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 :مقدمه

 ـناه. گـیب یکیکار و گـ ـناه یکی،  رنیگیآدم سر راه هم قرار م دو

 حقش گرفتن انتقامه؟ ایفقط انتقامه؛ اما واقعا جرمه  ست،ین یکار گناهش دزدگـ ـناه اما

 ره،یمینفر م کیکه عواطف  افتهیم ی. اتفاقاتانینم ایبه دن اهیس یایها با دنکه آدم شهیهم

 تا خودش رو آروم کنه. برهیو دست به اسلحه م رهیمیوجدانش م

سر  کیمثلث مرگ سه سر داشت،  نیپا گذاشتن مهمانان در خانه، داستان شروع شده بود. ا با

خورده که به دنبال انتقام بود؛ پسر زخم گریبه صورت داشت و سر د یکه نقاب پاک رحمیب یقاتل

 داده بود. لیمثلث را تشک نیا گریـناه بود و در زمان و مکان نامناسب، راس د گـیاما سر سوم ب

آنها  یاما شمارش معکوس زندگ گذرانند،یبدون دانستن سرنوشتشان، روزها را م رحمیب قاتالن

دست به  رحمانهیمشان را کور کرده بود و بکه قدرت چش یهمان زمان دیبود؛ شا انیرو به پا

 اها آغاز شده بود تآن یشمارش برا نیـناه را نابود کردند، ا گـیب یپسر یِاسلحه بردند و زندگ

بود و بدون دانستن آن، مهمانان خود را  دهیها فرا رساز آن یکیبه امروز که انگار موعود مرگ 

بود و با هر  ترکیمرگ از رگ گ*ردن به او نزد داشت،یکه برم یو با هر قدم شدیم رایپذ

 اش را نشانه گرفت.*نهیانتقام، س* ریت تی. درنهاداشتیبرم یقدمش، مرگ هم گام

دو دل  ستاد،یا سشی. کنار اتاق رئدیو رو به باال دو دیاز جا پر د،یکه شن یبلند یبا صدا دختر

فضا را شکافت.  زیانگسکوت وهم غشیو ج دیدر را باز کرد و چشمش د تیشده بود؛ اما در نها

 مردانه با تقال یبه او نگاه کرد؛ اما دست یدوخت و با ناباور یخیبا چشمان  یچشم در چشم پسر

 هوشیچرا. ب دانستیغرق در خ*ون بود و فقط پسر م سیدعوت کرد. رئ یخبریب یایاور ا به دن

 .کردینم یپسر فرق یاش برامرده ای

ها که داستان یرا به جا گذاشت. هنر یآثار هنر شیپا گذاشت و رد پاخونش  یرو تینها در

 ."انتقام هیدرخشش ماه در سا"به نام  یگفتن دارد، داستان یقبل و بعدش برا

*** 

 بک: قبل از وقوع فلش
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از اندازه  شیبه خودش انداخت. جذاب بود؟ بله بود! ب یس*فت کرد و نگاه نهیآ یرا تو کرواتش

نگاهش  یاما انتها خ؛ی یجلو رفت و به چشمانش نگاه کرد. سردبود، به سرد یهم جذاب بود. کم

فرو برد و به سمت باال حرکت داد  شیو فقط غم بود و غم. انگشت در موها شکستیم یسرد

ن افزودند. در آ تشیخودشان برگشتند و به جذاب یسرکش باز به جا یاما آن تارها د؛و رها کر

 .تیرا کم کرده بود از جذاب ییبایز یهااسطوره یرو یکت و شلوار مشک

و تعداد  دیبه آن کش یکلت خوش دستش را برداشت. دست زیم یرا دراز کرد و از رو دستش

وجه،  نیبه بدتر یرا که روز یآن را چک کرد . قسم خورده بود چاک دهد قلب کسان یهاگلوله

 قلب او را چاک داده بودند.

ورود داد. در به  یاجازه شیبایبم و ز یخورد و رو به در برگشت و با صدا یچرخ میدر ن یصدا با

و با  یکوچک لـبخندمیسختش در چهارچوب در قرار گرفت و با ن یهاروز قیباز شد و رف یآرام

 :دیپرس شیرایگ یصدا

 ؟یآماده -

به  یکند. نگاه یاش را تالفگذشته یهابود. شش سال بود که آماده بود. آماده بود تا زجر آماده

که قسم خورده بود تا آخر همراهش باشد و  یمانند برادر بود، برادر شیانداخت که برا قشیرف

به هم  یکه روز یکسان یانتقام دست راست او باشد، تا مانند اسمش غوغا کند در زندگ نیدر ا

 .کنندیو م کردندیاو را طلب م یزدنِ زندگ

 صورتش تکان خورد به خودش آمد و گفت: یکه جلو یدست با

 م.آماده -

 خودت رو برسون. کنمیرو روشن م نیپس تا ماش -

 رفت. و

کت خوش فرمش پنهان کرد. از اتاق خارج شد  ریبه خودش انداخت و کلتش را ز ینگاه دوباره

 خارج شد. شیبایز یالیرفت و از و نییها پاو از پله

 یمشک ینیبه المبورگ یحرکت کرد. دست نگیها انداخت و به سمت پارکبه محافظ ینگاه مین

 و بدون نگاه به آشوب گفت: دیرنگش کش
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 حرکت کن. -

زرد  یگ*از از خانه خارج شد. آشوب هم با پورشه هیشد و آن را روشن کرد و با  نشیماش سوار

 رنگش او را دنبال کرد.

 خارج شدند. شانمتیگران ق یهانیو از ماش ستادندیاترمز  کیبه مقصد با  دنیاز رس بعد

 .دیکشیاش در آن انتظار شکار شدن مطعمه نیانداخت که اول شیرو به رو یالیبه و ینگاه کایها

*** 

 :سلیآ

 ل*ب گفتم: ری. به اطرافم نگاه کردم و زدمیاز خواب پر دمیکه کش یقینفس عم با

 انگار قصد نداره که دست از سرم برداره. یلعنت یگذشته نیا -

پر از خونم  یرو ل*مس کردم که پشتش گذشته بمیو گردنبند عج دمیبه گر*دنم کش یدست

 بود. دهیخواب

. خدا رو شکر، انگار دمیکش ینفس راحت دنشیانداختم و با د یپاتخت یبه ساعت رو ینگاه مین

من بود تا کارها رو انجام بدم  یفرصت هم برا هیشدنش مونده بود و  داریتا ب یساعت میهنوز ن

 سیتخت بلند شدم. راهم رو به سمت سرو یو صبحونه رو حاضر کنم. معطل نکردم و از رو

 یخوابم جلو یهیبه ثان هیانداختم. ثان نهیبه آ یدادم و صورتم رو شستم و نگاه امهاد یبهداشت

 .دادیم نمیخون یو خبر از گذشته رفتیچشمام رژه م

هم  ی. شالدمیاومدم و طبق معمول به سمت کمد رفتم و لباس فرمم رو پوش رونیب سیسرو از

اومدم و بعد از پشت سر گذاشتن  نییها پازدم. از پله رونیاز اتاق ب عیسرم گذاشتم و سر یرو

و  دمیچ زیم یآوردم و رو رونیرو ب ازیمورد ن لیوسا خچالیوارد آشپزخونه شدم. از  ،ییرایپذ

 صداش اخمام تو هم رفت. دنیشدم. با شن منتظر

 صبحانه حاضره؟ سلیآ -

 !نهیبیکوره که نم انگار

 بله آقا. -

 حمامم آماده باشه. شه،یکه صبحانم صرف م یتا زمان -
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 تکون دادم و گفتم: یسر

 چشم آقا. -

که آقا  نیفکر فرو رفتم. چقدر از ا یپله به راه افتادم و توزدم و به سمت راه رونیآشپزخونه ب از

 نیافتادم که آخر ییبال ادی هوی یکه اصال صداش نکنم؛ ول شدیصداش کنم متنفر بودم. کاش م

بمونم و آشپرخونه رو با  داریبار که صداش نکردم سرم آورده بود. تمام شب مجبورم کرد که ب

 کنم. زیتم کیدستمال کوچ هی

حمامش رو حاضر کنه  تونهیها باال رفتم و به سمت اتاقش راه کج کردم. انگار خودش نمپله از

 شانسم! نیبه کمک داره. پوف، لعنت به ا ازیکه ن

انداختم. مردم نون ندارن  کشیآنت لیبه وسا یاتاقش رو باز کردم و وارد اتاقش شدم و نگاه در

ارد حمام اتاقش شدم و به سمت وان رفتم. آب رو . والیخی... ا*و*ف برمردیپ نیبخورن، بعد ا

آب فرو بردم تا از مطبوع  یدستم رو تو ن،یباز کردم و منتظر شدم تا وان پر بشه و در همون ح

 آب مطمئن شم. یبودن دما

شدم که  رمردیپ هیحداقل خدمتکار  ،یوضع خ*را*ب امروز نیکه تو ا بودمیخوشحال م دیبا

. با ستمیخدمتکار ن هینداره و براش جز  یحداقل نگاه بد کارست،یو چ هیک ستیگرچه معلوم ن

شده بود از وجود خرابشون منزجر  شنهادیکه بهم پ ییزهایکه رفته بودم و چ ییفکر به جاها

 شکر کردم که بهم کمک کرد که با شرافت کار کنم و تن به ذلت ندم. روشدم، و خدا 

 به صدام دادم و گفتم: یانداختم، حاضر بود. ولوم یبه خودم اومدم و به وان نگاه هوی

 آقا وانتون حاضره. -

انداختم. خواستم از کنارش رد بشم که با صداش  نییزدم و سرم رو پا رونیحمام و اتاق ب از

 :ستادمیا

 .نیو غذا رو تدارک بب ییرایپذ نیمهم دارم؛ پس بهتر یلیامروز دو تا مهمون خ -

 .کنهیم مقطعه قطعه هاییقرار دارم؛ اگه نرم مثل سامورا ناینه امروز با آدر یوا

 اما... -

 ؟یخوایم ؟یکه اخراج بش یخواینم -
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 !یلعنت

 نه آقا. -

 .یدیرو که گفتم انجام م یپس کار -

ها درحال رفت و پله نیا یاومدم. مدام تو نییها پااز پله میقبول کردم و مستق یناچار یرو از

 .رمیگیم کیاتیآمدم. آخرش س

که  یظرف نیصبحونه رو جمع و شروع به شستن کردم. با آخر یهاآشپزخونه شدم و ظرف وارد

که با دستمال  یاومدم و درحال رونیصبح زدم. از آشپزخونه ب یبه کارها یانیآبکش کردم مهر پا

سطل انداختم. پر*ده ها رو از  یرو تو شدم و دستمال ییرایوارد پذ کردم،یدستم رو خشک م

 به آسمون انداختم. یکنار زدم و نگاه هارهپنج یرو

من  یخوشبخت دیبودن که خورش ییهایبود. ابرها مثل بدبخت دیابر و خورش نیب یدیشد جدال

 یشخندیغرش آسمان ن یزمان اون رو پوشونده بودن. با صدا یرو احاطه کرده بودن و در ط

 زدم.

 شد! میو تسل رهیابرها رو بگ یوپس نتونست جل -

 ل*ب گفتم: ریو ز دمیکش یقیعم نفس

 شدم. میتسل تیو در نها رمیخودم رو بگ یبدبخت یدرسته، منم هرگز نتونستم جلو -

 !سلی! آسلیآ -

 پله ها نگاه کردم. یبه باال عیسر

 بله آقا؟ -

 .ینیرو تدارک بب یخوب ییرایفکر کنم گفته بودم که پذ -

 تکون دادم و تو دلم گفتم: یسر

 .ستمیاحمق که ن دونم،یخودم م -

 جرئت به ز*ب*ون آوردن حرف دلم رو نداشتم و رو بهش گفتم: یول

 هست. ادمی د،یبله آقا، گفته بود -

 که اخماش رو تو هم برد. ومدیخوشش ن میاز حاضر جواب انگار
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 ؟یستیآشپزخونه ن یپس چرا تو -

 رو نگاه کنم ها، اگه گذاشت! ونریب کمی! حاال خواستم عجب

 .رمیآقا، االن م دیببخش-

زد. منم معطل  رونیانداخت و از خونه ب نییتاسف تکون داد و سرش رو مثل گاو پا یاز رو یسر

فکر  یانداختم. انگشتم رو به نشونه خچالیبه  یوارد آشپرخونه شدم و نگاه عینکردم و سر

و هم باعث اخراج شدن  رهینگ یادیدرست کنم که هم وقت ز یل*بم گذاشتم. خب حاال چ یرو

 من نشه؟

 یغذا یبرا ر،یغذا سوپ ش شیپ یکه بهتره برا دمیرس جهینت نیفکر کردن به ا یاز کل بعد

به  بیدست به کار شدم و قر عیدرست کنم. سر یبستن کیدسر هم ک یفسنجون و برا یاصل

درست  کیحضرت واال ک یعصرانه یخوبه برا آماده کردنشون بودم. حاال ریچهار ساعت درگ

 ی. خدا رو هزار مرتبه شکر که بستنشدیم ریدوباره درست کنم د خواستمیکردم، وگرنه اگه م

 . امروز روز شانس منه!میداشت زریهم تو فر

رو به  مینیب ه؟یچ یبو نیا نمی. صبر کن ببدمیکش میشونیاز تموم کردنشون دستم رو به پ بعد

 نیبا ا یانجام بدم؛ ول دیهم با ییرایپذ ید*اغ گرفته بودم. وا ازیپ یکردم، نه! بو کیلباسم نزد

وضع  نیکه من به ا رهیگینم گهیخدمتکار د هیپولداره چرا  قدرنیکه ا نیا دونمیبو؟! نم

 خدا! یدچار نشم. ا یدرموندگ

 یلیاتاق انداختم و خ یتوو با دو از آشپزخونه خارج شدم و از پله ها باال رفتم. خودم رو  عیسر

شور گربه عیاومدنشون هم بود؛ پس سر کیهام رو درآوردم و وارد حموم شدم. نزدلباس عیسر

. آب موهام رو گرفتم دمیپوش عیرو برداشتم و سر مگهیکردم و از حموم خارج شدم. لباس فرم د

اومدم و کنار  نییموهام انداختم و به سرعت از پله ها پا یرو عیبستمش. شالم رو سر یاگوجه و

 .ندیرنجه بفرما. دستام رو تو هم چفت کردم و منتظر حضرت واال شدم که قدمستادمیا یدر ورود

 عیکه در باز شد. با باز شدن در سر شدیداشت خسته م گهیگذشت و پاهام د قهیچند دق حدود

 سالم دادم.

 ومدن؟ین -
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 !شونیدیدیبگه دِ آخه آدم عاقل، اگه اومده بودن که مبهش  ستین یکی

 نه آقا. -

 حرف رو عوض کرد. عیزده که سر یخودیکه چه حرف ب دیخودش هم فهم انگار

 ست؟که آماده ییرایپذ لیوسا نمیبب -

 بله آقا. -

 کارهات رو انجام بده. یهیخوبه، برو بق -

 !رفتمینم گفتینم انگار

 چشم آقا. -

 خوبه. -

همه  نی. استیبلد ن یزیچ گهیدلم اداشو درآوردم. خوبه، خوبه! انگار به جز خوبه گفتن د وت

 فقط گفت خوبه. دم،یزحمت کش

ها رو  یدستشیکارهام برسم. دوباره به آشپزخونه برگشتم و پ یهیبابا، ولش کن برم به بق یا

 زیم ینشستم و سرم رو رو یصندل یرو زیتمام پشت م ی. با کسلدمیرو چ هاوهیآماده کردم و م

 :دمیبرم که صداش رو شن فونیو خواستم به سمت آ دمیزنگ از جا پر یگذاشتم؛ اما با صدا

 کن. ایرو مه ییرایپذ لیتو وسا کنم،یخودم باز م خواد،ینم -

 نگرانه. قدرنیکه ا نیها کمهمون ستیتا حاال تکرار کرده، معلوم ن صدبار

. دمیرو شن یکی یو دلربا رایگ یو پشت بندش صدا یدر ورود یداآشپزخونه برگشتم؛ اما ص به

کتاب هزار  هی خوادیدلربا باشه؟! آدم دلش م قدرنیا تونهیمرد هم م هی یجلل الخالق! مگه صدا

 بده براش بخونه و فقط گوش بده. یاصفحه

آروم سالم دادم. همون اول  یها رو برداشتم و از آشپرخونه خارج شدم و با صدا یدستشیپ

بهش دست داد.  یآشکارا شوک مغز دنمیگره خورد که انگار با د یستالیکر ینگاه آب هینگاهم با 

برگشت که اون هم انصافاً جذاب بود و براش با نگاه خط و  شیبه طرف پسر کنار تیبا عصبان

. کردیم یخواهمعذرت با نگاهش یجا خورده بود؛ ول دنمی. اون هم انگار با ددیکشینشون م

 .دمیفهمیها رو نمجدال نگاه نیا لیدل ی! ولدونستمیبودم و نم یخونعجب نگاه
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 ! چرا ماتت بـرده؟سلی! آسلیآ -

 ! حواسم پرت شده بود.نیه

 آقا. دیببخش -

ها رو  وهیها رو جلوشون گذاشتم. به آشپزخونه برگشتم و م یدستشیدادم و پ یخودم حرکت به

 برنداشت. یجز دوستش کس یآوردم. بهشون تعارف کردم؛ ول رونیبرداشتم و ب

لقب رو دادم، انگار با  نیبود بهش ا یکه چشماش مثل گرگ برف دنشیگرگه، که بعد از د آقا

بزرگ گرفته  میتصم هیکنار اومده باشه و  یزیچ هیبعدش انگار که با  یبود؛ ول ریخودش درگ

 باشه، گفت:

 .میمون کارمون رو انجام بداتالف وقت یبهتره به جا م،یومدین نجایخوردن ا وهیم یراما ب -

 مجبور باشه گفت: یباشه؛ ول ومدهیلحن به مذاقش خوش ن نیهم انگار ا آقا

 .میاتاق ادامه بد یبله، بهتره حرفامون رو تو -

 خب. اریبس -

هم به آشپزخونه برگشتم و آسوده از  خارج شدن. من دمیها باال رفتن و از دشدن و از پله بلند

گذاشتم؛  زیم یچرت کوتاه رو هی ینشستم و سرم رو برا زیکه کارم رو انجام دادم، پشت م نیا

 دمیاز جا پر دم،یکه شن یبلند یاما با صدا ان؛ینم رونیب ندهیکه تا دو ساعت آ دونستمیچون م

 دمیکه کش یبلند غیو با دو از پله ها باال رفتم. در اتاق آقا رو باز کردم. باز شدن در همانا و ج

تقال کردم و به اون  یدهنم اومد. هرچ یبود که رو یکه حس کردم دستمال یزیهمانا و تنها چ

 مهام خمـار شد و به عالچشم قینداشت و با دو نفس عم دهیمردونه چ*ن*گ زدم فا یهادست

 رفتم. یخبریب

*** 

 :کایها

که بهم  یبه آشوب انداختم و با نگاه یدر رو فشار دادم و منتظر شدم که در باز بشه. نگاه زنگ

 ست.لحظه نیا یوقته آماده یلیانداخت، نشون داد که خ
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 شوازمونیراژور که به پ ی. آقامیهم وارد شد یبازشد، با آشوب شونه به شونه فونیکه توسط آ در

باور  یکس چیو ظاهر معقولش ه یمشک یهاش انداختم. با اون چشمبه چهره ی، نگاهاومد

 باشه. یفیکث التیکه صاحب چه تشک کردینم

دستام باشه، بعد از اون فقط  یکه اون مدارک تو یبودم؛ اما فقط تا زمان یبه ظاهر ساز مجبور

 دنیسرپوش گذاشتم و بهش نگاه کردم. با د قمیتنفر عم ینجاتش بده؛ پس رو تونستیخدا م

 تونستیهرگز نم ینگاه براش آشنا بود؛ ول نیجا خورد. انگار ا میستالیسرد و کر یهاچشم

 دستش رو دراز کرد و اجباراً بهش دست دادم. دی. با تردمیبفهمه که من ک

ما نشست.  یوو راژور هم روبه ر مینشست ییرایپذ یمبل تو یو رو میبزرگش شد یالیو وارد

هامون و با ل*مس کلت میمن و آشوب، هر دو، نامحسوس دستمون رو پشت ک*م*رمون برد

بهم دست داد، و اون هم  یقیشوک عم دم،یکه د یزیاما با چ م؛یبکش رونیها رو باون میخواست

پر از  یآروم سالم داد. نگاه یاومد و با صدا رونیب یدستشیبا پ شپزخونهبود که از آ یدختر

به آشوب انداختم که اون هم انگار جا خورده بود، با نگاه شرمسار بهم نگاه کرد و با  تیعصبان

 ه؟یک گهیدختر د نیا یکرد. لعنت یخواهنگاهش معذرت

دختر کارم رو  نیبا وجود ا تونمیفکر بودم که چطور م نیا یتو کردیم ییرایکه پذ یزمان تمام

 انداختم؟یم قشیبه تعو دیبا یعنیساقط کنم؛  شیگانجام بدم و راژور رو از زند

 خواستنیچشمام اومد که با التماس ازشون م یپدر و مادرم جلو تیپر از معصوم یدفعه چهره هی

به کشتن  میدختر هم تصم نیبا وجود ا یبود که حت یکاف نینداشته باشن، هم یکه به من کار

 .رمیراژور بگ

که متوجه جدال نگاه من  دونستمیو م کردمیخودم و آشوب حس م یدختر رو رو نیسنگ نگاه

 !یقرار گرفت یبد زمان و مکان ی. دختر کوچولو، تودونهیرو نم لشیدل یو آشوب شده؛ ول

 به راژور کردم و گفتم: رو

 .میمون کارمون رو انجام بداتالف وقت ی. بهتره به جامیومدین نجایخوردن ا وهیم یما برا -

برات دارم، وگرنه االن به  یاکه چه برنامه یدونی. آخ راژور نمومدیحنم به مذاقش خوش نل انگار

 .یکردیاخم کردن بهم التماس م یجا
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 .میاتاق ادامه بد یبله بهتره حرفامون رو تو -

 خوب. اریبس -

آشوب به طرفم خم شد  نیکه در همون ح میو پشت سرش از پله ها باال رفت میآشوب بلند شد با

 و آروم دم گوشم گفت:

 .دهیمون رو دچهره م؟یببر شیدختره چطور کار رو پ نیبا وجود ا -

 .میبریو دختره رو هم با خودمون م شهیکار انجام م -

 بهش شوک وارد شد. انگار

 فرار نکنه؟ میکه مطمئن باش میکن مشی! کجا قامش؟یبریکه با خودمون م یچ یعنی -

 کردم و گفتم: یقیعم اخم

 بود. نقصیوگرنه نقشه ب ،یکرد یدقتیتوئه که ب ریتقص نایا یهمه -

 به بار آورده که ساکت شد و گفت: یازده و چه فاجعه یاومد چه گند بزرگ ادشی انگار

 .دمیانجام م یکه تو بگ یداداش. حق با توئه، هرچ دیببخش -

نحس راژور دوباره اخمام  یاما با صدا نمش؛یاز هم باز شد، دوست نداشتم که شرمنده بب اخمام

 هم رفت. یتو

 .دییبفرما -

 . رو بهش گفتم:مینشست یصندل یو رو میاتاقش شد و ما هم پشت سرش وارد اتاق شد وارد

 ییهاهمون تو یو شرکا یزنیکه ثابت کنه تو به ما کلک نم میمدرک دار یسر هیبه  ازیما ن -

 .یهستن که گفت

 یینام اونا یقطور مورد نظر رو آورد که حاو یهم بدون توجه به سرنوشتش، اون پوشه راژور

که  یتا زمان یدونستیاگه م چاره؛یراژور ب یکنم. ا لیرو به جهنم تبد شونیبود که قرار بود زندگ

 .یکردینمپرونده رو آشکار  نیوقت ا چیه ،یشیپرونده دستته کشته نم نیا

 یقفسه رمیپرونده برنداشته بود که ت یگذاشت و هنوز دستش رو از رو زیم یرو رو پرونده

به سمتش برگشتم و  عیش رو شکار و خ*ون اطرافش رو پر کرد. با باز شدن در سر*نهیس*
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 شینیب یاتر رو رو یدختره به آشوب عالمت دادم. آشوب از پشت سرش دستمال حاو دنیبا د

 شد. هوشیتقال، باالخره ب یکل زگذاشت و دختر بعد ا

 راژور به سمتش برگشتم: فیضع یصدا با

 چ...چ... چرا؟ -

 اسم رو گفتم: هیشدم و فقط  رهیهاش با تنفر خچشم یتو

 اصل. یکارن تهران -

 شد. یپر از ناباور هاشچشم

 !؟یچ... چ... چ -

. رو به آشوب عالمت یشتم نفرت بود و آسودگکه دا یهم مرد. تنها حس دیشد، شا هوشیبعد ب و

 دادم.

 .میبر -

پشت سرم  کرد،یهاش حمل مدست یکه دختره رو رو یاز اتاق خارج شدم. آشوب هم در حال و

بارون رو  یو بو دمینفس کش هی رونیب یهوا ی. تومیمنحوس خارج شد یاومد. از اون خونه 

 بغلش کردم. یبه آشوب و دختر مجهول تو ی. نگاه دمیکش هامهیبه ر

 فیدختر رو توص نیکه ا یدختره اعم از اسم و سن و خانواده و هرچ نیآمار ا یتا فردا تمام -

 .خوامیرو م کنهیم

 .کنمیباشه تا فردا حاضر م -

 تکون دادم و گفتم: دیتائ یبه نشونه  یسر

 خوبه. -

رنگم کردم. خودم هم سوار شدم و با  یمشک ینیورگبعد دختره رو از آشوب گرفتم و سوار المب و

زردش شروع به حرکت کرد.  یچرخش کوتاه حرکت کردم. آشوب هم پشت سرم با پورشه هی

 شدن،یکه با سرعت رد م ییو نورها ابونیو روشن خ کیتار یبه دخترک انداختم. تو ینگاه

 کلمه معصوم بود. کی. در شدیم رهیصورتش روشن و ت

 شه؟یم یدختر چ نیو عاقبت من با اآخر  یعنی
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*** 

 :سلیآ

به اطرافم انداختم.  یهام رو باز کردم و نگاه. چشمدمیاز خواب پر یو وحشتناک بیسردرد عج با

 دم؛یاومد و از جا پر ادمی زیدفعه همه چ کی نم؟یبیاتاقم چقدر باکالس شده! نکنه دارم خواب م

سرم  یعالمه سوال تو هیانگار حس از بدنم رفت و با زانو افتادم.  ستادم،یپاهام ا یاما تا رو

 شکل گرفت:

 منم بکشن؟ خوانینکنه م یراژور رو کشتن؟ وا یبودن؟ چرا آقا یخدا من کجام؟ اون ها ک ای -

و روش نشستم. همون لحظه در باز شد و همون پسر چشم  دمیتخت کش یزور خودم رو رو به

بهم انداخت.  یقینشست و نگاه عم شیآرا زیم کینزد یصندل یرو وارد اتاق شد. یستالیکر

 :دمیکه صداش رو شن خوندمیداشتم اشهدم رو م

 ه؟یاسمت چ -

 و نتونستم جواب بدم. دمیترس راشیبم و گ یصدا دنیشن با

 .دمیسالم ازت شن ادمهیچون  یراژور، که الل نبود وون،یاون ح یخونه یتو -

 یو صح*نه یتو جلوم نشست یها! آخه نفهم، وقت نیقاتل رو بب ینگاش کردم. پسره سیف پوکر

 باهات دخترخاله بشم و جوابت رو بدم؟ یانتظار دار ره،یسرم رژه م یقتل تو تو

 .یجوابم رو بد یمجبور -

 !د؟یگرد شد. چطور فهم چشام

 .فهممیرو م زیمن همه چ -

 ه؟یک گهید نیخدا ا ای

 نیبه خاطر هم ،یاریدر واقع تو فکرت رو به ز*بون م م،یکه من ک یو بدونت ستیالزم ن -

 .فهممیم

 .سلهیاسمم آ -

 ؟یکُرد -

 صورتم جا گرفت. یرو یلبخند پر از بغض مافهیخوش ق یفکر به بابا با
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 آره پدرم کُرد بود. -

 چندسالته؟ -

 آخه به تو چه؟! بگو

 و سه سالمه. ستیب -

 تعجب باال رفت. یبه نشانه ابروهاش

 ؟یدار یبا راژور چه نسبت -

 دلم گفتم: یزدم و تو یشخندین

 باهام داره؟ یبه نظرت چه نسبت دمیپوش یلباس خدمتکار یبابامه! آخه کودن وقت -

 از ز*ب*ون خودت هم بشنوم. خوامیپرت نگو و جوابم رو بده. موذهنت چرت یتو خودیب -

 خدمتکارشم. -

 گفت: کرد و زیرو ر چشماش

 بودم؟! دهیچرا من تا حاال تو رو ند -

 مِن مِن کردم و گفتم: کمی

که با دوستم قرار داشته باشم که اون  یجز زمان اومدم،ینم رونیآقا ب یاز خونه یلیمن به دال -

 بود. یو آقا هم ظاهراً راض رفتمیم رونینامحسوس ب یلیهم خ

 .دیخدا خدا کردم که نپرسه چرا و خدا رو شکر نپرس و

 زد: پوزخند

 بهم بگو. یدونیازش م یهرچ -

 نگفته گفت: یزیدهنم رو باز کردم هنوز چ تا

 نکشتنت فکر کنم. یبتونم رو دیشا -

 کرد. خیبدنم  نجامیچرا ا نکهیا ادی با

 .کنمی. تازه چند ماهه که براش کار مشناسمشینم یلیمن خ -

 ؟یکردیقبال کجا کار م -

 ش هم عذرم رو خواستن.خانواده گهیبودم که حالش خوب شد و د ضیمر رزنیپ هیپرستار  -
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 داد و با اخم گفت: رونیرو با شدت ب نفسش

 رو بهم بگو. یدیچند ماه فهم نیا یکه تو یزیهر چ -

 کنم بلکه آزادم کنه. فیبودم رو براش تعر دهیکه د یفکر کردم تا هرچ کمی

رو  فرنیآرم نیاشیبه نام  یهم فرد شهی. همآوردیخونه نم یکارش رو تو ادیخب... خب اون ز -

 .کردیخونه مالقات م یتو

 رو گرفت و با داد گفت: مقهی هویگرون تموم شد که  یلیاون اسم براش خ انگار

 ؟یگفت یتو چ -

 ترس جواب دادم: با

 .فرنیآرم نیاشی -

 به سرعت در باز شد و دوستش وارد اتاق شد و بهش گفت: دیشکه دوباره ک یداد بلند با

 کا؟یشده ها یچ -

 یکنیکه فکر نم ییزهایبه چه چ تیموقع نیتو ا سلیبابا آ ی. ایو قشنگ بی! چه اسم عجکایها

 ها!

 شده؟ یچ گمیم کایها -

 اطالعات رو به ما داده بود؟ یسر هیبود که قول  یاون پسره اسمش چ -

 چطور؟ فر،نیآرم نیاشی -

 اما سرد جواب داد: بیعج یکه با آرامش ومدیاسمش به مذاقش خوش ن یدوباره دنیشن انگار

براتون  کنمیم یسع گـهی. باهاشون در ارتباطه، بعد به من مذارهیسر من رو کاله م یلعنت -

ــ خ یپسره بـردهیاز من براشون اطالعات م شتریاطالعات جمع کنم. حتما در عوض پول ب

 .کارانـتیـ

 رونیبه هم انداختن و ب ینگاه هیکه  کننیمن دارن صحبت م یباشن که جلو دهیتازه فهم انگار

 یعنیبود.  دهیو حالت تهوع امونم رو بر جهیچون سرگ دم؛یرفتن. منم دوباره رو تخت دراز کش

 شه؟یم یچ بیعج یبرادر ها نیآخر و عاقبت من با ا

*** 
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 :کایها

باز  یاانهینشسته بودم که در به طرز وحش یطراح زیپشت م یصندل یاعصاب خ*را*ب رو با

 آشوب گفتم: دنیشد. برگشتم، با د

 !یدر رو از جا کند ؟یچته روان -

 افتاده! یاتفاق هی کایها -

 اومده؟ شیپ یباز چه مشکل ،یلعنت

 شده باز؟ یچ -

 باالخره گفتش: یکه چطور مطرحش کنه؛ ول کردیحرفش داشت دو دو تا چهار تا م یبرا انگار

 .دهیرو فهم سلیآ یهیروهان قض -

 !؟یچ -

 .میرو زنده نگه داشت سلیخبر داده که ما آ یک دونمینم -

 ده؟یپس از کجا فهم ست،یجاسوس ن التمیتو تشک دونمیکه م ییجا! تا اونیلعنت -

 احوال بود. شونیهم پر خودش

 .ادیم دنشید یکه فردا برا دونمیفقط م دونم،ینم دونم،ینم -

 شدم و پشتم رو بهش کردم: بلند

نه و بخوام  ایمنه که برام مهم باشه که دستوراتش رو انجام دادم  سی. مگه رئادیبه جهنم که م -

 ازش بترسم؟

 نداره. یماجرا گناه نیتو ا سلیکه آ یدونیم اد؟یب شیپ یمشکل سلیآ ینکنه برا -

 ؟یدارمگه به من اعتماد ن -

 :دیتوپ بهم

 از جونم بهت اعتماد دارم. شتریکه ب یدونیسوال رو هرگز نپرس. م نیصد بار گفتم ا -

 رو به من بسپر. زیپس برو و همه چ -

 باشه داداش. -

 افتادم. یزیچ هی ادیکه  رفتیداشت م و
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 شد؟ یچ سلیاطالعات آ -

 و گفت: برگشت

 رفت؟یم ادمیداشت  یدید -

 دستش رو تکون داد و گفت: یتو یپوشه بعد

 نرفته. ادمیکه  ینیبیم -

دختر مجهول برام  نینشستم تا ا زیگذاشتم. خودم هم پشت م زیم یرو ازش گرفتم و رو پوشه

پوشه، سرم رو بلند کردم و  یکلمه نیو خوندن آخر میزنگ خوردن گوش یحل بشه. با صدا

. جواب دادم و صداش کردیم یصفحه دهن کج یرو برداشتم. اسم نحس روهان رو میگوش

 :دیچیگوشم پ یتو

 .کایها دمیشن ییزایچ هی -

 !یدیجهنم که شن به

 ؟یخب که چ -

 قرار بود همه کشته بشن. ادمهی -

 هم رفت: یتو اخمام

 ـناه جا نداره. گـیب یهااصولم کشتن آدم یـناه رو بکشم. تو گـیآدم ب هی تونستمینم -

 .امیم دنشیبه آشوب هم گفتم که فردا به د -

 بهم اطالع داد. دونم،یم -

 رونیحرفش رو بزنه تلفن رو قطع کردم و از اتاقم ب یهیبهش فرصت بدم که بق نکهیبدون ا و

 یتو خواستمیحرکت کردم تا باهاش صحبت کنم. در زدم؛ چون نم سلیاومدم. به سمت اتاق آ

 .رهیقرار بگ یاناخواسته تیموقع

 داخل. ایب -

 رو باز کردم و وارد اتاق شدم. در

 .یگوش بد دیرو با گمیم یباهات صحبت کنم، پس هرچ خوامیم -
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 شیکه مجبور به انجامه؛ چون زندگ دونستیهم رفت؛ اما خودش هم م یکه اخماش تو دمید

 منه. یهاتو دست

 شده؟ یچ گمیم کایها -

 اطالعات رو به ما داده بود؟ یسر هیبود که قول  یاون پسره اسمش چ -

 چطور؟ فر،نیآرم نیاشی -

 اما سرد جواب داد: بیعج یکه با آرامش ومدیاسمش به مذاقش خوش ن یدوباره دنیشن انگار

براتون  کنمیم یسع گـهی. باهاشون در ارتباطه، بعد به من مذارهیسر من رو کاله م یلعنت -

خــ  یپسره بـردهیاز من براشون اطالعات م شتریباطالعات جمع کنم. حتما در عوض پول 

 .کارانـتیـ

 رونیبه هم انداختن و ب ینگاه هیکه  کننیمن دارن صحبت م یباشن که جلو دهیتازه فهم انگار

 یعنیبود.  دهیو حالت تهوع امونم رو بر جهیچون سرگ دم؛یرفتن. منم دوباره رو تخت دراز کش

 شه؟یم یچ بیعج یبرادر ها نیآخر و عاقبت من با ا

 :کایها

باز  یاانهینشسته بودم که در به طرز وحش یطراح زیپشت م یصندل یاعصاب خ*را*ب رو با

 آشوب گفتم: دنیشد. برگشتم، با د

 !یدر رو از جا کند ؟یچته روان -

 افتاده! یاتفاق هی کایها -

 اومده؟ شیپ یباز چه مشکل ،یلعنت

 شده باز؟ یچ -

 باالخره گفتش: یکه چطور مطرحش کنه؛ ول کردیحرفش داشت دو دو تا چهار تا م یبرا انگار

 .دهیرو فهم سلیآ یهیروهان قض -

 !؟یچ -

 .میرو زنده نگه داشت سلیخبر داده که ما آ یک دونمینم -

 ده؟یپس از کجا فهم ست،یجاسوس ن التمیتو تشک دونمیکه م ییجا! تا اونیلعنت -
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 احوال بود. شونیهم پر خودش

 .ادیم دنشید یکه فردا برا دونمیفقط م دونم،ینم دونم،ینم -

 شدم و پشتم رو بهش کردم: بلند

نه و بخوام  ایمنه که برام مهم باشه که دستوراتش رو انجام دادم  سی. مگه رئادیبه جهنم که م -

 ازش بترسم؟

 نداره. یماجرا گناه نیتو ا سلیکه آ یدونیم اد؟یب شیپ یمشکل سلیآ ینکنه برا -

 ؟یمگه به من اعتماد ندار -

 :دیتوپ بهم

 از جونم بهت اعتماد دارم. شتریکه ب یدونیسوال رو هرگز نپرس. م نیصد بار گفتم ا -

 رو به من بسپر. زیپس برو و همه چ -

 باشه داداش. -

 افتادم. یزیچ هی ادیکه  رفتیداشت م و

 شد؟ یچ سلیاطالعات آ -

 و گفت: برگشت

 رفت؟یم ادمیداشت  یدید -

 دستش رو تکون داد و گفت: یتو یپوشه بعد

 نرفته. ادمیکه  ینیبیم -

دختر مجهول برام  نینشستم تا ا زیگذاشتم. خودم هم پشت م زیم یرو ازش گرفتم و رو پوشه

پوشه، سرم رو بلند کردم و  یکلمه نیو خوندن آخر میزنگ خوردن گوش یحل بشه. با صدا

. جواب دادم و صداش کردیم یصفحه دهن کج یو برداشتم. اسم نحس روهان رور میگوش

 :دیچیگوشم پ یتو

 .کایها دمیشن ییزایچ هی -

 !یدیجهنم که شن به

 ؟یخب که چ -
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 قرار بود همه کشته بشن. ادمهی -

 هم رفت: یتو اخمام

 ـناه جا نداره. گـیب یهااصولم کشتن آدم یـناه رو بکشم. تو گـیآدم ب هی تونستمینم -

 .امیم دنشیبه آشوب هم گفتم که فردا به د -

 بهم اطالع داد. دونم،یم -

 رونیحرفش رو بزنه تلفن رو قطع کردم و از اتاقم ب یهیبهش فرصت بدم که بق نکهیبدون ا و

 یتو خواستمیحرکت کردم تا باهاش صحبت کنم. در زدم؛ چون نم سلیاومدم. به سمت اتاق آ

 .رهیقرار بگ یاناخواسته تیموقع

 داخل. ایب -

 رو باز کردم و وارد اتاق شدم. در

 .یگوش بد دیرو با گمیم یباهات صحبت کنم، پس هرچ خوامیم -

 شیکه مجبور به انجامه؛ چون زندگ دونستیهم رفت؛ اما خودش هم م یکه اخماش تو دمید

 منه. یهاتو دست

 بگو! -

 که... ادیم دنتیبه د یکیفردا  -

 :دیکرد و وسط حرفم پر تعجب

 ؟یک -

 هم رفت. یتو اخمام

که تو کشته  نهیکه مصر ا ادیم دنتیبه د یکیکه فردا  گفتمیبذار حرفم تموم بشه. داشتم م -

 ما بوده. یکه شاهد کارها یهست یچون تو تنها کس ؛یبش

 آروم زمزمه کردم: و

 وئه.ت دنید یمصر برا قدرنیکه روهان ا بهیبرام عج -

 :دیپرس دیهاش پر از اشک شد و با تردجا خورد و چشم هویکه  دمید

 ان؟یروهان آرم -
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 !شناختش؟یکجا م از

 آره، چطور؟ -

 کرد: هیبلند گر یپام زانو زد و با صدا یجلو هوی

 که من زنده بودم. فهمهیم نهیاگه بب نه؛یتو رو خدا نذار من رو بب -

 کردم. تعجب

 ؟یکنیصحبت م یدار یاز چ -

 .نتشیکه نذارم بب کردیو مدام خواهش م کردیم هیفقط گر امّا

 ه؟یچ هیقض نمیبده بب حیتوض -

 شروع کرد: دیکه کش یقیتخت نشست و با نفس عم یشد و رو آروم

 میخونه اومد و ن شهیروز پدرم زودتر از هم هیکه  نیبود، تا ا کیبا پدرم شر انیروهان آرم -

به مامانم کرد و  ینگاه هیشده بودن. پدرم  ریهامون اومد که درگمحافظ یساعت بعدش صدا

 ممیقا نهیو پشت آ دیسمتم اومد و من رو ب*و*س هیبهش گفت که مامانم با گر یچ دونمینم

 گردنبند رو گر*دنم انداخت. نیهم اومد و ا مکرد. پدر

 به اون متصل بود. فلش هیقلب بود که  هیاشاره کرد که پالکش  بشیبه گردنبند عج و

. بهم گفت هرگز امین رونیالتماس بود ب یاگر صدا یحت دم،یشن ییازم قول گرفت که هر صدا -

بدم؛ اما من ندادم چون  سیفلش رو به پل نیاجازه ندم که روهان بفهمه که زنده موندم. گفت ا

ازش  هیبا گر یچم رو نابود کردن. بعد از اون هر که خانواده هییکسا یهااسم یفلش حاو نیا

پدر و  یهاو التماس کیشل یو بعدش فقط صدا دیرو کش نهیبهم نداد و آ یکردم جواب لسوا

که  یزیآوردن، حمام خ*ون راه افتاده بود و تنها چ رونیمن رو ب هاسیپل ی. وقتدمیمادرم رو شن

 پدر و مادرم بود. جونیجسم ب دمید

 ؟ییجاکه تو اون دنیچطور نفهم -

رو که هم سن و سال من بود رو با خودش سرکار آورده  کشیاون روز خدمتکارمون دختر کوچ -

 جا شروع شد و...که اون منم، کشتنش و داستان منم از اون نیبود و اون ها هم با علم ا

 کردم: فیرو تعر شهیحرفش رو ادامه بده و خودم بق نذاشتم
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سال  ازدهیو تو رو هم فرستادن پرورشگاه.  دنیشثروتت رو باال ک یت همه و بعدش خانواده -

تا  یو شروع به کار کردن کرد یاومد رونیخودت ب تیبا رضا یدیرس یبه سن قانون یبعد، وقت

کرد و  دایمن ارتباط پ یبا خواسته تیو زندگ یمن افتاد ری. آخرش هم که گیرو بساز تیزندگ

 .یینجایاالن ا تیدر نها

 که آمارش رو درآوردم که تعجب نکرد؛ اما دستم رو گرفت. دونستیم انگار

که  فهمهیم نهیکه من رو بب نیچون به محض ا ؟یمن رو بهش نشون ند شهیدرسته، حاال م -

 من باشه. شیپ تونهیکه کشته شد من نبودم و حتما اون فلش م یاون

 ره؟یسر راهم قرار بگ دین بامثل م یابا گذشته یبه من شباهت داره، آخه چرا کس یلیدختر خ نیا

 یهازدم و با دو از خونه خارج شدم. به صدا زدن رونیاز اتاق ب عیدفعه از جا بلند شدم و سر هی

 رفتم و بعد از روشن کردنش به سمت بام گ*از دادم. نیآشوب هم توجه نکردم و به سمت ماش

 ادیگاه رفتم و رو به آسمون فرپرت یشدم. به سمت لبه ادهیپ نیو از ماش ستادمیا دنیاز رس بعد

 زدم:

که من از انتقام برگردم،  یبه من سر راهم قرار داد هیشب یدختر معصوم رو با گذشته نیاگه ا -

 یو فقط تالف سوزمیانتقام م نیآتش ا یچون من شش ساله دارم تو ؛یسخت در اشتباه

 شیآت نیا یآبِ رو تونهیدختر هرگز نم نیرو بدون که ا نیباشه. ا شیآت نیا یرو یآب تونهیم

 نیبا ا ذارمینم مونه،یهم م اهیو س اههیمن س یای. دنوفتهیاتفاق ب نیکه ا ذارمینم یعنیباشه، 

 .یدختر نقشه هام رو خ*را*ب کن

که  بمیعج یندهیاز آ خبری، بحرکت کردم و به سمت خونه روندم نیبه سمت ماش عیبعد سر و

 دختر گره خورده بود. نیبا ا

*** 

 :سلیآ

فکر رفت و  یم توگذشته دنیچِش شد؟ بعد از شن هوینگاه کردم. وا،  شیخال یتعجب به جا با

هام پر از اشک شد. با فکر به اون روز و روهان دوباره چشم یادآوریرفت. با  یطورنیحاال هم ا

کنم، اشک  یکار چین نتونستم هکه غرق در خ*ون بودند و م میزندگ یهاآدما نیزتریعز دنید
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فکر کردن به اون روز و اون  یکردند. حت دنیهام شروع به لرزهام جمع شد و دستپشت پلک

. گفتمیم دیبا یکنم؛ ول انشیبخوام ب کهنیچه برسه به ا شد،یاتفاق شوم هم باعث التهابم م

بهم  یتونیبارالها! فقط تو م به من بکنه. یمرد بتونه کمک نیا دیتا شا امیبا خودم کنار ب دیبا

 قبول کنه که من رو بهش نشون نده. کایکه ها یکن ککم

 ناگهان باز شد و آشوب داخل اومد: در

 ؟یبهش گفت یچش شد؟ چ هوی کایها -

 کردم. فیم رو کامل براش تعرفقط گذشته ،یچیه -

 ناراحت شد و انگار که با خودش حرف بزنه، گفت: هویکه  دمید

 خودش افتاده. یگذشته ادیپس  -

 رو به من ادامه داد: و

 ست؟یت نتو گشنه نمیبب -

 .دیشکم آبروبَر، حاال وقتش بود؟ آشوب آروم خند یقار و قور شکمم بلند شد. ا یصدا

 !ومدهیدرن نیاز ا شتریت بمعده یتا صدا ارمیاالن برات غذا م -

 یتو چکیمثل پ یاما همچنان نگران ؛دمیخند زیزریر یتا بناگوشم سرخ شد ها؛ ول یعنیرفت.  و

 بود. دهیچیدلم پ

رو جلوم  ینیس زد،یحرف م یجور که با گوشپر از غذا داخل اتاق اومد و همون ینیبا س آشوب

 یرو نخورده، دوم یبه غذا حمله کردم و قاشق اول یوپیات یهازدهیگذاشت و رفت. منم مثل قحط

 هاشدهکرد و مثل خفه ریگلوم گ یاومد داخل. غذا تو کایکه دوباره در باز شد و ها خوردمیرو م

 هیکه  دمیخوردم. د یاانهیو وحش یهولکآب رو برداشتم و به طرز هول وانیبه سرفه افتادم. ل

 یعنیخوردکن و سردش برگشت. باز به همون حالت اعصاب یول د؛یخند کایها یهالحظه چشم

 شه؟یم یروز بخنده چه شکل هی

 غذات رو بخور تا برگردم. عیاهات صحبت کنم، پس سرب خوامیم -

جلوت  یجورنیتا آبروم ا یاومدیم رترید قهیده دق شدینکنه، نم کارتیخدا بگم چ یرفت. ا و

خودم با غذا پرداختم و بعد از  یعاشقانه ینشه؟! در هر صورت غذا رو بچسب! به ادامه ییلویک
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شدم و بعد از انجام  یبهداشت سیراحت خدا رو شکر کردم. وارد سرو الیتمام کردنش با خ

 ارنیرو ب شونفیاومدم و رو تخت منتظر شدم تا حضرت واال تشر رونیشستن صورتم ب وکارم 

 انجام بدم. دیدر برابرشون نبا یاگهیرو مطرح کنن که جز اطاعت کار د یو عوامل

 *بم رو گ*از گرفتم و فکر کردم:ل

 ندارم که بتونم از روهان فرار کنم. نیجز ا یابول کنه؛ چون چارهق یکاشک -

 که به در خورد گفتم: یادو تقه با

 تو. ایب -

شروع به صحبت کرد؛ اما  کاینشستن. اول ها هایصندل یهمراه با آشوب وارد شدن و رو کایها

 یریجلوگ یزیچ هیشده، انگار داره از  روزیتر از داحساس یصداش سردتر و ب کردمیحس م

 .کنهیم

 ی. ما هم مثال نقش بازیجا پنهان بش هی یفردا روهان رو سرگرم تا تو بتون میکنیم یما سع -

سر روهان رو کاله  ییجورا هیو هم  مونهیتو امن م یهم جا یطورنی. ایکه تو فرار کرد میکنیم

 .میذاریم

 ؟یها چامّا محافظ -

 میخوایو م میکه جاسوس دار نیا یبه بهونه کنمیشون ممن به مدت چند ساعت مرخص -

 ؟یدیشه، فهم ییشناسا

االن  فهمهیآروم و مرموزه، آدم نم یلیبه چشماش کردم، خ یفکر همه جا رو کرده. نگاه معلومه

 رو به ز*ب*ون آوردم. دمیوسط درست نبود پس ترد نیا یزیچ هی یول کنه؛یداره فکر م یبه چ

 کنم؟یمن فرار م یدونیکه م نیبا ا یشون کنمرخص دیکه چرا تو با کنهیبه نظرت شک نم -

دختر  هی یامکان نداره که من بخوام برا دونهیچون م کنه؛یمطمئن باش که به من شک نم -

 لشیکه عاشقت باشم ، دل ستین نی، ا ذارمیدارم سرش رو کاله م نکهیا لیدروغ بگم ، پس دل

 ستیختر تو اصول من ناونم د گناهیکه کشتن آدم ب نهیا

 یداشته باشم ول یفکر نی، عمراً همچ یتو عاشقم کنمیگفت که فکر م یها حاال ک هیآدم عجب

 گناهکار باشه. کشهیرو که م یهرک دیبهم دست داد که شا یاز حرف آخرش حس خوب ییجورا هی
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 صورتم تکون خورد به خودم اومدم: یکه جلو یدست با

 شدیچ یدیفهم گهیپس د ؟ییکجا_

 پَ نَ

 ستمیاحمق که ن دم،یفهم_

 زد: پوزخند

 ندارم یسازگار ادیاحمق ز یچون من با آدما یستیخوبه که ن_

 .دادیچشمام جولون م ینگفتم ، همش مرگ راژور جلو یچیدق کردما، اما از ترس ه یعنی

 بود . یابیبهش انداختم حواسش نبود ،پس وقت وقت ارز ینگاه

خط  یقلوه ا یمتناسب و لبا یبود ن و فک و چونه  ستالیل کرکه مث یخی یآب یاون چشما با

 یخمـار عسل یبود م،دوستش هم با اون چشما دهیبود که تو عمرم د یپسر نیدار ،خوشگل تر

 دهبودیبود که د یپسر نیخوشگل تر کایمتناسب هم مثل ها یو فک و چونه  ییخرما یو موها

 . دیرسیآقا گرگه نم یخوب به پا یم،ول

 لقب آخرش خندم گرفت و شروع به خنده کردم. از

 ، فکر کنم به عقلم شک کردن. کردمیو آشوب با تعجب بهم نگاه م کایها

 صاف کردم و گفتم : گلومو

 ،پسران بد خوشگل دایهست ییشما هم خوب نقشه کشا میاز حق نگذر یول_

ون راحتم، آشوب بلند باهاش نقدریچرا ا دونستمیمن فکشون کف اتاق بود، خودمم نم ییپررو از

 نداختیبه آشوب انداخت که اگه به من م ینگاه هیاخماش توهم رفت و  کایها یول رخندهیزد ز

حرفاس تا نگاش به نگاه  نیتر از ا الیخ یآشوب معلوم بود ب یول کردمیهفته صحبت نم هیتا 

 هم شد. شتریخندش ب خورد کایها

 .وونهیدو برادر د نیبگذرونه با ا ریخندم گرفت و شروع به خنده کردم، خدا بخ منم

دادن که تاشب  یو آشوب رفتن و به من فرصت کایو تو فکر فرو رفتم ، ها دمیتخت دراز کش رو

 دادیاحتمال م کایها نکهی، به خاطر ا کردمینقل مکان م گهیبه اتاق د دیبخوابم ، چون شب با
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نود کارش رو انجام  ی قهیو دق رهیر بگکه تو عمل انجام شده قرا خواستیو نم ادیزودتر از موعد ب

 .دمیفکرا بود م که چشام گرم شد و خواب نیبده و تو هم

چشامو باز کردم و به آشوب نگاه کردم، هنوز تو اوج خواب بود م و خمـار  دیشد یتکون ها با

 گفتم: یگونه و با حواس پرت

 م؟یخوردن؟مصدوم و کشته هم داشت ریت ایحمله کرده؟ک یشده؟کسیچ_

 افتاد نگران شد: ادشیکه  یزیبا چ یول دیخندش گرفت و خند آشوب

 میمارو تو عمل انجام شده گذاشت ، ساعت دوازده و ن یروهان ع*و*ض نیزود باش بلند شو ا_

 ومدهیسرگرمش کرده ، بدو تا ن کایشب بلند شده اومده ، فعال ها

، همون اول که به هوش  ختیاطرافم ر دهیپول دهیو مث جت بلند شدم و موهام ژول دمیترس منم

 الیخی، ب دنیاومدم شال نداشتم، فکر کنم تو همون کش مکش ها شالم افتاده که پسرا هم نفهم

 ندارم که موهامو باهاش بپوشونم. یزیندارن ، منم که چ یکه نگاه بد نایا

 ؟ییکجا سلیبدو آ_

 ترس به سمتش رفتم با

 اومدم، اومدم_

 تر بدو واشی_

 دیببخشباشه _

که دهنم باز موند  یکرد. وا گهیاتاق د هیآروم با نوک پنجه، من رو وارد رو گرفت و آروم دستم

از اتاقش رو  کهیت هی ینور هالوژن آب یچراغ اتاق خاموش بود؛ ول نکهی. با ادمیاتاق رو د یوقت

اتاق به  یروش بود و تخت تو نیماش یشده دهیکه طرح کش یطراح زیم هیروشن کرده بود، و 

 آشوب بلند شد. یکالفه یبود. صدا یقشنگ یلی. انصافا اتاق خخوردیچشم م

 خوابت نبره. سل،یبدو آ -

 اد؟ینم نجایا یدونیشم؟ از کجا م میخب حاال کجا قا -

 زد تو سرم. یکی
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 یکس چینداره. ه یبا اتاقش شوخ کایکه ها دوننیو همه م کاستیاتاق ها جانیاحمق جون ا -

اجازه دارم و تو  شهیاز من که هم ریالبته به غ اد،یب جانیخودش ا یر نداره بدون اجازه*ـگـیج

 .یایکه بهت اجازه داده ب

 چرا؟ -

 چیتخت و ه ری! زود باش برو زمیهست یتیچه موقع یکه االن تو یفهمیبابا دختر، انگار نم یا -

ها رو فرستاد که برن، کرد و همون عصر محافظ یزرنگ کای. باز خوبه هاادیهم ازت درن ییصدا

 !گهیها. زود باش د شدیم یاوگرنه چه فاجعه

 باشه بابا. -

هام بلند نشه. آشوب هم رفت نفس یدهنم گذاشتم تا صدا یتخت هایکا رفتم و دستم رو رو ریز

 هام رو بستم و از خدا خواستم که نجاتم بده.اتاق موندم. چشم یو من تنها تو

*** 

 :کایها

 گونه گفتم:. رو به آشوب کردم و تحکممیاومد رونیب سلیاتاق آ از

 ها رو بفرست برن.آشوب! برو محافظ -

 کرد. تعجب

 چرا؟! مگه قرار نبود فردا برن؟ -

 .ادیبه روهان اعتماد ندارم، امکان داره زودتر ب -

 باشه داداش. -

قدر خسته بودم که داخل اتاقم شدم. اونها. منم در اتاقم رو باز کردم و رفت سراغ محافظ و

وقت  هی یرو برا سلیو فکر کردن به مسائل آ دمیسمت تختم رفتم و روش دراز کش میمستق

 .دمیگذاشتم و خواب میشونیپ یدستم رو رو هیگذاشتم.  گهید

 :دمیغر تی. با عصباندمیآشوب از خواب پر یانهیوحش یهاها و صدا زدنتکون با

 ؟یکنیم یطورنیچته آشوب ، چرا ا -

 و بلندم کرد. دیگونه دستم رو کشنداد و هول یتیاهم تمیاصال به عصبان آشوب
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 روهان زودتر از موعد اومده. یکردیطور که فکر مپاشو بابا، همون -

 گرد شد. هامچشم

 !؟یچ -

 .رهیکه روهان اول از همه سراغ اون اتاق م هیاتاق یتو سلیفکر تو سرم جوالن داد که آ نیا و

 .کنمیمنم سر روهان رو گرم م سل،یبرو سراغ آ عیسر -

 مستاصل گفت: یصدا با

 کنم؟ مشیاما کجا قا -

 من حق ورود به اتاق رو نداره. یکه بدون اجازه یدونیتو اتاق خودم، م ارشی! بیلعنت -

 ها حل شد!محافظ یهیبرو. خوبه قض عیباشه، سر -

لباسم رو صاف کردم. از  یقهیو  دمیبه موهام کش یو از اتاق خارج شد. منم دست دیبعد دو و

 روهان رو خطاب قرار دادم. اومدمیم نییکه از پله ها پا ینیاومدم و در ح رونیب میاتاق مستق

 !یایفردا م یفکر کردم گفت -

 زد. پوزخند

 ؟یدار یکه حاال اومدم، مشکل ینیبیم -

 دفعه من پوزخند زدم نیا

 منه. یخونه جانیآره؛ چون ا -

دستم  یرو تو شقهیلحن حرف زدنم اخماش جمع شد؛ اما بهش فرصت حرف زدن ندادم و  از

 گرفتم.

 ریباشه که با من مثل ز یبار نی. آخرکنمیاطاعت م یگیم یهرچ یمن سیفکر نکن چون رئ -

روهان،  یکه سوءاستفاده کن شهینم لیدل یآرومم؛ ول شهی. درسته من همیکنیدستات رفتار م

 ؟یدیفهم

 برداشتم و با آرامش صافش کردم. شقهیرو از  دستم

 .نمشیبذار بب -

 ؟ینیدختر رو بب نیا یاصرار دار قدرنیچرا ا -



 

 

29 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفائیهدیه 

 !ه؟یک سلیآ دهی. نکنه فهمدمیسرم جرقه زد ترس یکه ناگهان تو یفکر از

 نیکه کشتم ا یاون دمیداره که مال منه. من تازه فهم یزیت که دنبالشم. اون چچون سالهاس -

 ست.هنوز زنده ینبوده و اصل کار

 شده باشه! میتا حاال قا سلیآ دوارمی. امدهیفهم پس

 !کای! هاکایها -

 که نقشه شروع شده. دمیداد آشوب فهم با

 !ستین سلیآ -

 زدم. رتیخودم رو به ح منم

 ! چطور ممکنه؟!؟یچ-

 .کردیم یباز یعال آشوب

 فرار کرده! ستین ست،ین-

 که در مرز انفجاره. دونستمیم یبه روهان ننداختم؛ ول ینگاه چیه

 !کنن؟یم یها چه غ*لطپس محافظ ،یلعنت -

 که نقشه رو باور کرده. دمیدادش فهم یصدا با

 جاسوس دارم. التمیتشک یشون کردم، تومرخص -

 .نمیخودم بب دیبا -

 .گـهیرو م نیکه ا دونستمیم

 .نیبب یرو که خواست ییباشه، برو هر جا -

 .نمیاتاقت رو هم بب دیبا -

با شک  یاما مخالفت من مساو زد؛یاز دهنش حرف م ادتریداشت ز گهیهم رفت. د یتو اخمام

 کردنش بود، پس گفتم:

 .یندار ،یکه پات رو داخل اتاقم بذار نیحق ا یول ؛ینیتا بب میباشه، بر -
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. در میو به سمت اتاقم حرکت کرد میها باال رفتنباشه. از پله دیتو معرض د سلیآ دوارمیام فقط

اون از  م،یدیکش یقیانداخت. هر دو نفس عم یرو باز کردم و روهان از همون چهارچوب در نگاه

 .یحرص و من از سرِ آسودگ یرو

 کنم. داشیتا پ رمیافرادم رو به کار بگ یهمه دیبا یلعنت ،یلعنت -

من و آشوب  نش،یماش یصدا دنیزد. بعد از شن رونیب الیرفت و از و نییها پابعد با دو از پله و

 .میبه هم زد یروزیپ یهامون رو به نشانهدست

 گفت: آشوب

. یمحافظا که بهت وفادارن، پس چرا بهشون شک کرد یهمه دیقدر احمق بود که نپرس نیا-

 م؟یکار کن یچ سلیبا آ دیحاال با کایها

 بدم. حیو بهتون توض امیتا ب دیاتاقم منتظر بمون یتو سلیفکر کردم. تو و آ یمن به همه چ -

*** 

 :سلیآ

 دنیبا شن یفکر کردم روهانه؛ ول دم،یکه دوباره در باز شد. ترس گرفتیداشت م گهید نفسم

 رفت. نیآشوب ترسم از ب یصدا

 که همه جا امن و امانه. رونیب ایب سلیآ -

 آوردم. رونیتخت ب ریاز ز یرو دزدک سرم

 رفت؟ -

به  یاخنده ژست مغرورانه یش گرفته بود، با چاشناومدن من خنده رونیکه از طرز ب آشوب

 خودش گرفت.

 !رن؟یو آشوب نگ کایها یهانقشه شهیمعلومه، مگه م -

 یاومدم؛ ول رونیتخت با کمک آشوب ب ریهم بودن! به زور از ز فتهیشدم، چه خودش سیف پوکر

 .دمیشن یبار پر از نگران نیآشوب رو ا یتا خواستم به سمت در برم که خارج شم صدا

و باهامون  ادیتا ب میاز هر دوتامون خواسته که تو اتاق بمون کایافتاده؛ چون ها یاتفاق هی سلیآ -

 کنه. صحبت
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 یاومد داخل. ب کایکرد و با استرس بهش نگاه کردم که در باز شد و ها تیبه منم سرا شینگران

 سرد شروع به صحبت کرد. یمقدمه و با صورت

 دهیبهش خبر رس یراژور زده. وقت یو ردت رو تا خونه یکه کشته تو نبود یاون دهیروهان فهم-

تو همون دختر  نکهیپس با علم ا ،یجا آوردم شک کرده که خودت باشدختر رو از اون هیکه من 

شده با شکنجه اطالعات رو ازت  یبا خودش ببرتت که حت یاومده بود تا اگه خودت باش یهست

 .رهیبگ

 :دمیلرزون پرس یتخت نشستم. نگاه ملتمسم رو بهش دوختم و با صدا یسست شد و رو پاهام

 کار کنم؟ یچ دیحاال با -

 که من روهان رو از سر راهم بردارم. یتا زمان یمونیم جانیتو ا -

 افتاد کف اتاق. هامچشم

 آخه... یول -

 گفت: کردیم دادیتوش ب یکه آشفتگ یحرفم رو ادامه بدم و با صورت نداشت

روهان که  نی. اول ایخطر یاز دو جهت تو یبذار رونیکه پات رو ب نیبه محض ا ،یول یب یول -

 هیکه من  دنی. دوم، تمام رقبا فهممیکه ما سرش کاله گذاشت فهمهیردت رو زده و اون وقت م

 هک وفتنیم نیخونه دنبال ا نیرفتنت از ا رونی. با بینامزد من کننیخونه دارم و فکر م یدختر تو

 ست،نهیگز نیبزنن، پس موندن تو االن بهتر نیبهونه من رو زم نیتا به ا ارنیتو رو به دست ب

 .یبر رونیو ب یرو قبول کن طیشرا نیا یهمه یکه بخوا نیمگه ا

 نه تکون دادم. یبه نشونه یسر

روهان رو از  یخوایم یفقط چه جور مونم،یم جانیکنم؟ هم یکار نینه، مگه احمقم که همچ -

 ؟یسر راه بردار

 فکر رفت و گفت: یتو

 .دارمیو از سر راه برش م کنمیم یم رو عملنقشه ی. به زودکنمیدارم روش کار م -

 :دمیپرس دیترد با

 ش؟یکشیم یعنی -
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به  قدرنی! اکشم؟یرو که سر راهم باشه م یو هرک رمیگیمن اسلحه دستم م یکنیتو فکر م -

 نبود و حقش مردن بود. یکنیکه تو فکر م یراژور فکر نکن، راژور اون

تخت دراز  یو رو بستیطور که چشماش رو منذاشت و همون خواستم دوباره سوال بپرسم تا

 گفت: د،یکشیم

 استراحت کنم. کمی خوامیم رونیب نیبر مونه،ینم یحرف گهید -

 . آشوب با لبخند رو به من کرد و گفت:میاومد رونیبا آشوب از اتاق ب همراه

وفادارن و  کایها هم نباش، همشون به ها. نگران محافظیایب رونیاز اتاق ب یتونیاز فردا م -

 .انیو داخل نم دنیم ینگهبان رونیب

 باشه ممنونم. -

خواب درست و  هیرفت تا به کاراش برسه، من هم به اتاقم برگشتم تا اگه خدا بخواد به  آشوب

 برم. یحساب

 یو از رو دمیصورتم کشبه  یشدم. دست داریها از خواب بپرنده یغرغر آشوب و صدا یصدا با

اطراف موهام  هامرهیبه بدنم دادم. موهام رو شونه کردم و با گ یتخت بلند شدم و کش و قوس

اتاق شدم و بعد از انجام کارم و شستن دست و  یبهداشت سیرو سر و سامون دادم. وارد سرو

 زدم. رونیب اتاقصورتم از 

 تر شده بود.که حاال واضح دمیشنیرو م آشوب یاومدمصدایم نییکه از پله ها پا طورهمون

مون هم که اطراف یزن چیو ه می. ماکه پولدارمیریخدمتکار بگ ایگفتم ب کایها نیصد بار به ا -

 خونه رو انجام بده؟ یکه کارها کنهیرو استخدام نم یکیچرا  ست،ین

 انجام بدم. تونمی. من مریصبح بخ -

 گرد گفت: یهابرگشت و با چشم متعجب

 .ییتو مهمون ما ه؟یها چحرف نی. نه بابا اریصبح بخ -

که عذاب وجدان گر*دنم رو  رمیگوشه از کارها رو بگ هیبمونم، پس بذار  نجایمن که قراره ا -

 .رهینگ

 خانواده. یاز اعضا یکینه به عنوان خدمتکار، بلکه به عنوان  یباشه قبول؛ ول -
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 :دیهام رو پر کرد. آشوب با تعجب پرسحرفش هم خوشحال شدم و هم اشک چشم از

 ؟یکنیم هیشده دختر؟ چرا گر ی! چسلیآ -

 تمام جوابش رو دادم. تیپر از اشک و با معصوم یهاچشم با

 وقت خانواده نداشتم. چیه گهید یمن از هفت سالگ -

 .دیسرم کش یرو یشد و دست یپر از مهربون هاشچشم

خواهر نباش،  کایها یبرا یخواهر داشتن رو داشتم؛ ول یآرزو شهیتو خواهر من باش که من هم -

 جادیا شیزندگ یتو یحساب رییتغ هیتو قراره  کنمیباش؛ چون حس م یدختر معمول هیبراش 

 .یکن

 بود؟ یمنظورت از حرف آخرت چ یول ؛یباشه، تو برادرم -

 زد: یپر از شاد یلبخند

 کایت رو بخور. منم برم که االنه که هااول صبحونه یانجام بده؛ ول یخوایکه م یبرو هر کار -

 .ستمیزنگ بزنه بپرسه من کجام که شرکت ن

تکون دادم و به طرف آشپزخونه رفتم. تا وارد آشپزخونه  یهم زد و رفت. منم سر زیلبخند ر هی و

آشپزخونه  یاومد! انگار تو زیر یخنده هی. پس بگو آقا چرا دمیکش رتیاز ح یبلند غیشدم ج

 الرو با هامنیو آست دمیکش یشده بود. آه کیآنت لیبا وسا یدونآشغال هیطوفان اومده بود، مثل 

به جون آشپزخونه افتادم و شروع  "یعل ای" هیبستم و با  یاگوجه هارهیزدم. موهام رو با همون گ

 کردن کردم. زیبه تم

. زدنیهاش برق مبه آشپزخونه نگاه کردم که پارکت زیآمنیتحس یکردن با نگاه زیاز تم بعد

با  یلیو وسا یکرم یهانتیبا کاب بایز یلیبراقش خ یهابود و پارکت یقشنگ یلیخ یآشپزخونه

 ینفسم از خستگ گهید ،یبه چهار ساعت متوال بیست شده بودن. بعد از قر یاقهوه-کرم فیط

گذاشتم و اون چُرت باحاله سراغم  زیم ینشستم و سرم رو رو یصندل یاومد. به زور رویدر نم

 اومد.

