تعجب اردالن خان د

 شده؟ یزیقورت دادم و گفتم: اردالن خان چ

 ؟یزاریحاال سر من رو کاله م ینازناناز  یتا ابروشو داد باال و گفت:کوچولو هی

 ه؟یمنظورتون چ_

 دروغ گفتن  گهیزد: خفه شو بسه د داد

 یزد سایبه پل ییچه حرفا یصورتم کرد و با چشماش زول زد به صورتم و گفت: بهتره بگ کیو صورتشو نزد امد

  یدونم باهاشون در ارتباط یتر گفت: م یجد

 یشیوگرنه توام به حال اون دچار م یقبلش گفت: بهتر حرف بزن یگفت و رفت ول نویا

 دهنم باز موند!!! دمیکه د یزیبه اون سمت کردم و با چ یاشاره داد و منم نگاه یدستشو سمت و

 که.... نی....انیمن ا یخدا یوا

 نخوشبختانه چراغ نبست یبود که اردالن خان رفته ول نینشونه ا نیبسته شد ا یبد یبا صدا در

 آرش باشه اون که مرده بود!!! نیا شدیشدم باورم نم رهیجون خ یبه اون جسم ب دوباره

 امد واقعا آزار دهنده بود یبود مچ دستاشم خون م یبسته بودن و صورتش به شدت خون ریبا زنج دستاشو

 زدم: آرش  صداش

گفت:  یآروم یلیو خ یگرفته ا یو با صدا تعجب کرد دمید یخورد و سرشو آ وم بلند کرد و نگام کرد،وقت یتکون کوچک هی

 ...نجایتو....ا

 مشخص بود براش سخته زدیآروم حرف م یلیخ دمیحرفشو نفهم هیبق

 فقط گوش کن گمیبهت م زیخودم همه چ یبگ یزیچ خوادیگفتم: نم نیهم بخاطر

 

 ماجرا رو از اونجا که گفتن مرد تا االن گفتم براش البته خالصه  کل

 ی..نجا...ب...ریا...ز.....ٙ  .......ا دیآروم گرفتش گفت: با.... یگوش داد و در آخر بازم با همون صدا اونم

 هم دستم؟ سایمن با پل دیاز کجا فهم گن،اردالنیم یچ نایدستامم بستن،اصال ا ستین یراه_

 شده بود هوشیانگار ب ینداد،چند بار صداش کردم ول یجواب

 اردالن خان ارهیقرار سرم ب ییچه بال دونستمینم دمیترسیبودم و به شدت م جیگواقعا  کردیسرم درد م یلیخ
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 کل** ی**دانا

 

 

و سپهرم تو عمارت بودن،پوپک از خونه رفت  مانیخودش و پ یساعت بود که برگشته بودن تهران شهاب رفته بودن خونه  چند

 امیخونه منم نم ومدیو ن نینکرد داشیپ یخودو به برادراش گفت که تا وقت یقبل یو جا

با خودش  یه،ولیواقع دشیدز د یکس نکهیشد که حرف سپهر از ا نیقیحدسش به  گهیبود ،د یاز نبود حنا عصب یلیخ مانیپ

 کار کنه؟ نیممکنه ا یکه چه کس گفتیم

 بود؟ یتونست؟ مگه شدن یبکشه!مگه م زشویعز یحنا دیبا نکهیبود،ا دهیافتاد که بهش رس یامیپ ادی

 پدرم... دیگفت که شا خودش با

اجازه رو بهش  نیکسش رو ازش گرفته باشه نه ا نیزتریبراش که پدرش عز شدیم ینیبار سنگ نیحرفش رو نزد،ا هیبق

 .دادینم

 تخت نشسته بود و در حال مطالعه بود یکه رو دیجا بلند شد و رفت سمت اتاق پدرش در زد و رفت داخل،پدرش د از

 ؟یخوایم یزیپسرم؟چ شدهیبر لب آورد و گفت: چ یلبخند دیپسرش را د یخان وقت اردالن

 نبود یول میهمه جا رو دنبال حنا گشت بایزد و گفت: پدر ما تقر ایدل را به در یچطور حرفش را بزند ول دانستینم مانیپ

 میخونسرد گفت: بهتر از شرش خالصه شد یلیخان خ اردالن

 بدونم کجاست دیمن با گاردیخودش را کنترل کرد و گفت: پدر اون باد یشد ول یحرف پدرش عصبان نیاز ا مانیپ

مطالعه را هم از چشمانش در آورد و رو به پسرش با  نکیتخت گذاشت و ع یخان کتاب در دستش را بست و گوشه  اردالن

 گاردته؟آره؟یگفت: که فقط باد یهمان خونسرد

 تو هم گفت: آره یبا اخم ها مانیپ

 مانیپ_

 بله_

 دادم؟ ادیمن بهت دروغ گفتن  یک _

 ه؟یمنظورتون چ_

عالقه داره!؟اصال اون دختر در شأن تو پسر من  ییکه پسرم به اون دختر هرجا دمیفهم یم دیواضحه،من نبا یلیمنظورم خ_

 بفهم نیا مانیهست؟اون هرزس پ

 هیحرفا چ نیپدر ا دیتمام گفت: بس کن تیبا عصبان مانیپ

 رو بفهم نیا خورهیاون دختر  بدرد تو نم ونهید یپسر قتیحرفا همش حق نیگفت: ا یهم عصب اردالن

 کنمیم نییخودم تع انهیبدردم بخوره  نکهیا_

 که سر پدرت کاله گذاشته هیدختر مرد یفهم یورا نم هانیسر اون دحتر ک ریخ یپسره  ،آخهیاحمق_

پس خواهشا  دونمیرو م زیمن همه چ دییشما کنهیاون که کار خالف م دییاون که کاله بردار بپد شما اتیچرند نیا دیبسه کن_

 دیموضوع نگ نیدرباره ا

 رو گفت و از اتاق خارج شد و در را به شدت بست. نیا

که کرده بود انگار درست  ییخب شک ها یدر آورد ول گرید زیآماده بود سر از چ گریکار د یبهم خورده بود برل یبه کل عصابش

 کنه؟یفکر م یاون چ یحنا درباره  یعنیپدرش است،اگر باشد؟ شیعا حنا پواق دیبود،شا

 مشغول به سمت اتاقش روانه شد..... یداغون و فکر یعصاب با

 

 **حنا**

 

 هوش بود  یکنم آرشم ب کاریچ دیبا تونستمینم واقعا

 هیهم دستم،نکنه  سایکه من با پل دهیکردم که اردالن خان از کجا فهم یفکر م نینبود،همش به ا نجایا میبسته بود،کس منم

 نه! ایمن هم دستشون هستم  نیبب خوادیم دیبهم زده؟شا یدست

 رسم؟ ینم یجواب چیبال رو سر آرش اوردن؟چرا من به ه نیچرا ا یول

من  یعنیبدونه اگه بدونه  دیکرده؟شا یرو زندان ده؟منیپدرش من رو دزد دونهیاون م یعنی..مانیشد به پ دهیذهنم کش هوی

 مرده!!! ایزندم  نهیشم؟ببیپ ادیب یانقد براش مهم نبودم که حت

 ست؟ین چکدومشونیدارم ه اجیکجاست؟چرا االن که بهشون احت ؟اونیچ شهاب
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 !لرزونهیفکر کردن بهش تنمو م یخدا حت یکشه؟وایآخر خطه؟اردالن خان من رو م گهید یعنی

 رنایسر خواهرت م ییچه بال ینیبب ییکجا نمیهام ییکجا

 شد نیفکرا بودم که در باز شد و اذالن خان تو چار جوب در نما نیهم تو

 افتاد یها م والیه ادی دشونیدیآدم م یکلیه یلیدو نفر هم باهاش بودن دونفر خ هی

 و گفت: خب کمیخان امد نزد اردالن

 ؟یگفتم: خب چ منم

 ؟یداد سیبه پل یاطالعات یبگو چ_

 کنمینم یهمکار سیمن اصال با پل_

 خب یلی؟خیجد_

 کار رو چند بار تکرار کرد  نیاز اون غوال و اونم رفت سمت آرش و با پا محکم د تو شکمش ا یکیکرد به  اشاره

 خان گفت: بگو تا نکشتمش اردالن

 دیآرش ول کن کنمیم کنم،خواهشیمن که گفتن من باهاشون کار نم_

 دشینزن

 نگام کرد و گفت: ولش کن اون جنازه رو رهیخان خ اردالن

 ؟یزنیمرده هم دست از زدن آرش برداشت و امد سمت اردالن خان،اردالن روبهم گفت: حرف نم اون

 دشیاریرو به اون دو تا گفت: به حرف ب دیکردم،سکوتم رو که د سکوت

 ارن؟یسرم ب ییچه بال خوانیم یعنیگفت و رفت،آب دهنم با ترس قورت دادم، نیا

  دیچیتوشکمم پ یدی.درد شدنیپرت شدم زم یبه شکمم با صندل شونیکی یفکرا بودم که با برخود پا نیهم تو

 میکه گفتن: داوود دستاشو باز کن تا بهتر ازش حرف بکش دمیشن صداشون

 یافتاده بود رو منم یپرت کرد گوشه ا یچاقو در اورد و دستامو باز کرد و صندل هی بشیج یکرد و از تو دییبا سر تا داوودم

 .دمیچیپ یو از درد به خودم م نیزم

 که اسم داوود بود با لگد افتاد بجونم و تا تونست زدم  یاون مرد 

 ریبم ایحرف بزن  ایباال و گفت:  دیاز موهام گرفت و سرمو کش یکیخسته شد و  یوقت

 بده تویزیگفت: داوود ت یکیرو به اون  کنمیکه سکوت م دیسکوت کردم د 

 کنمیسوراخ سوراخت م نیبا هم ایحرف بزن  ایه،یزیاسمش ت ینیب یکه م نیرو داد دستشو و رو بهم گفت: ا چاقو

 

که باعث  دمیکش یبلند غیتو صورتم و از درد ج دیچیپ یگونم که درد وحشناک یرو دیکش شویزیسکوت کردم که نوک ت بازم

 اون دوتا شد یخنده 

جون تو  گهید دنید ینا نداشتم چشمام رو باز نگه دارم،وقت گهیت و لگد حوالم کردن دافتاد به جونم و تا تونستن مش دوباره

 ....دمینفهم یریچ گهینتم نبود ولم کردن و رفتن و در بستن....منم چشام بسته شد و د

 

 کل** ی**دانا

 

خود شد مدام حرف  نیکه حامد به او زده بود واقعا ذهنش را مشغول کرده بود.سوار ماش ییخارج شد حرفا یاز کالنتر شهاب

 رفتیحامد در ذهنش رژ م

خودشو  دیساعت قبل رفت که در خانه بود و تلفنش زنگ خورد،سرهنگ مهرانفر بود با تعجب جواب داد گفت با کیبه  ذهنش

 برسونه همون لحظه استرس سراغش امد یبه کالنتر

 رو برداشت وحرکت کرد نشیماش چیسو

تونست  یباشه شکه زد شد نم دهیحامد گفت که امکان داره حنا رو ادالن خان دزد یرفت داخل اداره،وقت یو قت دیرس یوقت

 بگه!!!؟ دیبا یچ دونستیبزنه واقعا نم یحرف

 بگه؟ نیرو به هام هیقض نیچطور ا اصال

 کجاست؟  یعنی!ستیازش ن یبودن آرش اثر گفته

 روشن کرد وحرکت کرد. نیفکر خارج شد و ماش از

 نیهام شیپ رفتیم دیبا

 باز شد رفت داخل و سوار آسانسر شد. کیزد و در با ت ن،زنگیهام یبه خونه   دیتا رس دیساعت طول کش مین
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 نیشد هام یباورش نم رون،یخونه چشماش از تعجب زد ب دنیباز بود رفت داخل و با د نیدر واحد خونه هام دیرس یوقت

 و منظم بود!!؟ زیتم شهیکه هم ینیانقد شلخته شده باشه هام نطوریا

 دیکش یم گاریبود سر مبل و داشت س دهیدراز کش دشید

 ؟یکش یم گاری؟تو س نیتعجب گفت: هام با

 نه_

 ؟ یکن یکارا رو م نیچرا با خودت ا_

 شهاب_

 کالفه گفت: جانم شهاب

ناراحت  ست،ازمیکرد،گفت چرا حواست  به خواهرت ن هیازم گال دمیخواب بابا رو د شبید یدونیتونه باشه؟م یمن کجا م یحنا_

 ؟یفهم یبود شهاب م

 !؟هیکه خواهرش االن در چه حال دیدانست چطور به دوستش بگو ینزد نم یحرف شهاب

 بره ناراحت هست حاال..... یبه سر م هیعشقش در چه بهران نکهیاز ا یکاف یبه اندازه  خودش

 

 راستش.... نیو گفت: هام نیهام یزد و نشست رو به رو ایرا به در دلش

خشم چندان  نیکه ا کردیم شترینسبت به اردالن ب نیخشم هام شدیکه از دهان شهاب خارج م یرا هر حرف زایهمه چ گفت

 خوب نبود....

 

 نیدنبال ا یو سپهر.هر کدام به نهو مانیطرف پ نیو حامد و از ا نیحنا بودن،شهاب و هام یبود که در جست و جو یروز دو

 ارالن خان او را کجا برده؟؟؟ یعنیکالفه بودن  گریازش نبود واقعا د یاثر چیه گشتن،امایدختر م
•••••••••• 

 م؟چرایکن ینم داشیپ میگردیم یچرا هرچ دمیاداره و رو به حامد گفت: واقعا بر یصندل یخسته نشست رو نیهام

 دهیعذاب م یلیمن رو خ نیا ه،حامدیتیاالن اون در چه وضع دونمینم یشه؟حتینم دایمن چرا پ شه؟خواهرینم

 داشیو گفت: توکلت به خدا باشه،مطمئن باش هر طور شده پ نیهام یشونه  ینشست کنارش و دست گذاشت رو حامد

 میکنیم

 

 دنبال حنا بگرده که نگشته؟  دیکجا رو با دونستیخسته بود نم رون،واقعایو رفت ب اوردیفضا را طاقت ن نیا شهاب

 ؟ییزم؟کجایعز ییدختر؟کجا ییحنا؟کجا ییبا خود گفت: کجا کالفه
•••••••••••••••••• 

 

 کند  یتماشا م یویخونسر دارد ت یلیخ دیداغون وارد خانه شد که پدرش را د یبا عصاب مانیپ

 ؟یگفت: کجا بود دیپسرش را د یوقت اردالن

 به شما بگم؟ دیهرجا با_

 !!؟هیچه برخورد نیرفتارت عوض شده!ا دایجد مانیشد و گفت: پ یجد ناردال

داره انقد سنگشو  یاون چ دونمینم ؟منیگرد ینزد اردالن گفت: نکنه هنوز دنبال اون دختر آشغال م یاخم کرد و حرف مانیپ

 ؟یزنیم نهیبه س

 دیحنا درست صحبت کن یپدر،خواهشا درباره _

 ؟یدیفهم یدنبال اون دختر بگرد یهم حق ندار گهیبرو تو اتاقت د_

 بزنه ینتونست حرف گهید مانیکه پ یو بلند گفت طور یرو جد یدیفهم

 آروم رفت سمت اتاقش. و

 

 بره  ییجا دشینزار دیباش مانیمراقب پ خوامیاز افرادش زنگ زد و گفت: م یکیاش را برداشت و به  یگوش اردالن

 گفت و قطع کرد نویا

 دهی: اون دختر وقت مرگش رسلب گفت ریز

 مهمان لبانش شد..... یحرفش لبخند نیاز ا بعد
••••••••••••• 

 **حنا**
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 ..نک..ردمیب...خ..دا ...م...ن...ک..ا..ر._

 کنمیآشغال آدمت م یخفه شو دختره _

و مثل سلب بسته بودن و  یا گهیاتاق د هیکه تودستش  بود محکم زد به کمرم،من رو اورده بودن تو  یگفت و با شالق نویا

 شدیعذاب آور بود با هر ضربه روح از بدنم جدا م زدن،واقعایم

 ؟یحرف بزن یخوایکه تمام کرد گفت: نم ضربش

 ستمیمن اگه ازت حرف نکشم که محمود ن یدختر ول یگفت: واقعا سگ جون دیسکوتم رو د یوقت

 گفت وشروع کرد به شالق زدن نویا

 آخر خطم گهید کردمیبزنم واقعا احساس م غینا نداشتم ج یحت گهید من

 شدم... هوشیکه زد ب یضربه ا با

 

 کل** ی**دانا

 

 شده؟یشهاب رو گرفت شهاب با دو بوق بلند کرد و جواب داد: چ ی عدشمارهیتلفن را برداشت و سر یبا خوشحال حامد

 میکرد داشیگفت: شهاب مژده بده که پ یبا لحن شاد حامد

 اداره امیاالن من م سایوا ؟کجاست،نهیهراسون گفت: جد شخاب

 گفت وقطع کرد. نویا

 عاشق بود هیاونم مثل شهاب  کردیحرف چقد خوشحال بود،درکش م نیا دنیدانست که از شن یم دیخند حامد

 دینشست گفت: پدر رد خانم جاو ی.رفت و در زد و داخل شد و وقتدادیخبر رو هم به پدرش م نیا دیاتاق پدرش با رفت

 میزد

 ؟یگیم یگفت: جد یبا خوشحال سرهنگ

 یکه ظاهرا به گفته  یبودن و شخص ی)...(بسترمارستانیدر ب یکه چند روز میبرد یپ قاتیتحق یلبخند زنان گفت: بله،ط حامد

 با خودشون بردن  دیو خانم جاو ادیباشه م گاردیکه بهش باد خوردیپرستارو م

 خب؟_

دکتر  یسوار شد رو دکترش حفظ کرده بود چون به کفته  دیکه خانم جاو ینیماش م،پالکیدیفهم قاتیتحق یکجا بردن و ط نکهیا_

و  میو کرد یخبر داشتن گذاشتن باهاش همرا شه،ما هم پالک برس تشیخب چون کامال از اسم و شخص یامد ول یمشکوک م

 یکیکه خوشبختانه صبخ امروز  میگذاشت دا کرد،ما هم در همون اطراف بچه هارویلواسون پ یاز بچه ها طرفا یکی روزید نیماش

 اونجا باشند انیو صد البته شا دیکه خانم جاو میاونجا شده،و ما مطمئن یها الیاز و یکیکه وارد  دیاز اونا ادالن د

  یپسر واقعا خسته نباش نیبه پسرش زد و گفت: آفر یلبخند سرهنگ

 

کردن و  فیبراشون تعر انیو تمام جر دنیکه سرهنگ خبرش کرده بود رس نیهام نیساعت بعد شهاب و همچن مین بایتقر

 قرار شد سر فرصت به اون مکان نفوذ کنن... نکهیخالصه ا

 ....هیمیوخ طیکه اون االن در چه شرا دونستیخب نم یکه خواهرش سالم باشه ول کردیخوشحال بود و دعا دعا م یلیخ نیهام

 
•••••••••••••••••••••• 

 

 **حنا**

 

 شدیمطمئن با شد همتون اعدام م دیشما همتون آشغال دیولم کن_

 افته یپدرتم نتونست با من در ب یحت رسهیدستش به من نم یچاحدیو گفت: ه دیحرفم اردالن خان بلند خند نیا با

 یقاتل هیتو _

 مرد نیعرضه بود بخاطر هم یب هیپدرت  ستمیهه من قاتل ن_

 کردیم یپدر من درست حرف بزن اون با شرافت زندگ یدرباره  یخفه شو لعنت_

بکشمت  خواستمیدختر نم یدونی،میچیشد؟ه بمینس یکردم چ یو گفت: هه شرافت منم با شرافت زندگ دیبلند خند اردالن

 میفکر کردم که آخر تصم یلیکشتن و نکشتن خ نیا نیبزنم ب شتیدوست دارم آت یکه دختر اون مرد ادیم ادمی یوقت یول

 رو گرفتم میعقط
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برام مهم نبود اونا تا دم مرگ من رو شکنجه دادن،کشتن که راحتم  یچیه گهید دمیسر نگاهش کردم اصال نترس یلیخ من

 .....کنهیم

 داشت یخواه یگفت: نگران نباش مرگ کم درد دیکه د سکوتم

 دشیاریاز اون افرداش  و گفت: ب یکیرو کرد بع  بعد

 گهیاز اون اتاق خارجم کردن د نکهیآرش  افتادم بعد از ا ادیبرنم،یدارن کجا م دونستنیگرفتن و بردن دنبال اردالن نم دستمو

 نه. ایزندس  دونمینم یازش ندارم حت یخبر

 

 نییطبقه ارالن خان پشت سرم بود گفت: خب حاال خودتو آروم پرت کن پا۲۲ هیپشت بوم  میامد دمیخودم که امدم د به

 کننیبگو پرتت م یتونینم ،اکهیریم یمئن باش راحت ممط

 

 من...... یعنیدهن باز نگاهش کردم  با

 

 کل** ی**دانا

 

 دادنیکه احتمال م ییالیسرگرد حامد مهرانفر بودن،امده بودن و یعنیها آماده باش بودن و منتظر دستور مافوق، روین ی همه

 حنا اونجا باشه.

 .داشتنیقدم بر م اتیباز کردن و همه با احت هیبق یرو برا یها از در باال رفتن و در ورود رویسر و صدا چند نفر از ن یو ب آروم

دل  یافته ول یبراتون ب یگفت بود خطر ناک و ممکنه اتفاق انینشسته بودن ، حامد نزاشته بود که ب نیتو ماش نیو هام شهاب

 برم دید و به شهاب گفت: من باباز کر نیآروم نگرفت و در ماش نیهام

شد و دوستش را  ادهینکرد،شهاب هم پ یتوجه ا کردیم شیبست و رفت و به شهاب که مدام صدا نیگفت و در ماش نویا

 کرد. یهمراه

را  شیعشق بیشناخت،دوست و رغ کردن،شهابیرا نگاه م نیبا تعجب ماش نیترمز کرد.شهاب و هام شانیجلو ینیماش هوی

 .شناختیم

 ن؟یدیشد و گفت: شما از کجا فهم ادهیپ مانیپ

 یدیگفت: از همونجا تو فهم شهاب

 ن؟یحاال مطمئن_

 نهیحامد رفته بب_

 نزد. یسرشو تکون داد و حرف مانیپ

 کاریچ نجایگفت: شما ا تیبا عصبان دیبچه ها رو د ی.حامد وقتشدیبود که از تفنگ خارج م ریت یرفتن داخل و صدا یهمگ

 نیاین نمگه نگفت دیکنیم

 کجاست م،حنایگفت: حاال که امد نیهام

اون  زیخواهر عز شدینگاهش را به آن سمت گرفت چشماش گرد شدن باورش نم نیهام یاشاره کرد و  وقت ییبه جا حامد

 بود و دستاش بسته بودن ستادهیبرج ا یباشه.لبه 

 زارمیزندت نم ادیسرش ب ییاگه بال یپدر گور خودتو کند یلب گفت: وا ریتو هم بود ز دیاخماش شد مانیپ

 کمیاز  کردیخود فکر م شد،بایرا تکان دهد باورش نم شیلب ها یتوانست حت یشکه زد بود نم دیرا د شیحنا یوقت شهاب

 شد؟؟یم یاالن سرنوشت عشقش چ  دنیرسیم رید گهید

برات  طایمح نی؟ا یایبا بزرگ تر خودت ب یتونست ینم نمیکوچولو،بب سیاردالن خان از آن باال آمد که گفت: به به، پل یصدا

 خطرناکن ها

  یبش میبه حرف اردالن گفت: وقتشه تسل تیاهم یب گفت،حامدیحرفا رو به حامد م نیا

 بچه ادیبکو بزرگترت ب دم،برویمن ترس یخدا یبلند کرد و گفت: واقعا؟وا یحرف حامد،خنده  نیبا ا اردالن

 حنا گذاشت.... ی قهیشق یرو گفت و اسلحه رو رو نیا

 
••••••••••••• 

 **حنا**
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و سرم به  کردیکل وجودم درد م کردیکه بهم وارد شده بود واقعا بدنم درد م ییاون شکنجه ها  میبودم ،از طرف دهیترس واقعا

 .رفتیم جیشدت گ

 دیکوچولو با گهیت: خب دکه گف دمیاردالن شن یآخر خطم صدا یعنیباشه ،واقعا  یکه اردالن تا ابن حد آدم پست شدینم باورم

 نییپا یبر

 آشغال  یپست یلیخ_

 منتظرته ایاون طرف دن هانیناراحت نباش ک یو گفت: آخ دیکه گفتم بلند خند نویا

 آشغال اریاسم پدر من رو به زبونت ن_

 میبر دیبا میهه باشه حاال بنداز خودتو وقت ندار_

 از افرادش اشاره داد و  اونم امد طرفم  یکی به

تو محاصرس بهتره  نجایبلند شد که گفت:ا ییبود که صدا دهیهنوز دستش بهم نرس نییپرتم کنه پا خواستیدم،میترس یلیخ

 دیش میتسل

 اون لحظه انقد خوشحال شدم که حد و اندازه نداشت. یعنیدم،یرو د سایپل یبود ول یادیز یفاصله  نکهینگاه کردم،با ا نییپا

 وارد خونه شدن؟ نایکه ا یکردیم یز افرادش  گفت: تو چه غلطا یکیاردالن بلند شد که به  یصدا

  دیببخش دونمیآقا بخدا نم_

 دختر بدم نیا بیآماده کن تا من ترت نیگمشو برو ماش_

  دنیاردالن بزرگ ترس نمیب یکردم گفت: م دایدل و جورئت پ سایفرد رفت،منم که با امدن پل اون

 آشغال یخفه شو دختره  _

 من برم دیبزار دیبا یخوایدختر زنده م نیگفت: اگه ا سایو رو به پل قمیشق یطرفم و  اسحله رو گذاشت رو امد

 یآشنا امد که گفت: ولش کن به نفعته که بهش صدمه نزن یصدا هی

 تو برام ارزش نداره یهه حرفا_

وارد  یمخف یجا هیو از  نییپا میه ها امد.از پلمیمحو شد سایپل دیگفت و دستمو گرفت و کشوندم غقب که از د نویا اردالن

 شدن  ریدرگ سایمعلوم بود افراد اردالن با پل رسسدیو بود که به گوش م ریت یم،صدایکوچه شد

 اسفالت و گاز دادن و رفتن.... یشد و منو پرت کرد رو نیرفت  و سوار ماش اردالن

بدنم  یکه بهم وارد شد واقعا حالم بد بود همه  ییبا ضربه ها و شکنجه ها یاز دستش راحت شدم خوشحال بودم ول نکهیا از