تو  رتیبه آشوب انداختم که برق ح یهام رو باز کردم و نگاهچشم داد،یکه تکونم م یدست با

 .زدیهاش موج مچشم
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 !ینیتو بهتر یعنی سلی! آیدختر چه کرد -

 به بدنم دادم. یبلند کردم و کش و قوس زیم یرو از رو سرم

 من هنوز نهار درست نکردم. د؟یاومد یسالم. شما ک -

. در ضمن خودم غذا ستیبه نهار ن یازین گهیکه د یدیزحمت کش قدرنیدختر؟! تو ا هینهار چ-

 هاش بود.چشم یتو ینیچه برق تحس دیآشپزخونه رو د یوقت کایها یدونینم سل،یآ یگرفتم. وا

 اومد. کایها یلحظه صدا همون

 .یزحمت بکش قدرنیالزم نبود ا یول ؛یکرد زیکه آشپزخونه رو تم یمرس -

 .دمیکش خجالت

دو چند سال در حال سگ نیا ینداره. آخه همش تو ازیبه استراحت ن لمیاشکال نداره، من استا -

 کنم. ریبودم تا بتونم با شرافت شکمم رو س میزندگ یزدن برا

 تیهام نگاه کرد. آشوب مثل پارازبه چشم قیعم انداختم و اونم کایها یخی یهابه چشم ینگاه

 .دیمون پرحس و حال یتو

پاهات رو  یهاگرفتم که انگشت یکه کباب ترک رونیب دیایب یاز فاز افسردگ گهیخب خب، د -

 .یخوریهم باهاش م

 :موندیهم ساکت نم نیح نیها برد و در همو مبل ییرایرو گرفت و به طرف پذ کایدست من و ها و

 هاتون به قار و قور افتاده.گرسنگان من که شکم دیایب -

هاش. ل*ب یلبخند رو هیاز  غیدر یهاش پر از خنده بود؛ ولهم چشم کایها دم،یخندیفقط م من

 ها! هیاحساسیعجب آدم ب

 مبل نشستم و آشوب غذام رو جلوم گذاشت. یرو

 .شهیجون که االن سرد م یشروع کن آبج -

 تشکر ازش شروع به خوردن کردم . هیاز  بعد

 یها رو برداشتم و به طرف آشپزخونه رفتم و تواز تموم شدن غذا خدا رو شکر کردم. ظرف بعد

گفتم و به زور و خواهش و تمنا  ریظهر به خ کایخورد شده به آشوب و ها یسطل انداختم. با بدن
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و  تادمتخت اف یرو باز کردم و رو هامرهیها باال رفتم. داخل اتاقم شدم و فقط گاز زانوهام از پله

 سراغم اومد. یقیخواب عم

*** 

 :کایها

 نگاهم کرد که کالفه شدم. رهیخ قدرنیا آشوب

 .یکنینگاهم م رهیخ طورنیهم یرفته دار سلیآ یچته آشوب؟ از وقت -

 بگو! -

 . تعجب کردم.کردیلبخند بزرگ نگاهم م هیکرده بود و با  زیرو ر هاشچشم

 رو بگم؟ یچ -

 ه؟یچ یرو نگه داشت سلیکه آ نیا لیدل -

 .دمیکش یاکالفه پوف

 گفتم که... -

 حرفم رو ادامه بدم. نذاشت

باشه و باور کنه؛ چون تو رو  یادختر ساده سلیآ دی. شااریمسخره رو برام ن لیاون دال -

 .یمن رو گول بزن یتونی. تو نمکایها شناسمتیمن م یول شناسه؛ینم

 کردم. زیرو ر هامچشم

 آشوب؟ یبگ یخوایم یچ -

 گفت: رک

 ؟یشد لیبهش متما -

 گرد شد. هامچشم

 شدم؟ یچ -

 خنده حرفش رو زد. یهاهیماگرفت و با ته شخنده

 ؟یکرد دایبهش حس پ یعنیبابا،  لیمتما -

 جمع شد هاماخم
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از  شتریاب تا ب. برو بخویگیم ونیهذ یدار ادیفکر کنم خوابت م ؟یگیم یآشوب معلومه چ -

 .یتوهم نزد نیا

 .یخر خودت یعنینگاهم کرد که  یجور هی

 کن. یبافالیخودت خ یتا شب برا نیبش جورنیتو هم هم رم،یاصال خودم م -

به سرش زده  یخوابیکردم. آشوب حتما ب سلیبه در اتاق آ یها باال رفتم. نگاهشدم و از پله بلند

کنم! از کنار اتاقش رد شدم و داخل اتاق خودم  دایپ یفکر رو کرده. من هرگز اگه حس نیکه ا

و به سمت تخت رفتم. مسائل  دمیرو پوش میراحت یهاآوردم و لباس رونیهام رو بشدم. لباس

 .دمیرو به عصر سپردم و خواب گهید

*** 

 :آشوب

هول شد  قدرنیکردم. ا یزیر ینگاهش کردم. خنده یبا لبخند بزرگ رفتیم کایکه ها نطوریهم

 یقدر قدرتمند بود که بتونه اون دو مسئله رو برااون کایچرا بهش شک کردم؟! ها دیکه نپرس

 خودش داشته باشه. شیداد که اون رو پ حیترج یحل کنه؛ ول سلیآ

چون همون روز اول که  اد؛یو مطمئن بودم که م ادیبه وجود ب یحس نشونیاز خدام بود که ب من

داشت  ندهیکه در آ یرو از سرنوشت تلخ کایها تونهیدختر م نیمطمئن بودم ا دمیرو د سلیآ

 خوامیبه هر دو طرف صدمه بزنه و منم اصال نم تونهیدولبه است که م یچاقو هینجات بده. انتقام 

 باشه. کایمتوجه ها یاصدمه

ها باال مبل بلند شدم و از پله یبه خودم اومدم. از رو هویفکر بودم که  یچند ساعت تو دونمینم

رو باز کردم و وارد اتاقش شدم. نگاهم رو به صورت معصومش دوختم و  سلیرفتم. در اتاق آ

 زمزمه کردم:

 هیاون رو که فقط  اهیس یایرو روشن کن، دن کایها اهیس یایمثل اسمت ماه باش. تو دن سلیآ -

شدن به  کیقصد نزد یادیز یها دخترهاسال نیا یروشن کنه. تورو  کشیشب تار تونهیماه م

 .دمیو آرامش رو د ییمن فقط در تو اون روشنا یرو داشتن؛ ول کایها

 .زدم رونیکنار تختش گذاشتم و آروم از اتاقش ب یعسل یزدم و کاغذ رو رو یمحو لبخند
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*** 

 :سلیآ

. شکنهیکه گفتم االن فکم م یدرحد دم،یبلند باال کش یازهیخم هیرو باز کردم و  هامچشم

 یپاتخت یبه ساعت رو یمنتظرش بودم ها. نگاه شهیهمون خواب خوبه بود که هم نیا ش،یآخ

 انداختم و بلند با خودم گفتم:

 کما بگم بهتره تا خواب. دم؟یمن هفت ساعت خواب یعنیعصره؟ میساعت هفت و ن -

که داد حس کردم نفسم  یادادم و با تقه به ک*م*رم یتخت بلند شدم و کش و قوس یرو از

 یکه به خودم کردم انگار برق هزار ولت ینگاه هیو  ستادمیکه ا شیآرا زیم یباال اومد. رو به رو

 زدم: غیبهم وصل کردن که بلند ج

 !ه؟یک گهید نیا ژنیجد ب ای -

با اون  ینه واال خودمم؛ ول دمیخودمم؟! د نمیبیکه م یجن نیا نمیتا بب دمیبه موهام کش یدست

 هی. نه، من به شده بود هایمثل جنگل مافهیآلود قپف یهاخورده و چشمباال رفته و گره یموها

ذهنم جرقه زد  یکه تو یزیبا چ یدارم! به سمت حموم حرکت کردم؛ ول ازیحموم جانانه ن

حموم کنم.  ومدهیبه من ن هنکیبابا، مثل ا یکار کنم؟ ا ی. من که لباس ندارم، حاال چستادمیا

گذاشته بود  زیم یش روکه آشوب با شماره یخورد و کاغذ یاومدم برگردم که چشمم به پاتخت

 کنه! یکار نیعمرا اگه همچ کایچون ها بود؛یآشوب م دمی. البته بادمیرو د

 کاغذ بود رو گرفتم. یکه رو یابرداشتم و شماره یپاتخت یرو از رو تلفن

 ؟یالو آشوب، خودت -

 ؟یخوب سل،یاِ! سالم آ -

 ...یبرم حموم؛ ول خوامیمن م گمیم ؟یسالم خوب -

 خجالت نتونستم حرفم رو ادامه بدم. از

و  ستیکه ما اصال اطرافمون دختر ن یدونیدختر خجالت نداره که! راستش خودت م سلیآ -

کمد اتاقت چند دست  یران نباش، تونگ یول ست؛یلباس دخترونه هم ن عتاًیدختر نباشه طب یوقت
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 یبه بزرگوار گهیکارت رو را بندازن. د یتا حد توننیلباس پسرونه هست که نو هستن و م

 خودت ببخش.

 درست کنم؟ یچ شام یها هم خوبن. راستهمون ه؟یها چحرف نینه بابا ا -

 .رمیگیم رونیبابا از ب خوادینم -

 شد: یصدام عصب لحن

 .ستیشون خوب نخوردن ادیز رونیب یاصال حرفش رو نزن که غذاها -

 گفت: گونهمیتسل

 یرو هم ولش کن؛ چون سنگ هم جلوش بذار کای. من عاشق فسنجونم، هامیباشه بابا تسل -

 .تفاوتهیاز بس ب خورهیم

 گرفت: مخنده

 باشه، تا شب خداحافظ. -

 جون. یخدافظ آبج -

 قطع کرد. و

 هی آوردمیکه درم یبرم به کارام برسم. به سمت کمد رفتم و درش رو باز کردم. با هر لباس خب

بپوشه که! خب با توجه به عضالت  تونهیرو فقط هرکول م هانی. ازدمیبندش مسوت هم پشت

اوضاع قمر  نیا یهم تو هانیهم ،یچیبهتر از ه یکاچ یشون بود؛ ولاندازه عتاًیو قد رعناشون طب

 ر عقرب خوب بودن.د

کردم و  یشامپو بود توش خال یهرچ دهایبد دیند نیحموم شدم و وان رو پر کردم و مثل ا وارد

نبود.  هایبازعالف نیا یوقت برا یتمام عضالتم نرم شدن ها؛ ول شی. آخدمیتوش دراز کش

 دیو مف عیسر یبلند شدم. به سرم شامپو زدم و گربه شور عیصبر کردم و سر قهیده دق هیپس 

 اومدم. رونیکردم و از حموم ب

بودم سه  دهیرو که پوش ییهالباس ی. قشنگ همهدمیاز خشک کردن موهام لباسام رو پوش بعد

 یتو شمی. انگار شده بودم کرم ابردمیانداختم و خند نهیآ یبه خودم تو ی،چهار تا زدم و نگاه
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 زبهتر ا یکاچ گم،یگفتم، بازم م یول د؛زیحد به تنم زار م نیخر که گذاشته بودنم. در ا نیخورج

 . یچیه

دست  عیوارد آشپزخونه شدم و سر ،ییرایها و پذکردن پله یزدم و بعد از ط رونیاز اتاق ب عیسر

 رونیهام رو شستم و خشک کردم و همزمان با ببه کار شدم. بعد از تمام شدن کارم دست

 اومدن من از آشپزخونه در باز شد و آشوب داخل اومد:

 خوب... یبه، چه بوهابه -

 کای. هاشهیکه گفتم االن گلوش پاره م دیخندیخنده. چنان م ریتا چشمش بهم خورد بلند زد ز و

 حواسش به من نبود: یهم داخل اومد ول

 ؟یخندیها مچته آشوب؟ چرا مثل احمق -

 هیتا چشمش بهم خورد  کایفقط با انگشت به من اشاره کرد. ها نتونست حرف بزنه و آشوب

 با دو تا سرفه رفعش کرد. یلباش اومد؛ ول یلبخند هرچند کوتاه رو

 راژوره. یهام خونهلباس یبابا چتونه خب؟ همه یا -

طور لبخند رو ل*ب طرفم اومد و دستش رو دور گر*دنم که از خنده فارغ شده بود، همون آشوب

 ت.انداخ

 نداره. دهیفا طورنیا م،یخریو برات لباس م میریم کایفردا با ها -

غذا  دنیها باال رفتن. منم دوباره به آشپزخونه برگشتم و شروع به کشاز پله کایهمراه با ها و

 صداش اومد. ومده،یآشپزخونه ن ی. آشوب هنوز تودمیچ زیم یکردم و رو

 .متیدیکه دزد میکرد یی. عجب کار به جاسلیآ یراه انداخت ییعجب بو یوا -

 گرفت. مخنده

که االن غذا سرد  دینیبش دیای. حاال بدیدیکه من رو دزد دیخوش شانس بود یلیآره شما خ -

 .شهیم

قاشق رو  نیتا اول کایها ینشستن و آشوب شروع به خوردن کرد؛ ول زیو آشوب پشت م کایها

غذا سرش رو بلند نکرد. آشوب مظلومانه رو به من  فکر رفت و تا آخر یکرد و تو رتیخورد، ح

 کرد و گفت:
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 بود؟ یفقط شام امشب خونگ -

 زدم. یمهربون لبخند

 .هیخونگ نجامیکه ا یشام و نهار تا وقت ر،یخنه-

 .مییایدن یپسرها نیترشانسخوش کایآخ جون! من و ها -

 خوشحالم که خوشتون اومده. -

رفتن؛ چون  کایبعد از تمام شدن غذاشون و تشکر، بلند شدن و به سمت اتاق ها کایو ها آشوب

. منم نقصهیشرکتشون ب یبده پروژه تیرضا کایکه ها یبکشن تا وقت یگاریب دیبه قول آشوب با

ش رو زدم گذاشتم و دکمه نیماش یدفعه تو نیها رو ال*بم بود، ظرف یکه رو یقیبا لبخند عم

بود که بعد شونزده سال از مرگ خانوادم،  یبار نیاول نیخوشحال بودم؛ چون افکر رفتم.  یو تو

 انیروهان از م رتریخانواده داشتم که باهاشون بخندم و شام بخورم. از ته دل دعا کردم که د

 بتونم طعم خانواده داشتن رو بچشم. شتریبره تا ب

به سمت اتاقم رفتم و بعد از  از آشپزخونه خارج شدم و دنشونیاز در آوردن ظرف ها و چ بعد

حس  نیبه ا قدرنینسبت به فردا داشتم. ا یحس بد هی. دمیتختم دراز کش یداخل شدن رو

 فکر کردم تا خواب به سراغم اومد.

*** 

 :کایها

 شدم. داریصدا زدن مکرر اسمم از ز*ب*ون آشوب ب با

 شرکت. میبر دی! بلند شو باکایها کا،یها -

 بم از خواب جوابش رو دادم: یو با صدا دمیهام کشچشم یرو یدست

 نتونستم درست بخوابم. شبیآشوب، د دارمیب -

 بازم خوابِ... شبید -

 حرفش رو ادامه بده. نذاشتم

 .امیتا منم ب نییبرو پا -

 در موردش حرف بزنم که بحث رو عوض کرد. خوامینم دیفهم
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 .دیخر میبر یزوج واقع هیکه قراره امروز مثل  کایبلند شو آقا ها -

 صداش رو دخترونه کرد. و

 !یناز بشم، خوشگل بشم، فدام بش ر،یخوشگل بگ یهابرام لباس میبر م،ییآقا -

رفتم و توش به خودم نگاه کردم.  نهیبا خنده فرار کرد. به سمت آ یشدم که برم طرفش؛ ول بلند

 روزها رو بگذرونم. نیا تونستمینبود، چطور م میاگه آشوب تو زندگ دونمینم

. ستادمیا رشیآوردن لباسام ز رونیسمت حموم رفتم و وارد شدم. دوش رو باز کردم و بعد از ب به

، من  شدیهام رد مدست یکه از رو یاو هر قطره کردنیپوستم حرکت م یآب، رو یهاقطره

وجودم محکوم  یمن بود؟ من تو یاینابود کردن دن یبرا ی. چه حکمانداختیگذشته م ادیرو 

 تونستیشون ممحکوم به د*ر*د و محکوم به خ*ون. فقط خ*ون ،ییبه تنها حکومبودم. م

تا به  دم،یرس نجایتا به ا دمیمن رو بشوره و پاک کنه. د*ر*د کش یاهایخ*ون نابود کردن رو

که پونزده  یموقع دم،یدیخودم شرمنده نباشم. رو به روم خودم رو م یامروز، که حداقل جلو

 و خ*ون. زدیهام انتقام موج مچشم یتو رشگاه،اون پرو یسال قبل تو

که موقع کشتنشون نلرزن و از چشمام تمنا  کردمیکه به دستام التماس م دمیدیرو م ییهاشب

 یکه از شدت خشم تو دمیدیحمام م یشون بسته نشن. خودم رو توکه موقع مرگ کردمیم

بهم فشار  یکنارم بود و هروقت اون روز لعنت شهیکه هم دمیاما آشوب رو هم د دم؛یکوبیم وارید

و با باند و  موندیکنارم م کردن،یپرورشگاه رو با خ*ون رنگ م یوارهایهام دمشت وآورد  یم

که قسم خورده  دمیدیرو م هاشهی. گربستیبرداشته بود، دستام رو م یواشکیکه  ییهانیبتاد

 .بخشهیم همراهش نکنم، هرگز من و نمبود اگه با خود

و دارم به گذشته  ستادمیحمام ا یو تو نجامیشد که چرا ا یادآوریو بهم  دمیرو د زهایچ یلیخ

 .دمیرس نجایو د*ر*د دادم تا به ا دمید*ر*د کش یلیبمونه خ ادمیتا  کنم،یفکر م

 .دمیآشوب رو شن یبه زمان حال برگشتم و صدا د،یکوبیکه به در م ییمشت ها یصدا با

 !؟یخوریم یتو حموم چه شکالت یساعته دار مین فکر،یب ی! پسرهکایها -

 .امیفکر بودم، برو حاال م یتو -

 .دهیصبحانه رو چ سلیپس زود باش، آ -
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 بعد از زدن حرفش رفت. و

کرده بودم و  لیانتقامم دخ یبودم. اونم تو دهیو د دهیشن یلیچند روز خ نیبود که ا یاسم سل،یآ

رو که حقش بود  یراحت یزندگ تونمیوقت نم چیکه ه دونستمیرو ازش گرفته بودم. م شیزندگ

ازش محافظت کنم، اونم با برداشتن روهان  تونمیکه م ییقسم خورده بودم تا جا یبهش بدم؛ ول

 .شیسر راه خوشبخت زا

هام رو ه سمت کمد رفتم، لباساومدم و ب رونی. از حمام بدمیم رو پوشرو بستم و حو*له دوش

 نییها پاطور که از پلهزدم. همون رونی. موهام رو هم شونه کردم و از اتاق بدمیبرداشتم و پوش

شادش باعث  یهیبود. روح سلیبا آ یکه مشغول شوخ دمیشنیآشوب رو م یصدا اومدمیم

 خوب بود. نیمعذب نشه و ا سلیآ هک شدیم

 آشپزخونه شدم. وارد

 .ریبه خصبح  -

 باز هم شروع کرد. آشوب

 ،یآب موند ریکه تو ز قدرنی. ایآب مرد ریفکر کردم ز کای. هانمیبیآشنا م یهابه، چهرهبه-

 .مونهیآب نم ریاردک ز

 تشر صداش کردم: با

 آشوب! -

 رو در آورد. ادام

 م؟یهم بر دیخر دیست و باپروژه یبود امروز وقت اجرا ادتیتو اصال  نمیآشوب، آشوب! بب -

 ؟یمن رفت یحموم عروس برا

 .دیچیو صبحونه رو جلوم م دیخندیم زیزریر طورنیهم هم سلیآ

 تشکر شروع به خوردن کردم و بعد از تمام شدن، رو به آشوب کردم. با

 خودت رو برسون. کنمیرو روشن م نیتا ماش -

 با حرفم از جا بلند شد. زمانهم

 .امیدارم م سایوا -
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 .سلیآکنار  رفت

تخم مرغ،  یعنیوفادارمون؛  قیکه من رو از شر رف ینیبب تیاز جوون ریجون، خ یآبج یمرس -

 .یکرد یمعرف کیاز صبحونه به نام پنک یدیو ما رو به عضو جد ینجات داد

 .دیخند زیر سلیآ

 نوش جونت. -

 کنارم اومد. آشوب

 .ادیدرب میکه قراره انجام بد ییهاپروژه یکه االنه که صدا میبر ایب -

 . رو به آشوب کردم.میشروع به حرکت کرد زمانهم

 .میریما امروز شرکت نم -

 شد. متعجب

 ارائه بده؟ یک میست، اگه ما نرامروز روز ارائه ؟یگیم یچ یفهمیم -

 هی. فقط وفتهیب ییاتفاقا هیندارم، قراره  یارائه بده. آشوب امروز حس خوب ییرضا سپرمیم -

 .نیهم م،یایو م دیخر میریمدت کوتاه م

 تکون داد. دییتا یاز رو ینداشت سر یهم که خودش حس خوب آشوب

 .وفتهیب یاتفاق هیمنم باهات موافقم، امروز قراره  -

 و آشوب بحث رو عوض کرد. میرفت نگیسمت پارک به

 دگرگون شده؟ مونیزندگ نجاستیا سلیچند روزه که آ نیا یقبول دار کا،یها -

 کم پرست، آره.ش یتو یبرا -

اومده، خونه گرم شده، انگار روح تو  سلیآ یاز وقت گم،یراست م یینکن! خدا تیاذ کایاِ ها -

 داره. انیخونه جر یهارگ

گ*از از خونه خارج  هیخودم رفتم. با  نیرفت و منم سمت ماش نشیزمان به سمت ماشهم و

 .میشد ادهیپ نیو از ماش میستادیا دنی. بعد از رسمیو به سمت فروشگاه رفت میشد

 ؟یرو گرفت خوادیکه م ییزایچ ستیل سلیاز آ -

 سرش زد. یدست م*حکم تو با
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 !گهید میریگیم میدیدخترونه د یرفت! حاال اشکال نداره هرچ ادمینه،  یوا -

 تاسف تکون دادم. یاز رو یسر

 واقعا که. -

. به سمت داخلش شدم دمیکه د یالباس زنونه یمغازه نیو اول میهم داخل فروشگاه شد با

جعبه بود رو برداشتم. برگشتم سمت  یکه تو ییهارفتم و چهار تا از اون لباس کیکوچ یهارگال

 .خندهیسرخ شده و داره م دمیآشوب که د

 پوشن؟یلباس م یرو پوشنش؟یم یهمش توره، چه جور هانیآشوب ا گمیم -

 خنده. ریبلندتر زد ز دمید

 شده ؟آشوب چه مرگت  -

 م انداخت.اومد و دستش رو دور شونه سمتم

 ؟یداریبرم یدونیرو که نم یزیچرا چ کایها -

 کردم. تعجب

 ست؟یلباس ن هانیمگه ا -

 :دیخند باز

 ...هانیا کایها -

مغازه برگشتم که داشت  یها از دستم افتاد و سمت خانوم توکه تو گوشم گفت جعبه یزیچ با

 یزیآبرو ر هینبود  دیرو تا آخر به آشوب سپردم؛ چون بع دینگفتم و خر یچیه گهی. ددیخندیم

 یبازو عیسر دیکه چشمم د یزیبا چ م،یزدیم رونیکه از فروشگاه ب طورنیدرست کنم. هم دیجد

 .دمیگرفتم و سمت خودم کش روآشوب 

. دمیکه مشابه همون رو دم خونه د ستادهیا ابونیرنگ اون سمت خ یمشک نیماش هیآشوب  -

 صد درصد از افراد روهانن. کنه،یم مونبیداره تعق

 شد. یچشماش جار یتو ینگران دمید

شو و پشت  نیسوار ماش عیسر ،یدیها رو داون یاریبه روت ب نکهیآشوب نگران نشو، بدون ا -

 رو داره. سلیسر من فقط گ*از بده که االن خونه حکم قتلگاه آ
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 یصدا م،یو وارد خونه شد ادهی. تا پمیبه سمت خونه گ*از داد میکن ینگاه نکهیبدون ا عیسر و

به هم  یخوابوند و نگاه نیزم ی. آشوب من رو روختنیر نییپا هاشهیمسلسل بلند شد و ش

و  شهیم ربارونیکه با مسلسل داره ت هیااالن تو خونه سلیکه آ میفکر کرد نی. هر دو به امیکرد

 :میکلمه گفت هی زمانهم

 !سلیآ -

 رو از پشت کتم درآوردم. ماسلحه

 .کنمیمن حواسش رو پرت م سل،یآشوب تو برو سراغ آ -

 اما... -

 زدم: داد

 .ونهیـناه در م گـیآدم ب هیمعطل نکن، جون  االیاما! دِ  یاما ب -

 .یمن یباشه داداش، فقط حواست به خودت باشه، تو تنها خانواده -

 رو گرفتم. دستش

 برو و بهم اعتماد کن. -

 یبه سمت آشپزخونه حرکت کرد، منم خودم رو به سمت چهارچوب در ورود زیخ*نهی*س

بودن،  کیها هم مشغول شلو محافظ کردمیم کیکه بهشون شل طورنیکشوندم و بلند شدم. هم

 زدم: یبلند ادیم سوخت و از د*ر*د فرشونه هوی

 ! چطور من رو زدن؟یلعنت -

 کردم. رتیح دنشیبردم و با چشم دنبالش بودم، با د رونیب کمی! سرم رو نمیکن بب صبر

 تهران! یروز روشن و تو یاونم تو رانداز،یتک ت -

زده بودن که قبال زخم خورده بودم. خ*ون مثل آبشار از دستم روونه شده بود.  ییجا نامردها

دارم. دستم رو به در  یمطمئن شدم که کار روهانه؛ چون فقط اون خبر داشت من چه نقطه ضعف

اومد، برگشتم، آشوب بود که به سمتم  دنیدو یکردم. صدا کیو شروع به شل وفتمیگرفتم که ن

 .دیدویم

 رفت و بهش خوردم. جیسرم گ د،یرس کنارم
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 !ه؟یچ نیا کایخدا ها ایشده؟  یداداش چ کایها -

که من رو  افتادمیصورتم تکون داد. زانوهام سست شد و داشتم م یرو جلو شیدست خون و

 گرفت.

 .کنمیم شونکسانیبا خاک  یداداش زانو نزن که اگه بزن -

خمـار و عضالتم شل شد و از د*ر*د هام چشم تیو در نها دمیشنیصداش رو فراصوت م اما

 شدم. هوشیب

*** 

 :سلیآ

! برگشتم که به سمت در دنیدر اومد. پس پسرها رس یبه هم زدن غذا بودم که صدا مشغول

 نی. خودم رو زمشدیم کیبا شدت شل رهایجنگ گذاشتم، ت دونیم یبرم که انگار پام رو تو

 شده؟ یخدا چ ایانداختم. 

به  زی*نه خیکه س* دمیآشوب رو د نکهینامفهوم بود، تا ا یول دم؛یشنیپسرها رو م یصدا

 .اومدیسمتم م

 نشده؟ یزخم تییجا ؟یسل،خوبیآ -

 ظهر به باد رفت. یغذا یخوبم؛ ول -

 سرم. یدستش رو دراز کرد و تق زد تو میبود دهیکه دراز کش طورنیهم

 !؟ییقت تو به فکر غذااون و م،یسرت، االن تو ناف جنگ ی! غذا فدافکریب یدختره -

 .دمیشن یبلند ادیفر یصحبت بود که صدا مشغول

 چش شده؟ یعنیبود.  کایها یخدا صدا ای -

 به دستش. زدم

 من حواسم به خودم هست. ششیبرو پ -

 بود: مردد

 ؟یتو چ یول -

 کردم م*حکم باشم: یسع
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 در معرض خطره، من جام امنه. کایگفتم برو، االن ها-

 کشوندم. ینهارخور زیم ریخودم رو ز زی*نه خیس* طورنیرفت و من هم آشوب

 نشه. شیزیخوب باشه و چ کایحال ها ایخدا -

 .کایحال ها یبرا زدمیوجودم بود که االن دل دل م یتو یچه حس دونمینم

 ...ا!کایها -

 چشمام جمع شد. یداد آشوب اشک تو یصدا با

 باش. کایشده؟ خودت مراقب ها یچ یعنی اخدای -

 رونیب زیم رینبودن. آروم از ز کیبلند شل یصداها نیوقت ا چیآروم شد، انگار که ه زیهمه چ هوی

تو  نیخون یکایها دنیرسوندم؛ اما با د یخودم رو به در ورود واشیاومدم و از جام بلند شدم، 

 غیج هیافتادم و  نیآشوب پاهام شل شد و با زانو زم یهاهیو گر ادهایفر دنیب*غ*ل آشوب و د

و اشکام رو پاک کردم. کنارش رفتم  دمیصورتم کش یبلند زدم. بلند شدم و دستم رو م*حکم رو

 و نشستم.

 .میانجام بد یکار هیخودمون  دیبا ست،یشدن ن میآشوب االن وقت تسل -

 زد تو سر خودش و داد زد: یکی

 یکار چیو من ه هریمیداداشم داره م سلیبراش انجام بدم. آ تونمینم یکار چیمن ه یدِ لعنت -

 مارستان؛یببرمش ب تونمینم یو من حت زنهیداداشم داره تو خ*ون دست و پا م اد،یاز دستم برنم

 .میخوریبه مشکل برم هاسیچون اگه ببرمش با پل

 تو سرم جرقه زد. نایآدر فکر

 .شیاریو به زور ب یبر دیهست فقط با یراه هی -

 براش کباب شد. گرمیبا غم بهم نگاه کرد که ج یجور هیشد و  کنجکاو

 یو موارد اورژانس هیاول یهاکمک یچند واحد عمل ش،یشناسیم دونمیدوستم، که م نا،یآدر -

 موثر باشه. تونهیانجام داده و م

وجودم  یتو یزیچ هی هویبغلم گذاشت،  یرو تو کایبلند شد. ها عیرو پاک کرد و سر هاشاشک

 .دیلرز
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 ؟یچ ومدیاگه ن یآدرس رو بده تا برم؛ ول -

 گفتم: رک

 .لیاگه گفت نه بهش بگو پاست یول د؛یماهر یشما که تو آدم دزد -

 بگم؟! یچ -

 م گرفت.از حالتش خنده تیاون وضع یتو

 ست؟یبرات مهم ن کایها تیماست. آشوب برو مگه وضع یرمز یکلمه لیپاست -

 باشه باشه، آدرس رو بگو. -

خ*ون  یو تو هوشیکردم که ب کایبه ها یزد. نگاه رونیاز خونه ب عیبراش گفتم و سر رو آدرس

 خودش غرق بود.

 اد؟یکار کنم که خونش بند ب یچ -

 کف دست تو سرم زدم و خودم رو سرزنش کردم. با

 خوامیکرد. م نیرو تمر هیاول یهاکمک یهاجزوه شتیپ قدرنیا نایآدر سل،یخاک بر سرت آ -

 ادمی یچیچرا ه ایگل موندم! خدا یتو طورنیدارم ا ازیکه حاال که ن کردمیم یبدونم چه غ*لط

 اد؟ینم

 نشییرو باز کردم و پا راهنمیپ یرو جا به جا کردم و تا ها کایذهنم جرقه زد. ها یتو یزیچ هی هوی

که خونش زخمش فشردم  یبزرگش رو چندتا کردم و باشدت رو یکهیرو به زور پاره کردم. ت

 مهیگ*ردنش فرو کردم. گر یرو م*حکم تو بغلم فشردم و سرم رو تو کای. هاادیبند ب یتا حدود

 هق باهاش شروع به صحبت کردم:و با هق رفتگ

که  دونمیبشناسمش، م خوامیدارم که م یحس هیتو رو خدا زنده بمون. من... من با تو  کایها -

دوست داشته باشم. آخه حسم به تو دوست  یواشکی دمیقول م یول ؛یشیوقت عاشقم نم چیه

 با تو حسش کنم. تو رو خدا... خوامیداشتنه، م

م رو صورتم احساس کردم که گونه یرو رو یدست هیصحبت نداد.  یبهم اجازه گهید هیگر و

انداختم،  کایبه ها ینگاه عی. سردمیخند هیگر ونیشدم و م زدهجانی. هکردینوازش م واشی

دستش گذاشتم؛ اما دستش شل شد و از د*ر*د دوباره  یبود. دستم رو رو بازمهینچشماش 
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گوشش خم کردم و  یم نگه داشتم و سرم رو روگونه یدستش رو رو جورنیشد. هم هوشیب

 رو زمزمه کردم: یبراش شعر

 ینور دو چشمان، با من بمان ا یبا من بمان ا دان،یعشق جاو یبا من بمان، با من بمان ا -

 (یالصفائیمونس روح و روان. )ل یمهربان و با من بمان ا شهیهم

 دنیدو یگذاشتم. صدا شیشونیپ یرو رو میشونیش نشوندم و پرو گونه یآروم یب*وسه  و

 یتو نایباز شد و آدر یاانهیو سرم رو بلند کردم. پشت بندش در به طرز وحش دمیشن اطیرو از ح

کرد، با  هیشروع به گر رتیدهنش گذاشت و پر از ح یچهارچوب در جا گرفت. دستش رو رو

 صداش زدم: هیگر

 جونم! نایآدر -

 بغلش گرفت: یطرفم و سرم رو تو دیدو

چقدر  یدونینم سل،یکردم آ هیچقدر گر یدونینم ؟یتو خوب یآج سلیجانم، آ یجانم، ا یا -

 خوابه؟ نمینکنه ا دم،یخوابت رو د

داره تا به  ازیبه کمکت ن دیشد یکیصحبت هست، االن  یوقت برا یول ؛یستیخواب ن ینه آدر -

 ادامه بده. شیزندگ

 اشکاش رو پاک کرد. عیبغلم اشاره کردم، سر یتو هوشیب یکایبه ها و

آقا  نیاول جون ا یاما در وهله ؛یبه من بدهکار یطوالن حیتوض هی یول ؛یگیتو درست م -

 تره.مهم

 بود اشاره کرد. ستادهیبه آشوب که پشت سرم ا و

 تخت بذار. یو دوستت رو بلند کن و رو ایآقا غوله، ب یآها -

 دنی. بعد از رسمیها باال بردو به زور از پله میرو گرفت کایب*غ*ل ها ریتند اومد و با هم ز آشوب

 م گذاشت.شونه یدستش رو رو نای. آدرمیتخت خوابوند یرو رو کایو ها میبه اتاق داخل شد

و مجبور به پ*اره کر*دن پوستشم و  ارمیگلوله رو درب دیچون با ؛ینباش نجایبهتره تو ا سلیآ -

 .یرو ندار دنشیتو طاقت د

 ؟یچ لیباشه؛ اما وسا -
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 دست آشوب اشاره کرد. یتو کیو به پالست برگشت

 رو بخره. ازیمورد ن لیوسا یآقا رو فرستادم تا همه نیتو راه اومدن ا -

رفتم  واری. به سمت دستادمیزدم. پشت اتاق دعاگو به انتظار ا رونیاتاق ب راحت شد و از المیخ

 نیزم ینداشتن که خودم رو سُر دادم و رو ستادنیتوان ا گهیدادم، زانوهام د هیو بهش تک

چند  دونمیزانوهام گذاشتم و چشمام رو بستم. نم ینشستم. زانوهام روجمع کردم و سرم رو رو

 نگاه کردم. نایو به آدر دمیدر از جا پر یگذشت که با صدا قهیدق

 ؟یاریگلوله رو درب یشد؟ تونست یچ -

 جوابم رو داد: آوردیرو درم شیخون یهاکه دستکش جورنیهم

دو روز  یال کیخ*ون از دست داده امکان داره  یلیچون خ یول داره؛یپا تشیآره، فعال وضع -

 باشه. هوشیب

 آشوب کجاست؟ -

 به خودش گرفت. یرو جمع کرد و حالت تخس لباش

 دوستش موند. شیست، داخل پاگه منظورت آقا غوله -

 کرد: سیش رو پوکر فچهره بعد

 باشه؟! تونهیاتاق بود، به نظرت کجا م یکه با من تو یدی! مگه ند؟یباهوش قدرنیآخه تو چرا ا -

 جوابش رو دادم: مظلومانه

 رفته. ییجاحواسم نبوده،  یفکر کردم وقت -

 هم رفت: یتو دیاخماش شد دمید هوی

 یلیبهت گذشته؟ من خ یچند روز چ نی. ایبه من بدهکار یتپل و طوالن حیتوض هیتو  سلیآ -

رو  هیقض یوقت یت کنم؛ ولقطعه قطعه خواستمیم یچوندیقرار رو پ ینگرانت بودم، گرچه وقت

 .سلیبهم گذشته؟ داغون شدم آ یچ یدونیسرت اومده، م ییفکر کردم بال دمیشن

 رو م*حکم گرفتم. دستش

 شده. یبدم چ حیتا مفصل توض نییپا می. بردیببخش ،یآج دونمیم -

 تا خواستم شروع کنم نذاشت. م،یمبل نشست یو رو میاومد نییها دست تو دست هم پاپله از
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 رونیرو از سرت ب یکن یکارو پنهان یچونیبپ یو بخوا یبه من دروغ بگ یاکه ذره نیفکر ا -

 کن.

 .گمیرو بهت م قتیمطمئن باش که حق -

 و شروع کردم: دمیکش یقیعم نفس

 شروع شد که... نجایاز ا هیخب قض -

 یدسته یو دستاش رو م*حکم رو شدیچشماش گردتر م اومدیکه از دهنم درم یاهر کلمه با

 .که با تمام شدن حرفم از جا بلند شد نیتا ا دادیمبل فشار م

به  کنم،یقاتل رو درمان م هیدارم  دونستمی. اگه ممیریم جانیاالن از ا نیهم سل،یبلند شو آ -

 حسابش رو برسه. ادیتا ب سیپل زدمیدرمان زنگ م یجا

 شدم و دستش رو گرفتم. بلند

 چ*ن*گ روهان بودم.نبود االن تو  کای. اگه هاونمیمن بهشون مد نا،ینه آدر -

 رو پس زد. دستم

بوده تو رو از خطر حفظ کنن. آدم که کشتن،  شونفهینکن، وظ ونیخودت رو بهشون مد یالک -

 کار رو هم برات نکنن؟ نیرو هم جهنم کردن، بعد ا تیزندگ دن،یتو رو هم که دزد

 ...نایاما آدر -

. دِ یخونه بمون هی یها توقاتل نیبا ا دیلحظه هم نبا هی گهیکه گفتم، د نیهم نا،یآدر یب نایآدر -

که معلوم  یباش یاخونه هی یتو یخوایچرا م یدادیم تیاهم یتو که به حالل و حروم سلیآ

 به دست اومده؟ یکشاونم با آدم اینونش حالله  ستین

 راژور حقش مردن بود. م،یستیکش نما آدم -

 نگاه کردم.آشوب برگشتم و پشت سرم رو  یصدا با

 آشوب! من متاسفم. -

 نه تکون داد. یبه نشانه یسر

حقش مردن بود،  میکه کشت یاون یول م؛یستیقاتل ن میگی. نمگـهیدوستت درست م سلینه آ -

بود که تو رو از دست روهان نجات  مونفهیوظ میکه بهت داد یما در برابر درد گـه،یو راست م
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 قتیها باز شد بهتره حقداستان نیشما هم به ا یاومد و پا شیها پصحبت نیاما حاال که ا م؛یبد

 .میدیرس جانیشد که به ا یچ دیماجرا رو بگم، تا بدون نیا پشت

نشست. منم نشستم و منتظر شدم  عیمرز صد بود سر یرو شیکنجکاو یکه اصوال درجه نایآدر

 رو عوض کرده. امیرو که دن یبشنوم سرگذشت کس

 و شروع کرد: دیکش یقیعم نفس آشوب

 یسالگ زدهیگذروندم تا به سن س ییها رو تنهاپرورشگاه بودم، سال یتو ادیم ادمی یمن از وقت -

داشتم، انگار از اعماق  یبی. حس عجادیقراره ب دیجد یبچه هیکه  دیچیروز خبر پ هی. دمیرس

بار  نیاول یکه برا یگره خورده. تا روز دیجد یبچه نیکه سرنوشتم با ا دونستمیوجودم م

 دونستمی. نمزدیکه نفرت و خشم توشون موج م یخیسرد و  یهابا چشم بایپسر ز هیدمش. ید

 نیبه کارم نداشت. تا ا یبود که کار یابچه نیبودم؛ چون اول ششیپ شهیهم یول نجاست؛یچرا ا

و ازم  ستادیکه پشتم ا دمیبار د نیاول یچند تا زورگو افتادم برا ریروز که طبق معمول گ هیکه 

من شد  یبرا یابهانه نیهم گهیکرد و مثل آبِ خوردن حقشون رو کف دستشون گذاشت. د عدفا

بهم گفت  یروز به خودم جرات بدم و اسمش رو بپرسم. وقت هیکه مثل چسب بهش بچسبم و 

 دم،یکشیرو م حسرتش شهیکه هم هیاهمون خانواده کایها دونستمیم کاست،یاسمم ها

 آوردم. یحاال کم کم داشتم اون رو به دست م وکه هرگز نداشتم  یاخانواده

 مکث کرد و ادامه داد: کمی

 دادیعذابش م شهیهم یزیچ هیبود که انگار  نیالعاده خشمگپسر فوق هینبود،  یعاد کایاما ها -

کنه و من  یکه خودش رو خال زدیپرورشگاه م یوارهایهاش رو به دمشت اومدیم ادشی یو وقت

هاش رو پانسمان کنم. اون هرشب از خواب آماده بودم که دست شهیهم ترکیبرادر کوچ هیمثل 

بود  نیماجرا نداشتم، به خاطر هم نیاز ا ی. من بچه بودم و درکزدیو با خودش حرف م دیپریم

 یاز خانواده کایکرد. ها فیبرام تعر یو در کمال ناباور دم،یحالش رو پرس نیا لیکه ازش دل

و  خورهیپروژه با چهار نفر به مشکل م هیبوده؛ اما پدرش سر  یبوده، پدرش مرد خوب یثروتمند

 نیا دنیو فهم کننیرو اداره م یفیکث التیچهار نفر تشک نیکه بفهمه ا شهیم یسرآغاز نیا

شون روز به خونه هی. شهیم کایپدر ها یعنی االصلیاطالعات باعث دادن حکم قتل کارن تهران
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 کردیم فیبرام تعر کایجور که هاو اون کشنیرو م کایپدر ها یرحمیو در کمال ب کننیحمله م

نداشته  یپسرش بکشن و به پسرش کار یکه اون رو جا کردهیها التماس مبه اون درشما

 .دنیکار ممکن رو انجام م نیترفیها کثاون یباشن؛ ول

جو  هیقربونش برم  نایآدر یرو بگه؛ ول شهیکه ازش بخوام بق دمی. خجالت کشادامه نداد گهید و

 .ستیبشر ن نیخجالت تو وجود ا

 رو بگو. شهیخب بق -

 داد،یعذابش م یلیکه انگار گفتنش خ یدرهم، طور یهاکرد و با اخم نایبه آدر ینگاهمین آشوب

 ادامه داد:

شن و  وونیکه اون چهار نفر ح شهیمشکل م هیبراش  نیداره و هم ییبایز یچهره کایها -

 بهش حمله کنن.

 .میمون گذاشتدهن یمون رو روو دست میدیبلند کش نیه هی نایو آدر من

 هویاما  کردن؛یچه مبه و چهرو پ*اره کر*دن و به راهنمیچرا پ دمیفهمیمن نم گفتیم کایها -

 ریش ت*نهیس* یها هم به کتف و قفسهاز چه قراره، بهشون حمله کرده و اون هیقض دهیفهم

بوده و  عیوقا نیشاهد تمام ا کایها سل،یبندش مادرش رو هم کشتن. آکردن و پشت کیشل

بوده،  اریکه شانس باهاش  ییجاکنه؛ اما از اون فیتک لحظاتش رو برات تعرتک تونهیم

 بخشن؛یم کایدوباره رو به ها یزندگ دیو نو دنیاطالع م سیه پلکه شک کرده بودن ب هاهیهمسا

سبب  نیو هم فرستنشیو به پرورشگاه م کشنیش ارث کالن پدرش رو باال ماما خانواده

قسم  دمیرو شن شیو زندگ دمیهاش دچشم یانتقام رو تو ی. وقتشهیم کایمن با ها ییآشنا

 کنم. تشیحما یبرادر واقع هیانتقام پشتش باشم و مثل  نیا یخوردم تو

 یبه دردها شباهتیکه ب یهمه درد نیو من از ا میفرو رفته بود قیشوک عم هی یتو نایو آدر من

 اما آشوب ادامه داد و با لحن قاطع گفت: ختم؛یریمن نبود اشک م

. شهیم نیما تام شیفقط پ سلیآ تیچون امن ذارم؛یمن نم یرو ببر سلیآ یحاال اگه بخوا -

 .میکنیم تیازش حفاظت و حما کایمن و ها یشد؛ ول یدقتیب کمیگرچه امروز 

 که به ز*ب*ون آوردمش: دادیتو ذهنم جوالن م حیفج زیچ هیمن فقط  اما
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 از اون چهارتا بوده! یکینگو که راژور  -

 کردم. یعصب یاتکون داد. خنده دییتا یبه نشونه یسر آشوب

و نون حالل  کنمیکه دارم با شرافت کار م کردمیهمه به خودم افتخار م نیبه ، ابه، بهبه -

حروم بوده. واقعا خاک تو سرم اندرکه نونش حروم کردمیکار م یکس ینگو تو خونه خورم،یم

 کنن.

 دستم رو گرفت. نایم*حکم تو سرم زدم. آدر یکی و

قدر کارست. اون اون یچ یدونستینشو. تو که نم یعصب یخودت رو کنترل کن و الک سلیاِ آ -

 باشه. یآدم نیکه همچ کردیکس فکرش رو هم نم چیخودش رو مبرا کرده بود که ه زیتم

 مان از جاش بلند شد.زهم و

من اول جونته، دوم جونته  یتره و مهم براامن جانیتو ا یجا گـهیآشوب درست م رم،یمن م -

درآمدشون از راه حالل  ایکه بدونم آ یحله. در حد یدخوابته و مورد سوم تا ح یو سوم غذا و جا

 حروم. ای ادیم

 .دیحرفش پر ونیم آشوب

 م،یاومد رونیو از پرورشگاه ب دیرس یکه به سن قانون یوقت کایمطمئن باش که حالله. ها -

شرکت حالل  هیالعادش رو پس گرفت و با هوش فوق شیو ارث پدر دیهمشون رو به صالبه کش

 موفق بوده. یلیکرد که خدا رو شکر تا االن خ سیتاس

 زمان موهاش رو هم مرتب کرد.و لبخند زد و هم دیکش ینفس راحت نایآدر

حواست به خودت باشه و هروقت احساس  رم،یمن دارم م سلیمطمئن شدم. آ گهیپس د -

ه باهام آرزوم بوده ک شهیکه هم یدونیبهم زنگ بزن. م یبمون جانیا یخواینم گهید یکرد

 .یکن یزندگ

 کردم و م*حکم فشارش دادم. بغلش

 هم بهم سر بزن. یجونم، تو هم حواست به خودت باشه و گاه نایباشه آدر -

رفت. به سمت آشوب برگشتم؛  یم گذاشت و ازم جدا شد و به سمت در ورودرو گونه ی*وسه اب

 . تعجب کردم.رهیداره م دمیاما د
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 ؟یریم یآشوب کجا دار -

 جوابم رو داد: رفتیکه با عجله م طورنیهم

اومده و االن هم خطرناکه که  جانیهمه راه رو به خاطر ما ا نیدوستت رو برسونم. ا خوامیم -

 بخواد تنها بره.

به وضع افتضاح خونه انداختم.  یرفت و در رو پشت سرش بست. نگاه رونیب نایپشت سر آدر و

پر از  نیگلوله و زم یهم جا وارهاید یوراخ شده، روسوراخ س یهاخردشده، پر*ده یها شهیش

 خ*ون بود.

کرده بوده؛  فیآشوب از قبل براش تعر دیبابت نکرد. شا نیاز ا یسوال چیه نایبود آدر بیعج برام

رو بهش گفته بود.  یکوتاه یزایچ هی دی. شاکردیتعجب نم قدرنیکه ا دونستیاما نه اگه م

 باال انداختم و خطاب با خودم صحبت کردم: یالیخیب یهام رو به نشونهشونه

 آشفته بازاره. نیکردن ا زیخانوم، وقت تم سلیخب آ -

 به جون خونه افتادم. یعل ای هیکردم و با  یاسرم گوجه یزمان موهام رو باالهم و

خونه  نیا یبه خونه نگاه کردم که مرتب شده بود. هر ک نیباالخره تمام شد. با تحس ایخدا هوف

 بیبا هم ترک یاها رو حرفهسرد و گرم رنگ فیبوده؛ چون چنان ط قهیباسل یلیکرده خ نیزایرو د

بدرخشه  تونهیم یاسرمه یهابا کوسن یتمام پارکت براق فقط مبل کرم یخونه یکرده که تو

هستن. نگاهم رو به  یاقهوه-هم کرم یسلطنت یهاپر*ده یمبل رو به کار بـرده. حت نیاون هم و

داشت  یادیز تیها جذابکنار پله ییطال یهالهیها هم از جنس پارکت بودن و مها دادم که اونپله

رنگ  یاسیها در اون قرار داشت، مثل اتاق اتاق نیباتریکه ز دیرسیم ییها به راهروو اون پله

 .کایها یاروزهیف-یمن و اتاق مشک

پر از آب برداشتم و  یدستمال و کاسه هیبه سمت آشپزخونه رفتم. اومدم و  رونیافکار ب نیا از

تخت نشستم. به صورت  یحرکت کردم. داخل اتاقش شدم و کنارش رو کایبه سمت اتاق ها

که  باشیصورت ز یرو فیلط یلیآب زدم و خ ینگاه کردم. آروم دستمال رو تو شدهیرنگ پر

زخم زدن و اون رو به  فشی. به روح لطستدهیزجر کش یلیمن خ یای. مرد دندمیبود کش یخون

 پر از د*ر*د و خ*ون دعوت کردن. یایدن نیا
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 !سلیآ -

 .دمیسمت در برگشتم و آشوب رو د به

 ؟یاومد یآشوب، حواسم نبود. ک دیببخش-

 هاش نشست.ل*ب یرو یپر از مهربون فیلبخند لط هی

 ،یکرد زیکه خونه رو تم یگرفتم. واقعا مرس رونیغذا از ب ای. بدمیکه رس شهیم یاقهیچند دق هی -

 کنن. یدگیکه به وضع خونه رس فرستمیفردا چند نفر رو م

 جوابش رو دادم: شدمیکه بلند م طورنیهم

 داره. میبه ترم ازیواقعا وضع خونه افتضاح شده و ن ،یکنیم یکار خوب -

 پشت سرش از اتاق خارج شدم و در رو آروم بستم. و

 اد؟یبه هوش م یک کایبه نظرت ها سلیآ -

 .دمیکش یکوتاه پوف

معلوم  گه،یهم دوروز د دیشا اد،یفردا به هوش ب دی. شاهوشهیدو روز ب یال کی گفتیم نایآدر -

 . چطور؟ستین

 به طرفم برگشت. نگران

 شونفیحر یکس گهیو د هوشهیب کایکه ها نی. اگر بخوان فردا با علم به اسلیمن نگرانم آ -

قسم خوردم با خاک  یمحافظت کنم؛ ول کایاز تو و ها تونمینم ییحمله کنن، من به تنها شهینم

 .ادیزودتر به هوش ب کایکنم، خدا کنه ها شونکسانی

 زمزمه کردم: نگران

 خدا کنه. -

 آشوب بهش نگاه کردم. ی. با صدامیمبل نشست یو رو میاومد نییها پاازپله آروم

دارم که برام مهم  یاکه حاال خانواده کنمیحس م کایبا تو و ها یمن خانواده نداشتم؛ ول سلیآ -

 یکس نمیبیخونه م امیم یوقت ای خوام،یم ییچه غذا گمیو م زنمیبهت زنگ م یباشن. وقت

 یبرادر هی نمیبیم یباشه، باهام بخنده و روزهام رو شاد کنه، وقت کایهست که منتظر من و ها

که حاال  فهممیم کنه،یبهم وصله و از خطرها دورم م هیکه حواسش بهم هست و مثل سا دارم
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 شهیخانواده رو حفظ کنم تا هم نیا کنمیم یلحظه سع نیتا آخر سلیاون خانواده رو دارم. آ

 خوامی. نمگردمیبرنم ییبه تنها گهیکنم. من تنها بودم و د یبتونم در کنارشون بخندم و زندگ

و پر  اهیس یروزهام رو بگذرونم. هرگز به اون روزها ییسر کنم و تنها ییهام رو تنهاگه شبید

 .گردمیبرنم ییاز تنها

 بود. یزیهام جمع شده بود و زبونم عاجز از گفتن چچشم یهمه احساس اشک تو نیا از

خواب. امروز زود غذات رو بخور و برو ب م،ینش یو فاز افسردگ یوارد مسائل احساس ادیحاال ز -

 داره. ازیو بدنت واقعا به استراحت ن یدیکش یسخت یلیخ

 اومد. ادمی یزیچ هی هویو خودش هم شروع به خوردن کرد.  دیغذام رو جلوم کش و

 شدن؟ ازشون کشته هم شد؟ یها چمحافظ یراست -

 ازیشدن که فرستادمشون رفتن. واقعا به استراحت ن ینه خدا رو شکر، فقط دوتاشون زخم-

ها من قبال به محافظ سلیآ یدونی. مدنیهاشون دچشم یدارن؛ چون امروز مرگ رو جلو

من  یول شه؛یدارن که منتظرشونه و نگرانشون م یاکه خانواده دمیدیچون م شد؛یم میحسود

که منتظرمون باشه و نگرانمون بشه. ما فقط هم رو  میخونه نداشت یکس رو تو چیه کایو ها

خانواده دارم که نگرانم  هیخوشحال بودم؛ چون حاال  یلینشد و خ میروز حسوداما ام م؛یداشت

حواسم بهش باشه؛  دیخواهر هم دارم که با هیب*دن. عالوه بر برادر حاال  تیباشن و بهم اهم

 یحس برادر هیمن  یشه. اون رو تیداره که حما نیبه ا ازیبوده و ن یسخت طیچون تو شرا

 .دهیم تیباهامون خوبه و بهمون اهم مشیدیدزدکه  نیم*حکم داره و با ا

 :دمیزدم و لپش رو م*حکم کش لبخند

حس  گهیبه همد میبا هم یوقت م،یدیبودن رو چش خانوادهیکه طعم ب ییجانم! آشوب ماها یا -

 یبراشون غذا درست کنم تا وقت دیخانواده دارم که با هی نمیبیکه م ی. وقتمیدیخانواده بودن م

و  کننیکه ازم محافظت م یوقت کنن،یم یباهام شوخ زیبخورن و سر م انیکه خسته از کار م

 یاز خوردن غذا نمیبیم یکه مغروره؛ ول نیبا ا شونیکیکه  یوقت کنن،یم سکیسر جونشون ر

از سالم بودن  یو وقت گردهیبا نگاهش دنبال من م ادیاز شرکت م یو وقت زنهیم یمن لبخند محو

 گـهیها مکه به محافظ شنومیم یواشکیو  شهیراحت م الشیکه خ نمیبیم شهیمن مطمئن م
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 اد،یسرم ب ییکه اگه بال کنهیم دشونیشون رو جمع کنن و از من مراقبت کنن و تهدحواس

رو  امیو دن خندهیباهام م شهیو هم کنهیبا من مثل خواهرش رفتار م یو اون یک کشدشون،یم

 هیها انتظار، حاال بعد از سال دونمیچون م زنم؛یبخوابم لبخند م خوامیکه م یزمان کنه،یشاد م

 ها بودن ل*ذت ببرم.با اون یشون باشم و از هر لحظهنگران حال دیکه با دارمخانواده 

 .دیبه موهام کش یزد و دست یشاد لبخند

عنوان  هی کایها یبرا یول ؛ییایخواهر دن نیترو مهربون نیمن بهتر یتو برا سل،یآ یدونیم -

نفر رو  هی یِقراره زندگ یول ؛یاالن منظور من رو درست نفهم دیشا دونمیداشت. م یخواه گهید

. شبت یرو روشن کن شیو زندگ یمثل ماه بدرخش اهشیس یایدن یو تو یدگرگون کن یبدجور

 .ریبه خ

دن به منظور حرفش از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه بلند شد و رفت. منم بدون فکر کر و

رو شستم و بعد از خشک کردن صورتم با دستمال، اون  میها رو انداختم و صورت خونرفتم، ظرف

 اومدم و به سمت اتاقم حرکت کردم. رونیسطل انداختم. از آشپزخونه ب یرو تو

. به دمیدر از جا پر یبا صدا یول دم؛یتخت دراز کش یاتاقم شدم و موهام رو باز کردم و رو وارد

 خمـار به آشوب نگاه کردم. یهاسمت در رفتم و با چشم

 افتاده؟ یشده آشوب؟ اتفاق یچ -

 حرفش رو زد: داد،یدستم م کیزمان که چند تا پالستش گرفت و همحالتم خنده از

 نشد بهت بدمشون. ها مال توئه که امروز فرصتلباس نیا اینشده. ب یزینه چ -

بار  نی. ادمیتخت دراز کش یها رو به فردا سپردم و رولباس دنیکه کردم رفت. د یتشکر با

 پر از آرامش خودش دعوت کرد. یایسراغم اومد و من رو به دن یقیخواب عم

*** 

 :کایها

کردم، د*ر*د تمام  یابه اطراف انداختم. از د*ر*د ناله یرو آروم باز کردم و نگاه هامچشم

 وجودم رو احاطه کرده بود.

 گرفته و آروم آشوب رو صدا زدم: یصدا با
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 آشوب؟ -

 به صدام دادم و بلند تر صداش زدم: یبار ولوم نینداد، ا یجواب عتایطب

 آشوب؟ -

خمـار و  یهاباز شد و آشوب با چشم یاانهینگذشته بود که در به طرز وحش قهیچند دق هنوز

 یچهارچوب در جا گرفت. نگاه یبر*هنه تو یو باالتنه یبا شلوارک باب اسفنج ده،یژول یموها

 زدیکه نم اشک توشون برق م ییهابا شوک بهم انداخت و به سمتم هجوم آورد و با چشم

 ازم جدا شد. عیو سر دیکردم که فهم یبلند ی. از د*ر*د نالهکردم*حکم بغلم 

غذا  ستیت نگشنه ارم،یبگو تا مسکن ب ادهیاگه دردت ز ؟یداداش حواسم نبود. خوب دیببخش -

 ارم؟یب

 .دمیحرفش پر نیکه ب دیپرسیسوال م یرگبار طورنیهم

 افتاد؟ ییشدم چه اتفاقا هوشیب نکهیآشوب بعد از ا -

 شتریب دم،یشنیکه از دهنش م یاو شروع به صحبت کرد. با هر کلمه دیکش یقینفس عم آشوب

 یرحمیالعاده معصوم بود و من با ببودم که فوق یدختر ونی. پس جونم رو مدکردمیتعجب م

دختر معصوم؟ سرم رو تکون  نیمردد بشم و دل ببندم به ا ممیتصم یبودمش. نکنه تو دهیدزد

 .وفتهیاتفاق ب نیا دیدادم، نه نه، نبا

 :دمیحواسم رو به آشوب دادم و پرس عیسر

 از ما نگه؟ یاکه کلمه یم حجت کردباهاش اتما نا،یاون دختره، آدر -

 :دمیزده شد. ازش پرسانداخت و خجالت نییهاش رو پاچشم دمید

 ؟یبه آب داد ینگاهته آشوب؟ باز چه دسته گل یتو یچ -

 کرد و حرفش رو زد: مِنمِن

ما  شیپ سلیآ یبده که جا تیکنم که رضا فیبراش تعر ییزایچ هیاِم، راستش مجبور شدم  -

 امنه.

 راحت شد. مالیخ
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 سلیآ یزندگ بردشیکه اگه م فهمهیم طورنیکاره. ا یاطالعات الزمه کمینداره،  یاشکال -

 .گرفتیتوسط روهان تحت الشعاع قرار م

 :دیحرفم پر نیزده شد و بخجالت شتریب دمید

 مون رو براشون گفتم.نه راستش من گذشته -

 کردم و بلند داد زدم: رتیح

 !؟یکار کرد یچ -

نبود و ما رو قاتل  میمستق یصراط چیبه ه نا،یباور کن مجبور شدم. دوستش، آدر کایها -

 .دونستیم

 :دمیخورد شد و بهش توپ اعصابم

که  یدیرس جهینت نیکار نکنم، بعد به ا یکار کنم، چ یچ یگفت یبا خودت فکر کرد یرفت -

 ؟یهاشون بذاردست یمن رو صاف تو یگذشته

 انداخت و گفت: نییرو پا سرش

 راه بود که متقاعدش کنم. نیمتاسفم، فقط هم -

 نیبه خاطر هم نمشیو خودم رو آروم کردم، اصال دوست نداشتم شرمنده بب دمیکش یقیعم نفس

 بحث رو عوض کردم.

 .هیچ هیکه قض دیفهمیم دیبا سلیکرد. آخرش که آ شیکار شهیکه شده، نم هیحاال کار -

 راحت شد، پس حرفم رو ادامه دادم: الشیاال آورد و خکه آشوب سرش رو ب دمید

 .میشمال نقل مکان کن یالیبه و یچند روز هی دیو در مورد خونه، با -

 نگاهم کرد و حرفش رو زد: یسوال

 کنه. یدگیکه به وضع خونه رس فرستادمینفر رو م هیفردا  م؟یکن یکار نیهمچ دیبا یچ یبرا -

 دادم: حیو براش توض دمیهم کش یخودم رو جا به جا کردم و از د*ر*د اخمام رو تو یکم

نقشه بکشم. حاال که روهان جرعت کرده  هیدارم که چند روز استراحت کنم و  ازیآشوب من ن -

رو که بخواد دست تو  یباشه. کس تونهیگرگ بذاره، پس حکمش جز مرگ نم یقلمرو یپا تو

 .کنمیم کسانیخونه باشه، با خاک  نیا یاز اعضا یکیستار داشتن من ببره و خوا یقلمرو
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م*حکم حرفش رو  یفشار داد و با صدا یسالمم گذاشت و کم یشونه  یدستش رو رو آشوب

 زد:

 یاز اعضا یکی سل،یکه آ ییتا اون کسا ستادمیدرسته داداش. تا آخرش همراهتم و پشتت ا -

ما  یدارن که بفهمن پا تو قلمرو ازیها ننشونم. اونمون، رو خواستن رو سر جاشون بخانواده

 گذاشتن، حکمش مرگه.

 رو حس کرد، گفت: میقراریداشتم. آشوب که ب دیگفتن حرفم مردد بودم و ترد یتو کمی

 ؟یدار دیو ترد یکنیطور دو دوتا چهار تا م نیکه ا یبگ یخوایم یچ کا؟یشده ها یچ -

 حرفم رو زدم: تیو در نها دمیموهام کش یتو یگلوم رو صاف کردم و دست یکم

 دمش؟یخوبه؟ کجاست، ند سلیحاال آ زه،یچ -

و با تشر  دمیهم کش یآشوب نشست. اخمام رو تو یهال*ب یرو طونیلبخند ش هی دمید

 صداش زدم:

 آشوب! -

 باال برد و گفت: میتسل یرو به نشونه دستاش

هم، بدبخت  سلی! در مورد آیشد یشید آتزو قدرنینگفتم که ا یزیداداش، من که چ دیببخش -

 یهالک شده بود. جور یکرد. بنده خدا از خستگ زیو هم خونه رو تم دیامروز هم جور تو رو کش

 شده بود بشوره. یصورتش رو که خون یتو و خونه شده بود که وقت نکرده بود حت ریدرگ

 .دمیجا پر از

 ده؟یصدمه د یعنیشده بود؟  یصورتش خون ؟یگفت یچ -

 ل*بش نشست و گفت: یگوشه زیلبخند ر هیحالت من تعجب کرده بود و  رییکه از تغ آشوب

 اریهوش کمیتو بغلش  یکه وقت یاشتباه گرفته بود یانگار تو اون رو با کس یول ده؛ینه صدمه ند -

 یکیکه  دمیمن خودم فهم ینگفت؛ ول یزی. البته خودش که چیصورتش رو نوازش کرد ،یشد

 ش به سرش زده.هـ*ـوس نواز

 وجه ممکن بحث رو عوض کردم: نیترانهیناش به

 .اریمسکن برام ب هی شهیاگه م کشه،یم ریت یلیآشوب زخمم خ -
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. سمتم اومد و کمکم کرد که دراز بکشم دیخند زیر زیکه خواستم بحث رو عوض کنم که ر دیفهم

 یابرگشت و مسکن رو بهم داد، روم خم شد و ب*وسه نکهی. بعد از اارهیو رفت تا مسکن رو ب

 گذاشت و آروم زمزمه کرد: میشونیپ یرو

تو رو  شهیسستن، من عادت کردم که هم یلیتو خ یب میزندگ یهاهیداداش زود خوب شو. پا -

 در کنارم داشته باشم.

بهشون دادم. موهام  یهام جا گرفت و آروم دستاش رو گرفتم و فشاررو ل*ب یمهربون لبخند

رفتن، آروم پشت سرش در رو بست.  رونیرو نوازش کرد و بلند شد و به سمت در رفت و بعد از ب

اون رو دوست  یاز هر کس شتریو ب شدینوع افتخار محسوب م هی میزندگ یبودن آشوب تو

که  استمخویچرا؛ اما م دونستمیاون دختر برام مهم شده بود و نم سل،یآ ردداشتم، و در مو

خودم داشته  یدختر رو برا نیا خوادیدلم م بی. عجمیخودمون داشته باش شیاون رو پ شهیهم

 باشم.

وگرنه من که  زنم،یدارم توهم م ادیکردم و چشمام رو بستم، فکر کنم از د*ر*د ز یاخنده تک

. مسکن خواستمیدختر رو م نیا بیعج یوارد نکنم؛ ول اهمیس یزندگ یکس رو تو چیقرار بود ه

 دعوت کرد. قیخواب عم هیکم اثر کرد و من رو به کم

*** 

 :سلیآ

و به سمت در هجوم بردم،.تا در رو باز کردم و  دمیدر زدن از خواب پر یانهیوحش یصدا با

 :دمیپرس یبا نگران دم،یآشوب رو د یچهره

 شده؟ شیزیچ کایها ؟یزنیدر م هاوونهیچته آشوب؟ چرا مثل د -

واقعا  گهی. درقصوندیو من رو م دادیهم قر م طورنیرو گرفت و دور اتاق چرخوند و هم دستم

 نگرانش شدم.