 آب. ینخوردم حت یبود هچ یحد داشتم آخه سه چهار روز شیکبود بود و احساس ضعف پ

 دونمیشد نم کیکه بهم نزد دمید نیلحظه آخر ...هام زد،فقطیتو اون کوچه هم پرنده پر نم ابونیسر اسفالت خ دمیکش دراز

 از اون چشام بسته شد ....... دم،بعدیخواب د مدیشا

 

 کل** ی**دانا

 

 نگونهیاو را ا یافتاده بود ،دلش مچاله شده بود وقت ابانیاسفالت خ یکه دراز به دراز رو یشتابان رفت طرف خواهر نیهام

لب  ریو ز دیبه زخم صورتش کش یدست نوازش نیآرام به خواب رفته بود،هام یلیحنا خ ی.رفت کنارش وصداش زد ولدید

 سرت اوردن عشق من؟ ییگفت: اون نامردا چه بال

 یخوب تیزباد وضع انمیاالن،شا ادیگفت: زنگ زدن به آمبوالنس م دیحنا را د تیوضع یشدن،شهاب وقت کینزد مانیو پ شهاب

 نداره

سرش  ییچه بال دیکن د؟نگاهینیب یسم امد؟مک یسر همه  ییچه بال دینیب ینگا کرد و گفت: م مانیبا غم به شهاب و پ نیهام

 اوردن

 تا نکشمش مانیپ ستمین نیبخدا هام شهیهمه از گور پدرت بلند م نایو گفت: ا مانیخشم رو کرد به پ با

 رسهیبه تو نم کشمشیگفت: قبل از تو خودم م تیبا عصبان مانمیپ

 یبعد از کل انمیتخت گذاشتن و شا یامدن و حنا رو بلند کردن و رو عیامبوالنس بلند شد و سر ریآژ یصدا نیح نیهم در

 مارستانیشکر خدا هنوز زنده بود.هر دو رو به ب یداشت ول یبد یلیخ تیکردن وضع داشیمچاله پ نیزم ریز یگشتن تو

رو  انینا و شاخوشحال بود که ح مارستان،حامدیخودش رفتن سمت ب نیبا ماش مانیو شهاب با هم و پ نیمنتقل کردن،هام

 که چطور گذاشت اردالن از دستشان فرار کند... خوردیحرص م نیاز ا یکرد ول دایباالخره پ
•••••••••••••• 

 **سه روز بعد**
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کرده  یداخل یزیبردنش دکترا گفته بودن که خونر مارستانیبه ب یچاره،وقتیب یحنا یبهوش آمده بود و حالش بهتر بود ول انیشا

 ....!ومدهیو هنوز بهوش ن گذرهیعمل شه،عملش کردن و االن شه روز م دیو با مهیو حالش وخ

گفته بود اگه تا فردا  کنن،دکتریسه روز فقط و فقط دعا م نیا یتو نیریبه سپهر و پوپک اطالع داده بود و حاال پوپک و ش مانیپ

 بده یلیخ نیامکان داره بره کما وا ادیبهوش ن

بهشون گفت  انیکه شا یتا حنا چشماشو باز کنه،وقت زدنیم یکه به هر در مانیدل پ یشهاب و وااز دل  ین،وایاز دل هام یوا

 دونستیم یهست.ول یپدر نیپسر همچ شدیخواست خودشو دار بزنه باورش نم مانیچطو ر حنا مورد شکنجه قرار گرفت،پ

 .امو در آخر اعد شهیروزا زندان م نیباالخره تو هم

 رفت باال سر حنا و شروع کرد حرف زدن با اون ادیبا اصرار ز مانیپ

 ؟یش داریب یخوای؟نمیخوابیمن،چقد م یحنا،حنا_

 یدونیشو عشق من م ه،بلندیک م،پدرمیمن ک یشو تا بفهم داریبرات روشن شه ب قتایاز حق یلیشو،ببدار شو تا خ داریحنا ب_

ه چرا مراقبت نبودم؟بخاطر من نه حداقل بخاطر ک فرستمیبه خودم لعنت م کشم؟چقدیچشمات بستن من چقد عذاب م یوقت

 من  یتور رو خدا بلند شو زندگ ،پسیدوسش دار یلیخ دونمیچقد نگرانته؟م یدونیبلند شو م نتیهام

 کند..... یچه غلط خواهدیم ادیاگه بهوش ن دونستیواقعا نم رونیو رفت ب دیحنا رو بوس هیشونیپ آروم

 

 ؟یچ ادیکنه اگه تا صبح به هوش ن کاریچ دونستیواقعا نم نیبود هام ومدهیناراحت بودن شب بود هنوز بهوش ن همه

گرچه حال  نیهام شیامد و نشست پ یچا وانیل هی.شهاب با شدیباعت آزارش م نیو ا دیپرسیجمله را از خودش م نیهم همش

 نگه داره. دواریو  امهرطور بود اون ر دینبود اما با نیخودش هم بهتر از هام

 ینیانقد خودتو ناراحت مک ستین ی،حنا اصال راض یدیخودتو عذاب م یدار نطوریرو گرفت جلوش و گفت: بسه پسر ا وانیل

خم   یول رمیصد بار بم ،حاضرمیدونیرو بهتر م نیاون که زندم تو ا دنیبه نفش کش رم،منیم یبشه من م شیشهاب اگه طور_

کنم؟جواب پدرم رو  یمن چه غلط ادیتا فردا بهوش ن ؟اگهینیب یرو م تشی؟وضعینیب یاالن م یول ادیکوچولوم ن یحنا یبه ابرو

 بدم؟ یچ

 شهیبه خدا باشه،خوب م دتیام_

 دوارمیام_

 «دوارمیام»داد و زمزمه کرد  واریبه د هیتک سرشو

 احمقانه شد و حاال..... یباز نیکه وارد ا ییحنا یبرا ختنیریتو نماز خونه در حال عبادت بودن و اشک م نیریو ش پوپک

 اد؟ی...بهوش م یعنیبا بغض رو به پوپک گفت:  نیریش

 ادیب دیاد،بایمعلومه که بهوش م نیریخفه شو ش_

 .زدیگفت صد در صد سکته رو م یخبر به مادرش نداد بود که م نیسکوت کرد ا نمیشر

 
••••••••••••••••••••• 

 

 بامداد**۳**ساعت 

 

که رفتن  انیها کمک گرفته بودن، بعد از اون جر روین یاز همه  گشتن،یبود،داشتن دنبال اردالن م یحامد سخت مشغول برس 

که  دادنیامکان م  ییسوراخ ها یوسپهر همه  مانیست،پیازش ن یاثر چیشده بود ه دیکند اردالن رفته بود و ناپد دایحنا رو پ

بود که امکان  نیا زدنیکه حامد و پدرش م یجا نبود،تنها حدس چیه یگفته بودن ول امدحشده  باشه به  نهانیاردالن اونجا پ

 از مرز رد بشه.... خوادیو م دیکشیرفتن به خارج م یداشت برنامه 

 

 **حنا**

 

بستمشون و دوباره بازشون کردم .  کمیشد،یشدن چشمام م تیوباعث اذ خوردیرو آروم باز کردم،نور بجور به چشمم م چشمام

و حاال  ابابونیافتاده بودم تو خ هوشیب نکهیبود ا ادمیکه  یزیچ مارستانم،تنهایب دمیفهم دمینبود ،سرم که د یکس

 شد؟یآرش چ ینجام،راستیا

 .کردیبه شدت درد م سرم

 یلحظه احساس کردم فرشته ا هیخدا چقد خوشگل بود، یپوش وارد شد وا دیسف یشانس خوبم در اتاق باز شد و مرد از

 واقعا جذاب بود . هیزیچ
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چند  یدونی، م یچه خوب،دحتر جون تو که همه رو کشت یزد و گفت: بهوش امد یلبحند دیبازم د یچشما یباال سرم و وقت امد

 نفر منتظرت بودن ؟

 چرا انقد خوشگله؟ نیکردم،ایفقط نگاش م زدمینم یحرف من

 نمیو شهاب و هام مانیو سپهر و پ نیریگذشت که  پوپک و ش کمیزد و از اتاق خارج شد  یلبخند دیمو د رهینگاه خ یوقت

 سرت امده؟ ییبود،چرا انقد الغر شده؟چرا چشماش سرخن؟داداشم چه بال نمیهام یفقط رو چشمم

 زدم: داداشم لب

 زم؟یعز یطرفم و گفت: جانم،خوب امد

 ؟یشد نطوریسرت امده؟چرا ا ییداداشم؟چه بال_

 منم خوبم یمن خوبم،اگه تو خوب باش میزندگ یچیه_

 یخوبم داداش_

 زمیمن فدات بشم عز یاله_

 ما؟یپوپک امد که گفت: اه بسه بابا،ما هم هست یصدا

 ؟یزدم و گفتم: تو عوض نشد یبهش کردم و لبخند ینگاه

 زتمینه گلم همون پوپک عز_

 نکن ینیریخودش یبه حرف امد: بسته پوپک ه نیریش

 ؟یمن دار کاریتو چ_

 دیگفتم: تو رو خدا باز شروع نکن من

 به ذهنم هجوم اورد! یزیچی هوی

 یرو م هیو سپهر و بق مانیپ یو شهاب دوستا نیریچرا انقد باهم جورن؟چطور ش نای،اصال ا میبود الیلحظه که ما تو و اون

 شناختن؟

 ؟یشده حنا؟درد دار یزیگفت: چ دیاخمم رو  د یوقت نیهام

 هستن!!؟ مانیکه پوپک و سپهر وپ یدر صورت کنه؟اونمیم کاریچ نجایا نیشک نگاهش کردم،اصال ا با

 نجا؟یا ه؟چخبریچ انیجر

 چخبره؟ نجایگفتم: ا یبلند شدم و نشستم و با همون اخم و کالفگ یسخت به

 

 ن؟یچخبره؟چرا همتون انقد باهام خوب نجایبپرسم ا شهیساکت بودن و دوباره رو بهشون گفتم: م همه

 دشمنم اییبا سنا یگفت یتو نبود نیبه شهاب گفتم: مگه هم رپ

 ادیاز شهاب بدم م یتو که گفت ایگفتم:  مانیپ رو

انتقام  اییاز سنا خوامیم یتو گفت ،اصالیزنده ا دونهینم یکس یتو که گفت ؟یکن یم کاریچ نجایو گفتم: اصال تو ا نیکردم هام رو

 نیینجایا ییسنا یاالن تو و پسرا یپسراش ول رم،ازیبگ

 چخبر؟ نجایبهم بگه ا یکیگفتم:  کالفه

 آروم باش باشه؟ کنمیفقط خواهش م گمیرو بهت م زیآروم باش همه چ زمیهراسون گفت: عز نیهام

 آرومم بگو_

 گمیبهت م یمرخص شد یوقت شهیکه نم نجایا زمیعز_

 زد بهم منم گفتم: باشه ینیکردم،لبخند غمگ نگاهش

 سرخ بودن د،چشماشیرسیبه شهاب افتاد،خسته بنظر م چشمم

 دهیحتما نخواب یآخ

 شده؟زندس؟ یچ انیشا یرو به بچه ها گفتم: راست عیافتادم سر انیشا ادی یهوی

 شده؟یتون بهم بگه چ یکینگران شدم و گفتم: د  دمیسکوتشون که د 

 حالش خوب خوبه انی،شا یکن یچرا خودتو نگران م زمیزد و گفت: عز یلبخند سپهر

 تو...._

 نیشاه انیشا ان،سرگردیاسمش شا دونمیادامه بدم گفت: م نزاشت

 همه اطالع از کجا دارن!؟ نیا نایدونستم ا یتعجب نگاهش کردم،اصال نم با

 ران نباشنگ یفهم یزود م یلیرو خ زیگفت: همه چ مانیپ کنمیدارم با تعجب نگاهشون م دنید یوقت



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 142 

 

 یعصبان یخب وقت یکنم ول تشیدلم براش تنگ شده بود،دوست داشتم مثل گذشته دوباره برم و اذ ییجورایکردم، نگاهش

 شدیترسناک م شدیم

 

 دکتر وارد اتاق شد نکهیو پوپک گذشت تا ا نیریحرف و کل کل ش یبعد از کل  خالصه

 !! یخلق کرد یخدا چ یدکتر خوشگله بود وا همون

 ؟یسمتم و گفت: خوب امد

 خوشگل بود یبود ول ایخارج یو زرد شب دیسف یبور و پوست یو موها یآب یبودم بهش،چشما رهیندادم خ جوابشو

 امیباعث شد که به خودم ب نیهام یصدا

 ها آره آره خوبم_

 شما عصر مرخص  ،یعال میلیزد و گفت: خ یلبخند دکتر

 حرف زدم گفتم: چرا انقد زود نیا شدیچ دونمینم

 نیانجام بد صیترخ یکارا دیایب ۳من برم فقط ساعت  گهیگفت: خب د رهیگیخنده اشو م یمعلوم بود به زور جلو دکتر

 گفت و رفت منم رفتنش نگاه کردم چقد خوب بود نویا

 ومدهیانگار از دکتر بدت ن ییحنا گمیکه گفت: م دمیپوپک شن یصدا

 خنده  ریزدن ز نیریگفت و خودش و ش نویا

 کرد  یداشت نگام م دیکه با اخم شد مانیافتاد به پ چشم

 رو داشت. تیوضع نیهم شهابم

کرد  دایذهنم جواب پ یسوال ها نیا یکنم،وقتیم کاریهمه عشق خرجم کردن من چ نیها ا چارهیزدم ب یچه گند دمیفهم تازه

 کدومشون رو؟ یرو انتخاب کنم.ول شونیکی دیباالخره با کنمیدوتا هم فکر م نیبه عشق ا

 خوشگل بود. یلیخ ششینم،خدایب یدکتر نم گهیشد د فیمرخص شدم ح مارستانیب ن،ازیخونه هام میامد یهمگ

 اورد  ییهمه چا یبرا نیدور هم و هام مینشسته بود یهمگ

 رو به جمع گفتم: خب  من

 به جمالت گلم ساکت شدن و نگام کردن پوپک گفت: خب همه

 دیدار یشما ها باهم چه ارتباط نیقرار بود بهم بگ_

 .میگ یم ،بهتیبدون یدوست دار م،حاالیگ یگفت: باشه بهت م نیهام

 صاف کرد و شروع کرد به حرف زدن صداشو

 یببرون گردش که متاسفانه تصادف م میو من و شهاب باهم رفته بود میبا هم شاد بود م،کهیکه داشت یمیقد یاون روزا_

 یلیخ نکهیخالصه ا ینیب یکه م مانیآقا پ نیا میکه تصادف کرد یبا شخص دیصدمه د نیماش ینشد ول مونیما طور م،البتهیکن

 دوست. میو شد میکم کم باهم آشنا شد دکم کمک نکر مانمیبکم که پ میبود نیدور ماش

سپهر هم باهامون آشناذشد و  میباهم جور شده بود یلیخ نکهیو خالصه ا نایشهاب ا یامد خونه  یاون م ایخونشون  میرفتیم ما

 خونمون و باهات آشنا شن. انینشد ب چوقتیخب ه یول میو همجا باهم بود شهیچهار تنگ دار هم میشد

 نیا میدیتو زنده فهم میدیتا فهم میکرد قیتحق یلیو سپهر و شهاب خ مانیاز اون سفر بعد از اون تصادف من و پ بعد

بود که با حامد و پدرشون آشنا  گه،اونجاید یماجرا یو سپهر تو کار خالف و کل مانیکه پدر پ میدیبود فهم یتصادف،تصادف عمد

 .میدیرس نجایتا به ا میکرد قیتحق یو کل میشد

 دادنیپدرشون انجام م یکارا یهمه  دمیکردم د یخب من که باهاشون زندگ_

 و.... میکن دایاردالن پ هیمدرک عل میخواستیبودن فقط م تهیهمش فرمال نایزد و گفت: ا یلبخند نیهام

 تلفن و جواب داد: الو یگفت و رفت پا دیببخش هیشد حرفشو بخوره  اعثیتلفن  یصدا

_..... 

 واقعا؟_

_..... 

 باشه باشه خدافظ_

 شاد رو بهمون نگاه کرد و گفت..... ی افهیق با

 

 .شد داشیاردالن پ_

 ؟یبلند شدم و گفتم:جد جانیبا ه من
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 یکالنتر میبر دیخنده گفت :آره با با

 بود زنگ زد؟ یگفت:ک مانیپ

 هیبره ترک خوادیانگار م هیگفت:حامد بود گفت ردش رو زدن اطراف اروم نیهام

 گفت :خب خدارو شکر که گرفتش سپهر

 شه؟یم ریپدرت دستگ یستیاصال ناراحت ن یعنیبهش با تعجب گفتم : رو

  ستین مونیزد و گفت :پدر واقع یلبخند

 ه؟؟یتعجب نگاهش کردم و گفتم:پس ک با

عمارت و  یتو میایو ما م کنهیبا اردالن ازدواج م میبچه بود یلیکه خ یزد و گفت:اون شوهر مادرمون بود وقت یلبخند پوپک

 اردالن یبچه ها میشیم

 عجب،پس اون بزرگتون کرد؟_

 ک..... یمادر میبود ما به عشق مادرمون بزرگ شد رونیب شهینه نبود ،کال نبودش همخو ادیگفت:نه اون ز مانیپ

 

 ه؟یسپهر واقع انیجر  نیا یعنی نییکه سرشو انداخت پا دمیحرفشو نگفت سپهرو د هیبق

 مرگ مادرت...... یدرباره  یکه بهم گفت یبهش گفتم :اون داستان رو

 میدوست داشت بخاطر اون بود که ما بعد مرگش موند یلیادامه بدم گفت :آره همش درست بود ,اردالن مادرو خ نزاشت

 رونیب نداختیعمارت وگرنه مطمعن باش که مارو م

 

 مگه مادرتون چکار کرد که اون شمارو....._

زنش  یماها باشه اونم به خواسته  ینعیکه مراقب بچه هام  گهیبهش و مادر م رسهیبگم و گفت:قبل مرگش اردالن م نزاشت

 میاون موقعه بود که با حامد آشنا شد میکن یخالف همکار یکه ماهم باهاش تو کارا ی,البته گفت به شرط کنهیعمل م

 عجب _

 یادامه داستان نم نیادامشو نگفت رو بهش گفتم: هام یگفت،راست نیافتادم که هام یداستان ادیبود  بیتو فکر  عج رفتم

 ؟یگ

 چخبر باشه؟ مینیبب میریما م نیبمون نجایا نیریتو با پوپک و ش یکالنتر میبر دیجونم االن با یآج_

 باشه_

 دااااایرو کرد به دخترا و گفت: مراقب خواهرم باش نیهام

 هیگفت: باشه بابا حاال انگار چ نیریش

 کرد و گفت: خواهر منه یتک خنده ا نیهام

 نه بابا فکر کردم خواهر قصاب محله_

 خوب هاااا یلیخ کردمیکه فکر م یاز اون چ نیریش نیگرفت،ا خندم

 یبعد م گمینم شویبق گهیازش هم...نه د ادیهم خوشم م گمیشدم،االن م مونیازش کامال پش ادیبد م گفتمیحرف که م از

 براش دارم. یفکر هی دیفهم

 ن؟یاردالن دوست ندار یخونه رو کردم پوپک و گفتم: حاال جد میرفتن و ما موند پسرا

عملش  یبه سزا دیمجرم با هیخب اون االن  یول میکه دوسش نداشته باش شهینم میبزرگ شد ششیحنا جون برحال ما پ_

 برسه

 گفت. یتکون دادم حق با پوپک بود راست م سرمو

 ه؟یگفتم: چ خندهیو م ندازنیبهم م یدار یمعن ینگاها نیریپوپک و ش دمیخودم که امدم د به

 ها یما دوتا رو معطل خودت کرد یحنا،خب داداشا گمیگفت: م نیریش

 ن؟یدون یشما از کجا م_

 میاز ما خواهر شوهرت ش یکیکه قرار  دیببخش_

 وا_

 با هم گفتن: واال دوتا

چطور انتخاب کنم،هر دوتا از هر نظر خوبن،مشکلم با  دونمیدختر من نم نیدونیبگم م دیبزار نیدون یبهشون گفتم: حاال که م رو

 کار کنم!!؟ یچ دونمیحاال نم ستیآقا اصال خالف کار ن دمیبود که فهم مانیکار پ

 ؟یگفت: حاال تو کدومو دوست دار پوپک
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 جمیگ یلیخ دونمینم دونم،اصالینم_

 کر کنف نیتمام بشه بعد راحت بش انیجر نیاول ا یبهتر بزار زمیگفت: عز ربنیش

 شد؟ یچ انیشا یامد و گفتم: راست ادمی یزیچی هوی

 کنه یم فیمامان جونش داره ک شیو گفت: نگران اون نباش االن پ دیخند نیریش

 حالش خوبه یعنی؟یجد_

 پوپک جواب داد و گفت: آره حالش خوب خوبه نباریا

 خب خدا رو شکر_

 رفت و جواب داد: الو نیریفاصله تلفن زنگ خورد ش نیهم تو

 ؟یچ_

 میمملو از ترس بهم انداخت و رو به هم گفت: بدبخت شد ینگاه

 

 گفت و تلفن از دستش افتاد  نویا

 بود؟ یک شدهین،چیریگرفتم بلند شدم و رفتم طرفش و گفتم: ش دیشد استرش

 بود زنگ زد؟ یشده؟کیچ نمیپوپک گفت: دِ جون بکن بگو بب کردینگام م گنگ

 کرد و گفت: اردالن بود بهم ینگاه

 گفت؟ یکرد؟اصال...اصال چ دایرو از کجا پ نجاینگاهش کردم و گفتم: اردالن؟اون شماره ا رونیاز حدقه زده بودن ب یچشما با

 فرستاده بکشت ویکیبکشت، گفت  خوادیگفت....گفت م_

 ستیمعلوم ن یکرد و رو بهم گفت: کس ینگاه یدر بلند شد پوپک رفت سمت در و از عدس یفاصله صدا نیهم تو

 ه؟یگفت: ک یبلندتر یبا صدا و

 دیدر باز کن شهیبود گفت: منم مادر م یزن یصدا

 ادیمرد با اسلحه امد داخل و اسلحشو گرفت سمتمون و گفت: صداتون در ن هی هویدر باز کرد که  پوپک

 رو نداشتم. گرید یتحمل شکنجه  گهیامد واقعا د یافتادم وحشت به سراغم م یشکنجه ها م ادیهنگ کرده بودن و  من

 داشت.مرد رو بهش گفت: ببندشون یترسناک افهیدختر امد داخل ق هی

 سروشو تکون داد و امد سمتمون. دختر

 ....گهیبدرد بخوره د دیبا ییجایبودن  یرزم نیلگد زدم بهش،باالخره ا هیجمع کردم و  قدرتمو

 یشیوگرنه ناقص م یایآشغال به نعفته باهم راه ب ی: دختره دیشد چون غر یانگار عصبان دختره

 پشت سرم سنگر گرفته بودن  نیریبهش زدم و پوپک و ش یپوزخند

 یبکن یتون ینم یکار چیبه دختره گفتم: ه رو

 ستادیمرد ا یطرف که با صدا ادیخواست ب دختر

 خودیپس ب یستین یچیجوجو تو در مقابل من ه نیبب در واحد بست و امد سمتم خواستم بزنمش که مهارم کرد و و گفت: مرده

 زور نزن

 دهنم بست. گهیچسب د هیو و با  نیزم یکه تو دستش بود دستامو بست و انداختم رو یحرکت دستامو با چسب هی با

 شدن میراحت تسل یلیدوتا هم که کال از ترس زبونشون بند امده بود خ اون

 مشونیببر ایزنگ زد و گفت: ب یبه ک دونمینم شیبا گوش دختره

 گفت و قطع کرد نویا

 ینداشت.انداختنمون تو دهیفا میزدیدست و پا م یکولشون با خودشون بردن هرچ یبعد دوتا غول امد و ما رو انداخت رو کمی

 میشد هوشیدهنمون ب یکه گذاشت جلو یزیبا چ نیکردیم ادیو حرکت کردن.چون ورجه ورجه ز نیماش

بسته  یدست و پاهامون با تناب یباز بود ول م،دهنمونیبود یزندان یانبار هیداخل  دمیدور اطراف رو د  بهوش امدم یوقت

و پوپک  نیریما،به ش میتو کوچه؟شانس ندار ای نهینبود مارو بب یتو اون آپارتمان کس یعنی کردمیفکر م نیبودن،همش به ا

 کجاست؟ نجایکنم!! اصال ا کاریبود.حاال چ هوشیکردم ب ینگاه

 

 ستیها هم حق داشتن معلوم ن چارهیدن،بیترس یلیو پوپک هم بهوش امدن معلوم بود خ نیریچقد گذشت که ش دونمینم

گذاشتن و مرد  یصندل هیفکرا بودم که در باز شد و همون مرد و زن امدن داخل و  نیهم ارن،تویسرمون ب ییچه بال خوانیم

 ادیقرار سرتون ب ییچه بال نیدونیسوزه،نمیم توندام برا هچاریب یدخترا ینشست و رو بهمون گفت: آخ

 کجاست؟ نجایا ن،اصالیهست یشماها ک دیدار کارمونیگفتم: چ تیبا جد من
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 متونیاورد نیداشت بخاطر هم ازیاون به شما سه تا واقعا ن یدونیدختر جون،خب بزار بگم من مشاور اردالن خانم،م یکی یکی_

 نجایا

 د؟یکن کاریبا ما چ نیخوایپوپک به حرف امد و گفت: م نباریا

کرد و  یخانم شما رو معرف مشون،اردالنیریبگ میفرار کردن و متاسفانه ما نتونست یدب میکه قرار بود بفرست ییسه از دخترا_

 میکن نیگزیگفت جا

 دم؟یشن یم  یمن چ یخدا یدهن باز نگاهش کردم،وا با

 ما رو بفروشه؟فکر کردنشم عذاب آوره خوادیم یعنی

 بفروشه  خوادیکرده که ما رو م یگفت: اردالن غلط اضاف پوپک

 لگد محکم به پوپک زد و گفت : حرف دهنتو بفهم دختره هرزه هیکه گفت دختر امد و  نویا

 گفتم: ولش کن  من

عربا پول  خیخودش ها فکر کنم اون ش یبرا یدختر هم لعبت نیپارسا ا گمیبهم کرد و پوزخند زد و گفت: م ینگاه هی دختره

 باباتش بدن یخوب

  هیا کهیبهم کرد و گفت: آره المصب بد ت ینگاه چندش هیاسمش پارساس  دمیمرد که فهم اون

 ببر میاستفاده ا هیمال تو  یبگذره بعد اگه خواست کمیو گفت: خب حاال خودتو کنترل کن ، حاال بزار  دیخند دختره

ازش استفاده کنم بعد  تونمیتا م دیدستم در بره با یلعبت  نیبا همون لبخند گفت: اون که صد البته عمرا بزارم همچ پارسا

 عرب  یها خیاون ش شیبفرستم پ

سرم  ییقرار چه بال دونستمیدم،نمیسرنوشت وحشتناکم نرس نیو از ا دمیترس یلیشد خ خیبدنم س یحرفا موها نیا از

 دونستمی....واقعا نمادیب

 

 

 کل** ی**دانا

 

 از دخترا نبود یاثر چیبود و ه ختهیدر واحد رو که باز کردن دهنشون باز موند خونه بهم ر نیهام یخسته برگشتن خونه  پسرا

از  غیدر یخواهرش روصدا زد ول نیو سپهر و شهاب همه با ترس وارد شدن و هام مانیپ نیبود و همچن دهیترس نیهام

 کجان؟ یعنی ششونیموند پ یاز ما م یکی دیبا میچقد احمق یم،وای.نشست و با دست زد تو سرش و گفت: بدبخت شدیجواب

 شهاب  نیتو فکر  بود و همچن دایشد مانیپ

 کجان دونمیگفت: من م سپهر

 ؟یدونیگفت: از کجا م مانیبا تعجب نگاهش کردن و پ همه

 ستین دینکردن،از اردالن بع داشونیفرار کرده و پ یکه قرار بود بفرستن دب ییبودم سه تا از دخترا دهیکه شن ییاز اونجا_

 مسئله نیبرده باشه بخاطر ا نارویا

 نشده بخوان خواهر من رو بفروشن دهییمادرزا ؟ازیچ یعنیشد و گفت:  نیخشمگ نیهام

و اون  زیهمچ یاون پارسا ادیاحتمال زگفت: به  مانیکه جواب بده پ نیکرده،قبل از ا نکاریا یرفت رفت سپهر و گفت: ک نیهام

 آنا تشیخواهر عفر

 گفت: منظورت مشاور اردالن؟ شهاب

 نیتلفن برداشت و به حامد زد زد،حامد بعد از سه بوق جواب داد: بله هام عیسر نینزد،هام یسرشو تکون داد و حرف مانیپ

 دنیدخترا رو دوباره دزد میحامد بدبخت شد_

 هول شد و گفت: دخترا؟ حامد

 نیریآره ،حنا و پوپک و ش_

 پوپکش... یعنیش،یباورش نم دیپوپک که به گوشش خورد دلش لز اسم

 نشون؟یدزد یک نیدونی: مگفت

 که  دشونیدزد یپارسا نام ادیبه احتمال ز گهیم مانیپ دونمیواال نم_

 میدنبال خودش و خواهرش وقته یما خل دونمینزاشت ادامه بده گفت: که مشاور اردالن م حامد

 شده؟ رتونیهم دستگ یزیخب چ_

 نگران نباش میگردیم ینه هنوز ول_

 باشه وس خبرم کن_
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 شهیم ریگیقطع کرد و رو به پسرا گفت: گفت پ نیگفت که هام یباشه ا حامد

 

 ****حنا

از  چهرشون  یو پوپک خستگ  نیریپشت سرم نگاه کردم ش م،بهییکجا دونمینم م،اصالیرفتیم ادهیپ میبود که داشت یچندساعت

 ازشون نداشتم. یبراشون سوخت البته خودمم دست کم د،دلمیباریم

 دمیبودن اون دختره هم که ببن حرفاشون فهم سادهیو اونورمون وا نوریپوشم ا اهیمرده پارسا جلومون بود و چندتا مرد س اون

 دنیبر م،پاهامونیاه برر دیبا یبود رو به پارسا گفتم: تا ک ستادهیاسمش آناست آخر ا

 زمیبگو کولت کنم عز یخوشگلم انقد نارحت نباش خسته ا_

 طرز حرف زدنش چندشم شد . از

 جواب بده نبود نیشدم ا الیخیب

 خونه  هیبه  میدیتا رس میرفت گهیچقد د دونمیبا،نمیبود تقر ابونیاطرافمون ب دور

 میدیرس گهیو گفت: خب د ستادیا پارسا

 کنم یرو برس نجایگفت: ببرشون داخل تا من ا دادیکه آنا رو مخاطب قرار م یدر حال بعد

 باشه_

 نیوفتیرو کرد به ما و گفت: راه ب آنا

 دمونید یاونجا بود،آنا وقت ییسر کاناپه ها دمیدراز کش مونییداخل سه تا میرفت یبود،وقت یخونه معمول هیم،یخونه شد وارد

 نیلش گفت: هه خاک تو گورتون کنن که تنه

 از اتاقا،سه تا اتاق خواب داشت. یکیگفت و رفت تو  نویا
•••••••••••••••• 

 !هیکردنشون چ یزندان گهید دونمینم میبود یبود و ما سه تا تو اتاق زندان شب

 ترسمیم یلیرو بهم گفت: حنا،من خ پوپک

 ؟یاز چ_

 میفروخته ش یجد یو پسرا هم نرسن بهمون و جد یکه ما رو ببرن دب نیاز ا_

 امکان داره_

 گهید گهیحنا راست م ،خبیزنیم غیصداش در امد و گفت: خفه شو پوپک چرا ج نیریکه ش دیکش یکوتاه غیج هیکه گفتم  نویا

 ادیواقعا به سرمون ب یکه گفت ینیامکان داره ا

 ؟یترس یتو نم یعنیگفت:  نیریبا تعجب رو به ش پوپک

 میبکون میتون ینم یکار ده؟مایچه فا یچرا ول_

 پارسا باهات کار داره ایدر امد و پشت بندش آنا امد داخل و رو بهم گفت: ب یفاصله صدا نیهم تو

 داره؟ کارمیتعجب گفتم: چ با

 یفهم یبرو م ایزد و گفت: ب یپوزخند

 

 نبود یکس ینبود رفتم داخل اتاق ول یکه آنا بهم نشون داد،در زدم و داخل شدم کس یرفتم سمت اتاق ناچار

بست و امد سمت و  کنه،دریزد و نگام م یلبخند چندش دمشیدر ترسوندم رومو کردم سمت در و د یصدا هویزدم که  صداش

 کارت دارم نیگفت: خب خوشگل من بش

 اره؟یبال مال سرم ب خوادیازش نکنه م دمیآن ترس هی

که تو اتاق بود،اونم امد کنارم نشست و صورتمو سمت خودش گرفت و  یمبل یقورت دادم و نشستم رو یدهنم رو به سخت آب

 شهیم یشب عال هیتو چشام زول زد و گفت: امشب 

 نداش... یشد با عجز و ناله گفتم: تو رو خدا باهام کار شتریحرف ترسم پ نیا با

بهم  یامد ازش.حس بد یشم نماصال خو شدیو من چندشم م دمیبوس یگذاشتن لباش روس لبام خفه شدم..با ولع تمام م با

 .یابونیخ یدخترا نیدست داد،حس ا

نداشت  دهیفا یتقال کردم که از دستش رها شم ول یگردنم هرچ دنیول کرد و من رو خوابوند و شروع کردن به بوس لبامو

 مانتومو از تنم در اورد . یدکمه ها دیبوس یکه گردنم رو م نطوریبود.هم ادیز یلیالمصب زورش خ

 عشقم سازمیبرات م یبهم کرد و گفت: مطمئن باش شب خوب یاورد باال و نگاه سرشو

 ناله گفتم: ولم کن توروخدا ولم کن بزار برم با
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کردم که االن  یهمه عمر سالم زندگ نیمردم از ترس،ا یداشتم م گهیکرد،دیگوشش  بدهکار نبود و کار خودش م یول

 بزارم. دی....نه من نبانطوریا

 کردم نتونستم ورش دارم یکار ،هریلیگفت بزرگ بود البته نه خ شهیکه م یشمیخورد به سنگ  چشم

 بارشه، نیانگار اول دیبوس یم یلبام بود طور دنیمشغول بوس پارسا

 به سنگ و بلندش کردم و محکم کوبندم تو سرش دیخودمو کش دادم که باالخره دستم رس انقد

 نشد؟ شیطور یعنیمنم با استرس نگاهش کردم،بهم کرد، یگرفت باال و نگاه سرشو

خودم رو مرتب کردم و از اتاق زدم  عیشده بود سر هوشیجواب نداد ب یو صداش زدم ول رشیافتادروم زدم ز دمید هوی

 تو خونه نبود حتما االن آنا تو اتاقش. یدر اتاق هم فقل کرده بود ناکس،کس رونیب

 ن؟یکه دخترا بودن در باز کردم و رو بهشون آروم گفت: خواب یاتاق رفتم سمت عیو سر دیبه ذهنم رس یفکر هوی

 گفت: نه یبه همون آروم پوپک

 میفرار کن دیبا رونیب نیایب عیپس سر_

 دیزود باش میگفتم: فعال وقت ندار عیسر کردنیطرفمو و با تعجب نگاهم م امدن

 رونیب میتعجب در امدن و سرشونو به عالمت مثبت تکون دادن و باهم راه افتاد از

 .میدییو هر سه با هم دو رونیب مینبود.از خونه زد گاردایاز اون باد یخدا خبر شکر

 بود! بیغر یلیخ میکه بود ی!مکانمییکجا میدونستینم اصال

 دیرفتم طرفشون و گفتم: سالم ببخش عیبودن کنار جاده سر ستادهیا نیکه با ماش یسر جاده چشمم خورد به زن و مرد میدیرس

 کجاست؟ قایدق نجایبپرسم ا شهیم

 ن؟یبا تعجب نگاهمون کرد و گفت: فرار زن

 مینه فقط گمشد_

 اهواز یمتر لویک۲۲ نجایا زمیداد باال و گفت: عز ابروشو

 م؟؟؟یهمه راه امد نیا یباز موند ما ک یغار یاهواز دهنم اندازه  دنیباشن

 

 ن؟یبدونم از کجا امد شهیگفت: م دیتعجب رو د یوقت خانمه

 به زور اوردنمون میومدینه خودمون که ن یعنیجوابشو داد: از تهران  پوپک

 متونیبرسون نیخوایتا اهواز م رمونیکه گذشت زنه گفت: ما مس کمیو زنه با تعجب نگامون کردن  مرد

 م؟یو من گفتم: باعث نش میسه به نگاه به هم کرد ما

 دیسوار ش نیایب هیزد و گفت: نه گلم زحمت چ یلبخند خانمه

 .میو سوار شد میهم رفت دشون،مایگقت و خودش رفت سمت سمند سف نویا

 .میدیگذشت که رس یساعت مین بایتقر

 گرم بود،االن خرداد ماه بود  یلیخ ن،هواییاوردم پا نیماش ی شهیش

 کولر روشن کنه  خوادیرو بده باال رضا م شهیش زمیگفت: عز خانمه

 رو دادم باال شهیتکون دادم ش سرمو

 د؟یکن یشما چطور تحمل م نجایگرمه ا یلیگفت: خ نیریش

 میزد و گفت: عادت کرد یلبخند دختر

 د؟یکن یم یاهواز زندگ نجایشما هم دی: ببخشدیپرس پوپک

 میگردیبر م میگردش تا االن که دار میگفت: آره گلم،رفته بود خانمه

  دایالبته ببخش دمیمن اسماتون نپرس یسرشو تکون داد دختره گفت: راست پوپک

 نمیریمن ش دیدار اریگفت: نه بابا اخت نیریش

 پوپک  نمیپوپک که جفتش بود گفت: ا به

 حنا نمیبه من که جفت پوپک بودم اشاره کرد و گفت: ا و

 لمیخوشبختم من راح دنتونیزد و گفت: از د یابخند دختر

 .میکرد یسه ابراز خوشبخت هر

 شییکه گفت پسر دا نوطریهست ازدواج کردن و اسم شوهرشونم که گفتن آقا رضاس،ا یماه شیگفت،ش لیکه راح نطوریا

 بود.

 د؟یرو اهواز دار یحرف آقا رضا از فکر خارج شدم: شما کس با
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 تهران میبر عیسر دیما با شمیممنون م دیرودگاه برسونما رو به ف دیاگه لطف کن یگفتم: نه متاسفانه،ول من

 میکنیبعد به رفتن فکر م دیاستراجت کن کمیما  یخونه  نیایشما ب زمیعز شهیکه نم نطوریگفت: ا لیراح

 فرودگاه؟ میخره ما پولمون کجاست بر گه،آخهیبهم زد و آروم گفت: قبول کن د یسقلمه ا هی پوپک

 ی.تو اون شب واقعا نمامیدیرس یکیآپارتمانش هی هیبعد  کمیو  میاجبارا قبول کرد مینداشت یراست راست بود ما پول حرفش

 داشت. یقشنگ

تا من اتاقتون نشون  نیایداخل و روبهمون گفت: ب میدر باز کرد رفت یسمت واحدشون و وقت میرفت لیراح یها ییراهنما با

 بدم

 دیبه من بگ نیخواست یهرچ هیجفت نیهم ا ییاتاقتون،دست شو نمیاتاق ها روباز کرد و گفت: ا ازیکیدنبالش و در  نیرفت

 داخل اتاق. میو رفت میو تشکر کرد میسه سر تکون داد هر

 بنظرتون االن دنبالمونن؟ یگفت: وا نیریش

 دونمیگفتم: نم من

 میبهشون زنگ بزن دیمردن با یشد؟االن پسرا از نگران یچ نیدید یشد زدمبهصورتم و گفتم: وا دهیذهنم به پسرا کش هوی

 از تشکتون نمیبا چندتا رخت خواب وارد شد و گفت:ا لیراح نیح نیهم تو

 م؟یزنگ به خانوامون بزن هی میتون یجون م لیکرد وگفت:راح یتشکر پوپک

 دیگفت: بله البته،صبر کن لیراح 

 کنن؟ یشب بنظرتون بلند م ۳ت پوپک و گفت: االن ساعت تلفن امد و داد دس یبعد با گوش کمیو  رونیب رفت

 جون لیگفت: به امتحانش ضرر نداره راح نیریش

 حاال؟ یزنگ زد یرو بهش گفت: به ک نیریگرفت ش ینگفت،پوپک شماره ا یزیزد و چ یلبخند لیراح

 مانیبه پ_

 ....نیچه قوم گهید نایا گهیخودش م شیکنم االن پ کرد،فکرینگاهمون م یبا کنجکاو لمیسرشو تکون داد،راح نیریش

 گذشت که پوپک شروع به حرف زدن کرد کمی

 منم پوپک مانیپ_

 میآره خوب_

 مینه فرار کرد_

 یبا بدبخت_

 یاریبگم شاخ در م مانیپ یدونینم یوا_

 میاهواز_

 آره_

 جامون امن نگران نباش_

 باشه_

 آره خوبن نگران نباش_

 خدافظ یباشه دادش_

 دنبالمون  انیتا فردا ب نیکه کرد و رو بهمون گفت: گفت بمون قطع

  میو گفت: البته اگه مزاحم نباش لیرو کرد به راح بعد

 سر کار من تنهام رهیکه صبح م ام،رضایدر م ییمنم از تنها نیدار اریزد و گفت: نه بابا اخت یلبخند لیراح

 ره؟یحوصلت سر نم یگفت: آخ نیریش

 کنمینه خب خودم و مشغول م_

 نزد. یگفت و حرف یاهان هی نیریش

 دنبالمون ادیم یرو به پوپک گفتم: حاال فردا ک من

 نیاول مانیحتما شهاب وپ گهیپوزخند زد و گفت: معلوم د پوپک

  انیب دمیبا گهیزد و گفت: آره د یلبخند نمیریش

 کنن؟ یم یدنبال خواهراشون کار بد انیخب م_

 بخاطر تو شتریب انیزد و گفت: نه جونم اونا بخاطر ما که نم یلبخند نیریش

 وا به من چه؟_

  دادیکنجکاو به حرفمون گوش م لمیراح
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 االغ ما عاشقتن یکه داداشا دیگفت: ببخش پوپک

 یخوب نیگرفت گفتم: وا تا دلتونم بخواد دختر به ا خندم

 ما یداداشا چارهیما شه،ب یاز داداشا یکیزن بخدا اگه حنا  میبدبخت یرو به پوپک گفت: پوپ نیریش

سر  یزاشتیدست م دیهمه دختر با نیسوزه آخه بگو بردر من ا یگرفت و گفت: آره واقعا دلم براشون م نیهم حالت غمگ پوپک

 دختر خل و چل؟ نیا

 اه نیگم شما هم شورشو در اورد ینم یچیه یه نمیبب دیگفتم: جمع کن من

 .دیخندیم لیراح

 باش  نیسنگ کمیبرخورد  نیزشته ا میمون خواهر شوهرت ش یکیگفت: درست صحبت کن حنا مثال ما قرار  پوپک

 .میو االن فرار میبود دهیگرفت،اصال انگار نه انگار ما دزد خندم

 

 بود یدختر خوب و شوخ میجور شد لیبا راح یو حساب میدیو خند میصبح گفت۶،۷تا ساعت  خالصه

 
•••••••••••••••••••••• 

 

 نبود . ی،کسییرایو دست و صورتمو شستم و رفتم تو پذ رونیشدم رفتم ب داریبود که از خواب ب ۰۲،۰حدود  ساعت

 یمشغول به کار بود،از پشت اپن رو بهش گفتم: خسته نباش لیبه آشپزخونه راه داشت نگاه کردم راح شیرایپذ

 ن؟یشد داریب ی،کیبهم کرد ولبخند زد و گفت: سالمت باش ینگاه

 اون دوتا هنوز خوابن دارمیمن ب_

 نگفت یزیزد و چ یلبخند

  یخوا یو گفتم: کمک نم شمیپ رفتم

 یخسته ا زمینه عز_

 انجام بدم تعارفم نکن یدار یبرو بابا ،بگو اگه کار_

 زیم یساالد درست کن موادش رو یتون یباشه پس اگه م_

 تکون دادم و مشغول شدم سرمو

 

 کل** ی**دانا

 خود گرفتن رفتن به اهواز یکه برا یطیبا بل نیو شهاب همراه با هام مانیپ

 که دخترا االن اهواز باشن. شدیباورش نم چکدومشونیه

 ریکنه،حامد زودتر رفته بود تا اون دزدا رو دستگ یاهواز اطالع داد که باهاشون همکار سیبه پل عیسر دیفهم یوقت حامد

 کنه.... داشونیکنه،البته اگه پ

شدن و  یهتل برن،سوار تاکس هیگرفتن اول به  مینداشتن.خسته هم بودن تصم یآدرس دنیعصر بود که رس ۶حدود  ساعت

 راه افتادن.

 

 کمیپوپک بهش زنگ زده بود زنگ زد  شبیکه د یرو برداشت و به شماره ا شیگوش مانیدر کردن،پ یو خسته ا دیرس یوقت

 دییجواب داد: الو بله بفرما یبعد دختر

 شماره زنگ زد بهم  نیخواهرم با ا شبیمن د دیگفت: سالم خانم ببخش نمایپ

 یلحظه گوش هیگفت: بله  عیسر خانمه

 

 دیچیپ یحنا تو گوش یگذشت که صدا کمی

 مانی:الو آقا پ

 نیسالم حنا خوب_

 یممنون مرس_

 بگه! دیبا یدونست چ یهول بود نم ییجورای مانیپ

 ن؟یبگ نیخوا یم یزیچ مانیگفت: آقا پ زنهیحرف نم دیکه د حنا

 دنبالتون میببا نیبگ نیکه هست ییآدرس جا نیبه خودش امد و گفت: ما االن اهوز مانیپ

 باهاتون؟ نمیبا ذوق گفت: هام حنا
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 نجاستیهم نمیگفت: بله هام مانیپ

 یلحظه گوش هی ستمیمن آدرس بلد ن یباشه ول_

 یصداش م مانهیصم نطوریکه حنا ا هیبود که رضا ک نیمش فکرش به اخورد ه د،حرصیحنا رو شن یآقا رضا،آقا رضا  یصدا بعد

 که گفت: سالم  دیچیپ یتو گوش یپسر یکنه.صدا

  دیآدرس بگ شهیگفت: سالم م یعصب مانمیپ

 ......تونیز دیایگفت: بله بله ب رضا

 

 برخورد کنه؟ مانهیانقد صم دیشد چرا با یآقا رضا گفتن حنا تو گوشش بود،عصب یگفت و قطع کرد ، هنوز صدا آدرس

 زد بهش و گفت: چت شد؟آدرس دادن؟ نید،هامیپرس یسوال از خودش م نیا همش

 میبه خودش امد و گفت: ها؟آره داد بر مانیپ

 شدن و آدرس دادن به رانند یرفتن و سوار تاکس باهم

 

 **حنا**

 امد به صدا در  فونیساعت از صحبت کردن آقا رضا تمام شده بود که آ مین هی

 گفت: فکر کنم امدن لیراح

 رضا گفت: چه زود  آقا

 دونستمیشهاب،نم ای مانیپ دنیاز د دیداشتم، شا جانیچرا ه دونمیرفت و در باز کرد،نم لیراح

صحبت  یکه آقا رضا با ک میدید یو نم میبود ییرایپذ یبار رضا آقا رفت و در باز کرد ما تو نیبعد در واحد به صدا در امد ا کمی

آقا  ی قهیشق یکنم،پارسا بود که تفنگشو گذاشته بود رپ کاریچ دونستمیاز ترس نم دمیکه د یزیگذشت که،با چ کمیکنه،یم

 دهید افشینداشت آقا رضا هم ترس و تعجب تو ق یفیو پوپکم تعر نیریکرد.حال ش شو ق دیکش یبلند غیج لیرضا ، راح

 شدیم

از  یکیکنم؟هه بدبخت من به  داتونیتونم پ ینم یآشغال؟ فکر کرد یدختره  یکن یرو بهم گفت: که از دست من فرار م پارسا

 نیخر یلیوصل کرده بودم واقعا خ ابیشما ها رد

 اب؟یتعجب نگاهش کردم،رد با

 بود؟ ابیمانتوم رد یرو اهیس لهیاون وس یعنیپوپک گفت:  دمید هوی

 نیساده ا یلیزد و گفت: خ  یپوزخند پارسا

 خانواده نداشته باش نیبا ا یکار یول میایخبر نداره،ما باهات م یچین از هگفتم: اونو ولش ک من

 نیوفتینگاهم کرد و گفت: راه ب قیعم

آسانسور و  یجون دنبالم امدن،پارسا هم با آقا رضا امد تو دنیو پوپکم فهم نیریش م،انگاریخانوادن مجبور بود نیجون ا بخاطر

با کمال تعجب  ینگفت ول یزیبود چون اخم داشت و چ دهیرو فهم هیآقا رضا بود،انگار اونم قض ی قهیشق یهمچنان تفنگش رو

با  ادیبدون کارت اشتباه ،خوشت م یول یاریسرشون ب ییو چه بال یببر یخواین دخترا رو میچرا ا دونمیبه حرف امد: واثعا نم

 جور برخورد کنن؟ نیناموس خودتم ا

 دگفت: خفه شو دهنت ببن پارسا

 داخل زود دیگمش دیدر بود پارسا روبهمون گفت: بر یجلو اهیس نیماش هیرون،یب میآسانسور باز شد و رفت در

 میواقعا باعث زحمت شد دیمن قبل از رفتن رو به آقا رضا گفتم: ما رو ببخش یداخل ول میهم اجبارا رفت ما

 هیچه حرف نیرضا : نه بابا ا آقا

 فک کنم قش کرده لیراح شیپ نیگفت: بر پوپک

 بسه زر زر کردن گهیداخل د دیرضا سرشو تکون داد که پارسا گفت: بر آقا

 که داخل بود گاز داد و رفت یداخل و اونم جلو نشست و راننده ا میرفت

 

 ««کل یدانا»»

 

تک خواهرشو  دنیچون شوق د یداره نگو همه جا هست ول کیفکر کرد فقط تهران که تراف نید،هامیطول کش یساعت هی بایتقر

 به آدرس نگاه کرد ورو به شهاب گفت: زنگ دوم بزن مانی،پ دنیو گرما براش مهم نبود.رس کیتراف نیداشت ا

 است که... ییهمون آقا رضا دیفهم مانیبلند شد که پ یمرد یبعد صدا کمیسر تکون داد وزنگ زد، شهاب
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 شهاب ورضا کرد یبهم زد و توجه اش رابه حرفا افکارش

 دنبال دختر میما امد دی: ببخششهاب

 ی: شما برادشونشهاب

 از دخترا یکیبله بردار _

 باال دییسکوت بود که رضا گفت: بفرما کمی

بهم کردن و رفتن باال،در واحد زدن و آقا رضا تو چار چوب در ظاهر  ینگاه هیرو گذاشت،پسرا هم  فونیدر باز کرد و آ و

 نسبتا خوب کلینسبت بلند و ه یو قد یعسل یشماخوب نکاهش کرد،پست سبزه با چ مانیشد،پ

 لیمواجعه شد رضا گفت: خانمم راح یگرفت،با اخم رفت داخل که با دختر حرصش

 رو رضا گفت: دخترا کجان؟ لیتوجه به راح یب شهاب

 دینیبش شهیم زهیامم چ_

 پسرا یلحن صحبت رضا ترس گذاشت پا نیا

 شده؟ یزیگفت: چ نیو هام نشستن

 دخترا رو بردن یشد ول یچ دمیمن واقعا نفهم دینیبه زنش کرد و رو به پسرا گفت: بب ینگاه نگران رضا

 برد؟ یبردن؟ک یچ یعنیبا اخم گفت:  مانیبا تعجب رضا رو نگاه کردن و پ پسرا

 پسر جوون بود که امد و اسلحه گذاشت... هی میدون یما نم_

دختر بودن و االن از دست  هیقدم هیشد تو  یرفتن،باورشون نم یا تو شک بزرگکرد پسر فیپسرا تعر یکل ماجرا رو برا خالصه

 دادنشون.