 .یکنینگرانم م یواقعا دار گهیشده؟ د یزیآشوب چ -

 و جوابم رو داد: دیکوب شیشونیپ یاومد که م*حکم با کف دست رو ادشی انگار

 به هوش اومد! کای! هارفت؟یم ادمیداشت  یدید -
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 بهم هجوم آورد و با خنده گفتم: یوشحالخ

 ؟یچ -

 دوباره حرفش رو تکرار کرد. زدیو دور اتاق با من چرخ م دیخندیکه م جورنیهم

 داداشم به هوش اومد. سلیآ -

 خنده گفتم: با

 قدرنیچطور ا مونه،یم هوشیب هانیاز ا شتریب کردمیفکر م یجانم! خب خدا رو شکر؛ ول یا -

 زود به هوش اومد؟

 چشمام نگاه کرد و حرفش رو زد: یو تو ستادیا

زود به هوش اومد؛ چون  نی. به خاطر همارهیاون رو از پا درنم زهایچ نیو ا هیقو یلیخ کایها -

 بودن عادت نداره. فیضع ادیبه ز لشیبودن عادت کرده و استا یبدنش به قو

 جواب دادم: رفتمیکه م طورنیو به سمت در رفتم و سوال آشوب رو هم برگشتم

 ؟یریکجا م -

 شد بخوره داریب یدرست کنم که وقت یزیچ هی رمیم -

 و پشت بندش حرفش رو زد: دمیآشوب رو شن یتک خنده یرفتم و صدا رونیدر ب از

 .یافرشته هیتو  ییخدا یعنی -

 یاومدم و وارد آشپزخونه شدم و شروع به درست کردن سوپ کردم. با صدا نییرو پا هاپله

 دیمشغول کرده بود و با ترد یلیذهنم رو خ یسوال هیبرگشتم، آشوب بود.  دمیکه شن ییهاقدم

 :دمیازش پرس

 یول رسه؛یشون به من نمکه زنده باشه، دست یتا زمان کایها دوننیکه م نیها با اچرا اون -

وسط درست  نیا یزیچ هیحمله رو ادامه ندادن؟  گهیخورد د ریت کایتا ها یمله کردن؛ ولباز هم ح

 !ستین

. نگران به آشوب نگاه کردم و آشوب انگار دمیبلند کش نیه هیتو ذهنم جرقه زد و  یزیچ هی هوی

 باشه، آروم زمزمه کرد: دهیخودش هم فهم
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شون رو تموم کنن. همون اول هم تموم مهی*ردن تا کار نگیپس دوباره برم سل،یدرسته آ -

 شون به تو برسه.رو از سر راه بردارن تا دست کایها خواستنیبوده نه تو. اول م کایقصدشون ها

 و رو به آشوب کردم. دمیکه اومد از جا پر یبلند یبا تمام شدن حرفش با صدا زمانهم

 افته؟یم یآشوب باز داره چه اتفاق -

که من به  میفکر کرد زیچ هیانگار هر دو به  م،یزمان به هم انداختهم ی! نگاهنمیکن بب صبر

 ز*ب*ون آوردمش:

 .رنیها اول سراغ اون ممسکن خوابه و اون نیتریاالن با قو کایها -

 :دمیبه آشوب انداختم و پرس یتوام با نگران ینگاه

 م؟یچقدر وقت دار -

 بهم انداخت و جواب داد: ینگاه

 عت.سا میکمتر از ن -

 م؟یرو نجات بد کایها میتونیچطور م ه؟ینقشه چ -

 مشکل داشت. راحتش کردم و گفتم: یگفتن حرف یمردد شد، انگار تو نگاهش

 .گذرهیزود بگو چون وقت داره م ؟یبگ یخوایم یآشوب چ -

من  ای یانجامش بد یو اگه نتون یدار ینقشه، نقش اساس نیا یتو تو ینقشه دارم؛ ول هی -

 .یریمیم کایموفق نشم همراه با ها

سخت از مردها هم  طیشرا یتو توننیدخترم و دخترها م هیمن  یول دم؛یترس کمی راستش

 بشن. تریقو

 بده، فقط زود. حیباشه، نقشه رو توض -

رو قطع کنم تا به  یبرق اصل دی. منم بایکن دارشیکه ب یکن یو سع یبر کایها شیپ دیتو با -

امکان داره به محض قطع شدن برق  ست،ین نجایبرامون زمان بخرم؛ اما مشکل ا کمیبهونه  نیا

 یواشکیبرم و  رونیب نیاز خونه با ماش دیمن با یول رنت؛یسمت خونه و بگ ارنیهمشون هجوم ب

کمکت کنم؛ اما اگه شانس  تونمینم گهید وفتهیاتفاق ب نیبرسونم. اگه ا یرو به در پشت نیماش

 ؟یدیفهم م،یکنیفرار م عیبهونه سر نیو ما هم به ا کننیو بعد حمله م کننیث ممک یکم میاریب
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 سرم رو تکون دادم: عیسر

 .دمیآره آره، فهم -

 خوبه، پس بدو؛ چون نقشه شروع شد. -

 عی. تا در اتاقش رو باز کردم سردمیدو کایزدم و به سمت اتاق ها رونیبا دو از آشپزخونه ب عیسر

 :زدمیبه طرف تخت رفتم و شروع به تکون دادنش کردم و در عین حال صداش هم م

 ! بلند شو!کایها کا،یها -

 :دیبم پرس یرو با د*ر*د و خواب باز کرد و بهم نگاه کرد و با صدا هاشچشم

 ؟یکنیکار م یچ جانیتو ا سل؟یشده آ یچ -

 خارجت کنم. جانیزود از ا دیبهمون حمله کنن. قصدشون کشتن توئه، با خوانیم -

 شد. زیخمین

همشون رو باهم درو کنم،  تونمیم طورنی*ردن! چه بهتر، اگیها دارن برمپس اون آشغال -

 برن. نیهرچه زودتر از ب دیهرز با یهاعلف

 رو گرفتم. جلوش

. ییپا یها روو االن به زور مسکن یخورده بود ریتو ت ن،ی. ببستین یاالن وقت مناسب کاینه ها -

 یوفتیو زودتر از پا م شهیقدرتت نصف م یباش یکه زخم یتا زمان یتو هر چقدر هم که تالش کن

اگه االن  یول ؟یخوایرو م نیتو ا وفتم،یم یو اون وقت من تو چ*ن*گ اون روهان ع*و*ض

 یبهشون حمله کن یببر قو هیمثل  یتونیاون وقت م ،یو چند روز استراحت کن یزنده بمون ینبتو

 ؟یکنیکار م ی. حاال چیو همشون رو از دم درو کن

 کرد و گفت: نمیهاش تحسبهم انداخت و با چشم یقیعم نگاه

 باشه. -

 ستاد،یپا ا یکه رو نیبه محض ا یخواست بلند بشه که دستش رو گرفتم و کمکش کردم؛ ول و

 هیگر*دنم فرو رفت.  یدور ک*م*رش رو گرفتم و سرش تو افتادکهیضعف کرد و داشت م

. سرش رو بلند دیو دستش رو دور ک*م*رم انداخت. قلبم لرز دیگر*دنم کش یتو قینفس عم

 زود خودش رو جمع و جور کرد. یول انداخت؛بهم  بینگاه عج هیکرد و 
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 .میبهتره زودتر بر -

بلند  کیشل یصدا میجلوتر بر میتا خواست یها طبق نقشه خاموش شدن؛ ولکه چراغ میافتاد راه

انداخت و خودش رو کنار من انداخت و دستش رو دورم  نیزم یمن رو م*حکم رو کایشد. ها

 حلقه کرد. رو بهش کردم و گفتم:

 شه، باور کن. یطورنیجزو نقشه نبود، قرار نبود ا نیا کایها -

 و سرش رو کنار گوشم آورد و گفت: دیموهام کش یرو یدست

 .دونمیدختر، م دونمیم -

 رو گرفت و ادامه داد: دستم

. تا مکث کردن مینگه دار تا به سمت آشپزخونه بر نییسر و بدنت رو پا یبلند شو؛ ول واشی -

 ؟یدیکنه، فهم رییما قراره تغ یزندگ م،یش دیناام دیبدو. نبا عیکه خشاب بذارن سر نیا یبرا

 رو تکون دادم. سرم

 .دمیفهم -

به سمت آشپزخونه  دنیدستم رو گرفت و شروع به دو کایقطع شد، ها کیکه شل نیبه محض ا و

بهم نخوره. خودش رو به  ریتا ت دیکش واریمن رو کنار د کایها میتا وارد آشپزخونه شد م،یکرد

 چشمام نگاه کرد و گفت: یو تو سادیروم ا

 باشه. دهیخدا کنه آشوب رس -

پامون  نکهی. به محض ادی، کشراه داشت الیبود و به پشت و واریکه کنار د یمن رو به سمت در و

 و در رو باز کرد. ستادیزردش با سرعت کنارمون ا یآشوب با فرار م،یگذاشت رونیرو ب

 ترورمون نکردن. جانیباال تا هم دیایب عیسر -

 یبا صدا یگ*از فشرد. فرار یو آشوب پاش رو تا آخر رو میشد نیسوار ماش کایبا ها عیسر

به عقب انداخت و  ینگاه نهیجدا شد و با سرعت حرکت کرد. آشوب از آ نیکه داد از زم یبلند

 رو مخاطب قرار داد: کایها

 م؟یداداش کجا بر -

 م گذاشت و جواب آشوب رو داد:شونه یسرش رو رو کایها
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 شمال. یالیبرو سمت و -

منم بدنش بود، اون رو به خواب فرو برد.  یبعد چشماش رو بست و اثرات مسکن که هنوز تو و

به فکر فرو رفتم و  شد،یپخش م نیکه از ماش یآروم کینگاه کردم و با موز رونیاز پنجره به ب

فرو رفتم.با  یو پر از آرامش قیگذاشتم و به خواب عم کایسر ها یسرم رو رو قهیبعد از چند دق

شده بود. به محض  رهیبه آشوب کردم که به جاده خ یو نگاه دمیاز جا پر نیخوردن ماش ونتک

 که متوجه نگاهم شد، بهم نگاه کرد و لبخند زد. نیا

 که نکرد؟ تتیاذ ؟یدیخوب خواب -

 زدم. یم گذاشته بود. لبخندشونه یاشاره کرد که سرش رو رو کایبا چشم به ها و

 خواب راحته. هیحقش  ده،ی. امروز واقعا د*ر*د کشکنهینم تینه اذ -

 اشاره کرد. کایره به هاو دوبا دیخند زیر زیر آشوب

نفر  هیباالخره  د،یکشیکه داشت زجر م ی. انگار اوندهیراحت خواب قدرنیا نمیبیباره م نیاول -

 .ییکرده و اونم تو دایآرامش گرفتن پ یرو برا

 انداختم. نییو سرم رو پا دمیحرفش خجالت کش از

و  یفرشته مثل تو رو داشته باشه. واال تو خواهرم هیخجالت نکش دختر! از خداش هم باشه  -

انکاره؛  یمرحله یبرات تالش کنه. البته اون االن تو دیبا دمت،ینم کایبه ها هایسادگ نیبه ا

. دیریدر کنار هم آرامش بگ دیتونیو فقط م دیادهی. شما هر دو زجر کشسلیباهاش بمون آ یول

 .یبراش هست یتو مورد مناسب دونمیاختمت و مبهت توجه کردم و شن یلیمدت خ نیا یتو

 .انداختمیم ترنییو سرم رو پا شدمیتر ممن سرخ گفتیکه آشوب م یاهر کلمه با

 کمیفقط سرش رو  یول شه؛یم داریخورد. بهش نگاه کردم، فکر کردم داره ب یتکون هی کایها

 و دوباره خوابش برد. دیم کششونه یم تکون داد و سرش رو روشونه یرو

به خاطر من  شهیم یعنیبودمش؛  دهیپر از آرامش ند قدرنیوقت ا چیه گفت،یراست م آشوب

با  تونهیدختر م هیکه  نیآرامشش بودم خوشحال بودم، چقدر از ا یهیما نکهیباشه؟ چقدر از ا

آرامش باشه خوشحال بودم و به دختر بودن  یهیوجودش داره باز هم ما یکه تو ییهاتمام زخم

 عشقم رو بهش برگردونم. یآرامش از دست رفته تونمیکردم که م افتخارخودم 
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 یگاههیتک هی یپسر سنگ نیا یکنه، من قراره برا رییداستان ما قراره تغ گفت،یراست م کایها

خودم فکر  شیهام حلقه زد. پچشم ی. اشک توارهیمن ب شیرو پ هاشیها و شادباشم که غم

داداش مهربون که از همه  هیدارم.  یکیها به دنبال خانواده بودم، حاال که سال یکردم من، من

و از درون پر از احساس  احساسیپسر به ظاهر ب هیتا من رو سالم نگه داره و  گذرهیم زشیچ

 نیها انتظار حاال بهتربعد از سال به خاطر من ق*مار کرده. خدا شیزندگ یو غم که همه جوره رو

خودش کرده، پس منم  ونیمن قرار داده و من رو همه جوره مد یهاش رو به عنوان خانوادهبنده

 .کنمیخانواده حفاظت م نیو از ا ستمیایشون مدختر پشت هیبه عنوان 

 .دمیآشوب رو شن یحواسم سر جاش اومد و صدا نیماش ستادنیا با

 داریرو ب کایها شهیدر رو باز کنم، تو هم اگه م یهاکه قفل شمیم ادهیمن پ م،یدیرس سلیآ -

 کن.

 هم رفت. یهام دراومد و از د*ر*د اخمام تواستخون یخودم رو جا به جا کردم که صدا کمی

 باشه. -

شدم. آروم تکونش دادم و  کایکردن ها داریشد که در رو باز کنه، منم مشغول ب ادهیپ آشوب

 صداش زدم: واشی

 شو. داریب م،یدی! رسکای! هاکایها -

هنوز تو  ای گشتیم یزیچ هیهام دنبال چشم یرو آروم باز کرد و بهم نگاه کرد، تو هاشچشم

نگاه رو ازش  نیکه تا حاال ا یجور کرد،یقشنگ نگاهم م یلیخ یول دونم؛یعالم خواب بود، نم

 بودم. دهیند

 عیانگار که تازه به خودش اومده باشه سر کاینشست. ها نیماش یدر رو باز کرد و تو آشوب

شد با خنده  کایم بلند کرد و به آشوب نگاه کرد. آشوب تا متوجه نگاه هاشونه یسرش رو از رو

 بهش نگاه کرد و سر به سرش گذاشت.

بدجور بهت  هایبعض یکه شونه نیمثل ا ؟یدیشده! داداش خوب خواب داریب یک نیبه، بببه -

 ساخته.
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 کایانداختم. ها نیینگاه کرد. از خجالت آب شدم و سرم رو پا کایبه من زد و به ها یااشارهمین هی

قشنگ از خجالت  گهینگفت، وگرنه د یزینگفت. خدا رو شکر که چ یچیه یبهم کرد؛ ول ینگاه هی

در رو بست.  موتیا رو پشت سرش ب شد الیوارد و نیآروم با ماش یلی. آشوب خکردمیسکته م

کرد و من رو مخاطب  نیسرش رو داخل ماش یشد؛ ول ادهیو پ ستادیا م،یشد نگیتا وارد پارک

 قرار داد:

رو راست  الیو یما رو تحمل کن تا من برم کارها یکایها نیا گهید یقهیچند دق هیجون  یآبج -

باش  دونیم اتوریتو گالد یجون که با برج زهرمار ساختن سخته؛ ول یآبج دونمیکنم. م ستیو ر

 و تحملش کن.

هم بود و جواب آشوب  یقشنگش تو یهااخم یانداختم که بدجور کایبه ها یو نگاه دمیخند زیر

 رو دادم:

 که! یدونیزود انجامش بده؛ چون م شهیفقط اگه م ه،یچه حرف نینه بابا ا -

 و رفت. دیهوا زد و خنداشاره کردم، آشوب هم حرفم رو رو  کایبه ها زیبا ابروهام ر و

به حرف  کایکه ها نیتا ا مینظر داشت ریرو ز گهیهمد یچشم ریبرقرار بود و ز نمونیسکوت ب کمی

 اومد.

 بودم؟ دهیت خوابشونه یمن رو یکه نشد تیاوم، اذ -

 وقت از مسکنت گذشته ها! یلیاالن خ ؟یتو د*ر*د ندار نمینشدم. بب تینه اذ -

 گفت: یهاش جمع شد؛ ولکه از د*ر*د اخم دمیش رو تکون داد و دشونه کمی

اشتباه  هایهرز بشم. لعنت یهادرو کردن اون علف یزودتر آماده خوامینه د*ر*د ندارم. م -

 کردن که مال من رو خواستن.

 بهش گفتم: یول دم؛یرو از مال نفهم منظورش

. منم به یاستراحت کن دیکن؛ چون فقط با رونیت برو از سر زایچ نیچند روز فکر ا نیفعال ا -

 واقعا تحمل اون همه استرس رو ندارم. گهید دم،یخشونت د یکاف یاندازه

 رو زد. گهیحرف د هیبهم انداخت و  یقیعم نگاه
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 یکس نید ریچون من ز ؟یخوایدر عوضش ازم م یچ ،یتو جون من رو دو بار نجات داد -

 .مونمینم

 گفتنش. یهنوز زود بود برا یول خوام؛یم یکه ازش چ دونستمیم

 بدون درخواستم از تو هم به نفع تو خواهد بود هم من. یول گم؛یفعال بهت نم -

 دادیکه با دست عالمت م دمیکردم و آشوب رو د شهیبه ش ینگفت. نگاه یزیچ یشد؛ ول کنجکاو

 .میش ادهیکه پ

رو گرفتم. به محض گرفتن دستش  کایزدم و دست ها یچرخمیشدم و ن ادهیپ نیاز ماش عیسر

 در اومدم. حیانگار برق بهش وصل کردم؛ چون جا خورد و بهم نگاه کرد، منم از در توج

ها آدم نیقدرتمندتر یها حتوقت یاما بعض ؛یهست یقو یلینگاهم نکن. درسته که خ یطورنیا -

همون  یبهشون کمک کنه و تو االن تو یدارن که کس ازیکه ن رنیگیقرار م یتیموقع یهم تو

 .یتیموقع

 که بهم گفت: دمیآشوب رو شن یکه صدا دیطول کش میکنم سخنران فکر

 داخل؟ دیایب دیمگه قصد ندار سل؟یشده آ یچ -

 دادم. یخم کرده بودم بلند کردم و به صدام ولوم بلند کایرو که به سمت ها سرم

 هیکه  ذارهیکه غرورشون نم نی. مثل اذارهیم؛ اما نمکمک کن کایبه ها خوامیآشوب. م میاومد -

 دختر بهشون کمک کنه.

 کمکش کنم. امیخب پس صبر کن تا خودم ب -

 خواستم برم، دستم رو گرفت و خطاب به آشوب بلند و رسا گفت: تا

 .امیم سلیآشوب، با آ یایب خوادینم -

م*حکم  عی. منم سردیکش رونیب نیخودش رو از ماش واشیداد و  یبعد به دستام فشار و

دستم رو  کای. هامیداد. آروم شروع به حرکت کرد هیحفظ تعادلش بهم تک یبرا کمیو  ستادمیا

 عیسر ره،یفشرد و آروم دستم رو رها کرد. تا خواستم به سمتش برگردم که بگم دستم رو بگ کمی

 بهم گفت: حیتوج یانداخت و برا مشونهدستش رو دور 

 تعادلم رو حفظ کنم. تونمیم بهتر یطورنیا -
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 مکث کردم و شروع صحبت کردم. کمیدادم و  رونیرو م*حکم ب نفسم

 .یکن هیراحت به من تک یتونی. مستین یمشکل یراحت طورنیاشکال نداره، اگه ا -

اتفاق ممکن  نیبهش نگاه کردم و با نادرتر عیشد. سر جادیا یاوقفه هینفسش  یکردم تو حس

جذاب شده بود که آدم رو مجبور  یش جورچهره یول ز؛یروبه رو شدم. لبخند زده بود، هر چند ر

 میدیرس یکه در ورود یسکوت برقرار شد و تا زمان نمونی. بیها بهش نگاه کنساعت کردیم

م نهشو یرو از رو کایمون اومد. دست هاسمت عی. نگاه آشوب که بهمون افتاد سرشتادامه دا

 خودش گذاشت و رو به من کرد. یشونه یبرداشت و رو

استراحت  جانیبهتره تو هم برم،یاتاق م یرو تو کای. من هایجان امروز واقعا خسته شد سلیآ -

 .یکن

 آشوب برداشت و خطاب قرارمون داد. یشونه یدستش رو از رو کایها اما

 یفکرتا با هم مینیمبل بش نیهم ی. بهتره رواتاق باشم یمدام تو ستیبابا! من خوبم، الزم ن یا -

 که ما رو از شر روهان خالص کنه. میبکش یانقشه هیهم 

 و صحبت کرد: دیهم کش یهاش رو تواخم م،یکه اعتراض کن میمن و آشوب دهن باز کرد تا

انجام بدم که  یکار خاص ستی. منم قرار نستین زیجا گهیتعلل د یاحرف نباشه، ذره گهید -

رو خواسته که متعلق به منه،  یزیو فکر کنم. اون نامرد چ نمیبرام خطرناک باشه، فقط قراره بش

 فقط من!

ل*بش اومد. با تعجب به آشوب  یرو بیعج یخنده هیآشوب خوشحال نگاهش کرد و  دمید

 نگاه کردم و سوالم رو به ز*ب*ون آوردم:

ها جونش رو خواستن . اونگهید گـهینداره، خب راست م که خنده نیآشوب؟ وا ا یخندیچرا م -

 که مال خودشه.

 نداشت. کایبهم نگاه کرد و خواست جوابم رو بده که ها آشوب

 ...کایمنظور ها -

 .اریبرام ب یکی شهیآشوب من مسکن الزم دارم، اگه م -
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آب برگشت و به  وانیل هیبگه به سمت آشپزخونه رفت و با مسکن و  یزیکه چ نیبدون ا آشوب

 داد. کایها

به سمت مبل رفت  می. بعد مستقدینفس آب رو سرکش هیدهنش گذاشت و  یقرص رو تو کایها

 بهمون نگاه کرد. لکسیر یلیو روش نشست و خ

صورت آشوب چرخوندم. آشوب که متوجه نگاهم  یتعجب بهش نگاه کردم و بعد نگاهم رو تو با

 شد، بهم گفت:

 یهر چ گه،یراست هم م ییجورا هیتره. ما از همه آماده یکایآقا ها نیکه ا نیمثل ا سل،یآ ایب -

رو  یآروم یراحت زندگ یلیخ یتونیم گهیبهتره. اون وقت د یزودتر از دست روهان راحت بش

 .یشروع کن

 :دیحرفش پر نیب کایها که

 ذهنت پرورش نده. یفکر رفتن از کنار ما رو تو ی. الکیرو در کنار ما شروع کن یآروم یزندگ -

 جورنی! همگهیحتما اون هم متعجب شده د یشوک بهش نگاه کردم. به آشوب نگاه نکردم؛ ول با

 نگاهش کردم که به حرف اومد. رهیخ رهیخ

 یتونیگفته باشم که م ادینم ادمی یول شم؛یمن گفتم عاشقت نم ؟یچرا تعجب کرد ه،یچ -

خودش  یش، فکر تو رو توو که فرمان دهندهر یبدن برمیم نی. از بیباش گهید یکیعشق 

قراره تا  یباش دهیفهم گهیکه د دوارمیمن! ام یایمحکوم به دن ،یتو محکوم سلیپرورش بده. آ

 .ینگاه من باش ی محدوده یِآخر عمرت تو

. نگاهم رو به سمت آشوب چرخوندم و با دادیو پلک نزدن بهم نم ستادهیجز ا یفرمان چیه مغزم

رفت  کایباال انداخت. به سمت ها یالیخیش رو با ببهش نگاه کردم. بهم نگاه کرد و شونه رتیح

و کنارش نشست. باالخره مغزم به خودش اومد و به پاهام آالرم داد. آروم به سمت مبل رو به 

به آشوب نگاه کرد؛ اما من رو خطاب  کایرفتم و روش نشستم و بهش نگاه کردم. ها کایها یرو

 اد.قرار د

 نیبا خودت ا قدرنیا میینجایکه ا یچند روز نیاما ا ه؛یمقدار از تعجب عاد نیاشکال نداره، ا -

 .یکجا باش دیکه با یو بدون یتعجب نکن گهیرو تکرار کن که د
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شون تمام شد، که صحبت نینقشه کرد. به محض ا دنیبعد با آشوب شروع به صحبت و کش و

 خطاب به آشوب گفتم:

 کجاست؟ یبهداشت سیسرو یبگ شهیم م،گیآشوب م -

 هست. یبهداشت سیسرو هی یکه بر یهر اتاق یتو -

دار پله یدراومد. انگار خونه نمیاز اعماق س یشدم و ازش تشکر کردم. با نگاه به پله ها آه بلند

 داره. یادیز یهاپله رمیکه م یاداره که هر خونه یطالع من نقش اساس یتو

ها هم پله یاستفاده شده بود، حت یاو قهوه یکرم یهافیاز ط الیخونه هم مثل همون و نیا در

ها کردم. داشت. شروع به باال رفتن از پله ییطال یهالهیبا م یامثل همون خونه پارکت قهوه

 دمی. تا باال رسرفتمیها باال مو به زور از پله دادیک*م*ر دردم تازه داشت خودش رو نشون م

فرق داشت. کنجکاو شدم  هیدر وسط بود که با بق هیجا بود انداختم. به چند تا در که اون یاهنگ

 زدهجانیپس به سمتش رفتم و درش رو باز کردم. تا نگاهم به داخلش افتاد ه ه،یکه توش چ

 ناحتماالً پدر و مادرش بود یبود که در کنار زن و مرد کایها یهاپر از عکس واریشدم. کل د

 کایها یهال*ب یرو یشادمانه یواحد بود، اون هم خنده ریتصاو نیا یتو زیچ هیبود.  ستادهیا

 بود.

 کایاز پدر و مادر ها ی. عکس بزرگدمیروش رو کش یعکس رفتم و پارچه نیترسمت بزرگ به

 نگاهم یول دم؛یاز جا پر کایها یها شد. با صداکه نگاهم محو اون یبودن، جور بایز یلیبود. خ

 عکس برنداشتم. یرو از رو

 من بودن. یایدن هانیا شون؟ینیبیم -

 انداختم. نییرو پا سرم

 اتاق اومدم. نیا یمتاسفم که بدون اجازه تو -

 یتو جانی. حاال که استین یکاربه پنهان ازیو ن یشناسیمن رو م یایاشکال نداره. تو حاال دن -

هاست مرده. مردن که نه، کشتنش. که سال یمن ،یآشنا ش یبا منِ واقع دیبا یمن هست یزندگ

ها طمع مادرم رو کردن، طمع جون اما اون دمشون؛یبخشیم کردنیمون رو ماگه طمع پول دیشا

جز جون پدرم که خودش  دن،یکدومش نرس چیرو کردن، طمع شرافت من رو کردن که به ه پدرم
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 چیه یواقع یهاعاشق گنیم سل،یآ یدونیمن و مادرم زمان بخره. م یکرد که برا یرو قربان

داد، که  حیمادرم مرگ رو به ذلت ب*دن خودش ترج نی. به خاطر همشنیوقت از هم جدا نم

آخر بعد  یمرد، که لحظه تیاز اون دفاع کرد؟ در نها یدفاع کنه. ک پسرشخواست از شرافت 

وقت نشد.  چیه یول شه؛یدرست م یها بهم لبخند بزنه و بهم بگه که همه چاز رفتن اون آشغال

 برام ل*ذت نداشت. یتولد چیمن آرامش نداشت، ه یبرا یشب چیه

هام جمع شد و بهش نگاه کردم. با چشم یمنم اشک تو دم،یهاش رو که دچشم یتو اشک

 یو م*حکم فشارم داد. سرش رو تو دیآغوشش کش یمن رو تو عیآلودم سرنگاه اشک دنید

اما رهام  م؛ی. زانو زدکنهیم هیکه داره خودش رو تخل دمیفهم یسیگر*دنم فرو کرد و با حس خ

 عیسر دمیکه شن یآروم یتقه یرو آروم نوازش کردم. با صدا موهاش ینکرد. آروم بود، رو

. به طرفم اومد و کردیمون منگاه سیخ یهابود و با چشم ستادهیا یپادر یبرگشتم. آشوب تو

 و خطاب قرارم داد: دیکش کایسر ها یرو یدست

سخت بوده و هر وقت پاش  الیو نیا یبراش بودن تو شهیها عمل کرده. همکه مسکن نیمثل ا -

. به خاطر شدیخودش غرق م یو تو بردیتا چند روز به اتاقش پناه م شدیاتاق باز م نیا یتو

دردهاش رو  کایها نمیبیباره که م نیاول نیا سلیاما آ اد؛یب الیو نیبه ا گهید خواستمینم نیهم

 گهیبوده که د یقدر قو. انگار اونرهیگیآغوشش آرامش م یو تو ذارهیبه اشتراک م یکیبا 

کرده. به  دایتو پ یهانرمش خواسته که اون لطافت رو با نفس یخسته شده و حاال دلش کم

ها با شب یسختش نگاه نکن، اون از درون خرد شده. هنوز بعد از پونزده سال بعض یپوسته

 ریهمون دوران گ یتا آروم شه. اون هنوز تو کنمیو منم برادرانه بغلش م پرهیم اباز خو ادیفر

کاش  ی. ادهیش رو کشتن اون چهار نفر دچطور خودش رو نجات بده. راه چاره دونهیکرده و نم

 هیون رو به کرده و هر روز ا ریکه توش گ یااون رو از طوفان گذشته یکاش بتون یفقط ا سل،یآ

 گهیاتاق د هی ی. حاال بلند شو تا اون رو توینجات بد کنه،یپرتاب م هانهیو ک هاسمت از غم

 .وفتهیبه اتاق ن گهیاتاق رو قفل کنم که گذرش د نیتا منم در ا م،یببر

آشوب  دمی. دمیتخت خوابوند یو آروم رو میرو به سمت اتاقش برد کایو ها میهم بلند شد همراه

 با تعجب بهش گفتم: خنده،یم زیزریداره ر
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 ؟یخندیچته آشوب چرا م -

 تا بهت بگم. رونیب میحاال بر -

 و آشوب شروع به صحبت کرد. میاومد رونیاز اتاق ب کایها یکردن پتو رو میاز تنظ بعد

. حاال دمیتو ترس یمن جا ،یکه با تحکم بهت گفت تو متعلق به من یجورچه مقتدر شده! اون -

 .کشهیم ریدوباره تو تخته من رو به ت نهیشه بب هم بلند

 کج کردم. گهیاتاق د هیآروم باهاش شروع به خنده کردم و راهم رو به سمت  منم

 سل؟یآ یریکجا م -

 و رو بهش گفتم: دمیکش یبلند هوف

 یحد هیآدم باالخره تا  دم؟یچند ساعته که رنگش رو ند یدونیم ،ییبرم دستشو خوامیم -

 .کنهیتحمل م

 گفت: رفتیم نییها پاکه از پله طورنیزد و هم قهقهه

 به خودت بده. یاستراحت هیهم  یباشه بابا برو، اگه خواست -

 رو باز کردم و داخل رفتم. گهیاتاق د هیها گم شد. منم در و تاب پله جیپ یتو و

هام غم مثل شدم. در اعماق چشم رهیمعصومم خ اهیس یهابه چشم نهیبه صورتم زدم و از آ یآب

پا نگه داشته  یمن رو رو جانیتا ا یزیچه چ دونمی. نمکردیم یطناز رحمانهیروونه بود و ب لیس

انتظارم  ندبا لبخ کایآشوب و ها میزندگ یجاده یحاال تو یول وفتم؛یبود و باعث شده بود که از پا ن

 کنن. ییراهنما یتا من رو به سمت خوشبخت دنیکشیرو م

محکوم به حبس  اشیدن یفکر کردم که چطور من رو تو کایها یهازدم و با ذوق به حرف لبخند

اومدم  رونیب یبهداشت سیحکم رو دوست داشتم. از سرو نیعاشقانه و خالصانه ا بی. عجکردیم

 دلم گفتم: یداخل اتاق نگاه کردم و تو یاسی-دیو به تخت سف

 یدرست کنم که از گشنگ یزیچ ،ییغذا هیآشوب و هم  شیخواب بسه، بهتره برم پ گهید -

 .میرینَم

 انهیو دود، وحش یسوختگ یِاومدم و به سمت آشپزخونه حرکت کردم. با حس بو رونیاتاق ب از

 شروع به صحبت کردم: غیو با ج دمیدو
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 گرفته! شیآشپزخونه آت ش،یآت -

که  گردوندمیکپسول رو برداشتم و داخل آشپزخونه شدم که پر از دود شده بود. چشم م عیسر

هم به سمت پنجره رفتم و با سرفه بازش کردم. انگار  نیح نیکنم و در هم دایرو پ شیمنبع آت

داد آشوب رو  یمنبعش گ*از بود، پس کپسول رو باز کردم و به سمت گ*از گرفتم و صدا

 :دمیشن

 سرم. ریخ کردمیاون ور! منم، داشتم غذا درست م رشیبگ سلیبابا آ یا -

آشوب که با رفتن دود مشخص شده بود نگاه کردم. صورتش  یکپسول رو بستم و به چهره عیسر

بلند  یبا صدا ز،یانگاعجاب یصح*نه نیا دنیپر از مواد کپسول شده بود. با د کلشیو ه اهیس

 ینگاه هیبه بشقاب کردم و  یمن به خنده افتاد. نگاه شروع به خنده کردم و آشوب هم پشت بند

 انداخت. گلوم رو صاف کردم و بهش گفتم: نییهم به آشوب انداختم که سرخ شد و سرش رو پا

مردگان باز  یایدن یمون رو توفردا چشم م،یو بخواب میرو بخور نیاهم اهم، واال داداش ا -

 .دنیدست تکون م م،یکه ما باش دیجد یاعضا یکه مردگان محترم دارن برا مینیبیو م میکنیم

 .دیکش یاکالفه هوف

خوب  یدرست کنم؛ ول یزیچ هیبهت استراحت بدم و خودم  خواستمیسرم م ریهوف، خ -

 .ینیبیشد که م یطورنیا

ردم و خطاب بهش انداختم و لبخند زدم. به فکر من بوده! به سمت گ*از حرکت ک یمهربون نگاه

 قرارش دادم:

دست و پا کنم  یزیچ هینشده  داریب کای. بهتره تا هایریگیم ادیاشکال نداره باالخره تو هم  -

 .شهیتلف م یکه بخوره وگرنه از گشنگ

 حینگاه کنجکاو آشوب براش توض دنیافتادم و شروع به خنده کردم. با د یزیچ هی ادی هوی و

 دادم.

 دوباره بهمون حمله کنن. ترسمیم -

 کرد. تعجب

 خبر نداره. کایها یالیو نیکس از ا چیچون ه کنم؛یفکر نم -
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 پس حرفم رو ادامه دادم. ده،یکه منظورم رو اشتباه فهم دمیفهم

شدن؛ چون تا  نیمن نفر یدو روزه غذاها نیانگار ا ،یدونی. آخه میدیاشتباه منظورم رو فهم -

که روش  ییو غذا زنهیهـ*ـوس حمله کردن به سرشون م کنمیمدرست  یاخوشمزه زیچ هی

 .دنیرو به باد هوا م دمیزحمت کش یکل

 و گفت: دیخند زیر زیر

 .دمیسفارش م رونیاز ب ،یغذا درست کن خوادیامشب نم سل،یآ یشوخ یب -

 آخه... -

 .دیحرفم پر نیب

 گوش کن! گـهیبرادر بزرگت م یآخه، هر چ یآخه ب-

رفتم و  ینهارخور زیرفت. به طرف م رونیبهم فرصت صحبت بده از آشپزخونه ب نکهیبدون ا و

دستش  یتو کینگذشته بود که آشوب با سه تا پالست قهینشستم. هنوز چند دق یصندل یرو

 نگاش کردم که متوجه نگاهم شد. یبرگشت، سوال

. دیبع ساعت رسبودم، تا سفارش دادم سر ر دهیند یمحشر نیبه ا سیغذاست. واقعا سرو -

 .گنیم هانیبه ا ژهیو سیواقعا سرو

 خطاب قرارش دادم: شدمیکه از کنار آشوب رد م یشدم و در حال بلند

 .امیتا من ب زشونیبشقاب بر یتو ستین یکنم. تو هم اگه زحمت داریرو ب کایپس من برم ها -

 تا غذا سرد نشده. دیایباشه پس زود ب -

کردم و  یها رو طپله یِطوالن یرفتم، پروسه کایزدم و به سمت اتاق ها رونیآشپزخونه ب از

 .دمیباالخره رس

 دارشیب اومدیشدم. اصال دلم نم رهیدر اتاقش رو باز کردم و به صورتِ پر از خوابش خ واشی

 ازیو ن هیسخت طی. اون االن تو شراادیسرش م ییبال هی یمجبور بودم، وگرنه از گشنگ یکنم؛ ول

ش گذاشتم و آروم شونه یشدن داره. پس دستم رو دراز کردم و رو تیبه غذا و تقو یمبرم

 و صداش زدم. ادمتکونش د

 .یغذا بخور دیشو با داری! بکای! هاکایها -
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گذشت و  قهیخمـار بهم نگاه کرد، فکر کنم دو دق یهاهاش رو باز کرد و با چشمچشم آروم

 به حرف اومد: تیبود تا در نها رهیهمچنان بهم خ

 تخت گذاشتم، واقعا که! یموفق شد و دوباره تو سررهیپس باالخره اون آشوب خ -

 و شروع به صحبت کردم: دمیحرفش پر نیب

اصال  کای. هایاستراحت کن دی! من باهاش موافقم که تو بایدادن به آشوب رو ندار ریآ، آ، حق گ -

. آخه مگه ییپا یو به زور مسکن هنوز رو یخورد ریتو ت ؟یهست یطیاالن تو چه شرا یفهمیم

 ییبال هینکرده  ییخدا یاریبهش فشار ب ادیتحمل کنه؟ باالخره اگه ز تونهیب*دن چقدر م هی

 .ادیم رتس

 .ستادمیا گرفتم،یکه دستش رو م ینیصحبت کنه که بهش اجازه ندادم و در ح خواست

 حرف نشنوم، حاال زود بلند شو تا غذا سرد نشده. گهید -

 .دمیش رو شن. زمزمهدمیآروم دستش رو کش و

 !یچه عصبان -

 رو دور ک*م*رم انداختم و جوابش رو دادم. دستش

بازم حق  ،یهرچقدر هم که سرسخت باش ست،ین یارزشیب زیچ یزندگ کای! هامیبله که عصبان -

 .یکن سکیر یحق ندار تیسر زندگ ؟یدیفهم ،یق*مار کن تیزندگ یرو یندار

کرد.  کیو سرش رو به گر*دنم نزد دیک*م*رم چ*ن*گ زد و من رو به سمت خودش کش به

 گر*دنم بلند زمزمه کرد. یتو یطونیبا لحن ش

دلم بخواد  دیپس شا خورم،یوقت شکست نم چیو ه دونمیکه من خودم رو مرد م یدونیم -

 یبغلم برا یرو تو یمعصوم عصبان یکوچولو نیکنم و ا سکیر میزندگ یبار تو نیاول یبرا

 داشته باشم. شهیهم

داشتم از شدت خجالت تشنج  یعنیچشمام زل زد.  یتو طونیبعد سرش رو بلند کرد و ش و

 چپ زدم. یعل یراه رو انتخاب کردم و خودم رو به کوچه نیترپس آسون کردم،یم

 تا غذا سرد نشده. میبهتره بر کنه؟یصدامون م که داره یشنویآشوب رو م یصدا ،یوا یا -
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 نیاز ا کردیچپ اگه االن بود کف م یخودم رو به اون راه زدم که مرحوم عل انهیناش چنان

وگرنه  م،یبر رونیاتاق ب نیتا همراهم از ا دمشیصحبت ندادم و کش یاستعدادم. بهش اجازه

 من نبود. یهایجلودار سوت یکس گهیو د دیکشیم کیبار یکار به جاها

 نیل*ذت بردن از ا یخجالت بهم اجازه یول خنده؛یم زیر زیبار داره ر نیاول یکه برا دمیشنیم

. خدا بهم دمیکش صدایب یول ق؛ینفس عم هیو  میزد رونی. باالخره از اتاق بدادیصح*نه رو نم

 .وندمیم بپنوادهنبود که از شدت خجالت به خا دیبع م،یموندیم شتریرحم کرد، وگرنه اگه ب

کرده. تا نفسش به گر*دنم  کیکه حس کردم سرش رو به گر*دنم نزد میحال حرکت بود در

 و بهش نگاه کردم. دمیخورد از جا پر

 ه؟یچ... چ... چ -

 رو در آورد. ادام

 فقط... ست،ین یزیچ... چ... چ -

 و کنجکاو به سمتش برگشتم. ستادمیا

 کا؟یها یبگ یخوایم یچ -

و آروم  دیشده بهم نگاه کرد و ک*م*رم رو م*حکم به سمت خودش کش طونیش یهاچشم با

 زمزمه کرد:

 که... کنهیشده آدم رو وسوسه م ییهلو یهاگونه نیا -

 .چوندمیراه ممکن بحث رو پ نیترانهیحرفش رو ادامه نداد. منظورش رو گرفتم و به ناش گهید و

 ه!که هلو بخر فرستمیفردا آشوب رو م -

که امروز دارم  هییچه رو نیکنم. ا یریجلوگ یتا از هر گونه حرف دمشیهمراه خودم کش عیسر و

ها رو بهم بزنه که از شدت حرف نیا گهیسرد بود که بهتر بود، اگه چهار بار د نی! انم؟یبیازش م

 که! کنمیم یقلب یخجالت سکته

 !نمیافتاد. صبر کن بب ادمی یزیدفعه چ هی

 امروز چندمه؟ کایها -

 که اشتباه حساب کرده باشم. با تعجب نگاهم کرد و جوابم رو داد. کردمیخدا م خدا
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 امروز پونزدهمه، چطور؟ -

انداختم و جوابش رو ندادم و تا  نییکلمه شکستم و داغون شدم. سرم رو پا یِواقع یمعن به

تاد، بدون توجه بهش از به آشپزخونه ساکت موندم. تا نگاهم به نگاه خندون آشوب اف دنیرس

با غذام  ینشستم و شروع به باز زیازم جدا شد، پشت م کایکه ها نیکنارش رد شدم و بعد از ا

 آشوب سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم. یزدهرتیح یکردم. با صدا

 تهیکه روح یرفتن ؟یرسیپَکَر و داغون به نظر م جورنیافتاده که ا یچه اتفاق ،یآج سل،یآ -

 ؟گفته یزیبهت چ کایخوب بود، نکنه ها

بهش  کاینگفت، فکر کنم ها یاگهید زیانداختم. آشوب هم چ نییرو ندادم و سرم رو پا جوابش

 نگه. یزیاشاره کرده بود که چ

ها رو جمع کنم؛ نه، بلند شدم که ظرف ایخوردم  یزیچ دمیاز تمام کردن غذا که اصال نفهم بعد

 اما آشوب دستم رو گرفت و نذاشت.

 .میحرف بزن میایتا ب ییرایپذ ی. تو برو توکنمیخودم جمع م خواد،ینم -

حرکت کردم.  ییرایرفتم و به سمت پذ رونیوارفته آروم از آشپزخونه ب یهاو با قدم برگشتم

سرم رو بلند کردم و بهش  کایم*حکم ها یبا صداانداختم.  نییمبل نشستم و سرم رو پا یرو

 نگاه کردم.

 شنیم ،یضیمر شنیهم انباشته بشن، م یکه اگه رو زیخودت نر یدردهات رو تو سلیآ -

د*ر*د و بغض رو  تونهیقلب تا چه اندازه م هی*نه از شدت بغض. مگه یس* ید*ر*د قفسه

الزمه، بذار بغضت بشکنه و  هیها گروقت ی. بعضرهیتحمل کنه؟ نذار نفست از شدت بغض بگ

 دردهات با اشک سبک شن.

. به سمتم اومد و کنارم دمیدیاز اشک م یاهیرو پشت ال کایچشمام جمع شد و ها یِتو اشک

بغضم شکست. دستم  دم،ی. تا عطر سردش رو نفس کشدیبغلش کش یِنشست و آروم من رو تو

 کایها یپهن و عضالن ی*نهیس* یبه قفسه بردم و م*حکم سرم رو کایرو پشت ک*م*ر ها

دستش رو دور ک*م*رم انداخت  هی کایکردم. ها هیشروع به گر شدتم*حکم فشار دادم و با 

که دردهام رو  دادیو بهم اجازه م گفتینم یچیآروم موهام رو نوازش کرد. ه شگهیو با دست د
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موهام گذاشت و با  یوم روآر یا. ب*وسهزمیبر رونیها رو بمرور کنم و با اشک اون

 شد و به خواب فرو رفتم. نیهام سنگبغلش چشم یهاش، تونوازش

*** 

 :کایها

کردن دردهاش بوده که بدنش طاقت  یمشغول خال قدرنیکه ا دمیهاش فهمشل شدن دست با

مبل گذاشتم و سرش رو  یو به خواب رفته. آروم دستم رو جا به جا کردم و پاهاش رو رو اوردهین

 یبوده؛ ول ادیز یلیدختر دردهاش خ نیاشک بود. ا سیهاش هنوز خپاهام قرار دادم. پلک یرو

 کنه. هیها رو تخلتا امشب که تونست باالخره اون آورده،ینم شخود یبه رو

 پس باالخره خواب بهش غلبه کرد! -

 آشوب سرم رو بلند کردم و جوابش رو دادم. یصدا با

 شد و خوابش برد. یکه خال ختیقدر اشک ره، اونآر -

 رو بهم داد. یاومد و دستش رو دراز کرد و دستمال کنارم

 شده بود. یکه چ دمیهاش رو پاک کن. هنوز نفهماشک کایها -

 نگاه کردم و آشوب رو خطاب قرار دادم. سلیمبل روبه روم نشست. به آ یِو رو رفت

که انگار شکست. آشوب  دمیه و جوابش رو دادم، واضح دامروز چندم دیکه ازم پرس یزمان -

 روزهاش شد. یهیهمدم بق ییکه آرزوهاش شکستن و تنها هیروز سلیآ یفردا برا

 .دیحرفم پر نیب

 نگو که... -

 تکون دادم. دییتا یبه نشونه یو سر دمیکش یرو ادامه نداد. آه حرفش

 که پدر و مادرش جونشون رو از دست دادن. هیدرسته، فردا روز -

 نگاه کرد. م*حکم صداش زدم: نییبه پا نیو غمگ دیموهاش کش یِتو یدست

 آشوب؟ -

 رو بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد. سرش

 شده؟ یزیبله داداش، چ -
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 کردم و جوابش رو دادم. اخم

خودش فردا ناراحت  یکاف یندازهدختر به ا نیها! ا نهینب سلیزده رو فردا آماتم یافهیق نیا -

 هی. منم فردا یدونیم یزیکه چ اریباش و اصال به روش ن یهست. فردا همون آشوب پر انرژ

که  اریپتو ب هیبره. حاال بلند شو و از اتاق  ادشیهاش رو غم یکه تا حدود کنمیبراش م یفکر

 .شهیبلندش کرد؛ چون بدخواب م شهیبندازم روش. نم

 یدادم و انگشتم رو رو سلیشروع به راه رفتن کرد. نگاهم رو دوباره به آ عیبلند شد و سر آشوب

 . سرم رو به سمت گوشش خم کردم و زمزمه کردم:دمیو تاب صورت معصومش کش چیپ

 گناهکار رو؟! کیتفکر  یپروسه یدگرگون کرد یتو دختر معصوم چطور -

 خوامیم رحمانهیب طورنیهت دل باختم که ازدم. نکنه ب یاب*وسه شیشونیپ یِآروم رو و

و  یمن یایتو تا آخر عمرت محکوم به دن سلی! آ؟یمن باش یِنگاه و زندگ یمحدوده یتو شهیهم

 .ریال غ

 کا؟یها -

حاال چه وقت اومدن بود؟! گلوم رو صاف  یبلند کردم و به آشوب نگاه کردم. لعنت عیرو سر سرم

 .وفتمین رو گرفتم که پس شیکردم و دست پ

 ؟یبله؟ پتو رو آورد -

 و جوابم رو داد. دیل*بش کش یبه گوشه  یهاش رو به هم فشار داد تا قهقهه نزنه. دست*بل

عاشق  تونهیسنگ بود هم م یکه به سرد یقلب نمیبیتو دستمه؟ م ینیبیآره داداش مگه نم -

 زن داداش من بودن؟! یبرا سلیبهتر از آ یبه، چه دختربشه! به

 .دمیکش سلیآ یرو از دستش گرفتم و آروم رو پتو

. من فقط به خاطر دردم خم شده ستین ادیطور که به نظر ماون هیچرت و پرت نگو آشوب، قض -

 بودم.

 تکون داد. هاوونهیرو مثل د سرش

کار کنم که آروم شم؟ پس بذار  یچ یو گفت یتو از د*ر*د خم شده بود دونم،یآره داداش م -

 .رمیب*وسه محض آروم شدن ازش بگ هیپناه ببرم و  سلیآ یعنیرامش خودم، به منبع آ
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 پام خوابه. یرو سلیافتاد آ ادمی یشدم که به سمتش هجوم ببرم که بزنمش؛ ول زیخمین

 یجونت پا گهید ،یها رو بزنحرف نیا سلیکن. فردا جلو آ یمسائل شوخ نیآشوب کم با ا -

 خودته ها!

 گفت: طونیش یقدم رفت عقب و با خنده هیباال برد و  میرو به حالت تسل هاشدست

 .مونهیمسکوت م سلیآ یعشق برا نیا یهیباشه، باشه، قض -

. با همون دهیلو م سلیآ شیآخر پ دونمیم ،یم گرفت. آشوب لعنتبلند قهقه زد. خودمم خنده و

بره چه  ادتیتا  کنمیرو منگاه کردم. فردا تمام تالشم  سلیآوردم و به آ نییلبخند نگاهم رو پا

 گرفتم. سلیآشوب نگاهم رو از آ ی. با صدایکشیم یدرد

جا صامت  کی لیاستا نیاگه تا صبح با ا یطورنیرو به اتاقش ببرم؟ ا سلیآ یخوایم کا،یها -

 .یشتافیم یباق اریقشنگ از د*ر*د به د ،ینیبش

بخوابه براش  شتریب ی. هرچمیبهتره که بلندش نکن شه،یصبح م گهیها د. االنستینه الزم ن -

 بهتره.

 بهش انداختم که از نگاهم تعجب کرد. یقینگاه عم هی

 ؟یکنینگاهم م یجورنیچرا ا کا؟یها هیچ -

 حرفم رو بهش زدم. رک

 چه خبر؟ امنشیاز آر -

 کرد. یالک یخنده هیو  دیاسمش رنگ از صورتش پر دنیشن با

 ؟یپرسیم یزیچ نیچرا همچ -

 رو صورتم نشست. یو اخم وحشتناک دمیهم کش یرو تو ابروهام

 گم؟یم یچ یفهمی. مشمیها مکشتن اون الیخیآشوب فکر نکن که من ب -

 انداخت و جوابم رو داد. نییرو پا سرش

 داداش. فهممیم -

 سلیآ با قرار دادن یخوایو م یشیاحساساتت به من م ریدرگ ی! تو داریفهمینه آشوب نم -

 کنمیدر موردش نم یصحبت چی. فکر نکن اگه االن هیمن رو از راه انتقامم منحرف کن میزندگ یتو
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م رو پر و زخمم خوب شه، اسلحه ادیکه نفسم باال ب نیشدم، نه، به محض ا الشیخیب یعنی

 که تک تک به صف ترورشون کنم. کنمیم

 رو بلند کرد و معترضانه صدام زد. سرش

 !کایها -

 حرفش رو کامل بگه. نذاشتم

دست  یزندگ نی. من دارم تو ایمزخرف من رو درک کن طیشرا دیآشوب تو با کا،یها یب کایها -

هام شده مرور شب ی. لحظه به لحظهادیتا نفسم باال ب رم،یکه بتونم انتقام بگ زنمیو پا م

رو، زجر رو، اشک فراموش کنم اون همه د*ر*د  یخوایم ؟یخوایم ینحسم، ازم چ یگذشته

 ؟یخوایرو ازم م نیرو، شکستن غرور رو؟ ا

اگه قراره نفست  خوامی. من فقط میش الشونیخیب خوامینم خوام،یرو ازت نم نیا کا،ینه ها -

هر  خوامیم اد،یبا عشق نفست باال ب خوامینباشه، م یزیانتقام و خ*ون و خونر یاز رو اد،یباال ب

آروم  نبا کشتنشو یدونیاگر م گم،یبار گفتم، بازم م هیپر از آرامش باشه.  تیزندگ یلحظه

 کمیکه  خوامیاما م ؛یکنم تا به هدفت برس تی. تا تهش باهاتم که همراهستین یحرف یشیم

بذار  کایها ؟یهات تحمل کندست یتا آخر عمرت رد خ*ون رو رو یتونیم نیبب ،یفکر کن شتریب

 وشکه فرام ادینفست باال ب یجور دمیکنه، که اگه کنه، بهت قول م دایپ نایهات جرعشق تو رگ

 .یدیکش ییچه دردها یکن

 میشونیرو به پ شیشونیو پ دیرو آروم ب*و*س میشونیاومد و به سمت صورتم خم شد. پ کنارم

 چسبوند و آروم زمزمه کرد:

 ی. قلبت رو آزاد بذار، بذار عاشقیهست یزندگ نیا یتو نمیزتریعز یدونیکه م دونمیم کایها -

و افسارش  شیدیو به بند کش یکرد شیها زندانچون سال ست؛تجربهیچون هنوز ب ره؛یبگ ادیرو 

بنده یو دل م کنهیکم داره خودش رو از بند تو آزاد موقت از دستت در نرفت تا حاال که کم چیه

 ینیبیتر دل ببنده و بعد متا راحت . آزادش کنستدهیکه قلبش مثل خودت د*ر*د کش یبه دختر

 نیا یکه معصومانه تو یبا دختر رهی. بذار آرامش بگشهیم شهیاز هم ترنیریش تیکه زندگ

 نهبندها رو خواهرا نیا یِهایباعث و بان یهاقلب یشده و بازم با مهربون دهیبه بند کش یزندگ
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دختر پشت و پناه  هی یِ بار برا نیاول یبرا کای. هاکنهیم میتو ترم یعاشقانه برا دیمن و شا یبرا

 باش.

و رفت. نگاهم مات  دیها چرخبه سمت پله گهیحرف د چیرو جدا کرد و بدون ه شیشونیبعد پ و

سرم  یِهاش مثل پتک توحرف یها بود که رفته بود،؛ ولشده بود، آشوب ساعت رهیها خبه پله

که  یدل بدم به دختر دیبا ه؟یدرست چ میتصم یعنی. کردیو افکارم رو دگرگون م شدیم دهیکوب

و  رمیقلب و احساساتم بذارم و اسلحه به دست بگ یِپا رو دیبا ایاومده؟  میزندگ یِتو ستهناخوا

 ره؟یگیرو ازشون م یباشم که زندگ یلیعزرائ

طرف  کیو از  تپه،یم یدختر یبرا رحمانهیکه ب یطرف قلب کیرو دارم، از  شیپ یسخت جدال

 کنه. میکه خرد شده و در انتظار انتقامه تا خودش رو دوباره ترم یغرور

آشوب، تحت شعاع قرار گرفته و  یهاکه افکارم با حرف دمیکه به چشمم خورد، فهم ینور با

دادم که چنان با آرامش غرق  سلی. آروم نگاهم رو به آدهیتا صبح طول کش میتصم یِدگیچیپ

دو قطب  سلیمن و آ گفتیآرامش نداشته. آشوب راست م نیبا ا یخواب بود که انگار هرگز خواب

 .میرو احساس کن یبا هم آرامش زندگ میتونیکه فقط م میهست یطبه هم مربو

سرش قرار دادم.  ریآروم کوسن نرم مبل رو ز یلیپاهام بلند کردم و خ یِرو از رو سلیسر آ آروم

هام پاهام اخم یِد شدم. از د*ر*د خواب رفتگپاهام بلن یِکردم و آروم رو میروش رو تنظ یِپتو

 سلیآ یِکه برا یطیشرا نیترسخت یارزشش رو داشت؛ چون تونستم تو یهم رفت؛ ول یتو

 .ارمیمعصومش ب یِهارو به چشم یبود، کنارش باشم و اون رو آروم کنم و خواب راحت مدهاو شیپ

 .دینگاهم خند دنیبهش نگاه کردم و با د اومدیم نییها پاآشوب که از پله یهاقدم یِصدا با

 .یبخواب یکه اصال نتونست نیمثل ا ؟یکرد دایکه پ هیداغون یچه چهره نیداداش ا -

 دادم. رونیو ب دمیکش یقینفس عم کالفه

 هم بذارم. یذهنم اصال نتونستم چشم رو یاز شدت شلوغ شبیحق با توئه، د -

 تراض کنم، به حرف اومد.اومد و دستم رو گرفت تا خواستم اع کنارم

 ترسمیم نمیبیکه من ازت م یاافهیق نیبا ا ا،ی. آروم راه بستیعنوان وارد ن چیاعتراض به ه -

 .یوفتیو دراز به دراز ب یاگه دستت رو ول کنم غش کن



 

 

86 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفائیهدیه 

 و به سمت آشپزخونه برد. دیرو آروم کش دستم

 ست؛ین کنهیدرست م سلیکه آ یاشاهانه یِهاکه به صبحونه دونمیامروز صبحونه با من. م -

 .یمسکنت رو بخور یو بتون یکه ضعف نکن کنهیشکمت رو پر م یتا حد یول

 کرد و دستم رو رها کرد. مییراهنما زیبه کنار م م،یداخل آشپزخونه شد تا

 .خچالیاز  هالیتا برم سراغ برداشتن وسا نیداداش بش -

ذهنم  یکه تو یشدم. با فکر رهیجلوم خ لیوسا دنینشستم و به چ زیپشت م یحرف چیه بدون

 بلند کردم و به آشوب نگاه کردم. عیجرقه زد سرم رو سر

 آشوب! -

 نگاهم کرد. عیسر آشوب

 جانم داداش؟ -

*وسه که انجامش بیهست که دستت رو م یکار هی ،یت رو خوردکه صبحونه نیبعد از ا -

 .یبد

 مطمئن شد. نگاهش

 .دمیباش که درست انجامش مبگو داداش، مطمئن  -

 دادن نقشه کردم. حیو شروع به توض دمیموهام کش یِتو یدست

 ...دیخب تو با -

بازتر  یش از خوشحالچهره گفتم،یکه م یادادم. با هر کلمه حیمو به مو نقشه رو براش توض و

 .دیکه به محض تمام شدن حرفم از جاش پر ییتا جا شدیم

 .شهیخوشحال م یلیمطمئنم خ کا،یفکرت ها نیبه ا ولیا -

. منم تا حد ممکن یکه کارها رو انجام بد یت رو بخور تا جون داشته باشصبحونه نیحاال بش -

 .کنمیبهت کمک م

 .دیاومد و خوشحال خند رونیب زیو از پشت م دیرو عقب کش شیصندل

 ست،یالش دل تو دلم نخوشح یچهره دنیاز ذوق د دمینقشه رو شن نیحاال که ا کا،یبابا ها یا -

 درستش کنم. ترعیهر چه سر دیصبحونه بخورم؟ نه با لکسیو ر نمیبش یبعد تو انتظار دار
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 یِنگاهم دور شد. آشوب واقعا برا یزد و از محدوده رونیبا سرعت از آشپزخونه ب یبدون معطل و

 زیسورپرا یبرا طورنیکه ا میرو دار یها کس. خوبه که ما بعد از مدتاستیبرادر دن نیبهتر سلیآ

 دارن. یکارها برامون تازگ نیو تمام ا میکردنش خوشحال

 تونهیکار م نیدهنم گذاشتم. ا یِ رو تو یبعد یهام نشست و لقمهل*ب یِرو یمحو لبخند

اتفاق،  نیا یِتا برا وندمیپیبه آشوب م یاون رو رقم بزنه. منم به زود یِاتفاق زندگ نیبهتر

 .میرو انجام بد مونیسع تینها

*** 

 :سلیآ

 هیگر هاقهیهم نداشت؛ چون دق یو تعجب سوختیهام مهام رو باز کردم. چشمچشم یحالیب با

 زد: بیافتادم، وجدانم بهم نه شبید ادیکرده بودم. تا 

 یها. پسر مردم رو مجبور کرد یآورده بود ریخودت گ یب*غ*ل برا هیخوب  ا،یحیب سلیآ -

 که بغلت کنه.

 زمزمه کردم: تیو با عصبان دمیهم کش یهام رو تواخم یخجالت سرخ شدم، ول از

فکر کنم. انتظار  زهایچ نینبودم که به ا یطیشرا ینزن ها وجدان جون، تو بیبه من نه نیبب -

تو بغلش  هیگر هی یبرا یکنم؟ نکنه انتظار داشت یمحرم، نامحرم طیشرا نیترتو سخت یدار

 و عقدش کنم؟! ارمیعاقد ب

 م جلب شد. ترس برم داشت و بلند صدا زدم:آور خونه شدم و توجهمتوجه سکوت وهم هوی

 ن؟ییآشوب، کجا کا،یها -

هام از ترس سرد و دست رفتیکم شدت ترسم داشت باالتر مکم گهی. دومدین ییصدا چیه اما

 صداشون کردم. دیلرزیکه صدام از ترس م طورنیزدم و هم غیشدن. پس ج

 ن؟ییآشوب، کجا کا،یها -

 فیخف یلرزه هیفکر تنم  نیسرشون اومده؟ از ا ییفقط سکوت بود و سکوت. نکنه بال بازم

 زدم: بیگرفت و به خودم نه

 نفوس بد نزن، خدا نکنه! یالک -
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 رو صدا کردم: کایدفعه فقط ها نیکردم و ا بغض

 ؟ییکجا کا،یها -

 گهی. دچیبه ه چیه یها رو باز کردم؛ ولها باال رفتم و در تک تک اتاقاز پله هیو با گر دیترک بغضم

 یاومدم و تو نییلرزون پا یها دوباره با پاها. از پلهدنیلرزیاز ترس پاهام سست شده بودن و م

 یعنیقفل شد،  یدفعه نگاهم به در ورود هینبود.  یخبر عتایطب یآشپزخونه رو هم نگاه کردم؛ ول

 رون؟یبرم ب

رو گرفتم. فکرم رو متمرکز کردم و با  ممیتصم تیمحض دست و پا زدم و در نها یدو دل یتو

 رونیرو فشار دادم و در رو باز کردم و ب رهیرفتم و آروم دستگ یلرزون به سمت در ورود یهاقدم

روم بهشت رو به  هی کهنیکردم، نه به خاطر ا هیبلندتر گر یرفتن با صدا رونیرفتم. به محض ب

 .دمیو سالم د حیرو صح کایآشوب و ها نکهیبلکه به خاطر ا ود،ب

 اول آشوب شروع به صحبت کرد. دنیکردن و تا کنارم رس دنیسرعت به سمتم شروع به دو با

 ؟یکنیم هیچرا گر ه؟یچ ،یآج سل،یآ -

لحن ممکن جوابش رو  نیتربا مظلوم کردم،یهام رو پاک مکه با پشت دست اشک طورنیهم

 دادم.