 م؟یکن داشونیگفت: حاال چطور پ نیبودن هام دیسه نگران و ناراحت و ناام هر

 بهش بگم دیزنگ بزنم به حامد با دیبلند شد و گفت: با مانیپ

 سر تکون دادن نیو هام شهاب

 زنگ خورد به صحفه نگاه کرد سپهر بود. شیزنگ بزنه گوش نکهیاز ا قبل

 جواب داد: جانم سپهر؟ کالفه

 شد؟دخترا خوبن؟ یچ_

 سپهر نیکرد و گفت: بب یاخم مانیپ

که قطع شد رو به پسرا  ینکرد.گوش یهم توجه یایب خوادیکه گفت نم مانیاهواز و به پ ادیگفت که م پهریبهش گفت و  انیجر

 ادیگفت: سپهر گفت م

 اونم مثل ما نگرانه ادینداره بزار ب یبیگفت: ع شهاب

 کند.... کاریشد واقعا مانده بود که چ یبراش گفت.حامد عصب انیزنگ زد ب حامد و جر  مانیپ

 شب مهمان آنها بودن و چقد از امدنشون خوشحال بودن... هیکه  یینگران بودن،نگران دخترا لمیو راح رضا

 

 ««حنا»»

 ایچهار  هی دیتا االن شا برن،یکجا م میدونستینم میبود نیماش یما روبردن،حدود چهار پنج ساعت تو انیا لیاز خونه راح یوقت

 .میرفت نایا لیشده که ما از خونه راح یپنج روز

 

 .میکه داشت ی، گفتن بخاطر فرار ریکردن و دست پاهامونم بستن اونم با زنج یما رو زندان دونمیفقط م مییکجا دونمینم

 دامونیپ دوارمیمطمئن بودم که پسرا دنبالمونن و ام یاز اونا نداشتم،ول یبودن و منم دست کم دهیو پوپک واقعا ترس نیریش

 کنن.

 گذشت در باز شد وپارسا و چندتا غول داخل شدن کمی

 میوقتشه بر گهیرو بهمون با پوزخندش گفت: د پارسا

 م؟یکه تو صداش بود گفت: ک...کجا بر یبا ترس نیریش

 یبد_

 بود؟ که به عربا فروخته شم؟ نیسرنوشتم هم یعنی؟  میرفتیم میواقعا داشت یعنیافتاد به جونم  شتریکه گفت،ترس ب نویا

و راه افتاد  میشد ینیکشونه.سوار ماش یاز اون غوال دستمو گرفته داره با خودش م یکی دمیخودم که امدم د شد،بهینم باورم

 واقعا سخت بود. رایرفتن با اون زنج م،راهیشد ادهیوپ ستادیچقد گذشت که ا دونمینم

  م؟یبر یقرار با کشت یعنیها، یکشت شیپ میبود دهیرس
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 یبهش زد که مرده نگاهشو سمت ما چرخوند و دوباره روبه پارسا حرف یبود و حرف ستادهیکه دور تر ما ا یرفت طرف مرد پارسا

 نیافت یراه ب گهیزد و پارسا امد سمتمون و گفت: خب د

 .میباور داشتم که آخر خط گهیم،دیهم اجبارا رفت ما

 ؟یدب میریم میدار یجد یما جد یعنیحنا  یو گفت: وا ستادیامد سمت راستم ا پوپک

 اد؟یسرمون م ییخدا حاال چه بال یوا میما قرار فروخته ش شهینم ترسم،باورمیم یلیسمتمُ گفت: حنا من خ نیامد ا نیریش

 یجا هیو ما رو به  میشد یبودم،سوار کشت دهیاز اونا نداشت واقعا ترس یحال خودمم دست کمبهشون بگم  یچ دونستمینم

 میرسیم گهیساعت د هیتا  دیباش یخوب یبردن و پارسا رو بهمون گفت: دخترا یکیتنگ و تار

نکردن و  دایبودم،پسرا ما رو پ دیواقعا نا ام گهیحرکت کرد د یکه گذشت کشت کمیکه در بست و قفل کرد. میبهش نداد یجواب

که قرار  یاز سرنوشت دمیترسیبود و م جیگ یلیبوده...خ نیواقعا سرنوشت ما هم ا دیشا دونمی!نممیو فروخته ش میبر دیما با

 ....دمیترس یافته واقعا م یبرام اتفاق ب

 

 ««کل یدانا»»

 

سر تا سر وجودش نگران تک خواهرش  نمیبود.هام جیواقعا گبگرده که نگشته  دیکجا رو با دونستیواقعا کم اورده بود نم حامد

واقعا کالفه بودن  مانمیفرستاد که چرا مراقبش نبوده،سپهر و پ یپدر و مادرش همش به خودش لعنت م زش،امانتیبود عز

 دانستینشده بود، م دیگشت،نام یخواهرشون ندارن و اما شهاب همچنان م زا یاثر چیه یگذشته ول یهفته ا کی بایتقر

نگاه  رانیخودش تکرار کرده بود،داشت نقشه ا یاحتماالت رو برا  یهمه  بایتقر کنهیم داشونیباالخره پ

  کرد،شمال،جنوب،مشرق،مغربیم

اون دخترا رو  نیدونیرفت سمت سپهر و گفت: شما نم عیتو ذهنش زده شد سر یجرقه ا هوی کردیو رو م رینقشه رو ز ی همه

 برن؟یکجا م

 دنبالشون میرفت یکه م میدونستیگه مگفت: ا سپهر

 برنیکجا م شونیگفت: نه منظور مقصد نها شهاب

  یتفاوت گفت: خب دب یب سپهرم

خود بلند شد و گفت: آره،آره خودشه  یاز سرجا هویگنگ شهاب نگاه کرد و  کمیزد سپهر  یولبخند دیکش ینفس راحت هی شهاب

 بود دهیچرا به ذهن خودم نرس یوا

 داداش میکرد داشونیپ یبغل کرد و گفت: وا شهاب

 گفت: چتونه شماها؟ مانیوپ رونیدوتا امدن ب نیا یکه تو اتاق بودن با سر و صداها مانیو پ نیهام

 میکرد دایو گفت: دخترا رو پ مانیرفت سمت پ یبا خوشحال سپهر

 ؟یچ یعنیگفت:  یبا گنگ نیهام

 یبرن دب یو گفت: دخترا هر جا که باشن هرجا که برده باشنشون آخرش م دینفس کش هی سپهر

 یعنیگفت: پس  نیهام

 یدب میریما هم م یعنیگفت: پس  نیحرف هام یزد و ادامه  یلبخند مانیپ

 بابت خوشحال بودن. نیزد و از ا یچهارتا لبخند هر

 میگفت: بهتر به حامد خبر بد شهاب

 زنمیمگفت: آره آره االن زنگ  نیهام

 روبرداشت و زنگ زد حامد بعد از چندتا بوق جواب داد: الو یگوش نیهام

 برات میالو حامد خبر خوب دار_

 نیخب بگ_

 یدب میریم میدار_

 ن؟یهست یتیتو چه موقع نیدونیوا االن وقت گشت وگذره؟واقعا نم_

 وا حامد صبر کن حرف بزنم _

 خب بگو_

 یدب میبر میخوایما هم م نیاونجا بخاطر هم رنیو هرجا باشن آخر م یدب شونییمقصد نها میدیما فهم_

 «یدب»سکوت کرد و زمزمه کرد کمی حامد

 میریباهم م رمیگیم طیگفت: پنج تا بل نیبه هام بعد
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 باشه_

 هماهنگ کنه یدب سیبه سرهنگ خبر بدم که با پل دیمن برم با_

 خدافظ یاوک_

 خدافظ_

 رو به پسرا گفت: حل شد نیهام

 زدن یچهارتا لبخند هر

 

 

 ««حنا»»

 

 میدیرس دیش ادیشد و گفت: پ انیپارسا نما یباز شد و چهره  در

 بیو حرکت کرد،عج میشد نیرو از پامون در اوردن،سوار ماش رایقبلش زنج یول میخارج شد یو از کشت رونیب میرفت دهیترس

 تونه باشه؟ یکجا م یعنی ستیاز آنا ن یبود برام که خبر

 حرف پارسا از فکر خارج شدم با

 شه بمونینص یپول خوب دواریام دیو فروخته ش دیبر گهید یبا دخترا دیعمارت اردالن خان شما هم با میریاالن م _

غوال در باز کرد و مارو  نیاز ا یکیو  ستادیا نیساعت گذشت که ماش میم،نیکه بد مینداشت یجواب یعنیم،یبهش نداد یجواب ما

 .رونیکشوند ب

داخلش،واقعا محشر بود  میبا،رفتیبزرگ و ز یلیبود.خ دیکه نبود کاخ سف ن،عمارتیزم یرو به روم نگاه کردم فکم خورد رو به

جاده  هیگنجشکا و  کیج کیج یو صدا دهیسر به فلک کش یو پوپک نگاه کردم اونا هم غرق منظره بودن،پر از درختا نیریبه ش

 بود. بایواقعا ز یخاک ی

از غوال دستمو گرفت و کشون کشون دنبال پارسا ما رو  یکیر سالن،پارسا در باز کرد و ما رو انداخت داخل و به د میدیرس

که  ییخورد به دخترا م،چشمینظر نگاه کن هیدر ودر باز کرد و ما رو انداخت داخل،اصال نذاشت خونه رو  هیبه  میدیرس برد،ویم

 ادن!یاونجا بودن،دهنم باز موند چقد ز

 نفرشون رفتن ۲۲امد سمتم و گفت: تازه  شونیکی

بد  یقلوه ا یروشن و لبا یوپوست سبزه  اهیس یبودن و چشما ختهیشونش ر یروشن که تا رو یقهوه ا یکردم موها نگاهش

 نبود

 بابا چخبرته می: خوردگفت

 ه؟یاسماتون چ نمیبب دیازش برگردوندم که گفت: خب بگ نگاهمو

 ؟یگفتم: مفتش من

و  نیک ییلعبتا نیهمچ نمیبب خواستمیفقط م گریصورتمو و گفت: نه ج یرو دیتر رو دستشو نوازونه کش کیزد و امد نزد یلبخند

 از کجا امدن

 بود ییکردم بهش و دستشو پس زدم واقعا دختر پرو اخم

 ....ادیمون مسر ییو چه بال شهیم یکه چ میو منتظر سرنوشتمون بود مینقطه اتاق نشست نیو گوشه تر میسه رفت هر

 

 

 ««کل یدانا»»

 

 نیو پسرا هم تو هتل بودن و دل تو دلشون نبود همش تو ا یبودن حامد رفته بود کالنتر دهیبود رس یساعت هی بایدن،نقریرس

 سر دخترا امده!!؟ ییفکر بودن که چه بال

 جلب شد  یشهاب زنگ خورد همه توجهشون به گوش یبودن،گوش جیواقعا گ 

 جواب داد مادرش بود: الوشهاب شهاب

 سالم مادر_

 ؟ییکجا یخوب زمیسالم عز_

 میخوبم مادر دب_

 کجاست باهاته؟ نیری؟ش یکن یم کاریچ ؟اونجایدب_
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 نگفته بود یزیبه پدرش هم چ ینگفته بود حت یچیچشماشو بست به مادرش ه شهاب

 منم بردمش ادیباهام دوست داشت ب نمیریامد،بله ش شیآرامش گفت: کار پ با

 روبده باهاش حرف بزنم یگوش شتهیاگهپ نیریش شه،فقطیباش من مزاحم نم نیریاها خوبه مادر مراقب خودت و ش_

 زنگ بزنه گمیشد بهش م داریمادر خوابه ب_

 ؟یندار نیاز حنا و هام یخبر یشم،راستیباش مادر مزاحم نم_

 خبر ندارم دونمیامم مادر نه نم_

 اها باشه خدافظ پسرم مراقب باش_

 چشم مادر خدافظ_

 گفت: عمه بود؟ نید،هامیکش یرو قطع کرد و نفس یگوش

 چقد دروغ گفتن سخته یدون ینگاهش کرد و گفت: آره،نم شهاب

 کنم یدرکت م دونمیشهاب و گفت: م یدست زد به شونه  نیهام

 میبخور یچی میبر دیبا دیایرو بهشون گفت: ب مانیپ

 میگفت: آره بهتره بر نیهام

 بودن،نبودن یمثل سابق که همشون پر از شور و شوق و شاد یجمع بودن ول زیدور م همه

 تو الک خودش بودن. یساکت و هرک یلیدفعه خ نیا 

 به حرف در امد:  بنظرتون حالشون خوبه؟ سپهر

رو  یعوض یاون پارسا یبچه ها چقد دوست دارم خر خره  نیدونیخوب باشه،نم دوارمیام یدونم،ولیبا اخم گفت: نم نیهام

 بجوم

 کنه داشونیحامد پ دیدعا کن دیگفت: نگران نباش شهاب

فکر  نیپسرا گوش نداد،همش به ا یشده بود که اصال به حرفا ادیز شیروزا انقد مشغله ذهن نیا مانینزدن،پ یحرف گهید

سوال به ذهنش  نیا ؟همشیسرشون اورده باشن چ ییطوره؟اگه بالسر خواهر و عشقش افتاده حالشون چ ییچه بال کردیم

گنگ نگاهش کرد و گفت:  نیداد،هام یبد یکه تو دستش بود و با شدت پرت کرد که صدا یشد و قاشق یاورد عصب یهجوم م

 شده؟ یزیچ مانیپ

گفت و بلند شد و  یلب لعنت ریز شدیحنا تو ذهنش تجسم م یچهره  کردینگاه م نینگاهش کرد،اخم کرد هر وقت به هام مانیپ

 رفت سمت اتاقشون....

 

 ««حنا»»

 

 یبرمون برا یگفت فردا م یکه پارسا م نطوریمونده بود که ا گهیچندنت د هیاز دخترا رو برده بودن فقط ما و یلیخ بایتقر

 هیدوست داشتم  یلیخ ه،گذریم رید یلیمن خ یهست روزگار برا یهرچ یول ،یدب میچند روز که ما امد قیدق دونمیفروش نم

منه،من خودمو  ریامده  تقص نیریکه سر پوپک و ش ییبالها نیا یکردم همه  یم الصخ ینکبت یزندگ نیبود که خودمو از ا یزیت

 دونم. یمقصر م

شهاب و  یدرباره  رمیبگ دیکه با یمیتصم ی، درباره  زیهمه چ یفکر کردم درباره  یلیخ میبود نجایکه ا یچند روز نیا یتو

 شهیم یبرم و بفهمم سرنوشت من چ دیاگه هم نه با گمیبهشون م مویتصم میکرد دایخدا خواست و ما نجات پ مان،اگهیپ

 !هیمشکلش چ دونمیشده،م ریساکت و کوشه گ یلیروزا  خ نیا نیو پوپک،پوک ا نیریسرنوشت ش

 ترسه،حقمیاز نبودن حامد در کنارش م ترسهیم ادیکه ممکنه سرش ب ییاز بال دونمیم گردهیم یفکرش حوله حوش ک دونمیم

 .شهیم یچ ندشیآ ستیو معلوم ن نجاستیمدت عاشق بود و عشق حامد تو قبلش داشت و االن ا نیا یداره تو

 کارت دارن رونیبرو ب گریسمتم و گفت: ج مش،امدیدید نجایا میدختره که روز اول امد همون

 کارم داره؟ یکرد و گفتم: ک اخم

 یفهم یفدات شم برو م مدونینم_

 امد رتیگ یصورتمو گفت: فکر کنم مشتر کیاورد نزد سرشو

 دهیمنو ند یکه کس یامد در صورت رمیگ یتعجب گفتم: چطور مشتر با

 یفهم یبرو م یپرسیچقد سوال م_

 امد سمتمو گفت: نکنه راست گفته باشه نیریعمارت،ش نیخدمتکار ا نیا دمیکه فهم نطوریرون،ایگفت و رفت ب نویا

 م؟یکن کاریکردم که ادامه داد: اگه ببرنت ما چ نگاهش
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 برم نگران نباش یزدم و گفت: هرجا برم شما رو هم با خودم م یلبخند

 و گفتم: پوپک جان  ششینداشت رفتم پ یخوب ادیبه پوپک که دمغ نشسته بود کردم،حال ز یگفتم و نگاه نویا

 یزم،قویعز یباش یقو دیدامه دادم: باکرد ا نگاهم

 امد یرفتم اونم پشت سرم م نییبرم پا دیگفت که با دیمن رو د یبود وقت ستادهیا رونیغول ب هیرون،یگفتم و رفتم ب نویا

که شدم همه  کیکرد،نزدیم فیرو تعر یزیچندتا مرد بودن که نشسته بودن و پارسا داشت براشون چ نییاز پله ها که امدم پا 

   یمشک یکه اونجا بود جذاب بود چشما وابرها یسرها به روم برگشت چشم خورد به پسر

نگاهش کردم که به حرف  یسوال کردیلبخند مسخره داشت نگاهم م هیمنم رومو کردم سمت پارسا که با  کردینگاهم م قیعم

 یکه شما به چشم خودتون م شمییبایز هیهر لحاظ عال کردن،از فیکه براتون تعر یهم همون دختر نیاند رو به مردا گفت: ا

 دینیب

 یکرد،نمیفقط همون پسر بود که همچنان داشت نگاهم م دادنیکرد و مردها هم با سکوت گوش م فیعالمه ازم تعر هی خالصه

 معذب شدم یکیبار از نگاه  نیاول یبود من معذب بودم،برا یهر چ یچل کنهینگاهم م یکرده که ه دایپیدونم چ

زد که پارسا هم به همون زبان جوابش  یحرف یعرب ظیتنش بود به زبان غل یاز مردها که لباس عرب یکیپارسا تمام شد  یحرفا

 کنه... ینگاهم م یمرده با خوشحال دمیگفتن فقط د یچ دمیرو داد منم که کال نفهم

 پسر هم همچنان زوم بود روم  اون

کرد عجب  ینگاهم م کلسیر یلیتا ابروشو برد باال و خ هیگاهم کنه با اخم نگاهش کردم که انقد ن یکس ادیشدم بدم م میعصب

 هییآدم پرو

 آقا، نیا یفروخته شد یعال متیشما به ق زمیامد طرفمو گفت: عز پارسا

 همزه جبار هستن و  خیش شونیصحبت کرده بود با پارسا اشتره کرد و گفت ا یکه عرب یمرد به

 آقا نیا یخونه  نیریبه بعد م نیپسرشون عماد جبار هستن شما از ا شونمیگفت: ا کردیهمون پسر که نگاهم م به

 رمینم نیری: من بدونم پوپک و شگفتم

 نباشه میحرف یبر دیکرد و کنار گوشم گفت: با یاخم پارسا

 زد و بلند گفت: الما الما یلبخند ساختگ بعد

 درشت سبز امد و رو به پارسا گفت: بله آقا یوچشماسبزه  یبا پوست زهیم زیر یدختر

 ببر آماده کن نویا ایب_

 باشن نمباهامیریپوپک و ش دیباهاشون،با رمیبه من اشاره کرد من رو بهپارسا گفتم: من نم و

 کنمیم یو اون دونا دختر سالخ رمیوگرنه م یایبهتره با ما راه ب نیکرد و گفت: بب یاخم پارسا

که  یباهاش دهن به دهن شم واقعا کار ادیاگه ز دمیترس یزد اخم کردم و با اون دختر الما همراه شدم م یجد یلیخ حرفشو

 .ادیبر م یهمه چ نایواقعا از ا یعنی یداد،سالخیفکر کردن بهش هم آدمو عذاب م یگفته رو انجام بده حت

 یبر یتون یم یاورد و دست آخر گفت که آماده ا بال مال سرم در یو کل نهیآ یاتاق و نشوند روبه رو یمن رو برد تو الما

کرده بودن،دوست داشتم قشنگ  ینکرده بودم،فقط دستام نقش و نگار یچندان ریینگاه کردم،تغ نهیشدم و خودمو تو آ بلند

 بود

 دی: خانم وقتشه که بردمیالما رو شن یصدا

 وامد سمتم و باهام همراه شد فقط جبارا اونجا بودن پدر وپسر  دمیورفتن سمت سالن،پارسا د رونیتکون دادم و رفتم ب سرمو

 ه؟یدر گوش پارسا گفتم: پس بق واشینبودن  هیبق

 یجبار بر خیبا ش دیاونا باهاشون مامله جور نشد ، تو با_

 پس اون دخ_

 و تو دونمیمن م یاسم اون دوتا رو اورد گهید باری گهیادامه بدم گفت: بسه د نذاشت

 یگفت و اونا هم بلند شد و پسره امد سمتمو دستمو گرفت و با خودش برد،هرچ یزیچ یجبار عرب خیو به شنزدم ر یحرف

 نداره انقد زور نزن دهیکنم گفت: فا یکه دارم تقال م دینداشت د دهیبکشم فا رونیخواستم دستمو از دستش ب

 بلد بود؟ یباال رفته نگاهش کردم فارس یتعجب و ابروها با

 گفت: بلدم  دیفهم انگار

 کنم؟یفکر م یمن به چ دیاز کجا فهم نیشد ا شتریب تعجبم

 باهوشم یادیکه ز یی: از اونجاگفت

 باز موند وا نکنه ذهن خونه؟ دهنم

 ستمی: ذهن خون نگفت
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 !!!؟هیچه موجود گهید نیشد ا شتریب تعجبم

 

و در عقب باز کرد و منو گذاشت داخل و در بست و خودشم امد و نشست پشت فرمون  نیرو کشون کشون برد سمت ماش من

 روشن کرد و راه افتاد.  نیو ماش

  اد؟یتعجب گفتم: پس پدرتون نم با

 نه اون خودش راننده داره_

بود محو  بایعا زواق میبزرگ بود یلیباغ خ هی یشدم و در رو بستم تو ادهیپ دم،یکه گذشت رس کمینزدم  یگفتم و حرف یاهان

بود ،اون پسره منو برد سمت  یبزرگ و قشنگ یلیپسره امد و دستمو گرفت و برد داخل عمارت ،عمارت خ دمیتماشا بودم که د

خانم مسن امد و با پسره مشغول حرف زدن شدن و در  هیبعد  کمیگفت  یزیچ یسالن و صداشو انداخت رو سرش و به عرب

 یو با حرف آخر که پسره عماد زد لبخند پهن  زدیم حیمل یو لبخندا کردینگام م یاوقات هم گوشه چشم یزنه گاه نمیح نیهم

 باالخره عماد به راه امد  کهخوشحالم  یلیگفت: خ یامد سمتمو بغلم کرد و به فارس یزنه نشست و با خوشحال یلبا یرو

 ماشاال هزار اهلل و اکبر زمیعز ینگاهم کرد و گفت: تبارک اهلل چقد خوشگل رونیبغلم امد ب از

  کنهیم نطوریزنه ا نیبهش گفته که ا یپسره مرموز چ نیموندم ا کردمیبا تعجب نگاهش م منم

 الیمادرم هستن ل شونیزد و امد سمتمو و گفت: ا یتعجب به عماد نگاه کردم که لبخند محو با

 که گفتم  شونمیگفت: ا کردیم که به من اشاره نطورینگاهش کردم عمادم رو به مادرش هم بالبخند

 عروس گلمه دونمیخانم نذاشت ادامه بده گفت: م الیل

 دیگفت و امد گونمو بوس نویا

 خدا..... یگفت؟ عروس؟؟ وا یهنگ بودم چ منم

 یبر یتون یم یاگه خسته ا زمیخانم رو بهم گفت:عز الیمادرش ل کردینگام م یجد یلیکه خ کردمیاخم و تعجب به عماد نگاه م با

  یباال استراحت کن یاز اتاقا یکی

 کنن تییراهنما انیتکون دادم که گفت: بزار بگم ب دییبه نشونه تا سرمو

 برمش یخواد مادر خودم م یگفت: نم عماد

 گفت و دستمو گرفت و دوباره دنبال خودش کشوند و برد سمت پله ها  نویا

 بهش گفتم: ول کن دستمو  رو

 گم دستمو ول کن  یبا توام م ینزد دوباره گفتم: هوو یحرف

 لطفا ساکت شو_

 یگم پرو شد یبهت نم یچیه یه یکن یصحبت م نطوریکه با من ا یهست یدادم باال و گفتم: تو ک ابرومو

پس لطفا دهن  دمتیکه بابتت پول دادم و خر میدختر من کس نیگفت: بب یجد یلیو خ ستادیبه راه رو طبقه باال که ا میدیرس

 نزن  یگشادتو ببند و حرف

 تحکم گفت: افتاد؟  با

که آخر راه رو بود در باز کرد و منو پرت کرد داخل و در بست  یگفت و بردم سمت اتاق یخوبه ا هیلب  ریگفتم ز یآره ا اجباره

 با توام یبازش کن هووو یلعنت ؟یکن یو فقل کرد زدم به در و گفتم: د در رو چرا قفل م

 نبستمش ومدمیگفت: ببند دهنتو تا ن دمیبه در صداشو شن دمیکوب یگفتم م یم ونیا

 که رفته دادیقدماش نشون م یگفت و صدا نویا

 واقعا من چقد بدبختم هیگر ریتخت و زدم ز یبه اتاق کردم بزرگ بود رفتم و نشستم رو ینگاه

 افتاده ییخواهرت به چه روز ینیبب یایچرا نم ؟ییکجا نیداداش هام_

 

 

 کل** یدانا

 

بگردن که نگشتن، حامد و  دیکجا رو با دوننیواقعا کم اودن نم گهیازشون ندارن د یهنوز خبر یهمچنان دنبال دختران ول پسرا

با شتاب وارد  یکیکه  زدنیداشتن حرف م ئسیهمچنان در حال گشتن بودن حامد و ر کردنیم یکه باهاش همکار یدب یروهاین

 میکرد داشونیهشون گفت: قربان پاتاق شد و رو ب

 کجا آدرس؟  ؟یشتاب زده گفت: جد حامد

 میبر دیایها اونجا هستن لطفا ب روین_
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 خودشونن؟  یشد و رو بهش گفت: مطمئن نیرفت دنبال اون مرد و سوار ماش سیبا کسب اجازه از رئ حامد

جزءشون  نیکه گفت ییاسما میکرد دایدخترا رو با هزار مکافات پ ستیل کننیو فروش م دیاونجا دختر خر میدیبله ما فهم_

 بودن

 عیسپهر افتاد سر ادیبه کدوم شون زنگ بزنه اسم  دونستیرو دو اورد و نم شیگوش عیپسرا افتاد سر ایخوشحال بود  حامد

 یهم گفت و کل گهید یشده و به پسرا دایخواهرش پ نکهیذوق زده شد از ا یزنگ زد و ماجرا رو بهش گفت و سپهر کل

 و گرفت و همشون رفتن به مقصد....  رفتنیکه م ییآدرس جا ادیز یزنگ زد به حامد و با اصرار ها مانیخوشحال شدن پ

************* 

 بودن و فقط فقط منتظر اجازه گاشونیحمله رو بده همه در جا یاجازه  ئسیمنتظر بودن تا ر همه

و دو  دنیرس یبه در ورود واشیحرف باعث شد تا حرکت کنن و  نیامد سمت حامد و بهش گفت که اجازه صادر شده هم یکی

 باز کردن . گهیافراد د یدر رفتن داخل و در برا یسه نفر از افراد از باال

  کردنیمحتاتانه حرکت م یلیخ همه

 بود  یراندازیآغاز ت نیگفتن و ا گهشونیرو حس کردن و به افراد د سایکه تو خونه بودن انگار حضور پل یافراد

پراکنده شدن پارسا رفت و اسلحشو از اتاق برداشت و  عیبهشون خبر داد و سر یکیو چندتا مدر در حال معامله بودن که  پارسا

 کرده بود  جادیا یبیمه  یو صدا رفتیبود از تفنگ ها در م ری، ت رونیرفت ب

 و دزد...  سیپل نیب جنگ

 یامتیچه ق نجایا دونستیمنتظر باشند م رونیچند تا از  افراد پارسا رو کشت و تونست به داخل برود به پسرا گفته بود ب حامد

 .... شهیم

 که باهاش امده بو گفت بره باال و اونم اطاعت کرد و رفت یبود به کس یخال یتو سالن  ول رفت

 کردم دایهمون شخص که رفته بود باال امد و گفت: قربان دخترا رو پ ینشد صدا رشیدستگ یزیچ یکل سالن گشت ول اونم

 زشیبه اتاق انداخت که چشمش به پوپک عز ینگاه کل هیرفت باال و رفت سمت اتاق دخترا در باز کرد و داخل شد  عیسر حامد

 دآقا حام یگفت: وا جانیبا ه نیریرفت سمتشون و ش عیخواهر شهاب افتاد سر نیریو ش

 شد  یاشکش جار لیچشمش به حامد افتاد س یوقت ارهیحرف باعث شد پوپک سرشو باال ب نیهم

 فقط کنهینم تونیتحت یخطر گهید دیگفت: نگران نباش حامد

 کرد و گفت: حنا کجاست گهید ینگاه کل هی

 کرد و گفت: فروختنش سیاخم کرد و اشک چمشاشو خ نیریش

 خدا.... یلب گفت: وا ریبا شک نگاهش کرد اخم کرد و ز حامد

 

 یو همه  نهیرو بب یعوض یدوست داشت اون پارسا دایشد نیکردن هام ریهمه رو دستگ گهیو پسرا وارد خونه شدن د نیهام

 کنه سرش.  یعقده هاشو خال

شاور اردالن بود، م دهیانداخت که چشمش افتاد به پارسا اونو قبال د بردنیکه دست بسته از خونه م ییبا چشم به آمادما مانیپ

 اونه نیگفت: هام منیبود رو به ها

 هیو گفت: تو  نیگچشش که باعثش شد پرت شه زم ریمشت خوابوند ز هیبا خشم رفت طرفش و  نیبه پارسا اشاره کرد هام و

 به درک نیبر دیبا شرفتیب ئسیتو اون ر یهست یآشغال عوض

 دخترا امدن میبر ایب نیگفت: هام عیوجه دخترها شد سردوباره بهش حمله کنه که سپهر از پشت گرفتش شهاب مت خواست

 رفت و پسرها به دنبالشون یبا خوشحال نیهام

 دلم برات تنگ شده بود یو گفت: داداش مانیبغل پ دیبا ذوق پر دیداداشاشو د یوقت پوپک

 میزندگ ادیسرت ب ییبال زارمینم گهید یمن یسفت بغلش کرد و گفت: خواهر کوچولو مانیپ هیگر ریگفت و زد ز نویا

 من یپوپ یامد و پوپک سفت بغل کرد و گفت: تو کجا بود سپهر

  ؟یپوپ یو گفت: تو باز به من گفت رونیاز بغلش امد ب پوپک

 که هست جوجو ینیهم_

خواهر گلش کجاست رو حامد  دونستیکه نم ینیامان از دل هام یخوشحال بود ول دایشد زشیبرادر عز دنیهم از د نیریش

 گفت: حامد خوهرم کجاست؟ 

 ،سپهر با تعجب رو به حامد گفت: حنا کجاست حامد؟  دنیاخم کرد پسرا تازه نبود حنا رو فهم حامد

 منو فرخت یحنا شعوریب یگفت: اون پارسا یعصب یافتاده ول ینزد پوپک با سر یهمچنان اخم کرد و حرف حامد
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 داشیبغلشو گرفت و گفت: بلند شو داداش مطمئن باش پ ریز عیحرف زانواش خم شد و افتاد حامد سر نیا دنیبا شن نیهام

 میکنیم

 شه؟یم یخواهرش فروخته شده چه حال فهمهیبرادر م هی یوقت یفهمیم ؟یفهمیحامد خواهر من فروخته شده م یگیم یچ_

 برده بردنه؟  یمن رو جا زیحامد خواهر عز یوا شه؟یم یاالن در چه حاله چه حال یدونینم یحت یوقت یفهمیم

 سخته فرختن؟  هیقض نیناراحت بودن واقعا هضم ا دایو شهابم شد مانیرونه شده بودن پ اشکاش

 حنا کاالس؟  مگه

 کشمشیم کشمیرو م یعوض یبلند شد و گفت: من اون پارسا عیسر نیهام

تونه بهمون بگه حنا  یکه م یبعدشم تنها کس شهیست نمدر یزیچ تیرفت جلوش گرفت و گفت: با عصبان عیرفت حامد سر و

 نیکجاست همون پارساس پس لطفا آروم باش هام

 کنم؟  یکنم؟ چطور زندگ کایحامد اون نباشه من چ خوامیم مویمن آج خوامیکنم من حنامو م کاریکالفه گفت: خب چ نیهام

 دمیبهت قول م کنمیم داشیمصمم گفت: من حتما پ حامد

قول که بده هرجور شده عمل  دنستیبه حامد اعتماد داشت م یکاف ینزد به اندازه  یسرشو تکون داد و حرف نیهام

 ......کنهیم

 

 

 **حنا**

تخت بلند شدم و منتظر شدم  یدر از رو یرو دیکل دنیچرخ یو صدا یدختر یخنده ها یچقد تو اتاق بودم که با صدا دونمینم

داداش عمادم  یخدا تو چه ناز یبغلم و گفت: وا دیساله امد و پر22،23دختر  هیعد عماد و ب کمیداخل،  ادیقرار ب یک نمیبب

 جونم یکردااا ا دایپ یزیخوب چ

 یخودمو معرف دیصداشو صاف کرد و گفت: ببخش کنمینگاش م نطوریا دید یوقت کنمیو منم با تعجب نگاش م رونیبغلم امد ب از

 خواهر عماد مامینکردم من ه

  ؟یچ یعنی مایه ما؟یه_

 دهیهارو م یمعن نیهم دونمیچم فتهیعاشق شدن ش یعنیعشق  یعنی مایزد و گفت: ه یلبخند

  ؟یچطور با داداش آشنا شد هیاسمت چ نمیگفتم و با ذوق گفت: خب تو بگو بب یاهان

 دیبا نییپا میبر دیایبجان من که اسم شو بهت گفتم ،حاال  مایحرفاست؟ ه نیبزنم که عماد گفت: االن وقته ا یحرف خواستن

 نییبدو میشام بخور

 یگفت: ا داداش همش ضد حال مایه

 تون کجاست؟  ییزودتر رفت، رفتم سمت عماد و گفتم: دستشو مایزدم و بلند شدم ه یلحن گفتنش خندم گرفت لبخند به

 تو اتاق هست اونجاست نجایگفت هم عماد

همه دور  ن،ییرفتم و دست و صورتمو شستم و باهاش رفتم پا  گفتیکه اشاره کرد نگاه کردم رفتم سمتش راست م ییجا به

بود  نجایافتادم اگه اون ا مانیپ ادی هویچرا  دونمینم شد،یخودش نشوند و برام غذا ک شیجمع بودن عماد دستمو گرفت و پ زیم

  کرد؟یم کاریچ

 ! کنمیمن چرا دارم به اون فکر م اصن

شاد بود منم  یلیبود و البته خ یدختر خوب میحرف زد یمنو برد تو اتاقش و کل مایغذام شدم و بعد از تمام شدن ه مشغول

 یالک ینکنه الک کنمیفکر م نیکنم، همش به ا کاریچ دیبا دونمیماجرا منو افسرده کرده واقعا کم اودم نم نیا یمثلش بودم ول

 ادی ؟یآخه چطور یول دهیگوش بدم چون به غول خودش منو رو خر دیبگه با یکنم!؟ االن اون هرچ یپسره عماد عروس نیبا ا

 جاشون خوب باشه  دوارمیدوست داشتم بدونم االن اونا در چه حالن ام یلیدخترا افتادم خ

 انقد ذهنتو مشغول کرده؟  یاز فکر خارج شدم گفت: چ مایه یصدا با

 یچیه_

 بود باشه نگو  یدروغ قشنگ_

  ؟یدیزده شد و عماد امد داخل و رو به خواهرش گفت: با حنا کار دارم بهم غرضش م در

  ؟یدیجاش م یچ دونمیاممم نم_

 بدم؟ زنمه یزیجاش چ دیزنمو ببرم با خوامیوا م_

 ببرش  ایخا ب شششیا_

 از اتاق رو باز کرد و داخل شد و پشت سرش من رفتم  یکیزدم و بلند شدم و با عماد همراه شدم در  یلبخند
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 دیبا گمیکه من م یپس هرکار یقابل توجه متیاونم با ق دمیتو رو من خر نیجلوش گفت: بب ستادهیتخت و منم ا یرو نشست

 آسون باشه نیفکر کنم ا یبا من ازدواج کن دیبا یکلفت یبجا ستیاالنم کارت سخت ن د،یبا ؟یدیشن یانجام بد

 شناسمش یازش نه م ادیازدواج کنم که نه خوشم م یبا کس دیکردم و گفتن: چرا با ماخ

 یندار یخب چاره ا یول ادیفکر نکن من  عاشق گشم و ابروت شدم منم ازت بدم م نیکرد و گفت: بب نگام

 با تو ازدواج نکنم یحاظرم کلفت شم ول_

  یایاز پسش بر م نمیتو بب نمیخونه و ا نیو ا یشی،از فردا مشغول م یگفت: باش پس خودت خواست لکسیر یلیخ

کنم که  زیتم نجارویا یقصر انقد بزرگه من بخوام همه  ستیهم که خونه ن جایکنم؟ ماشاال ا کاریگرفت اوف حاال چ یجد نیا یوا

 کنمی! گفتم: ازدواج مشمیم ریپ

 بخوابم خوانیبرو م ایزد و گفت: خوبه حاال ب یلبخند

 خوب باشن دوارمیام یاالن در چه حالن ول دونستمیدخترا بود نم شیتخت همش فکرم پ یرو دمیاتاقم و دراز کش رفتم

 

 

 هفته بعد(( کی))

 

 بپرسم چخبره؟  شهیجون م الیل_

  انیم المونیفام یامشب به جشن و همه  زمیعز_

 به چه مناسبت؟  _

 تو و عماد جان گلم یزد و گفت:نامزد یلخند

 کنم!!؟  کاریخدا حاال چ یوا ؟یدهن باز نگاهش کردم نامزد با

 تا آمادت کنه یایم شگریآر گهید ساعتیلباست آمادس گذاشتم تو اتاقت  زمینگفتم که گفت: عز یزیزدم و چ یلبخند   

 برو دختر گلم ادیب شگرمیتکون دادم ادادمه داد: برو حمام کن تا آر سرمو

لباس بردم و رفتم حمام،  فهممیجون بپرسم ولش کن بعدا م الیرفت از ل ادمینبود  مایتز ه یرگفتم و رفتم اتاقم خب یا باشه

و مشغو خشک کردن موهام شدم چهرمو تو  نهیآ یو نشستن جلو دمیو لباسامو پوش رونیکه زدم ب دیساعت طول کش میحدود ن

 هی نکهیبا ا شناسمش،یم یکه نه دوستش دارم نه حت شمیم یدارم نامزد کس یکال یکه الک شدینگاه کردم باورم نم نهیآ

هفته تازه  هی نیا یتو سوزهیخودم م یدلم برا ه،یپسر و کاراش مرموزن شناختش کار سخت نیانقد ا یول نجامیهفتس ا

مزد نا یا گهیکه با شخض د حاال ر؟یچرا انقد د یبهش دارم ول ییمنم حسا دمیکه چقد برام مهمه اون فردتازه فهم دمیفهم

چرا انقد سرنوشت من وارونس؟ چرا همه  ؟یا گهیکس د شیباشه و جسمم پ گهید یکی شیذهن و فکرم پ دیاالن با کنم؟یم

 بفهمم که دوست دارم؟  دیچرا من االن با مانیپ یاشتباه؟ چرا برعکس؟  وا یچ

 امدم...  شگرمیگفت: آرا دیمنو د یساله امد داخل و وقت31بایدختر تقر هیفکرا بودم که در زده شد و  نیهم تو

 من آمادم ایب یادامه بده گفتم: اوک نذاشتم

 کردن من شیآمده کرد و شروع کرد آرا لشویسمتمو وسا امد

 

 ظیغل یکامال عرب شیکرده بودم آرا رییتغ یلیکردم خ نهیبه آ یتا باالخر دست از سرم برداشت نگاه دیطول کش یسه ساعت دو

 بایز یول

تخت برداشت و امد  یخوشم امد قشنگ بود معلومه کارش بلد، موهامو فر کرده بود دختره رفت و لباسمو از رو شمیآرا از

  د؟یبپوش نیتونیسمتمو داد دستمو گفت : م

 یبود و اندام یچاک داشت و زر برق نییبلند که از پا یلباس شب مشک هی دمشیتکون دادم که دادش دستمو و پوش سرمو

که گفت: او لل شما  دمیپاشنه ده سانتن گذاشت جلوم و پوش یجفت کفش مشک هیامد، دختره  یبهم م یلیواقعا قشنگ بود خ

 نیشد بایز یلیخ

 که.....  شمیم یبه خودم کردم امشب من نامزد کس ینگاه کل هیبهش زدم  یلبخند

 نشستم سر تخت  نیته بود غمگدختره رف کنهیم یو منو عصب خورهیاسم همش تو ذهنم ول م نیا مانیپ

 باشم؟ چرا؟  یطیشرا نیاالن تو همچ دیچرا من با ؟یرقم زد نطوریمنو ا یچرا زندگ ؟یستیخدا جون چرا ن_

 افتادم  یفالکت نم نیمن به ا چوقتیه یدادیاگه خودتو بهم نشون م یزنده ا یگفتیتو اگه... اگه م ریداداش همش تقص_

 رفتن و امدنا خسته شدم  نیخسته شدم واقعا خسته شدم از ا_

 باال سرم سرمو بلند کردم که.... یحال خودم بودم که احساس کردم کس تو
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 کل** ی**دانا

 

 شده؟  یزیچ ؟یبه به جناب سرگرد، شما که باز امد_

 سم، حنا کجاست؟ پر یبار هزارم م یبا اخم با پارسا نگاه کرد و نشست روبه روش و گفت: برا حامد

 دادم یرو به ک یگیکه م ییحنا نیا دونمیاون روز چقد دختر فروختم؟ من چم یتو یدون یبابا م الیخیبابا سرگرد ب یا_

افسرده  ییجورایساکت و اروم بود  نیهفتس که هام هیاعصابه حامد بود  یرو نیو ا چونهیپ یهفتس مدام م هیاخم کرد  حامد

 دهیپسر جون خبر رس نیرو به پارسا گفت: بب تیبا جد کردیحامد کالفه م شتریب نیا زدیم ینه حرفخورد  یشده بود نه غذا م

 یکن یپس بهتر همکار ستیپشتت ن یکس گهیچون د یایپس بهتره به حرف ب ردنک دایپ هیاروم یکه جنازه اردالن طرفا

حرف همش دروغ و اصال از  نیکه ا دونستیخب حامد خوب م یکه سر اردالن افتاده بود شکه شده ول ییبال دنیاز شن پارسا

 ندارن یاردالن خبر

 لب گفت: بدبخت شدم  ریو ز زیم یسرشو گذاشت رو پارسا

 داد چون پارسا گفت: من جهیبود حرف بزنه که انگار نت دواریام کنهیم کاریپارسا چ نهیمنتظر موند که بب حامد

 به اسم عماد... عماد جبار فروختم یصمن... من اون دختر رو به ......به شخ_

  کنه؟یم یکجا زندگ یگیکه م ینیخب ا_

 دونمینم دیباور کن دونمینم قشویآدرس دق یول یدب نجایهم_

  یهست یعرضه ا یآدم ب ادیزد و گفت : خوبه خوشم م یلبخند محو حامد

  یخبریمعلوم توام ازش ب میوردیهنوز ازش بدست ن یخبر یعنیبا تعجب نگاهش کرد حامد ادامه داد: اردالن نمرده  پارسا

 رفت اتاق اطالعات... عیخارج شد و سر ییزد و از اتاق بازجو یپوزخند

 کنن دایبه مسئولش اسم عمار جبار داد و گفت که براش پ عیو سر 

 هم اطاعت کردن.  اونا

 به از چندتا بوق جواب داد: الو بله مانیو زنگ زد به پ رونیاز اتاق امد ب عیسر حامد

 منم حامد  مانیالو پ_

 شده؟  یزیجانم حامد جان چ_

بگو  نیبه هام میکنیم داشمیپ یول میدیالبته اسمشمو فهم میکرد دایرو پ دیکه حنا رو خر یاون شخص مان،یپ میکرد داشیپ _

 ینیب یخواهرتو م گهید

 سخت افتاد گردنت یکارا یزد و گفت: ممنون حامد همه  یخوشحال بود لبخند مانیپ

 فمهینه بابا وظ_

 دوباره زنگ بزن نیکرد دایپ قیآدرس دق_

 باش حتما_

 خبر بدم فعال نیمن برم به هام_

 باشه برو خدافظ_

 

  ن؟یکرد دایپ شد؟ی: چدیتلفن قطع کرد و رفت سمت اتاق اطالعات رو به مسئولش پرس حامد

  یاریو مادر بخت یساله پدر عرب 29جبار  بله قربان، عماد_

  ن؟یکرد دایپ یخب آدرس چ_

 آدرس  نمیبله ا_

 هم چندان بزرگ نبود.  یبه آدرس کرد چندان دور نبود البته دب یدست حامد داد و حامد برگه رو گرفت و نگاه یبرگه ا و

 هیجبار مهمان یبره که مسئول اطالعات گفت: قربان امشب خونه  رونیاز اتاق ب خواست

  ؟یچه مهمان_

 میدیاونشو هنوز نفهم_

 باشه ممنون_

 نیهام شیکامل گزارش داد و بعد از کسب اجازه از اداره خارج شد و پ انیو جر ئسیر شیرفت پ رونیگفت و از اتاق زد ب نویا

 نداشت...  یروزا حال چندان مساعد نیکه ا ینیرفت، هم

 تو ایپسرا در زد و شهاب در باز کرد و رو به حامد بالبخند گفت: ب هتل و رفت داخل و رفت سمت اتاق دیرس
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  کنه؟یم کاریچ نیداخل شد و گفت: هام حامد

 خوشحال یلیشده خ دایپ دهیفهم یحنا از وقت شیپ نمیببر گهیهمش م یایمرد و زنده شد تا تو ب چارهیاون ب_

 زد و گفت: خوشحالم، االن کجاست؟  یلبحند حامد

 ششیپ مانیتو اتاق پ_

هجوم برد سمتش و گفت: خواهرم،  دیحامد رو د نیکه هام نیسرشو تکون داد و رفت سمت اتاق در زد و داخل شد هم حامد

  شد؟یخواهرم چ

 مشینیب یم میریپسر طاقت داشته باش شب م یزد و گفت: وا یلبخند حامد

 میاالن بر نیخب هم_

 تو یهست ینگران چ میریاستراحت کنم م کمیمنم خستم بزار  میظهر کجا بر 3االن؟ ساعت _

 تخت و رو به حامد گفت: حالش خوبه؟  یگفت و نشست رو یباشه ا نیهام

 دوارمیام_

  ؟یدونینم یعنی_

 قینه دق_

اخم  نیهام دید یوقت مانیسرش آماده پ ییکه بال کردیاخم کرد همش دلش شور خواهرش رو داشت همش احساس م نیهام

نکن  تیمسموم اذ یانقد خودتو با فکرا ستادهیکه سر و مور گنده جلوت ا شینیب یم میریبسه شب م نیبابا هام یکرده گفت: ا

 پسر 

 مانیهمش دلشوره دارم پ_

 نباش اون حالش خوبه یزینگران چ_

 دوارمیام_

 

بهتر و  انین حامد قبول نکرد و گفت یول انیاصرار داشتن که ب یهرچ نیریبود که پسرا آمده بودن پوپک و ش 1حدود  ساعت

 دخترا بمونه. شیقرار شد سپهر پ

به عمارت جبار خواستم  دنیبعد رس قعهید5کردن بودن شدن و رفتن به آدرس مذکور  هیکه کرا ینیپسرا سوار ماش خالصه

 بود جلوشون سد کرد و گفت: کارت ورود ستادهیکه دم در ا یوارد شن که شخص

 وارد شدن رو داد.  یمرد قانع شد اجازه  یخودش به مرد نشون داد و وقت یسیکارت پل حامد

که خواهرشو  گشتیم یبه اسم عماد جبار یشتاب زده رفت داخل و دنبال شخص نیشدن، هام ادهیرو پارک کرد و پ نیماش

 بود.  دهیخر

اشاره کرد و گفت :  زدیبا چند نفر حرف م بود و داشت ستادیکه ا یاونجا بود سوال کرد و اونم به شخص ییاز خدمه ها یکی به

 آقا عماد هستن شونیا

نکرد صداش  یتوجه ا یگفتن ول یم کیکه بهش تبر دیه دورش بودن شن یافراد یشتاب زده رفت سمتش صدا نیهام

 عماد جبار؟  یزد:آقا

 ن؟یچشم تو چشم شد و با تعجب گفت: بله با من بود نیسرشو بلند کرد و با هام عماد

 رمیلحظه وقتتون بگ شهیمبله _

 شناسم؟  یو گفت: من شما رو م منیکرد و امد سمت ها یعذرخواه هی عماد

 یفکر کنم خواهرم رو بشناس یول ریمن رو خ_

 باال رفته گفت: خواهرتون؟  ییبا ابرو عماد

 درسته؟  نیدیبه اسم پارسا خر یبله خواهرم شما خواهر من رو از شخص_

 منظورت اون دختره حناست؟ _

 آره اون خواهر منه_

 با تعجب نگاهش کرد و گفت: اما چطور امکان داره؟ من از کجا باور کنم عماد

 دارن فیاالن زندان تشر گهید یکارا یو کل ییکه پارسا به جرم آدم ربا ییحامد امد و گفت: از اونجا نیح نیهم در

 فهممیقعا حرفاتون نمشد و گفت: من وا رهیبه حامد خ جیگ عماد

 اشاره داد نیو به هام م،ییآقا نیوقته دنبال خواهر ا یلیاورد و گفت: سرگرد مهرانفر هستم ما االن خ رونیکارتشو ب حامد

 االن اون دختر کجاست؟  دیو بهمون بگ دیکن یشماست پس لطفا با ما همکار شیپ میدیماجرا فهم یبعد از کل و

 من بابتش پول دادم شهینم نیاخم کرد و گفت: اما ا عماد
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 یفقط بگو خواهر من کجاست بگو لعنت دمیمن دوبرابر م یهرچقد داد ؟یگفت: چقد داد یعصب نیهام

 گفت: آروم باش نیرو به هام حامد

باالست  یگفت: اون دختر االن طبقه  یدو نفر ول نیا یشک داشت به حرفا یاالن کار درست و از طرف دانستیبود نم جیگ عماد

 اتا.... و 

طبقه  دیافته رس یهر لحظه امکان داشت با کله ب رفتیچنان پله هارو باال م نیخورد ،هام نیشتاب هام دنیحرفش با د ی ادامه

 متوقف شد ییبهش که با صدا دیباز بود رس مهیکه درش ن دیرس یباال اتاقا رو گشت و گشت تا به اتاق

 افتادم یفالکت نم نیمن به ا چوقتیه یدادیاگه خودتو بهم نشون م یزنده ا یگفت یتو اگه، اگه م ریدادش همش تقص_

 رفتن و امدنا خسته شدم نیشدم واقعا خسته شدم از ا خسته

حنا سرشو باال گرفت و با  دهیتخت دراز کش یرو دیرو د زشیاز چشمم افتاد و آروم وارد اتاق شد خواهر عز یگوله اشک نیهام

 لب زمزمه کرد: داداش ریشد ز ریامد سمتش خ یکه م یتعجب به شخص

  نهیب ین نطوریتو رو ا رهیبم منتیجوابشو داد: جان دادش ها نیهام

 و در آغوش گرفت و محکم بغلش کرد دل تنگ بود دل تنگ..... زشیرو گفت و رفت خواهر عز نیا

 

 **حنا**

 

شدم  یاالتیواقعا خ دیشدم شا یاالتیخ کردمیاحساس م شمهیکه االن پ شدیاصال باورم نم رونیآغوش داداشم امدم ب از

 گهید یعنیتموم شد؟  امیبدبخت گهید یعنیداداش؟  یشمیواقعا پ ای شمیم یاالتیصورتش و گفتم: دارم خ یدستمو گذاشتم رو

  ؟یسراب ایآره داداشم؟  شتم؟یمن پ

 چوقتیه چوقتیه زارمیتنهات نم چوقتیه گهید میواقع یزد و گفت: نه عشق من  واقع یلبخند نیهام

 بهش زدم و گفتم: داداش یلبخند

 جانم_

 بزو باهم ازدواج کنه خوادیعماد م_

 زمیعز زارمیاخم کرد و گفت: مگه من مردم نم نیهام

 مونهیامشب نامزد_

 جشن انجام شه نیا زارمیتو ناراحت نباش من نم_

 ... گهیچشم م یبگ دیگفتم با یهرچ گهیداره م تیبه من حس مالک گهیم دهیمنو خر گهیاون م دهیاما اون من رو خر_

 نگران نباش شتمیپ نجامیگلم من ا زارمی،من رو بغل کرده و گفت: من نم ختنیبزنم و اشکام ر ینتونستم حرف گهید

دوست  یلیآغوش خ نیداشتم ا اجیکه االن تو آغوشش بودم احت نمیداشتم به هام اجیاحت میگاه بچگ کهیداشتم به ت اجیاحت

 ....چوقتیتو رو خدا ه رشیازم نگ چوقتیه ایخدا کنهیدارم آرومم م

پسره  نیگفت: بب نیبه در خورد و عماد وارد شد و با اخم امد سمتمو و دستمو گرفت و کشوند طرف خودش و رو به هام یا تقه

 مونه  یدختر فعال مال منه پس مال منم م نیا

  یگفت: خفه شو اون خواهر منه لعنت یعصب نیهام

 دمشیبهت م یپولمو داد یپس وقت ش؟یخوایطرفم که عماد جلوشو گرفت و گفت: خواهرته؟ م ادیب خواست