 سرتون اومده. ییبال دیشا ای ن،یو رفت نیفکر کردم تنهام گذاشت -

به شونه و ک*م*رم  یو من رو به آ*غ*و*ش گرمش دعوت کرد. فشار دیدستم رو کش کایها

 وار صحبت کرد:داد و سرش رو کنار گوشم خم کرد و زمزمه

 دیکه نبا یدیرو د ییزایو چ یشد میارد زندگشکل ممکن و نیکه به بدتر دونمیماهِ من، م -

 گهید یمن گذاشت یایدن یِاما حاال که قدم تو ؛یدیشنیم دیکه نبا یدیشن ییزایو چ یدیدیم

کس  چیه گهید ،یآغوشم یِو حاال که تو یبه من وصل شد ی. حاال بدجوریحق رفتن رو ندار

من  یایکه تو رو از دن دمیاجازه نم یآ*غ*و*ش جدا کنه. هرگز به کس نیرو از ا نم تونهینم

 .کنمیجدا کنه، پس بدون که هرگز رهات نم

جا خورده بودم و از  یلیمن رو از آغوشش جدا کرد و بهم نگاه کرد. راستش از حرکتش خ آروم

رو  نشینگاه سنگ یشدت خجالت رو به مرگ بودم. مطمئن بودم که مثل گوجه سرخ شدم. وقت
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شدم که مثل  رهیخ شیخی یآب یهاش با خجالت نگاه کردم. به چشمخودم حس کردم، به یِرو

 یلیهاش نگاه کردم که لبخند خآوردم و به ل*ب نیینگاهم رو پا د،یدرخشیم ستالیکر یهاکهیت

 .دیمون پرکه آشوب وسط حس و حال میجدال نگاه بود یروش نشسته بود. تو یرنگنرم و کم

 وندیباالخره به هم پ دهید*ر*د کش یهاامروز. قلب هیو مبارک مونیبه! عجب روز مبه، بهبه -

 ازشون تصاعد کرد. یعشق و زندگ یخوردن و جرقه

گونه و با تشر اعتراض کایمشتم فشار دادم. ها یِرو تو راهنمیپ نییانداختم و پا نییرو پا سرم

 صداش زد:

 آشوب! -

 اومد و گفت: زیر یخنده هی آشوب

 رفته؟ ادتیها، پاک  میداشت ییقرارها هیکه ما  نیمثل ا یول م؛یلباشه داداش من تس -

حرف  یشده بودن و نگاه رهیکردم و سرم رو بلند کردم و بهشون نگاه کردم. به هم خ تعجب

و  ستادیکنارم ا کایچِشون شده! ها ستی. وا معلوم نکردنیور و اون ور اشاره م نیو به ا زدنیم

 یهاش رو جلودست رهیدستم رو گرفت، آشوب هم پشتم رفت. تا خواستم بپرسم کجا م

 .دمیهام رو پوشوند. خندچشم یِرو وهام آورد چشم

 هام رو پوشونده؟شده؟ آشوب چرا چشم یزیپسرها چ -

 و گفت: دیشرورانه خند آشوب

 .شینیجلو جلو بب دیخوشگل در انتظارته که نبا زیسورپرا هی -

کنه و با صورت  ریگ ییبعد کورکورانه من رو به راه انداختن. هر آن منتظر بودم که پام به جا و

هاش دستم رو ول کرد و آشوب هم دست کایم داشتن. هاو نگه ستادنیشم. باالخره ا نیپهن زم

تار بود؛ اما به محض واضح  دمیهام رو آروم باز کردم. دهام برداشت. چشمچشم یِرو از رو

 .دمیکش یفیخف غیدهنم گذاشتم و ج یزده شدم و دستم رو جلونگاهم، شگفت نشد

و  قیعم یخلسه  هیو منو تو  دیچیپ مینیب یِعطر گل ها تو یِ بهشت سرسبز جلوم بود، بو هی

 و به سمتش برگشتم: دمیرو طرف چپم از دور شن کایها یآرامش بخش فرو برد. صدا بیعج
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خنک  یهاوزش نیهم یهات رو الو تو هم تمام غم چهیموهات بپ یِوقتشه که باد ال سل،یآ ایب -

 .یها رو به دست باد بسپارو اون یرها کن

. با شوق به دمیخند یم کرد و با شادزدهشده بود که ذوق زونیتاب آو هیدرخت  نیباتریز به

 یمحکمتاب نشستم. تا خواستم خودم رو تکون بدم و تاب بخورم، هل نسبتا  یسمتش رفتم و رو

 کایکردم و به عقب برگشتم. به ها یبلند یخنده یبه تاب خورد و شروع به حرکت کردم. با خوش

. سرم رو چرخوندم و به آشوب که رو به روم بود دادیو هلم م دیخندیم یکه با شاد کردمنگاه 

. بلندتر کردینگاه م یو خوشحال بود و بهم با قدردان دیخندیم کایها ینگاه کردم که با خنده

 به آسمون کردم. زمزمه کردم: یو نگاه دمیخند

 شکرت! -

 لبخند خدا رو هم حس کردم. و

*** 

نشسته بود. چه  یو بزرگ قیهام لبخند عمل*ب یِدر حال پخت بود و رو یبه قابلمه و غذا نگاهم

که  ییمویدر بهشت ل خی ،یو بارون یروز ابر هی یِ تو یبازتاب م،یرو گذروند یخوب یهاساعت

سوار  ره،یزبونم نم ریوقت از ز چیاون ه یِو ملس یدست آشوب بود و مطمئنم که ترش یساخته

 بلندمون. یهاتاب و هل دادنش همراه آشوب و خنده یِرو کایها دنکر

هام نشونده بود. هجوم خ*ون به گونه یااون ب*وسه یرو کایکه ها دمیکش میشونیپ یِرو یدست

شد و من رو نگران  یوجودم جار یِحس بد تو هی هویرو حس کردم و لبخندم شدت گرفت؛ اما 

 کرد و لبخندم رو محو. سرم رو با شدت به چپ و راست تکون دادم و با خودم زمزمه کردم:

 .وفتهیب ستیقرار ن یاتفاق چینگران شم، ه یخودیب دینه نه، نبا -

به حس  طورنیکنه و دگرگون شه. هم رییتغ ییزایچ هیکه امشب قراره  دونستمیاز ته قلبم م اما

و با شدت برگشتم. با  دمیم نشست از جا پرشونه یکه رو یکه با حس دست کردمیبدم فکر م

 هام نشوندم و گفتم:ل*ب یِرو یآشوب لبخند دنید

 ؟یداشت یآشوب حواسم نبود، کار دیببخش -

 نگران بهم نگاه کرد و جوابم رو داد: آشوب
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 شده؟ یزی. نگران شدم، چینه، چندبار صدات کردم و جواب نداد -

 رو بهش گفتم: قتینکردم و حق معطل

 من نگرانم. وفته،یب ییهااتفاق هیدارم. امشب قراره  یحس بد هیآشوب  -

رنگش خبر  یانداد. نگاه قهوه یهام نگاه کرد و جوابتو چشم یجد یلیمحو شد و خ لبخندش

 .دمی. از نگاهش ترسدادیرو بهم نم یخوب

 آشوب نگو که... -

 نیآشپزخونه رفت؛ اما قبل از ا رونیکه بذاره حرفم رو کامل کنم برگشت و به سمت ب نیا بدون

زد. پاهام سست شد و دستم  رونیبهم انداخت و ب ینگاهمیبره سرش رو چرخوند و ن رونیکه ب

 نینگفت؛ اما هم یچینشستم. ه یصندل یِگرفتم که آوار نشم. آروم رو زیم یگوشه رو به

 رو حس کرده. رییتغ نینگرانش بهم ثابت کرد که اون هم ا اهسکوتش و نگ

لحظه به خودم اومدم که دو ساعت  کیبه هم گره خورد و گذر زمان رو حس نکردم.  افکارم

گ*از  یِرو یبلند شدم و به سمت غذاها یصندل یرو بود. آروم از دهیگذشته بود و وقت شام رس

 یِ غذا کردم و آروم رو دنیشروع به کش ،یرفتم و بعد از آوردن ظروف با ذهن گره خورده با نگران

 بلند شروع به صدا زدن پسر ها کردم. ی. با صدادمیچ زیم

 غذا حاضر شده. دیایآشوب، ب کا،یها -

نشستن. آشوب دوباره به  زیبعد از صدا زدنشون، داخل آشپزخونه اومدن و پشت م قهیدق چند

 شوخ طبعش برگشته بود. لیاستا

 جون. یآبج یدیرو امشب چ یخوشگل زیجانم عجب م یا -

 .دمیرو پس زدم و خند ینگران

 دیدر کردهاتون به قار و قور افتاده، نهار رو هم که دو که شکم دیبخور دیتونینوش جون، تا م -

 .دیو نخورد

نزد و  یحرف چیه کاینشستم و شروع به خوردن غذا کردم. ها یصندل یِبعد از گفتن حرفم رو و

نگاهش رو که حس کردم بهش نگاه کردم؛ اما تا نگاهش  ینیبود. سنگ دهیساکت بودن رو برگز
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مون الهام شده بهم دوخته شده بود. انگار به هر سه نفر ی. نگاهش با نگرانختمیفرو ر دمیرو د

 .ادیب شیقراره پ ییزهایچ هیبود که 

ها رو از جاشون بلند شدن. آشوب کمکم کرد و ظرف کایغذا و تشکر، آشوب و ها انیاز پا بعد

ها . آشوب به سمت مبلمیزد رونیاز آشپزخونه ب یگذاشت و روشنش کرد و سه نفر نیماش یتو

 کنارم بود که صداش زدم: کایلم داد. ها شونیکی یرفت و رو

 .سایلحظه وا هی شهیاگه م کایها -

نگاه نگرانش رو  یبهم نگاه کرد. دستش رو گرفتم. حاال تعجب جا یو با نگران دیسمتم چرخ به

رو  یزیشده بودم چ رهینگاهش خ ستالیکه به کر جورنیگرفته بود. دستش رو بلند کردم و هم

 . به حرف اومد.هیچ دونستیم دهینددستش گذاشتم و دستش رو بستم.  یِتو

 اما... -

 صحبت ندادم: یهاش گذاشتم و اجازهل*ب یِم رو رواشاره انگشت

 بهم اعتماد کن. س،یه _

 یبرد و جلوتر از من به سمت آشوب رفت. آه بلند بشیج یِرو بست و دستش رو تو هاشچشم

خسته بودم و  یلیشدم. خ رهی. منم کنارشون رفتم و رو به روشون نشستم و بهشون خدمیکش

 .دمیاز جا پر کایها یتوان باز موندن رو نداشت. با صدا گهیهام دچشم

 .میدیآشپزخونه رو انجام م یبرو تو اتاق بخواب. من و آشوب کارها سلیآ -

ها رفتم. هوا زدم و از جا پا شدم و سالنه سالنه به سمت پله یرو تو شنهادشیخدا خواسته پ از

 شدم. هوشیتخت پرت کردم و ب یبه اتاقم داخل رفتم و خودم رو رو دنیبعد از رس

افتاد از ته دل  دهیمرد با صورت پوش هی. تا نگاهم به دمیدهنم از خواب پر یِرو یحس دست با

هاش خفه شد. شروع به دست و پا زدن کردم؛ اما تمام تو حجم دست غمیج یزدم؛ اما صدا غیج

رو از  مقهی یخواستم بدوم؛ ول ستادمیجا بلندم کرد، تا رو پا ا . ازکردیحرکت هام رو مهار م

 گفت: شدهینخراش یش رو به پهلوم فشار داد و با صداو اسلحه دیکش شتپ

 کنم. زتیتفنگ ج نیپرنسس خانوم، وگرنه مجبورم با ا یکن رونیبهتره فکر فرار رو از سرت ب -
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تا  میها که گذشتو خم پله چیاز پشت هلم داد و همراهش شروع به راه رفتن کردم. از پ آروم

کردم. تا متوجه من شدن شروع  هیبلند شروع به گر یو آشوب خورد با صدا کاینگاهم به نگاه ها

 .زدنیبه مقاومت کردن و داد م

 .نداشته باش شیکار ،یرو ازش بکش ع*و*ض فتیولش کن ک*ثافت! دست کث -

 یِ گذاشت. سرد مقهیشق یِزانوهام جلوشون نشوند و اسلحه رو رو یمن رو رو وجدانیاون ب اما

روهان رو  یصدا یصدام خفه شد اونم وقت هویشد؛ اما  مهیتفنگ باعث شدت گرفتن گر یلوله

 .دمیشن

 به کامه دخترِ گمشده؟ یخانوم گل گالب! زندگ سلیبَه آ -

موهام فرو برد و سرم رو به سمت خودش برگردوند. با نفرت  یهاش رو تواومد و پنجه کنارم

 یخوردم. صدا نیبهم زد که با صورت زم یمحکم یلیبهش زل زدم. تا نگاهم رو متوجه شد، س

 بلند شد. کایها ادیفر

هام رو باز کن تا نشونت بدم دست بلند دست یاگه جرات دار شرفی! بیولش کن ع*و*ض -

 !هیحکمش چ خوامشیکه من م یدختر یکردن رو

 زد و گفت: یبلند یقهقهه روهان

 یچ نمیواجب شد که منم امتحانش کنم بب گهیدختر شده! پس د نیما عاشق ا یکایپس آقا ها -

 هم دل ببازه. ایپسر دن نیداره که باعث شده سردتر

شدن. کردن و شروع به تقال کردن؛ اما موفق ن یغرش بلند دنیحرف رو شن نیو آشوب تا ا کایها

و آشوب  کایها یکردن؛ ول رشونیکه غافلگ نیافراد روهان معلوم بود که با ا یِ از صورت زخم

 افتادن. ریحجم از افراد روهان گ نیهم با ا تیکردن، در نها یادیز یلیمقاومتِ خ

 :دیصورتم غر یرو گرفت و بلندم کرد و تو مقهی روهان

بودم که تو هنوز  دهی. اصال نفهمیکه چند سال من رو گول بزن یموفق شد ،یع*و*ض یِکوچولو -

که  دمیزنده از خونه خارج شده و فهم یدختر بچه هیکه  دیبهم خبر رس تیدر نها یول ؛یازنده

 کنن. یمخف انیروهان آرم یعنیمن،  دیتونستن تو رو از د تیاون پدر و مادر عوض
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هام به سمتش از دست یکیشدم و با خارج کردن  یوحش دمیرو به پدر و مادرم شن نشیتوه تا

 .دمیکش غیهجوم بردم. صورتش رو چ*ن*گ زدم و ج

 آشغال، قاتل پست فطرت. انیآرم ییتو یع*و*ض -

خوردم و از د*ر*د دستم شروع به ناله کردم.  نیبه شکمم زد که م*حکم زم ینسبتا محکم لگد

شروع به تقال کرد. بعد از آزاد شدنش شروع به مقابله با افراد  د،یتا وضع داغون من رو د کایها

 د،وارد کر رشیت یِاز افراد روهان به جا یکیکه  یاروهان کرد و بعد از زدن چندتاشون با ضربه

انداختن.  رشیفرصت استفاده کردن و دوباره گ نیها هم از اکرد و اون یزیدستش شروع به خونر

 .دیکش ادیفر

 !کنمیم تکهیت کهیمو از سرش کم شه ت هینداشته باش روهان! اگه بهش  یکار -

 ش رو گرفت و گفت:زد و کنارش رفت. چونه یطانیلبخند ش هیروهان  اما

 .ییبایهنوز ز -

 شد. زمزمه کرد: تحرکیو ب دیاز هم پاش کایکه ها دمید

 تو... تو چطور... -

 .دیحرفش پر نیب روهان

 دونم؟یچطور م -

 کرد و گفت: یبلند یخنده هی

 جا بودم.چون منم اون -

به  ینزد، روهان دست یحرف چیه کایدهنم گذاشتم. ها یِ دستم رو رو هیو  دمیکش یبلند نیه

 و گفت: دیصورتش کش

فکر رو تو سرشون انداختم  نیجا بودم چون خودم ا. من اونییبایتو هم درست مثل مادرت ز -

تا مادرت مال من بشه؛ اما مادر احمقت  دیفقط پدرت و تو باش خواستمیت رو بکشن. مکه خانواده

پسر قشنگش  یول ارم؛یتو بده. مادرت رو نتونستم به دست ب یداد که جونش رو برا حیترج

 جاش رو پر کنه. تونهیم
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 کایهاش رو پوشونده بود. هاحرف اشک چشم نیبرد. به آشوب نگاه کردم که ناباورانه از ا ماتم

 .دیو داد کش دیتو صورت روهان کوب یحافظ رو کنار زد و مشت محکمشد و م یوحش

 !شرفیب شکنمیهات رو محرومزاده! تک تک استخون کشمتیم -

به صورتش مشت زد. افراد  یش نشست و متوال*نهیس* یقفسه یِرو پرت کرد و رو روهان

در تقال بود که روهان از جاش بلند شد و  طورنیهم هم کایانداختن و ها رشیروهان دوباره گ

زدن  غیشروع به ج کایها ایمرگ آشوب  دنیاسلحه از ترس د دنیش رو درآورد. با داسلحه

ش رو به رو خفه کردن. روهان آروم اسلحه هامغیدهنم رو گرفتن و ج یِکردم؛ اما از پشت جلو

شون که خودش رو از دست مصادف شد با آشوب کشیکرد؛ اما شل کیگرفت و شل کایسمت ها

 .دمیکش غیبهش خورد. بلند ج ریانداخت و ت کایها ینجات داد و خودش رو جلو

 نه...ه! -

 هاش به آشوب خورد بلند داد زد.تا چشم کایها

 آشوب داداش نه! -

 بود و گفت: لکسیروهان ر اما

 .یوندی! خب حاال وقتشه که تو هم به داداشت بپیچه داداش دلسوز یآخ -

گوشش گفت. روهان  یتو یزیو چ دیاز افرادش کنارش دو یکیکنه  کیشل کایتا خواست به ها و

آورد و به افرادش اشاره کرد و سمت من اومد. تا خواستم حرکت کنم  نییش رو پااسلحه عیسر

 یهاو چشم ادشیو فر کایها ینگاه اشک دمیکه د یزیخورد و تنها چ جگاهمیبه گ یاضربه

 در خ*ون بود. رقآشوب غ یبسته

*** 

 :کایها

 

از دست رفت، هم عشقم، هم داداشم. به  زمی. همه چرمیهام رو بگاشک یجلو تونستمینم

 یبغلم گرفتم و سرم رو تو یِقشنگش بسته بودن. سرش رو تو یهاآشوب نگاه کردم که چشم

گرد هام . چشمدیبغلم لرز یلحظه سرش تو کیکردم. حس کردم  هیگ*ردنش فرو بردم و گر



 

 

96 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفائیهدیه 

. تا نگاهم دیخندیرو بلند کردم و بهش نگاه کردم که با د*ر*د م م. سردیهام خشکشد و اشک

به نگاهش خورد، م*حکم بغلش کردم و به خودم فشارش دادم که صداش دراومد و با د*ر*د 

 .دینال

 تر.داداش آروم -

 رو کنار گوشش بردم و با خنده گفتم: سرم

 ستت دادم!فکر کردم از د ،یآشوب، لعنت -

 جوابم رو داد: طنتیهاش نگاه کردم، که با شچشم یآروم رهاش کردم و با شوق تو و

که من  یاعالم کن یلیو سه روز تعط یکن یتمام شهرها رو چراغون دیاالن با دیاِ داداش تو با -

 ینه؛ ول ای زنهینبضم م نهیچک کنه بب ومدیبود که ن عرضهیب قدرنیم! اون روهان احمق ازنده

 تحمل کنم. تونمینم نیاز ا شتریب گهید کایها میخودمون

خورده بود گذاشت و  ریش که ت*نهیس* یبعد آروم دستش رو باال آورد و باالتر از قفسه و

 یزیچ هی هویببرمش؟  تونمیش وجودم رو به د*ر*د آورد، کجا مناله یکرد. صدا یبلند یناله

هاش رو باز . چشمدمیآشوب کش یهابیج یِرو دراز کردم و روذهنم جرقه زد. آروم دستم  یتو

 :گفتکرد و 

 کا؟یها یکنیکار م یچ -

 کمکمون کنه. تونهیزنگ بزنم که م یبه کس خوامیم -

خارجش  بشیکردم، از ج داشیپ یشد. وقت هوشیاز د*ر*د ب تیدر نها ینگاهم کرد؛ ول گنگ

پس  شه،یاسم من رمز گوش عتای. طبخواستینگاه کردم که رمز م شیگوش یکردم و به صفحه

 نایاگه از آدر یستیتو آشوب ن یعنیشدم.  نشیوارد کردم و وارد مخاطب نیاسمم رو به الت عیسر

م . خندهدمیمخاطباش کردم تا به اسم مورد نظر رس دنی! پس شروع به دیباششماره نگرفته 

تماس رو برقرار کردم و منتظر جواب شدم.  عیکتر. سرگرفت، اسمش رو گذاشته بود خانوم د

 پاسخ داد و پشت سر هم صحبت کرد: هیبعد از چند ثان

 افتاده؟ یاتفاق سلیآ یسالم آقا آشوب، برا -

 .دمیحرفش پر نیصحبت کنه و ب شتریب گهید نذاشتم
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دارم.  ازی. راستش به کمکت نیکرد شیکه جراح ی. همون مردکامیها ستم،یمن آشوب ن -

 آدرس برسون. نیخودت رو به ا عیخورده، پس سر ریآشوب ت

 دادم، چند لحظه مکث کرد و جواب داد: حیمو به مو آدرس رو براش توض و

 حالش خوبه؟ سلیافتاده؟ آ یچه اتفاق -

 :دمیکش یآه

 ؟یش دارم تا برسزنده نگه تونمی. فقط بهم بگو چطور میفهمیخودت م یایب -

 جوابم رو داد. نیح نیاومد. در هم نشیماش یو بعد صدا دنِیبود که در حال دو معلوم

 ریز یهارگ یحت ایران  یاصل یهاانیاز شر یکی ایدست  یهااز شاهرگ یکیاگر گلوله به  -

 یتا حدود هاچهی. ماهشهیم دیشد یزیراستخوان ترقوه اصابت کنه بدون شک دچار خ*ون

که در اثر  یرو دارن؛ اما در صورت یطیشرا نیو مقابله با چن یزیرمتوقف کردن خ*ون ییتوانا

موارد گلوله  نی. در اادیبر نم هاچهیاز دست ماه یکنه کار یزیرورود گلوله ب*دن از داخل خ*ون

وخامت اوضاع رو درک کنن.  هاچهیکه ماه نیبدون ا کنهیرو قطع م یاصل یهاو رگ هاانیشر

از  یاجازه بد دی*نه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخم بازه نبایس* یهیوب در ناحاگر آش

موارد  نی. در اوفتهیاون از کار ب یهیصورت ممکنه ر نیا ریوارد بدنش بشه، در غ هوااون نقطه 

 نی. ازهیتم یتکه پارچه کیها استفاده از پوشوندن زخم و مسدود کردن اون یروش برا نیبهتر

باشه. هر  یمثل چسب کاغذ یزیهر چ ایکلفت و متراکم  لیگ*از استر کهیت ی تونهیپارچه م

 مانع ورود هوا به درون بدنش بشه. دیبا یکنیم فادهکه است یزیچ

 باشه، فقط تو رو خدا عجله کن. -

 که دیاونجام، شانس آورد گهیساعت د می. تا نکنمیم یسرعت ممکن رانندگ نیشتریدارم با ب -

 سلیآ امیم یبود. به نفعته که وقت لیکار داشتم وگرنه االن حساب آشوب با عزرائ هایکینزد نیهم

 .نمیو سالم بب حیرو صح

پاره شده  یریدرگ یلباس آشوب که تو یگوشه عیرو قطع کرد. معطل نکردم و سر یبعد گوش و

هاش رو باز کرد و زخمش گذاشتم و م*حکم فشار دادم. چشم یبود رو کامل پاره کردم و رو
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و زمزمه  دمیرو ب*و*س شیشونیموهاش رو نوازش کردم و پ مگهیکرد. با دست د یبلند یناله

 کردم:

 .رسهیداداش تحمل کن کمک داره م-

 .دمیکش یقیچسبوندم و نفس عم شیشونیرو به پ میشونیجا نگه داشتم و پبعد سرم رو همون و

 یِ. آروم رودمیدر زدن از جا پر یانهیوحش یساعت گذشته بود که با صدا ای قهیچند دق دونمیمن

گذاشتم و به  نیزم یباز کرد. آروم سرش رو رو حالیهاش رو بآشوب زدم که چشم یگونه

 نیزم یِدوباره به سمت آشوب رفتم و سرش رو از رو عیرفتم و در رو باز کردم. سر فونیسمت آ

 .دمشیبغلش رو گرفتم و کش ریو آروم ز تمبرداش

 .یسیپاهات وا یکن رو ی. سعدیآشوب، داداش کمک رس -

باز هم مقاومت نشون داد و  یشده؛ ول یهاش اشک جارچشم یکه از د*ر*د از گوشه دمیدیم

چهارچوب در جا گرفت  یتو یابهیباز شد و دختر غر یاانهی. در به طور وحشستادیپاهاش ا یرو

. شرمنده گردهیم سلیکه با نگاهش دنبال آ دمیدی. مبودیم نا،یآدر سل،یدوست آ دیحتماال باکه ا

 کرد. هیبلند شروع به گر یکه با صدا دیانداختم. فهم نییو سرم رو پا شدم

که گرفتمش.  افتادیآن پاهاش سست شد و داشت م هیشدن بود و در  هوشیدر مرز ب آشوب

و  میب*غ*ل آشوب رو گرفت ری. زدیبه سمتم دو دیآشوب رو د یختهیکه اوضاع به هم ر نایآدر

 به اتاق رو به من کرد. دنی. بعد از رسمیها رفتبه سمت پله

 اون رو به من برسون. ترعیتوشه، هرچه سر لمیافتاده که وسا کیپالست هیبرو کنار در  -

ها رو از پله دنیروع به دوش عیسپردم و خودم سر نایرو آروم رها کردم و اون رو به آدر آشوب

. دمیبا آرم داروخانه رو د یکیکه پالست گفتیکجا رو م نمیکردم. چشم چشم کردم تا بب نییبه پا

به اتاق آشوب رو  دنیبرش داشتم و دوباره با دو به سمت اتاق آشوب رفتم. بعد از رس عیسر

دادم و خودم  نایرو به آدر کیتش بر*ه*نه بود. پالستنه میبود و ن دهیتخت دراز کش یکه رو دمید

و به سمت آشوب اومد. روش خم شد و شروع به پ*اره  دیهاش رو پوشکنارش رفتم. دستکش

بمونه و بدونم که چطور  ادمیتا  داشتمینگاهم رو برنم یاکر*دن و در آوردن گلوله کرد. لحظه

زدن  هیشروع به بخ نایش پر از زجر باشه. آدرکنم که هر لحظه شکهیت کهید روهان رو تیبا
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نشسته  شیشونیپ یکه رو یعرق یهاقطره نشیکرد. بعد از تموم کردنش با آست یرونیو ب یداخل

هاش کرد. بعد از اتمام کارش دو تا دست یها توبود رو پاک کرد و شروع به وصل کردن سرم

 یمحکم یلیس ستادمیاومدم و تا رو به روش ا رونی. همراهش بمیبر رونیکه ب ردبهم اشاره ک

با  ختهیخشن و آم یحقم بود. با صدا یلیس نینگفتم و نگاهش نکردم، به نظرم ا یچیبهم زد. ه

 بغض به حرف اومد.

 کنم؛یکار رو نم نیا یکنه؛ ول رتونیدستگ ادیزنگ بزنم که ب سیکه االن به پل نهیدرستش ا -

جون  یتا پا"قبل با قول  یدفعه یجمع کن یتونیفقط خودت م ،یرو که زد یگند نیچون ا

جا گذاشتم  نیرو ا سلی. من آرفتمیکاش نم یرفتم که ا تونشیاز پ "هست سلیمون به آحواس

اومد؟ عالوه بر  رمیگ یچ یبهش نرسه؛ ول وجدانیب یِنباشه و دست اون ع*و*ض رخط یکه تو

هر  یش براو دست ترهکیهم از رگ گ*ردنش بهش نزد ینافِ خطره، اون ع*و*ض یکه تو نیا

 بازه. یغ*لط

هام کرد و به دست ینگاهمیهام مشت شدن. نهم رفت و دست یهام توحرفش اخم نیا از

 پوزخند زد.

نجاتش  یو اگه تو نتون هیتیچه موقع یکه االن تو کنمیدارم برات روشن م ؟یشد یرتیغ ه؟یچ -

 تیتمام سع دیمنه و تو با یِتمام زندگ سلیآ کا،یها گم،یم یقراره بشه. بشنو بهت چ یچ یبد

 .یسالم برگردون ،یفهمیکه اون رو سالم، م یرو کن

 هاش نگاه کردم و جوابش رو دادم.و م*حکم تو چشم قاطع

 یگرگ گذاشتن و جواهر گرانبها یها پا به قلمرو. اونفهیکث یِایدن نیمن از ا ییِتمام دارا سلیآ -

برش  امونیتا سالم به دن ذارمیه، جونم رو وسط ممن رو به غارت بردن. من تالش ن یِ من، زندگ

 گردونم.

 با لحن سرد گفت: یبود؛ ول نیهاش پر از تحسبود که تعجب نکرد. چشم بیعج برام

 .شنومیرو م نیخوبه، خوشحالم که ا -
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بدون توجه به من وارد اتاق آشوب شد و در رو بست. منم معطل نکردم و وارد اتاقم شدم.  بعد

مبل نشستم.  یِحرکت کردم و رو ییرایو برداشتم و از اتاق خارج شدم. به سمت پذل*ب تاپم ر

 عشق من. رمیدارم، وقتشه که ردت رو بگ امیدن یحاال که آشوب رو زنده تو

اطالعات اعم از بارها،  یبهم داده بود رو به ل*ب تاپ وصل کردم. تمام سلیرو که آ یفلش

 فیهام ردچشم یجلو یبه صف و ستون هاگاهیمخف یِو تمام الهایها و وها، خونهها، قتلمحموله

 یبه صفحه رهیباشه. خ جاهانیهم دیرو از شمال خارج کنه، پس با سلیآ تونهی. نمشدنیم

دور  ادمیکردم. رامسر بود، پس ز داشیپ تیتا در نها کردمیها رو چک مآدرس اپل*ب ت

 یبرا گهید یقهیو پنج دق ستیساعت و ب کید . حدولومترهی. از چالوس تا رامسر هشتاد کستین

 !سلمیآ امیجا مبردنت به اون

بوق انتظار گوش دادم. به  یبه صدا یاعصابیآوردم و زنگ زدم. با ب رونیب بمیرو از ج میگوش

 :دمیغر یخشن یمحض وصل شدن با صدا

 در دسترس نبود؟ تیکه گوش یبود ی! کدوم گوریالو صمد -

 جوابم رو داد. دهیترس یصدا با

 بودم. ییگالب به روتون، دستشو وار،یآقا، روم به د دیببخش -

 .رهیم نگل*بم رو گ*از گرفتم که خنده یگوشه

 .یکه تو بهم کمک کن نهیها دارم که مستلزم ابرات برنامه یصمد -

 شد. یاوضاع قمر در عقربه که صداش جد دیفهم

 کار کنم؟ یاعتراف؟ چ ب؟یتعق ؟یجونم آقا امر کن، نفله کنم؟ جاسوس -

. چندنفر میو خوش بگذرون یمهمون می. امشب قراره برخوامیت رو مچندتا از افراد با جربُزه -

 ؟ینه صمد م،یبد ادیادب  کمیدست به مالم زدن و وقتشه که بهشون  یبدجور

 جوابم رو داد. یلحن قاطع و بدجنس با

 شیدر پ یبردن چه عواقب االصلیکه دست به مال تهران دونهیم یادهیبله آقا، هر آدم فهم -

 که به درک واصل شن. ننیها صد درصد به دنبال اداره. اون احمق

 گفتم: ی. با لحن سردکنمیل*بم نشست، به افرادم افتخار م یلبخند کج گوشه هی
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 رقصمون رو آماده کن. یپس امشب پارتنرها ،یخوبه صمد -

 .کنمیر*ق*ص رو انتخاب م یِتو هانیچشم آقا، بهتر -

 :دمیپرس نایآدر دنیبه سمت پله ها برگشتم و با د ییقدم ها یرو قطع کردم، با صدا یبعد گوش و

 آشوب حالش خوبه؟ -

 زد و به دست غرق در خونم اشاره کرد و جوابم رو داد. یپوزخند

 از تو بهتره. -

 :دمیاومد و به لباسم اشاره کرد. تعجب کردم و پرس کنارم

 کار کنم؟ یچ -

 :دیبهم توپ یخورد شد و با لحن خشن اعصابش

 نی. آخه احمق جون با اشیبهم بد شهیاگه م خواستمیخوشم اومده، م راهنتیاز پ یچیه -

که زخمت رو پانسمان  اریپس لباست رو درب ،یبا افراد روهان مقابله کن یتونیدست داغون نم

 کنم.

رو باز کردم و درش  راهنمیپ یهاحرف به حرفش گوش کردم چون حق باهاش بود. دکمه یب

شد، دستم رو مشت کردم  جادیدستم ا یکه تو یآوردم و منتظر شدم که شروع کنه. با سوزش

 که به حرف اومد.

زد. دردت  هیدرست بخ شهیو نم شنیعضالتت منقبض م یطورنیدستت رو مشت نکن، ا -

 .شهیم شتریهم ب

ساعت کارش  میکه باالخره بعد از ن نیم تمرکز کردم، تا انقشه یرو باز کردم و رو هاممشت

خورد  میگوش یکه رو یدوباره به سمت اتاق آشوب رفت. با تک زنگ یحرف چیتموم شد و بدون ه

کرده، پس آدرس رو براش فرستادم و خودمهم از جا پا  یافرادش رو اوک یکه صمد دمیفهم

آروم به سمت اتاق آشوب رفتم، وارد اتاقش شدم و به سمتش رفتم. روش  یهاقدم شدم. با

 گوشش زمزمه کردم: یش نشوندم و توگونه یرو یآروم یخم شدم و ب*وسه

 .چمیداداش زود خوب شو که بدون تو انگار ه -
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اومدم و به سمت اتاقم رفتم. رمز گاوصندوق رو زدم و به ابزارم  رونیسرم رو بلند کردم و ب بعد

خورد  میگوش یکه رو یرو شارژ کردم و با تک زنگ دوم رهامیرو بستم و ت قهینگاه کردم. جل

زرد آشوب رفتم.  یخارج شدم و به سمت پورشه  الیاز اتاق و بعد و عی. سردنیکه رس دمیفهم

پارک  فیکه به رد دیاسکال الکیکاد یهانیه انبوه ماشسوار شدم و به سمت مقصدم روندم. ب

 ادهیاشاره کردم و پ ی. به صمدستادمیچرخ کنارشون ا هیگ*از و  هیشده بودن نگاه کردم و با 

 به سرعت خودش رو کنارم رسوند و گفت: یشدم. صمد

 ه؟یهستن، نقشه چ آقا پارتنرها آماده -

ها کشته از محافظ یرو هم نقل قول کردم که کس نیدادم و ا حیبه مو نقشه رو براش توض مو

تن به تن  یمبارزه یکه تو دونستمیداشتم و م مانیا یچون به افراد صمد هوش؛ینشه، فقط ب

 ندارن. ریو کار با اسلحه نظ

پشت سرم  عیاشاره کردم و سر یبود. به افراد صمد خونیشده بود و وقت، وقت شب کیتار هوا

 ادیافراد نه چندان ز م،یگذاشت الیو یمحدوده یپا تو نکهیکنن. به محض ا یسازاومدن که پاک

هم تن به تن و با شجاعت همراه من شروع به مبارزه کردن.  یروهان حمله کردن و افراد صمد

شده. نگاهم  یسازاز سمت چپم اشاره کرد که محدوده پاک یساعت گذشت که صمد هیحدود 

کردم و  هوششیب جگاهشیگ یضربه تو هیم بود انداختم و با تو دست شقهیکه  یرو به محافظ

بعد  یگوشم زمزمه کرد. تعجب کردم؛ ول یتو یزیکنارم اومد و چ یانداختمش. صمد نیزم یرو

 تکون دادم. دییتا یسرم رو به نشونه دمیرو شن حشیتوض نکهیاز ا

 الیداخل و یدیتهد چیشدم. ه الیداخل و یمانع چیرفتم و بدون ه الیبه سمت و لکسیر یلیخ

 دیخودشون حال کنن و با یبرا الیداخل و دیها نبانبود؛ چون آقا روهان اعتقاد داشتن که محافظ

 کنن. ییفداباشن تا در صورت خطر براش جان رونیب

سه نفر مونده بودن. شروع  نیا نکهیبرگشتم. مثل ا عیسر اومدیکه از پشتم م ییپاها یصدا با

 تونهیبه قلبشون م ریو ت دنیکه ضدگلوله پوش دونستمیبهشون کردم؛ چون م یراندازیبه ت

شدن. به راهم  هوشیتمرکز و هدف درست و سه گلوله ب هیبا  تیکنه. در نها هوشیها رو باون
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زدم  یبلند یروهان قهقهه یچهره دنیشدم. به محض د الیداخل و یتا از در ورود ادمادامه د

 و بهش گفتم:

آنچه به کتک رواست به حرف نارواست.  گـهیهست که م یقشنگ یلیمَثَل خ هیروهان،  یدونیم -

نگاهم دور شده و اومدم که هم ببرمش  یمقدار از محدوده هیمزاحمت شدم؛ چون عشقم  گهید

 برات دارم روهان جان. ییهابرنامه هیو هم 

 حرفم رو ادامه دادم: یخشن و لحن پر از نفرت یصدا با

من واست خوبم؟  ستیکه حاال که مادرم ن ش؟یخواستیبوده و تو م بایمادرم ز ؟یگفتیم یچ -

هات رو نشکنم؟ که عشقم رو که استخون یخوایو از من م ییشون توکشته شدن یِباعث و بان

 ؟یفکر بعدش رو نکرد ،یکنیم کیو به داداشم شل یدزدیم

پرتش کردم،  نیگرفتم و رو زم قشیسمتش حمله کردم که خواست فرار کنه که از پشت  به

 :دیپرس یناله مانند یبا صدا دمش،یکنارش رفتم و چ*ن*گ تو موهاش زدم و باال کش

 م؟ییکه ما کجا یبفهم یاز کجا تونست -

 جوابش رو دادم: یرو رو صورتش خم کردم و با لحن خونسرد و مرموز صورتم

که به  یبود یاما تو کفتار کنن،یهم حمله نم یبه محدوده  چوقتیروهان، گرگ ها ه یدونیم -

که  یرو زدم، و با کمک کس انتتیو منم رد خ یدیمنو دزد ییو دارا یمن پاگذاشت یمحدوده 

 کنم. داتیتونستم پ ش،یدیدزد

 .دیروهان رقص یچشما یکردم و پالکش جلو زونیبعد گردنبند رو از دستام آو و

دستم در رفت و  ریاز ز عیرو ول کردم و سر قشی به پالک انداخت، یچارگیبا عمق ب ینگاه

بود که  نیا دونستیکه اون نم یا گهید یچون فلسفه  رونیکرد، گذاشتم بره ب دنیشروع به دو

 .کننیخودشون رو خسته م یتو جنگ دارن و قبل از حمله و کشتن، طعمه  ییگرگ ها مهارت باال

شده،  دهیتوش به بند کش میکه زندگ ییپله ها نگاه کردم، جا یبهش زدم و به باال یپوزخند

بود، تعجب  دهیکه مثل فرشته ها خواب دمشیاز پله ها باال رفتم و وارد اتاق ها شدم و د عیسر

 یحاو دونستمیکه م یدستمال دنینشده اما تعجبم با د داریهمه سروصدا ب نیکردم که چرا با ا

 سلیآ یزانو و شونه  ریکرده، آروم دستم رو ز هوششیه بشد، پس دوبار لیخشم تبد ،بهاتره
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و  دمیگذاشتم و آروم مثل پرکاه بلندش کردم و به خودم چسبوندمش و آروم گونش رو ب*و*س

 زمزمه کردم:

 .سلمیآ دیکه طول کش دیتورو ازمن جدا کنه، ببخش تونهینم چکسیگفتم که ه -

اومدم و به روهان نگاه کردم که مثل  نییآروم از پله ها پا یلیبعد به خودم فشارش دادم و خ و

. کنارش رفتم و با لگد تو شکمش کردینگاه م یشده بود و با ترس به صمد دهیموش به بند کش

 بهم گفت: سلیکنارم اومد و بدون نگاه کردن به آ یزدم و ازش دور شدم،صمد

 ؟یسر قولت که بهم هست -

 و م*حکم گفتم: قاطع

 .زنمیقوالم نم ریز وقتچیمن ه -

 گفت: رفتیکه م نطوریو هم برگشت

 خوبه. -

 بره اسمش رو صدا زدم: نکهیقبل از ا یبه افرادش اشاره کرد ول بعد

 آراز -

 و بدون حرف بهم نگاه کرد: برگشت

 هی شه،یم زیخوبه که امشب به حسابت وار ی زهیجا هی اقتتیل ،یبهم کمک کرد یلیامشب خ -

 ه چهرش شناخته نشه.باهاش کن ک یکار

 و با نفرت به روهان نگاه کرد و گفت: دیخند

 منه، براش برنامه ها دارم. یبزرگ برا ی زهیجا هیروهان خودش  نیهم -

مخصوصش شد و رفت. افرادش هم پشت سرش به صف شروع به حرکت  یسوار پورشه  بعد

 کردن.

شدم و به  نینشوندم و سوار ماش یصندل یِرو رو سلیآروم شروع به راه رفتن کردم و آ منم

 .کشنیانتظارمون رو م یبا نگران نایآشوب و آدر دونمیکه م ییسمت خونه روندم. جا

*** 

 :آشوب
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هام رو باز کردم. شدم و آروم و با د*ر*د چشم اریصورتم هوش یرو یفیحس نوازش لط با

و  دمیهام رو چرخوندم و دور اتاق رو نگاه کردم. تا نگاهم به نگاهش خورد، خندمردمک چشم

 گفتم:

 خوردن ما گره خورده ها! ریکه شما سرنوشت و طالعت به ت نیاِ خانوم دکتر چه خبرا؟ مثل ا -

ش تو شونه ریکه ت کردیخودش فکر م شیفکر کنم پ پوکر شد و با تاسف بهم نگاه کرد. شچهره

که بعد از چند  نیتا ا کرد،ینگاه م رهیبه من خ طورنیکرده! هم دایمغزش مشکل پ یخورده؛ ول

و  دیبه سرمم کش یهام جدا کرد و به سمتم اومد. دستهاش رو از چشمجدال نگاه، چشم قهیدق

 گفت: دستم چک کرد و یِرو گرفت و سوزن رو تو مدست

پا اگر  ایبه دست  یتو رو گول بزنند. اصابت گلوله حت یونیزیتلو یهاالیو سر هالمیاجازه نده ف -

 .رهیممکنه جون تو رو بگ یشانس نباشخوش

 و گفتم: دمیکش یبلند پوف

 یکس خورم،یم ریباره که ت نیاول نی. بعدشم اشهینم جادیا یبابا خانوم دکتر مشکل یپوف، ا -

 که. رهیمیشونه نم یتو ریت هیکه با 

 شد. کالفه

 رهیگیاز بدنت که مورد اصابت گلوله قرار م یابه نقطه شترینموندن تو ب ایدر واقع زنده موندن -

 ؟یاز حد ندار شیسوزش ب ایست، نه تعداد دفعات اون. د*ر*د وابسته

گفتم. نگاهش نگران  یو آخ بلند دمیقلبم کش یِتو ذهنم جرقه زد و دستم رو رو یفکر هی هوی

 به حرف اومد. عیشد و سر

 ارم؟یمسکن ب کشه؟یم ریشده؟ قلبت ت یچ -

 و جوابش رو دادم: دمیخند

چطور  یدونیفکر کنم عاشق شدم، شما م یدونیم ؟یپرسیسوال م یتر، چرا رگباردختر آروم -

 خانوم دکتر رو به دست آورد؟ هیدل  دیبا

 یینگفت، منم از فرصت طال یزیاما چ د؛یسرم کوب یتو تو هم رفت و تق! م*حکم هاشاخم

 استفاده رو کردم. تینها
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از  هیتا برات بگم قض اریب کیگوشت رو نزد شهی. اگه مستگهید زیخانوم دکتر مسکن من چ -

 چه قراره.

نگاهش کنجکاو شد و سرش رو کج  زدمیطور که حدس م. همونهیکه دختر کنجکاو دونستمیم

سرم رو بلند کردم  عیمناسب قرار گرفت سر تیموقع یکرد. تا سرش تو کیکرد و به صورتم نزد

هاش گرد شد و سرش ثابت طور مات موند و چشمش کاشتم. همونرو گونه یاو ب*وسه

به خودش  دوم یب*وسش کردم. با ب*وسه گهیبار د هیضعف رفت و  شجا موند. دلم براهمون

. دمیبشم بلند خند یکه عصبان نیا ی. به جادیسرم کوب یکرد و م*حکم تو یاومد و اخم وحشتناک

 گونه گفت:اعتراض

 لیوگرنه اگه تو استا ،یطیاوضاع و شرا نیا یکه االن تو فیو صد ح فیآشوب، ح فیح -

 .یا نکنهغ*لط نیاز ا گهیکه د یکه بدون آوردمیسرت م ییچنان بال یبود یترسالم

 یِرو رو شیبهش نگاه کردم که گوش یزنگ خورد. با کنجکاو شیصحبت کردنش گوش نیح در

ش تموم شد که مکالمه نیگوشش گذاشت و آروم و با اخم شروع به صحبت کرد. به محض ا

 :دمیپرس

 کدوم؟ ,boy firendبود؟ مزاحم بود؟ نامزد،  یک -

 هاش جا گرفت و گفت:رو ل*ب یطانیش زیلبخند ر هی

 بهت جواب پس بدم؟ دیکه با یهست یبعد تو ک -

 به جانب گفتم: حق

به  ضیفالن اومده مر یبند فالن و صفحه ،یدکتر نیجور که تو کتاب قوانو همون ضتمیمن مر -

 کمکت کنم. تونمی! بگو من مگهیدکتر محرمه د

اون که به خانوم دکتر من وصل شده  یها براهاز درون نقش یول کردم؛یظاهر آروم نگاهش م به

 برخالف تصورم گفت: نایداشتم. آدر

 ی. دو مورد آخرگمیبهت م یرینَم یکه از کنجکاو نیا یبرا یمحرمه؛ ول ضیاوالً دکتر به مر -

و هرجور شده من رو به  خوادیداده که من رو م ریچرا. مزاحمه، پسر عمومه و گ یاول ینه؛ ول

 .ارهیدست م
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 :دمیکش یببر به خشم اومدم و داد بلند مثل

*ا*موس، چطور جرئت کرده به تو چشم داشته باشه؟! تو فقط مال نیغ*لط کرده مردک ب -

 !یآشوب

 کردمیبرخالف اون چه که فکر م یرون،؛ولیبود از شدت تعجب از کاسه بزنه ب کینزد هاشچشم

ش سرخ شدن،. لبخندم هر لحظه داشت هاانداخت و گونه نییسرش رو پا کنه،یم عمیاالن ضا

و بهش چشم دوخته بودم. تا سرش رو باال آورد و نگاهم با نگاهش برخورد کرد،  شدیتر مبزرگ

 یریبر کجا م یدر جواب سوالم مبن رفتیکه به سمت در اتاق م جورنیو هم دیپر جااز  عیسر

 گفت:

 غذا درست کنم. رم،یم... م... م... م -

راحت رو بالشت تکون دادم،  یلیخ الیرفت و در رو هم بست. سرم رو با خ رونیب عیسر بعد

 یزیچ هی هوی یهام رو بستم که استراحت کنم؛ ولداشتم. چشم یحس آرامش و آسودگ بیعج

 رو صدا بزنم. نایهام به سرعت باز بشن و بلند آدرباعث شد چشم

 !نای! آدرنایآدر -

 زدیکه نفس نفس م طورنیهم نایو بعد از اون در با شدت باز شد و آدر دمیشن دنیدو یصدا

 و بهم نگاه کرد. بهش امان ندادم که صحبت کنه. ستادیدرگاه در ا یتو

 کجاست؟ کایها نا،یآدر -

 و گفت: دیکش یراحت نفس

 .سلیرفته دنبال آ -

داشته باشم.  ستادنیدر ا یبه خودم بدم و سع یبازم باعث شد که تکون یرو داشتم؛ ول انتظارش

خوام از جام بلند بشم کنارم اومد و به سمت تخت هولم داد تا دوباره دراز  یم دیتا د نایآدر

تخت  یدوباره من رو رو کردیم یبود و سع دهیبه من چسب طورنیبکشم. مقاومت کردم، هم

 یرسما تو ناید و آدرم بر*ه*نه بوتنه میم هم گرفته بود؛ چون نخنده طیاون شرا ی. توهبنشون

 بهم غلبه کرد وگفتم: ینگران یبغلم بود؛ ول

 داداشم رو تنها بذارم. تونمیبرم کمکش، نم دی. من باطهیشرا نیترتو سخت کایاالن ها نایآدر -
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 کرد. دیرو تجد روهاشیتماس گرفت و با کمکش ن یبه نام صمد ینگران نباش، با فرد -

تخت نشستم و به  یبازم نگرانشون بودم. آروم رو یآروم گرفتم؛ ول کمی یاسم صمد دنیشن با

 گفتم: نایآدر

 .کنهیگلوله واقعا د*ر*د م یجا نیا گمیم -

 و گفت: دیم کششونه یرو یدست

 چند لحظه صبر کن. ارم،یاالن مسکن م -

 خواست به سمت در بره گفتم: تا

 مسکن نه. -

 .برگشت

 ؟یپس چ -

 پرو گفتم: پرو

 ب*و*س! هی دیشا -

 گفت: بلند

 ها! یهست یب*و*س؟! عجب آدم -

 بره که دوباره خطاب قرارش دادم. خواست

 ریاوضاعم دوباره ت نیبعدم با ا کا،یها شیپ رمیو م پوشمیهام رو ممنم لباس یایاگه ن -

 .دهیم بیبرام ترت یخصوص یجلسه هی لیعزرائ گهیو بعد د خورمیم

 رونیم کاشت و به سرعت بگونه یرو یاب*وسه عیبه سمتم اومد و سر عیشدم که سر زیخمین

 پشت دره، پس بلند گفتم: دونستمیرفت. م

 .اریبرام مسکن ب شهیحاال اگه م -

با مسکن برگشت  قهیهم بعد از چند دق نای. آدردمیرو تخت دراز کش کایها یبرا یبعد با نگران و

پاش  گهیکه تا چند ساعت د دونستمیرو گرفت و رفت. م وانیبهم دادش و بعدم ل نییو با سرِ پا

موضوع  نیبارِش با منه و ا نیهاش معلوم بود که اول. دلم غنج رفت، از حالتذارهیرو تو اتاق نم

کم به خودم عادتش بدم؛ چون کم دیخودم داشته باشم. با یکه اون رو برا کردیمن رو مصر م
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هام گرم شد و به خواب هام نشسته بود، چشمل*ب یکه رو یفیمحاله که بذارم بره. با لبخند لط

 رفتم.

 کایها دنیبا د یهجوم بردم؛ ول ییرایو به سمت پذ دمیاز جا پر مهیسراس نایآدر غیج یصدا با

 گفت: یبا نگران دیتا من رو د کایراحت شد و به سمتش رفتم. ها المیبغلش خ یتو سلیو آ

از دستت بدم،  خوامی. نمستین یدقتیاالن وقت ب ،یت کناستراح دیبا ؟یآشوب چرا بلند شد -

 ؟یفهمیم

 .دمیرو موهاش کش یزدم و دست لبخند

 .یبرگشت سلیخوشحالم که با آ یحواسم به خودم هست؛ ول فهمم،یم -

 گفت: رفتیکه م طورهمون

 ؟یمگه بهم اعتماد نداشت -

 .یگردیبرم سلیچرا داداش داشتم، کامال مطمئن بودم که با آ -

 اما صداش نگران بود. نایآدر

 .میکنیصحبت م میهست که دار یاقهیاالن چند دق خوره؟یتکون نم سلیچرا آ گمیم -

 کرده. هوششیبا اتر ب ینگران نباش، اون ع*و*ض -

شد  سلیوارد اتاق آ م،یها باال برد. همراهش رفترو از پله سلیآ یاگهیحرف د چیهم بدون ه بعد

گرش . با لبخند مهربون نظارهدیرو آروم ب*و*س شیشونیخت خوابوندش و پت یو آروم رو

 رونیعالمت دادم که ب نایرفته. آروم به آدر یبدجور سلیآ یمطمئنم که دلش برا گهیبودم، حاال د

 نای. من به سمت اتاقم رفتم و آدرمیهاش رو باز و بسته کرد و آروم تنهاشون گذاشتم، چشمیبر

تخت دراز  ی. آروم به قصد خواب رومیسر هم کنه که بخور یزیچ هیهم به قول خودش رفت 

 هام گرم شد و به خواب فرو رفتم.چشم یخواب طوالن هی دیو به ام دمیکش

*** 

 :کایها

که تنهامون  دمیرو د نایچشم رفتن آشوب و آدر یبه صورت معصومش بود. از گوشه رهیخ نگاهم

 وقفهینگاه کردم که تند تند و ب سلیاومدم و به آ رونیاز فکر ب یتند یهاسنف یگذاشتن. باصدا
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اومدم  رونیاز اتاق ب عی. سرکردیم ییخودنما شیشونیپ یِعرق رو یهاو قطره دیکشینفس م

وارد آشپزخونه  عیندادم و سر یتیاهم نایرفتم، به نگاه متعجب آدر نییها با سرعت پاپله زو ا

رو  خی یهادر اون رو بستم و قالب خی یهارو باز کردم و بعد از برداشتن قالب زریشدم. در فر

 نایاومدم. آدر رونیاز آشپزخونه ب زیدستمال تم هیآب انداختم و با برداشتن  یِحاو یکاسه یِتو

 جلوم رو گرفت و گفت:

 شده؟ الزم به کمک من هست؟ یزیچ -

 جوابش رو دادم. عیسر

مقدار بدنش واکنش نشون  هیکرده  هوششیروهان مداوم با اتر بچون  ست؛ین یخاص زیچ -

لباس  هیتو جلوتر از من برو و لباسش رو عوض کن و  شهیداده و دچار تب شده. فقط اگه م

 هست. دیسف کیپالست هی یِها توتر تنش کن. لباسسبک

بار آروم شروع به راه رفتن کردم تا  نیکرد، من هم ا دنیشروع به دو عیاز اتمام حرفم سر بعد

شمرده از  یهارو عوض کنه. آروم و با قدم سلیآ یهارو بدم که لباس یفرصت کاف نایبه آدر

رو  نایآدر یمکث کردم. با انگشت دو تقه به در زدم، صدا سلیاتاق آ یها باال رفتم و رو به روپله

 که گفت: دمیشن

 .شهین، االن تموم مصبر ک قهیچند دق شهیاگه م کایها -

اومد نگاه کردم.  رونیکه ب نایباز شدن در برگشتم و به آدر یبه قدم زدن کردم، با صدا شروع

که در رو ببندم خطاب قرارش  نیکنارش رفتم و از کنارش گذشتم و قبل از ا یحرف چیبدون ه

 دادم.

تا  رهیبگ یزیچ ینوفنیتامسرم اس هیکن تا بره داروخونه و  داریآشوب رو ب شهیاگه م نا،یآدر -

 .میبراش وصل کن

 باشه. -

 عیبرگشتم. تا نگاهم بهش خورد تعجب کردم و برگشتم و سر سلیرو آروم بستم و به سمت آ در

گرد برگشته بود نگاه کردم و با تعجب حرفم رو  یهاکه با چشم نایدر رو باز کردم. با هول به آدر

 به ز*ب*ون آوردم.
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 لباس خواب تنشه؟ سلیچرا آ -

 آروم شد. نگاهش

 ستیاصال بدنش معلوم ن یبعدشم اسمش لباس خوابه؛ ول نه،یلباس براش فعال هم نیبهتر -

که  نهیداشته باشه. فعال مهم براش ا یمقدار از پاهاش معلومه که فکر نکنم اشکال هیکه، فقط 

بدنش رو خنک کن تا  ترعیسر شهی. حاال اگه ممیحالت ممکن قرار بد نیترخنک یاون رو تو

 بدتر نشده.

هم بدون توجه به من برگشت و داخل اتاق آشوب شد. من هم برگشتم و دوباره داخل اتاق  بعد

 یکردم و رو سیرفتم و کنارش نشستم. آروم دستمال رو خ سلیرفتم و در رو بستم. به سمت آ

خورد که خ*ون  راهنمیپ نگاهم به هویکارم رو تکرار کردم.  نیگذاشتم و مداوم ا شیشونیپ

بر*ه*نه به  یتنهمیدرش آوردم و با ن عیهم رفت و سر یهام توبود. اخم دهیشروهان روش پا

 کارم پرداختم. یهیبق

بغلش  عیزدن کرد. سر غیو هراسون به اطرافش نگاه کرد و شروع به ج دیاز خواب پر سلیآ هوی

کاسته شد و بعد هم کال ساکت  غشیکم از شدت جبغلم فشارش دادم، کم یکردم و م*حکم تو

 یهام بلند کردم و به چشمشونه یِشده. آروم سرش رو از رو هوشیکه دوباره ب دمیشد. فهم

ش و زانوهاش شونه ریهام رو زتخت گذاشتمش، بعد دست یِ. آروم روکردمش نگاه بسته

م چسبوندم و پاها و *نهیس* یورتش رو به قفسهص یمهی. ندمشیبغلم کش یگذاشتم و تو

بغلم  یتخت نشستم و تو یِبغلم بود. آروم رو یبدنش رو صاف تو بغلم گذاشتم. رسما و کامال تو

رو به روم نگاه  یبود. به پنجره یآجرپز یکوره یِبه داغ نشش داشتم. بدبه حالت بچه نگه

م سرد شده بود. آروم سرم بر*ه*نه یتنهمید. نو هوا سرد شده بو دیباریم دیکردم، بارون شد

بغلم بدنش خنک  یکه تو دیام نیگر*دنم فرو کردم به ا یرو تو سلیرو خم کردم و صورت آ

 ش داشتم.بغلم نگه یتو قهیطور چند دقبشه و همون

دار خمـار و تب یهاتکون خورد، سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم. با چشم یکردم کم حس

. کردیبغلم رو باور نم یِتو جا،نیهام نگاه کرد. نگاهش ناباور بود، انگار که بودنش ابه چشم

دستش  یشد. دستم رو رو رهیهام خچشم یم گذاشت و توگونه یِدستش رو بلند کرد و رو
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د، بو ادشیکه حاصل از تب ز حالیآروم و ب ی. با صدادمیکف دستش رو ب*و*س وگذاشتم 

 گفت:

 کا؟یها -

 کا؟یجانِ ها -

 زد. حالیلبخند ب هی

 نم؟یبیمن دارم خواب م ای ییجانیواقعا ا -

 چسبوندم و گفتم: شیشونیرو به پ میشونیزدم و سرم رو خم کردم و پ قیلبخند عم هی

کنار تو  یعنیکه االن هستم،  ییجا نیاز ا یامن رو ذره تونهیکس نم چیبهت گفته بودم که ه -

و  یحالت ممکن به من وصل شد نیدتریحاال به شد گهیجدا کنه. من دنبالت اومدم؛ چون تو د

 سل،یحاال آ یرو باختم؛ ول میزندگ کردمیفکر م شهیامکان جدا شدنم ازت وجود نداره. من هم

 منم. ایدن نیا یکه تنها برنده فهممیبغلم دارمت م یحاال که تو

برگشته.  یهوشیکه دوباره به ب دمیشد و فهم رمقیهام شل و بتکردم که دستش تو دس حس

که آشوب داخل  دمیم*حکم فهم یهاقدم یآروم باز شدن در به گوشم خورد و از صدا یصدا

 :دمیکه نگاهش کنم ازش پرس نیاومده. بدون ا

بازه؟ ب یگناهیماه قلبش رو به دختر ب کیکار ظرف گـ ـناه کیآشوب، چطور امکان داره که  -

 مدت کم عاشق شد؟ نیتو ا شهیمگه م

هاش مهربون شد و با لحن قاطع حرفم، سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم. چشم انیاز پا بعد

 جوابم رو داد:

 نیدختر با ا نیکه ا دمیافتاد فهم سلیکه نگاهم به نگاه آ یااز همون لحظه کا،یبه خدا قسم ها -

انتظار و حسرتش رو داشتم.  شهیکه هم تیزندگ یتو یمیعظ یِهمون دگرگون شهینگاه معصوم م

و جوون  ری. به پیو محکوم کرد یانتقامت کشوند وغیو همه رو به  یرحم نکرد یکس چیتو به ه

. مگه کم دختر دور و یباش ترکیتا به درِ انتقامت نزد یو همشون رو پله کرد ینداد تیهما

اما بال استثنا همشون  ؛یبهشون نشون بد یوشه چشمتا گ کشتنیاطرافت بود که خودشون رو م

 نه؛یکه تا آخرش هم یو فکر کرد یکرد تییتنها یلهیو خودت رو محکوم به پ یرو از خودت روند
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همراه  هی تیزندگ یکه برا یشیم یقلب میکه تسل رسهیم یکه روز دونستمیکا، من میاما ها

و بهت فهموند که تو انتخاب  دیاما بالخره رس د؛یرس ریانتخاب کرده. اون لحظه درسته که د

که نگاهت به نگاه  یابلکه قلبت منتظر آدمش بود تا خودش رو ببازه و همون لحظه ،یکردینم

صد هزار با اون  یدختر برات تومن نیکه ا دمیفهم یرو مجبور به آوردنش کرد منافتاد و  سلیآ

 ریکرده و خودش رو از ز دایخره آدمش رو پفرق داره و قلبت باال یشون کردکه محکوم ییآدما

اجازه نداده  گهیرو به دست گرفته و د تیبار اون افسار خوشبخت نیا دمیتو آزاد کرده. فهم وغی

 میو باالخره هم منطقت رو تسل یبکشون یاهیرو به س تیت زندگاحمقانه قکه با اون منط

صدا شدن  کیقلب و منطقت  یعنی ،یگذرونیکه م ینیشده ا شجهیاحساسات کرد و حاال هم نت

 .کننیرو طلب م سلیو آ

 ییرو که آرم داروخانه روش خودنما یکیپالست قیعم یبعد دستش رو دراز کرد و با لبخند و

نگاه کردم که با لباس خواب ساتن,  سلیزد. به آ رونیب یحرف چیدستم داد و بدون ه کردیم

بغلم فشارش دادم و ساتن نرم لباسش با  ید. توبو دهیبغلم خواب یتو یازادهیدرست مثل پر

. زنمیپس دست رد به قلبم نم کنهیطلبش م وقفهیمماس بود. حاال که قلبم ب برهنم یتنهمین

که االن تو  یدختر نیبود و بس. ا سلیخالصه در آ میآروم سرم رو خم کردم و حاال تمام زندگ

خواستن تا ابد قلبم رو بهش محکوم  نیریش یحظهو حاال با ل خواستمیم اندازهیبغلم بود رو ب

 .ستیحکم ن نیبهتر از ا زیچ چیقلبم ه یدونستم که برایکردم و م

 یِرو رو سلیتخت بلند شدم و برگشتم. آروم آ یِبغلم بود از رو یتو سلیکه آ یو در حال آروم

سرمش رو برداشتم و محتواش رو  کیتخت خوابوندم و پتو رو روش با لطافت انداختم. پالست

ش نگاه کردم و دستم رو بسته یهاآوردم و مشغول وصل کردن سرمش شدم. به چشم رونیب

 اومده بود. نییتبش پا ذاشتم،گ شیشونیپ یِرو

اومدم. آروم در اتاق رو بستم و به سمت اتاقم رفتم.  رونیاز کنارش رد شدم و از اتاق ب آروم

ها زدم و از پله رونیاز اتاق ب دمشیپوشیکه م یدرحال راهنیپ هیشتن وارد شدم و بعد از بردا

 لنشسته بود و با هم درحا نایاومدن کردم. نگاهم به آشوب افتاد که کنار آدر نییشروع به پا

هام جا گرفت. ل*ب یرو یدیبندش لبخند پلذهنم اومد و پشت یتو ثیفکر خب هیبودن.  دنیخند
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 دمینگاه کرد، فهم دیو با ترد قیآشوب نشستم. بهم عم ی. رو به رودیفرا رس یپس وقت تالف

 ذهنش رو مشغول کرده. یکه سوال

 ؟یدار دیکه ترد یبدون یخوایم یآشوب چ -

 موهاش فرو کرد و گفت: یِرو تو دستش

 ش؟یروهان کجاست؟ کشت کایها -

 کردم و جوابش رو دادم. یطونیش یخندهتک

تک قسم خورده بودم که تک گمیبود. دروغ نم سلیام آبر تینه نکشتمش؛ چون اولو -

 آراز اجازه نداد و ازم روهان رو سالم خواست. یهاش رو بشکونم؛ ولاستخوون

 نفر آشوب به حرف اومد. نیگرد شد و بهم نگاه کردن و اول یاز کنجکاو هاشونچشم

 از تو روهان رو بخواد؟ دی! چرا اون با؟یصمد -

 کردن کردم. فیروع به تعرو ش دمیکش یقیعم نفس

شرکت  یتو یمشکالت هی نکهیمن اومد و درخواست کمک کرد. مثل ا شیسه سال قبل آراز پ -

 ی. خالصه ما ردش رو تا خونهخوردیداشت و برداشتش به هم نم یاومده بود و به قول شیپ

نفر دختر مورد  هیتازه با کمک  چ،ینشد که ه مونیپش نی. شاهمیراد زد نیبه اسم شاه یفرد

بود و آراز  میتیدوسش داشت،  یلیبود که آراز خ یمهربون یلیدختر خ ای. دردیدزد وآراز ر یعالقه

تا  دی. سه روز طول کشکردیم یمجهول اون رو ساپورت مال یو به قول انهیبود که مخف یکس

رسونده بودن  بیآس ایبه در یلیاون مدت خ ی. تومیو نجاتش بد میرو بزن ایرد در میبتون نکهیا

تا  دیزجر کش ی. آراز کلمیدیکش رونیب*غ*ل آراز از اون خونه ب یجون تو صفهو ما اون رو ن

عاشق آراز شد. آراز خودش رو کشت تا  ایمدت هم در نیهم یرو سرپا کنه و تو ایدوباره در

. زدیمن یحرف چیه ایحداقل اسمش رو بهش بگه؛ اما در ایبوده  یک دشیکه دزد یبفهمه اون

که به آراز زنگ زدم و  روزیبرسونن، تا به د یبیبهش آس خواستیعاشق آراز بود که نم قدرنیا

حالش خ*را*ب  شنوهیاسم روهان رو از ز*ب*ون آراز م ایازش کمک خواستم و همون روز که در

که کار روهان بوده و آراز هم  گهیهم بهش م ایو در وفتهیم شیدو هزار ی. آراز هم به قولشهیم

جهنم براش  هیبدم تا اون بتونه  لشیکه سالم تحو رهیگیم قولقبل از گرفتن روهان از من 
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. منم انتقام خودم رو بهش سپردم که زنمشیتا حد مرگ م یول کشمش؛یبده. گفت نم بیترت

 بهش بده. یحساب یِگوشمال هیمن هم  یجا

 که من خبر ندارم؟اومد  شیآراز پ یهیقض یو ک -

 جوابش رو دادم. شدمیکه از جام بلند م طورنیهم

 .یکرج رفته بود یپروژه یکه برا یزمان -

 نایآب برگشتم آدر وانیاز آشپزخونه با ل یرو رفع کنم. وقت میبه سمت آشپزخونه رفتم تا تشنگ و

 گفتم: دهیرش نرسبود و وقت، وقتِ انتقام از آشوب بود. هنوز کنا سلیآ شیپ عتاینبود، طب

راستش  ییشده آشوب، نه؟ خدا ییایخوب به خانوم دکترها دل باختن. چه دن هایبعض نمیبیم -

 ش؟یدیمسکن دردت چند بار بوس یرو بگو برا

 گفتم: دمیخندیکه م طورنیم گرفت و همشد و با خجالت بهم نگاه کرد. از نگاهش خنده سرخ

که چگونه گور  یدیهمه عمر، د یگرفتیبهرام که گور م گـهیهست که م یمیمثل قد هیآشوب  -

 میدی! حاال به هم رس؟یذاشتیسر به سرم م سلیو سر آ یکردیبهرام گرفت؟ که من رو سوژه م

 .ادیتا حالت جا ب یسوژه ش کمیشد و وقتشه که تو هم  یاوک سلیبا آ مهیآقا آشوب. من که قض

 شیهست و زندگ یحس نشونی. خوشحال بودم که بدیو آشوب هم همراهم خند دمیبلند خند و

بازوش رو  ریمبل آروم پا شدم و کنار آشوب رفتم و ز ی. از روخورهیدختر خوب داره رقم م هیبا 

 گرفتم و آروم بلندش کردم.

 سر پا بمونم نه تو. نیاز ا شتریب تونمیکه نه من م م،یاستراحت کن کمی میبر ایآشوب ب -

. داخل اتاق شدم و میو بعد از هم جدا شد میهامون رفتبعد دوش به دوش هم تا کنار در اتاق و

هام رو بستم و با فکر به و چشم دمیشکم دراز کش یحرکت در آوردم. رو هیرو با راهنمیپ

 هام گرم شد و به خواب رفتم.داشتم چشم سلیکه با آ ینیریش یب*وسه

*** 

 :سلیآ

هام به چشم نهیآ یهام رو پاک کردم. توگرفتم و به صورتم زدم و اشکآب  ریدستم رو ز هی

که ک*بود شده و ورم کرده  مگهیبه دست د ی. نگاهشدنیهاش قطع نمشدم که اشک رهیخ
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افتاد  دمیرنگم و تخت سف یاسیهام رو باز کردم و نگاهم به اتاق بود انداختم. از صبح که چشم

و آشوب خوابن، پس  کایکه احتماال االن ها دونستمیبزنم؛ اما م غیج خواستمیم یاز خوشحال

تا خواستم از جا بلند شم د*ر*د مثل بمب اتم تو وجودم منفجر شد  یخودم رو کنترل کردم؛ ول

 .اومدنیهام بند نمتمام وجودم رو پر کرد و از دردش اشک هیثان نیو تو کمتر

و با اون دستم گرفتم. مطمئن بودم همون خارج شدم و دست داغونم ر یبهداشت سیسرو از

به لباس  یدر رفته. نگاه ایشکسته  ایپرتم کرد و دستم برگشت،  نیزم یلحظه که روهان رو

که تو سرم  یتنم بوده باشه. از فکر نیکه ا ادینم ادمی. زدیانداختم که برق م غمیخواب قرمز ج

عوضش کرده؟  کایها یعنی. دمیشدرحد مرگ خجالت ک شد،یروشن و خاموش م یورمثل بولد ن

هام نگاه کردم ل*ب نهیآ یتو یچرا وقت دونمیو فشار دادم. نم دمیدندون کش ریل*بم رو ز

 کیپالست یهام رو باال انداختم و از توتر شده بودن، حتما از اثرات تب داشتنمه. شونهسرخ

بود برداشتم  یسه ربع بود و جلوش عکس پلنگ صورت نیرنگ که آست یلباس صورت هیها لباس

 نکهیبه نفس نفس افتاده بودم. بعد از ا نیهم دنی. با پوشدمشیبه زور پوش هیآه و گر یو با کل

 .دمیرنگم رو برداشتم و با همون دست سالمم به زور پوش ییمویشلوار ل دیدردم خواب کمی

ها شده بودم، آروم به سمت ها مثل دختر بچهسلبا نیبه خودم نگاه کردم که با ا یقد نهیآ تو

 یاز رو ییمویل یرهیقدم برداشتم و شونه رو برداشتم و موهام رو شونه کردم. دو تا گ شیآرا زیم

 بهم که بهتر شده بود زدم و به چهره یبه موهام زدم. لبخند یدست هیبرداشتم و  شیآرا زیم

 سمت در اتاق قدم برداشتم.

پله که  یهااومدن کردم. به وسط نییها شروع به پاشمرده از پله یهاا قدماومدم و ب رونیب

زدم و با  یبلند غیمبل نشسته بود. ج یکه پشتش بهم بود و رو دمیرو د نایآدر یچهره دمیرس

با وحشت برگشته بود، تا  غمیج یکه با صدا نای. آدردمیرفتم و به سمتش دو نییها پادو از پله

شده بود،  جادیدستم ا یتو هویکه  یبه سمتم اومد و م*حکم بغلم کرد. با درد عیسر د،یرو د من

 :دیپرس یاز بغلش جدام کرد و با نگران عیسر نای. آدردمیکش یبلندتر غیج

 ؟یدیکش غیچرا ج سلیشده آ یچ -

 رو بهش نشون دادم. تا نگاهش به دستم افتاد وحشت کرد و بلند پسرا رو صدا کرد. دستم
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 !کایآشوب! ها -

بر*ه*نه و شلوار و با  یتنهمیکه هر دو با ن دمیاز دادش گذشته بود که پسرها رو د قهیدق دو

هاشون رو باال کلت دنی. تا به پاگرد رسدنیدویم نییها پاشون از پلهدست یتو یهااسلحه

و با  اوردمیطاقت ن گهی. دکردنیبهمون نگاه م یکردن بودن و با نگران کیشل یگرفتن و آماده

و م*حکم بغلش کردم، اونم معطل نکرد  یدست هیو  دمیدو کایهمون دست داغونم به سمت ها

. م*حکم به خودش فشارم دنیچیهام پهاش دور ک*م*رم و شونهدست هیثان نیترکم یو تو

اومدم و بهش نگاه کردم که لبخند  رونی. آروم از بغلش بدیموهام رو آروم ب*و*س یداد و رو

دست به سمت  کیکرد و من رو با  یبلند ینشسته بود. آشوب خنده هاشل*ب یرو یمهربون

 . بغلم کرد و گفت:دیخودش کش

 واقعا سخت بود. یکه نبود یچند ساعت نیحالت بهتر شده. ا نمیبیجون خوشحالم که م یآبج -

 نگاه کرد و گفت: نایافتاد که به آدر ادشی یزیبعد آروم رهام کرد؛ اما انگار چ و

 افتاده. یفکر کردم واستون اتفاق ؟یدیکش غیشده که ج یچ یراست -

 دستش رو باال گرفت و ادامه داد: یتو کلت

 آماده کردم. کیشل یدوباره حمله کردن و خودم رو برا دیگفتم شا -

 .دیوسط حرفش پر نایآدر

 شکسته. سلیدست آ -

به دستم خورد و گرفتنش، از  شونبهم هجوم آوردن و تا دست یهر دو با نگران کایو ها آشوب

و  دیدوتاشون رو گرفت و عقب کش یِبه سمتم اومد و بازو عیسر نایزدم. آدر یبلند غید*ر*د ج

 گفت:

 .رنیگچش بگ انیاورژانس که ب دیتا بدتر بشه، گفتم تا زنگ بزن دینگفتم که شما بهش حمله کن -

رفت و تماس گرفت.  زیم یِبه سمت تلفن رو عیبود که واکنش نشون داد، سر یکس نیاول کایها

 نیدست رو از ب یشکستگ یفقط کلمه گـه،یم یچ میدیشنینم قیدق یمشغول صحبت شد؛ ول

 .دمیهاش فهمحرف
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. ختمیریبهم فشار آورد که مثل ابر بهار اشک م قدرنینگذشته بود که د*ر*د ا قهیچند دق هنوز

هاش که دست یطول و عرض خونه رو کالفه و در حال اکیو ها دادیهام رو ماساژ مآشوب شونه

و شروع به  دیاز جا پر عیسر نایزنگ در، آدر ی. با صداکردیم یموهاش کرده بود ط یرو تو

پس  رفت،یو آشوب نم کایاتاق ها عتایها به سمت اتاقم کرد؛ چون طبو باال رفتن از پله دنیدو

 یرفت و آشوب هم متوال فونیبه سمت آ عیافتاد که سر کایمقصدش حتما اتاق منه. نگاهم به ها

 هیکه  دمیرو د نایها دادم و آدردوباره نگاهم رو به پله دنیدو ی. با صدادادیم رو ماساژ مشونه

و  ستادیسرم گذاشت. کنار آشوب ا یکنارم اومد و شال رو رو عیهاش بود. سردست یشال تو

داخل اومدن و بعد از  عیکه سه تا مرد با برانکارد سر میشد رهیخ یهر چهار نفرمون به در ورود

 :دنیسالم کردن پرس

 مصدوم کدومه؟ -

نفرشون  هیبه سمتم اومدن و  یبودم. بدون معطل هیبه من اشاره کرد که درحال گر عیسر آشوب

به سمتم اومد و دست مرده رو گرفت و عقب  عیسر کایزدم. ها غیدستم رو گرفت که از د*ر*د ج

 و گفت: دیکش

 ؟یکِشیدستش رو م یطورنیدستش شکسته؟ بعد ا ینیبیتر! مگه نمآروم -

دستم  یِ خم شدن و مشغول آتل بند عیکرد و به اون دونفر اشاره کرد. سر یعذرخواه عیسر مرده

 شدن و گفتن:

به  دیو با ستیدستش شکسته و در رفته. شدتش معلوم ن د،یزدیطور که حدس مهمون -

است.  دهید بیمشخص شه عضو چه مقدار آس یعکس بردار قیبـرده شه تا از طر مارستانیب

باعث  فیو چه خف قیچه عم یچون عمق د*ر*د شکستگ د؛یرو برانکارد دراز بکش دیخانوم شما با

 .شهیوقت د*ر*د دو برابر مهم باشه، اون یبسا همراه در رفتگ چه شه،یم دیشد یجهیسرگ

بغلم رو گرفتن و با کمکشون  ریادش اشاره کرد. به سمتم اومدن و آروم زجاش بلند شد و به افر از

 کنارم اومد و دستم رو گرفت و گفت: کای. هادمیبرانکارد خواب یرو

 .یشید*ر*د راحت م نیو از ا یشیخوب م یبه زود سل،ینگران نباش آ -

 و گفتم: دمیها رفت و آشوب هم کنارش رفت. ترسو به آشوب اشاره کرد و به سمت پله برگشت
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 ن؟یایمگه همراهم نم د؟یری! آشوب! کجا مکایها -

 و گفت: دیو آشوب بلند خند برگشتن

 یل*خت با باالتنه طورنیهم شهی. نممیبپوش راهنیپ میریم میدار م؟یایهمراهت ن شهیمگه م -

 اون وقت! برنمونیباال م یهاکه، بچه میایت ببر*ه*نه همراه

کنارم اومد و دست  نایها باال رفتن. برانکارد شروع به رفتن کرد و آدرو از پله دنیچرخ بعدم

. دیرو ب*و*س میشونیخم شد و پ کرد،یم هیمن گر یهیکه از گر طورنیسالمم رو گرفت و هم

 دمیو آشوب رو د کایو من رو داخلش گذاشتن. ها میدیگذشت تا کنار آمبوالنس رس قهیچند دق

 آشوب گفت: یداخل آمبوالنس نشست؛ ول کای. هادنیدویکه به سمت آمبوالنس م

 ؟یایتو هم باهام م نای. آدرمیدار نیبرگشتن ماش یبرا طورنیا ام،یمن با پورشه م -

 باشه. سلیکنار آ کایبهتره فقط ها ام،یآره منم م -

همراه با لبخند به هم انداختن و برگشتن و از آمبوالنس دور شدن. در  بینگاه عج هیهم  بعد

رو گرفتم و بهش نگاه  کایآمبوالنس رو بستن و شروع به حرکت کرد. با دست سالمم دست ها

 م،یبهش نگاه کرد ارهایاز به یکی یبهم انداخت. با صدا یبخشنانیکردم. نگاه و لبخند اطم

 گفت: ذاشت،ینم مده یماسک رو رو که طورنیهم

 هوشیبهتره که ب د،یکه کمتر د*ر*د بکش نیا یفرساست و براطاقت یلیدرمانش و دردش خ -

 .دیباش

 هام خمـار شدن و به خواب رفتم.ناخودآگاه چشم یگذشت؛ ول قهیچند دق دونمینم

 .زدیکه اسمم رو با لطافت صدا م دیچیپیتو گوشم م ییصدا

 جان؟ سلیآ سل؟یآ -

که به روم  دمیرو د کایها یهام چهرهپلک یهام رو آروم باز کردم. از الشدم و چشم اریهوش

 لبخند زد و گفت:

 ؟یحالت خوبه؟ د*ر*د ندار -

دست خودم  میداریهاش نبود. خواب و بجوابش رو بدم، ذهنم قادر به درک حرف تونستمینم

 شدم. هوشیهم افتادن و ب یدوباره رو تی. درنهاافتادنیهام مدام رو هم منبود و چشم
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 :گفتیکه آروم م دیچیگوشم پ یتو ییصدا دوباره

 .ستین داریپا شیداریب یول اد؛یباره که به هوش م نیاالن چندم شه؟ینم داریچرا ب نایآدر -

 که گفت: دمیرو پشت بندش شن نایآدر یآشوب بود، صدا یصدا

بوده که د*ر*د  یقو یلیخ گفتیبدنشه. دکتر م یِهنوز تو یهوشیب یاثرات دارو ه،یعیطب -

 رو با هم تحمل کرده. یو در رفتگ یشکستگ

 نایبهم هجوم آوردن. آدر دنیرو کامل باز کردم و بهشون نگاه کردم. تا چشم بازم رو د امچشم

 و گفت: دیم گذاشت. آشوب خندگونه یرو یقیعم یو ب*وسه دیروم پر

ها، البته هر چقدر من نگران  شدمیداشتم نگرانت م گهیخودم! د یخفته یِبایز یِسالم به آبج -

 به کتف چپش هم نبود. کایها نیبودم ا

هاش ل*ب یکه لبخند رو یکه در حال دمیش رو دو بعد چهره دمیرو شن کایها یخندهتک یصدا

 بود گفت:

 نگران نبودم. نیو به خاطر هم هیاییدختره قو سلیکه آ دونستمیمن م -

رو آروم  میشونیخم شد و پ کایهام رو پوشش داده بود. هالبخند بزرگ ل*ب هیمدت  متما

 .دیب*و*س

و به آشوب نگاه کرد. به آشوب نگاه کردم  ستادیصاف ا کاینفر بلند شد، ها هی یِگوش یصدا هوی

و  دیخورد، لبخندش ماس شیگوش یتا نگاهش به صفحه یرو در آورد؛ ول شیکه با لبخند گوش

 جواب داد و گفت: عیمحو شد. سر کمکم

 بگو. -

 تمام گفت: تیکه کم کم اخماش توهم شد و با جد گفتنیداشتن بهش م یچ دونمینم

 د؟یکاره بود یجا چپس شما اون -

 داد که آشوب گفت: یکه پشت تلفن بود جواب یکس

 .وفتهین یاتفاق نیهمچ گهیبپا که د یباشه، پس چهار چشم -

 :دیپرس ینفر به حرف اومد و م*حکم و جد نیاول کایرو قطع کرد. ها یبعد بالفاصله گوش و

 ه؟یشده آشوب؟ مشکل چ یچ -
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 و گفت: دیکش یقینفس عم آشوب

 .ستین یبرات، االن فرصت مناسب گمیبعد مفصل م -

 .دینپرس یزیچ گهید کایها یبود؛ ول یمنظورش چ دونمیهاش به من اشاره کرد. نمبعد با چشم و

 یدکتر دیمرد با روپوش سف هیکه در باز شد و  میکه به در خورد همه به در نگاه کرد یاتقه با

عکس  هیطور که داخل اومد. بهم نگاه کرد و لبخند زد و به سمتم اومد. سرمم رو چک کرد و همون

 گفت: کردیرو نگاه م یولوژیراد

بوده  اریشانس باهات  بدنه. خوشبختانه تو یهابیآس نیتراستخوان از جمله مهم یشکستگ -

 نیا ینبوده؛ چون تو یهمراه با دررفتگ یشکستگ ای یدررفتگ-یتو از نوع شکستگ یو شکستگ

 اریو د*ر*د بس شکنهیمفصل م یهااز استخوان یکیو  شهیمفصل جا به جا م ینوع شکستگ

ما مچ دستت هم داشت و  ییترک مو هیحال مچ دستت در رفته بود و  نی. با ادارهبه همراه  یادیز

تا  کشهیهاست و دو تا هشت هفته طول م یشکستگ نیتریاز جزئ یی. ترک مومیرو جا انداخت

 تیوضع نمیتا بب ای. بعد از دو هفته بمونهیم یمدت دستت گچ گرفته باق نیبشه، در ا میترم

 دستت چطور خواهد بود.

اما حس کردم دستم رو هم نوازش کرد. چند بار پلک زدم و  د؛یاومد و سرم دستم رو کش کنارم

 دلم گفتم: یتو

 .یداشت یحس نیحتما دستت خواب رفته که همچ ،یکنیاشتباه م سلیآ -

باشه، حتما اشتباه  یآدم نیهمچ ادینم شافهیبه ق یبهش انداختم، جوون بود؛ ول ینگاه هی

 .کنمیم

 تر اومد که گفت:دک یغرق بودم که صدا میذهن یِریدرگ یتو

 رو انجام بده. صشیترخ یبره کارها یکی ،یمرخص -

 دییاخم کرد و حرفش رو تا نایگوشش زمزمه کرد که آدر یتو یزیچ هیرفت و  نایکنار آدر آشوب

 گفت: یمرموز کمیتمام و  تیکه با جد دمیرو شن کایها یکه صدا رفتیکرد. دکتر داشت م

 کار دارم باهاتون. م،یایما هم همراهتون ب دیصبر کن شهیدکتر اگه م -
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 دمیاومد، از جا پر ادیزد و خورد و فر یبعد صدا یقهیرفتن. چند دق رونیبعد هر سه نفرشون ب و

 کردم. نایو رو به آدر

 چه خبره؟ رونیب یآدر -

. وفتهیقراره اتفاق ب دونستیهم تعجب نکرد، انگار م یاذره یبود، حت لکسیو ر الیخیب نایآدر اما

کنارم اومد و  کایوارد شدن. ها دیلبخند پل هیو آشوب با  کایساعت بعد ها میو ن دیصداها خواب

 نداختمدستش بلندم کرد. دستم رو دور گ*ردنش ا یهام برد و روزانوهام و شونه ریدستش رو ز

 و گفتم:

 .زننیحاال مردم حرف م ن،ییزشته، بذارم پا کایها -

 آورد و گفت: نییپارو  سرش

پرست آفتاب دیبا یکن یمردم زندگ یبه هوا ینداره. اگه بخوا یربط چیمن به مردم ه یکارها -

نکرده خاطرشون مکدر  ییکه خدا یرنگ باش هیهر روز  دی. بایکن یشون زندگمثل یتا بتون یبش

 .یستیها ننشه که مثل اون

جلوش رو  تونهیکس نم چیرو انجام بده ه یکار هیبخواد  یوقت دونستمیشدم؛ چون م الیخیب

آلود دکتر رو خ*ون یچهره میزد رونیهم حرفش درست بود. تا از در اتاق ب یو از طرف رهیبگ

 کردم. کایو رو به ها دمیکش یبلند نی. هدمید

 افتاده؟ یزدش؟ چه اتفاق یشده؟ ک یچ کایها -

 م بشنوه گفت:که دکتر ه یو جور لکسیر یلیکه نگاهش کنه خ نیا بدون

احمق فرضشون نکنه و  ضن،یدوتا نره غول همراه مر یوقت رهیبگ ادیتا  مش،یمن و آشوب زد -

 و نوازش به سرش نزنه. یهـ*ـوس چشم چرون

زده سرش رو به سمت خودم شد. برگشت سمت دکتره که هول یکرد، انگار دوباره عصبان مکث

 برگردوندم وگفتم:

 خونه. میولش کن! بر کا،یها کا،یها -

 یدادم و سرم رو به قفسه رونیو شروع به حرکت کرد. نفسم رو آسوده ب دیکش یاکالفه نفس

خجالت  گهیموهام کاشت. د یرو یاچسبوندم که خم شد و ب*وسه کایها ی*نهیس*
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و در عقب رو  ستادیکنار پورشه ا کایچون عادت کرده بودم و برام ل*ذت داشت. ها دم؛یکشینم

م گذاشت و سرم رو رو نشوند. خودش هم کنارم نشست و دور شونه شباز کرد و من رو داخل

 ش گذاشت.شونه

. میگ*از شروع به حرکت کرد هیرو روشن کرد و با  نیهم نشستن و آشوب ماش نایو آدر آشوب

 گوش دادم. شدیکه از بلندگوها پخش م یبخشو آرامش میهام رو بستم و به آهنگ مالچشم

 احساس مثل بارون منم نم نم یِزییشبِ پا -

 کمکم شمیتو خودم انگار دارم عاشق م زمیریم

 سردم کمیگرمم  کمی

 هر دم کنمیرو حس م تو

 عاشق شده قلبم نیبب یتکرار یروزا یآها

 زوده تو دوست داشتن نگو

 ستیو بس ن یحد کاف نیهم

 ستیمشخص ن یزیتا ته قصه هنوز چ دونمیم

 !شونه؟یت پرچهره چرا

 تو قلبت آشوبه؟! چرا

 تو اگه زوده یبرا

 من چقدر خوبه یبرا

 که دل به تو بستم نیآخر قصه! هم ستین مهم

 عاشقت هستم ایدن هیبا تو احساس و  شناختم

 رمیاز عشقمون س یبگ یاگه تو حت ستین مهم

 احساس و تو رو از خالق عشق یکعبه رمیم

 رمیگیم پس

 که دل به تو بستم نیر قصه! همآخ ستین مهم

 عاشقت هستم ایدن هیبا تو احساس و  شناختم
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 رمیاز عشقمون س یبگ یاگه تو حت ستین مهم

 احساس و تو رو از خالق عشق یکعبه رمیم

 رمیگیم پس

 رو از خالق عشق تو

 رمیگیم پس

 

 (یاحقیاحساس) محسن  کعبه

شد و دوباره من  ادهیپ عیسر کایبلند کردم. ها کایها یشونه یسرم رو از رو نیماش ستادنیا با

 برگشت. نایآدر یبغلش گرفت. با صدا یهاش بلند کرد و تودست یرو رو

 یجا ستیقرار ن گهیاگه د ام،یب دنتیبازم به د دمیقول م یم؛ ولبرم خونه دیجان من با سلیآ -

 .دیبر یاگهید

 و گفتم: دمیخند آروم

 .یموندیکاش م یول ؛یباش گهید یکی یخونه یکه تو ادیچقدر بدت م دونمیکه م نیبا ا -

نبودن من  یهام فعال شدن، تونگفت. شاخک یچیزد و به آشوب نگاه کرد و ه یقشنگ لبخند

 .شمیافتاده؟ صبر کن حاال مطمئن م نشونیب ییهاچه اتفاق

 نا؟یآدر -

و شروع به رفتن  دیگاهش رو دزدن عیبهش انداختم که سر طونینگاه ش هینگاهم کرد،  عیسر

 گفت: نیکرد و در همون ح نشیبه سمت ماش

 !یبا یبعد داریمن بهتره که برم، تا د گهید -

شروع به رفتن به سمت  کای. هادمیش خندزدههول یبه صدا زیر زیمطمئن شدم. ر گهید خب

 بهش گفتم: میشد الیکرد، تا داخل و الیدر و

 راه برم. کمی خوامیم ن،یبذارم زم گهید کایها -

گذاشتم.  نینگفت و آروم رو زم یچیه د،ینگاه پر از خواهشم رو که د یمخالفت کنه؛ ول خواست

 که فقط من بشنوم گفت: یکنارم اومد و آروم و جور عیشروع به راه رفتن کردم، آشوب سر
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 !یلدجَ میج میج ،یجَلد می. جمیبش میج یجون تو جَلد دینداده با ریخب، تا گ یلیخ -

 گفت: یجد یلیاومد که خ کایها یصدا اما

 رونینگفتنش رو از سرت ب یزدن، دو در کردن و هر گونه فکر برا میآشوب فکر هر گونه ج -

 .یکنیم فیو تعر یدیم حیماجرا رو واو به واو توض ازیتا پ ریرو مبل و از س ینیشیکن. م

 مبل نشست و گفت: یو رو دیکش یقینفس عم آشوب

 .چوندتیپ شهیجوره نم چیه نکهیحله داداش. مثل ا -

و  دینفس کش هی. آشوب میو روش نشست میدستم رو گرفت و با هم به سمت مبل رفت کایها

 شروع کرد.

 دنیکردن و بعد از فهم یکیبا رقبامون دست به  ییکه افراد نورا نیهِرمان زنگ زده بود. مثل ا -

از  یکی قیرو ببرن؛ چون از طر سلیخونه که آ یتو ختنیر ستیزن تو ن سلیکه آ نیا

 یحاو سلهیدست آ یکه تو یزیکه چ دنیگروه روهان بوده، فهم یهاشون که توجاسوس

تفکر  نیهم که تا حاال حمله نکردن با ا نیا لی. دلنشونهیم اهیبه خاک س روها که اون هیاطالعات

بردن ناموست ببرن حکم  یمروت براقل یکه اگه دست تو دونستنیزن توئه و م سلیبودن که آ

حال  نیبا ا ستیزنت ن دنیخودشون امضا کردن؛ اما حاال که فهم یهامرگ خودشون رو با دست

موفق  ازیهم امت ارن،یهم فلش رو به دست ب لهیوس نیبرات مهمه، طمع کردن که ببرنش تا به ا

 .ینش ینگران نشه و تو عصبان سلیبگم که آ خواستمینم نه،یا هیشرکت رو. قض

 تیکرد. در نها یساعت طول و عرض خونه رو ط میبه ن بیاز جاش بلند شد و قر عیسر کایها

 و گفت: ستادیا

 .کنمیازدواج م سلیمن با آ -

ها باال رفتم و در اتاقم رو باز آشوب از پله یمتوال یهابه صدا زدن توجهیو ب دمیاز جا پر عیسر

 داخل اومد و گفت: کایبعد در باز شد و ها قهی. چند دقدمشیوبکردم و م*حکم ک

 سل؟یآ هیماجرا چ -

 حرفم رو بهش زدم. رک
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به خاطر من خودت رو  ستیالزم ن خرم،یخودم نم ی. من ترحم براکایها خوامیمن لطف نم -

 .یدردسر بنداز یتا آخر عمر تو

 داد. رونیو آسوده ب دیکش یقیعم نفس

 یکه قلبم چ دونمیحتما م گمیرو م نیمنم نه اهل لطف کردنم، نه اهل ترحم کردن. اگه دارم ا -

فکر بودم؛  نیا ی. روزها بود که توخوامتیقلبم م یمن برا خوامت،ی. من از سر لطف نمخوادیم

 ظرتحال به ن نیکنم. با ا یوقتش بود که فکرم رو علن گهیاومد د شیمسئله پ نیحاال که ا یول

و فکرت  یتو تا آخر عمرت محکوم به من یاگه مخالف باش یرو بدون حت نیا یول ذارم؛یاحترام م

 باشه، تمام! یاگهیمال فرد د تونهیو قلبت نم

 ینیریاز ش ی. لبخندخواستمشیمنم م یبود؛ ول دیبع کایها از هاحرف نیشده بودم، ا زدهشوک

 ل*بم نشست. یاعتراف رو نیا

 ازت جدا نشد. گهید دتیچون قلبم از همون اول که د کنم؛یمن قبول م -

م چونه ریو نوک انگشتش رو ز ستادیانداختم، رو به روم ا نییو برگشت. سرم رو پا ستادیا

گذاشت.  میشونیپ یرو یاصورتم آورد و ب*وسه کیگذاشت و سرم رو باال آورد. سرش رو نزد

م خم کرد و م*حکم تو آغوشش فشرده و سرش رو به سمت گر*دن دیچیدستش رو دورم پ

بار  نیا یعاشق وندیکرد و پ کیرهام کرد و سرش رو به صورتم نزد آروم قهیشدم. بعد از چند دق

 به قلب و روحم القا شد. شهیهم یبرا

 یانداختم و گوشه نییشد. سرم رو پا رهیبهم خ یجد یلیو خ قشیازم جدا شد و با نگاه عم آروم

 .دادیذهنم جوالن م یمدام تو میکه کرد ی. کاردمیل*بم رو به دندون کش

 نگاهم کن. -

 بهش زل زدم. واررهیسرم رو بلند کردم و خ شیجد یصدا با

 .اردشیب نجایو به ا نایعصر بره دنبال آدر سپارمیبه آشوب م -

 یاهم شد و با صورتطرز نگ یبه نگاهم هجوم آورد و کنجکاوانه نگاهش کردم. متوجه یکنجکاو

 خودش رو حفظ کرده بود گفت: تیکه جد
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 زهایچ نیهمراهت باشه که از ا یو بهتره کس میفهمیعقد نم دیاز خر یچینه من و نه آشوب ه -

 .ارهیسر درم

 .دمیحرفش پر نیعجله ب با

 اما... -

 حرفم رو کامل کنم و گفت: نذاشت

آرزو به دل  تیزندگ یتو یمهم نیروز به ا نیا یتو دمیاجازه م یاما، نکنه فکر کرد یاما ب -

که  یو هرچ یعقد بر دیخر یآرزو دار نیزم یکه تو هم مثل هزاران دختر رو دونمیم ؟یبمون

 باشم. توجهیکه به آرزوهات ب ستمین ی. منم کسیدلت خواست بخر

 یهردوشون نشونه ینداشت؛ ول یهام همخونچشم یزده توهام با اشک حلقهل*ب یرو لبخند

 من بودن. یو اندازه حدیب یخوشحال

 چسبوند و گفت: میشونیرو به پ شیشونیرو دو طرف سرم گذاشت و پ هاشدست

تا  شوننیتراز کوچک ،یگیتو تمام آرزوهات رو به من م میکه هست یاز االن تا زمان سلیآ -

 نیو آخر نیاول نیرو برآورده کنم. اهات هستم تا تمام خواسته جانیها، و من ااون نیتربزرگ

 ؟یدیفهم ،یاز خودت و آرزوهات بگذر یخوایم دمیبود که شن یبار

 !دمیفهم -

 رو ازم جدا کرد و زمزمه کرد: شیشونیپ آروم

 خوبه. -

 میاسی دیشل و وارفته به سمت تخت سف یزد. با پاها رونیبعد پشتش رو بهم کرد و از اتاق ب و

 یها توها و ل*مسشدم. تمام اون حرف رهیرو به روم خ یاسی واریرفتم و روش نشستم. به د

آشوب  یکه متوجه نشدم چند ساعت گذشت که با صدا یبودم جور یذهنم بودن. غرق خوشحال

 داشت. شیبا شلوار مشک ییبایز یرنگش همخون یآب شرتیبهش نگاه کردم، ت و دمیاز جا پر

گذاشت و  یعسل یداروهام رو رو کیپالست دی. تا بهم رسومدیسمتم م دیندخیکه م طورنیهم

 لیدلیمنم همراهش ب د،یخندیو م چرخوندی. من رو دور اتاق مدیدست سالمم رو کش

 گفت: کردیم دادیتوش ب یکه شاد یهامون با صورتخنده ی. ال به الدمیخندیم



 

 

128 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفائیهدیه 

رو که مثل  یقلب یکنیکه تو باالخره باز م دونستمیازهمون اولِ اول م سل،یاز همون روز اول آ -

نسبت رو  نیتربیبهم گفت پس فردا روزِ عقده. فکرش رو بکن، من عج کایصدف بسته بود. ها

 یشیهم برادر شوهر تو! تو هم هم زن داداش من م شم،یم کایخواهم داشت، هم برادر زن ها

 من. یآبج مو ه

شد که باورم نمی دمیدیهام نماگه با چشم یی. خدادیپریم نییو باال و پا دیچرخیاتاق م دور

که به خونه  یدر هم به افراد روهان زمان یهاو اخم بریکه با کلت کال هیآشوب همون آشوب نیا

 .کردیم کیشل کردن،یحمله م

 و گفت: دیکوب شیشـونیپ یو با کف دست تو ستادیا هوی

 یوقت خانواده چیچرا ه سل،یآ ی! راستنایبه کل فراموش کرده بودم که برم دنبال آدر ،یوا یا -

 دم؟یرو همراهش ند نایآدر

 گفتم: دمیکه کش یلبخند تلخ شد. با آه هیبه  لیرنگ و تبدهام کمل*ب یبزرگ رو لبخند

با  نایو آدر میاومد رونیزمان از پرورشگاه ب. ما همهیپرورشگاه یبچه هیهم مثل من  نایآدر -

 ایب گفتیبهم م شهیواحد آپارتمان بخره. هم هیخودش  یتونست برا شیمادر یفروختن خونه

 کنم که بذاره کار کنم. شیکن؛ اما به زور تونستم راض یخودم زندگ شیپ

 گفت: رفت،یکه به سمت در اتاق م طورنیدوباره برگشت و هم یآشوب هم رفته بود؛ ول لبخند

وقت تنها بمونه.  چیه ستیو اون قرار ن مییاشکال نداره، درضمن اون خانواده داره! خانوادش ما-

 جون. یدنبالش خداحافظ آبج رمیمن م

دهنم  یتو یکیآوردم.  رونیرفتم و مسکن رو ب یرو پشت سرش بست. با لبخند کنار عسل در

 یایدر یو غرق تو دمیز کشتخت درا یبود خوردم. آروم رو یعسل یکه رو یگذاشتم و با آب

 گذشته و حال شدم.

*ر*د دستم باعث شد که بچرخم و نگاه پر از فکرم رو به سقف بدوزم. استرس تمام وجودم د

. افکارم تحت الشعاع ترس و اضطراب قرار گرفته کنمیرو پر کرده بود که نکنه دارم اشتباه م

ها ها و اضطرابترس نیتمام ا یالبه ال هویداشت؛ اما  انیبه طغ لیدرونم م انوسیبود و اق
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 انوسیاق یبرا یخداداد یهیهد هیمثل  شیستالیکر یهااز نظرم گذشت. چشم کایها یهاچشم

 و محو بشن. رنگیرنگ ببازن و ب میدرون یهاوجودم بود و باعث شد تمام تنش

شستم. گلوم رو صاف تخت ن یشدم و رو زیخمیکه به در خورد، آروم و با د*ر*د ن یادو تقه با

 کردم و گفتم:

 تو. ایاهم، ب -

م گرفت و شروع به خنده کردم. داخل در جا گرفت. از حالتش خنده نایآروم باز شد و سر آدر در

 ومدی. قدم به قدم که مدیکرد و تمام بدنش رو داخل کش دنیمن اون هم شروع به خند یبا خنده

 .دیرقصیو م خوندیجلو آهنگ م

خانوم چقدر  ،ییوینگاه عجب و ،ییعجب مدل مو ،ییچه بو یوا شه،یخواهرم داره عروس م -

مهربونه، دل  یلیدارم ابروهاش کمونه، من از دلش نگم خ یخواهر هی ا،یب ایجان ب ی. اییهولو

دوست  ،یپر پرواز من ،یمحرم راز من ،یکنار تو عشقه. خواهر تو گل ناز من ایدن نیتو، ا قراریب

 !رمدا

م انداخت و م*حکم صورتم و خودش رو روی تخت پرت کرد. دستش رو دور شونه دیرس کنارم

 و گفت: دیرو ب*و*س

 !طونیش یکن یعروس کایبا آقا ها یخوایم دمیناقال! شن -

 شد. ینگاهش کردم که از نگاهم جا خورد و جد نیغمگ

 ده؟یم یاینگاه چه معن نیا سل؟یشده آ یچ -

 .دمیکش یقیعم آه

 .شهیگلوم همش از استرس خشک م ترسم،یم یلیکار اشتباه باشه. خ نیکه ا ترسمیم نایآدر -

برداشت. با تعجب نگاهش  یعسل یرو از رو وانیزد و دستش رو دراز کرد و ل یمهربون لبخند

 بهم انداخت و گفت: یقیکردم، نگاه عم

ه معرفتش خشک شده باشه ک یکه گلوش خشک شده باشه با آدم یفرق آدم یدونیم سلیآ -

معرفت  یول شه؛یبرطرف م شیخشک یخوریکه م یجرعه آب هیگلو اگه خشک بشه با  ه؟یچ
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خشک که با  یاون رو تازه کنه. بازم صد رحمت به گلو تونهینم گهید یزیچ چیبخشکه ه یوقت

 شه؟یدرست م یشده با چ خشکمعرفت  شه،یتازه م یآب

 تعجب کردم و گفتم: شهیتشب از

 من داشت؟ یهابه حرف یچه ربط یکه گفت یینایا نایآدر -

ها هستن که ت از اون دسته از آدمخانواده سلیآ نیسراغ ربطش. بب میری! حاال مکالیآ بار-

که همراهتون بودم  ییروزها نیتمام ا یرفته. خدا سر شاهده تو نیو از ب دهیمعرفتشون خشک

 یزخمش تو کایها دنت،یکه دزد یتر بودن. روزتا خانواده برات خانوادهو آشوب از صد کایها

د*ر*د  فتگینم یول د؛یچکیخ*ون م نشیسر باز کرده بود و از شدت خ*ون، از آست هایریدرگ

به خاطر  ،یبهش دل باخت دونستمیبود که ردت رو بزنه و نجاتت بده. من م نیا ریدارم، فقط درگ

 نیا میآشوب رو درمان کنم، قصد اصل نکهیاومدم. به جز ا امیب نجایکه ازم خواست ا یزمان نیهم

دستت رو  دمتید نکهیعشقت رو داره؟ که اگه نداشت بعد از ا اقتیل نمیاسکن کنم بب هبود ک

 تیامن ینذارم به بهانه گهید یو بفروشم و ببرمت خارج؛ ول میو شده باشه تمام زندگ رمیبگ

رو گفتم که  هانیفرق داره و جنمشون جنمه. ا هیخاکشون با بق هانیا دمیفهم یول ؛یبمون جانیا

و تمام! پس از االن تا  کاستیتو با ها ی. خوشبختستین کایجز ها یانتخاب چیتو ه یبرا یبدون

 ادیرو به  نیآب بخور و ا وانیل هیپس فردا که زمان عقدته اگه از استرس گلوت خشک شد، 

که با معرفت رگ  یرو دار یکه خانواده معرفت ندارن، تو کس ییایدن نیداشته باش که تو ا

 داره. یبرادر

گذاشته  ریروم تاث یکرد و اجازه داد تا به حرفاش فکر کنم، دروغ چرا حرفاش بدجور سکوت

ه ب طنتیو با ش ادیرو ل*ب*هام ب یدیتو ذهنم جرقه زد که باعث شد لبخند پل یزیچ هیبود، 

 نگاه کنم. نایآدر

 :دینگاهم شد و با تعجب پرس ی متوجه

 ؟یکنینگام م ینطوریچرا ا سل،یآ هیچ-

 بلند مبدل شد و شروع به خنده کردم: یخنده  هیبه  لبخندم

 دادینم یپسر چیدل دختر خانوم دکتر ما رو هم بـرده که محل سگ به ه ایجنم بعض نمیب یم-
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 زد و گفت: یخجالت لبخند بزرگ یجا به

 ستمین یخب جنم جذب کنندس و منم مستثن -

 .نیآشوب و تو بهم دل باخت یکم نیزمان به ا نیچطور تو ا شمیفقط متوجه نم-

 گفت: یهاش رو باال انداخت و با تخس شونه

اومده بودم به بعد  کایدرمان ها یکه برا یمستر آشوب از همون زمان ،یِگفته مدت زمان کم یک-

 یینکنه تو دستشو دمیترسیم کرد،یمن شده بود، واال همه جا منو دنبال م یدائم یکننده  بیتعق

 .ادیهم همراهم ب

 زد و مستاصل گفت: شیشونیاومد که با دست رو پ ادشی یزیچ انگار

 عقدت دیخر یبرا میکه بر یرفت قرار بود بهت بگم آماده ش ادمیداد  یداد ب یا-

 یول یبه سمت کمد رفت و نگاه اجمال عیو سر ستادمیبغلم رو گرفت و آروم بلندم کرد، ا ریز بعد

و  دیکش رونیرو ب دیبا شال و شلوار سف یمشک یکرم یمانتو قهیانداخت و بعد از چند دق یقیدق

 رو کنارش گذاشت. یمشک یبند یکفش پاشنه سه سانت

به زور  یالش و زور تونست مانتو رو تنم کنه ولت یرو درآورد و با کل راهنمیاومد و آروم پ کنارم

رو  میشلوار صورت عیپشتش رو بهم کرد سر یمتقاعدش کردم که شلوارم رو خودم بپوشم و وقت

کنار  دم،یکه شلوار رو پوش دید یکردم، برگشت و وقت ضیرنگم تعو یمشک یبا شلوار لوله تفنگ

 و کش برگشت. رهیرفت و با شونه و چند تا گ شیآرا زیم

سرم رو به صورت کج با  یجلو یبستشون و موها یبلندم رو شونه کرد و با کش دم اسب یموها

به  یرفتم و نگاه نهیاز جلوم کنار رفت ، کنار آ دمیکرد و بعد از گذاشتن شال سف کسیف رهیگ

ر زانو بود وکنا یداشت و سه وجب باال یحالت عروسک میمشک یکرم یخودم انداختم، مانتو

 رمیحر* یتمام کرم یمانتو یداشت که رو یمشک یها ونیپاپ شیروسکع یها نیآست

 یرو میکرم و مشک نیپر از نگ یها رهی. موهام به صورت کج کنار صورتم بود و گدیدرخشیم

 به وجود آورده بود. یقشنگ یموهام جلوه 

بهم نگاه کرد  نهیآ یتو د،یشونم گذاشت و گونم رو ب*و*س یکنارم اومد و سرش رو رو نایآدر

 و گفت:
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 جونم یآج یقشنگ شد یلیخ-

رنگ ساتن براق که  یربان مشک دنشونیکفشام رو کنار پام گذاشت و بعد از پوش عیسر بعد

به صورتم  یدور مچ پام بست و بلند شد، نگاه ونیکنار کفش قرار گرفته بود رو به صورت پاپ

نشستم،  یفشار داد و وقت نییو آروم شونه هام رو به سمت پا دیرو کنارم کش یانداخت و صندل

 گفت:

 که نگفتم بازشون نکن یچشمات رو ببند و تا زمان-

 یرو شیحرفش گوش دادم و بدون حرف چشمام رو بستم و به حرکت دستاش و لوازم آرا به

ردم که با تعجب چشمام رو باز کردم و بهش نگاه ک واششی نیف نیصورتم تمرکز کردم، با ف

 .ختیریآروم و با لبخند اشک م

 :دمیتعجب پرس با

 ؟یکنیم هیچرا گر زمیعز نایآدر-

 وندیو قرار پ یخوشحالم که خوشبخت شد یلیخ سلیآ ،یقشنگ شد یلیفقط خ ستین یچیه-

 نهیفرد رتیغ رتش،یفرق داره و غ یامروز یها ینالوط نیصدهزار با ا یکه تومن یرو دار یبا کس

شدم و دستم رو دور ک*م*ر و شونه هاش حلقه کردم و م*حکم تو بغلم گرفتمش و اونم  بلند

 دستش رو دورم حلقه مرد و منو م*حکم به خودش فشرد.

 من رو آروم از خودش جدا کرد و گفت: قهیاز چند دق بعد

 .ایانجام بده و ب یدار یبه پسرها بگم که آماده بشن، تو هم هر کار رمیمن م -

زد. برگشتم  رونیبه سمت در اتاق رفت و از اتاق ب نایتکون دادم. آدر دییتا یبه نشونهرو  سرم

صورتم نشونده بود.  یِرو یحیمل شیآرا یابه طور حرفه نایبه صورتم نگاه کردم. آدر نهیآ یو تو

 ملیقاب گرفته بود و ر بایز یلیرو خ اهمیدرشت و س یهابود چشم دهیکه برام کش یخط چشم

کم استفاده کرده بود و پوستم رو  یلی. کرم پودر خدادیها رو بلندتر نشون مهام اونمژه یرو

کرده  بایز یلیهام رو خبود ل*ب دهیکه همراه خط ل*ب کش یرژ صورت داد،یتر نشون مصاف

 کرده بودم. رییتغ یلیبود. در کل خ
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آروم و  یهاو با قدم داشت رو دستم گرفتم یمشک نیسگک پر از نگ هیرنگم که  یکرم فیک

 ترنییو پا کردنیم یها رو طپله یگریپس از د یکیهام شمرده از اتاق خارج شدم. قدم

 یهاپاشنه یگذاشتم. صدا ییرایپذ یهاپارکت یپله قدم رو نیکردن آخر ی. بعد از طاومدنیم

 آورده بودن. دیرو پد یریپذدل یکفشم ملود

م حلقه کرد. دوشادوش هم کنار کنارم اومد و دستش رو از پشت دور شونه یقیبا لبخند عم نایآدر

رو  شیاز هندزفر یکی نایگذاشتم. آدر نایآدر یشونه ی. سرم رو رومیو روش نشست میمبل رفت

 کرد. یهر دومون رو پل یگوشم گذاشت و آهنگ مورد عالقه یتو

 تو فقط باش تموم کم و کسرش با من! -

 طاقت و صبرش با منو  یتمومِ دور با

 !فمیعشقِ بالتکل نیفقط تب کن از ا تو

 زجرش با من! یو سوختن و باق مردن

 بخواد یدلت قدم زدم تو روز بارون تو

 و بارون و ابرش با من! یبهار یروزا

 بارون تن کن ریخاطره هاتو ز رهنِیپ

 و عطرش با من زییترانه و پا خوندن

 فقط باش فقط باش، تمومش با من تو

 سیقصه بنو هیهامونو مثل  عاشقونه

 با دل و جون خوندنش

 به سطرش با من سطر

 میمالِ هم بش یروز هیفقط دلت بخواد؛  تو

 به خدا حاجت و نذرش با من التماسش

 یتو مرهم باش یدلم کاشک یزخما یرو

 یتو کنارم باش شهیهم نهیا آرزوم

 کاش یفقط مالِ تو باشم ا نهیا آرزوم



 

 

134 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفائیهدیه 

 فقط باش فقط باش؛ فقط با من باش تو

 (یفالح اری)تو فقط باش، ماز

 نایو همراه آدر میرو درآورد یها بودن هندزفراومدن از پله نییکه درحال پا ییهاقدم یصدا با

 ی. تک کت مشکمیبه هم نگاه کرد رهیخ رهیبرخورد کرد و خ کای. نگاهم با نگاه هامیبلند شد

 یجفت کرده بود، ست قشنگ شیکرم راهنیو پ یشلوار و کفش مشکبا  بایز یلیرو که خ یاسپرت

بودن،  ختهیر شیشونیپ یتار اون رو نیکه چند شیلَخت مشک یآورده بود. موها دیمن پد ارو ب

 کرده بود. بایز یاکنندهوانهیو اون رو به طرز د دیدرخشیم شیخی یهاچشم اهیس یتارها ونیم

 داشت گفت: ییبایکه لبخند ز یاومد و با صورت کنارم

 .یشد بایز یلی! خادیبهت م یبپوش یفکر کنم هر چ -

 ییمعنا گهیو خجالت د شدیاز فردا شوهر من م گهیمرد د نیچون ا دم؛یخجالت نکش گهید

 زدم و گفتم: ینداشت. لبخند

 .یو جذاب شد پیخوشت یلیتو هم خ -

 آشوب اومد که با خنده گفت: یهامون صداجدال نگاه ونیم

و وقت هم کمه.  میکار دار یما کل یول شم؛یم تونیکه مزاحم فاز احساس دیاِهم اِهم، ببخش -

 .یدلبر شد یلیخ ان،یها بهت ملباس نیجون چقدر ا یآبج یراست

به طور  شیو شلوار مشک راهنیو پ شیارو به سمتش چرخوندم که تک کت اسپرت سرمه نگاهم

 یست شده بود. موها نایآدر یو شال و شلوار و کفش مشک یاسرمه یبا مانتو یزیانگرتیح

 .دیدرخشیکرده بود و م دایجلوه پ شیمشک-یآب نیپر از نگ یهارهیهم مثل خودم با گ نایآدر

بود و  کایبه دستم کردم که تو دست ها یهام نشست نگاهدست یکه رو یحس دست گرم با

کردم  کایبه ها یل*بم نشست و نگاه یرو یدستش گرفته بود. لبخند یکیاون  یرو تو فمیک

 به دستم داد و رو به آشوب کرد. ی. فشارزدیکه همچنان لبخند م

 میبر -
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 یکه با آرنج تو دمیرو د نایانداخت و راه افتاد. دست آدر نایدستش رو دور گ*ردن آدر آشوب

 زشیر یکردم و با خنده کایبه ها ی. نگاهدمیخند زیر زیم گرفت و ر. خندهدیآشوب کوب یپهلو

 که اون هم متوجه شده. با حس نگاهم بهم نگاه کرد و گفت: دمیفهم

 یدختر چیبه ه ینگاهمیچند سال اصال ن نیهم داره. تو ا ییرو نیآشوب همچ دونستمینم -

 نمیبیپاک خودش رو وقف من و انتقام من کرده بود؛ اما حاال خوشحالم که م انداخت،ینم

 .کنهیم یرو ط یخوب ریس شیزندگ

خارج  الیشد. از و رهیبه رو به رو خ یو با صورت جد دیکش یقیاز اتمام حرفش نفس عم بعد

نشستم و آشوب و  شیمشک ینیداخل المبورگ کایهمراه ها م،یرفت نگیو به سمت پارک میشد

و زدن  نیوشن کردن ماشبا ر کایزرد آشوب شدن. کمربندم رو بستم و ها یسوار پورشه نایآدر

 یخارج شد و بعد از زدن دوباره نگینگ، به محض باز شدن در آروم از پارکیدر پارک موتیر

زد و با سرعت شروع به حرکت کرد. آشوب از پشت ما  یبعد از بسته شدن در، تک بوق موت،یر

 .کردیم بیرو تعق

 سل؟یآ -

 دل کندم و بهش نگاه کردم. رونیب دنیاز د کایها یصدا دنیشن با

 بله؟ -

 ؟یکُرد یول ه؛یچطور تو اسمت ترک -

 هام نشست.رو ل*ب یتلخ لبخند

. مادرم یداشتنکُرد دوست هی. مادرم، مهربونم، ترک بود و پدرم یکه متوجه نش زدمیحدس م -

من  یوزن مادرم رو روبهش عالقه داشته که اسم هم قدرنیکه پدرم ا کردیم فیبرام تعر

 بود. سنیگذاشته. اسم مادرم آ

 متاسفم. -

 هام نشست.رو ل*ب یو لبخند مهربون دمیکش یقیعم نفس

. یکنیحس نداره و احساسش نم گهیکه از عصب بگذره د ید*ر*د زمان یدونینداره. م یاشکال -

و فکر  کردمیم هیو گر دمیکشید*ر*د م یمیتیپرورشگاه هر روزش رو از  یمن روزها تو
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 گهیروز صبح که از خواب بلند شدم د هی یول شه؛ید*ر*د تموم نم نیوقت ا چیه کردمیم

عاشقانه هم رو  یکه پدر و مادرم به حد دمید*ر*د نداشت. فهم گهیچون د م؛کن هینتونستم گر

 کردن. یرو ط شونیآسمون یاز هم جداشون کنه و با هم جاده ومدیکه خدا هم دلش ن خواستنیم

 رونیاز پنجره به ب ینگاه نیماش ستادنی. با اامیفت و گذاشت که با خودم کنار بنگ یزیچ کایها

و بعد  میشد ادهیپ نیبود. از ماش بایز یلیانداختم و نگاهم به فروشگاه بزرگ رو به روم افتاد، خ

 وبو آش ستادیسمت راستم ا کایرو حس کردم که دستم رو گرفت. ها نایدست آدر قهیاز چند دق

 .میوارد فروشگاه شد یو چهار نفر ستادیا نایسمت چپ آدر

بود که بدون ترس و لرز از وجود  یبار نیکرده بود؛ چون اول رهیها نگاهم رو خو برق مغازه زرق

برد.  یبزرگ لباس عقد و عروس یو کنار مغازه دیدستم رو کش نای. آدراومدمیم دیروهان به خر

 آشوب از پشت سرمون اومد که گفت: یصدا

رو به رو براش  یمغازه نیرو ببرم ا کایها نیمن ا دیجون، تا شما لباس انتخاب کن یآبج نا،یرآد -

 .رمیش رو بگبچه یسمونیس امیکه انشاللّه فردا ب رم،یرو بگ شیکت و شلوار داماد

که  یاوارد مغازه نایانداختم و همراه آدر نییشروع به خنده کرد و من با خجالت سرم رو پا نایآدر

ها انتخاب رو برام سخت کرده بود بودن لباس ادیبه سالن شباهت داشت شدم. متنوع و ز شتریب

 صدام زد. نایکه آدر نیتا ا

 تو دوخته شده. یحتما برا نیکه ا ایب سلیآ -

 نای. آدردیدرخشیالعاده بود و مانداختم. فوق یکه انتخاب کرده بود نگاه یرفتم و به لباس کنارش

 بود گفت: ستادهیت چپمون اکه سم یبه خانوم

 .خواستمیدوستم م یلباس رو برا نیخانوم ا -

 لباس رو برامون درآورد و گفت: با،یز یو لبخند ییرواومد و با خوش کنارمون

 .دییبفرما -

با کمکش  م،یبود شد نهیسالن نسبتا بزرگ که سرتاسرش آ هیلباس رو گرفت و وارد  نایآدر

 یپشت لباس رو ضربدر یپشتم رفت تا بندها نایو آدر دمیرو پوش لباس هام رو درآوردم و لباس
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 یکردم، صدا رتیبه خودم انداختم و ح نهیاز آ یببنده و م*حکم کنه،بعد از اتمام کارش نگاه

 که گفت: دمیکنارم شن ور نایآدر

 نیهم کشه،یبه فردا نم گهید نتیبب طورنیا کای! المصب اگه هایشد یعال یبه طرز باورنکردن -

 .کنهیسره م هیامشب کار رو 

بهش دوخته شده  ییبایز پوریبود و گ دیلباسم سف یباال یتنهمیرنگم بود، ن یبه لباس کرم نگاهم

نازک  ریحر* هیال هیداشت،  یادیرنگم رو که پف نسبتا ز یبود. دامن کرم نیبود و سر تا سر نگ

. کنهیم رهیرو خ یکه هر چشم دونستمیپوشش داده بود و با هر چرخش م لیپر از اکل یکرم

بود  پورینوار گ هیمچ دستم  یبود و رو نینازک پر از اکل ریلباسم از جنس همون حر* یهانیآست

پشت لباس  ی. بندهادادیم نتیبهش ز کیبراق کوچ ونیپاپ هیو  شدیمچ س*فت م یکه رو

 نشون داده بشه. ترکیکه ک*م*رم بار شدیهم باعث م

در  یادیز یرنگ لَختم جلوه یمشک یشالم رو در آورد و موهام رو باز کرد. موها هوایب نایآدر

 دور خودم کردم. دنیبچه ذوق کردم و شروع به چرخ هیداشت. مثل  دمیبرابر پو*ست سف

مقدار از  هیو  ختیک*م*رم ر نییلَخت بلندم تا پا یموها ستادمی. تا استادمیا کایها دنید با

بود. با  نیو پر از تحس زدهرتیح کایسرم روصورتم آشفته پخش شد. نگاه ها یجلو یموها

 صورتم کنار زد و گفت: یآروم کنارم اومد و با نوک انگشتش موهام رو از رو یهاقدم

رو که فقط متوجه  ینگاه یول سل؛یآ یمن گذاشت اهیس یایدن یشد که پا تو یچ دونمینم -

قلب،  نیو ا یشیم دهید شهیتر از هملباس معصوم نیا یال تو. حایانتقام بود متوجه خودت کرد

وقت ازت  چیمن ه ه،یشگیمن هم شیرو بدون، بودن تو پ نی. اکنهیم یقراریب بیعج سلیآ

 .کشمیدست نم

. من هم م*حکم ب*غ*ل دیآغوشش کش یرو پشت ک*م*رم گذاشت و من رو تو دستش

 کرده بود. یرو پر از شاد امیدن بیرو که عج یمرد نیکردم ا

اومدم و برگشتم.  رونیب کایبا تعجب از ب*غ*ل ها ومد،یکه از پشتم م یفیضع نیفنیف یصدا با

 .ختیریداده بود و با خنده اشک م هیتک یوارید یهانهیاز آ یکیپشتم به  نایآدر

 گفتم: نایرو به آدر بلند
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 خوشگل شدم، مگه نه؟ -

 .یعال ،یخواهر یشد یعال -

متنوع  یهابه رگال یو نگاه دمیدو یمجلس یهاتنم، سمت قسمت لباس یهمون لباس تو با

 هیها رو نگاه کردم. شده رگال زیر یهال*بم گذاشتم و با چشم یلباس کردم. انگشتم رو رو

برگشتم، تمام  نای. دوباره با دو سمت آدردمشیکش رونیمتوقف شدم و با ذوق ب یکی یدفعه رو

. کنار کردنیلبخند نگاهم م یسالن به خنده افتاده بودن و با خنده و کل یتو یدگیرس یهاخدمه

و فقط  گفتینم یچیه نایشده هلش دادم. آدر یکار نهیتمام آ کیسالن کوچ یرفتم و تو نایآدر

 .کردیگشاد شده و خنده بهم نگاه م یهابا چشم

م و محوش شدم، رنگ لباسش هاش رو در آوردم و لباس رو تنش کردم. عقب رفتلباس تمام

و لباسش  خوردیم یبود، پشتش بند ضربدر یشنل نیست خودم بود. لباسش مدل ترنج آست

اما از رون  کرد؛یرو کاور م نایآدر کیبود. از باال تا کنار رونش تنگ بود و ک*م*ر بار یمدل ماه

تا آرنج چسبون بود و از کنار آرنج  نشی. آستگرفتیم یفیظر نیو حالت چ شدیم ادآز نشییبه پا

از جنس  یکمربند یکمربند چرم یزانوش بود. به جا نییآرنجش تا پا کیو از نزد خوردیچاک م

بود که سر تا ر  نیقسمتش ا نیباتریمدل دکلته بود؛ اما ز شقهیو  خوردیم یبهار یهاشکوفه

 نایگ*ردن آدر یداشت که رو گردنبند هم هی. دیدرخشیشده بود و م یکارنینگ شقهیدور 

 .افتادیم نایآدر یهاشونه یرو فیرد فیبراق، رد دیمروار فیو با چند رد شدیس*فت م

که  دیفهمینگاه م نیبا اول یو البته هر کس کردیم رهیرو خ یبود و هرچشم بایواقعا ز لباسش

 رنگش ست خودمه.

موهاش کردم و کش موش رو باز کردم.  یو دست تو دمیاز خودش شالش رو کش دیتقل به

هاش هم و به امتناع دمیک*م*رش افتاد. دستش رو به زور کش نییتا پا شییخرما یموها

 یجد یلیبه آشوب نگاه کردم که حواسش نبود و خ میبردمش. مستق رونیندادم و ب یتیاهم

 یش برگشت و رونگاه عیسمتمون انداخت؛ اما سر ینگاهمین لبود. او کایمشغول صحبت با ها

 انداخته بود. نییهم سرش رو پا نای. آدردیدهنش ماس یقفل شد و حرف تو نایآدر
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رفتم و بازوش رو گرفتم. با خنده به آشوب نگاه کردم که  کایرو ول کردم و کنار ها نایآدر دست

آشوب  دیکه د کای. هاگفتیهم نم یشده بود و کالم رهیخ نایو فقط به آدر کردینم یحرکت چیه

 دستش رو پشت آشوب گذاشت و با خنده هلش داد و گفت: ده،یبه خودش نم یحرکت چیه

شدن و قدرت راه رفتن ازش سلب شده! برو داداش، برو  ارشونیمحو  هایکه بعض نمیبیم -

 باهاش حرف بزن.

ر رو گرفت. سرش رو کنا نایآدر یهارفت و دست نایبهش داد، سمت آدر کایکه ها یبا هل آشوب

 نایآدر یهارو ل*ب یدم گوشش زمزمه کرد که لبخند قشنگ یچ دونمیرفت و نم نایگوش آدر

کرد و به  نییسرش رو باال پا نایهاش نگاه کرد، آدرچشم یتو میآشوب مستق ینشست و وقت

 زد. دییتاحرف آشوب مهر 

 .زهایچ یهیسراغ بق میوقتشه بر گه،یخب د -

 سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم. کایها یصدا با

 باشه. -

و کنجکاو  ستادمی. رو به روش ادمشیسالن کش یرفتم و دستش رو گرفتم و تو نایآدر سمت

 هاش نگاه کردم. از نگاهم به خنده افتاد و گفت:چشم یتو

 نگفت فقط... یخاص و مهم زی! چیب شِرِک شدگربه هیشب -

 گفتم:و  دمیمبون حرفش پر یطاقت یب با

 ؟یفقط چ -

 بهم درخواست ازدواج داد. -

 زدم. غیج بلند

 هم مهمه! یلیهم خاصه، خ یلیخ ست؟ین یخاص زیچ نیا ی! لعنت؟یچ -

تا  ایمهمه، فقط خواستم سر به سرت بزارم. ب یلینکش. معلومه که خ غیخب بابا، حاال ج یلیخ -

 .میکردن دیخر لیطو یکه هنوز اول جاده یاریکمکت کنم لباست رو درب

 گفتم: طونیش



 

 

140 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفائیهدیه 

تا ابد پا بر جا  سلیو باند آد میشیم ایدن یهایجار نیخودمون بمونه؛ اما ما بهتر نیحاال ب -

 .مونهیم

هاش رو دور ک*م*رم انداخت و . بعد دستدیکرد و دستش تو سرم کوب دنیشروع به خند بلند

 داد و آروم گفت: هیم تکسرش رو به شونه

 یکه حاظر بشه پا به پا یجذبش شدم. مرد دمش،یکه د یاول یلحظه دروغ چرا، از همون -

بره و معرفت رو به حد اعال برسونه، معلومه  دیترس و ترد یادوستش که نه، برادرش بدون ذره

شماره و از شانس خوب اما وجودشون انگشت ست؛ین ایدن یمردها تو نیاز ا گمیمرده. نم یلیخ

که با معرفت و وفا،  شنیم دایپ ییکم کسا ،یدونیها متعلق به ما هستن. ماز اون ما دو تا

 داده باشن. یو دست دوست یرگ برادر یطورنیا

با کمکش  نکهیپشت لباسم شد. بعد از ا یبعد آروم ازم جدا شد و مشغول باز کردن بندها و

که  طورنیم و هر دو هملباسش کمک کرد ضیکردم، برگشتم و بهش تو تعو ضیلباسم رو تعو

 .میاومد رونیاز سالن رختکن ب میدستمون گرفته بود یها رو تولباس

و هر دو لبخند  ستادیهم کنارم ا نایبازوش گذاشتم. آدر ریرفتم و دست گچ گرفتم رو ز کایها کنار

 .دیمون، خندخنده دنیکه آشوب با د میزد

از  یقراره باند خوب ندهیو در آ دیبود یراضلبخند مکش مرگ ماتون معلومه از لباس  نیاز هم -

 .دیبد لیرو تشک هایجار

نگاه کردم که اخم  کای. به هامیحساب کردن لباس رفت یبرا زیو کنار م میدیخجالت همه خند یب

 زل زده بودن. دلهره وجودم رو پر کرد. رونیکرده بود و با آشوب به ب یدیشد

 شده؟ یزی! آشوب! چکایها -

 زمان گفتن:به هم انداختن و هم ینگاه

 نشده. یزینه چ-

که زد، معلوم شد که اون هم باور نکرده.  ینگاه کردم. با پلک نایرو باور نکردم و به آدر حرفشون

 حد آشفته کرده؟ نیپسرها رو تا ا یذهنم چرخ زد. چ یتو یسوال
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و  نایو آدر کای. جدال هامکردیامروز رو مرور م عیبود و وقا رونیبه ب نیماش یشهیاز ش نگاهم

 یسفره دیها رو حساب کرد، خرآشوب سر حساب کردن که دست آخر آشوب برنده شد و لباس

 دش،یدیم یوقت رفتیدرست شده بود و دل آدم ضعف م یاروزهیو ف دیعقدم که از ساتن سف

 ادیو پسرها رو در آورده بود، حجم ز نایآدر یلباس خواب که خنده دنیسر خر دمیخجالت شد

و لباس توب خونه که شامل تاپ و شلوار  یو کفش و لباس مجلس یمانتو و شلوار و شال و روسر

 خوامیرو م قدرنیکه سر تک به تکشون حرص خوردم که آخه ا شدیو شلوارک م شرتیو ت

 نایو آدر کایدست آشوب و ها یندادن و انبوه لباس بود که تو تیکدومشون اهم چیکار؛ اما ه یچ

ها هم و اون دمیکش ییصدایب غیاتاق پرو رفتم و سر هر کدوم ج یاز صد بار تو شتری. بدمیدیم

تُک پا  هیرو  نایپسرها آدر یبهونه برا یکه باعث شد با کل مونیباز ی. مامور مخفدنیفقط خند

رو بخره و بماند که پسرها چقدر کنجکاو شدن که بدونن  خوامیکه م یزیبفرستم تا چ یتا عطار

 .مینگفت یچیو الم تا کام ه میلبخند شرور زد هی نایاما من و آدر ه؛یچ

 یقیشون لبخند عمو بازتاب شدیهام رد مچشم یکه گذرونده بودم، از جلو یلحظات نیا یهمه

زد و  میبه خوش یقیعم شیو آشوب ن کایهام نگاه امروز هامرور لحظه ونیهام بود. مل*ب یرو

 بده. یباعث شد لبخندم محو بشه و جاش رو به نگران

 !سلیآ -

 و بهش نگاه کردم. دمیاز جا پر کایها یصدا با

 جانم؟ -

 .یفکر یو تو یسکوت کرد میزد رونیکه از پاساژ ب یشده؟ از وقت یزیچ -

 .دمیکش یقیعم آه

 نیکه با شما گذروندم، بهتر یلحظات کا،یها یدونیفکرم مشغوله. م کمینشده،  یزینه چ -

. ترسمیم یلیخ قتشیداشتم، و حق ییو تنها یاهیاون همه س ونیعمرم م یبود که تو یلحظات

شاد باشه که درش هستم،  یحباب زندگ هی نیا ترسمیکه با هم بودنمون کوتاه باشه، م ترسمیم

ما رو از هم جدا  یکه زندگ ترسمیم نم،یبب هامیکسیب ونیو دوباره خودم رو م ترکهب ترسمیم

 کنه.
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 دیمن رو به سمت خودش کش عی. مهلت نداد و سرستادیرو کم کرد و کنار جاده ا نیماش سرعت

 و م*حکم بغلم کرد. کنار گوشم زمزمه کرد:

رو هرگز تو  ذازمیرو به ساز با هم بودنمون برقصونم؛ اما نم یعمرا اجازه بدم! شده باشه زندگ -

 ره،یپذیرو نم ییمن جدا دیمن عمل کنه و عقا دیالشعاع عقامجبوره تحت یاز من جدا کنه. زندگ

 یتو و گذشته نیب خوامیمن م سلی. آیشیمسائل م نیباشه که نگران ا یبار نیآخر نیا

 تو خوامیکنم، م جادیفاصله ا یکه توب گذشته داشت یاوقفهیب یهاوترس هایو نگران زیانگغم

چون  ؛یباش یچینگران ه گهید خوامیبرسونم. نم یشون کردنطقه خفه یکه تو ییرو به آرزوها

 هستم تا مشکالت رو سر و سامون بدم. شهیمن هم

 یگوش یصفحه یبه صدا دراومد و اسم آشوب رو شیاز آغوشش جدام کرد. گوش آروم

مخصوصش گذاشت.  یجا یرو تو یبلندگو گذاشت و گوش یکرد. جواب داد و رو ییخودنما

 .دیچیپ نیماش یآشوب تو یرو روشن کرد و شروع به حرکت کرد. صدا نیماش

 ؟یستادیشده؟ چرا ا یزیچ کایها -

 .زدمینگران کرده، داشتم باهاش حرف م ندهیرو نسبت به آ سلیآ رینشده. اتفاقات اخ یزینه چ -

 راتییتغ نیتا ا میهست نجایما ا سل،یو ما آ رهییدائم درحال تغ یعنی ره،یمتغ یزندگ یبابا آبج یا -

و همه  شهیپس به ما اعتماد کن؛ چون ما هم م،یوجه ممکن امن و راحت کن نیرو برات به بهتر

 .یراحت به ما واگذار کن الیباخ یتونیرو م هاتیو نگران میجا کنارت هست

 و گفتم: دمیخند هیگر ونیافتادم و م هیشون به گرهمه محبت نیا از

 .دیکن تمیتا حما دیکه همه جوره هست ی! مرسیمرس -

کمتر شده بود؛ اما  یلیخ میرو قطع کرد. نگران یو آشوب گوش دنیخند یبا شاد کایو ها آشوب

بتراشه.  لیدل البداههیکنه و ف یسازهیها فرضاون نگاه یبرا تونستینرفته بود. ذهنم نم نیاز ب

که  ردمو از ته دل آرزو ک دادیکه باهم رد و بدل کردن خبر طعم تلخ اتفاقات بد رو م یاون نگاه

 رو ندارم. گهید یکیکه طاقت از دست دادن  رهیرو نگ مونیخاکستر اون اتفاقات دامن زندگ

 ؟یمگه بازم نگران سلیآ -

 نگاه کردم. بهش



 

 

143 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفائیهدیه 

. هر دین با هم رد و بدل کردمزو یبود که تو یاون نگاه مجهول مینگران یاصل لیراستش دل -

چون جنس نگاهت به  ؛یکم کن میاز نگران یتونینم ،یکن هیاون نگاه رو توج یچقدر هم که بخوا

 .شناسمیاتفاقات در راه رو م

 به رو به رو بود گفت: رهیکه نگاهش خ طورنیو هم دیکش یقیعم نفس

 تیکه از نگران ستین یزیچ یشنویکه م یزیچون چ ؛ینپرس یزیفعال چ خوامیازت م سلیآ -

 .کنهیترس رو هم به وجودت اضافه م ،یکم کنه، بلکه عالوه بر نگران

 د؛یفهم دیرو نبا زیها همه چوقت یبعض گـه،یدرست م دیحق بود پس سکوت کردم. شا حرفش

 و گفتم: دمیکش یقیآرامش داره. نفس عم دنشیچون نفهم

براش  یحلراه هیخودت  دونمین بهت اعتماد دارم و مچو کنم؛یرو دفن م مینگران کا،یباشه ها -

به  تیزندگ یرو خوامیازت م یکه تو راهه چقدره؛ ول یاعمق فاجعه دونمی. من نمیکنیم دایپ

و لبخندم نگاه  یالیخی. به بستمین میقد سلیاون آ گهی! من دکای. هاینکن سکیعنوان ر چیه

از دستتون بدم؛ چون روح من  تونمیکالبد خندان دارم. نم هی یِ رو تو یروح زخم هینکن، من 

مرگ به استقبالم  یو فرشته پاشهیزخم از هم م نینداره و با آخر شتریب یهازخم یجا گهید

 .ادیم

 دستم گذاشت و گفت: یرو رو دستش

کننده نزن؛ چون  دیناام یهاحرف گهیباارزشه. د یلیبرام خ یکه بهم اعتماد دار نیهم س،یه -

 شه،یم ترکیدور شدن ازت، بهت نزد یخطر به جا نمیو اگر بب جنگمیم تونمیخانواده تا م یبرا

 .دمیو هرگز از دستت نم کنمیشکست رو قبول نم شم،یم والیاون وقته که ه

هاش رد کردم و دستش رو انگشت نیهام رو از بزدم و انگشت یبرام سند بود. لبخند حرفش

کشش بدم و  خواستمیحرف نزدم؛ چون نم یکالم الیبه و دنیتا رس گهیدستم گرفتم. د یتو

 ش کنم.کالفه

 زیچ هیچشم حرکت  یرو زد و تا درها باز شد از گوشه موتیر کایها الیبه و دنیمحض رس به

 چیسرم رو چرخوندم و نگاه کردم؛ اما ه عیو سر دمیحس کردم. ترس الیو رونیرو ب یاهیس

دادم. صد  رونیب یهام رو باال انداختم و نفسم رو با آسودگ. شونهشدینم دهینبود و د یزیچ
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 اد،یباال ب تونهیکه گربه نم زینوک ت یهالهیم نیگربه بوده. خب با ا ایشدم،  یاالتیخ ایدرصد 

 شدم. یاالتیخ یعنیپس همون مورد اوله که 

 یازهیو آشوب کنارم اومدن. خم نایدم. آدربه بدنم دا یقیشدم و کش و قوس عم ادهیپ نیماش از

 که همه رو به خنده انداخت، با اعتراض گفتم: دمیکش یقیعم

 !گهید دید؟شدیمگه شما خسته نشد گه،ید ادی! خب خوابم مه؟یچ -

 گفت: طنتیدستش رو پشت ک*م*رم گذاشت و با ش آشوب

 گهیدلت بخواب که از فردا فکر نکنم د ریجون، برو س ی! برو آبجگهید گـهیبابا راست م یا -

 .یاجازه بده بخواب کایها

 یاو آشوب چنان قهقهه نایگرد شد و هجوم خ*ون رو به صورتم حس کردم. آدر هامچشم

شانس آورده بودن. خدا خوب در و تخته رو با هم جور کرده!  شدیکه گلوشون پاره نم زدنیم

 خونه. نیا یپسرها دنیاز خودشون نشون م دیجد یرو هیشده ها، هر روز  ایحیآشوب چه ب

بود و  دهیل*بش رو به دندون کش یگوشه نم،ینگاه کردم تا واکنشش رو بب کایبه ها یرچشمیز

 افتاد به حرف اومد. کای. آشوب تا نگاهش به نگاه هاکردیآشوب رو نگاه م یشاک

کنم تا فردا شب که  یسازنهیزم خوامیم ره،یمن خ تیشد. آقا ن نیخشمگ کایاوه اوه، آقا ها -

 هول نشه. هوی یرفت یآبج شیپ

 با تشر صداش زد. کایها

 .گهیآشوب! بسه د -

و  دیاسمش بدتر از خنده پوک دنیبا شن برد،یحساب نم کایموارد از ها نیا یچون آشوب تو و

 یگوشه شروع به خنده کردم و از زیهاشون منم رشروع به خنده کردن. با خنده نایهمراه آدر

 یهایشوخ نی. خدا امشب رو با اخندهیدهنشه و داره م یهم دستش رو کایکه ها دمیچشم د

 بگذرونه. ریآشوب به خ

و نفسمون رو با  میها ولو شدمبل یرو بیو به ترت میرفت الیو دوش به دوش هم داخل و همراه

انجام  یداخل آشپزخونه رفت، حاال برا میکه مستق کایاز ها ریالبته به غ م،یداد رونیب یخستگ

 .دونهیخدا م ،یچه کار
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 مون پاره شد.چرت کایها یکه با صدا میزدیچرت م میخمـار شده بود و داشت هامونچشم

 خواب. یحاال زوده برا د،یبلند ش -

بود، دستش بود.  وانیچند تا ل یکه حاو ینیس هیو  ومدیبه سمتمون م یکه جد مینگاه کرد بهش

 جلومون گذاشت. یاشهیش زیم یرو رو ینیارم نشست و سکن

بلند شد و به  کای. هامیدیکش یقینفس عم بیبه ترت د،یچیپ هامونینیب ریکه ز نویکاپوچ یبو

که عکس خرس کوچولو روش بود رو گرفتم و با ل*ذت  یکیسرام وانیداد. ل وانیل هیهرکدوممون 

مقدار شکر  هیبا  کایمخلوط شده بود و ها دوین ریقُلُپ ازش خوردم. طعم خوب قهوه که با ش کی

 و سرحالم کرد. دیچیزبونم پ ریکرده بود، ز شیقاط

 کردم و گفتم: کایتو ذهنم اومد، رو به ها هوی یسوال هی

 راژوره. یم خونهمنم شناسنامه شه،یعقد که بدون شناسنامه نم کا،یها، ها گمیم -

 زد و گفت: یلبخند

 جا،نیکه آوردمت ا یهمون روز یرو انجام بدم؟ فردا یکار ینگرندهیمن بدون آ یدید یک -

راژور شدن و بعد  یوارد خونه یافراد هیافرادم رو فرستادم که مراقب باشن و بهم خبر دادن که 

سطل آشغال  هی یاون رو تو قهیخارج شدن و بعد از چند دق یمشک کیپالست هیبا  قهیاز چند دق

که  دمیبازش کردم، د ی. وقتارنشیر انداختن. خالصه به افرادم گفتم که بوسط شه رگبز

که به خاطر تو بازخواست  خواستنیبودن نم یها هم هر کت توشه. اونهات و شناسنامهلباس

رو  تیاما شناسنامه و کارت مل خوردن؛یبه د*ر*د نم گهیهات رو انداختم؛ چون دبشن. لباس

 برداشتم.