 سمیو چکشو در اورد و گفت: بگو چقد بنو بشیدست کرد تو ج نیهام

 ونیلیم151پوزخند زد و گفت :  عماد

  ؟یبا تعجب نگاهش کرد و گفت: چ نیهام

 ببرش  ایب یدادم هروقت پولمو داد ونیلیم151خواهر تو یه من جاآر ؟یشاخ در اورد ه؟یکرد و گفت: چ یکیخنده کوچ عماد

 امتیبه ق داریلب گفت: د ریبرد و ز رونیزد و دستمو گرفت و با خودش از اتاق ب یپوزخند

 نبود.  نیاز هام یخبر یول کردمینداشت همش پشت سرمو نگاه م دهیفا یبکشم ول رونیدستمو از دستش ب خواستم

 یتونه جور کنه پس فعال هرچ یپول نم نیسال هم ا هیدختر اون به اصطالح دادشت تا  نیو رو کرد بهم و گفت: بب ستادیا هوی

 چشم ،حاال هم مثل دختر خوب با من همراه شو  یبگ دیچون و چرا با یب گمیم

 لیس میقرار گرفت دیتو د یقتو میرفت نیینزدم اونم دستمو دور بازشو انداخت و راه افتاد ،از پله ها پا یکردم و حرف اخم

چرا من  کنه؟یم کاریچ نجایا نیخدا ا یوا مانیهمه آدم چشم خورد به پ نیا نیجمع ب یبود که به سمتمون حواله شد تو قیتشو

 شد؟یمن از تو جدا م یزندگ دیچرا با مانیپ یبودم بهش وا رهی. پر از غم خیپر از دلتنگ دانقد بدبختم ،نگاهش پر از تعجب بو

 چرا؟



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 163 

 

 

هنوز  دمید مانیکه پ کردمیمن همش به اون لحظه فکر م یگفت ول یبهمون م کیتبر دیدیکه ما رو م یو هر ک نییپا میدیرس

 چشماش جلوم بودن اصال حواسم به دور اطراف نبود  

 تونم شاد باشم؟  یچرا سرنوشت من انقد مسخره شده ؟ چرا نم شدمیم دهیتوسط عماد کش فقط

 ه؟یعماد بهم داد به خودم امد و رو بهش گفتم: چ که ییتکونا با

 کنمیبود؟سه ساعت دارم صدات م یاخم گفت: حواست کدوم گور با

 کنم یبهت معرف دینفر رو با هی میبر ایشد و گفت: ب الیبهش ندادم اونم ببخ یجواب

با مرده برخورد کرد و  یمیصم یلیو عماد سالم کرد و خ ییخانم و آقا هیاجازه صحبت بده کشوندم و برد سمت  نکهیا بدون

 نیخوشحال شدم امد یلیگفت: خ

 یمرغا شد یخوشحالم آخر قاط یلیمنم خ_

 میما هم دم به تله داد گهیزد و گفت: خب د یلبخند عماد

 یکن ینم یگفت: حاال معرف مرده

 اهاچرا خانم که حنا خانمن و _

 یعمو یجا ییجورایدوست پدرم  نیو خانمشون بهتر یاحیر یآقا نمشویکرد بهم و به آون آقا و خانم اشاره کرد و گفت: ا رو

 برام کنهینداشتم رو پر م

 بله خوشبختم_

اون  نمیدوست داشتم بب یلیو گفت: خ دمیکشوندم سمت خودش و بوس دمید هویودست بهش دادم و  یاحیرو کرد به خانمر و

 زمیعز یخوشگل یلیحق داشت تو خ دمیفهم دمتیحاال که د هیکه دل عماد برده ک یکس

 زدم و گفتم: ممنون شما نظر لطفتون یلبخند

 

 

شدن کجا رفتن  یچ دونمیاصال نم دمیو نه داداشم د مانیهم نه پ گهیکرد و د یآدم من رومعرف یاون شب عماد به کل خالصه

که اصال بهش  یزن کس شمیم شهیم ینطوریمن هم یزندگ یعنی؟یداداش پول جور کنه اگه جور نشه چ دوارمیرفتن؟ام یعنی

 واقعا؟ ست؟چرایمن شانس ن یخدا چرا تو زندگ یمن خراب شه وا ید زندگیخوب شده با یعالقه ندارم؟ چرا االن که همه چ

 رسمیرو م یکیگوشم گفت: شب حساب تو  ریعماد که ز یصدا با

 اصال به من چه من رو کشوند و دنبال خودش برد رو بهش گفتم: چخبرته؟ الیخیب دمیخودم امدم منظور حرفشو نفهم به

 سرمون  ریخ میشام بخور میبر یخوایم_

 خب بگو_

 افت یو گفت: فقط راه ب کردینگام م زاشتشونیهم م یرو تیعصبان یکه از رو ییو دندونا دیشد یو با اخما ستادیا

و عماد بلند رو به جمع  میستادیو باال ا میبودن،من و عماد رفت دهیکه چ یگبزر زیسمت م  میحرف باهاش راه افتادم و رفت بدون

 دیبشن لطفا٬دنتونیواقعا خوشحال شدم از د نیخوش آمد یلیخ یلیگفت: خ

و رو  دیکش رونیرو رو برام ب یو مهمانا هم مشستن و بعد عماد صندل ننیها اشاره کرد که بش یگفت و دستشو به صندل نویا

 بانو دییبهم گفت: بفرما

نشستم اونم نشست و برام انواع اقسام غذا ها رو جلوم گذاشت و گفت: هر کدوم دوست  الیخیب یلحنش تعجب کردم ول از

 بردار عشق من یدار

 گفتم: ممنونم زدم و  یهمه چشمشون به منه منم از سر اجبار لبخند دمیلحظه چشم افتاد به مهمانا که د هیتا ابروم رفت باال  هی

 غذا شدم...... دنیمشغول کش و

 

مبل و  یکه نشسته بود رو مایبود مهمانا کم کم رفتن من که خسته بودم رفتم سالن که چشمم خورد به ه 12ساعت  خالصه

د نبو یتو جشن؟ بودش اصال؟ اگه هم بودش که من اصال حواسم به مهمان دمیچرا من ند نویوا ا دادیداشت مچ پاشو ماساژ م

 یتو مهمان دمتیند یخانم کجا بود ماینشستم و گفتم: به ه ششی،رفتم پ

 یدید ینم دمیبا یهمش ور دل دادش من بود یوقت گهیبهم انداخت و گفت: بله د یدار ینگاه معن هی

  ؟یابراز وجود کن هی یایب یتونست ینم یعنیوا خب _

 نچ سرم شلوغ بود جون تو_

 زدم و گفتم: اها پس خانم سرشون شلوغ بود یلبخند
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 بله_

 یم تیو از خوشگل کردنیم فیدهنشون باز موند همش ازت تعر دنتید یکه دوستام وقت یدون یحنا نم یبا ذوق گفت: وا هوی

 گفتن 

 ستماااایخوشگل ن دیگیانقدا هام که م_

  یچرا هست_

 دیشا_

 کارت دارم  ایت: بکه داشت رو بهم گف ییامد طرفمون و با اخما عماد

 تا ابروش داده بود باال فکر کنم از لحن داداش جونشون تعجب کردن.  هینگاه کردم که  مایه به

 رفتم دنبال عماد، در اتاقش و باز کرد و رفت داخل منم رفتم داخل  الیخیب

 ببند در رو_

  ؟یبستم و گفتم: بله؟ کارم داشت در

 یخوب بوده نبوده کال من کار تونیوضع مال ینداشت یخانواده داشت یبود یک نکهیبه گذشتت ندارم ا یحنا من کار نیبب_

گوش  دیبا گمیکه م یپس هرچ دمتیکه من جات پول دادم و خر یهست یکس یمن یباهاش ندارم االن برام مهمه که تو برده 

 یکن

 کردم یکه گفت یمن که هرکار_

 ستیاصال مهم ن هیک نکهیچشمت فقط به اون پسره بود ا نییپا میها امداز پله  مید نه ، تو جشن که اصال حواست نبود وقت_

 هیبفهمن الک خوامینم ستیما ن نیب یحس چیبفهمن ه هیبق ادیمهمه که خوشم نم نیا

 برم دیاگه داداشم پول جور کنه که با یباالخره که چ_

 میکنیم یفکر هیزد و گفت: اگه، به قول تو اگه جور کنه براش  یلبخند

 کنم؟  کاریخب االن چ_

  میهمه مثل عاشق معشوقا برخورد کن یجلو دیبا_

 باشه _

  یبخواب یتون یخوبه حاال م_

 که گفت: کجا؟  رونیبرم ب خواستم

 برم اتاقم_

  یخوابیم نجایا گهینه د_

 اما... _

  ؟یوسط حرفم : اما چ دیپر

برم لباسامو  دیفقط با ،یچیگفتم: ه نیحرفا بخاطر هم نیو ا دمتیبگه خر یدوست نداشتم ه مینداشتم بگه از طرف یزیچ

 عوض کنم 

 یدونیاز ربع ساعت طول بکشه خودت م شتریبرو ب یاوک_

 باشه_

 شیو صورتمو با صابون شستم کل ارا ییرفتم اتاقم و لباسمو عوض کردم و رفتم سمت دست شو عیو سر رونیاتاق امدم ب از

گفت:  دمید یاز اتاقش خارج شد وقت دمیکه عماد د رونیراحت شدم بعد از حشک کردن صورتم از اتاق رفتم ب یپاک شد آخ

 داخل ایدنبالت ب امیخواستم ب یکرد رید

که بهم  نیبودم هم دهینداشتم بقول خودش خر یخب چاره ا یاون بخوابم ول شیپ دیبا شدیباهاش داخل اتاقش ،باور نم رفتم

 ... هیلیتعرض نکرده خ

شدم و  الیخینداشتم بگم پس ب یزینزدم چون چ یو از پشت بغلم کرد حرف دیتخت و عمادم دارز کش یرو دمیکش دراز

 .دمیچشمامو بستم خواب

 

 

که با  دمیرو د مایه نییشدم عماد نبودش مهمم نبود بلند شدم و رفتم دست و صورتمو شستمو و رفتم پا داریب یوقت صبح

 ریسالم صبح بخ یگفت: وا دمید یوقت رفتیعجله داشت م

  ؟یچخبر؟ چرا انقد عجله دار ریسالم صبح توام بخ_

 شده  دمیاالنم د رمیکالس دارم کالس زبان م_
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 برو یزدم و گفتم: اوک یلبخند

ون تنگ گفتم پوپک چقد دلم براش یاندازه ،آخ یپوپک م ادیدختر واقعا جالبه کاراش من رو  نیو رفت ،ا دیو صورتمو بوس امد

 جون باعث شد از فکر خارج شم.  الیل یهم پوپک تو فکر بودم که صدا نیریشده هم ش

 چقد سپرد مراقبت باشم یدونیصبحانه بخور عماد رفته شرکت نم میبر ایب زمیزد و گفت: عز یکردم که لبخند نگاهش

شده بود  دهیصبحانه چ یکه اونجا بود کل ینفره ا 6 زیم یزدم و دنبالش رفتم سمت آشپزخونه ،بزرگ بود نشستم رو یلبخند

  ییکاکائو و چا ریو آب پرتقال و ش ریگوجه شکالت و ش اریخ ریبود کره مربا پن یهمه چ

 یجونم انگار نشسته پا الیبرداشتم و خوردم ل کمیوقت ود شکالت صبحانه نخورده بودم  یلیکدوم بخورم چون خ دونستمینم

 . الیخیشدم و شکالت ب یفنجون و و مشغول چا یتو ختمیر یچا کمیزول زده بود بهم  نطوریهم یویت

 

عماد امد سمتمون و  میکردینگته م یویت میجونم داشت الینبود من و ل مایاز ه یهنوز خبر یبود که عماد امد ول 2حدود  ساعت

  یگفت: سالم مام

 و گفت: سالم خانمم دیو گونمو بوس امد

  زمیعز یزدم و گفتم: سالم خسته نباش یافتادم لبخند شبشید یحرفا ادینگاهش کردم تازه  باتعجب

  یمرس_

 یسرحال ش یبخور ارنیتا برم بگم برات آب پرتقال ب نیجون بلند شد و رو به عماد گفت: پسرم بش الیل

 کجاست؟  مایرفت و عماد نشست رو بهم گفت: ه الیل

 واال صبح رفت کالس زبان_

 دوست داره یلیکالس ،زبان خ رهیاها اره م _

  اد؟ینم2ساعت _

 کالس داره4نه تا _

  شه؟یهمه خسته نم نیاووو ا_

  یاز خودش بپرس دیبا گهیاونو د_

 عماد.  یجون امد و آب پرتقال داد به عماد و نشست مبل کناره  الیفاصله ل نیهم تو

 مامان  یآب پرتقال خورد گفت: مرس یوقت عمادم

 خواهش پسرم_

 ومد؟یکرد و رو به مادرش گفت: پدر ن کیمرمو و منو به خودش نزددستشو انداحت دور ک عماد

  ادینه هنوز گفت فردا م_

 اها خوبه_

 گفتم: مگه پدر کجان؟  ارمیپدرش؟ رفته کجا؟ نتونستم طاقت ب کردمیتعجب به حرفاشون گوش م با

 شیرفته ک یسفر کار هینگام کرد و گفت:  عماد

 رفتن؟ یک ش؟یک_

 شهیم یدو سه هفته ا بایجون جواب داد: تقر الیل ندفعهیا

 نطوریاها که ا_

 بود؟ پدرش نبود؟  یکه پارسا گفت پدرش ک یتو فکر پس اون مرد رفتم

 زد بهم که از فکر خارج شدم گفت: اون پدرم نبود عماد

 ذهن خوند نیا با

 نخوندم_

  کنم؟یکر مف یمن به چ دیحرص نگاهش کردم مطمئنم خونده وگرنه اون از کجا فهم با

 کنهیفکر نم یبه چ کنهیفکر م یطرفم به چ فهممیامد گفت: گفتم که من م صداش

 یخونیتو ذهن م_

 خونمیزد و گفت: نه نم یلبخند

 یخونیچرا م_

 میبگرد کمی میحاال هم بلند شو برو آماده شو بر یتو بگ یباشه هر چ_

 جون کجا رفت؟  الیل یکجا؟ ا رست میبگرد_

 رفت تلفن جواب بده نیکردیفکر م نیشما داشت یشهر بهت نشون بدم، ماردمم وقت میبر_
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 اها باشه _

 یشدم موهامو باال بستم و کاله الیخیهوا گرمه ب دونستمیچون م یسرم بزنم ول یخواستم روسر دمیاتاقم و لباس پوش  رفتم

  ن؟یریجون امد و گفت: ا کجا م الیکه ل میبر میاستبلند شد و خو دمید یعماد وقت نییرفتم پا رون،یسرم گذاشتم و رفتم ب

 تو خونه دیمادر حنا پوس میبگرد کمی میگفت: بر عماد

 شهیکه نم نطوریا نیبعد بر نینهار بخور نیایحداقل ب_

 ستینه مادر من که گشنم ن_

  ؟یگرسنه ا زمیعز یرو کرد بهم و گفت: تو چ عمادر

 رمینه من س_

 دیباشه پس مراقب خودتون باش_

 باشه خدافظ_

 عماد شدم و راه افتاد..... نیو سوار ماش میرفت

 

 شو ادهیپاساژ نگه داشن و رو بهم گفت: پ هی کینزد

 چرا پاساژ؟ _

 یکن دیخر ارمتیگفتم ب نیکردن دوست دار دیپس کجا؟ شما خانما که خر_

 ! یا خب در مورد خانما اطالعات دار_

 شو ادهیحاال پ دونمیم گهیآره د_

 بود...  یپاساژ بزرگ م،یشد و با هم وارد پاساژ شد ادهیشدم و اونم پ ادهیپ

 

 بعد دوساعت

 

 یدینموند که نخر یزیچ گهیبابا د میبر ایب دیخر میایمن غلط کردم گفتم ب_

  دااااایخر میایب یخوبه خودت گفت یزنیبابا چقدر غر م یا_

 کردم یمن غلط اضاف_

 االن دستش پر شده از جعبه دمیخریامد م یکه به چشمم م یو هرچ میگردیم میدوساعت دار چارهیگرفت ب خندم

  ؟یخوایکت شلوار افتاد رو به عماد گفتم: تو لباس نم هیکه چشم به  رمیکفش بگ خواستمیم

 تو رو خدا میبر اینه من غلط بکنم ب_

 ادیبنظرم بهت م نیا میبر اید نشد ب_

 دیاریب شونیا یرو برا هیآقا اون کت شلوار توس دیو رو به فرشنده گفتم: ببخش میو وارد مغازه شد میرفت باهم

 ارشیبه عماد اشاره کردم اونم سرشو تکون داد و رفت که ب و

  کار؟یچ خوامیمن اتاقم پر لباس دختر کت شلوار م خواماااایگفت: نم عماد

 خونمیاز چشمات م دونمیمن م یخوایم_

 حرفا  نیو ا یخودتنگام کرد که مثال خر  نیهمچ

گوشه  هیو جعبه هارم گذاشتم  کیکت اورد و داد دست عماد منم به زور فرستادمش اتاق پرو که بپوشش اون پالست فروشنده

 از مغازه

 یلیخ ادیانقد بهش ب کردمیبعد در اتاق پرو باز کرد چشم که افتاد بهش  شاخ در اوردم اصال فکر نم قعهیپنج د هی بایتقر

 میخریرو م نیهم یشد یعال یگفتم: وا جانیشده بود با ه بیخوشت

 گهیآره بخر پول مفته د_

 ازش رفت.  ونیلیم273 کیبدبخت فکر کنم تا االن نزد دمیحرفش خند به

 برمیرو م نیهم_و رفت سمت فرشنده و گفت رونیاتاق امد ب از

 بله مبارکتون_

  شه؟یچقد م_

 ونیلیم1نداره  یقابل_

 که..... رونیب میمتش و بعد از پرداخت از مغازه زدکارت گرفت س عماد
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  مانیو سپهر و شهاب و پ نیریخورد به پوپک و ش چشم

 !!!ستیبراشون مهم ن دمیافتادم شا یانگار نه انگا من به چه فالکت دنیخندیو م گفتنیم کردمیتعجب نگاهشون م با

  کنن؟یآزاد کردن من م یبرا یاصال تالش ؟یچیه یعنیواقعا من براشون ارزش ندارم؟  یعنیخوش بودن  مانمیو پ شهاب

بودن  نایخوشن هم التیفام نمیب یپوزخند زد و گفت: به به م هیعماد امد سمتمو و نگاهمو دنبال کرد  کردمیغم نگاهشون م با

 زمیعز ستنیکه اصال به فکر تو ن نایا ؟یزدیم نهیکه انقد سنگشونو به س

نزد  یسرد نگاهم کرد و حرف یلیخ دمیکه پوپک د میبچه شد کیدنبال خودش کشوند نزدنداشتم بگم دستمو گرفت و  یحرف

 حناااااا گفتیم جانیبا ه دیاالن با شناختمیمن م یاون پوپک

 کردم؟  یرییاصال مگه من تغ شهیاصال نشناختم؟ مگه م دینگاه سرد کرد شا هی یچ اما

 مثل اونا شمیدوستم ندارن پس من چرا داشته باشم؟ منم م نایگذشتم اگه ا ششونیاخم از پ با

 بزاره تو حال خودم باشم!  دیفکر کرد با دیبود شا بیعج زدینم یحرف چیو حرکت کرد ه میشد نیعماد سوار ماش با

بعد از سفارش  م،یداخل و نشست میو رفت میشد دایبود با هم پ کیشاپ ش یکاف هیدور اطراف نگاه کردم  ستادیبعد ا کمی

 امد  رتیگ یچ یپول بند رو تمام کرد یکرد دیهمه خر نیدادن گفت: خب خانم ا

 شد؟  یچ یدید یگفتم: واااا دمیکفش افتادم که نخر ادی تازه

  ؟یتعجب گفت: چ با

 دمیکفش نخر_

 کفش شو باشه  الیخیب یدوست دار یلهم کنه گفت: جان هر ک ادینگام کرد گفتم االن ب نیهمچ

 خوامینچ من کفش م_

 زد و گفت: پول ندارم یحیمل لبخند

 ندارم گهیگرفت مرد گنده م خندم

 تو روز روشن دروغ؟ ازت انتظار نداشتم_

 داشته باشم قهر نکن دیجفت کفش شا هیو گفت: حاال واسه  دیگفتم و سرمو برگردوندم خند نویا

 شد حرف حساب نیکردن و لبخند زدم و گفتم: ا نگاهش

قبلم نبود عماد خوب بلد بود منو از فکر  قعهیچند یاز ناراحت یخبر میدیو خند میگفت یو کل نیفارشات اوردن و خوردس خالصه

  ارهیدرب یو ناراحت

کرد،  دایبشه بهش عالقه پ دمیبشه باهاش سر کرد شا دیشا هی،عماد پسر خوب دمیرفت بچه ها رو د ادمیبود که کال من  یطور

  شه؟یم یچ مانیوسط پ نیا یول

 ....کردنیم یکه اصال نداره.... اگه داشت که تا االن کار یبهم عالقه داره در صورت کنهیفقط ادعا م ستیاصال به فکر من ن اون

 

 . یشهرباز میکردم االن امد یو چون من هوس شهرباز میگشت یکل خالصه

افتادم رو له  یموضوع ادی. کردمینگاه م دنگذرونیدغدغه داشتن خوش م یکه ب ییو به مردما یصندل هی یرو میبود نشسته

 گمیعماد گفتم: م

 بود؟  ینگام کرد ادامه دادم: اون اگه پدرت نبود پس ک یسوال

 مهمه؟ _

 خب دوست دارم بدونم_

 کنه ینفر که خواستم نقش پدرمو باز هی_

  ؟یدیچرا منو خر_

 بهت که گفتم_

 مگه ازدواج بده؟  یکن دایکه بنظرت خوبه رو پ یکی یرفتیفقط بخاطر ازدواج؟ خب چرا نم یعنی_

 رو ندارم تیمسئول یفقط من حوصله  ستینه بد ن_

 یکنیازدواج م یخب االن که دار_

 رمیطالق بگ تونمیم یآره ول_

 ؟یچ یعنی_

چون مادرم انتخاب کرده بود  رفتمیتا آخر باهاش م دیکرد اگه خواستم اونارو انتخاب کنم با یدختر بهم معرف یلیمامانم خ نیبب_

به  نکهی،خالص ا خوامیکردم و اون رو م دایرو پ یکیبگم نه ، انقد اسم دختر جلوم اورد که مجبور شدم بگم که من  تونستمینم

 کردم دایپارسا رو پ دمتو برخوردم البته شانس اور
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 االن زندان؟  یدونیم_

 دونمیرو م زایچ یلیآره من خ_

  ؟یخونیرو هم م ندهیآ یبلد یذهن خون نکهیاز ا ریا شما غ_

 زد و گفت: آره یلبخند

 بپرسم؟  گهیسوال د هی شهیخوبه، م_

 مگه بازم مونده؟ بپرس_

  شه؟یم یچ یبعد که طالقم داد_

  ؟یچ یعنی_

 برم؟  یزاریم نکهیا یعنی_

  ؟یندار سانسیمگه ل ،یکنیخودم کار م شیپ یمون ینه م_

  ؟یدونیتعجب گفتم: تو از کجا م با

 گهیخب د_

  ؟یاگه داداشم پول جور کرد چ_

 کنمیم یفکر هیواسه اونجاشم _

 بهش؟  یدیمنو م_

 ارهیآره اگه پول ب_

 میستیندار ن یدونیحتما م یهمه اطالعات دار نیتو که ا_

  ست؟؟ین بیعج کمیحساب تو خارج از کشور خب  هی یبرا یو بفرست یهمه پول جا به جا کن نیا یاگه بخوا یول دونم،یم_

  کنه؟یم کاریخب پس داداشم چ بیچرا عج_

  دونمینم_

 رفته؟؟؟  ادشیمنو  هیاونم مثل بق ای کنهیم یکنه؟ اصال تالش کاریچ خواستیم نیموضوع فکر نکرده بودم واقعا هام نیبه ا اصال

 خونه  میبر ایعماد از فکر خارج شدم: ب یصدا با

 تکون دادم و باهاش همراه شدم..... سرمو

 

 پدر یگفت: امد دشیبرخوردم عماد تا د یسمت سالن که به مرد میخونه رفت میدیبود که رس9حدود  ساعت

 پدرن؟  شونیگفت و رفت سمتش، ا پس ا نویا

 سال داشته باشه  51755 خوردیداشت و پوست برنزه بهش م یبود قد بلند بیخوشت

 حنا خانمن که براتون گفتم شونیعماد از فکر خارج شدم و حواسمو جمع اون کردم که گفت: پدر ا یصدا با

 نگاهم کرد و گفت: سالم دخترم مرده

 سالم_

 خان رجیپدرم هستم آقا ا شونمیرو بهم گفت: ا عماد

 گفتم: خوشبختم من

 نبود !!! یول گهیم یاسم عرب هیمن فکر کردم االن  یچه اسم رجیا

منم که کال کارم  گفتیم زیواسه پدرش عمادم بهش چ کردیهمش خودش لوس م مایه میباهم حرف زد یو کل مینشست خالصه

 فقط خنده بود. 

  م؟یبگذار نیما گرسنه سر بر بال یخوایخانم گفت: خانم م الیرو به ل رجیچقد گذشت که آقا ا دونمینم

 ننیپچ زیم گمیش کردم االن مخاک عالم پاک فرامو یو گفت: وا دیخانم از جا پر الیل

 ؟یرفت بپرسم چطور با عماد آشنا شد ادمی میحرف زد یرو کرد به من و گفت: خب کل زجیگفت رفت سمت آشپزخونه آقا ا نویا

  کنن؟یم یخانوادت کجا زندگ

رو به  یهمه چ گهیم طونهیش کردیخونسرد داشت نگام م یلیبه عماد کردم که خ ینداشتم بگم نگاه یزدم واقعا حرف یلبخند

 شششیکمکم کنه ا کمی کنهیباباش بگم نگاه اصال تالش نم

 میگفتم: تو راه آشنا شد دیکه به ذهنم رس یزیچ نیبگم اول یفکر کردم که چ کمی

 با تعجب گفت: تو راه؟  مایه

  نیزم یبعد آقا دادشت بدو بدو امد و محکم زد بهم که منم پهن شدم رو رفتمیم ادهیمن داشتم پ گهیآره د_

  ؟یدییدو یم یرو به داداشش گفت: داداش واسه چ مایه
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 کردمیداشتم ورزش م_

 اها _

 کرد سمتمو و گفت: خب بعدش؟  مارویه

 بعدش عماد تو بگو_

 یچکاب هی مارستانیبردمش ب دهیصدمه د دیدر اورد منم گفتم شا یباز یکول کمیخانم  نیا گهید یچیزد و گفت: ه یلبخند

که معلوم  نطوریشد ا دایندارن بعد اون رفت و منم رفتم که دو سه روز بعد سر کلش پ یازش که مشخص شد مشکل میکرد

کارکنا دوست بوده انگار  یکیاونجا هم با  گهید دهیرو م فیشرکتم و ک ادیم محنا ه زارمیجا م مارستانیپولمو تو ب فیبود من ک

 انیحنا خانمم م رونیب رمیکه با بچه ها م یکه من چندبار شهیم نیا

 خدا  یسر هم کرد وا یهاااا نگاه چه داستان کشهیعماد خوب ذهنش کار م نیخندم گرفت ا مییجورایدهنم باز موند  یعنی

 با هم خب دخترم از خانوادت بگو نیداستانا داشت  نطوریگفت: که ا رجیا آقا

و مشغول شام خوردن  زیسر م میو رفت دمیکش یخانم امد و گفت شام حاضره نفس راحت الینداشتم از شانس خوبمم ل یحرف

 .میشد

 

 کل* ی*دانا

 

 یحت نیهام وردهیحنا رو ن نیچرا هام دهیشده هنو نفهم یعصب دیحنا رو با اون پسر تو پاساژ د یبود از وقت شونیپر مانیپ

که داشت  نیمن و با شدت در باز کرد  و رو به هام یسمت اتاق هارفت  یعصب مانیپ یحنا ازش ببرشد  ول یدرباره  ذاشتینم

 حرف بزنم تباها حوامیگفت: م کردیبا تلفن صحبت م

 گفت: چته تو؟  مانیقطع کرد و رو به پ زنمیبعد بهتون زنگ م هیتلفن با  نیهام

  ؟یوردیچرا حنا رو ن_

 که هست امن  ییفعال جاش اونجا دونمیدست منه من م ارشیاخت یخواهر من دار کاریابرشو داد باال و گفت: تو چ نیهام

 دمشیچون من د هیبابت راض نینگو که از ا کنهیازدواج م گهید یمرد هیاون داره با  یبلند گفت: د آخه لعنت یبا صدا مانیپ

  ش؟یورد ویچرا ن یگیچرا بهم نم دمیتو چشاش د یتینارضا

 خوادی..حاال هم پولشو م یادیاونم با پول ز دهیخواهر منو خر یگیکه م ین مرداو گمیباشه م یبدون یخوایگفت: م یعصب نیهام

 جورش کنم کنمیم یمنم دارم سع

  ؟یبد یتونیاخم کرد و گفت: چقد پولش؟ چقد که تو نم مانیپ

 ونیلیم 151_

  ده؟یخر ونیلیم151اون حنا رو  یعنیبا تعجب نگاهش کرد گفت:  مانیپ

 آره_

 کنمیبگو من کمکت م یاگه هم ندار یکرد و گفت: خب تو که دار یاخم مانیپ

  کنن؟یبنظرت شک نم ؟یدب ارمیو ب رونیبکشم ب ونیلیم151 تونمیمن چطور ن ستین یراحت نیبه هم_

 خب آره خطرناک  اها به حامد بگو_

 شه تیاذ نیاز ا شتریب خوامیهست نم ریدرگ یکاف ینه اون به اندازه _

کمکش  دیبا یول ارهیب رشیگ خوادیچطور م نیهام دونستیبود م یادیواقعا پول ز میاز طرف دادیقد نم ییفکر ش به جا مانیپ

مال اون  زارمینم یول دوزدمتیشده م زارمیشه با خودش گفت: نم یا گهید یعشقش مال کس یدست یبزاره دست دیکنه نبا

 مزارمین یش اروی

 

 **حنا**

 

 که عماد گفت که همه رو از دست داده دیدوباره از خانوادم پرس شبید گذرهیاز امدن پدر م یهفته ا هی بایتقر

خوبه  یلی... گشتن با عماد خمیو عماد بر مایقرار شد با ه یواسه عروس دیخر میبر میخوایحرف منم خالص کرد امروزم م نیا

 خب سخته...  یه بشناسش ولآدم دوست دار هیبیدوست دارم باهاش باشم آدم عج دایچرا جد دونمینم

 حنا چقد خوشحالم یدونینم یعماد امد وا میبر ایداخل و با ذوق گفت: بدو ب دیپر مایاتاق زده شد و ه در

 چرا؟  ؟یسرم کردم و گفتم: خوشحال کالهمو

 شه یگریداداشم چه داماد ج یوا رمیبگ یداداشم رخت داماد یبرا رمیفکر کن من دارم م گهیباحاله د یلیخب خ_
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 نمیبب نمویهام یزدم بهش چقد منم دوست داشتم داماد یلبخند

پشت  مایه رونیب میدستمو دور بازوش پچوندم و با هم رفت میدیرس یپله ها منتظر بود وقت نییعماد پا رونیب میرفت باهم

 رفت؟ بخدا منم هستم ادتونیمنو  ؟یپس من چ یسرمون بود گفت: ه

  ؟یشنویتوام م ادینا صدا وز وز مزد و رو بهم گفت: ح یلبخند عماد

 هیمال چ دونمین یکنه گفتم: آره ول تیرو اذ مایه خوادیم دمیفهم

 نیخودتون بر امیو گفت: واقعا که اصن من نم دیکش غیج مایه

 نکن هیگر میبر ایمن ب یکردم کوچولو یعماد رو کرد بهش و گفت: شوخ نیزم یگفت و پهن شد رو نویا

 نکردم هیگر_

  ؟یمطمئن_

 آره مگه من بچم_

 کم نه_

 افتخار دادن و باما امدن ..... مایبا هزار التماس ه خالصه

 رونیب دیزیو گفت: بر ستادیا کیبزرگ و ش یلیپاساژ خ هی یرو به رو عماد

بهتر  یلیکه عماد قبال منو برده بود خ یداشت از اون پاساژ زیچ یکل میشدم و باهم وارد پاساژ شد ادهیپ نیزنون از ماش لبخند

 بود...

 کنه؟یخودش م شیمنو ببره پ نکهیا یبرا یتالش ای کنه؟یم کاریاالن کجاست و چ نکهیا نیهام شیفمرم رفت پ دیخر نیح در

بود برحال  یاون ابراز عالقش همش الک دیارزشم شا یمن براش ب کنمیچون احساس م کنمیفکر م مانیروزا کمتر به پ نیا

 . شمیم ییا گهیمن دارم زن کس د ستیمهم ن گهید

 یعماد از فکر در امدم: غرق نش یصدا با

 نه نشدم_

 ارزش ندارن ایفکر نکن بعض ادیز یباشه ول_

 ؟یتعجب نگاهش کردم با هرس گفتم: باز تو ذهن خوند با

 

 تو فکر ینر یو گفت: تا تو باش دیخند

  ؟یخونیرو م هیعماد چطور ذهن بق ینه جد_

 تو ذهنشه یو چ کنهیفکر م یکه طرف مقابلم به چ دونمیفقط م خونمیمن ذهن نم_

 خب از کجا؟ _

 از_

 حرفشو خورد  مایه یصدا با

 دیخب به منم بگ دیکنیپچ پچ م یه نجایا ساعتی نیگیم یشما چ_

 جوجه ستیگفت: حرفامون واسه سنت خوب ن عماد

 بزرگم میلیخ ستمیبا حرس گفت: من جوجه ن مایه

 گریج میبر ایحاال بباش تو بزرگ _

 شششیا_

  ؟یداداش ما شد نیا هیعاشق چ یلیامد سمتمو گفت: خدا وک مایه

 نزد.  یحرف گهیبهش ندادم اونم د یزدم و جواب یلبخند

گفت: من دوستم  مایفقط مونده بود لباس عروس که ه میدیخر زیچ یکل میکرد دیو خر میساعت گشت475 کینزد نکهیا خالصه

 یشیمعرکه م یحنا لباساش انقد خوشگلن بپوش یاونجا وا میریمزون داره م

 معرکم گلم شمینطوریلحن حق به جانب گفتم: من هم هیبا  منم

 حرکتش خندم گرفت نیگفت و روش کرد سمت مخالفم منم به ا یشیپوزخند زد و ا مایه

  گر؟یکرد ج تتیاذ قتیحرف حق ؟یترش کرد هیرو به خواهرش گفت: چ عماد

 نیخوب بهم جوش داده دوتاتون لنگه هم واریالحق خدا در و د ادیبدم م ششیا گریانقد بهم نگو ج_

 یمن دارم به چ ی... واشدیداشت چه خوشگل م یحالت جالب هیبودم  دهیلبخند رو تا حاال ند نیزد ،ا ینگاهم کرد و لبخند عماد

 . کنمیفکر م

 مزون میبهشون گفتم: پس بهتره بر رو
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 . میدیبعد رس نیم11داد  مایکه ه یو عماد راه افتاد با آدرس میشد نیار ماشسو باهم

دست داد و گفت: چه  مایافشون کرده امد طرفمون و با ه یپوش و با موها کیدختر ش هیداخل پر بود از لباس عروس  میرفت

  ؟یعروس ش یخوایورا نکنه م نیعجب از ا

  خوادیمارو م ینه بابا ک_

  ؟یکنینم یجان معرف مایبه ما کرد و گفت: ه یزد و نگاه یلبخند دختره

 نامزشون حنا خانم شونمیعماد خان برادرم هستن ا شونمیاوه اره ا_

نگاه ،  ونهیبود به عماد ،خندم گرفت دختره د رهیکرد رفت تو هپروت خ یباشه چون تا عماد معرف دینکنم اصال اسم منو فهم فکر

 نامزدم خورد 

دختره تا به خودش امد و گفت: ها  یهم خندش گرفته بود زد به بازو مایه کردینگاهش م یکردم که کامال جدبه عماد  ینگاه

 اها خوشبختم

 از دوستانم یکیترالن خانم  شونمیرو بهمون گفت: ا مایه

  نورا؟یا یچرا امد یگفت: نگفت مایرو به ه ترالن

 رمیواسه زن دادشم لباس بگ میوا خب امد_

 دییکرد و گفت: اها بله بفرما نیید و لباشو به حالت چندش باال پابهم کر ینگاه

 گفت یخشک رسم یلیخ

 ...... چارهیب یآخ

 خوشگل بود . یلیرو پسند کردم خ یکیتا باالخره  میلباس عوض و بدل کرد یکل خالصه

 خونه.... یو راه میشد نیسوار ماش یلباس همگ دیخر بعد

 

 **عماد**

 

 یدو سه روز هی دیخر میکه رفت یچمه! از روز دونمیکالفم واقعا نم یلیچند روز خ نیا زیم یپرونده رو انداختم رو یعصب

 اون دختر، حنا دنید کنهیکه آرومم م یزیو تنها چ میکالفم عصب یلیچند روز خ نیا یکال تو گذرهیم

درست تمرکز کنم همش فکرم دور و اطراف حنا پرسه  تونمیروزا نم نیکه اون شده منبع آرامشم اصال ا هیچ انیجر دونمینم

 بود؟ قرا نبود اون برام انقد مهم شه!!  نیداره که انقد برام مهم شده اصال مگه قرارمون ا یدختر چ نیا دونمینم زنهیم

کنم که فکر  کاریچ دیبا دونمی، واقعا نم دونمینم دهیعذابم م شتریموضوع ب نیدونستن ا نیرو دوست داره هم گهید یکی اون

 کنم.؟  رونیحنا رو از سرم ب

 یفکرا از سرم خارج شه ول نیدور بزنم تا بلکه ا کمیبرم  دیبا رونیبرداشتم و از شرکت زدم ب نیماش چیشرکت سو الیخیب

 باشه یشدن دونمیم دیبع

 برم.  دیبا دونستمیبرم فقط م خوامیکجا م دونستمیروشن کردم و روندم، نم نیماش

که اونجا بود شدم و رفتم  یکیکوچ قیشدم و رفتم سوار قا ادهیپ نیاز ماش میامدم خونه ساحل دمیخودم که امدم ،فهم به

 سمت خونم. 

 

که من بهش  یکه انقد دونستمینظرم ،کاش حداقل م یامد تو یشدم همش عکس حنا م رهیخ یو به آسمون آب دمیکش دراز

  کنه؟یاونم بهم فکر م کنمیفکر م

با  یکرد کاریحنا تو چ یخوشبحال اون شخص وا هیا گهیمحاله قلب اون مطلق به کس د یزیچ نیکه اصال همچ دونستمیم یول

 ازت بگذرم؟  دیبکنم؟ با دیبا کاریمن؟ من چ

 ازت بگذرم تونمینم یبه زور تصاحبت کنم... ول خوامینم ستمین یآدم خودخواه من

 دونستم..... یدرسته واقعا نم یمیچه تصم دونستمیواقعا کالفه بودم نم ختمیدست موهامو بهم ر با

*********************** 

 

 **حنا**
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بودم همش  ینگرانشم ول یچ یچرا وبرا دونستمیاز عماد نشده بود نگران بودم نم یهنوز خبر یشب بود ول11حدود  ساعت

 افتاده باشه!؟  ینکنه براش اتفاق کردمیفکر م

زنگم نزد که  هیحداقل  ونهیپسر د م،یدر دسرس نبود هممون نگران بود یزنگ بزنه ول شیتالش کرد که به گوش یهرچ مایه

 نکنه که......  ترسمیم ترسمیبابت واقعا م نیبهش وابسته شدم و از ا یلیرزا خ نیا اره،یدر ب یما رو از نگران

 هیو باور نکردن بیموضوع هم برام عج نیفکر کردن به ا یحت

 امد که گفت: گرفت گرفت مایه یصدا

 کردم که مشغول حرف زدن شد نگاهش

 تو؟  ییمعلوم هست کجا_

 یاز نگران میمرد_

 رقصهیم یپ ن پ داره از خوشحال_

 رنگ به صورت نداره چارهیخب معلومه ب_

 تو حالت خوبه؟  یگیم یچ_

 میباشه پس منتظر_

 خدافظ_

 ؟ گفت ی؟ چ شدیو گفتم: چ مایرفتم سمت ه عیسر

 بود یگفت تو راه تا االن خونه ساحل یچیه_

  ؟یخونه ساحل_

 هیباحال یببرمت اونجا انقد جا دیبا باری یبهم کرد و گفت: وا ینگاه مایه

 اها خوبه_

اشکام  یبرام روشن نبود ول لشیکنم اصال دل هیگر خواستیچرا دلم م دونمیگفتم و رفتم اتاقم ،اتاق من و عماد نم نویا

 هیدارم به گر ازیبهش ن دونمیفقط م کنمیم هیدارم گر لیدونم االن چرا و به چه دل ینم ختمیریصدا اشک م یآروم و ب ختنیریم

 کردن.....

 

 واقعا...  دونمیگرفت نم میگر هویگذشت که آروم شدم هنوزم برام گنگ بود چرا  کمی

و گفتم:  ششیشتاب زده از جام بلند شدم و رفتم پ مدیفکرا بودم که در اتاق باز شد سرمو بلند کردم که عماد د نیهم تو

 یزدیحداقل زنگ م یمردم از نگران یکجا بود یخوب

 بود  رهیاون فقط بهم خ یول

  ؟یزنیچرا حرف نم ه؟یچ_

 ادیب دمیسمت تخت گفت: فردا به برادرت خبر م رفتیکه م نطوریسکوت کرد رفت سمت کمدشو لباساشو عوض کرد و هم بازم

 یآزاد گهیتو د خوامیببرتت پولم نم

 برم؟ اما چرا؟  یعنیگفت؟ من آزادم؟  یتعجب نگاهش کردم چ با

  ؟یازم خسته شد ؟یگرفت میتصم نیشد که ا یچ_

 بخوابم خوامی،حاال هم برو م فرستمتیداداشت؟ خب منم دارم م شیپ یبر یبهم کرد و گفت: مگه دوست ندار ینگاه

 تعجب گفتم: برم؟  با

 و تو اتاق خودت بر_

 بودم بهش  رهیخ نطوریخودش من هم یرو دیگفت و پتو رو کش نویا

 برو ! گهینه به حاال که م خوادیبدمت به داداشت، نه به اون که گفت پولشو م خوامیکه گفت م یچ یعنی

عماد بود چرا االن داره پسم  یکردم خوابم نبرد همش فکرم به حرفا یهرکار یول دمیتخت دراز کش یاتاقم و رو یتو رفتم

بهم نداره؟ اشکام   یحس چیاون ه یعنیدارم؟  ییبهش حسا دمیکردم؟ االن که فهم دایاالن که من.... من بهش عالقه پ زنه؟یم

 خوادیم یحاال هرک یباش یقو دیاصال عماد به درک تو با یباش فیضع دی: حنا تو نبافتمرونه شدن ،اشکام پاک کردم و به خودم گ

 راحت بخواب ریبگه، حاال هم بگ یرچه

 تونمیکم بود آره من به آغوش عماد عادت کرده بودم به محبتاش عادت کردم من نم یچیانگار  یبستم که بخوابم ول چشام

 باشم.... بلند شدم و رفتم سمت اتاق عماد در باز کردم و رفتم داخل نطوریا
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رو از ذهنم دور کردم  یودن و نبودن من براش ارزش نداره؟ افکار منفب یعنیطرف تخت خواب بود؟  هیجمع کرده بود  خودشو

 ییهوی شدیشدم. تو دلم گفتم : تو چ رهیخودم رومو کردم سمتش و به چهرش خ یرو دمیسر تخت و پتو رو کش دمیو دراز کش

  م؟یهمه چ یشد ییهویو  یامد

 آروم گفت: عروسک من یلیزد و منو تو آغوشش گرفت و خ یبعد لبخند محو کمیباز کرد و با تعحب نگام کرد  چشماشو

 زدم و چشامو بستم و خوابم برد.... ینه لبخند ای دمینداشتم که درست شن نانیگوشام اطم به

 

 کل** ی**دانا

 

 ! داره کارشیکه عماد چ دونستیکه عماد صبح آدرسشو فرستاده بود، هنوز نم یشد و راه افتاد طرف شرکت نیسوار ماش نیهام

مرز  یکیکردن جسدش نزد دایبه حامد خبر دادن که اردالن پ گذرهیبچه ها رفتن تهران م نکهیاز ا یسه چهار روز هی بایتقر

 اردالن خان کشته باشه!!!  تونستهیم یبود که چه کس بیشده براش عج دایپ

 خانم من با آقا عماد کار داشتم دیو گفت: ببخش یرفت داخل و رفت سمت منش دیرس یوقت

 لحظه هیبود گفت:  انسالیزن م هیکه  یمنش

 امدن با شما کار دارن یبعد گفت: قربان شخص هیگرفت و چندثان یرو برداشت و شماره ا یگفت و گوش نویا

 لحظه هی_

  تون؟یلیکرد و گفت: فام نیکرد به هام رو

 دیجاو دیبگ_

 هستن دیجاو گنیتلفن رو گرفت و گفت: م یگوش یمنش

 بله چشم _

 داخل منتظرتونن دییگفت: بفرما نیگفت و قطع کرد و سپس رو به هام نویا

 سرشو تکون داد و رفت داخل نیهام

****************** 

 *عماد*

 

 وارد شد   نیدر به صدا در امد و هام رشیزد ز شدیانجامش دادم نم گهید یمطمئن نبودم از کارم ول یلیخ

 دییبفرما نیشدم و رو بهش  گفتم: خوش امد بلند

  ه؟یکه رو به روم بود اشاره کردم که سرشو تکون داد و نشست و گفت: خب کارتون با من چ یبه مبل و

 دیخواهرتون ببر نیتونیبه اون پول ندارم و شما هم م یازیمن ن گمیمن به خواهرتونم گفتم، به شما هم م دیجناب جاو  نیبب_

  د؟یگ یم یبا تعجب نگام کرد و گفت: جد که گفتم نویا

 بره  زارمیاصال نم گهیو بازم اونجا باشه د امیاگه ب دیخونه و خواهرتو ببر دیبر نیاره هم_

 ! گذرهیم یتو ذهن طرف مقابلم چ دمیبار نفهم نیاول یبرا دیفهم یچ دونمینم کردینگاهم م قیباال نگام کرد عم یابرها با

 من آدرستون گم کردم دی: باشه فقط آدرس بدگفت

 یول یکنیکار م نیا یچ یچرا و برا دونمیبرگه نوشتم و دادم دستش گرفتش و گفت: من نم هی یتکون دادم و آدرس تو سرمو

 ممنونم ازت

 . رونینگفتم فقط سرمو تکون دادم اونم در باز کرد و رفت ب یچیه

 شاد باشه...... رهیهرجا م ارمدویام یبرنش ول یدارن م زمیعز یحنا یدست یدست شدینم باورم

 

 **حنا**

 

 . رونیجونم که رفته بود ب الیل میدید یم لمیف میو داشت یویت یپا مینشسته بود مایو ه من

گفت واقعا  نویچرا ا دمیهنوز نفهم یگفت آزاد نکهیعماد گفت ا شبیبود که د ینگاه کنم حواسم به حرف لمیف نکهیاز ا شتریب

 من رو از خودش دور کنه!  خوادینکنه م کردمیفکر م نیبودم همش به ا جیگ

که  هیک مینیتا بب میهم منتظر بود مایاز خدمه ها رفت و در رو باز کرد من و ه یکیزنگ بلند شد  یفکرا بودم که صدا نیهم تو

 نگاه کردم...  نیبا تعجب به هام

 میبر دیجمع کن با لتویامد طرفمو و گفت: وسا نیهام
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 میبر ایپس ب یخواهرتو ببر یتونیعماد بودم گفت م شیکه گفت: االن پ نگاهش کردم گنگ

  ن؟یهست یبپرسم شما ک شهیم یول دایگفت: ببخش مایه

 برادرشم_

 حنا که گفت خانوادش از دست داده!  یبرادر؟ ول_

 من هستم یدرسته ول_

 رو کرد سمتمو گفت: چرا خشکت زده زود باش منیها

 تهران میریشالم بنداز سرت م هی: دمیشن نیهام یرفتم طرف اتاقم که صدا یکنم اجبار کاریچ دیبا دونستمینم اصال

 دیمن با یعنیبه اتاق انداختم،  یگذاشتم گردنمو و نگاه کل میو شال دمیمانتو پوش هیاتاق عماد چون لباسام اونجا بودم  رفتم

رو  یتو خوب همه چ یبدون دیدوست دارم با یدونیم دونمیم ؟ینامرد یلیخ یدونستیبرم؟م نکهیا ؟یخوایم نویبرم؟ عماد تو ا

 عماد چرا آخه؟  ؟یتفاوت یانقد بهم ب ست؟یمهم ن تدوست داشتن منم برا یعنی یفهمیم

 پاکش کردم و به خودم امدم  عیسر نییاز چشم افتاد پا یاشکل گوله

 دیکنم نبا هیگر دیباشم من نبا یقو دیمن با_

خود  یوقت دهیموندن من چه فا یول رفتمینه!  اگه به من بود که عمرا نم ایبرم؟  دونستمیعا نمواق رونیاز اتاق زدم ب عیسر

 عماد پسم زد... 