 ر.خب خدا رو شک -

نذاشت. با تعجب  کایبدم؛ اما ها هیگذاشتم، خواستم سرم رو به مبل تک ینیس یرو تو یخال وانیل

زد و شالم رو از سرم برداشت. کش موم رو از دور موهام بازکرد، موهام  ینگاهش کردم، لبخند

 ختهیمبل ر یموهام رو یکه انتها یکردن، جور دایمبل ادامه پ یشدن و تا رو ریمثل آبشار سراز

 بود.
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پاهاش گذاشت، بعد  یکه به طرفش خم شدم، سرم رو رو یو زمان دیآروم دستم رو کش کایها

مبل گذاشت. صاف نشست و آروم شروع به نوازش موهام کرد. سر  یخم شد و پام رو رو

هاش نوازش یم کرد و به واسطهاحاطه ی. خستگکردیانگشتاش تار به تار موهام رو طواف م

 رفتم. وابشد و به خهام گرم چشم

 ممیمال شیبسته کرده بودن، آرا ونِینگاه کردم. موهام رو شن نهیآ یو تو دمیبه لباسم کش یدست

با  کرد،یم ییخودنما یرنگ براقم بدجور ییصورتم رو قشنگ کرده بود و رژ ل*ب آلبالو یلیخ

 نیینگاه کردم. پالباسم با ذوق  یرو یهالیو اکل هانیو به بازتاب درخشان نگ دمیذوق چرخ

بودن با ل*ذت  نیپاشنه بلندم که سر تا سر نگ یعروسک یهارو باالتر آوردم و به کفش اسملب

 نگاه کردم.

. کردیبود و نگاهم م ستادهیچهارچوب در ا یبا لبخند تو کایباز شدن در برگشتم، ها یصدا با

 وجودم رو پر کرد و گفتم: طنتی. شدیرو ب*و*س میشونیآروم سمتم اومد و پ

 دسته گلم کجاست؟ کایآقا ها یآها -

. میاومد نییها پا. باهم از پلهمیزد رونیو با هم از اتاق ب دینگفت و با لبخند دستم رو کش یزیچ

 نای. آدرکردنیبودن و به ما نگاه م ستادهیافتاد که با لبخند کنار هم ا ناینگاهم به آشوب و آدر

 نینگ زتل پر ا هیبود و  ختهیساده ر یلیبلندش رو اطرافش خ یود، موهاخوشگل شده ب یلیخ

اون کت و شلوار و  یآشوب بود که تو یهاش دور بازو. دستکردیم ییموهاش خودنما یتو

 جذاب شده بود. یلیخ نایرنگ لباس آدرکروات هم

 . با لبخند گفتم:ستادنیو آشوب رو به رومون ا نایو آدر میکنار سفره عقد نشست یصندل یرو

 .دهیبرام دسته گل نخر کایها ست،یقبول ن -

هام هاش به دستم اشاره کرد. به دستنداشت. با چشم یدفعه لبخند نیبهش نگاه کردم. ا و

سرم رو بلند کردم و به آشوب  دهیترس یمشک ونیبا پاپ لیدسته گل گال هی دنینگاه کردم و با د

و  کردیم ییشون خودنماقلب یعقد افتاده بودن. سوراخ تو یسفره ینگاه کردم که رو نایو آدر

 ستادمینگاه کردم، نبود. ا کایزدم و به ها غیکرده بود. ج نیعقد رو رنگ یاز خ*ون سفره ییایدر
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 جادیرو ا یش سوراخ بزرگ*نهیسرش و س* یتو ریت هیافتاده بود و  نیزم یکه رو دنشیو با د

 .دمیزدم و از خواب پر یبلند غیکرده بود، ج

. در با شدت باز شد و کردمیهمون خواب احساس م یو خودم رو تو زدمیم غیطور مداوم ج به

 چهارچوب در قرار گرفتن. یتو نایو آشوب و پشت سرش آدر کایها

که  دمیرو د نای. آدرزدمیم غی. هنوز داشتم جدیبغلش کش یکنارم اومد و من رو تو عیسر کایها

م احساس کردم. به خودم گونه یرو رو یجدا کرد و بعد سوزش کایکنارم اومد و من رو از ها

 کردم. هیرو ب*غ*ل کردم و با شدت شروع به گر کایها عیاومدم، سر

جدا  کایآشوب از ها یکالفه یبا صدا یول کردم؛یم هیگر وقفهیبود که ب قهیچند دق دونمینم

 شدم.

 حد آشفته کرده؟ نیتو رو تا ا یچ ،یبابا آبج یا -

 نگاه کردم و گفتم: یبا بدبخت بهشون

 نداشته باشه. یکه محالِ ممکنه که برامون بدبخت دمید یخواب ساده، خواب هی. نه دمیخواب د -

کنارم اومد و من رو  عیسر ناینگفتن؛ اما آدر یزیدوباره به هم نگاه کردن و چ کایو ها آشوب

 ب*غ*ل کرد.

 بد به دلت راه نده. سل،یآ ستین یزیچ -

 .دوارمیام نا،ینباشه آدر یزیچ دوارمیام -

 هم گفت: نیو در همون ح دیکش رونیپسرها رو گرفت و تا ب راهنیپ یگوشه نایآدر

 .میدار شیرو در پ یمهم یلیاستراحت کنه؛ چون فردا روز خ سلیآ میخب پسرها بهتره بزار -

نفس همش رو سر  کیو  ختم،یآب ر وانیل یدراز کردم و از پارچ تو یروبه طرف عسل دستم

که در  یکردم به روز خوب یهم گذاشتم، سع یهام رو روو چشم دمیتخت دراز کش ی. رودمیکش

 بار با آرامش به خواب رفتم. نیدارم فکر کنم و موفق هم شدم، ا شیپ

گرفته که حاصل از خواب  یم. با صداهام رو باز کردچشم دادیتکونم م رحمانهیکه ب یدست با

 بود گفتم:

 !؟یریگیاز ماست کره م یمگه دار ؟یخواب من رو به قتل برسون یتو یخوایم ؟یچته روان -
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 کودن جون؟ ستیببند فک رو، مگه امروز روز عقدت ن -

 تخت نشستم. یبلند شدم و رو عیگرد شد و سر هامچشم

 ؟ینکرد داریکارت نکنه. چرا من رو زودتر ب یخدا بگم چ -

 شتریم ب. از نگاهش به خنده افتادم. با خندهکردینگاهم م نیهاش نگاه کردم که سنگچشم به

 حموم هلم داد و گفت: یتو د،یاعصابش خورد شد و دستم رو کش

 .رسهیم گهیحموم کن؛ چون عاقد تا دو ساعت د عیسر دنیهرهر خند یبه جا -

 کجان؟ پسرها -

. خواست تو رو هم ببره؛ اما بهش گفتم که خودم شگاهیرو با زور و اجبار برد آرا کایآشوب ها -

 .کنمیوجه ممکن خوشگلت م نیبه بهتر

 .دمیفهم یاوک -

و با  دمیکش کیو آب رو باز کردم، دور دستم پالست دمیکش رونیهام رو از تنم بلباس عیسر

 ه حموم کردن کردم.و شروع ب ستادمیدوش ا ریز ینگران

 یها. من رو از آدمترسوندیاز امروز م شتریو من رو ب رفتیذهنم رژه م یتو شبید خواب

ذهنم رژه  یتو نای. حرف آدرترسوندیکردن م زیدندون ت میخوشبخت یکه برا یصفتطانیش

گذشته  گفت،یما هستن. درست هم م یگذشتهیواقع یهاطانیش گفتیم شهیکه هم رفتیم

 .دادیالشعاع قرار مرو تحت ندهیرحمانه آیب طانیمثل ش یگاه

که به در خورد از فکر  یابا ذهن مشغول در حال حموم کردن بودم؛ اما با تقه قهیچند دق دونمینم

 اومدم. رونیب

 بله؟ -

حاال تو هم  م،یهم وقت ندار یجورنی. ما همیحمام کن عیبله و بال، خوبه بهت گفتم سر -

 .ایحمام ب یکن و سر سفره هم با حو*له یبازمونده رو آب یباق یهاساعت

 غرغرهاش به خنده افتادم و گفتم: از

 باشه بابا اومدم. -
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. تا از حمام دمیچیآب رو بستم و حو*له رو دورم پ عیش سردوباره یاز غرغرها یریجلوگ یبرا

سشوار  عینشوندم. سر شیآرا زیم یجلو یِصندل یو رو دیدستم رو کش عیسر نایزدم، آدر رونیب

ل*ب  ریو ز دیکشیموهام شونه م یموهام شد. با حرص تو دنیرو باز کرد و مشغول سشوار کش

 کردم و با خنده گفتم: زیهام رو ر. از د*ر*د چشمکردیزمزمه م رو یزیچ هی

 یدارم، هنوز موها نکن. من آرزو شهیشدم، تو رو خدا موهام رو از ر داریب ریغ*لط کردم د یآد -

 .خوامیبلندم رو م

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

جشن  خوامیاز قلم افتاده باشه. م یزیروز بزرگ چ نیا یکه تو خوامیو نم هیامروز روز مهم -

 نحو انجام بشه. نیامروز به بهتر

 نکن. تیاذ قدرنیخودت رو ا نا،یآدر دونمیم -

آورد. کنارم  رونیسراغ کمدم رفت و لباسم رو ب عیزد و دستم رو گرفت و بلندم کرد. سر یلبخند

آورد و  رونیب ریمخصوص لبـاس ز کیرنگ ساتن رو از پالست یکرم یاصل یکهیاومد و دو ت

 شدم. دنشونیمشغول پوش عیدستم داد. پشتش رو بهم کرد و من سر

 یشت لباسم رو س*فت کرد و دوباره من رو رولباس رو تنم کرد، بند پ عیسر دمشونیپوش تا

نبود که  دیبع کردمیکردم؛ چون اگه اعتراض م یباهاش همکار یحرف چینشوند. بدون ه یصندل

 دفنم کنه. جانیهم

هام رو به هاش، بدنم شل شد و چشمدرست کردن موهام شد و منم با حرکت دست مشغول

 .دمیاز خواب پر دیسرم کوب یتو نایکه آدر یبسته شدن بود که با دست

 موهات گند بزنم. یتو یباش تا باعث نش داری! خواهشاً االن رو ب؟یدیکم خواب -

 کردیمدل باز و بسته م ونِیکه موهام رو شن نایبه حرکت دست آدر نهیآ یبود و تو دهیپر خوابم

صورتم اومد  دوست داشتم. تا کارش با موهام تمام شد، سراغ یلیشدم، مدل موهام رو خ رهیخ

 کردن صورتم شد. شیو مشغول آرا

درست  یهیاستفاده کرد که زاو لریبا ظرافت از کانتور و کانس یلیکم زد و خ یلیپودر رو خ کرم

و درآخر  یو مشک یکرم یهانازک و استفاده از رنگ مهی. خط چشم ندیکشیصورتم رو به رخ م
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 یو باال مینیب یچشمم و رو یها. کنارهدیکشیدرشتم رو به رخ م یهاچشم ،یمژه مصنوع

رسوند و با  انیزد. کارش رو با رژلب براق قرمز به پا تریالیل*بم رو ها یهام و درآخر باالگونه

 شد. رهیخ نهیآ یبه فرد تو نیتحس

با ذوق  نایداشت. آدر یبرام تازگ یلیخ نهیآ یدختر تو نیشناختم و ا یهم خودم رو نم خودم

 :گفتیمو  کردینگاهم م

 ساختم ها! دستم د*ر*د نکنه. ییجون چه هلو یا -

 گرفت. مخنده

 دستت د*ر*د نکنه. -

 و گفت: دیصورتم رو ب*و*س یم گذاشت و با کج کردن صورتش کنارهشونه یرو رو سرش

 دونمیببره. م نیرو از ب میدیرو که کش ییتمام دردها تونستیم ییبایز نیتو با ا دنیفقط د -

 هیتیجنا نیبدتر کیتار یگذشته هیمرور کردن خاطرات 

. به تمام میکنیها فکر مکه به گذشته هیبار نیآخر نیدر حق خودش بکنه؛ اما ا تونهیآدم م هی که

 .هاییو تنها هایکسیو د*ر*دها، به اون ب هایاون سخت

 باره. نیآره، آخر -

 .دیو خند ستادیا عیسر

 نشده. مونیبه خودم بدم تا آشوب از انتخاب کردنم پش یساسحال ا هیخب منم برم  -

هام که کنار شدم. از جا بلند شدم و به سمت کفش رهیو به رفتنش از اتاق خ دمیخند همراهش

و  دمشونیپوش عیآوردم. سر رونیرو ب دمیسف یهاتخت بود رفتم. در جعبه رو باز کردم و کفش

 زدم. ونیو پاپ دمیچیکه بهش وصل شده بود رو به دور ساق پام پ یربان ساتن پهن

پر از  ونیپاپ هیکفش  یبود و جلو نیکفشم پر از نگ یشدم. پاشنه رهیهام خو به کفش ستادمیا

 ها بود.کفشم گرد بود و مثل کفش پرنسس یبود، جلو نینگ هیکه وسطش  خوردیم لیاکل

 ستادمیکه گرفتم ا یاجهیدور خودم شدم. با سرگ دنیرخدخترانم بهم غلبه کرد و مشغول چ یخو

 و شروع به خنده کردم.
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 کاست؛یکه ها دمیفهم دیچیاتاق پ یکه تو ییهاقدم یو با صدا دمیباز شدن در رو شن یصدا

و سرش  دیچیدستش رو دور شکمم پ تیو در نها شدیم ترکیاما برنگشتم. هر لحظه بهم نزد

و آروم ازش جدا شدم و برگشتم. با  دی. دلم لرزدیکش یقیگر*دنم فرو کرد و نفس عم یرو تو

هام ل*ب یبه قرمز رهیاون و نگاه اون خ یستالیکر یهابه چشم رهینگاه من خ ،جا خورد دنمید

 بود.

 میشونیپ یهاش روهام رو بستم؛ اما با حس ل*بکرد. چشم کیسرش رو بهم نزد آروم

زد و  یلبخند دنمیشدم. آروم ازم جدا شد و با د رهیردم و به گ*ردنش خهام رو باز کچشم

 گفت:

 هنوز نه. -

و قرمز  یرز صورت یهاخوش گل یهام گذاشت. بودست یرو بلند کرد و دسته گلم رو تو دستش

 بکشم. یقیکه باعث شد نفس عم دیچیپ مینیب یو گل نرگس تو

 یاز موها یشده بود. کم یعال یبا کروات کرم یمشک راهنیو پ یتو اون کت و شلوار مشک کایها

 ساخته بودن. یونانی یبایمرد ز هیمثل  یسیبودن و از اون تند ختهیر شیشونیلختش رو پ

قدم با . هممیزد رونیرو کج کرد، دستم رو دور بازوش حلقه کردم و همراه هم از اتاق ب دستش

 یهارد که معلوم بود تا چشمش به ظرفرو شکار ک نای. نگاهم آدرمیاومد نییها پاهم از پله

خورده نتونسته خودش رو کنترل کنه و حاال با اون ظاهر دلربا با اون ظرف  خچالیتو  پسیچ

 یلیبودن. موهاش رو خ پسیو با هم مشغول خوردن چ ستادهیکنار آشوب ا پسیپر از چ یکیسرام

 دیدرخشیاون رژ قرمزش بدجور م و میمال شیرو فر کرده بود و آرا نشییساده رها کرده بود و پا

با  یمشغول خودش کرده بود. آشوب هم کت و شلوار و کفش مشک یو چشم آشوب رو بدجور

جذاب  یهاش پخش شده بودن بدجورو چشم یشونیپ یکه رو ییو موها یمو کروات کر راهنیپ

 شده بود.

 میدی. تا رسمیو کنارشون رفت میکرد یپله رو ط نیشدن. آخر رهیما با لبخند بهمون خ دنید با

 آشوب گفت:
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طالع شما با هم ادغام  دونستمیمن از همون اول هم م د؟یآخرم قسمت هم شد یدیآخ آخ، د -

 نداره. ییجوره قصد جدا چیشده و ه

 و گفت: دیبعد من رو تو بغلش کش و

خوبم  یآبج و هم زن داداش گلم. یزمیهم خواهر عز ،یمن یبرا بیعج یخانواده هیحاال تو  -

 هیکه بق یزینه اون چ رو باور کن، گـهیکه قلبت م یزیداشته باش. چ ادیرو به  زیچ هی شهیهم

 انتخاب رو برات کرده. نیباور کن که بهتر کا،یها گـهی. اگه قلبت مگنیم

ها رو براق کرده اشک اون یکه حلقه ییهابا چشم نایدفعه آدر نیاز خودش جدام کرد و ا آروم

 بودن من رو ب*غ*ل کرد و زمزمه کرد:

 ،یرو داشته باش یزندگ نیو بهتر یهرگز به عشقت شک نکن یزندگ یتو دوارمیام نم،یبهتر -

 من هم کنارت هستم. یعنی تیگرچه جار

از خودش جدام کرد  نایبودن. آدر دهیچون پسرها هم صداش رو شن میدی. همه خنددیبعد خند و

با تور موهام برگشت. به  قهیها رفت و بعد از چند دقو به آشوب اشاره کرد. آشوب به سمت مبل

 ارهاش نوبود و کناره یتور بلند که کرم نایموهام نذاشتم. آدر یرفته بود که تورم رو رو ادمیکل 

پشت موهام، محکمش  یرو دارنینگ یرهیگ هیبا شکل گل بود رو از آشوب گرفت و با  یتور

 کرد.

 .میحاج آقا برگشت یصدا با

 م؟یکن یتا نکاح رو جار انیعروس و داماد قصد ندارن ب -

 بلند گفت: آشوب

 خدمتتون. انیاومدن حاج آقا، االن م -

اون رو  نایآدر بایعقدم بود که چقدر ز یبه سفره رهی. نگاهم خمیهم تا کنار سفره عقد رفت همراه

 دمیفهم نایآدر یهم بودن که با اشاره گهیو دو تا دختر د مینشست یصندل ی. روکرده بود نیزاید

 قند شد. دنییمشغول سا نایسرم اومدن. تور رو گرفتن و آدر یگرفتن تور باال یبرا

 شما... ایمقدم آ یتهران سلی. خانوم آمیخب، بسم اللّه الرحمن الرح -

 بله! -
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 کنار گوشم زمزمه کرد: نایبه خنده افتادن و آدر همه

 .یدادیبعد از سه بار گفتن جواب م دیمن با زیعز -

 !کنه؟یم یبابا چه فرق یا -

 دفعه حاج آقا مداخله کرد و گفت: نیا

 هیمهر طی. پس با شرادیشناسیخوب م یلیرو خ گهیشما همد داستیکه از ظواهر امر پ طورنیا -

هم بله رو  االصلیتهران کایها یباشه. فقط آقا یشکلم گهیفکر نکنم د د،یدار ییهم آشنا رهیو غ

 .مونهیو فقط امضاها م شهیبگن، کار تموم م

 گفت: عیحرف حاج آقا تموم نشده، سر کایها

 بله. -

به ده  بیپاهامون گذاشت و بعد از قر یرو رو یو دفتر بزرگ دینفر خند نیدفعه حاج آقا اول نیا

مرد با ماسک جوکر وارد  نیتا امضا، تا حاج آقا خواست دفتر رو برداره، در با شدت باز شد و چند

 کردن. کیشدن و با مسلسل شروع به شل

انداختن و خودشون از  نیزم یو آشوب ما رو رو کای. هامیزدن کرد غیشروع به ج نایو آدر من

 یکردن. به معنا کیوردن و شروع به شلآ رونیرو ب شونیانقره یهاهاشون کلتپشت کت

افتاده بودن.  نیزم یآلود روخ*ون چارهیجنگ شده بود، حاج آقا و اون دو تا دختر ب دونیم یواقع

 اتفاقات رو باور کنم. نیا تونستمیو نم کردمیم هیبا بهت گر

 ا داد زد:رو به م کای. هاکردنیم کیو با اخم مدام شل یخورد که جد کایبه آشوب و ها نگاهم

 .واریسمت د دیبر -

. میدیلرزیرو گرفتم. هر دو از ترس م نای. دست آدرمیستادیو ا میرفت واریسمت د زیخ*نهی*س

سکوت  قهیکنارمون اومدن و مشغول عوض کردن خشاب شدن. چند دق عیو آشوب سر کایها

 . آشوب داد زد:دمیشن نیزم یرو رو یزیخوردن چ زیل یشد و بعد صدا

 ها!مروت یدودزا انداختن ب -
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شده.  یچ دمیفهم اومدیم رونیکه از اون دود ب یشئ فلز دنیبا د یول دم؛یرو نفهم منظورش

احساس کردم و از ترس  مقهیشق یرو رو یزیچ یکل خونه پر از دود شد. سرد قهیبعد از چند دق

 .دیکش غیج نایو آدر دنیداد کش دنشیپشتمه؛ اما پسرها با د یچ دمیدیشد. نم دتریشد مهیگر

 کنار گوشم داد زد: یدارزنگ یصدا

 .زمیریم نیزم یخوشگله رو رو نیمغز ا دیاگر تکون بخور -

 گفت: کایداد زدن و ها پسرها

کس نتونه  چیکه ه کنمیم تکهیت کهیبا چاقو ت یبهش برسه جور یبیآس نیتراگر کوچک -

 بشناسدت.

 رو صدا زدم: کایزدم و ها غی. با ترس جدمیرو شنماشه  دنیکش یپوزخند زد و صدا مرد

 !کایها -

 باشه! ،یباشه لعنت -

که به سرشون زدن،  یامرد سه نفر پشتشون اومد و با ضربه یرو انداختن و با اشاره هاشونکلت

 کردن. هوشیرو ب نایپسرها و آدر

شدم که لگدمال  رهیعقدم خ یبرگشتم و به سفره کردم،ی. تقال مدنیکش رونیرو به سمت ب من

 یسرم ضربه زد و تا زمان یتو یزی. چشدیم دهیشده و پر از خ*ون بود و اطرافش فقط جنازه د

 عقدم بودم. یبه سفره رهیهام بسته شد خکه چشم

 جان؟ سلیآ سل؟یآ -

و  دمیهم کش یهام رو توسرم اخم دنیکش ری. با تزدیکه صدام م دیچیپیگوشم م یتو ییصدا

کردم  یرو ماساژ بدم؛ اما هر کار میشونیهام رو باز کردم. خواستم با دستم پچشم یبه زور ال

 هام حرکت نکرد.دست

خورد که رو به روم  کایهام رو کامل باز کردم و به اطراف نگاه کردم. چشمم به هاترس چشم با

 هاش بسته بود.بود و چشم

 !سلیآ -
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 عیهام سراشک دنیافتادم. با د هیکنارم که آشوب بسته شده بود نگاه کردم و با ترس به گر به

 گفت:

 .یکن دایتا نجات پ میکنیفقط نترس، تمام تالشمون رو م -

 کرد. کایبلند شروع به صدا کردن ها و

 !یشو لعنت داری. بدارشویب کای! هاکایها -

 شوب کردم.نگاه به آ هیو  کاینگاه به ها هیترس  با

 شه؟ینم داریچ... چ... چرا ب... ب -

 شد! داریم*حکم بوده. اِ ب یلیکه به سرش زدن خ یاضربه هاشرفیب -

ما که به ستون  دنیهاش رو باز کرد و با دکه کرد، چشم یانگاه کردم. با ناله کایبه ها عیسر

 هاش کرد.و شروع به تکون دادن دست دیهم کش یهاش رو تواخم میبسته شده بود

 نیجنس ا دونمینداشت. نم یادهیفا یزورها زدم؛ ول نیتالش نکن داداش، منم از ا خودیب -

 ه؟یالمصب از چ یهاطناب

رو شناختم. آشوب بهش نگاه  نایآدر یصدا عیاز سمت راستم اومد که سر یبلند یناله یصدا

 کرد و گفت:

 ؟یخوب نایدآدر-

 .کنهید*ر*د م یلیقط سرم خآره،دف -

و آشوب اومدن  کایوارد اتاق شدن. پنج تاشون سمت ها یکلیدر باز شد و حدود ده تا مرد ه هوی

از مردها به  یکیتا پسرها خواستن شروع به مقاومت کنن  یهاشون رو باز کردن؛ ولو دست

 گذاشت و گفت: مقهیشق یرنگ رو رو ییسمتم اومد و کلت طال

شدن  ختهیصورت فقط باعث ر نیکه در ا دیبر خالف ما انجام بد یکار دینکن یسع خودیب -

 .دیشیدختر م نیخ*ون ا

 حرکت موندن. یو ب دنیکش یقینگاهم نفس عم دنیترس به پسرها نگاه کردم که با د با



 

 

156 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفائیهدیه 

بودن، بستن و شروع به پ*اره کر*دن  زونیکه از سقف آو ییرهایها رو به زنجاون مردها

و آشوب  کایکه شروع به زدن ها یاما زمان دم؛یکارشون رو نفهم نیا لیکردن. اول دل راهنشونیپ

 .میزدن کرد غیشروع به ج نایو همراه آدر دمیکردن فهم

 گهی. دزدنیو آشوب رو م کایها شتریو ب شدنیم کیبدتر ت*ح*ر غمونیج یمردها باصدا اون

 .میبه التماس افتاده بود

فقط  میدیانجام م دیبخوا ی. هر کاردیدوست دار یتو رو جون هر ک دشون،یتو رو خدا نزن -

 .دشونینزن

 رفتن. رونیکه به درخورد، زدن رو تموم کردن و از اتاق ب یاتقه با

اون هم  طور،نیبود. آشوب هم هم یخون کایها ینیو ب یشونیپ یداغون شده بودن. گوشه پسرها

چه مقدار  دونستمید. وضعشون داغون بود، نمبو یخ*ون جار شینیو ب شیشونیپ یاز گوشه

نگاه  کایها یآب یهاهق به چشم. با هقادهیز یلیخ دونستمیاما م شن؛ید*ر*د رو دارن متحمل م

 .دمیغر نشییسر پا دنیانداخت. با د نیینگاهم سرش رو پا دنیبا د کهکردم 

احمق نشو!  هی میوقت تسل چی. هیو خجالت بکش یبش میتسل ی! حق ندارکایخجالت نکش ها -

نره  ادتیبازم دوست دارم.  هانیا یبشه و با همه یطورنیقراره ا دونستمیمن رو، من م نیبب

 .شهیزاده نممشت حروم هی یگرگ هرگز اهل هیو  یگرگ هیبود، تو  یلقبت چ

گاه بهم ن زدیو خشم موج م تیکه توشون قاطع شیآب یهاباال آورد و با چشم عیرو سر سرش

 یکه به زود نیا یعنینگاه  نیبودمش و ا دهیراژور د یبود که خونه یهاش مثل روزکرد. چشم

 ها رو درو کنه.قراره اون

 هییکایاون ها نیکردم. ا نیشدم و نگاهش رو تحس رهیبهش زدم و با شرارت بهش خ یلبخند

. سرم کردیم نمیهاش تحسو با چشم زدیکه عاشقش شدم. به آشوب نگاه کردم که لبخند م

 شده بود. یو خون یرو نداشت، گل هیاول یانداختم و به لباسم نگاه کردم که اون جال نییرو پا

ثابت  رونیب یوحش واناتیح یکه سقفش آب داده بود و صدا مینمور بود یجا هی یرو تو ما

شده  رهیم خبه ینگاه کردم که با نگران نای. به آدرمیپرت و دور افتاده هست یجا هیکه  کردیم

 .ادیب شیپ یبود. از نگاهش منم دگرگون شدم؛ چون هنوز معلوم نبود قراره چ
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 رهیچرخوندم و با ترس به در خ عی. سرم رو سردمیدر رو شن یرهیاومدن دستگ نییپا یصدا

تا نگاهش  کایاما ها شناختمشون؛یوارد اتاق شدن. نم یشدم که باز شد و سه مرد کت و شلوار

ذهنم جرقه زد که باعث شد  یتو یزیچ هویبهشون خورد، شروع به داد زدن و تقال کردن کرد. 

رو به  کایها یباشن که خانواده ییها همون مردا. نکنه اونرهیبگ یجنس نگران کایانگاهم به ه

 قتل رسوندن؟

ها دوخت رو به اون آدمو نگاه پر از شرارتش  ستادیتا نگاهش به من خورد از حرکت ا هوی کایها

 و گفت:

کردم.  داتونیپ نیها دنبالتون بودم؛ اما حاال رو زمآسمون یتو ر،یو مهاجر کب یینورا یبه آقابه -

! آقا نم؟یبیرو دارم م یمن! ک ی! اوه خدادیکه از ترس جرأت ظاهر شدن رو نداشت دینگ یآخ

 گل! نیاشی

 و گفت: دیپر کایحرف ها نیب نیاشی هوی

 نکن. ادیکه ازم خوشت م نیفقط تظاهر به ا اد،ینداره. اگه ازم خوشت نم یتیبرام اهم -

 گفت: کایها

 اد؟یخوشم م -

 شروع به خنده کرد. و

. ستمیهام نمسئول برداشت تو از حرف یول زنم؛یهستم که م ییمن فقط مسئول حرفا یدونیم -

نشناس هستن، که آدم نمک یجور هیها آدم یسر هی نیاشیخدا،  ی! وااقتهیآخه بحث، بحثِ ل

 شده باشن! دهییحالل زا کنهیشک م

 از اون مردها به حرف اومد و گفت: یکی هوی

 .یداد لیخودت خانواده تشک یبرا نمیبیم -

 زاده نباشن!که حروم یرو مالقات کن ییکسا ادیم شیآره خب، کم پ -

 هم رفت و گفت: یمرده تو یهااخم
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نجات  یاز دستت برا یکار چیکه ه یبود عرضهیو ب فیپسر ضع هی دمتیکه د یبار نیآخر -

تر از احمق یو اون مادر احمقت به خاطر تو و اون بابا ،یکردیم هیو گر ومدیت بر نمخانواده

 ر*اب*طه با ما رو رد کرد. شنهادیخودش پ

نار من اومد و ک گهید یکیزدم. اون  یبلند غیصورتش زد. ج یمشت تو هیرفت و  کایکنار ها و

صح*نه داد  نیا دنیو آشوب با د کایموهام رو گرفت و بلندم کرد که از د*ر*د ناله کردم. ها

 م*حکم گفت: کایزدن و غرش کردن. ها یبلند

 تیسالخ یخودم جور یهامو از سرش کم بشه اون وقته که با دست هیاگه  ،یینورا نیبب -

 .یریبم تیو در نها یبش هوشیکه از د*ر*د هزار بار ب کنمیم

 زد. مرد کنار من گفت: کایشکم ها یتو یمشت محکم مهاجر

 دهیکش ریبه زنج وونیجا مثل حچون تو اون اد؛یاز دستت بر نم یکار چیها! هاوه اوه، چه غ*لط -

 گهیخوشگل د هیکه  نمیبیبازه. واو! م بایعروس ز نیل*مس ا یدستم برا جانیو من ا یشد

ش قهیبوده و فاز برادر بودن  کایکه کنار ها یهست یتو متعلق به اون مرد نمی. ببمیدار جانیهم ا

 رو گرفته؟

 آشوب بلند گفت:

 !شرفیدستت بهشون بخوره خونت گ*ردن خودته ب -

 و گفت: دیبلند خند ه،یینورا دمیکه فهم یمرد

. مشونیکشیم ای شنیم یکیبا ما  ایها خوشگل خانوم نیکه ا یدونیم نم،یزر مفت نزن بب -

 ه؟یها نظرتون چخب خوشگل خانوم

 گفتم: ینفر من به حرف اومدم و بدون معطل نیاول

به من بخوره و من رو ل*مس کنه آشغال  کایجز ها یتا بذارم دست رمیبم دمیم حیترج -

 !یع*و*ض

 هم پشت بندش گفت: نایآدر و

 ی. ما متعلق به همون پسرهایزادگنه حروم م،یدیم اقتیل یبه قول دوستم ما شرفمون رو پا -

 زاده.حروم یرهاینه شما پ م،یبا شرافت هست
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عقلتون رو به  دیتا شما بتون میری. فعال ممیشینم دیها پره؛ اما ما ناامهه، توپ خوشگل خانوم -

 .دیو راه زنده موندنتون رو انتخاب کن نیکار بنداز

 دفعه من به حرف اومدم. نیا

 .میزنده موندن، ذلت ب*دن رو انتخاب کن یر براعمرا اگ -

 ! پس...است؟ینطوریاِ ا -

 غیشروع به ج وقفهیب برد،یلباسم م یقهیکه سمت  یدست دنیرو ادامه نداد؛ اما با د حرفش

و  دیکشیم غیج نایآدر زدن،یو داد م دادنیتکون م انهیزدن کردم. پسرها خودشون رو وحش

قبل از  خواستمیبود. م کاینگاه ها ینگاهم تو زدمیم غیزمان که جمن هم یول داد؛یفحش م

 که هنوز پاکم نگاهش کنم. یبار در حال نیآخر یرامرگم ب

اجازه ندم و نگاهم  کردمیدر تصرف من داشت؛ اما تالش م یسع یو دست شدیپاره م لباسم

 داشتم؟ یشانس یعنیبود.  کایها قراریهنوز قفل نگاه ب

 گفت: دیخندیکه م یو درحال ستادی. صاف استادیآن از حرکت ا کیبه  دستش

هستم که به حس  یبه هدفم برسم؛ اما از شانس تو من آدم یبه راحت تونمیمن م ؟یدید -

 ،یاما اگر رام من نش ؛یکن یخودت باهام همکار لیدوست دارم تو با م یعنیدوطرفه اعتقاد دارم، 

درست  میو تصم یچند ساعت فکر کن دمی. پس بهت اجازه مکنمیم لیبه زور هدفم رو بهت تحم

 .یریرو بگ

خورد. چشمک  کایجواب م*حکم بهش بدم که نگاهم به نگاه ها هیدهن باز کردم و خواستم  تا

و رو به  دمیهم گذاشت. منظورش رو فهم یرو دییتا یهاش رو به نشونهبهم زد و چشم یزیر

 گفتم: یینورا

 .کنمیباشه، فکر م -

 حرکتیتکون داد و کنار مهاجر رفت که مثل مجسمه، ب تیرضا یسرش رو به نشونه یینورا

 کرد و گفت: کایو مهاجر رو به ها ستادنیبودن. کنار هم ا ستادهیا نیاشیهمراه 

چند سال قبل  گـهیکه به همه م کردیم دیما رو تهد م،یاون اواخر با راژور به مشکل خورده بود -

ما همکارمون  بردیبو م یچون اگه کس مش؛یبکش میتونستیده. از شانسش ما نمافتا یچه اتفاق
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از راژور  یک نهیو بب وفتهیتا دوره ب می. روهان رو فرستادرفتیم نیوجه و اعتبارمون از ب میرو کشت

. اون میبکشدش تا هم روهان کمکش کنه و هم ما از شر راژور خالص ش خوادیداره و م نهیک

چشم به هم  هی یتو تونهیکه م هیکرده که خشمش جور دایرو پ یکیگفت  یروهان ع*و*ض

ت رو . خالصه که آمار لحظه به لحظهیهست یکرد و نگفت تو ک یزدن راژور رو بکشه؛ اما زرنگ

 ش؛یزد ریبا ت یکه به راژور حمله کرد ی. زمانیهست یتو ک میدونستیو ما همچنان نم دادیم ابه م

 یهاوچشم االصلیجمله رو گفت. کارن تهران هیفقط  میدیکه ما بهش رس یو زمان شیاما نکشت

 .یآب

 گرفت و ادامه داد: ینفس

حمله کشته  یکه تو میو دوره انداخت مشیاما خودمون کشت موند؛یراستش زنده م ،یدونیم -

ـ ـ میدونستیدفعه م نیا یشده؛ ول  کردمیقراره از کجا آب بخوره. راستش اصال فکر نم انـتیخـ

 یزمان یول ؛یخودت رو کشت یاون پرورشگاه کوفت یتو کردمیچون همش فکر م ؛یکه تو باش

جون سخت یافتاد که تو میالیرو کنار هم گذاشتم، دو ر تیکوفت یهاو رنگ چشم درتکه اسم پ

تن داش یکه برا یبرداره؛ اما زمان ونیبا کمک تو ما رو هم از م خواستهیو روهان م یاهنوز زنده

که با هالو طرفه ادعا کرد که تازه  نیتازه کنار ما اومد و با فکر به ا یباهاش مخالفت کرد سلیآ

دهن  یتو یواقع یو از ما کمک خواست تا تو رو بکشه، ما هم به معنا یهست یکه تو ک دهیهمف

 م؛یدیما کنار کش دیت رو سر خود دزددختر مورد عالقه ی. متاسفانه نمرد؛ اما وقتمشیفرستاد ریش

 گهیهم شد. د طورنیو هم یریش تا انتقام بگخونه یتو یزیریتو با گروهت م میدونستیچون م

 یشد؛ اما برا جادیوقفه ا کمی. میهمتون رو با هم به دام بنداز میتا بتون میدیهم نقشه کش ما

 .متونیدیروز مهم عقدتون دزد یبشه، تو کیدرامات نکهیا

. بعد از اتمام میکردیوجودمون گوش شده بود و گوش م یو سر تا پا میودسکوت کرده ب یهمگ

 برن که مهاجر برگشت و باخنده گفت: رونیحرفش خواستن از اتاق ب

روز  هیکه  دوننیم نمیبب ؟یانتقام از روهان رو زد دیکه ق کننیت هنوز فکر مخانواده نمیبب -

که دو دستش و دو پاش شکسته؟  یجور ،یو در حد مرگ روهان رو زد یآراد رفت یخونه

 !دونن؟یم
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تعجب نکرده  یاکدوممون ذره چیه ،یواقع یزد. به معنا رونیبعد از اتمام حرفش از اتاق ب و

که  یتا وقت کای. اصال از همون اولش هم معلوم بود که هارهیسراغش م میدونستیچون م م؛یبود

 .رهیگیو بعد انتقامش رو م مونهیم منتظر میپا بش یو رو ادینفس من و آشوب باال ب

 یصدا دنی. با شنمیدونیکه ما م دونستی. خودش هم مدیخندیو م کردیهم به در نگاه م کایها

 ناله آشوب نگران شدم.

 ؟یکنیشده؟ چرا ناله م یآشوب چ -

. سرش رو باال آورد، تمام صورتش عرق کرده بود و میشده بود رهیبهش خ یبا نگران هممون

 و گفت: دینگاه نگرانمون به زور خند دنی. با دکشهیمعلوم بود که داره د*ر*د م

هامه دست یها ما و با دست بستن و کل فشار رووجدان یفکر کنم دستم شکسته؛ چون اون ب -

 .شهیقابل تحمل م ریدردش داره غ

 گفتم: کایبه ها یننگران شدم و با نگرا هوی

مشت  هی نیب میفراموش نکن که اُفتاد ونه،یآبرومون در م یپا م؟یکار کن یحاال چ کایها زهیچ -

مجبور به  شهیو نم دهید بیآشوب هم آس ه؟یت چ! حاال به طور واضح بگو نقشهفیکث یهاآدم

 تن به تنش کرد. یمبارزه

 نگام کرد و گفت: یمرموز با

سخت داشته  یروزها یهم برا یاگهید یزهایچ دیبا شهیجز کلتش هم ایماف هیکه  یدونیم -

 .دنشیها چون نگشتن، نددارم که به مچ پام بسته شده و اون شاسکولدندونه یباشه، مثل چاقو

آشوب  یبا نوک کفشش به مچ پا کای. هامیو با شعف بهش نگاه کرد میدیخند یبا شاد هممون

 ضربه زد و گفت:

 بسته. یکیرفته که خودش هم به مچ پاش  ادشیفراموشکار به کل  یآقا هنکیمثل ا -

 بلند کرد و گفت: یخنده هی آشوب

 نقشه رو بگو. یرفته بود! خب حاال ادامه ادمیاصال از  -

حسگر اثر  هیدر  یرهیکه دستگ دمیکه مشغول زدن حرف مفت شده بودن فهم یهمون زمان -

ها فکر و اون شهیش نمکس متوجه چیشده که ه هیتعب رهیدستگ یتو یجور هیانگشت داره که 
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 فشیخودش به مقاصد کث الیاومد تا به خ یکه اون ع*و*ض ی. خب زمانمیفهمیکردن که ما نم

تا فقط خودش امتحان کنه، اون وقته که تو بهش  کنهیرو مرخص م هاظمحاف یبرسه، همه

تا بتونم با چشم باز نگاهتون کنم تا مثال  ارنیب نییاکه من رو پ یکنیقبول م یکه در صورت یگیم

 نییتا من رو پا میکنیم کشیقرار دادم. تحر تیموقع نیا یکه تو رو تو یریتو از من انتقام بگ

 نیکه به محض ا دونهیانجام ندم؛ اما نم یتا حرکت کنهیم دیرو با تو تهد منصد درصد  اره،یب

و با  کشمشیو م ارمیم رونیو چاقو رو ب رسونمیبذاره دستم رو به پاهام م نیکه من رو رو زم

 یو زمان دیکنیحرکت م واریو از کنار د دیاریهاتون رو در م. آروم کفشکنمیانگشتش در رو باز م

هام رو صاف تا خرده حساب رمی. منم مدیشیم میو قا دیپریم نییازش پا دیدید جرهپن هیکه 

 کنم.

 .دمیفش پرحر نیب

رو ازت بخوام تا انجامش  زیچ هی یکه بهم گفت یاون روز زمان ادتهی. میندار یما کار تک کاینه ها -

 گفتم؟ یبهت چ ،یمن نباش ونیمد گهیو د یبد

 هم به نفع توئه هم من. خوامیروز ازت م هیکه  یزیچ یگفت ادمه،یآره  -

 رونیاون ب خوامی. نمینکن یق*مار مرگ و زندگ مونندهیآ یرو خوامیدرسته. حاال ازت م -

فرصت مناسب راجع  هیو سر  یاینه، پس تو با ما م ای نمتیبیکنم که زنده م الیهمش فکر و خ

 باشه؟ م،یکنیبه گرفتن انتقام فکر م

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 باشه. -

 خوبه. -

پر از  ینگاه نایکه نقشه شروع شده. با آدر میدیو فهم میدیصحبت رو از پشت در شن یصدا

 دشیبا اون لبخند پل یی. در باز شد و نورامیمون فرو رفتنقش یو تو میرد و بدل کرد ینگران

 داخل اومد و گفت:

 ب*غ*ل مرگ؟ ایب*غ*ل من  ه؟ینظرت چ یخب خانوم -

 انداختم و زمزمه کردم: نییرو مثال با خجالت پا سرم
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 شما. -

 کرد وگفت: یهیو کر یبلند ی.قهقهه

 ره؛یباهوش هم هست. به سن و سالم نگاه نکن، جسمم پ تکراریب یبایز نیکه ا دونستمیم -

 دارم. یاروح سرزنده یول

 یکهیبود، عق بزنم. مر*ت نییکه سرم پا طورنیانزجار وجودم رو احاطه کرد و باعث شد هم حس

. شدینقشه داشت خ*را*ب م یودم اومدم. لعنتکرد به خ نایکه آدر یاها. با سرفه نیرذل رو بب

 و اخم کردم. سرم رو باال آوردم و م*حکم گفتم: دمیکش یقینفس عم

 شرط دارم. هیاما منم  کنم؛یشما رو قبول م طیمن شرا -

 .کنمیم یعروس دلربا هر کار نیداشتن ا یمن برا -

 .یع*و*ض یکهی*تمر

 انـتیکه شکست خورده و دارم بهش خــ ـ نهیخودش بب یهاتا با چشم اریب نییرو پا کایها -

 ییاومد، بال میزندگ یکه تو یافتادم. اصال از همون زمان ریگ جانی. به خاطر اونه که االن اکنمیم

 .ادینبوده که سرم ن

گلوم  یانداختم. قلبم از ترس تو نییشده بود. سرم رو پا رهیو مرموز بهم خ زیر یهاچشم با

ل*بم رو گ*از گرفتم، نکنه شک کرده؟! آخه نه به اون  ی. گوشهدمیشنیاش رو مو صد دیتپیم

 یفروختنش. هرک نیو نه به ا کایها ی. نه به اون مقاومت من براینمکیب نیشور، نه به ا یشور

 .کنهیشک م شهبا

 .نهیبش نیزم یتا بتونه رو کنمیرو بلندتر م ریاما زنج کنم؛یقبوله! آزادش نم -

راحت  المیهم گذاشت. خ یهاش رو رونگاه کردم که چشم کایرو با شدت باال آوردم و به ها سرم

رفت و  کایسمت ها ییدادم. نورا رونیب یچطور بگم که عاشقتم؟ نفسم رو با آسودگ ایشد، خدا

 دستش اسلحه رو به سمتم گرفت و گفت: هیبا 

که ما خودمون  نیا به؟یعج یچ یدونی. هه! مرهیمیوگرنه عروست م ینکن ییبهتره کار خطا -

 .میمهار و نابودت کن میتونست یاما به راحت م؛یکرد یکه االن هست ییوالیه نیبه ا لیتو رو تبد
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هاش، رو باز کرد تا بلندترش کنه؛ اما به محض باز شدن دست ریداشت زنج شگهیدست د با

 کایافتاد، ها نیزم یاز د*ر*د رو یینورا یضربه زد و وقت ییحساس نورا یبا لگد به نقطه کایها

زد  یهاش زل زده بود پوزخندچشم یکه تو طورنیموهاش رو گرفت و سرش رو بلند کرد و هم

 و گفت: دیندو بلند خ

که فکر  یزیمن از چ ؟ینابود کن یرو که ساخت ییوالیه یتونیکه م یمطمئن ،یینورا یدونیم -

 .دمیو من االن بهت نشونش م یخواستیرو م یاصل یکایترم! تو هاخطرناک یکنیم

چشم به هم  کی یشکستن استخوانش اومد و تو یزد که صدا ییبه نورا یمشت محکم چنان

اما با  ؛یحالیبا ب ییزدن صورتش پر از خ*ون شد. فکر کنم دماغش رو ناک اوت کرد. نورا

 شرارت گفت:

 .یتو باخت االصلیرانته یکنه. آقا انـتیمن نامزدت رو مجبور کردم بهت خــ ـ -

همش نقشه بود تا از پا درت  هانی! ایتو که احمق نبود زیعز ییکه من باختم؟ نورا یمطمئن -

 التیخیب یم نذاشته بودخانواده یاگر دست رو زنه؟یمن رو م دیق سلیآ ی. نکنه فکر کردمیاریب

 م،یارد یترمهم یفعال کارهاما  ،ی. حاال هر چیم گذاشتخانواده یاما بدبختانه دست رو شدم؛یم

 با اجازه.

 یبمب تو هیخونه پر از محافظه، بعدشم  نیما رو گوش بده. اوال که ا یصبر کن. حاال تو نقشه -

بزنن و  رونیخونه کار گذاشتم و همه منتظرن تا من کارم رو تموم کنم و بهشون خبر بدم تا ب

. نیبزن رونیاز اتاق ب نیتونینم ن،یکن هوشیبعد من بمب رو منفجر کنم. در ضمن اگه من رو ب

 هوا... یهمتون رو گهیساعت د میتا ن

کنار ما اومد و آزادمون کرد. دست  عیکرد. سر هوششیو ب دیکوب یینورا جگاهیمشت تو گ کابایها

به  یداشت؛ ول یبودن د*ر*د وحشتناک تحرکیروز و ب هیم، حاال بعد از گذشت بدبخت شکسته

سمت آشوب رفت  کایبغلم رو گرفت و بلندم کرد. ها ریکنارم اومد و ز عیسر نای. آدراوردمیروم ن

 گفتم: نایگوش آدر ریبغلش رو گرفت. ز ریو دستش رو باز کرد و ز

 برو به آشوب کمک کن. یآد -
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رو بلند  یینورا جونیهم جسم ب کایبغلش رو گرفت. ها ریبا تعلل به سمت آشوب رفت و ز نایآدر

در به  د،یکش نییدر رو پا یرهیدر گذاشت و دستگ ی. انگشتش رو رودشیکرد و تا کنار در کش

آروم از  میو داشت میهامون رو در آوردرو برداشت. ما هم کفش ییکلت نورا کایباز شد. ها یآروم

 مد.مهاجر او یو پشت بندش صدا میستادیکف زدن ا یکه با صدا میکردیحرکت م واریکنار د

که واقعا هستن. شما  اندیزیتر از چزرنگ فکر کنن مردم شهیکار باعث م کی یآسون -

 .نیفرار کن جانیاز ا نیتونینم

و  ستادیبودن. آشوب صاف ا ستادهیمون امهاجر و پنج تا محافظ دورش سمت چپ م،یبرگشت

بود که از  ریبه سمتشون هجوم بردن و شروع به مبارزه کردن. ت کایهمراه ها عیاخم کرد، سر

 که به آشوب گفت: دمیرو شن کایداد ها یبه پا شده بود. صدا ییبلوا شد،یم کیطرف همه شل

 امن و بعد برگرد. یجا هیببرشون  ام،ی. من از پسشون بر مکنمیببرشون آشوب، خواهش م -

کنارمون برد.  یقد یگرفت و به سمت پنجره سمتمون اومد و ک*م*ر من رو عیسر آشوب

 زدن کردم. غیو شروع به ج دمیهدفش رو فهم

 قرار نبود نامرد! ،یریقرارمون نبود! قرار نبود خودت رو ازم بگ نیا کاینه ها -

 نگاهم کرد و با حرکت ل*ب بهم گفت: کایها

 دوست دارم. -

متر از خونه دورمون کرد.  کیود از پنجره ردمون کرد و خودش هم کنارمون اومد. حد آشوب

موج انفجار خونه باعث  یول دم؛یو به سمت خونه دو اوردمیطاقت ن دمیرو که شن کایداد ها یصدا

 شد به عقب پرت بشم.

 یچیه بایمنفجر شده بود که تقر یتوش بود و االن جور کایبودم که ها یابه خونه رهیبهت خ با

 ازش نمونده بود.

که آشوب  ی. با داددادیمن نم ختنیبر اشک ر یمبن یبود و انگار مغزم آالرم دهیخشک هاماشک

دست بازوش  هیو با  دمیزدن کردم. به سمت آشوب دو غیبه خودم اومدم و شروع به ج دیکش

 گفتم: غیرو گرفتم و با ج
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پس کجاست؟ آشوب قلبم داره  رون،یب ادیکجاست؟ مگه نگفت م کایآشوب! آشوب، ها -

 یست. من لعنتبگو. بگو خدا بهم رحم کرده و هنوز زنده دمیتو رو به خدا قَسَمِت م سته،یایم

 رو دارم؟! دنیمگه چقدر تحمل د*اغ د

 آشوب بغلم کرد و گفت: کردن،یم هیگر نایو آدر آشوب

 .ستین گهیداداشم د -

که آشوب  دمیدویم ی. جوردمیو به عقب هلش دادم و به سمت خونه دو دمیکش غیج هیگر با

و  غیو خواستم برم تو، آشوب از پشت من رو گرفت. با ج دمی. تا رسدیرسیبه گرد پام هم نم

اومد که  ادمیبه  کایها ی. چهرهدیکشیفقط من رو عقب م هیرهام کنه؛ اما با گر خواستمیتقال م

 آخر زمزمه کرده بود که دوستم داره. یلحظه

صدام به خدا برسه که  خواستمی. مدمیکشیم غینشسته بودم و پشت سر هم ج نیزم یرو

که طعم شور خ*ون  دمیکشیم غیم*حکم ج یبهم د*ر*د نده، زجر نده، د*اغ نده. تاحد قدرنیا

 .کردمیدهنم احساس م یرو تو

سوخت  شیآت یتو امیبودن که دن دهیرس رید قدرنی. ادمیرو شن ینشانو آتش سیپل ریآژ یصدا

 و خاکستر شد.

 دم،یکشیم غیخاموش شد و من ج شیآت دم،یکش غیشدن و من ج شیخاموش کردن آت مشغول

که  یو ساکت شدم، اونم زمان دمینکش غیج گهید هوی. بعد دمیکشیم غیرفتن داخل و من ج

 که گفتن: دمیشن

 کس زنده نمونده! همه مردن. چیه -

که به  یزیکردم و تنها چگلوم شروع به عق زدن  یتو یزیو با هجوم چ ومدیصدام باال ن گهید

 شد، خ*ون خالص بود. ریدستم سراز

بغلم کرد؛ اما سرم رو به سمت خونه چرخوندم  یاسمم رو صدا زد و آشوب با نگران غیبا ج نایآدر

 به خونه بودم. رهیهام خبسته شدن چشم یو با حس سست شدن بدنم تا لحظه

*** 

 :آشوب
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 یزانوش بردم و رو ریدستم رو ز عی. سرشهیبغلم شل م یداره تو سلیکردم ب*دن آ حس

که  یست. تا زمانبه خونه رهینگاهش خ دمید یهام بلندش کردم. وجودم سوخت وقتدست

 شد. هوشیب تیو در نها کردیهاش بسته شد به خونه نگاه مچشم

 سلیبا برانکارد سمتم اومدن. آ عیبغلم سر یتو یخون سلیآ دنیبا د دم،یسمت آمبوالنس دو به

 شدم. رهیبهش خ یبرانکارد گذاشتم و با نگران یرو رو

رو ازش گرفتم  راهنیرو به سمتم گرفت، پ یرنگ دیسف راهنیکنارم اومد و پ یبا لباس نظام یمرد

 و گفتم:

 ممنونم! یلیخ -

 .دیبد حیما توض یبرا زیبه ر زیماجرا رو ر دیکه شما با دیدونی. مکنمیخواهش م -

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

که تنهاش بذارم، پس  ستیو در توانم ن ستین یحال خوب یبله؛ اما درحال حاضر خواهرم تو -

 تر.زمان مناسب کی یبرا دیبذار شهیاگه م

 اومد. میشما خواه شیکردن حتما پ دایکه بهبود پ یپس زمان کنم،یبله درک م -

 حتما. -

 کنارم اومد و گفت: ذاشت،یسرش م یرو رو یرنگ یکه شال مشک طورنیو هم عیسر نایآدر

 م؟یکن کاریچ دینگرانم، با سلیآ یآشوب من برا -

 با غم زمزمه کردم: دادمیهام رو مالش مکه چشم طورنیهم

بهمون رحم کنه و داداشم رو دوباره بهم برگردونه،  تونهی. فقط خدا مدونمی! نمنایآدر دونمینم -

 من. ای کنهیاز غم دق م سلیآ ایوگرنه 

 برگشتم: زدیکه صدام م یمرد یصدا با

 آقا! آقا! -

 بله؟ -

 .دیایب ترعیسر دیباش ضیهمراه مر دیخوایاگر م م،یبر میخوایم -

 باشه. -
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. با میسوار آمبوالنس شد نایدادم. همراه آدر رونیشدم و نفسم رو ب رهیبه خونه خ یدیناام با

 نیا ینکردن رو ازم گرفت و باعث شد آروم برا هیبسته شدن در غم بهم هجوم آورد و توان گر

 یهاش و جدخاطراتم پر از اون بود. اخم یکه همه یبرادر یبرا زمی. اشک برزمیاوضاع اشک بر

هست  شهیکه همراهمه و هم دونستمیم یطیو تحت هر شرا شهیآوردم که هم ادیرو به  دنشبو

 کنه. تیتا ازم حما

*** 

 :سلیآ

رو به روم  دیسف یبه فضا یهام رو خمـار باز کردم و با تعجب نگاهگلوم چشم دیسوزش شد با

سوز  یدستم بدجور یشدم و نشستم، سوزن سرم تو زیخمین مارستانم؟یب یانداختم. من چرا تو

داخل اتاق شد و با  یابهیباز شدن در نگاهم رو به سمت در چرخوندم. پسر غر ی. با صدادادیم

 سمتم اومد و با ذوق اسمم رو صدا زد: یبا خوشحال بازم یهاچشم دنید

 جان سلیآ -

 هیک گهید نیو با اخم نگاهش کردم. ا دمیدستم رو عقب کش عیاما سر ره؛یدستم رو بگ خواست

 شناسه؟یکه من رو م

 بهم انداخت و گفت: یبا ناراحت ینگاه پسر

 دایرو پ کایتا ها کنمیکه دارم تمام تالشم رو م یدونیازم ناراحت نباش. م کنمیخواهش م -

 دارم. مدهیاز هم پاش یناراحت نباش که فقط االن تو رو از خانواده یکنم، از من لعنت

خواستم بگم تو رو  گـه؟یداره با خودش م یتعجب کردم. چ شتریهاش بحرف دنیشن با

. با ترس از ومدیاز گلوم در ن ییصدا چیتا دهنم رو باز کردم و خواستم بگم، ه یول شناسم؛ینم

 بکشم؛ اما فقط هوا بود که از گلوم خارج شد. غیو خواستم ج دمیجا پر

 نیینگاهم سرش رو پا دنیو با وحشت به پسر رو به روم نگاه کردم. با د دمیگلوم دست کش به

 انداخت و زمزمه کرد:



 

 

169 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفائیهدیه 

و  وییسیآ یبردنت تو مارستان،یب متیتا رسوند یشد هوشیو ب یکه خ*ون باال آورد یزمان -

 یزیرو به خ*ون دنید بیآس یلیخ تیصوت یتارها یدیکه کش یمتمدد یهاغیگفتن که با ج

 .یکن جادیا تیصوت یاز تارها ییصدا چیه یتونیافتادن و تا چند روز نم

 رو دستم داد. یرو بلند کرد و دفتر و خودکار دستش

 آماده کنم. عیبرات سر لیتا با کمال م سیدفتر بنو یرو تو یخوایم یهر چ نیبه خاطر هم -

 یدادم. دفتر رو باز کردم و بعد از باز کردن در خودکار تو رونیو با د*ر*د ب دمیکش یقیعم نفس

 دفتر نوشتم:

 ؟یشناسیو چطور من رو م یهست یتو ک -

نوشته لبخندش  دنیبهش نشون دادم. با لبخند دفتر رو گرفت و نگاهش رو به دفتر داد. با د و

 سرش رو باال آورد و با وحشت نگاهم کرد. به تته پته افتاد: عیمحو شد و سر

 ؟یشناسیت... ت... تو م... من رو نم -

برگشت  عینه تکون دادم. سر یهام رو باال انداختم و سرم رو به نشونه*بم رو کج کردم و شونهل

 دلم گفتم: یتو هام رو گرد کردم وزد. چشم رونیو با دو از اتاق ب

 !ستونهیوا طرف د -

از  یچیشده بود که ه دیسف یدفتر نو، جور هیشدم. مغزم مثل  رهیو به سقف خ دمیکش دراز

اما  مارستانم؛یب یافتاده که االن تو یچه اتفاق دونستمینداشتم و نم ادیرو به  ریاتفاقات اخ

 برام آشنا بود. یلیاتاقم بود خ یکه االن تو یپسر یعسل-یاقهوه یهاچشم

 :گفتیکه م دمیشن رونیرو از ب یبلند مهین یحرف ها یصدا

! شناسهیکه من رو نم گـهیزن داداش منه، م زمه،یاون اتاق که خواهر عز یدکتر، دختر تو -

 ه؟یچ هیقض

 جوابش رو داد. یاگهید مرد

شده باعث شده  که بهش وارد یشوک حاصل از غم و ترس دینی. ببدینگران نباش ست،ین یزیچ -

و  هیچون مقطع د؛یرو فراموش کنه؛ اما نگران نباش ریمحافظت از اون اتفاقات اخ یمغزش برا

 .ارهیب ادیرو به  زیامکان داره امشب که بخوابه، فردا همه چ
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هام رو باز شدن در اومد؛ اما چشم یهام رو بستم،صدا. چشمدمیفهمیهاشون نماز حرف یزیچ

سرم احساس کردم و بعد از  یرو باال یشمرده اومد و بعد حضور یقدم ها یباز نکردم. صدا

 که مربوط به همون پسر ناشناس بود. دمیرو شن یااون زمزمه

. نمتیچون تحمل ندارم ناراحت بب ؛یارین ادیرو به  یزیچ هایزود نیبه ا دوارمیجان ام یآبج -

 .یدار یداشم رو دارم و نه تو حال خوببدم و حاال نه دا رییرو تغ تونیکه قرار بود زندگ یمن

 رفت. رونیاز اتاق ب عیگذاشت و سر میشونیپ یرو یاگرم شده بود. پسر ب*وسه هامچشم

 :دیچیپیگوشم م یتو یازمزمه یصدا

قراره تا آخر عمرت  یباش دهیفهم گهیکه د دوارمیمن. ام یایمحکوم به دن ،یماه من! تو محکوم -

 .ینگاه من باش یمحدوده یتو

و  کیشل ی. صداشناختمشیکه نم یبا کس دیچرخیخوابم م یاز جنس آ*غ*و*ش تو یلمس

 هویو  دیدرخش یخی یدوچشم آب یاهیدل س یشد، تو اهیس زیو همه چ دیچیگوشم پ یانفجار تو

 نبود. ییزدن کردم؛ اما صدا غیجلو اومد. شروع به ج

 ریاما من درگ زد؛یصدام م یو به نفس نفس افتادم. کس دمیاز خواب پر دمیکه کش یغیج با

 یکه رو ی. با دستشدنیم فیهام ردچشم یذهنم و جلو یتو یکی یکیبودم که  یریتصاو

کردم.  هیآشوب شروع به گر دنیو برگشتم. با د دمیها از جا پرم خورد مثل برق گرفتهشونه

 کرده بود، تکونم داد و گفت: تعجب غمیآشوب که از ج

 .یدیشده؟ نترس خواب د یچ سلیآ -

 نییبهش دادم و تا عقب رفت از تخت پا یکیبدم، هول کوچ یتیهاش اهمکه به حرف نیا بدون

رو  شقهیتعجب کرده؛ اما برام مهم نبود.  ی. معلوم بود بدجورستادمیاومدم و رو به روش ا

 که خش داشت گفتم: ییو با صداگلوم  دیو سوزش شد هیگرفتم و با گر

 ؟یکجاست لعنت کایآشوب! ها -

 :دیو نال جاخورد

 ؟یآورد ادیبه  -
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بهم قول داده بود  اومدینم ادمیکاش  ی. اآوردمینم ادیکاش به  یآوردم که ا ادیآره! آره، به  -

بهم با  یطورآخر اون یکه لحظه گردهیبرنم گهید دونستی! مدونستیبرگرده؛ اما برنگشت. م

 ومو من دوست داشتم باور کنم. باور کردم؛ چون تمام آرز گفتیحسرت نگاه کرد. اون دروغ م

که داخلش اون رو  یلعنت یایشروع شد، از اون رؤ ایرؤ هیاز  زیفقط خودش بود و بس. همه چ

. باشه قبول، اصال جسدش رو بهم ب*دن تا کنهیم غیخواستم و حاال خدا اون رو هم ازم در

معجزه شه و بفهمم  ایخدا من رو ببره  ایکنم تا  هیگر قدرنیونم مرده، برم سر قبرش و ابد

 کجاست؟! ؟یباشه؛ اما حاال کجاست؟ کجاست لعنت شهی. بهم قول داده بود همستیخودش ن

 یآشوب رو م*حکم تکون دادم. سرفه کردم و جار یقهیبلند گفتم و  غیکلمه رو با ج نیآخر

 :گفتمیم غیبرام مهم نبود. مدام با ج یل*بم احساس کردم؛ ول یشدن خ*ون رو از گوشه

 کجاست؟ -

 دیکه در با شدت باز شد و چند تا مرد با لباس سف نیگفتم کجاست، تا ا غیبه پنج بار با ج بیقر

 داخل اتاق هجوم آوردن و به سمتم اومدن. نایو آدر یپرستار

کرده  یزیاومده بود و رگم خ*ون ر رونیزدن کرد، سرم از دستم ب غیجشروع به  دنمیبا د نایآدر

آشوب جدا کنن؛ اما حاضر نبودم  یقهیدستم رو از  خواستنی. مکردیچکه م نیزم یبود و رو

 .کردمیو سرفه م زدمیم غیج طورنیدستم رو جدا کنم. هم

آشوب جدام کردن و به زور  از عیهام شل شدن، سرنفسم گرفت و به خرخر افتادم. تا دست هوی

 :گفتمیم اومدیکه به زور باال م یتخت درازم کردن. شروع به تقال کردم و با همون نفس یرو

 کجاست؟-

دهنم گذاشتن، سرم رو دوباره  یهام رو گرفتن و ماسک تنفس رو رواز دو طرف دست دونفر

 کردن. قیرو به سرمم تزر یزیوصل کردن و چ

حال افتضاحم فقط اشک  نیکه از ا دمیدیو م زدیحرف نم یآشوب زل زدم. کالم یهاچشم یتو

. ختیریو اشک م زدیاتاق افتاده بود و فقط آروم اسمم رو صدا م یگوشه حالیب نای. آدرزهیریم

 هوشیو ب دیهام چکاشکم از چشم نیبه آشوب بود و آخر رهیهام تا زمان بسته شدن خچشم

 شدم.
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که تازه به  یبه سقف بودم. زمان رهیکه به هوش اومده بودم؛ اما بدون حرف فقط خ بود هاساعت

کپسول  هیکه  یبرم و برگردم، درحال ییهوش اومده بودم به زور آشوب فقط تونستم تا دستشو

 دهنم بود. یرو ژنیهمراهم و ماسک اکس

هش رو نداشتم. از آروم به منه و نگرانمه؛ اما توان نگاه کردن ب رهیکه آشوب هم خ دونستمیم

سوخته متعلق  یکدوم از اون جسدها چیو ه ستین کایاز ها یموندنش معلوم بود که هنوز خبر

 هنوز زنده باشه. دیته دلم بود که شا دیاز ام یاباعث وجود بارقه نیو هم ستنین کایبه ها

 نکردم. آروم زمزمه کرد: یااما توجه د؛یچیگوشم پ یآشوب تو یقدم ها یصدا

 تا فکرت از اون همه اتفاقات تلخ منحرف بشه؟ یآهنگ گوش کن کمی یخوایجان، م سلیآ -

تخت  یرو رو ریپل یتریپ. امدمیآهش رو شن یجوابش رو دادم و نه نگاهش کردم، صدا نه

 ریپل یتریپهام گذاشتم و امگوش یرو تو یرفت. آروم برش داشتم و هندزفر رونیگذاشت و ب

 مارستانیکه از ب یخودم رو آروم کنم تا زمان دیبا دی. شاگفتیراست م دیشارو دستم گرفتم. 