 میگفت: بر دیمنو د یوقت کردیصحبت م مایکه داشت با ه دمید نیهام

  ؟یریم یامد و رو بهم گفت: حنا واقعا دار مایه

 بهش زدم و گفتم: مراقب عماد باش نزار تنها باشه یلبخندد

 اما_

 گرفته بود شدم و رفت سمت فرودگاه نیکه هام یخونه رو ترک کردم سوار تاکس عیبزنه و سر یحرف نذاشتم

 تهران داداش؟  یهست برا طیاالن بل_

 میاحتماال باشه پس بهتره زود بر_

 ! دونمیچم بود واقعا نم دونمیرو گم کردم اصال نم زیچ هی ناراحت بودم انگار یلینزدم از درون خ یحرف گهید

 

 نیهام یگفتم: وا نیفرودگاه و رو به هام میدیرس

  ه؟یچ_

 ستیمن که پاسپورتم باهام ن_

 زد و گفت: نگران نباش با منه یلبخند

فکر همه جاشو کرده بود .نه اون زمان که دوست داشتم از دست عماد خالص شم نه به حاال که اصال دلم  نیانگار هام یلعنت اه

 برم نجایاز ا خوادینم

برم تهران واقعا  خواستیاصال دلم نم ادین رشیگ طیبودم بل دواریبودم ام نیو منتظر هام یصندل یبودم رو نشسته

 کردمیهمش حس م خوردمیبر نم یبه کس کردمیبه دور اطرافم نگاه م یرچو ه کردمیرو حس م ینگاه ینیسنگ خواستم،ینم

 نبود ...... یول نجاستیعماد االن ا

 امد رمونیگ طیبل میپرواز شانس اورد گهیساعت د میامد طرفمو گفت: ن نیهام

 و گفت: حنا شمینزدم امد نشست پ یحرف

 بله_

 شده؟  یزیچ_

 نه_

  ؟یمطمئن_

 آره_

 پس چرا خواهر کوچولوم انقد ناراحته؟ _

 ستمین_

خوشحال شدن ، بهت گفتم که  یلیخ میایبه بچه ها زنگ زدم گفتم که باهم م ی،راست یگیزد و گفت: خوشگل دروغ م یلبخند

 اردالن رو کشتن؟ 

  ا؟یتعجب نگاهش کردم  گفتم: کشتن؟ ک با

 کردن  دایانگار جسدشو لب مرز پ دونمینم_
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 اونو کشته باشه؟  تونهیم یک بهیعج_

 گهید زیچی یراست دونم،ینم_

  ؟یچ_

  م؟یدار یعروس یدونست یزد و گفت: م یلبخند

  ؟یعروس_

 آره حامد و پوپک_

 انیگفتم: خوبه بهم م دنیدو نفر به هم رس نیزدم خوشحال بودم که ا یلبخند

  ه؟یچ متیتو تصم_

 گفتم: در مورد؟  یحالت گنگ با

 و شهاب هنوز منتظر جوابن مانیپ یدونیم گه،یازدواج د_

 ازدواج کنم خوامیداداش من.... من نم_

  ؟یتا ابروشو برد باال و گفت: مطمئن هی

 گفتم: آره ینیحالت غمگ با

 لبش ینشست رو یواقعا بود لبخند محو ای دمیمن اشتباه د دونمینم

 میبر گهیگفت: خب د نیبلند شد و هام خوندیکه پرواز هارو م یزن یصدا

 ....میشد مایو سوار هواپ میرفت اهمب

 

 

 *سه ماه بعد*

 

و من  کنهیم یکه باهام شوخ نیفقط هام زنمیحرف م ینه با کس دمیرو م یشدم نه جواب کس نیامدم تهران خونه نش یوقت از

امدن پوپک  یبهم م یلیحامد و پوپک بود خ یهفته بعدش عروس هیتهران  میدیرس یکم...وقت یلیالبته خ ندازهیرو به خنده م

فکرم  میدیافتادم که من و عماد باهم خر یم یلباس عروس ادیبود همش  روسواقعا خوشگل شده بود همش چشمم به لباس ع

که به  یبا جواب رد کرد،یم تیاذ یلیفکرا منو خ نیا شهیعروس عماد م یک کنهیاون لباس رو تصاحب م یبود که ک نیبه ا

حامد از کجا  تایکه ب دمینفهم ماتفاق افتاد، هنوز نیگذشت که ا یلینامزد کرد البته خ تایدادم، شهاب با ب مانیشهاب و پ

 بد که گذشت و رفته. یزیچ ستیهم مهم ن گهید شناختیم

 شرکتش . یهمش دور کارا شهیم داشیکم پ یلیخ دمیند گهید مانمیپ

دادش  شیعروس یروزا دور و بر کارا نیکه ا یسپهر، سپهر کنمیو درد و دل م زنمیروزا باهاش حرف م نیا یلیکه خ یکس تنها

 یپسر واقعا قلب مهربون نیا شن،یواسه هم م یزوج خوب نیریسپهر و ش کنه،یذوق زده م یلیمنو خ نیا شهیدومم داره داماد م

 دوسش دارم یلیمهربون. خ یلیداره خ

 یلیخ هیمشکلش چ دونمیاما نم دهیمن خودش رو شاد نشون م یتو خودشه البته جلو یلیاونم خ ادیم رهیاما کالفه م نمیهام

 هیهم همش سردرگم نیمن و هام یزندگ ست،ین یفیتعر ادیحال خودم ز یدوست داشتم ازش بپرسم ول

رفت و دوباره  نیهام میکردیم یکه با خانوادم توش زندگ یاتاق خونه ا  رونی،از اتاق زدم ب رونیاز فکر امدم ب نیهام یصدا با

 یکه تازه از شرکت امده بود، شرکت بابا رو دوباره راه انداز زمی.  رفتم طرف داداش عزمیکنیم یزندگ نجایو االنم ا دشیخر

دست و صورتشو شست امد  نکهینهار آماده کردم اونم بعد از ا زیبهش گفتم و رفتم سمت آشپرخونه و م یدیکرد خسته نباش

 کرده ونهیخواهر ما چه کرده همه رو د نینشست و گفت: بب

 بهش زدم و گفتم: نوش جان یلبخند

 داد سرحالم اورد نیکه هام یگلوم که آب یکرد تو ریزد غذا گ نیکه هام یبا حرف میخوردیکه غذا م نیب نیهم در

 یایباهم ب یتونیتوام م یگفتم اگه دوست دار یبرم دب دیقرارا داد با هیواسه _

 چرا که نه امیوشحال نشده بودم با ذوق گفتم: آره آره حتما معمرا انقد خ یتو

 دنمیعماد با د دونمیاالن ذوق دارم نم نیاز هم میش یدب یسپهر که پس فردا بود راه یقرار شد بعد از عروس نکهیا خالصه

 ...نمشیدوست دارم هرچه زودتر بب یلیخ دهینشون م یچه واکنش

 

 

 **عماد**
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کالفه و  یادیازم کم شده  ز یچیبخوابم انگار  تونمیشبا اصال نم یلیحالم خراب خ دونمیم یول گذرهیچقد از رفتن حنا م دونمینم

 شده کار کار کارفقط کار میزندگ میعصب

دختر  نیا ستین نطوریاصال ا یول کنمیکمتر به حنا فکر م نطوریا کنمیتا شب همش شرکتم و دور کارا احساس م رمیم صبح

دوست داشتم فقط تماشاش کنم چون  یلیاون لحظه خ خوردیو حرص م خوندمیفکرشو م یکاراش وقت یتو ذهنم همه  همش

  شدیبامزه م یلیخ

 دختر آخه!؟  یکرد کاریحنا تو با من چ یوا

 رونیبرداشت و رفتم ب فمویو ک چیکه جلوم بود بستم و سو یا پرونده

 شدم....  یروشن کردم و راه نیخونه ماش رفتمیم دیساعت نگاه کردم ده شب بود با به

 ادیم واشی رهیم واشیکاراش مشکوک شده  دایجد نمیا زدیباغ داشت با تلفن حرف م یتو دمیرو د مایخونه که شدم ه وارد

  ؟یامد یتلفن قطع کرد و گفت: ا دادش ک دیمنو د یوقت کشیواسم! رفتم نزد بهیعج یلیخ

  ؟یزدیحرف م یداشت یاالن با ک_

 با دوستم_

 شب؟ 11اها ساعت _

 نیبخاطر هم رانیرفته بود ا یدونیآره م_

 داخل میبر ایاها باشه ب_

 نیبش ایامد دستم رو گرفت و همراه خودش کشوند از کارش تعجب کردم گفت: ب دمید یمامان وقت میوارد سالن شد باهم

 پسرم

 کردیبهمون م ینگاه یمشغول مطالعه بود و گه گدار پدر

از دوستان  یکیاون حرف بزنم خواستم بگم  یدرباره  خوامیاالن نم یچرا حنا رو ول کرد یتو که بهمون نگفت زمیگفت: عز مادر

 دختر داره...  هی

 خواهشا دیازدواج کنم تمامش کن خوامیمادر من نم دیادامه بده گفتم: بس کن نذاشتم

 گفتم و رفتم سمت اتاقم نویا

 

 **حنا**

 

 ذوق دارم.  یو کل یدب میبابت خوشحالم ،فردا هم قرار بر نیاز ا یلیمن خ سپهر و یعروس امشب

امد  یم2ساعت  شهیبود اون هم ومدهین نیبود هنوز هام12االن که ساعت  شگاهیآرا میبا هم بر ادیپوپک ب3شد ساعت  قرار

 از مسعود صادقلو(بخش کرد یمیقد اریخودم رفتم ضبط روشن کردم و آهنگ ) یواسه سرگرم

 که عشقت شده همه آرزوش یرو به روت اون هیک وونهید نیا یدونی)))م

 وابستست به تو میزندگ یفهمیم

 تو یتو , عشقه من یجا جار بزن عشقه من همه

 با تو مونهیکه م یهمون یمیهمون عشقه صم یمیقد اریهمون  من

 همون هم نفسه من یامیکه تمامه دن یهمون یو جذاب بایز یهمون تو

 با تو مونهیکه م یهمون یمیهمون عشقه صم یمیقد اریهمون  من

منو لمس کن  نیمنو بشناس منو حسم کن منو بب نیهمون هم نفسه منمنو بب یامیکه تمامه دن یهمون یو جذاب بایز یهمون تو

 آره درکم کن

 منو بشناس منو حسم کن نیبب منو

 با تو مونهیکه م یهمون یمیهمون عشقه صم یمیقد اریهمون  من

 همون هم نفسه من یامیکه تمامه دن یهمون یو جذاب بایز یهمون تو

 با تو مونهیکه م یهمون یمیهمون عشقه صم یمیقد اریهمون  من

 همون هم نفسه من یامیکه تمامه دن یهمون یو جذاب بایز یهمون تو

 یمیهمون عشقه صم یمیقد اریهمون  من

 با تو مونهیکه م یهمون

 یامیکه تمامه دن یهمون یو جذاب بایز یهمون تو
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 هم نفسه من(((  همون

 

 یخبر شیچندروز پ ینیچرا خوشحالم اصن از اون غمگ دونمینم دمشیگذاشتمش و گوش گهید باریآهنگش خوشم امد  از

اصن من براش مهمم؟ نکنه رفته با  کنه؟ی!؟ اصن اون بهم فکر مشهیم یعنی نمیعماد بب تونمیکه فردا م نهیبخاطر ا دیشا ستین

  ؟یا گهیکس د

 یحنا بسه انقد فکرا یوا  ؟یباشه چ یاگه با کس یول فهممیبهتر بهش فکر نکنم فردا که رفتم م کنهیم تمیاذ یلیفکر خ نیا

با پوپک  روزیکه د ینکن سرمو تکون دادم و رفتم سمت اتاقم که برم حمام ، کمدمو باز کردم که چشم خورد به لباس یمنف

 مین هیلباس برداشتم و رفتم حمام،  الیخیخوب بود ب یلیرنگ بلند که تو تنم خ یا روزهیف واسه امشب لباس مشیگرفت میرفت

موش  نیوارد شد و گفت: ا نیو مشغول خشک کردن موهام شدم که در اتاق زده شد و هام رونیتا امدم ب دیطول کش یساعت

 ما کجاست؟ 

  ؟یا سالم چه زود امد_

  ام؟یب گهید ساعتیبرم  یخوایم_

 بود برام بینه خب عج_

  م؟یبه خودمون برس کمی دیدوستمون نبا یکه عروس دیببخش_

 یتو جشن تور کن یخوایرو م یبهش زدم و گفتم: کلک ک یطونیش لبخند

 به جون تو یشکیه طونیش یکرد و گفت: ا یا خنده

 شدم.  زدم و اونم رفت اتاق تا لباساشو عوض کنه منم دوباره مشغول خشک کردن موهام یلبخند

 

من موهامو رنگ  میدیبه خودمون رس یو کل یاونجا بود یسه چهار ساعت شگاهیآرا میسه بود که پوپک امد و با هم رفت ساعت

 نازش کرده بود.  یلیکه خ یمیمال شیپوپکم موهاش لخت کرد بود و آرا میمال شیکردم و فر و آرا

دنبالمون و خودمون  ومدین یکس گهیاورده بود د نیسمت تاالر چون پوپک ماش میو رفت میبود که آماده شد 1حدود  ساعت

  میرفت

 

 

شده بودن دوتاشون لنگ هم بودن چقد سپهر  بایبود عروس و داماد واقعا ز یخوش گذشت عال یلیخ یعروس نکهیا خالصه

 نیکه هام هیها دوست داشتم همون حد پسر دوست دارم! البته سوء تفاهم نشه نیچرا انقد من ا دونمینم زمیخوشحال بود عز

 دوست دارم.

 

ناراحت بود  افشیچقد ق دمید مانیافتادم که پ یوقت ادیخونه رفتم اتاقم و لباسامو عوض کردم  میدیبود که رس1حدود  ساعت

 ؟ییعماد کجا یعماد وا گهیقلب من فقط م شه؟یکنم؟ مگه دل من حال کاریخب چ یبهش وارد کردم ول یبد یچقد ضربه  دونمیم

 صبر داشته باش...  شتیپ امیمن قرار فردا ب

 

 

 پتو و خوابم برد......  ریدوش مختصر رفتم ز هیاز  بعد

 

بزور  کردیبازم کارشو تکرار م ینکن ول گفتمیم یه میحالیبا اون ب دهیتکونم م یچقد گذشت که احساس کردم کس دونمینم

از  شهیم رمونید یگیخرس نم ینگاهم کرد و گفت: دختره  یبرزخ ی افهیو شدم با قرو به ر نیهام یچشامو باز کرد که با چهره 

 کنم؟  ریخرد و خم ونتویراسبزنم دکو امیها؟ ب م؟یمون یپرواز جا م

 شدم و گفتم: مگه ساعت چنده؟  داریب عیچخبر سر دمیگفت منم که تازه فهم یم یرو به لحن شوخ نایا البته

 ها یباش نییپا11برسم  رید خوامیپرواز نم11زود باش  9:31_

 گفتم: باشه باشه عیسر

نگا ه به  هی دمید یمبل منتظر نشسته بود وقت یرو نیهام نییبرداشتم و رفتم پا ازمویمورد ن یتند کارامو کردم و لباسا تند

 ساعتش کرد و گفت: نه خوشم امد درست سر وقت

 میبرداشت و گفت: بدو بر فشویشد و ک بلند

 روشن کرد و حرکت کرد.  نیماش نیو هام میشد نیو سوار ماش میرفت باهم
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 میدیبود رس یک دونمینم کردیم تیاذ یلیکه بود من رو خ یهرچ دونمیبود نم جانیدل شوره بود ه دونمیتو دلم نبود نم دل

و  میپرواز رفت گهید قعهید11و گفتن که  میداد لیو پاسپوتامون تحو میرفت عیسر نگیبرد پاک نیماش نکهیفرودگاه و بعد از ا

 یشد مایسوار هواپ

 

 میایفرود ب میخوایم دیخود را ببند یکمربندا نیمسافر

 

 آخ خدا شکرت شکر یمن امدم دب یوا میباش دهیرس شدینم باور

 میکنم بعد باهم بر هیکرا نیماش هیتا من برم  نیگفت: تو بش نیو هام میو تو سالن نشست میرفت میکه خارج شد مایهواپ از

 هیکرا ینیالمبورگ هیدهنم باز موند  نیماش دنیبا د میچقد گذشت که امد و باهم رفت دونمیتکون دادم و اونم رفت نم سرمو

 ... ونهیکرده بود پسره د

 هتل..... میو رفت میشد سوار

******************** 

 

چه مدلشه خودش  نیا دونمینم رونین برم ببرم به مسئول هتل سپرده نزار جایه زارهینم ونهید نیو هام نجایبود ا یروز دو

 !!! امیگفت ب یاصال واسه چ دونمینم نجایمنو گذاشته ا ادیشب م رهیصبح م

 بود :جانم داداش؟  نیاتاق زنگ خورد و رفتم جواب دادم هام تلفن

 رونیب میدنبالت بر امیآماده باش م 1حنا امشب ساعت _

 ا چه عجب باش _

 یپس فعال با_

 یبا_

 

کردم تا  نییکه تو اتاق بود روشن کردم و شبکه هارو باال و پا یویت یرفتم پا 1بود هو کو تا 4عجب واقعا ساعت نگاه کردم  چه

نشستم و نگاهش کردم.  هیکه من زبانم اوک ییاز اونجا یداشت ول یعرب سینو ریبود ز یکردم خارج دایپ لمیف هیباالخره 

 یچیشد؟ ه یچ یول نمایبود سمت عماد مثال امده بودم اونو بب دهیباشه پر کش لمیبه ف همتوجه  نکهیاز ا شتریعاشقانه بود ب

 زیشده بود بلند شدم و پشت م 6تمام شده بودم به ساعت نگاه کردم  لمیخدا به خودم که امدم ف یه نجایحبس شدم ا

 کردم.  دایکار عالقه پ نیکه من به ا شد یچ دونمیکاغذ برداشتم و شروع کردم به شعر نوشتم نم گهید ینشستم و مثل روزا

 برداشتم و نوشتم... خودکار

چگونه خود  دانستمیکاش م یو ا یپنهان شده ا یپشت ابر دیکه همچون خورش ییتوست، تو یبرا ایدن نیاز ا ی)) قلب من سهم

 را به تو برسانم(((

برعکس حس بد  دمیشا مدونمیبهم دست داد ن یشعر حس خوب نیشدم از نوشتن ا رهیبرگه و به جلو خ یگذاشتم رو خودکار

  امیبود دوسش داشتم سرمو به دو طرف تکون دادم تا از فکر در ب نیرینه ش یبود ول

تنگمم  یخیو شلوار  دمیدر اوردم و پوش مویتابستون یاز مانتوها یکیشدم و رفتم تا حاضر شم، ساک لباسامو باز کردم و  بلند

حاضرم ساعت نگاه  گهیکردم خب د میمختصر شیارا هیباال بستم و  یستم و موهامم دمه اسبپام کردم و مچ بندمم به پام ب

 !! گذرهیم ریبود اوف چقد د 1:31کردم 

االن که زنگ  رونیبرم ب ذاشتینم میحاال که امد یدب میباهم بر ایب گفتیشده! اول که م بیکاراش عج نیچرا هام دونستمینم

 تختش کمه ها...  هیگردش برادر ما هم  میکه بر امیزد گفت آماده باش م

بود گفت: به به خانم خانما چه خوشگل  نیچقد تو فکر بودم که در واحد به صدا در امد و رفتم در رو باز کردم هام دونمینم

 کردن

 بهت بندازن ینگاه هیگفتم حداقل بخاطر منم که شده مردم  گهیآره د_

 کنهیدختر که برام غش م رونیب زارمیکه پامو م خواهر من یدیزد و گفت: تو کجاشو د یلبخند

 بغلت  ریهوو حاال کم هندونه بزار ز_

  م؟یو گفت: بر دیخند

 اره من آمادم_

 میپس بر_

 میریگفتم: خب کجا م میو حرکت کرد تو راه که بود میآقا شد ینیو سوار المبورگ میاز هتل خارج شد خالصه



Roman-City.ir 
 سرنوشت وارونه  رمان 

 

https://telegram.me/romancity 119 

 

 صبر داشته باش یفهمیزد و گفت: م یقشنگ لبخند

 میبود رفت بایو بزرگ واقعا ز کیش یلیرستوران خ هیبود  ییعجب جا یدور و اطراف نگاه کردم وا ستادیا نینزدم که ماش یحرف

 میشدیپل رد م یاز رو دیروش بود و ما با یداشت که پل بایز  کیکوچ ی اچهیدر هیداخل رستوران نبود که باغ بهشت بود 

 بود  ییایواقعا رو

 طبقه باالست امیتا ب نیبش4 زیم یرفت تو برو رو ادمیپولمو  فیک یوا یگفت: ا نیدم در سالن هام میدیرس یتوق

 بود!  یکیدنج و رمانت یکرد تا باال چه جا یگذاشت و منو همراه یاحترام هیتکون دادم و رفتم داخل گارسون  سرمو

 ....نیو منتظر هام زیسر م نشستم

 

 **عماد**

 

منم اجبارا باهاش  رونیب میبر یایباهام ب دیو گفت که اال و بال با نیاورده بود به زور منو انداخت تو ماش ریهم وقت گ مایه نیا

 همراه شدم . 

  ه؟ینظرت چ یرستوران دب نیبهتر نمیا دیینگه داشت و گفت: خب بفرما ییجا نیماش

  یکارا هم بلد نیاز ا یخواهر نگفته بود ولیتعجب نگاهش کردم و گفتم: ا با

 گهید مینیزد و گفت: ما ا یلبخند

قفل نکردم تو  نیماش یدرا یگفت: وا مایکه ه میبود ستادهیپل ا یبود رو ییبایز یداخل واقعا جا میو باهم رفت میشد ادهیپ

 امیتا ب نیبش 4 زیبرو داخل طبقه باال م

 باال یکرد طبقه  یگفت و منو همراه یآمد گذاشت و خوش یاز گارسونا احترام یکیزدن و رفتم داخل که  یلبخند

 ستایهم حالشون خوب ن ناینصفه راه امد و برگشت وا ا تا

نشسته روش البته چون پشتش به من  یدختر دمیچهار گشتم که د زیبا چشم دنبال م دمیرس یگرفتم وقت شیراه در پ الیخیب

  شناختمشیبود نم

  ؟یما نشست زیم یبگم چرا رو رمیدختر رو بگ یسایبرم گ دیبابا حاال با یا

داشتم از  دمیکه د یزیبلند شد و روشو کرد سمتم و با چ دمیرو که د هیقض نیاز گارسونا بگم ا یکیو به  نییبرم پا خواستم

 کلمه بگم حنا هیاوردم تنها تونستم  یتعجب شاخ در م

 **حنا**

 دمیکه د یا موند که تا چشم خورد به پشت سرم با کسکج نمیکجا رفت بلند شدم که برم بب نیهام نیشده بودم پس ا خسته

 نیا یول دمشیلبم خوشحال بودم که د ینشست رو ینگاهش کردم لبخند محو یو با گنگ زدیهزار م یشاخ در اوردم قبلم رو

 حنا دمیکلمه ازش شن هی نهات ستیمن خوب ن یجنبه  یواسه قلب ب دنید ییهوی

حاال؟ من  هیمزاحم چ یاشکا نیخدا ا یزبونم قفل کرده بود اشک نشست تو چشام وا یو گفت خواستم بگم جان دلم ول اسمم

لب گفتم:  ریبا دست چشامو پاک کردم و دوباره به رو به روم نگاه کردم ز کننیتار م دموید یلعنت یاشکا نیا نمیعماد بب خوامیم

 یعماد خو... خودت

 ؟ی: آره خودمم تو.. تو کجا بودمن قرار گرفت و گفت هیقدم هیامد جلو و  دیشن انگار

لحظه رو داشتم  نیا هیکه چقد آرزو یدونیچقد دلم برات تنگ شده بود نم یدونیعماد نم یبغلشو و گفتم: عمادم وا دمیپر

از تو چقد برام  یدور یدونستینم یول یبرو من رو فرستاد یهمون لحظه بگم بهت گفت یعمادم من... من.... من عاشقتم نذاشت

 سخته  یلیسخته عماد خ

 یو با شک گفتم: تو... که با ک... کس یبارون یو با چشا رونیبغلش امد ب از

 نگو  یچیه سیزد و گفت: ه یلبم و لبخند یاشارشو گذاشت رو انگشت

از وجود رفت من  یچیامگار  یرفت یفرستادن تو چقد برام سخت بود وقت یدونیحنا نم ییمن تو یشدم که گفت: زندگ ساکت

 یعالقه دار یا گهیمن فکر کردم تو به کس د

 عجز گفتم: عماد با

 صدات تنگ شده بود  یچقد دلم برا یدونیجان دلم بازم بگو نم_

 تنگ شده بود عماد تیذهن خون یزدم و گفتم: من دلم برا یلبخند

  ؟یامد یو نشست رو به روم و گفت: ک یصندل یکرد و منو نشوند رو ییکوتا ی خنده

 شهیم یسه چهار روز_

 پس چرا_
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 نیبر ایگفت ب هوینذاشت از هتل خارج شم تا امشب که  نیبگه گفتم: بخدا هام خوادیم یچ دونستمیادامه بده چون م نذاشتم

 رونیب

  ؟یگفت یزیگفتم: چ دمیگفت که نشن یزیلب چ ریز عماد

 کردن یکیدست به  زد و صورتنو نوازش کرد و گفت: خواهر من و برادر شما یلبخند

گفت دوستشه  هیکه گفتم ک باری کردینفر صحبت م هیمشکوکانه با  مایبود که ه یتعجب نگاهش کردم که ادامه داد: چند روز با

 اون دوست برادر شماست دنیتوجه نکردم که االن فهم ادیمنم ز رانهیکه ا

 یعنی_

 رفتن کجا ستیخودشونم معلوم ن میکه باهم باش نجایاون دو نفر ما رو اوردن ا یعنیبله _

 دونستمیداشتم نم یچه داداش مارمولک یوا_

 یشمیخوشحالم که پ_

 بهش زدم و گفتم: عماد یلبخند

 جانم_

  ؟یتوام همون قدر که دوست دارم دوسم دار_

 گفت من دوست دارم؟  یزد و گفت: ک یلبخند

  ؟یگفتم: ندار نیحالت غمگ با

 حرفا نیزد و گفتم: پس ا یلبخند

 که االن رو به رومه یبه اسم حنام دختر یمن عاشقتم دختر من عاشق دختر تخس_

 یعنیخوشحالن آره؟  شتنیاونا که پ یمامان بابام چ ؟ینیب یم مویخوشحال ؟ینیب یم ؟یخدا جون هست یزدم از ته دلم وا لبخند

  نه؟یب یرو م یمنم داره خوش یزندگ

 تنهام نزار چوقتیبغلشو و گفتم: ه دمیشدم و رفتم طرفشو پر بلند

 بس بود یعروسک من سه ماه دور یبر جایه زارمینم گهیبغلم کرد و گفت: د محکم

************************ 

 **چند سال بعد**

 

 ژنهیمنو م نیآلد یمامان_

  یا آد_

 ماما من نزدمش نازش کردم_

 ها هیاالن باب اسفنج دینگاه کن ونیزیتلو دیبهشون زدم و گفتم: بر یلبخند

 بهشون زدم...  یلبخند یویت یکه گفتم بدو بدو رفتن پا نویا

 ایدن هیدختر و پسرم که  نیو آو نیدوقلو هارو بهمون داد آتر نیدو سال بعد خدا ا میمن و عماد ازدواج کرد نکهیاز ا بعد

نرفتم  گهیو د میکرد یماه بعدش عروس هیمن و عماد  داریبعد از د طونن،یش یلیخ یلیدوسشون دارم االن دوسالشونه خ

پوپ و حامدم  ادیم ایبه دن گهیماهشه و سه ماه د 6 شونین یکردن و االنم ن ازدواجهست که  یو نم سالی مایبا ه نمیتهران هام

نوز بچه دار نشدن ه تایسالشه و شهاب و ب 4پسر دارن که  هی نمیریمنه انقد نازه سپهر و ش گریسالشه ج5پسر دارن که  هی

 مخوانیالبته خودشون ن

به اسم آنا  یکه داشت االن با دختر یجنجال یاونم بعد از کل مانیو اما پ ونهیدختر د گهید تاستیافتم ب یاز فرم م گهیم تایب

 خوش باشن شهیهم دوارمیهمشون، ام یمعلوم دوستش داره واسشون خوشحالم برا مانمیپ هیخوب یلیازدواج کرده دختر خ

 یغرق شد_

 آقامون یو گفتم: خسته نباش دمیفکر خارج شدم عماد امده بود رفتم بغلشو لباشو بوس از

 ممنون نفسم_

 شام بکشم؟ _

 بچه ها کجان؟  ستم،ینه فعال گشنه ن_

 _چقد ساکتن ینیب یان نم یویت یپا

 من بابا امده یگرایزد و بلند گفت: ج یمرموز لبخند

 یو داد غیو ج رفتنیبغل عماد و از کولش باال م دنیزدن که فکر کنم شسشه ها ترک بر داشتن و پر یلندب غیج هیها هم  بچه

 حالت سکوت باشه . یخونه رو نیا کمیزاره  یبابا از دست تو عماد نم یکه انداختن تو خونه، ا
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من و عماد تازه اولشه.... سرنوشت  نیمملو از آرامش و عشق ب یمن تازه شروع شده... زندگ یزندگ کردمیلبخند نگاهشون م با

 قشنگ من تازه آغاز شده.....  یوارونه 

************************************* 

 

 دینرس مانیدارن که چرا حنا به پ هیگال ایبعض دیخوشتون امده باشه.شا دوارمیو ام نیرمان من رو دنبال کرد نکهیاز ا ممنون

 داره..... یذهن من رو خراب کرد چه کنم که سرنوشت وارون و برعکس یها هیفرض یتر همه منم از حنا انتظار نداشتم اون دخ

 حق ای  دیباش یراض دوارمیام برحال

 انیپا

 1396 بهشتیارد15

 نیاسمی: سندهینو
 
 

 

 