 بگردم. کایراحت دنبال ها الیبا خ تونمیو بعدش م شمیمرخص م

دکمه فشار دادم و آهنگ رو  ی. دستم رو روکردیرو داشت گوش م یبودم که چه آهنگ کنجکاو

شد. صداها  یهام جارچشم یهام از گوشهاشک د،یچیگوشم پ یِآهنگ تو یکردم. تا ملود یپل

 .دیچیپیگوشم م یِتو

 تو یتو چشما رهیو من خ یستادیرو به روم ا -

 و امهیتو همه دن یچشما اون

 شد وونهید هوی یدیازم د شونیریبگ

 شد وونهید عاشقت

 آرامشو نیبگردم دنبالشو کجا بگردم دنبال ا کجا

 صدات زتمیریتو خنده هات بهم م بهیعج حس

 آرامشو نیبگردم دنبالشو کجا بگردم دنبال ا کجا

 صدات زتمیریتو خنده هات بهم م بهیعج حس

 اسمت وسط ادیم یتو هر جمع تا
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 خورمیجا م یمعطل یب هوی من

 بال و پرم شکنهیکه م ننیبیم

 برمیاون وقته که درجا م گهید

 گذرهیتو مغزم م یچ دوننیم چه

 که ربط داره بهت یتو و هرچ از

 نیو هم میفقط من و تو باش کاش

 فقط مال خودم باشه دلت کاش

 آرامشو نیبگردم دنبالشو کجا بگردم دنبال ا کجا

 صدات زتمیریتو خنده هات بهم م بهیعج حس

 آرامشو نیبگردم دنبالشو کجا بگردم دنبال ا کجا

 صدات زتمیریتو خنده هات بهم م بهیعج حس

 (بی)ماکان بند، حس عج

 نیو ا دنیمن شباهت داشت. انگار سرنوشت من رو شن یآهنگ به حال و هوا نیچقدر ا ایخدا

 کردم و گوشش کردم. اشیآهنگ رو وصف حال من خوندن. بارها و بارها پل

سرم  یسمتم اومد و دستش رو رو عیکه سر دیهام رو دداخل اتاق اومد. انگار اشک آشوب

 دیگوشش گذاشت؛ اما تا آهنگ رو شن یتو آورد و رونیها رو از گوشم ب یاز هندزفر یکی. دیکش

 :دینگاه متعجم غر دنیقطعش کرد. با تعجب بهش نگاه کردم، با د عیسر

نکن،  هیگر قدرنی. ایعذاب بد زهایچ نیخودت رو با ا دینبا سل،ینگاهم نکن آ یطورنیا -

گفت؟ گفت  یدکتر چ یدونی! میکنیم یکارهات خودکش نیبا ا ی. تو دارگردهیکه برم دونمیم

از  شیصوت یبندازه امکان داره تارها یزیربزنه و گلوش رو به خ*ون غیاگه بخواد هر دفعه ج

دهنته و اگه درش  یرو ژنیماسک اکس نمیبیم یقادر نباشه حرف بزنه. وقت گهیو د نبر نیب

و  یم. به خدا قسم تو خواهرکننیانگار دارن بند بند وجودم رو شکنجه م ره،یگینفست م یاریب

 .شمیها دارم داغون محرف نیبا ا
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داخل اتاق اومد و  نایزد. با رفتنش آدر رونیاز اتاق ب عی. سردمیهاش دچشم یاشک رو تو برق

 گذاشت و گفت: میشونیپ یرو یاو سمتم اومد. ب*وسه دیخند دنمیبا د

 ؟یخواهر یخوب سلمیآ -

قادر به صحبت نبودم. با نگاهم  ژنیآره تکون دادم؛ چون با اون ماسک اکس یرو به نشونه سرم

 و گفت: دیبه در اشاره کردم، منظورم رو فهم

. کنهیم یداره خودخور شقهیمدت هر دق نیا یکنه، تو ینگرانش نباش. رفت خودش رو خال -

داره  گهیطرف د هیاز  تیوضع نیا یخواهرش تو دنیطرف و د*ر*د د هیاز  کاید*ر*د نبودن ها

پاش  هیبشه.  دایپ کاینفر رو واسطه کرده تا ها ستی. به صد نفر زنگ زده و بکنهیداغونش م

شروع به  یخواب نهیبیکه م قهیاتاق تو و مراقبته. هر دق یپاش تو هیصحبت و  رحالو د رونیب

 ،یداریکه ب یزمان خوادیو حالت بدتر بشه. م ینیهاش رو ببتو اشک خوادیچون نم کنه؛یم هیگر

 یکه دکتر بهش گفته دم مرگ بود شبی. از دیریبگ دیام دنشیهمون آشوب سرحال باشه تا با د

و هر  کردهیسرت بوده و نگاهت م یسره باال هی اد،یباال ن گهیداشته نفست د تمالو هر آن اح

 ژنیاکس بهش گفتن با ماسک ی. هرچرهیخواب بگ ینفست تو هویکه نکنه  شمردهینفست رو م

 یکه قهوه سپردیفقط به من م شبیلحظه تنهات نذاشت. از د هیاما بازم  اد؛ینم شیپ یمشکل

 یبرادر واقع هیبمونه و مراقبت باشه. از  داریتا ب خوردیفنجون قهوه م نیدچن رم،یبراش بگ ظیغل

 نگرانته. شتریهم ب

. با ستادیدرگاه در ا یباز شد و آشوب تو یاانهیمشغول صحبت بود که در به طرز وحش نایآدر

بهش نگاه  دیشد و با ام ی. ته دلم خالدیخندیو م زدیترس بهش نگاه کردم، نفس نفس م

به نفس نفس افتادم و  ژنیماسک اکس ریکرد. ز نییباال و پا دییتا یکردم. سرش رو به نشونه

شوکه شده بود که  یآشوب به حد رفت. رونیب عیو سر دیبلند خند نایکردم. آدر هیرشروع به گ

 .دیخندیبود م یهاش جارکه اشک طورنیکنار در افتاده بود و هم

. دکتر سمتم اومد و شروع ستادیهمراه دکتر داخل اومد. آشوب بلند شد و ا قهیبعد از چند دق نایآدر

 به چک کردن سرمم کرد و گفت:

 .دیمرخص بش دیکه بخوا ستین یطیشما شرا طیشرا االصلیخانوم تهران -
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 نگاهم اخم کرد و سمتمون اومد. دنیغم نگاهم رو سمت آشوب چرخوندم. با د با

 .نهیبکه برادرم رو ب شهیبهتر م یاما زمان ست؛ین بِلیاستِ طشیشرا دونمیدکتر م یآقا -

 و با لحن ناچار گفت: دیکش یقینفس عم دکتر

 شه،یم تریکه وضعش هر روز داره بحران دمیو با چشم د دمیدختر رو د نیباشه، من وضع ا -

که حتما کارسازه. آقا! شما  میو به قدرت عشق پناه ببر میفکر کن کیرمانت دیبا کنمیپس فکر م

 دیهمراه بخر ژنیکپسول اکس هیو  دیبه داروخانه بر کشمیخانوم رو م نیکه من سرم ا یتا زمان

 کننیمخصوص تنفس باشه؛ چون با دهن هم تنفس م یکه همراه با ماسک ساده دیتوجه کن و

 .خورهیبه دردشون نم ینیب یو کانوال

هم شروع به  نیح نیزد و دکتر مشغول باز کردن سرمم شد در هم رونیاز اتاق ب عیسر آشوب

 صحبت کرد.

و مداواشون کردم؛ اما  دمید یادیز یمارهایکه کار کردم، ب یدیمد یهاسال نیا یدخترم تو -

چون دردت د*ر*د عشق  ام؛یکه نتونستم از پس دردهات برب یمن بود ماریتو دخترم، تو تنها ب

و  یقراره بهتر بش نمیبیو خوشحالم که م شهیمعشوق مداوا م دنیبود و د*ر*د عشق فقط با د

 چیباشه. دخترم، هرگز و تحت ه ادتیحرف رو  هی. فقط ستمیخدا شرمنده ن شیپ امن فرد

 از عاشق بودن دست نکش. یطیشرا

هاش پر از زده بود و چشم یمینگاه کردم. لبخد مال نایهم گذاشتم و به آدر یرو رو هامچشم

 کرده. شیاحساسات یلیدکتر خ یبود، معلوم بود حرفا یمهربون

اومد و همون کنار  عیکه سر مدی. آشوب رو دستادیآورد و رفت و کنار در ا رونیسرمم رو ب دکتر

دهنم برداشت. حس  یرو از رو ژنیرو دست دکتر داد. دکتر سمتم اومد و ماسک اکس یزیدر چ

گذاشت  مینیدهن و ب یرو رو گهیماسک د هی عیکردم هوا رفت و به نفس نفس افتادم، دکتر سر

ماسک پر از هوا  یبود رو چرخوند. محفطه کیکپسول نسبتا کوچ هی یکه رو کیکوچ ریش هیو 

 .دمیکش یقیشد و نفس عم

رو به آشوب گفت و  یزیچ عیسر نایزد. آدر رونیزد و از اتاق ب یبعد از اتمام کارش لبخند دکتر

آورد.  رونیرو از تنم ب مارستانیلباسم رو باز کرد و لباس ب یدر اتاق رو بست. سمتم اومد و بندها
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 تنم د،یکش ژنیدردسر که بابت ماسک اکس یا کلرو ب یرنگ دیسف میو ساپورت ضخ راهنیآروم پ

رو تنم کرد. موهام رو باز کرد و با  یکمرنگ یکرد و آروم بلندم کرد و سارافن نسبتا بلند صورت

بستش. توربان  یکه دستش بود آروم موهام رو شونه زد و باال به صورت گوجه یکیکوچ یشونه

نسبتا کوتاه به پشتش وصل  ریحر* هیو کنارش داشت  یرنگ یصورت یکه گل ها یرنگ یصورت

بهم  قدرنیکه ا یعروس رمیمگه دارم م خورد،یفکر تو سرم چرخ م هیبود رو سرم کرد. 

 و گفت: دینگاه متعجبم خند دنی! با درسه؟یم

بعدشم  ؟یخوشگل باش یریعشقت م شیکه پ یزمان خوامیبده م ؟یکنینگاه م یطورنیچرا ا -

متر شلنگ بهش  میدهنته که ن یرو ژنیماسک اکس هیچون  ؛یشال بزن ای یروسر یتونیتو نم

 وصله.

 یصورتم آورد و بعد بندها یتو کمیموهام رو به صورت کج  یهم بدون توجه به من جلو بعد

هام انداخت، عقب رفت و بهم نگاه شونه یمخصوص بود رو رو فیک هی یکه تو ژنیکپسول اکس

 کرد.

 .یقشنگ شد یاکننده وانهیبه طرز د -

 گفت: دنمیدر رو باز کرد و به آشوب اشاره کرد، آشوب داخل اومد و با د عیسر و

 امشب! یچه خوشگل شد یآبج -

 شروع به خنده کردن. نایهم خودش و آدر بعد

 دنیهام رو باال گرفتم. آشوب با درو داشت. به آشوب نگاه کردم و دست دنشید یِقرار یب دلم

هاش بلندم کرد. خواستم بلندم کنه؛ چون همش دراز دست یو رو سمتم اومد عینگاهم سر

 یهاکفش نایعنوان قادر به راه رفتن نبودم. آدر چیبودم، بدنم خشک شده بود و به ه دهیکش

رو پام کرد؛ و  کردیم ییروش خودنما دیسف ونیپاپ هیکه  دیسف یهابا خال یتصور یِعروسک

 نداشتم. دنیبه جوراب پوش ازین گهیهم بود د یچون ساپورتم مدل جوراب

هام رو بستم. آشوب شروع به راه رفتن کرد و دادم و چشم هیآشوب تک ی*نهیرو به س* سرم

خنک تو صورتم خورد.  یچون هوا م؛یزد رونیب مارستانیکه از ب دمیفهم قهیبعد از چند دق
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زرد آشوب خورد که  یپانامرا یهام رو باز کردم و سرم رو برگردوندم. نگاهم به پورشهچشم

 .میرفتیسمتش م

جلو رفت و عقب نشست. آشوب من  یصندل قیزودتر از ما از طر نایرو زد و آدر رشیدزدگ آشوب

رو  نیرو دور زد و سوار شد. ماش نیماش عیشاگرد گذاشت و در رو بست. سر یصندل یرو رو

 گفت: کرد،یم یکه رانندگ طورنیروشن کرد و هم

روستا  هیکه بهم دادن  یتهران آوردنمون؛ چون آدرس یهاکه طرف میشکر کن خدا رو دیبازم با -

ست فاصله لومتریک کیجاست هفتاد و اون کایبرغان که ها یکرجه و از تهران تا روستا یهاطرف

 هیتک یراحت سرت رو به صندل الیپس با خ م،یتا برس کشهیطول م میساعت و ن کیو حدود 

چند مدت  نیا یجان تو هم اون پشت دراز بکش و استراحت کن، تو نایبده و استراحت کن. آدر

 .یما شده بود ریو عب ریاس

 معترض شد. نایآدر یصدا

 شه؟یمحسوب م یریو عب یریتا حاال کمک به خانواده اس ی! از ک؟یزنیکه م هیچه حرف نیا -

 دیبا ی. کسستیلبل نگل و ب زیچکه همه شهیبذاره، هم هیش از جون ماخانواده یبرا دیآدم با

ش قمر در عقربه پشت به پشت خانواده طیکه شرا یاسم خودش رو عضو خانواده بذاره که زمان

 .سهیوا

خوشش اومده. منم لبخند  نایآدر یهااز حرف یزده بود و معلوم بود بدجور زیلبخند ر هی آشوب

بغلم گذاشتم.  یهام برداشتم و کپسول رو توشونه یکپسول رو از رو فیشدم و بند ک زیخمیزدم، ن

 هام رو بستم.دادم و چشم هیتک ینرم صندل یسرم رو به پشت

هام دست یِآشوب تو ریپل یتریپهام رو باز کردم، امدستم با ترس چشم یتو یزیحس چ با

 و گفت: دینگاهم خند دنیبود. بهش نگاه کردم، با د

 لکسیآهنگ گوش بده و ر کمیپس  م،یکه برس یتا زمان یر ندارآروم و قرا گهیکه د دونمیم -

 کن.

انداختم که دهنش باز  نایبه آدر یشد. برگشتم و نگاه رهیخ ابونیسرش رو چرخوند و به خ بعدم

 .دمیخند زیم گرفت و ربود. ازحالتش خنده دهیمونده بود و مثل خرس خواب
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هام رو بستم کردم. چشم یرو پل بیهام گذاشتم و همون آهنگ حس عجگوش یرو تو یهندزفر

 یهمزادپندار تشیو من با هر ب خوندندیماکان بند م یو خودم رو به آهنگ سپردم. دو تا خواننده

 .کردمیم

 دیو شد ستین یوضع عاد یکه تو دونمی. مدنشید یداشتم برا یدیشد یشوره دلم دل ته

قشنگش  یِآب یهاکه چشم نیباشه. هم میزندگ یداشته باشمش و تو خوامیم یول ده؛ید بیآس

 .هیباز باشه برام کاف

 یکه برا یازود بهش دل بستم؛ اما در اعماق وجودم از همون لحظه قدرنیشد که ا یچ دونمینم

و جنس غمش رو شناختم؛ چون خودم  دمیرو د یشدم، غم رهیهاش خچشم یبار تو نیاول

 هایلیخ یزود آشوب برا تیمیصم دی. شاکردمیها بود که باهاش دست و پنجه نرم مسال

داشتنش رو داشت، در من  یآرزو شهیکه هم دیرو د یآور باشه؛ اما آشوب در من خواهرتعجب

 یغذا یخونه بو ادیم یقتبگه و و کایها یهایبهش زنگ بزنه و از بدخلق تونهیکه م دیرو د یمادر

رو  شدهیدداداش غم کا،یها هیکه قراره زندگ دیرو د یدر من دختر دونمیمستش کنه. م یخونگ

 دگرگون کنه.

و  دیو آشوب در من هم خواهر رو د شهیم یمیکه حسرت خانواده رو داشته باشه زود صم یدل

از  یدختر نایکرد و در وجود آدر یشد؛ چون براش عشق رو تداع نایعاشق آدر دونمیهم مادر. م

 دوسش داشته باشه و متقابال دوست داشته بشه. تونهیکه م دیجنس خودش رو د

 م؟یدیرس یعنیذوق زده چشمام رو باز کردم،  نیماش ستادنیچقدر تو فکر بودم که با ا دونمینم

 ار گفتم:گرفته و خش د یآوردم و با صدا نیینگاهم رو سمت آشوب چرخوندم، ماسکم رو پا

 م؟یدیرس -

 و گفت: دیدهنم گذاشتم، آشوب خند یِدوباره ماسک رو رو یحس نفس تنگ با

 غذا بخرم. یراه نیرستوران ب نیتا از ا ستادمینه خانوم ذوق زده، ا -

انداختم، تا نگاهم  نایبه آدر یدادم، برگشتم و نگاه هیتک یدوباره به صندل یو با کسل دیخواب بادم

از موهاش تو  کهیت هیافتاد شروع به خنده کردم.دهنش رو باز کرده بود و  شیدنیبه وضع د
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کامل سمتش  کرد،یهم م یکیخرخر کوچ هی ی، آب دهنش راه افتاده بود و هرزگاهدهنش بود

 آوردم. رونیکه تو دهنش بود رو ب ییدستم رو دراز کردم و مو شتم،برگ

 گفت: عیبهم نگاه کنه سر نکهیو بدون ا دیتکونش دادم، از جا پر آروم

 خوبه؟ سلیآ شده؟یچ -

 .یکردم تا نهار بخور دارتیب نا،یمن خوبم آدر -

 داد و گفت: رونیب یرو با آسودگ نفسش

 .دمیدیگشنمه که داشتم خواب غذا رو م نقدریا ،یکرد یخوب کار -

 آوردم و گفتم: نییو ماسک رو پا دمیخند

 آب دهنت هممون رو برد. لیساشتها آور بوده، چون  میلیمعلومه خ -

 .میکرد دنیباهم شروع به خند و

 نشست، گفت: نیباز شد و آشوب با سه تا ظرف مخصوص داخل ماش نیدرماش

 نکرده. زیت کهیخوردن روده کوچ یتا روده بزرگتون برا دیبخور دیایب -

داد  نایظرف بزرگ دست آدر هیبود، آشوب  دهیچیپ نیتو ماش یکباب ترک ی. بومیدیخند زیر همه

 گفت: داد،یبزرگ هم دست من م یکاسه  هیکه  نطوریو هم

دوست  نمیرو نداره، بب نیسنگ یچون فعال بدنت تحمل غذاها دمیتو سوپ خر یجان برا سلیآ -

 ؟یدار

آوردن ماسک  نییزدم و با پا یو قارچ لبخند بزرگ ریسوپ ش دنیکاسه رو باز کردم و با د در

 گفتم:

 اشقشم.ع -

 .وفتادهیتا از دهن ن دیپس خوبه، زود شروع کن -

 کردمیحس م دم،یکش یقیبعد خودش شروع به خوردن کرد، ماسکم رو برداشتم و نفس عم و

 ریقارچ و ش فیدهنم گذاشتم، بافت نرم و لط یقاشق از سوپ رو تو هینفس بکشم،  تونمیبهتر م

که از گلوم احساس کردم به  یدیقورتش دادم از سوزش شد یلـ*ـذت بخش بود اما وقت یلیخ
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سرفم قطع شد،  هیبعد از چند ثان دن،یهول زده آروم تو کمرم کوب نایو آدر بسرفه افتادم، آشو

 :دیآشوب پرس

 چت شد؟ هوی -

 سوز گرفت. یلیتا خواستم قورتش بدم گلوم خ دونمینم -

 بود ناراحت شده: معلوم

 ترفیوگرنه بدنت ضع یو غذا بخور یتحملش کن یبتون دیبا سل،یشده آ دهیگلوت بدجور خراش -

 .شهیم

 هم پشت بندش به حرف اومد: نایآدر

بدنت  تیتقو یغذا رو برا یبتون دیو با میانجام بد یکار میتونیحق با آشوبه، نم سلیاره آ -

 .یبه زور بخور یحت

آب  یبطر هیبا  قهیزد و با دو سمت سوپر مارکت رفت و بعد از چند دق رونیب نیاز ماش آشوب

 ختیر وانایاز ل یکی ینشست. آب رو تو نیبار مصرف برگشت و تو ماش کی وانیبزرگ و چندتا ل

 نشونیرو از ب یآورد و ورقه قرص رونیاز داشبورد ب کیپالست هیو به سمتم گرفت، ازش گرفتم. 

 .تبرداش

 آورد و سمتم گرفت: رونیاز ورق ب ها رواز قرص یکی

و بعدشم  یسوپت رو بخور یسوزش گلوت رو رفع کنه تا بتون تونهیقرص مسکنه، م نیا -

 هات و شربت مخصوصت رو.قرص

 گرفتم و قرص رو به زور درد وحشتناک گلوم قورت دادم. ازش

 نه،یزودتر برادرشو بب خوادیرو روشن کرد، معلوم بود م نیتندتند غذاش رو خورد و ماش آشوب

 گفت:

 .دیشروع به خوردن کن گهیخوب د -

 تونمیم دید یهم وقت نایسوپم رو بخورم. آدر یهیگلوم کمتر شده بود و تونستم بهتر بق سوزش

 راحت شد و خودش هم شروع به خوردن غذاش کرد. الشیقورت بدم خ
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 مینیکه سطل آشغال بب یتا زمان میگذاشت کیپالست یهاش رو تواز تموم کردن غذامون، ظرف بعد

آشوب قرص و شربت مخصوصم رو سمتم گرفت، ازش گرفتم و قرص رو با آب به  مش،یو بنداز

داشبورت  یدادم و شربت تلخ رو با حس حالت تهوع قورت دادم و دوباره تو نییزور پا

 گذاشتمشون.

 به آشوب کردم: رو

 مونده؟ گهیچقدر د -

 دونمیبخواب چون م کمیچشمات رو ببند و  م،یرسیم گهید یقهینگران نباش، چهل و پنج دق -

 .ستین یخبر گهیاز خواب د ینیرو بب کایکه ها یزمان

 باشه. -

 .دمیچشمام گرم شد و خواب قهیها عمل کنن و بعد از چند دقرو بستم و گذاشتم مسکن چشمام

 ختنشیبود و انگار هرآن احتمال فرو ر یمیقد یلیبهش انداختم، خ یو نگاه ستادمیخونه ا کنار

 یبود و رو کیکرد و باز شد. داخل رفتم، تار یریرجیرو هل دادم، ج شیمیوجود داشت، در قد

 بودن، بلند صدا زدم: دهیکش یرنگ دیسف یمالفه لیتمام وسا

 ؟ییکجا کا؟یها -

 :دیچینفر تو گوشم پ کی یزمزمه یصدا

 .دهیاتاق خواب یتو -

کنار  دیلرزیکه دست ها و پاهام م ینبود. باترس و درحال یرافم رو نگاه کردم، کسزدم و اط غیج

شده بود.  دهیروش پاش یارهیرنگ بود و رنگ قرمز ت دیروم بود، درسفرفتم که روبه یتنها اتاق

 د،یکوبیخون هستن. قلبم محکم م هادهیاون پاش دمینگاه کردم فهم قیکه جلوتر رفتم و دق یزمان

سمتش رفتم.  یبود با خوشحال دهیتخت خواب یکه رو کایها دنیدر رو هل دادم و داخل رفتم. با د

. دستم دیدرخشینداشت و صورت مثل ماهش م یزخم چیو بهش نگاه کردم؛ه ستادمیکنارتخت ا

شد،  یچشماش خون جار یرو سمتش بردم و تا خواستم صورتش رو نوازش کنم از گوشه

 گفتم: و دادممحکم تکونش 

 .کایشو! ها داریب کای! هاکایها -



 

 

182 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفائیهدیه 

 زدم. یبلند غیاز ته گلو ج دشیتماماً سف یچشم ها دنیآن چشماش باز شد و با د کی به

 دستم گذاشت: یو دستش رو رو نفس افتادم،آشوب هل شدو به نفس دمیاز خواب پر هوی

 .یدینترس فقط خواب د ست،ین یزیچ ست،ین یزیچ -

و آشوب دستش رو دراز کرد  دادیهام رو ماساژ مشونه نای. آدرزدمینفس منفس نطوریمن هم اما

 یقیماسک پخش شد، نفس عم یِ که تو یادیز یباز کرد، با مقدار هوا شتریرو ب ژنیاکس ریو ش

 و ماسک رو برداشتم. دمیکش گهید قینفس عم هیتر شد. و ضربان قلبم آروم دمیکش

 م؟یدیهنوز نرس -

 جوابم رو داد: ختیریبرام آب م وانیکه تو ل ورنطیهم نایآدر

 .هیپاک و سرسبز یچه منظره  نیاز پنجره نگاه کن بب م،یرسیم گهید یقهیهنوز نه اما پنج دق -

 یجلو دم،یرو نوش وانینگاه کردم و جرعه جرعه از آب ل رونیرو ازش گرفتم و از پنجره به ب وانیل

 یتو یادیز یهااطراف همه سرسبز بود و گل گذشت،یاز بهشت بود که م کهیت هیچشمام انگار 

 .کردنیم ییها خودنمااون سبزه

 وانیل م،یدیکه رس دمیکه جلومون بودن، فهم ییهااز خونه یادیهجم نسبتاً ز دنیبا د نگاهم

 .دمیچیسردم رو به هم پ یهادادم و با استرس دست نایمصرف رو دست آدر کباری

فکرکنم تعجب کرده بودن که ما  کردن،ینگاه م نیکه تو دشت بودن با تعجب به ماش یمردم

 و گفت: ستادیخونه ا هی. آشوب کنار میدار کاریچ نجایا

 .نجاستیکه هم نییپا دیزیخوب بر -

 ممانعت کردم بازم بغلم کرد. یرو دور زد و سمتم اومد و هرچ نیماش عیسر بعدم

 شمونیجذاب پ یبا چهره  دهیورز کلیمرد با قد بلند و ه هی هیو بعد از چند ثان میستادیخونه ا کنار

 اومد، آشوب خطاب بهش گفت:

 نجاس؟یهم یهِرمان مطمئن -

 بم گفت: یبا صدا هِرمان

 .دمیرو د کایبله آقا خودم آقا ها -

 .هیباشه پس عال -
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 کرد و گفت: نایرو به آدر و

 در بزن. یآدر -

 خانوم که معلوم بود مسن ساله اومد: هی یسه تقه به در زد، صدا عیسر نایآدر

 ه؟یک -

 بلند گفت: آشوب

 شماست. شیما پ ضیگفتن مر م،ییمادرجان ما -

 اومدم مادر اومدم. -

 مهربون بهمون لبخند زد و گفت: یمادربزرگ مسن با چهره هیباز شد و  در

 ست.ما شیپ زتونیکه عز دیایتو، ب دیایسالم مادر، ب -

دادم و به فضا نگاه  هیآشوب تک ینهی. سرم رو به سـ*ـمیداخل رفت ستاد،یخودش کنار در ا و

 .دیباریازش م دیسرسبز و قشنگ بود که ام یخونه هیکردم؛ برخالف خوابم 

 رونیمنم ب یشمال بود. آشوب کفشاش رو کنار در درآورد و کفشا یهاخونشون مثل خونه سبک

 .میآورد و داخل رفت

زد،  رونیها باز اتاق یکیاز  یامرد مسن بامزه هینشوند، بعد از چند ثان نیزم یمن رو رو آروم

 و گفت: دیخند دنمونیبا د م،یهمه با هم سالم داد

 سالم باباجان. -

بود و  دهیشلوارش باال کش یپاچه یپاهاش بود که جوراباش رو تا نصفه یرنگ یخاکستر شلوار

 یالهیپ لهیش یرو سرش بود. درکل مرد بامزه و ب یبود و کاله سبز رنگتنش  یرنگ دیسف راهنیپ

 بود.

 برگشت. سیخ یهابا دست قهیاتاق بود رفت و بعد از چند دق یروتو اشپزخونه که روبه عیسر

 گفت: دنمینشست و با د کنارمون

 ؟یسلیباباجان تو آ -

 کردم: تعجب

 دبله! چطور؟-
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 هوشینداشت و همش ب یاوضاع خوب م،یخودمون آورد شیکه پ یپسر رو از زمان نیباباجان ا -

 کردیاسم شمارو رو صدا م ایو فقط  دیپریاوقات از خواب م شتریداشت اما پ یدیبود و تب شد

 .دیزیبراش عز یاسم آشوب رو. معلوم بود بدجور ای

 به در زد و صدا زد: یزده بود، نگاه یقیعم لبخند

 ن.جا گمیجان، ماه ب گمیماه ب -

 همون خانوم مسن اومد که گفت: یصدا

 اومدم. یاومدم عمو عل -

تو دستاش  ینیس هیکه  یتو درگاه در ظاهر شد درحال عیسر ،یعمو عل گهیجانم به شوهرش م یا

بود و  دهیچیرو به ک*م*رش پ یبه تن داشت و چادر گل دار یقرمز رنگ راهنیبود، دامن و پ

زده بود.  رونیچارقد ب ریبافته شدش از ز دیسف یرو رو سرش بسته بود که موها یچارقد بلند

 رو جلومون گذاشت و گفت: ینیاومد و س مونکنار عیسر

 .دیاگرسنه یلیو حتما االن خ دیتو راه بود یکه کل دیبخور دیایمادر، ب دیایب -

و چندتا نون گرد زرد رنگ که معلوم  ینیریبود و چند مدل ش یعیطب ریش وانیپنج تا ل ینیس تو

 .هیبود نون زعفرون

 مادرجان. دیبخور -

از  یکیخم شد و  نایداد، آدر نایبه آدر یکیبه من و  یکیها رو برداشت و  وانیدوتا از ل آشوب

 یهااز نون یکیآشوب  ه،یبود رو برداشت چون عاشق توت فرنگ یکه روش توت فرنگ هاینیریش

 دنیدهنم گذاشتم و شروع به جو یرو جدا کرد و دستم داد، آروم تو کشیت هیگرد رو برداشت، 

طعم بردم.  بیترک نیاز ا یقیدهنم پخش شد و شعف عم یتو شیو زعفرون نیریطعم ش ،کردم

آشوب و هرمان  ر،یش گنیم نیکه معلوم بود تازس رو خوردم، واقعا به ا یمحل ریقلوپ از ش هی

ذهنم رو مشغول کرد  یبدجور یسوال هیشروع به خوردن کردن. هاشون رو برداشتن و  وانیهم ل

 :دمکر یرو به عمو عل

 آقا... گمیم -

 :دیحرفم پر وسط
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 .کننیصدا م ینطوریهمه منو ا نجایا ،یباباجان! بهم بگو عموعل هیآقا چ -

 سلم؟یکه من آ دیدیچطور فهم یچشم، عموعل -

 زد و گفت: یلبخند

 دمیفهم زدیپسر مدام اسم تورو صدا م نیکه ا یزمان شناسم،یعاشق رو م هیدخترم من نگاه  -

 یعاشقش باشه، دختر شتریب ایکه طرف مقابلش به همون اندازه  شهیعاشق م نطوریا یکه کس

نگاهت  دمتیکه د یاوابسته کنه. تو از لحظه نطوریپسر رو ا کیدل  تونهیکه عاشق نباشه نم

 یحت ،ینیبب یبد طیکه عشقت رو تو شرا یترسیچون م لرزهیره مبود، دستات دا اتاقبه  رهیخ

 .یرفت شیکه از ترس ازدست دادنش تا مرز مرگ پ گهیم ژنیاون ماسک اکس

 گفت: کردیاشاره م گمیکه به ماه ب یدرحال و

 .شناسمیخانوم خوشگلم و جنس عشق رو خوب م هیبعدشم من خودم عاشقم  -

چقدر عشقشون  ایخدا م،یانداخت و همه به خنده افتاد نییسرخ شد و سرش رو پا گمیب ماه

 قشنگه.

 گفت: عیشدم، آشوب سر زیخ میگذاشتم و ن ینیس یرو تو یخال وانیل

 ؟یریکجا م شده؟یچ -

 آروم گفتم: یصدا با

 .نمشیبرم بب خوامیم -

 گفت: یعل عمو

 دلش آروم و قرار نداره. نهیرو بب ارشی خوادیپسرم نگران نباش م -

 گفت: عیسر آشوب

 .برمتیباشه االن م -

 :دمیحرفش پر نیب عیسر

 دوقدم راه رو خودم برم. نیا تونمیم خواد،ینم -

 که آشوب گرفتم. خوردمیم نیپاهام سست شد و داشتم با صورت زم ستادمیتا ا اما

 گفت: دهیترس گمیب ماه
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 زهرا! مادر چت شد؟ یافاطمهی -

 .کننیم یپاهام دارن نافرمان کمیماه جان  ستین یزیچ -

 آشوب رو گرفتم و گفتم: دست

 راه برم فقط کمکم کن. تونمیم -

آروم رو با  یهاآروم بازوش رو گرفتم و قدم ستادم،یو با کمکش منم ا ستادیزودتر ا آشوب

 کمکش برداشتم.

 .میرنگ اتاق رو باز کردم و داخل اتاق شد یادرقهوه آروم

افتادم.  هیدهنم گذاشتم و به گر یبود افتاد، دستم رو رو دهیتشک خواب یکه رو کاینگاهم به ها تا

 .کنهیم هیکه آشوب هم داره گر دمیکه کنار گوشم اومد فهم یهق هق یبا صدا

 .میکنار تشکش نشست نیزم یو رو میرفت کنارش

ندتند شده بود، ت یچیاز دستاش باندپ یکیداشت و  یقشنگش چند تا زخم و خون مردگ صورت

 عرق نشسته بود. شیشونیو رو پ دیکشینفس م

و با هر تپش  دیچیپیگذاشتم، کوبش قلبش تو گوشم م نشیس یخم شدم و سرم رو رو سمتش

 خداروشکر کردم که هنوز دارمش.

 صداش زدم: آروم

 کا؟یها -

 صداش زدم: گهیبار د هیسقف رو نگاه کرد،  میرو خمارگونه باز کرد و مستق چشماش

 ا؟کیها -

 لبخند زد و گفت: هی دنمونیسمتمون چرخوند و با د عیرو سر نگاهش

 نم؟یبیدفعه خواب نم نیا یعنیآشوب؟  سل؟یآ -

و چنان سفت بغلش کردم که حس کردم نفسم  دمیچیتر دور کمرش پدستام رو محکم عیسر

مرده بودم اما  یرو احساس کنم و احساس ینفس زندگ تونستمیباال اومد انگار در نبودش نم

 .کشمیام و نفس مزنده کردمیحاال حس م

 گفتم: بهش
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 محکم بغلت کنه؟ نقدریا تونهیخواب م یِتو سلیبه نظرت آ -

 و گفت: دیچیرو محکم دور کمرم پ دستش

 با احساس بغلم کنه. نطوریا تونهیم یواقع سلیآ هیفقط  تونه،ینه نم -

 .میکرد زیر یخنده  هیهمه  و

 ازش جدا شدم و بهش نگاه کردم، نگاهش رو سمت آشوب چرخوند و گفت: آروم

 ؟یبرادر از مرگ برگشتت رو بغـ*ـل کن یخواینم نمیمعرفت بب یبرادر ب یا -

انداخت و مردونه و محکم بغلش  کایبغـ*ـل ها یو خودش رو محکم تو دیخند هیگر ونیم آشوب

 گذاشت. کایها یشونه یِرو یاکرد و بو*س*ه

 کایجدا شد و ها کایو ماسک شد چون تا آشوب از ها ژنیدستگاه اکس یتازه متوجه کایگارهاان

 اخم کرد و گفت: دنشونینگاهش بهشون افتاد با د

 همراهته؟ ژنیماسک اکس یچ یبرا -

 برام زجرآور بود. یلیبدون نبودنت خ نویفقط ا هیطوالن شیقض -

و  ذارمیبود، هرگز تنهات نم یهمراه من خواه من و یایدن یتو شهیهمونطور که گفتم تو هم -

 .دمیمرگ هم جنگ یبا فرشته  یداشتنت حت یبرا

 بهش زدم، گفت: یبامحبت لبخند

 کل وجودم رو گرفته. یتا بلندشم چون حس کسل دیکمکم کن دیایب -

 قاطع گفت: کایکنه اما ها یریخواست جلوگ آشوب

 .کنهیوجودم فعال اعتراض رو قبول نم یو قاض ستیکه گفتم، اعتراض وارد ن نیهم -

کمک  کایکه، به ها ستین کایها ییکه بدون زورگو کایداد، ها رونینفسش رو با شدت ب آشوب

 تنهام گذاشت. کایزد و با ها رونیاز اتاق ب عینشست آشوب سر کایها نکهیبعد از ا نه،یکرد تا بش

 نمت؟یبب دیحال با نیردم و حاال با ابرام بگو چرا سالم از خونه خارجت ک سل،یبرام بگو آ -

و تو بغلش خودم رو جا  دمینگفتم فقط خودم رو سمتش کش یزیانداختم و چ نییرو پا سرم

 .دمیکش یقیدستاش دور کمرم نفس عم چشیگذاشتم و با پ نشیس یکردم، سرم رو رو

 گفتم: آروم
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لحظه  هیمدت نتونستم  نیبذار نفس بکشم چون تو ا رم،یفقط بذار آرامش بگ کایفعال نپرس ها -

هام رو، نفس میکردم، زندگ گم دوبارت خودم رو دنید ی، براکردنت دایپ یکنم برا دایهم خودمو پ

بهم  وعذاب بدم تاخدا دلش به حالم بسوزه  نقدریوجودم رو گم کردم تا خودم رو ا یرو، همه

 یهاش هست و همهحواسش به بنده شهیهم فهموند که همبرت گردونه و خدا با دادن دوبارت ب

با دور کردنت از من خواست بهم بفهمونه که چقدر بهت  یحت شن،یکارهاش با مصلحت انجام م

 یبهم فهموند. عاشق خدام که هرلحظه برا نویام، چقدر به داشتنت محتاجم و خوب هم اوابسته

رو بهم برگردوند و  میه. با دادن دوبارت به من زندگهاش نگرانه و اونا رو دوست داربنده یندهیآ

 نوشت. رمیرو تو تقد یخوب ی ندهیآ

 رو بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم و ل**ب زدم: سرم

 دوست دارم. -

ها با ادقام تنفس نجایروز و هم نیلحظه و هم نیساعت و هم نیکرد، هم کیرو به سرم نزد سرش

 .خوامیم یزیاز هرچ شتریب میرو تو زندگ کایکه ها دمیفهم

*** 

 :آشوب

 گمیو هرمان برم اما ماه ب نایاومدم و در رو آروم بستم، خواستم سمت آدر رونیلبخند از اتاق ب با

 صدام زد:

 پسرم؟ -

 :برگشتم

 جانم؟ -

 پسرم. خودتم بخور مادرجان. رهیرو ببر واسه برادرت تا جون بگ ینیس نیا ایمادر ب ایب -

 و دستم داد:ر یبزرگ ینیس و

 ممنونم مادرجان. یلیخ -

 .دیخواهش پسرم زودتر برو تا ضعف نکرد -

 چشم. -
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خلوت  کمیو  دنیها هم رو دبالخره بعد مدت ستادم،یبه سمت اتاق برگشتم اما کنار در ا دوباره

. انواع کرده وونهیچه کرده! همه رو د گمیماه ب نیدوختم، بب ینیبراشون الزمه. نگاهم رو به س

 ندتانوع کوفته و چ هیو دوغ و  یبود، از برنج و خورشت گرفته تا کباب و ترش ینیس یغذاها تو

 .کردیم وونهیکه بوش آدم رو د یکوکو و کباب شام

رو پاهاش خواب بود و  سلینشسته بود و آ کایتقه به در زدم و آروم وارد اتاق شدم، ها چند

 صورتش پر از آرامش بود.

بالشت  یو سرش رو رو نیرو بغـ*ـل کردم، رو زم سلیگذاشتم و آروم آ کایرو کنار ها ینیس

 نشستم. کایگذاشتم و کنار ها

 گفت: یجد یبا صدا کایها

کن تو نبودم چخبر بوده؟ من سالم از خونه خارجتون کردم و حاال  فیتعر زیبه ر زیآشوب ر -

که معلومه  نمیبیقرمز م یو چشما رچشمیز یدو تو رو با اون و گو نمیبیرو با کمک نفس م سلیآ

 بده. حی. توضیهم کرد هیگر یدیکه نخواب نیعالوه بر ا

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

رو  سلیکه آ یاندازه تورو دوست داره؛ زمان یب سلیرو بدون، آ زیچ هی. فقط ممیمن تسل ،یاوک -

بندازه تا بتونه  شیکه خودش رو تو آت دیدویم سلیاز خونه خارج کردم و خونه منفجر شد آ

محکم و بلند  یهاغیچنان متمدد ج سلیآ کایعقب، ها دمشینجاتت بده اما نذاشتم و کش

که  دیرس ییبه جا شد،یلحظه آروم نم هی.دیرسیغلو تا عرش خدا هم م یکه صداش ب دیکشیم

زنده نمونده از بس بهش  چکسیاومد و گفتن ه یآتش نشان یافتاد، وقت یزیگلوش به خون ر

زدن  غیبهوش اومد دوباره شروع به ج مارستانیکه تو ب یزمان کایها یفشار اومد که غش کرد. وا

رفت که سرم رگش رو  شیپ ییکجاست تا جا کایها گفتیو م کردیم هیکرد و فقط ازت گال

به زور  گهید ه،یپاره کرد و نفسش گرفت، به زور روتخت خوابوندنش، فقط کارش شده بود گر

 یانگار بهش زندگ یینجایکه هرمان زنگ زد و گفت ا ی. از زماندیکشینفس م ژنیکپسول اکس

بهمون سخت  یلیخ د،یزجر کش یلیخ سلیآ کا،یبه چشماش برگشت. ها دیکردن و ام قیتزر

 .یلیسخت بود، خ یلیگذشت، نبودنت برامون خ
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بغـ*ـل کردنش  نینگفت اما هم یزیمقدمه بغلم کرد و تو بغلش محکم فشردم، چ یب کایها

 اندازه هممون رو دوست داره. یکه ب کردیمعلوم م

 توش مشهود بود گفت: دیکه ترد ییتو فکر رفت و با صدا کمیجدا شدم،  ازش

 ؟یدیتدارک د یزیچه چ هاسیپل یو برا -

 زدم و با لحن قاطع گفتم: یشرور لبخند

رو کات کردم، ما در نظر  شیبوط بود رو گفتم و بقمر ایکه به اون عوض ییمعلومه، فقط جاها -

شرکتمون خواستن بهمون ضربه  تیکه به خاطر موقع میهست یگناهیمظلوم و ب یخانواده هیاونا 

 بزنن.

 ؟یکه تو خونه بودن چ ییو اونا -

 یتو ریت هیهمون عاقد فقط  یعنی ییرضا یو آقا دهیبدنشون رو خراش ریمقدار ت هیدخترا فقط  -

 نداره. یتیپاش خورده بود، االنم حالش کامال خوبه و شکا یتو یکیبازوش و 

 افتاد که گفت: ادشی یزیانگارچ

 ست؟یمگه گچ گرفته نشده بود، پس چرا گچ رو دستاش ن سلیدست آ یراست -

شده  میهفته ترم کی نیا یترک بوده تو هیچون فقط  شیکرد، شکستگ نشیدکتر اومد و معا -

 رو براش انجام دادن. یجزئ یچیباند پ نیمفقط ه گهیو د

 مونیزندگ یو خوشحالم که تورو پشتم دارم. واقعا برا کنمیبهت افتخار م یلیخوبه، واقعا خ -

 و حاال وقتشه که من برات جبران کنم آشوب جان. یتالش کرد

 و گفتم: دمیخند

داره  یو محتواش به طور واضح ینیچون س هیبرام کاف میغذا رو بخور نیبا هم ا یایکه ب نیهم -

 .زنهیبهم چشمک م

 .دیهم همراهم خند کایو ها دمیخند و

 بگه گفتم: یزیچ کایها نکهیو قبل از ا دمیرو کنارمون کش ینیس
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بخوره و تو راه براش سوپ گرفتم و به زور قرص مسکن  نیسنگ زیچ تونهیتا فردا نم سلیآ -

 هیخواب نیترآرامش بخش نیچند ساعت بخوابه که ادرد گلوش تونست بخوره. بذار راحت  یبرا

 که داره.

 .میانداخت و باهم شروع به خوردن غذا کرد سلیآ یرو تکون داد و پتو رو سرش

*** 

 :سلیآ

 :دمیتو بغـ*ـل آشوب بودم، با ترس پرس دم،یاز خواب پر شدیکه به بدنم وارد م ییهاتکون با

 م؟یری... م... ممیک... ک... کجا... د... دار -

 گفت: تیبا عصبان آشوب

من  زیعز یگیدوباره روپا شدن و شروع به فتوا دادن کردن، هرچقدر بهش م کاینترس، آقا ها -

بهش بگه  ستین یکی. یکیحرفش  ،یکی کایاستراحت کن، نه آقا ها کمی یتو از مرگ برگشت

تو مشکالتت. به محض خوردن  بزن رجهیبعد دوباره با سر ش ادیباال ب تیبزار اون نفس لعنت

. اوف خدا فقط میکالم گفت بر هی عیمن سر یهازد و بدون توجه به پرپر زدن رپاب عینهارش سر

 مرد. نیاوف از دست ا

 اومد: کایخونسرد ها یلیخ یصدا

 نداره. یادهیفا چیکه ه یدونیحرص نخور آشوب، م خودیب -

 .گردنش برجسته شده بودن یهاشده بود که رگ یچنان عصبان آشوب

 .خندهیاوضاع م نیبه ا زیر زیداره ر دمیدیسکوت کرده بود و م نایآدر

رفت و نشست. آشوب  کایآشوب نشست، پشت بندش ها نینفر رفت و عقب ماش نیاول نایآدر

 سوار شه خطاب به هرمان گفت: نکهیراننده نشوند و قبل از ا یمنو صندل

 .ایشو و پشت سرمون ب نتیسوار ماش عیهِرمان سر -

 چشم. -

به حرف  گمینفر ماه ب نیاول دنیتا کنارمون رس ومدن،یکه سمتمون م دمیرو د یو عموعل گمیب ماه

 اومد:
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بخوابه تو خواب  کمیطفل معصوم  نیا دیذاشتیحداقل م د؟یریم دیزود دار نقدریمادر چرا ا -

 ما بهتون بد گذشته؟ شیپ نقدری. ادیبغـ*ـل و زاه براهش کرد

 گفت: گمینگاه کرد و خطاب به ماه ب کایبا اخم به ها آشوب

بازم  یو تب داره ول هیکه هنوز سر و صورتش زخم یسرتق نیمادرجون، ا هیچه حرف نینه ا -

 خطر بندازه. ازداغیو پ یزودتر دوباره تو زندگ خوادیکالمه م هیحرفش 

 کرد و گفت:محکم صداش  د،یحرف آشوب پر نیب کایها

 یعقب موندم سروسامون بدم، تو یزودتر برم تا بتونم به کارا دیآشوب! مادرجان من با -

 تر شم.تر و بدحالخسته شهیبالعکس باعث م کنهیمنو سرحال نم دنیرختخواب خواب

 کرد و گفت: یدست شیپ یتا خواست حرف بزنه عمو عل گمیب ماه

زود  نقدریبهتون عادت کرده و سختشه که ا دیشد یول دهیکه به روزه شما رو د نیبا ا گمیماه ب -

 یباشه مخصوصا زمان شیزندگ الیخیب تونهینم چوقتیمرد ه هیاما باباجان حرفت درسته،  د،یبر

 .دیو فراموشمون نکن دیباباجان اما بازم به ما سر بزن دیخانوم هم نکاحش باشه. بر هیکه 

 انداخت و شرمنده زمزمه کرد: نییسرش رو پا آشوب

 همه زحمت بهتون کمک کن... نیبابت ا دیشما که نذاشت -

 :دیحرفش پر نیاخم کرده بود و ب یعل عمو

مراقبت  مونیمگه ما از پسر زخم دما،یرو ازت شن یحرف نیبود که همچ یبار نیآخر نیپسرم ا -

مراقبت  یپدرومادر برا شهیاصال مگه م د،یمن یتمام شما پسرا و دخترا م؟یریتا پول بگ میکنیم

 رن؟یاز فرزندشون پول بگ

 یرو یاهم خم شد و بو*س*ه گمیماه ب د،یرو بغـ*ـل کرد و شونش رو بوس یعموعل آشوب

 گذاشت و با بغض زمزمه کرد: میشونیپ

فکرکن منم  ا،یب شمیبهت وابسته شم، بازم پ نقدریتو وجودته که باعث شده ا یزیمادر چ -

 م.مادرت

 .دییایمادر دن نیشما بهتر ام،یشم، حتما مجانم، فداتون یا -
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 یبه نشونه یحرکت و بوق نیشد و در ح نیسوار ماش عیبود، آشوب سر یسخت یخداحافظ

 زد و به راه افتاد. یخداحافظ

نگاه  یکیتار یِدوختم و به حرکت اجسام تو رونیدادم، نگاهم رو از پنجره به ب هیتک یصندل به

 کردم.

 نینکردم. انگار ا دایپ ازیچندساعت اصال بهش ن نیکه تو ا دمیکش ژنمیبه ماسک اکس یدست

 .انیتا باال ب خواستنیرو م کایگرفته فقط ها یهانفس

کنار  ینهیاز آ د،یچیپ نیماش یکالم تو یب میآهنگ مال یدستگاه رو روشن کرد و صدا آشوب

خواب ظهر باعث شده  کرد،یسرمون حرکت م که پشت دمیهرمان رو د دیاسکال الکیکاد نیماش

 نکنم. یاحساس خواب آلودگ گهیسرحال باشم و د یبود که حساب

سرحال و خوش رو بود حاال اخماش  شهیکه هم یآشوب یبود، حت یجار نیتو ماش ینیسنگ سکوت

که سرانگشتاش از شدت  دادیبود و با دستاش چنان فرمون رو فشار م دهیهم کش یتو دیرو شد

 .ختهیاعصابش بهم ر داًیشده بود و معلوم بود شد دیفشار سف

قشنگمون همراه  یکه تو خونه دمیرو خواب د هامیآوردم، بچگ ادیبودم رو به  دهیکه د یخواب

خواب باعث شده بود  نیا دنیعالم کودکانم غرق شده بودم. د یو تو کردمیم یبابا و مامان باز

 وجودم رو آروم کنه. تونستیکه م رمیرو بگ یمیو تصم رهیت و انتقام وجودم رو بگکه حس نفر

 اومد که گفت: کایها یصدا

 ؟یهست که الزم باشه به من بگ یزیچ ،یساعته که تو فکر کیجان،  سلیآ -

 داشتم. دیگفتنش ترد یبرا

 یمن هیرو که فکرت رو مشغول کرده رو بگو تا برات حلش کنم. تو زندگ یزینکن، هرچ دیترد -

 هستم. میحل مشکالت زندگ یبرا شهیو من هم

 زدم و گفتم: یلبخند

 یکه اسم خانواده رو رو ییگرفتم که برم و از اون نامردا میراستش امروز تصم دونم،یم -

تو گذشته اصال برام مهم  دیشا. رمیخودشون گذاشتن، تمام اونچه که ازم گرفتن رو پس بگ

 یاما حاال که طعم خانواده انیروز خجالت بکشن و دنبالم ب هی دیکه شا کردمینبود چون فکر م
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هستن که ازم سواستفاده کردن  یو اونا فقط کس نیکه شماها خانوادم دمیفهم دمیچش ور یواقع

 .رمیپدرم رو پس بگ یزحمتا خوامیو ساده فرض شدنم تمام شده و م یعرضگ یو دوران ب

 خونسرد گفت: یلیخ کایها

 گه؟یکه منم همراهت هستم د یدونیو م -

 نگفتم. یزیو چ دمیکش یقیعم نفس

 هم همزمان گفتن: نایو آدر آشوب

 .میما هم هست -

 و گفتم: دمیخند

که شمارو بهم داده. خدا در هر وهله  میاز زمان راض یلیچقدر خوشبختم که شماها رو دارم، خ -

 من کاملِ کامل شده. یعضو با ارزش خانواده رو بهم داد تا به امروز که خانواده هی میاز زندگ

 :دمیتو فکر بود، تعجب کردم و پرس کایها

 ده؟یآزارت م یزیچ ؟یچرا تو فکر کایها -

 ینخوا گهید دیاما گفتم شارو بهت بگم  شنهادیپ نیا خوامیوقته که م یلیراستش خودم خ -

خودم برم و بفهمم، اگه بدونم  دیکه با زنمیرو دارم حدس م ییزایچ هی. یش تیو اذ شونینیبب

 .کنمیدرست بوده بهشون رحم نم

 :دیپرس دینفر آشوب بود که با ترد نیو اول میتعجب کرد همه

 ه؟یو اون مسئله چ -

 .گمینم یزیچون تا مطمئن نشم چ دینپرس یزیفعال چ -

حدس بزنه  تونستینفرمون هم نم کی یسکوت شد و همه تو بهت و تعجب بودن، حت دوباره

 از چه قراره. هیکه قض

 کرد. یتوقف تا خونه رانندگ یب آشوب

پارک کرد و همه تا  نگیرو زد و وارد خونه شد، تو پارک موتیو آشوب ر میدیرس الیکه به و یزمان

 .دادیصدا م م،یجا نشسته بود کیاستخوان هامون از بس  میشد ادهیپ
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زدم و با  یفیخف غیتا چشمم به خونه افتاد ج م،یکوفته و خسته وارد خونه شد یهابا ب*دن همه

 حرص گفتم:

 ه؟یخاک نقدریچرا ا ه،یچه وضع نیا -

 .میاالن چقدر عصبان دونستنیگرفته بودن چون م یاللمون همشون

نو از پله ها باال برد، به محض ورود به اتاقش سمتش مقدمه دستم رو گرفت و با دو م یب کایها

 برگشتم و گفتم:

خونه رو خاک گرفته نفس آدم باال  نیکنم. از بس ا یزکاریتم خوامیم ه،یچه وضع نیا کایها -

 .ادینم

رو احساس کردم، به دستم که تو  یزیچ یسرد هیدست چپم رو گرفت و بعد از چندثان آشوب

 بود نگاه کردم. کایدست ها

 دم،یکش یفیخف غیدهنم گذاشتم و ج یکه تو انگشتم بود، دستم رو رو ییطال یحلقه دنید با

بود و  دیسف یطال شییزرد بود اما قسمت باال یبود و طال نشییپا نینگ فیرد هیبود،  بایز یلیخ

حلقه هم پشتش پشت  هیو  کردیم ییدر نگاه اول خودنما یلیبزرگ بود، واقعا خ نینگ هیوسطش 

 .خوردیم نینگ فیرد هیبود و  فیبود که ظر

پشت دستم گذاشت، دست  یرو یاانتظارش رو نداشتم، دستم رو باال برد و بو*س*ه اصال

دستم گذاشت. دستم رو سمت خودم  یآورد و تو رونیرو ب یزیکرد و چ بشیج یرو تو گشید

 .دمیخند هیگر ونیکف دستم م یمردونه یحلقه دنیآوردم و با د

 :گفت

 نیرو بهت بدم، درضمن ا دمیرو که برات خر ییزایاصال وقت نشد که چ ریبه خاطر اتفاقات اخ -

. ست هم گرفتم که قشنگ همه میاگهیکه ما متعلق به همد دهیبه همه نشون م گهیها دحلقه

 منه. یایمال من و دن بایخانوم معصوم و ز نیبدونن ا

 یآروم دستش رو سمت صورتم آورد و با سرانگشتاش اشکام رو پاک کرد. دستش رو رو بعدم

 یاو کف دستش بو*س*ه دمیدادم و خند هیگونه و گردنم گذاشت، سرم رو به دستش تک

 گذاشتم.
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انگشتش کردم و ته  یطال رو تو یروم گرفت، آروم انگشتر سادهآورد و روبه نییرو پا دستش

 دلم ضعف رفت.

گونش گذاشتم.  یِرو یاو بو*س*ه دمشیکتش رو گرفتم و آروم سمت خودم کش یگوشه

. آروم برم گردوند و از دیکش یقیمحکم بغلم کرد، سرش رو به سمت شونم خم کرد و نفس عم

گردنم باعث شد شکه شم و به گردنم نگاه  یرو یزیچ یسرد قهیدق کیپشت بغلم کرد و بعد از 

 کنم.

 هم زدم. یقیکه تو گردنم بود همزمان با تعجب کردن لبخند عم یزیچ دنید از

کوه بر فرازش سرش رو به سمت ماه  یرو یکه تو گردنم بود شکل ماه بود که گرگ یگردنبند

 .کشهیکه زوزه م دونستمیباال بـرده بود و م

لقبش گرگ  هم کایاسمم ماه شفاف بود و ها یاشاره داشت، معن کایگردنبند به من و ها نیا چقدر

 گرگ و ماه. انیعشق م یعنی د،یکشیما رو به شکل م انیگردنبند عشق م نیبود، حاال ا

 گفت: آروم

 پشتش رو نگاه کن. -

 جمله نوشته بود: کیگردنبند رو برگردوندم، پشتش  آروم

 .تینها یماه و گرگ تا ب انیعشق م -

 نوشته بود: نشییاسممون رو پا و

 .کایو ها سلیآ -

که خدا پاداشش  دمیدیرو م هامیقرار گرفته بودم و به چشم جواب تمام صبور ریتحت تاث یلیخ

 بهم ثابت کرد. کایرو با دادن ها

 ؟یدوسش دار -

 کردم: تعجب

دوسش دارم  نقدریداشته باشم، ا تونستمیبود که م یاهیهد نیبهتر نیدوسش دارم؟ ا ایخدا -

 .ستیبراش ن یکه حد

 فت:زد و گ یقیعم لبخند
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 خوشحالم، درضمن هنوز تمام نشده. -

 ؟یچ -

رنگ سورمه رنگ رو  یمخمل یآورد و سمتم اومد، جعبه رونیرو ب یاکمدش رفت و جعبه سمت

 درش رو بستم و گفتم: عیمحتواش سر دنیدستم داد. درش رو آروم باز کردم و با د

 ریچون فق ینکنه فکر کرد ؟یچه خبره؟ مگه من باهات ازدواج کردم که برام طال بخر کایها -

 بودم به خاطر پولت باهات ازدواج کردم؟

 لبم گذاشت و گفت: یرو رو انگشتش

حرفاس، تو  نیاز ا شتریچون حقت ب دمیبرات خر ،یحرف رو بزن نینکردم که ا نکارویا س،یه -

من  ،یخودت کرد یوابسته دیو منو شد یجونتم وسط گذاشت میسروسامون دادن به زندگ یبرا

اون  خوامینم گهیبخرم. هرگز د هیکه دوستش دارم هد یکس یکه برا فمهیوظ نیشوهرتم و ا

 نه. ای یدوسشون دار نمیاز زبونت بشنوم. حاال هم زود بپوششون بب رومنحوس  یجمله

 گفتم: کایدرش رو باز کردم و بهشون نگاه کردم، رو به ها گهیبار د هی

 تو برام انجامش بده. -

گوشم کرد، دستم رو گرفت و باال آورد و  یها رو برداشت و توو دستش دادم، گوشوارهجعبه ر و

 دستبند رو دستم کرد.

 توربان رو از سرم درآورد و موهام رو باز کرد. نم،یبردم تا خودم رو بب نهیکنار آ تا

 یهالل ماه طال هیبود و واقعا عاشقم کرده بود،  زیبه خودم نگاه کردم، گوشوارش مدل آو نهیآ تو

بهش وصل بود  ریو دو زنج گرفتیگوشم قرار م یبود که رو انیبرل نیزرد بود که سرتاسر نگ

ستاره  هی یکیرنگ بود و به اون  یسنگ توپاز آب هیهالل ماه که وسطش  هی رهایکه به اون زنج

 بود. وصل

هالل ماه  هیباال به هرکدوم بود که از  ریزنج نیرو باال آوردم و به دستبندم نگاه کردم، چند دستم

بود و رو نوک  انیبرل نیسرتاسر نگ نمیهالل ماه نسبتاً بزرگ بود که ا هیکه  ینییمتصل بود تا پا

 رنگ بود. یسنگ توپاز آب هیماه 

 از پشت بغلم کرد و گفت: آروم
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 یمن چه حکم یایشه که تو آسمون دن یادآوریبرات  شهیرو برات انتخاب کردم تا هم نایا -

 .یدار

 و زمزمه کردم: ستادمیبه رخش ا رخ

 .مونهیم ادمی شهیهم -

 شد و گفت: ترکینزد بهم

 .شنومیم نویخوشحالم که ا -

 .میشد ترکیهم به هم نزد یرهیبه خ رهیخ

 هول گفتم: با

 م... من... ب... برم... ح... حمام. -

 و گفت: دیخند

 باشه برو. -

 هیبه در تک دیکوبیکه م*حکم م یپرت کردم و با قلب بایتقر اکیحمام اتاق ها یِخودم رو تو عیسر

 رونیکه لباس هم رو از تنم ب نطوریزده همداغم گذاشتم و هول یهاگونه یدادم، دستم رو رو

 .دمیخند آوردمیم

 یمتفاوت یهاحهیشامپوها انداختم، را یبه قفسه ینگاه ستادم،یآب ا ریرو متعادل کردم و ز آب

شکالت تمام حمام رو در بر گرفت و  یشکالت رو برداشتم و به موهام زدم. بو یحهیداشت. را

 با هر نفس غرق لذتم کرد.

 یبمب وان که تو دنیوان رو پر کردم و داخلش نشستم، با د فیاز زدن دو دست شامپو و ل بعد

آشوب  تو حموم صددرصد کار اون نایکه گذاشتن ا دونستمیم دم،یکنار وان بود خند یقفسه

 .دسیورپر

 یاسیاز هم باز شد و تمام آب وان رنگ  عیرنگش رو برداشتم و داخل وان انداختم، سر یاسی

 یبو نیبلند شد و مطمئن بودم حتما بدنم ا اسیگل  یکننده وونهید یبه خودش گرفت و بو

بلند ساعت  میآب ولرم بودم. بعد از ن یساعت تو می. حدود نرهیگیم*ست کننده رو به خودش م

 آب رو بستم. عیو سر ستادمیدوش ا ریز عیشدم و سر
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 .دمیچیآوردم و دورم پ رونیمخصوص ب یقفسه ی*له رو از توحو

 و با خودم گفتم: دمیسرم کوب یم*حکم تو اوردم،یاومد لباس با خودم ن ادمی هوی

کدوم  تیاون هوش و حواس لعنت ستیسرت که معلوم ن یخاک تمام جهان تو سلیآ یعنی -

 .هیگور

 .ستین یاخدا چاره یا

 گفتم: بلند

 ؟یبد نایبهم لباس و ا شهیم کایها -

 .ارمیتابرات ب ارهیبگم که برات انتخاب کنه ب نایصبر کن تا به آدر قهیاره حتما، چند دق -

 اومد مشغول تشر و غر به خودم بودم. کایها تا

 برات آوردم. -

 ها رو ازش گرفتم.بردم و لباس رونیرو باز کردم و دستم رو تا آرنج ب در

خدا  یزدم. ا غیخفه ج یدر حموم رو بستم و نگاهم به لباسا افتاد، پاهام سست شد و با صدا تا

دورم که  چمیحو*له رو بپ نی. همیکه انتخاب کرد هیچه کوفت گهید نایکنه ا ادتیخدا ز نایآدر

 .ترمنیسنگ

 و اروم گفتم: دمیکش قیتا نفس عم چند

 هم نباشه. یبه اون بد دیخوب اشکال نداره شا سل،یباش آ لکسیر -

 نهیبه آ ی. نگاهدمیرو پوش ییکردم و اون لباس خواب کذا زونیآو رهیرو به گ گهید یها لباس

بود و سرتاسر ساتن  ی. مدل عروسکدمیکردم و تا نگاهم به خودم افتاد م*حکم تو سرم کوب

 نازک هم داشت. یلیبند خ هیاستفاده شده بود و  یکهاش از تور مشرنگ بود و لبه ییآلبالو

 نکهیمگه ا نایآخه. آدر کایها شیبرم پ یختیر نیخدا من ا یاندازم بود و کوتاه هم بود بود. ا کامال

 .کنمیو قطعه قطعت م شورمتیم ییساموا یهارو تخته یایدستم ن

ک*م*رم ل*خت بود  یو شروع به سشوار کردن موهام کردم، تا گود دمیلباسم رو پوش نیآخر

 .خوردیلباس م نیبه ا یفر شده بود و حساب نشییو پا
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 دونمیمن خودم بزرگت کردم و م نایا*و*ف آدر رم،یبه سر بگ یخدا غ*لط کردم حاال چه گل یا

 لیکاسه پاست هی . فردایستیزنده ن گهیگذشت فردا د یو خوش یامشب اگه به خوب ه،یقصدت چ

 .یتا آدم ش زنمیم ششیو جلو چشمات آت کنمیدرست م

رصد تا  هیبردم و  رونیلرزون سمت در حموم رفتم و آروم بازش کردم، اول سرم رو ب یپاها با

 یشلوار ورزش هیبرم و  کاینامحسوس سمت کمد ها یلیخ دیبرم کردم با خواستمیکه م ییجا

 از کمدش بردارم.

زدم و خواستم سمت کمد برم که  رونینبود، آروم آروم با نوک پنجه از حموم ب کایها خداروشکر

 صداش از پشت سرم اومد:

 .گردهیکل اتاق رو م کنه،یبره رو نگاه نم خوادیکه م یرصد کنه فقط طرف خوادیکه م یآدم -

 بهت. والیا گه؟ید یریکه حالم رو بگ یهمت کرد یخدا اساس یا ستادم،یا صاف

 خت،یشونم ر یموهام کرد و موهام رو رو یروم اومد و بهم نگاه کرد، دستش رو توروبه آروم

 بود و معلوم بود حموم رفته. ختهیر شیشونیبهش نگاه کردم،موهاش نم داشت و رو پ

 رهام کرد و زمزمه کرد: آروم

 یاهیو س ییهنوز تو تنها نمیشم و بب داریازش ب هوی ترسمیخواب که م هی مثل برام یشد -

 غرق و به دام افتادم.

 شد. ترکینگاه کردم، م*حکم بغلم کرد. ازم جدا شد و بهم نزد بهش

که در راه  یاندهیآ یبرا میشم و هردو بتون ترکینزد کایبود تا به ها یمن سرآغاز یشب برا اون

 .میهم خواهد بود، آماده باش یخوب یندهیو مطمئنن آ میدار

 نیتوقف هم یب یهاکردن یدم رانندگ هی نیخدا هم یشدم. ا داریز خواب بکه کردم، ا یاناله با

که  نطوریاومد که هم کایها یبعد از نالم صدا عی. سرشبی. مخصوصاً دگهیمشکالت رو داره د

 بغلم کرده بود، گفت:

 ؟یجان، جان، ک*م*ر د*ر*د دار -

 خورد شد: اعصابم
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رو دور ک*م*رم  یمگه دستمال عرب رقصم،یم یو عرب زنمیم یبندر ینه دارم از خوش -

 فکر. یجفنگ ب یسرته، دختره  ریدردها ز نیکه تموم ا نایخدا لعنتت کنه آدر یا ؟ینیبینم

 یخودمو ال عیاطراف شدم و سر شیاوضاع قاراشم یمتوجه هوی د،یخندیبلند به حرفام م کایها

 و سرخ شدم. دمیچیپتو پ

شلوار  هیسرم گذاشت، بهش نگاه کردم، فقط  یرو یاهو ب*وس دیسرم کش یِرو یدست کایها

و  دهیاون عضالت ورز خیبود. نگاهم م انیرنگ به پا داشت و باالتنش عر* یمشک یِ پارچه ا

 .کهیت شیپهن و شکم ش ی*نه یس* ده،یورز یخوش فرم بدنش بود، بازوها

 گفت: رفتیم رونیکه ب نطوریکنارم بلند شد و هم از

 وجه بلند نشو. چیاز جات به ه ارم،یرو برات ب نایمن برم صبحونه و ا -

 جوابش رو دادم: آروم

 باشه. -

کردم،  نیرو برداشتم و کم یدستمال کاغذ یرو نگاه کردم و جعبه یرو عسل عیرفت، سر رونیب

 .یایاالناست که ب دونمیم نایآدر شناسمتیمن م

خودشو تو اتاق پرت کرد و  نایباز شد و آدر یاانهیطرز وحشدر به  کا،یلحظه بعد از رفتن ها چند

 در رو م*حکم بست و سمتم اومد.

 گفتم: بلند

 !یپس اومد -

رو بلند کردم و به طرفش پرت کردم، نتونست  یدستمال کاغذ یبهش مهلت ندادم وجعبه  و

 نطوریافتاد. از جاش بلند شد و هم نیخورد و از پشت به زم شیشونیبده و م*حکم تو پ یجاخال

 گفت: دادیرو ماساژ م شیشونیکه پ

 ؟یزنیمشکل دار، چرا م یِچته روان -

 یاحمق، رفت یخودم بزرگت کردم دختره نایچرا، آدر گمیاالن بهت م زنم؟یچرا م زنم؟یچرا م -

فقط  گهیا بلند شم دبتونم از ج نایبه خدا قسم آدر ،یکه منو بدبخت کن یبرا من لباس خواب آورد

 خدا رحمت کنه.
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 آورد و گفت: رونیب یمسخره باز یرو به نشونه زبونش

و اشک شوق  یصورت لبخند بزن یبه پهنا دیاحمق تو االن تو با ،یبکن یتونینم یکار چیه -

بابا ترانسفورماتورش سوخت از بس خودش رو سرکوب  نیرسوندمت. ا اریکه به وصال  یزیبر

بهت بد نگذشته،  نمیهمچ نمیبیتازش هم م شد،یکرد. بابا دل آدم براش کباب م یکرد و خوددار

 زنشه. یفرشته ا نیخوشحالم شده که همچ یکل کایانداخته. صددرصد ها لهات گگونه

 زدم و گفتم: یفیخف غیبالشتم رو برداشتم و سمتش پرت کردم، ج یحرص د،یبلند خند و

 بلند نشم. برو دعا کن ا،یح یکنه ب ادتیخدا ز -

 و گفت: دیخند بلندتر

 رو بگو! یانجامش بد یکه قصد دار یمثال از کار کی -

 زدم و گفتم: یشرور لبخند

 .الیو تو و اون پاست مونمیمن م گهیاز جا بلند شم د -

 و گفت: دیخشک لبخندش

 حاال. یاریرو وسط م لیپاست یچرا پا -

 نگفتم. یزیو چ دمیبلندخند

پام  یرو رو ینیبزرگ بود، کنارم اومد و س ینیس هیکه تو دستش  یداخل اومد، درحال کایها

 گذاشت.

 .هییچه صفا نیبده بب رتیخدا خ نایآدر یکردم، ا مونیپر و پ ینیبه س ینگاه

 .گهید زیچ یخرد شده و عسل و کل یهاوهیو خامه و شکالت و آب پرتقال و م معجون

 نقشه نکشم. هالیپاست یو برا نمشینب نکهیا یت برارف رونیاز اتاق ب واشی نایآدر

که تا چشمم به  دمیرس ییبه جا ذاشت،یدهنم م یو تو گرفتیآروم آروم برام لقمه م کایها

 .خوردیحالم بهم م گهید وفتادیم ینیس

 آخر هم قرص مسکن رو همراه معجون بهم داد و گفت: در

 .سلمیآ شهیاالن کمردردت آروم م -
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رو  ینیس کایآبرومندم رو برام آورده بود، ها یهاچند تقه به در زد و داخل شد، لباس نایآدر

 رفت. رونیبرداشت و از اتاق ب

 با آدم. کنهیه مچ لیپاست نیگرفتم، بب نایها رو از آدرو کوفته از جام بلند شدم و لباس آروم

 دم نگاه کردم.به خو نهییو تو آ دمیرنگ ست رو پوش یو شلوار صورت راهنیپ آروم

لباس بچه به  نیتو ا یلیخرس خوشگل بود و شلوارم هم پر از خرس بود و خ هی راهنمیپ یجلو

 .دمیرسینظر م

مو  کهیت هیحرف شونه رو برداشت و موهام رو شونه کرد، از دوطرف سرم  یکنارم اومد و ب نایآدر

و کم  کیبار یکهیمحکمش کرد و جز اون دو ت یخرس یرهیگ هیگرفت و پشت سرم برد و با 

موهام رو پشتم ل*خت حفظ کرده  کهیبا اون دوت نایموهام ل*خت اطرافم رها شدن و آدر یهیبق

 بود.

 و گفت: دشیاز دستم کش عیسر نایرو برداشتم و خواستم رو سرم بذارم که آدر شالم

شوهرته و اون  شیکی بن؟یغر نییپا یمگه اون آدما ؟یشال بذار یخوایم نم؟یبیم یبه به چ -

 .یشال بذار یبخوا نمینب گهیهم برادرته پس د یکی

 دادم و گفتم: رونیرو ب نفسم

 باشه بابا. -

 .میزد رونیاز اتاق ب نایتخت رو برداشتم و همراه آدر یِرو یتخت رفتم و م*الفه  کنار

 یهاپارکت یمالفه رو تو دستم مچاله کردم و تا پامون رو رو م،یرفتیم نییکه از پله ها پا نطوریهم

 پشتم پنهان کردم. باًیمالفه رو تقر م،یگذاشت ییرایپذ

رفتار کرد و  یعاد شهیانداختم، اما آشوب مثل هم نیینگاهم به نگاه آشوب خورد سرم رو پا تا

 شوخ و شنگ بود، بلند گفت:

 .ایو نامزد دن یآبج نیبه سالم به قشنگتر -

 رو باال آوردم و باخنده و بلند گفتم: سرم

 .دمینامزدش رو دزد یسالم به داداش آشوب گل خودم که بانامرد -
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زد، حواسش به ما نبود و  رونیدرهم ب یاز آشپزخونه با اخما کای. هامیخنده زد ریهمه با هم ز و

 :کردیبحث م یداشت با فرد پشت گوش یجد یلیخ

به حالت که  یو وا امیآماده باشه، من عصر اونجا م دیامروز عصر با ،ییکه گفتم رضا نیهم -

 آماده نباشه.

-... 

 .ییرضا اریبرام بهانه ن -

-... 

 ایکن دمیافرادم رو سف نیب خوامیم ،یکنیچه م نمیبب ،یحرف درست و حساب هیشد  نیخوبه ا-

 ؟یدیفهم

-... 

چون  گهید ی هیهد هی یبه عالوه  کنمیم زیرو امروز به حسابت وار زتیپسرخوب، جا نیآفر-

 .یدیانجام م یرو دار یکار سخت دونمیم

-... 

 خوشم ازت اومد. خداحافظ. یلیحرفت خ نیبا ا-

-... 

شده  رهیو کنجکاو بهش خ زیر یهارو شد که با چشمقطع کرد و برگشت با سه تا سر روبه تا

 بودن.

 بلند کرد و گفت: یخنده هیجاخورد اما  کمی

 کنم،یم کاریچ نکهیبر ا یفعال از دهنم مبن یچون کالم دینگام نکن یخران شرک الک عیرجم-

 .گمینم

 به حرف اومد و گفت: یجد یلی. آشوب خمیدیکش یآه دانهیشد و ناام زونیآو لبامون

چرا چون  پرسمیرو جعل کنه، ازت نم یزیچ هیکه برات  یزنگ زده بود ییتو به رضا کایها -

 دونمیانداخته، م دتیکه تورو نگران کرده و به ترد میزیبهت اعتماد کامل دارم، فقط نگران چ

 سله؟یآ یکالم بگو مربوط به خانواده  هی. فقط کنهیاشتباه نم تییاون شم جنا
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 به آشوب نگاه کرد و گفت: یجد کایها

 آره. -

سمتم  نایدر راهه آدر گهیتفاق بد دا هی دمیآره از زبونش خارج شد، سست شدم چون فهم تا

 داد. میو به خودش تک دیچیاومد و دستش رو دور شونم پ

 گفت: دنمیبه آشوب نگاه کردم که با د ینگران با

 .وفتهیبرات ب یاتفاق میذاریما نم یرنترس خواهر-

 هی یو ط عی. سرمیداخل آشپزخونه رفت ناینگاهشون دلم آروم گرفت و همراه آدر نانیاطم از

 روشنش کردم. یو ضربت عیانداختم و سر نیماش یمالفه رو تو یحرکت انتحار

 خورد،یراحت صبحونه م یلیزدم داشت خ یانداختم و لبخند مرموز نایبه آدر ینگاه یچشم ریز

 نتیرو از کاب خواستمیکه م یرفته برات نقشه ها دارم؟ آروم مواد ادمی یفکر کرد نایهان آدر

کرده بود وگرنه  دیخونه خر یبرداشتم و مشغول درست کردنش شدم، خوبه آشوب از قبل برا

 .موندیم ناتمومانتقامم 

 یکردم و قالب ها رو برداشتم، نگاه نتیکاب یمخلوطش کردم و نامحسوس دستم رو تو عیسر

اطرافشو  گهید نهیشیغذا م یپا یوقت نایخرس نسبتا بزرگ بودن. آدر هیبه قالب ها انداختم که 

 براش دارم. یاکه چه نقشه نهیبیپس نم رهیو تا گردن تو غذاش فرو م شناسهینم

آروم از کنارش رد شدم و قالب ها رو  یلیکردم و برشون داشتم. خ ریها سرازقالب یرو تو مواد

ابزار انتقامم هم آماده  نیکنم ا زیکه خونه رو تم یگرفتم که تازمان میتا هیگذاشتم.  زریفر یتو

 .شهیم

 و آروم گفتم: دمیحرکت کردم و آروم بغلش کردم، گونش رو بوس نایآدر سمت

 منو واسش ببخش. -

 زد و گفت: یبزرگ لبخند

 که کار درست رو انجام دادم. یدیپس بالخره فهم یبابا آج یا -

که قراره براش رقم بزنم  یاز اتفاق شیپ شیدارم پ دونهینم س،یفکر کرده منظورم اون قض نو،یا

 .کنمیم یو شکنجش بدم؛ معذرت خواه
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 یجد یلیپسرا که رو مبل لم داده بودن و خ دنیرفتم، با د رونیرهاش کردم و از آشپزخونه ب آروم

 و گفتم: دمیدوتا دستم رو محکم به هم کوب کردن،یصحبت م

 .شهینم زیخودش تم یبزرگ نیبه ا یکه خونه دیخوب پسرا بلند ش -

 گفتم: عیخنده بهم نگاه کردن و تا خواستن دهن باز کنن سر با

 .دیتوش نفس کش شهیلحظه هم نم هی گهیکه گفتم، خونه رو گند برداشته د نیحرف نباشه هم -

 زمزمه کرد: یرو مبل پهن کرد و با خونسرد شتریخودشو ب الیخیب یلیخ آشوب

 .ادیاز شرکت خدمه ب میگیم -

 شدم: یعصب

 !یچ گهید -

 .شهیگرم نم یآب نایاز ا دمیفهم دیکه آشوب کش یاازهیخم با

محکمش  رهیو با گ دمیچیموهام پ ی هیاز موهام رو دور بق کهیت هیموهام رو باز کردم و  یرهیگ

 کردم.

 دمیها کشپنجره یسطل آب و دستمال برگشتم. آروم دستمال رو رو هیآشپزخونه رفتم و با  داخل

بهم انداختن و  ینظر داشتم، اول نگاه ریهم پسرا رو ز یچشم ریکردن کردم، ز زیو شروع به تم

 آشپزخونه رفتن. یاز جاشون بلند شدن و تو عیسر

 برگشتن. یکار زیتم لیمجهز به وسا یلیخ نایهمراه آدر عیسر بعدم

 .زدیجارو م نایو آدر دیکشیرو دستمال م لیآشوب وسا د،یکشیم یرو ط نیکف زم کایها

بود و  ختهیاطراف گچ ر شیکم و ب نیهم یفرستاده بود برا میترم یآشوب چندنفر رو برا چون

 شده بود. یرنگ

 رو ازشون گرفتم و به کار خودم مشغول شدم. نگاهم

*** 

 دنیو خسته شروع به نفس کش میمبل لم داد یعرق کرده رو ییهاو صورت یبا خستگ همه

 .میکرد
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 یفیکث یاو کل خونه ذره زدیبرق م شیاقهوه یهاکه پارکت میبه خونه نگاه کرد نیتحس با

 نداشت.

 .زدیچشمک م یزیکنار پله ها تو نور از تم ییطال یهالهیو براق شده بود و م زیها تم پله

 .رهیبه تن و بدنش بگ یآب هیرفت تا  یاتاق یو هرکس تو میجامون بلند شد از

همراه آب  هامیکردم، تمام خستگ یو سرزندگ یبدنم حس تازگ یآب نسبتا سرد رو ختنیر با

 بود منتظر من بود که سراغش برم. زریفر یکه تو یانتقام یرفت و البته محموله 

اتاق  یهاپارکت یزدم. از نوک موهام آب رو رونیو از حموم ب دمیچیحوله رو دورم پ عیسر

 یو شلوار ست صورت راهنیپ وریکرده بود. از درا سیکه راه رفته بودم رو خ یریو مس دیچکیم

 نیچ یهانی. آستدمیرنگ داشت رو برداشت و پوش دیهاش تور سفکمرنگ که ساتن بود و لبه

 لباس جلوه داده بود. هب یلیدارش خ

برق زد و مشغول  یکه سشوار رو تو دمیرو پشت سرم د کاینگاه کردم. ها نهیرفتم و تو آ زیم کنار

 بهم انداخت و گفت: یخشک کردن موهام شد، نگاه

 ؟ینقشه دار یک یبرا زنن،یم طنتیچشمات دارن برق ش -

 :دمیخند زیر

 .نایآدر یبرا -

 .یدیخدا به دادش برسه معلومه بدجور براش نقشه کش -

 و سکوت کردم. دمیخند بلند

روش داشت رو بهش  یخرس مشک هیرنگم که  یصورت یاز خشک کردن موهام کش مو بعد

 دادم و گفتم:

 موهام رو برام بباف. -

 موهام فرو برد و زمزمه کرد: یرو تو سرش

منو  نطوریاز وجودت ا کهیافتاد که هر ت امیتو دن یبهشت فرق داره، چه اتفاق نیا یچقدر هوا -

هام توش موها معبد پرستش آرامش منه و منبع نفس نی. اکنهیو آرومم م رهیگیاز خودم م

 موها رو طواف کنه. نیره که تار به تار اندا اقتیل یخالصه شده. هر انگشت
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 آورد و شروع به بافتن موهام کرد. رونیرو از موهام ب سرش

 و گفتم: دمیبه بافت موهام کش یدست

 .نیها! آفر یبباف یواو خوب بلد -

 به ل*ب داشت، آروم گفت: یکرده بود، بهش نگاه کردم که لبخند تلخ سکوت

 یتا موهاش رو ببافه، من بتونم براش ببافم. موها ستیکه بابام ن یداد تا زمان ادیمادرم بهم  -

موهاش رو زدن چون معتقد بودن  یچیداشت که بابام عاشقشون بود. اما اونا با ق یبلند یلیخ

 یموها یبابام رو وقت یهاسرسگ توش بجوشه. هنوز اشک خوانیاونا نجوشه م یکه برا یگید

که انگار بندبند تنش رو از هم  ختیریاشک م یدارم. جور دایبه  د،یمادرم رو د یده شدهیبر

 سوا کردن.

که تو چشماش حلقه زده بود، بغلش کردم و م*حکم فشارش دادم، تنش هنوز  یاشک دنید با

 میو زخماش ترم ادیم*حکم بغلش کنم که نفسش باال ب نقدریا خوامیازگذشته پر از زخم بود، م

منه که  یفهیوظ نیکرده. اما حاال ا ریگذشتش گ یهنوز تو کایها گفت،یشه. آشوب راست م

 شوهرم کم کنم. یگذشته یهاکنم و از عذاب دلرو هن میزندگ

 رهاش کردم و با خنده گفتم: قهیاز چند دق بعد

و  یروح یرو شکنجه نایقراره آدر کشه،یداره انتظارم رو م یانتقام حساب هیکه  نییپا میبر -

 بدم. یروان

 .دیهم همراهم خند کایو ها دمیخند وبلند

 عینم دار نشسته بود خورد، سر یمبل با موها یتا چشم به آشوب که رو م،یزد رونیاز اتاق ب باهم

 .دمیرو ول کردم و به طرفش دو کایدست ها

 دمیدویمن که مثل اسب به سمتش م دنیبود برگشت، باد دهیرو شن دنمیدو یکه صدا آشوب

 و گفت: دیاز جا پر

 شده؟ی! چیخورشت یسبز ای -

 بلند گفت: کایها

 .یکن یباهاش همکار خوادیداره که م یارنقشه-
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 نقشه کردم: حیو شروع به توض دمیکردم، آروم بازوش رو کش دییسرم تا با

 ...دیتو با نیبب -

به آخر صحبتم که  داد،یدادم و اونم با دقت به حرفام گوش م حیبه واو نقشه رو براش توض واو

 و گفت: دیبلند خند دمیرس

 گذاره؟ ریحد تاث نیدر ا یعنی -

 .ریو بازخورد رو بگ نیاره بابا تو واکنش رو بب -

 عجب. -

 ؟یکنیم یباهام همکار نمیبگو بب الیخیب نارویحاال ا -

 :دیخند

 بخواد و من نه بگم؟ اصال امکان نداره. یزیمن چ یآبج شهیمعلومه، مگه م -

 گفتم: نایآدر دنید با

 اومد. سیه -

معلوم بود حمام بوده، آشوب طبق نقشه کنارش رفت  سشینمدار بود و از شال نسبتا خ موهاش

 و گفت:

 .میدر خدمت باش اطیدور تو ح هی یدیخوشگل خانوم افتخار م -

 شروع به خنده کرد و گفت: نایآدر

 .دمیافتخار رو بهتون م نیبله آقا ا -

 رونیب زریها رو از فرخنده داخل آشپزخونه رفتم و قالبرفتن، منم با  رونیتو دست هم ب دست

 آوردم.

 اشتها آور بودن. یلیخودشون رو گرفته بودن و خ هالیپاست

 .کردیداده بود و نگاهم م هیباخنده به درگاه آشپزخونه تک کایها

 گفتم: کایبرداشتم، رو به ها نتیاز کاب یسطل فلز هیدادم و  کایها رو دست هاازقالب یکی

 ش؟یآورد -
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کردن روزنامه  زیر زیتکون داد و چندتا روزنامه رو سمتم گرفت، ازش گرفتم و شروع به ر یسر

 ها کردم.

 گفتم: بلند

 آمادس. -

 رو برداشتم و گفتم: سطل

 .میبر -

 اطیو وارد بهشت ح میرفت رونیاز در ب م،یرفت یو سمت در ورود میاز آشپزخونه خارج شد باهم

 .میشد

 اومد: نایآدر یزدم، صدا شیها رو آتگذاشتم و روزنامه نیزم یو رور سطل

 آزاد. یتو فضا شیجان آت یا -

دستاش رو دور  عیبه آشوب کردم، سر یسطل بودن، اشاره ا کینزد بایتقر نایو آدر آشوب

 با خنده گفت: نایو نگهش داشت، آدر دیچیپ نایک*م*ر آدر

 ...یچرا گرفت ه؟یچ -

 شیالیافتاد حرفش رو ادامه نداد، انگار دور یشکل بزرگ رنگ یخرس لیبه دستم و پاست تانگاهش

 از چه قراره که آب دهنش رو قورت داد و گفت: هیافتاد که قض

... ک... ک... نیا... ا... ا کنمی... خ... خ... خواهش... م... م... مسلیآ... آ... آ نیب... ب... بب -

 کارو... ب... باهام نکن.

 کردم و گفتم: نییباال و پا عیرو سر سرم

 .کنمیکارو باهات م نیچرا ا -

 دیخندیزد و شروع به تقال کرد، آشوب م یبلند غیج نایبردم، آدر شیآت کیرو نزد لیپاست آروم

 بردم و گفتم: ترکیرو نزد لیپاست کرد،یو رهاش نم

 آتش گرفت؟ لیکه چگونه پاست یدیهمه عمر، د یگرفتیم سگاهیکه ا نایآدر یا -

 نکن قلبم طاقتش رو نداره لمیبا پاست نکارویا سلینه نه آ -
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 کایبسش بود، آب رو از دست ها نجایتا هم گهید د،یکش یبلندتر غیترش کردم که ج کینزد

 .ختمیر شیآت یگرفتم و رو

 شد و باهم نشستن. حالیآروم گرفت و تو ب*غ*ل آشوب ب نایآدر

گرفت و شروع به  یمضاعف یانرژ لیرو دستش دادم، با گرفتن پاست لیتم و پاسترف نایآدر کنار

 خوردنش کرد.

 و آشوب گفت: میبا هم شروع به خنده کرد همه

 .ارنیزنگ بزنم نهار برامون ب دیبا-

 شد و گفت: یجد کایها

 .میرنه زنگ نزن چون وقتشه که بر-

 کردم: تعجب

 کجا؟ -

بهم زنگ  ییرضا یول میکردم، اول قرار بود عصر بر دایخانوادت، به زور آدرسشون رو پ یخونه -

 هرچه زودتر بهتر. نیآمادس و به خاطر هم خوامیکه م ییزایزد و گفت چ

 زمزمه کردم: ینگران با

 باشه -

 تا من آماده شم. میدستم رو گرفت و همراه هم داخل خونه و اتاقمون رفت کایها

داخل  نایدوتقه به در خورد و آدر رفت،ینم یبه کمد بودم و دستم به برداشتن لباس هریو خ مبهوت

 لبخند زد و گفت: دنمیاومد، با د

 یبرا زیشگفت انگ ینایآدر نیبنابرا دهیانتخاب لباس رو نم یبهت اجازه یکه نگران دونستمیم -

 کمک اومد.

دن به رگال ها کرد، خوبه خودش کمدم فرو کرد و شروع به نگاه کر یسرش رو تو دم،یخند

 .ستین ادشی یچیحاال ه دیچ نجایهام رو آورد و الباس

 آورد. رونیچندتا لباس رو برداشت و از کمد ب قهیاز چند دق بعد
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راحت لباسم رو درآورد و  الیبا خ نایاومد رفته بود پس آدر نایکه آدر یاکه همون لحظه کایها

 لباسام رو خودم بپوشم. ستمیرو تنم کرد انگار من بلد ن شیلباس انتخاب

کار  ینیهمون اکل ایدار  نیساتن و تورشا ناشیآست یتنم بود که رو یرنگ دیسف یمجلس راهنیپ

 نیتور شا هیال هی هیرنگ کلوش  یگریدار ج نیدامن چ هیساعد دستم بود،  یشده بود و تا باال

 یعال بیترک هیهم  یرنگ رو یرو به دامن داده بود و کمربند چرم مشک یخاص یدار روش جلوه

 بود. یمهمان یبرا

 .دمیرو ازش گرفتم و خودم پوش یرنگ جوراب دیسف میضخ ساپورت

 زیکنار م عیگذاشت، سر راهنمیپ یآورد و رو رونیاومد و گردنبندم رو از داخل لباسم ب کنارم

 ییآورد و سمتم اومد، درش رو بازکرد و ساعت طال رونیرو از کشاب ب یرفت و جعبه ا شیآرا

 تعجب کردم و گفتم: دنشیکه با د دن،یدرخشیم یلیخ هاشنیآورد که نگ رونیرو ب

 کجا بود؟ گهید نیا -

 باال انداخت و گفت: یالیخیرو با ب هاششونه

 .گهید دادمینشون م یخود هی دیمن به عنوان خواهر عروس با -

 نا؟یآدر -

 بهم انداخت و گفت: ینگاه مین

دهنشون باز بمونه  دنتیکه د یدرستت کنم که زمان یجور خوامیزهرمار، حرف ازت نشنوم. م -

 ی.جوراردرهیلیم یمرد مولت هیکه رهاش کردن حاال خانوم  یاو بهشون فهمونده شه همون بچه

 نگو. یچی. پس هکنهیکار آرومم م نیرو سوزوندن که فقط ا گرمیاز عذاب دادنت ج

 .کردمیبه خودم افتخار م یدوست که نه خواهر نیاز داشتن همچ چقدر

 دست راستم بست تا دستبند دست چپم هم مشخص باشه. یرو رو ساعت

 یبست و جلو ینشوندم، بافت موهام رو باز کرد و باال مدل گوجه ا یصندل یو رو دیرو کش دستم

 یگریقواره بلند ساتن ج یبست، روسر یمشک نیپراز نگ یرمویموهام روکج کرد و مدل شل با گ

 یموهام رد کرد و به طرف بعد ریطرفش رو از ز هیسرم گذاشت،  یرنگم رو برداشت و آروم رو

 گذاشت. نمیس یاش زد و دوتا بند رو از پشتم جلو آورد و رورسوند و کنار گر*دنم گره
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 بهم انداخت: یقدم عقب رفت و نگاه چند

 شده. یعال -

 الزم نبود ازش استفاده کنم. گهیاتاق بود و د یخورد که گوشه ژنمیبه ماسک اکس نگاهم

 کنارم اومد و گفت: دوباره

 که نگفتم باز نکن. یچشمات رو ببند و تا زمان -

 باشه. -

 کردنم شد، بعد از حدود ربع ساعت گفت: شیمشغول آرا نایچشمام رو بستم و آدر آروم

 .یو دلربا شد بایدر حد مرگ ز -

تر که به پوستم زده بود پوستم رو صاف یرنگ دیبه خودم انداختم، کرم پودر سف نهییاز آ ینگاه

رو برام  یخط چشم نازک ومد،یبه صورتم م یلیرنگ خ یخط ل*ب و رژ صورت داد،ینشون م

هام حجم دهنده زده به مژه داد،ینشون م تردهیدرشتم رو درشت و کش یبود که چشما دهیکش

 .دادینشون م باتریچشمام رو ز یلیبود و خ

واضح  یلیخ رییروهم رفته تع د،یکشیگونم رو به رخ م یهیکه زاو یرنگ ییهلو یرژ گونه درآخر

 .شدیاحساس م

 و گفت: دیگونم رو ب*و*س آروم

 .یشد یعال -

 کنم. کاریچ دیبا دونستمینم یاگه نبود یممنون خواهر -

 .یکه، فعال با ستمیخودم هنوز آماده ن یحاال که هستم و قراره تا آخر عمر هم باشم. وا -

 :دمیخند

 .یبا -

وارد اتاق شد، تا نگاهش بهم خورد مبهوت سرجاش  کایرفت و پشت سرش ها رونیب عیسر

 و زمزمه کرد: ستادیا

 .یشد بایواقعا ز -

 :دمیخند
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 .گهید شهیآرا یجادو نمیا -

 و گفت: دیرو ب*و*س میشونیآروم پ ستاد،یروم ااومد و روبه سمتم

 .یخاص شیآرا یو چه ب شیمن چه با آرا یتو برا -

 کدوم قشنگتره. مینیبرم برات لباس انتخاب کنم تا بب ،یهست یافتنیخاص و دست ن یلیتوهم خ -

و کت چرم اسپرت  دیسف راهنیرنگش رو با پ یسمت کمدمون رفتم و شلوار اسپرت مشک د،یخند

 رنگش رو برداشتم و سمتش رفتم. یمشک

کرد، نگاهم رو باال آورد و بهش نگاه کردم، شلوارش  دنشونیدستم گرفت و شروع به پوش از

کار شده  نشیس یرو یانقره یها ریکه از زنج شینسبتا تنگ بود و با تک کت اسپرت چرم مشک

 کرد،یم رهیچشم رو خ یلیلباس ها خ نیتو ا دشیورز کلیست شده بود، ه بایز یلیبود، خ

نداشتن شکم و  دشیسف راهنیو پ کردیم ییتنگ کت خودنما یهانیتو آست دشیورز یبازوها

 .کردیتو چشم فرو م ریبودن رو مثل ت کهیت شیش

 زدم و گفتم: یسوت اریاخت یب

 .یشد یزیا*و*ف عجب چ -

 بلند شده بود. کایها یخنده یگفته بودم و صدا گهیبه خودم اومدم اما د عیسر

افتادن  شیشونیپ یسرکش رو یطرف فرستادشون اما باز اون موها هیرو شونه کرد و به  موهاش

 رو کم کرد. ییبایز یاسطوره  یو رو

 یبود رو برداشت، ساعتش طال دهیبراش خر نایکه آدر یساعت یرفت و جعبه زیسمت م کایها

 دستش کرد. عی. سردیدرخشیبود و م دیسف

رو برداشتم وسمتش گرفتم، ازم  شیرنگ مدل سرباز یچرم مشک یهاکمد رفتم بوت سمت

 ریو کنارش زنج خوردیشلوارش بند م یکرد، تا رو دنشونیگرفت و تشکر کرد و شروع به پوش

 بود. دهیبخش یاسپرتش ابهت جذاب پیمتصل بود و به ت

 نشیپر از نگ ونیپاپ دم،یرو برداشتم و پوش داشت ینسبتا بلند یرنگم که پاشنه یگریج کفش

 .ومدیبه لباسم م یلیخ



 

 

215 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفائیهدیه 

باوجود  م،یزد رونیو از اتاق ب دمیچیدستش رو سمتم خم کرد، دستم رو دور بازوش پ کایها

 بودم. دهیکفشم به زور تا شونش رس یهاپاشنه

 بودن. ستادهیکه کنارهم ا دمیو آشوب رو د نایها آدرپله نییپا

بود اما  ینفت یو کفشش آب یتفاوت که اون دامن و روسر نیمن بود با ا یلباسش مشابه نایآدر

 دار بود. نیمثل خودم دامنش شا

 نی. اکردیم ییخودنما یتو لباس حساب دشیوز کلیبود و ه کایکامال مثل ها پشیهم ت آشوب

 خفن شده بودن. یدوتا پسر حساب

هم پشت  یو پسرا شونه به شونه میجلو حرکت کرد انیو آشوب سمتمون اومدن، من و آدر نایآدر

 کردن. مونیهمراه گاردهایسرمون مثل باد

 کتشونه. ریهاشون همراهشون و زکه اسلحه دونستمیکردم، م یزیر یخنده

 هانیپسرها هم بعد از چک کردن خونه و دورب م،یو از خونه خارج شد میرو گرفت نایآدر دست

 اومدن. رونیب

و  میرنگش شد یمشک ینیسوارالمبورگ کایجدا شدم، من و ها نایو از آدر میرفت نگیپارک سمت

 .میزد رونیزرد آشوب شدن و همزمان از خونه ب یهم سوار پورشه نایآشوب و آدر

گ*از خفن شروع به  هیبا  کایدر رو زد و در بسته شد، ها موتیو آشوب ر میستادیخونه ا کنار

 حرکت کرد و آشوب هم پشت سرمون.

از  یادهیو بوق زد. مرد قد بلند و ورز ستادیبزرگ ا یخونه هیکنار  کایربع ساعت بعد ها حدود

باهم صحبت کردن و  یجد یلیشد و سمتش رفت. خ ادهیپ نیاز ماش کایاومد، ها رونیخونه ب

 اومد. نیرو از دستش گرفت و سمت ماش یابسته کایها

 از سوار شدن م*حکم و بلند گفت: قبل

 .کشهیپاداش انتظارت رو م هیتو حسابت  -

 شد و حرکت کرد. نیبعد سوار ماش و

 دستم گذاشت و گفت: یدستش رو رو هی کایها دن،یلرزیکرده بودن و م خیاز استرس  دستام

 همراهتم. شهینترس من هم ؟یاسترس دار نقدریچرا ا -
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 .نمشونیبب نکهیاز ا ترسمیمن استرس ندارم فقط م -

مافقط اونجا  شون،ینیبیهست که م یبار نیآخر نیکنن، ا یغ*لط چیه دمینترس اجازه نم -

که ما اصال به اون  یدونیم ،یریحقت رو پس بگ یکار کنم و تو بتون اتمیتا من رو حدس میریم

 یتا تورو خر فرض نکنن و حس زرنگ رمیپسشون بگ خوامیفقط م میندار اجیها احتها و ارثپول

 ؟یفهمیدست نده. منظورم رو م بهشون

 ممنونم. یلیو ازت خ فهممیاره م -

دستم گذاشت. بعد از  یدنده گذاشت و دستش رو رو ینگفت.دستم رو رو یزیزد و چ یلبخند

 کایزدم و دست ها یبلند غیتا چشمم به خونه افتاد، ج ستاد،یخونه ا هیساعت کنار  میبه ن بیقر

 گران شد:ن کایرو گرفتم و فشار دادم، ها

 ؟یدید یچ سل؟یآ هیچ -

 :دیلرزیم صدام

چرا  ایخدا کنن،یم یپدر و مادر من زندگ یماست! کثافتا دارن تو خونه  ی... خ... خونهنیا... ا -

 پست شدن. نقدریهات ابنده

 گفت: تیو با جد دیاخماش رو توهم کش کایها

شو تا زودتر کار رو انجام  ادهیبراشون داره، پ یشکستن دل تو چه تاوان دمیبهشون نشون م -

 .میو برگرد میبد

هم پشت  نایو آشوب و آدر میشد ادهیپ نیو به خودم مسلط شدم، از ماش دمیکش یقیعم نفس

 یجد یلیخ کایرو قفل کردن و سمتمون اومدن، آشوب کنار ها نشونیشدن. ماش ادهیسرمون پ

خونه  نیکرده بودم و ا فیاتم براش تعربا دهن باز سمتم اومد، چندبار از خاطر نایو آدر ستادیا

 که زمزمه کرد: دمی. شنشناختیرو م

 حرومزاده. یکثافتا -

 .میرو م*حکم گرفت و باهم سمت خونه رفت دستم

 زنگ رو فشار داد و من دستش رو فشار دادم، سمتم برگشت و گفت: نایآدر م،یستادیزنگ ا کنار
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 دنیحقت رو نوش یکه چطور ذره ذره اریب ادیکن، به  تمرکز خودت اونا، رو الیخینباش، ب فیضع -

با حق پدر و مادرت  شونیتفاله پرتت دادن تو پرورشگاه تا مزاحم خوشگذرون هیو تورو مثل 

 .نهک شتریاموال رو ب نیتا بتونه ا کندیچطور پدرت از صبح تا شب جون م اریب ادی. به ینباش

 شد. قیوجودم رو احاطه کرد و قدرت به وجودم تزر تیوزها عصباناون ر یادآوری با

 اومد: فونیاز پشت آ یدختر یصدا

 د؟ییبله، بفرما -

 گفتم: یجد یلیخ

 در رو باز کن. -

 شما؟ -

 .یفهمیم یتو باز کن و نگران نباش چون به زود -

 .زدیتو چشماشون موج م نیانداختم که تحس نایبه پسرها و آدر ینگاه

بهمون  یهه نفس دختر عموم بود، باتعجب نگاه ستاد،یتو درگاه در ا یشد و دختر باحجاب درباز

 انداخت و گفت:

 سالم، شما؟ -

دختر اومد  غیج یصدا م،یگذاشتم، هولش دادم و وارد خونه شد نشیس یقفسه یرو رو دستم

 که گفت:

 .سیبه پل زنمیزنگ م نیاالن نر نیاگه هم ن؟یهست یشماها ک -

 گفتم: بلند

 دهنتو ببند تا واست نبستمش. -

 دمیرو د فمیکث یآسمان خانوم زن عمو زد،یم غیو دختر پشت سرمون ج میوارد خونه شد عیسر

 پسرش هم پشت سرش. انیو شا ومدیم نییها پااز پله عیکه سر

 گفت: تیگذاشتن و زن عمو چشمش به ما خورد با عصبان نییپاشون رو پا تا

 د؟یما ش یاجازه وارد خونه یبه شما اجازه داد که ب یک -

 دخترش هم از پشت سرم اومد که گفت: یصدا
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 مامان هلم دادن و به زور وارد شدن. -

 و گفتم: دمیخند بلند

 .دیمن یشما تو خونه ستم،یشما ن یاما من تو خونه دایببخش -

 عمو باتعجب نگام کرد و گفت: زن

 توئه؟ یخونه نیا یگیکه م یهست یتوئه؟ تو ک یخونه نیکه ا هیمنظورت چ -

هم پشت من  کایو گارد گرفت، آشوب و ها ستادیمادرش ا یروروبه انیشدم و شا کینزد بهش

 زدم و گفتم: یپوزخند ستادن،یا

 زن عمو آسمان. یکند ذهن باش نقدریا ادیبهت نم -

 و گفت: دیپر رنگش

 سل؟یآ -

 و گفتم: دمیخند

 ؟یاره پس ک -

 .زدیبرق م یلومتریاز صد ک متمیگرون ق یو طالها یبه سر و وضعم کرد که لباسا ینگاه

 ت... ت... تو... چ... چطور... -

 :دمیحرفش پر نیب

دختر شکست خورده باشم که کنار  هیکه االن  یانتظار داشت هیچطور هنوز زندم و پولدارم؟ چ -

 کنه؟یم ییگدا ابونیخ

 کردم. دنیشروع به خند بلند

 گفتم: بلند

 شیکه از بد روزگار االن تو کلون میکنیم مالقات یادیز یهازادهحروم روزما هر یدونیم -

 .ستادمیا

 بلند گفت: گرفتیکه گارد حمله م ینیروم اومد و در حروبه دختره

 .یع*و*ض یدختره یکن نیبهمون توه یحق ندار -
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کنارم زد و دستش  هوی نایبزنه اما آدر یلیسمتم اومد و دستش رو باال گرفت که بهم س ضیغ با

 یلیس هیدستش رو باال برد و  نایزدن کرد، آدر غیرو رو هوا گرفت و فشار داد، نفس شروع به ج

 صورت نفس کرد و با پوزخند گفت: یحواله

 نمتیبیم زیکارا ر نیا یبرا یلیخ ،یکه تو صورت خواهرم بزن یستین یدر حد یاجوجه کارخونه -

 آشغال جون.

شروع به خنده کردم،  نایآدر یخورد، از حرفا نیم*حکم نفس رو به عقب هل داد که از پشت زم و

 سمتمون اومد و گفت: تیشد و با عصبان یرتیغ انیآقا شا

 االن براتون دارم. ن،یبه خانوادم دست بزن نیحق ندار شرفایب یهو -

 دیخند انینگاه کردن، شا تیو بهش با جد ستادنیو آشوب جلوم ا کایکه ها ومدیسمتم م داشت

 و گفت:

 رن؟یجلوم رو بگ توننیدوتا نره خر م نیا یفکر کرد یکه چ -

 گفت: یبه حرف اومد و جد آشوب

هات رو تو تک تک استخوان خوانیبلکه م رنیگیدوتا نره خر جلوت رو نم نینه عمو جون ا -

 هم گره بزنن.

 اومد که گفت: یکلف مرد یبه پسره حمله کنن که صدا خواستن

 چه خبره؟ نجایا -

**** 

دور همشون رو نگاه کردم، نگاهم  هی م،یکردیبه هم نگاه م تیو با جد میهم نشسته بود یروروبه

رد نگاهش رو  نکهیبه محض ا زد،یپلک هم نم یشده بود و حت رهیخ یکیبه نفس خورد که به 

 دیدرخشیم شیآب یبود و چشما ختهیصورتش ر یتو شیمشک یکه موها دمیرس کایاگرفتم به ه

کردم،  یمصلحت یو چندتا سرفه دمیچسب شتریب کایاخمام رو توهم کردم و به ها کرد،یم یو دلبر

 انداخت. نییبهش کردم که نگاهش رو پا یدیچنان اخم شد دیتا نگاه نفس سمتم چرخ

زنش که من باشم کنارش نشستم اونوقت  ،یو ملق باز یقاض یآخه جلو نا،یرو بب زیه* یدختره

 .ایح یب شهیم رهیبهش خ ینطوریا
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 عمو اومد که گفت: یجد یصدا

 ؟یدیبه پسره چسب نقدریحاال چرا ا -

 زدم و گفتم: پوزخند

 یآدم نیبه همچ دیبا ییکه حرومزاده نباشه و خدا یمالقات کن ویکی ادیم شیکم پ ،یکیبه قول  -

 .دیدو سه زد و بهش چسب کیچسب 

 گفت: تیجمع شد و با عصبان هیثان کیتو  اخماش

 ؟یخوایاز جونمون م یچ نجا؟یا یچرا اومد -

 کردم و با طعنه گفتم: یبلند یخنده

و خوب تو  نیا دهیفهم یلیخ یبزنن آدما یکجا خودشون و به نفهم دوننیکه م ییاونا ییخدا -

 .یرسیمدرهر دوصورت نفهم به نظر 

 بلند شد و گفت: ازجاش

 ؟یخوایم یگفتن رو تموم کن و لپ مطلب رو بگو، چ یصغرا کبر -

ساده است،  یلیبرات بگم. خ دیو با یاما متاسفانه هست ،یکودن باش نقدریا ادیعموجون بهت نم -

 ی هیچالوس و کرج و کل یالیو د،یکه تصاحبش کرد میپدر یگستر تهران، خونه سنیشرکت آ

 طالها و اسناد ومدارک مادر و پدرم.

 که مال توئن؟ یثابت کن یتونیکه بهت بدمشون؟ چطور م یو انتظار دار -

 آورد و گفت: رونیرو ب یابهش داده بود، برگه ییکه رضا یااز جاش بلند شد و از پوشه کایها

پدر  یعنی مهرساز یاموال و مستندات مربوط به آقا یکه تمام شهیسند مشخص م نیطبق ا -

 یتمام گهیوجود داره که م یو مدارک رسهیبه دخترشون م شونیمهرساز بعد از مرگ ا سلیخانم آ

عنوان به شما اجازه ندادن که به نام  چیبه ه شونیا لیاموال هنوز به نام برادر شما هست و وک

هست  ییمهرساز آدم زرنگ و توانا یآقا لیوک یعنی اریمهد یکه آقا ییو ازاون جا دیبزن نخودتو

به نام زدن رو ندادن. پس شما  یبرادرتون و دخترش بازهم اجازه  یبا وجود جعل امضا یحت

 راه سخت و همراه با رفتن آبرو و اعتبارتون. ایدردسر  یراه آسون و ب د،یدوراه دار
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 تیموجون از عصبانبود و ع دهیزدم، همشون رنگشون پر یلبخند مچهیبهشون انداختم و ن ینگاه

 نشسته بود. شیشونیسرخ شده بود و عرق رو پ

 :یعمو زد به رگ مهربون زن

خواهش  م،یرو نداشت تینگه دار ییخوب نبود و توانا مونیجان ما اونوقت وضع مال سلیآ -

 نکن. ینطوریباهامون ا کنمیم

 خنده هام گفتم: نیزدم که همشون با تعجب نگاهم کردن ب یاچنان قهقهه ازحرفش

زن عمو جون با وجود اون  دونمیخوب نبود! هه هه هه هه اره م مونیوضع مال گهیخدا م یوا -

عنوان دلم به  چیمعلوم بود که وضعتون خوب نبود. درضمن به ه یاردیلیمدل م نیآخر نیماش

 یو حت دیآشغال تو پرورشگاه پرت کرد هیمنو مثل  یمگه شما وقت سوزه،ینم چکدومتونیحال ه

 دلتون به حالم سوخت که حاال دلم به حالتون بسوزه؟ د،یبهم سرنزد مباره هی

 و گفتم: دمیتوهم کش دیرو شد اخمام

شما شرف و  یشرف و آبروم نشم ول یتا شرمنده کردمیکه من خونه به خونه کار م یزمان -

و با حق من بساط حال و هول راه  دیکرد یرو ق یو حروم خور یشرف یو ب دیرو خورد رتیغ

 یتموم دوره  گهیبهتون رحم کنم؟ نه! د دیبرام سوخت که حاال انتظار دار یادلتون ذره دیانداخت

 یو بفرستمتون خونه رمیوقتشه تا تموم حقم رو ازتون پس بگ گهید ،یتیپ یسرند یتیصفا س

 .دیکه بود ییاول و همونجا

دادم، عمو به حرف  هیبه مبل تک لکسیر یلیانداختم و خ یکیون ا یاز اتمام حرفم پام رو رو بعد

 گفت: یاومد و جد

 !یشد یع*و*ض -

 زدم: پوزخند

 باهاتون رفتار کنم. اقتتونهیهرطور ل نکهینشدم، فقط شروع کردم به ا یمن ع*و*ض -

 کایها دمید هوی زدن،ینم یهاش هم حرفبچه ینگفتن، حت یزیبا حرفم بسته شد و چ دهنشون

که آقا  دمیشد، رد نگاهش رو گرفتم و فهم رهیخ دیبا اخم شد ییبلند کرد و به جا یسرفه هی

 گفت: قهیزدن، عمو تو فکر فرو رفت و بعد از چند دق یدبانیبدجور رو من برج د انیشا
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 .دمیاموال رو بهتون پس م دیبمون نجایاگر به مدت دوروز ا -

کرد  یدست شیپ کایاما تا دهنم رو باز کردم ها یکن فیتکل نییکه تع یستین یبگم درحد خواستم

 و گفت:

 .میکنیاما قبول م دیکه دستور بد دیستین یگرچه درحد -

 و گفت: دیخند زیشدم، عمو ر یعصبان یلیرو ل*ب نشوندم اما از درون خ یلبخند عیسر

 کن. ییجان شوهرت رو به اتاق راهنما سلیآ ،یهم عال اریبس -

 مین ریز یاباز چه کاسه ستیجان؟! هه چقدر مهربون شده عموجان معلوم ن سلیفکر رفتم، آ تو

چرا قبول کرد، از قبول کردنش معلوم بود که اون  گهید کایداره. ها یاکاسشه و دوباره چه نقشه

 .دهیبفهمه رو فهم خواستیرو که م یزیچ

 جا بلند شدم و گفتم: از

تصرفش  یاتاق پدر و مادرم. البته اگر هنوز کس یتو هم نایاتاق من، منو آدر یو آشوب تو کایها -

 نکرده باشه.

نگران بودم چون از  م،یها به سمت اتاق ها راه افتاداز جا بلند شدن و باهم از پله نایو آدر پسرها

 یساکت بودنش نشونه نیتوجه باشه. ا یکه بهش انداختم ب یواضح یکهیبود که به ت دیعمو بع

چطور  کا،یگفتم ها یکنه. راست یغ*لط چیکه ه دهیبهش اجازه نم اکیگرچه ها ستین یخوب

 .ارمیته توش رو درب دیهمه اطالعات داد؟ با نیو ا شناختیرو م لمونیکو

 :میو همزمان گفت میحلقه زد کایدور ها م،یاتاق هجوم برد هیهمه تو  میاز هم جدا ش نکهیا یجا به

 بده. حیتوض -

 و گفت: دیآروم خند یلیخ کایها

هک استفاده کنم و اطالعات شرکت رو هک  یعنی میمیبود از دوست قد یساده است فقط کاف -

 هی یتمام کارها رو برا لیمیشرکته پدرته اما آخر شب ا رعاملیعموت مد نکهیبا ا دمیکنم، فهم

 قیتحق کمی. کنهیم زیپول وار نیو ماهانه به حسابه آقا رام کنهیارسال م اریمهد نینفر به نام رام

هم بوده.  سلیپدر آ لیهستن که اتفاقا وک ایدن یهالیوک نیجضو بهتر نیآقا رام دمیکردم و فهم

رو  زیرفتم و همه چ ششی. پگهیمثل بلبل برات م یدوساله که بپرس یبچه هیهم از  شیبق گهید
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 یسر هیو  لسیآ یظاهر یهایژگیو یمنه اما وقت شیپ سلیکه آ کردیاول باور نم دم،یازش پرس

مثل بلبل نطق اومد، از ظواهر امر مشخص بود که هنوز  گهیاطالعات رو از خانوادش بهش دادم د

 زیوار نیو گفت که ا شهیانجام م لیکارها هنوز به دست وک یانحصاروراثت انجام نشده و همه

رو به  سلیآ یهست تا بتونه تمام کارها سلیپدر آ یهاتیپول به حسابش هم از وص یماهانه

چون  کنهیباور نم یکه مرده ول گنیو بهش م شهیم بیغ سلیآ هوینحو احسن انجام بده اما 

در ظاهر داره با  نیبه خاطر هم رهیکه دو روزه بم شدیو باورش نم دهیخودش اون رو سالم د

و  ادینکنه. خواست ب ینظرش داره تا حس زرنگ ریز تیاما در واقع کنهیم یهمکار سلیآ یعمو

رو  یزیچ تونستمیارث رو انجام بده اما نذاشتم چون اونوقت نم یو واگذار یاان  ید یهاکار

 بفهمم. خوامیکه م

 :دیکنجکاو پرس آشوب

 بهت گفت؟ نیجعل امضا رو رام یهیقض -

 پوزخند زد و گفت: کایها

رو هم انجام بده، دراصل  نکاریبه هدفش ا دنیرس یکه برا ستین دیبع یمرد نینچنینه، از ا -

 بود که خورد وسط هدف. یکیتار یِتو یریت

 :میبا ذوق و همزمان گفت کایو رو به ها میدیباهم .خند همه

 والیبابا ا -

 ذهنم رو مشغول کرد که به ز*ب*ون آوردم: یسوال

 بود؟ یچ یبفهم یخواستیرو که م یزیچ -

دوروز  نیا یرو ایفقط ب دارمیرو برم هاتیپر*ده از تمام واقع ینگران نباش چون به زود -

 دارن. یاکه واسمون چه نقشه مینیو بب میتمرکز کن

 شیکارپنهان نیهم هم گهینگفتم، از طرف د یزینگرانم کرد اما سکوت کردم و چ جوابش

که درآغوش  دیرو فهم میانگار ناراحت کایرفتن، ها رونیو آشوب از اتاق ب نایآدر کرد،یناراحتم م

 فتم و گفت:گر

 ؟یبهم اعتماد دار -
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 :دمیغر

 که دارم. یدونیم -

بوده و هست که گفتنش تورو  انیدر جر نجایا یزیچ سلیپس ازم ناراحت نباش و صبر کن، آ -

 یدیو د یدیشن یزیهرچ سل،ی. از فردا آیکه بترس خوامینم خوام،ینم نویو من ا ترسونهیم

 ادتیو هرگزهرگز  ،یمیفکر کن که من دوست دارم و زندگ نیو فقط به ا اریخودت ن یاصال به رو

فقط به گردنبند نگاه کن  یبود. هرموقع بهم شک کرد یخواه شهیو تا هم یمن هست زننره که 

 .اریرو به خاطر ب زیو همه چ

 زمزمه کردم: یو بانگران آروم

نم اما باشه ازت درکشون ک تونمیو فعال نم بنیعج یلیحرفات خ دم،یشن یرو که گفت یزیهرچ -

تا تو  دمیشدم، دارم بهت فرصت م الیخیکه ب ستین نیا یبه معنا یول خوامینم حیتوض گهید

 .یرو برام بگ اتیجزئ زیبه ر زیفرصت مناسب ر هی

 و زمزمه کرد: دیسرم رو ب*و*س یرو

 .یهست یبادرک و عال نقدریکه ا کنمیبهت افتخار م زم،یباشه عز -

مهد تمام  ییطال دیاتاق سف نیزدم، ا یاتاق کردم و لبخند تلخ واریبه در و د ینگاه دم،یخند

 ما بود. یهایها و خوشحالعاشقانه

به رگال ها  یاتاق رفتم و درش رو باز کردم. نگاه یرنگ تو ییطال یهابا خط دیکمد سف سمت

معلوم  شیکم و ب رنگش یصورت ونیکه هنوز پاپ یخاک یجعبه دنیانداختم و بغض کردم اما با د

 افتادم. هیو به گر دیبود بغضم ترک

سمتم اومد  عیسر میگر یصدا دنیبا شن کایدستم رو سمت جعبه بردم و برش داشتم، ها آروم

 و گفت:

 افتاده؟ یجان؟ چه اتفاق سلیآ -

 گفتم: دادمیکه نشونش م ینیرو باال بردم و در ح جعبه

 ادمهیخوشحال بودم چون تولد پدرم بود،  یلیشدم خ داریصبح همون روز شوم که از خواب ب -

که روز  ییاتاق اومدم و کادو نیهم یو تو دمیهام رو پوشلباس عیخواب آلود سر یهابا چشم
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 ختنیر یجعبه گذاشتم و ربان روش رو با کل نیا یرو تو میبود دهیخر یواشکیقبلش با مامان 

که در کمدش رو باز  یو زمان ادیبابام م نکهیا دیتو کمد گذاشتم، به ام یو پنهون وندمچسب، چسب

 اما قسمت نشد که بپوشش. پوششیو تو خونه م شهیخوشحال م نهیبیرو م اشهیو هد کنهیم

آوردم، هنوز بعد گذشت  رونیرو ازش ب یرنگ یو آب یمشک یجعبه رو باز کردم و شلوارها در

 .دنیدرخشیچندسال مثل روز اول نو بودن و م

 گرفتمشون و گفتم: کایها سمت

 یکیرو تو بپوش و اون  شیکی بره،یو خوابت نم یشیم تیکه با شلوار اسپرت اذ دونمیم ا،یب -

اتاقا رو جدا کردم چون  اد،یبگو ب نایتو اتاقتون و به آدر دیرو هم بده به آشوب که بپوشه. حاال بر

 هم معذب شن. شیپ دیو آشوب شا نایآدر

 و گفت: دیخند

صددرصد  نایاما آدر ستیکه معذب شدن تو کارش ن ایح یآشوب ب ،یکرد یخوب یلیکار خ -

 .شدیآشوب معذب م شیپ

 و گفت: دیگونم رو ب*و*س آروم

 .ریبهتر، شبت بخ ییفردا دیبه ام -

 لبخند گفتم: با

 .ریشب توهم بخ -

 پشتش با خنده وارد شد، از همون دم در گفت: نایرفت و آدر رونیاز اتاق ب کایها

 که کتلت شدن المصبا. یچنان با حرفات لهشون کرد ،یهست یک گهیبابا تو د -

 .دمیاز حرفش شروع به خنده کرد و منم همراهش خند خودش

 پنج تا جعبه برداشتم و گفتم: ونیکمد رو باز کردم، دوتا جعبه از م یشدم و کشو خم

 و بپوش. ریرو بگ شیکی ایب -

زد و با ذوق  یفیخف غیدستم، ج یباس خواب مورد عالقش تول دنیتعجب به سمتم اومد و با د با

 گفت:

 ممنون. یلیجانم، خ یا -
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بهش زدم و آروم شروع  یلباس خواب شد. لبخند دنیهاش و پوشمشغول در آوردن لباس عیسر

انداختم، لباس  نایبه خودم و آدر یلباس خواب نگاه دنیهام کردم، بعد از پوشبه در آوردن لباس

بود،  یآسمان یِو مال من آب یصدف نایهامون ست هم بود و تفاوتش به رنگ بود که مال آدرخواب

زانوهامون بود و از زانو به  یکارشده بود و تا باال پوریگ نمونیساتن براق بودن و رو س جنساز 

 پاهامون بر*ه*نه بود. نییپا

 .میهامون رو شست و صورت میرفت یبهداشت سینوبت داخل سرو به

 میهم رو گرفت یدستا م،یدیو کنار هم دراز کش میرو خاموش کردم و باهم سمت تخت رفت چراغ

که  میشد رهیبه هم خ نقدریا م،یکرد دنیو آروم شروع به خند میشد رهیهم خ یو به چشما

 چشمامون خمـار شد و خوابمون رفت.

 یشم، چشمام رو خمـار باز کردم و نگاه اریبودن باعث شدن هوش فیکه خف ییهازمزمه یصدا

 یتخت بلند شدم، نگاه یِشدم و از رو زیخ مین ومد،یزمزمه م ینبود اما صدا یبه اتاق کردم، خبر

 کردم که غرق خواب بود. نایبه آدر

همه خواب بودن پس شال نذاشتم  دم،یبلند که از جنس لباس بود رو برداشتم و پوش ربدوشامبرِ

 و اطرافم رها کردم.بلندم ر یو موها

ها زمزمه یزدم. صدا رونیسرد به راه افتادم و از اتاق ب یچوب یهاپارکت یو پابرهنه رو آروم

 .دیرسیبه گوشم م کیبلندتر شده بود و از نزد

رو نگاه  نییدادم و پا هیتک یچوب یهاکنار پله یهالهیاومدم و به م ترنییاز چند تا پله پا آروم

و  دیبود خواب که سهله برق از سرم پر ستادهیو نفس که روبه روش ا کایاه دنیکردم. با د

 چشمام گرد شد.

ل*ب هاش  یرژ رو ینسبتا بلندش رو رها کرده بود و سرخ یرو نفس قفل شد که موها نگاهم

هاش و ل*ب دادیمشخص بود، با عشـ*ـوه دستاش رو تو موهاش حرکت م یلومتریاز صد ک

 .گفتیم کایرو به ها یزیو چ دادیرو به قصد وسوسه آروم حرکت م

داده  گهیبود و نگاهش رو سمت د دهیراحت شد، اخماش رو توهم کش المیاما خ کایها دنید با

 کایها کیآن بهم افتاد، چشماش شرور شد و به قصد ب*غ*ل کردن نزد کیبود، نگاه نفس 
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تو  یلیچنان س کایرو ب*غ*ل کنه، ها کایکرد، تا خواست ها دنیشد، قلبم تند شروع به تپ

 گفت: یتعجب کرد و با نگران دنمیگرفت بعدم هلش داد و برگشت، با د مگوشش زد که من درد

 ؟یدیجان! خواب بد د سلیآ -

 یخوشم اومد که آروم به چهره  یخوشم اومد، اَ  یها باال اومد و بغلم کرد، اَو با دو از پله عیسر

 که نفس بشنوه گفتم: یزدم. جور یشده بود پوزخند محکم رهینفس که بهم خ سرخ

 دهیپا م یکه انتخاب کرد یمطمئن شو که طرف یتله بذار یکس یبرا نکهینفس جان قبل از ا -

 .زمیچون عاشق منه عز یاریرو به دست ب کایها یتونینه. نم ای

 نکهیو قبل از ا ستادیکنار اتاقش ا م،یاز پله ها باال رفت کایبهش زدم و همراه ها گهیلبخند د هی

 بزنه گفتم: یحرف

 یپسر جذاب نیکه ا دونهیو نم شناسهیمن نم یاون تورو به اندازه ،یبگ یزیچ خوادینم سیه -

 منه. یعنی سلیو اون دختر فقط و فقط آ اشهیدختر تو دن هیکه االن جلوشه 

شدم و گونش رو  کیزد، آروم بهش نزد یهم لبخند جذاب کایشروع به خنده کردم، ها زیر و

 آروم گفتم: دم،یب*و*س

 من. یکایها ریشب به خ -

 خانوم من. ریشب به خ -

 رو گرفت و گفت: دستم

 .کنمیم تییتا کنار اتاق راهنما -

بهم انداخت اما  ینگاه میاومد، ن رونیب انیکه از اتاق ته راهرو شا میسمت اتاق من بر میخواست

 و گفت: ستادیجلوم ا عیسر کایماتش برد، ها هوی

 برات درستش نکردم. ومدمینگاهت رو کنترل کن تا ن -

 گفتم: کایبرگشت به اتاقش، با تعجب به ها عیسر انیشا

 نگام کرد؟ ینطوریا نیچرا ا کایها -

نور مهتاب که به موهات و خودت  نیرها شدت و ا یلباس خواب ساتن و اون موها نیا یتو -

 خونه گذاشته. نیا یهاش رو تواز فرشته یکیانگار خدا  تابهیم
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 یاو ب*وسه دیموهام کش یِرو یانداختم، دست نییو سرم رو پا دمیخجالت کش فاتشیتوص از

 موهام گذاشت و گفت: یِرو

 برو تو اتاقت و راحت بخواب. -

و سرش  دیچیهام پدستش رو دور شونه دم،یکش یقیچسبوندم و نفس عم نشیرو به س سرم

 نیتو هم قهیچنددق کنه،یم دایکه آرامشش رو فقط با من پ دونستمیموهام فرو کرد، م یرو تو

 حالت گذشت. آروم ازش جدا شدم، داخل اتاق شدم و آروم در رو بستم.

چشمام  یشدم، مدام اون صح*نه روبرو رهیبه سقف خ دم،یتخت رفتم و روش دراز کش سمت

 .ومدیسرم م ییچه بال کردیو نفس بغلش م دیفهمینم کایاگر ها دونمی. نمدادیجولون م

 دادم و چشمام رو بستم. رونیرو کالفه ب نفسم

**** 

و ضربان قلبم  زدمینفس منفس دم،یبا وحشت از خواب پر دادیکه هراسون تکونم م یدست با

 لرزون گفتم: یبا صدا د،یتپیرو هزار م

 دختر؟! دیزهرم ترک نایچته آدر -

 تو تلشون. میخاک بر سرمون کنن که قشنگ با پا اومد ه،یپاکت چ نیتو ا نیبلندشو بب -

 شدم: زیخ مین

 ...کنیم یکیرو  نیچرا آسمون و زم نمیبده بب -

 کرد و حرفم رو ادامه ندادم. خیدستاش بود دستام  یتو ،یکه تو گوش ییعکسها دنید با

 شدم: شکه

 ن؟یچ گهید نایا اخدای -

و نفس دست تو دست  کاینگاهشون کردم، ها یکی یکیو  دمیکش نایرو از دست آدر یگوش

 .دنیخندیجا هردوتاشون م هیبودن، کنار هم نشسته بودن و 

 .یدهن کفتار کرد یخواهر جان با دست خودت شوهرت رو لقمه ریبگ لیتحو -

از  دمش،یرو م*حکم گرفتم و همراه خودم کش نایتخت بلند شدم، دست آدر یاز رو یعصبان

 و سمت اتاق پسرها رفتم. میزد رونیاتاق ب
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و  دنیاز جا پر مهیپشتش خورد، سراس واریاتاق رو م*حکم باز کردم که م*حکم به د در

 کایرو ول کردم و سمت ها نایبهشون نکردم، دست آدر یهاشون رو سمت در گرفتن، توجهکلت

 .کردینگاهم م یانرفتم که با تعجب و نگر

 رو روبروش گرفتم و گفتم: یگوش

 کا؟یها هیچه وضع نیا -

 زدم و با هق هق گفتم: هیگر رینگاهشون کرد، ز ینیب زیرو با اخم ازم گرفت و با ر یگوش

 دم؟یکرده هق هق که من ند کاریچ گهید -

تخت نشستم، سرم  یتو بغلش رو د،یرو سمت آشوب پرت کرد، دستم رو گرفت و کش یگوش

 گفت: نایشونش گذاشت و رو به آدر یرو رو

 ه؟یچ هیقض نایآدر -

کنار در افتاده، برش  کیرنگ کوچ دیپاکت سف هی دمیاز خواب که بلند شدم د دونم،یخودمم نم -

 .دمیتوشه که قفل هم نداشت و تا بازش کردم عکسها رو د یگوش هیفقط  دمیداشتم و د

 آروم و مرموز شد: کایها یصدا

 رو بهتون بگم. یزیچ هیتا  کینزد دیایب نطور،یکه ا -

هم جلو اومد و آشوب هم  نایشونش بلند کردم و با تعجب نگاهش کردم، آدر یرو از رو سرم

 نشست: کایکنار ها

و سرزنش  دیزنیم غیکه عالمت دادم بلند ج یزمان نایو آدر سلیآ دن،ینقشه کش قیدق یلیخ -

و نقششون رو ادامه  میکه باورشون بشه که ما باور کرد دیرو بکن نکاریا یجور خوامیم د،یکنیم

 د؟یدیفهم ،یکه باور کرد یوانمود کن دیب*دن، آشوب توهم با

 :میگفت باهم

 اره. -

 حاال. -

 :دمیکش یبلند غیبلند شدم و ج کایب*غ*ل ها از

 .یلیخ ،یپست یلیخ کایها -



 

 

230 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صفائیهدیه 

 پشت بندم گفت: نایآدر

 ؟یکنی*نت مایروزه خ** هی یکشیخجالت نم -

 به حرف اومد: آشوبم

 ؟ی*نت کردایخ** گن؟یم یداداش دخترا دارن چ -

 تو اتاق، عمو مثال نگران بود: ختنیباز شد و همه ر در

 شده؟یجان عمو چ سلیآ -

 بلند شد: کایها

 .کنمی*نت نمایخ** سلیبه آ چوقتیمن ه د؟یگیم دیدار یاصال معلوم هست چ -

 روز بگذره بعد منو بفروش. هیازتون عکس دارم، تو بزار  یلعنت -

زد انگار  ینگاهم کرد و لبخند محو کایکردم، ها زیر یخنده هیکردم و  نایرو به عمو ا پشتم

 خندش گرفته بود. یگریحجم از باز نیخودشم از ا

 .میزد رونیرو گرفتم و از اتاق ب نایخندم رو جمع کردم و دست آدر عیسر

احمقا چقدر زود  م،یو شروع به خنده کرد میخنده زد ریآروم ز دیپامون تو اتاق خودمون رس تا

 .خورنیگول م

 یهالباسها دوباره بغض گلوم رو گرفت. همون لباس دنیکمد رفتم و درش رو باز کردم، باد سمت

 یونم لباسهابرگشتم، ا نایکمد گذاشتم، سمت آدر یو لباس خواب رو تو دمیرو پوش میروزید

رو سرم  میبود، سمتم اومد و با شونه موهام رو شونه کرد و بست، روسر دهیرو پوش شیروزید

 مدلش داد. روزید مثلگذاشت و 

 رونیو از اتاق ب میهمراهش بود رو زد نایکه آدر یرژ صورت هیو فقط  میرفت شیآرا زیم سمت

 .میزد

**** 

 عمو اومد که گفت: یصدا گفتم،ینم یزینشسته بودم و چ یبا تظاهر به ناراحت زیم پشت

 د؟ینامزد بود نمیدختر بد ببخش، بب نیعموجان منو بابت ا -

 افتاد بهم چشمک زد. کایچشمم به ها هویخواستم بگم نه  تا
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 از کنارم اومد: نایآدر یصدا دم،یکردم و منظورش رو نفهم تعجب

 شبختانه هنوز عقد نکردن.بله متاسفانه نامزد بودن و خو -

با  نایکنم اما آدر بیدهنم رو باز کردم که تکذ ؟یچ یعنیزد،  یو لبخند دیچشماش درخش عمو

 آرنج تو پهلوم زد و آروم زمزمه کرد:

 نگو. یزیچ -

 و گفت: دیکش یآه عمو

 تنوع طلب. یامان از پسرا -

 :دمیسگم باال اومد و غر یحرفش اون رو نیا با

نامزد  یبزنن تا برا شونییمواقع تو گوش دختر هرجا نجوریکه عرضه ندارن ا ییامان از پدرا -

 .ارنیدرن یباز فیو کث ییافشون دلربا یل*ب و موها یو با سرخ انین یمردم عشـ*ـوه شتر

 و شرارت گفت: یبه حرف اومد و با خونسرد نفس

 نامزدت تنوع طلبه. ستم،ین فیعشـ*ـوه خر شد، من کث هیزدت با نداره که نام یبه من ربط -

درضمن تو حق اظهار نظر  ستن،یهستن که اصرار دارن ن یهمون قایآدما دق زمیخفه شو عز -

 .یخورد شبیرو همون د شیلیچون س یندار

بود و دستاش  دهیبه عمو انداختم که اخماش رو توهم کش ینگفت، نگاه یزیبسته شد و چ دهنش

 شد: زیصبرم لبر یکاسه گهیهم از همون اول زل زده بود بهم، د انیرو مشت کرده بود، شا

و  زیهم ه* یاگر نگاه کردنت تموم شد لطف کن و صبحونت رو کوفت کن. همه تون لنگه  -

 .دی*نت کارایخ**

 تو هم رفت: اخماش

 .ستمین ینطوریمن ا -

 زدم: پوزخند

 از همونا بود." ستمین از اونا نم"هرکس بهمون گفت  -

 عمو تو بحثمون اومد: هوی
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که همه  مونیخانوادگ لیعموجان شناسنامت رو بده تا ببرم بدم به وک سلیآ د،یها بحث نکنبچه -

 رو به نامت کنه. زیچ

 کرد. دیینگاه کردم که با نگاهش تا کایکردم و به ها تعجب

 دونمیبود منکه نم کایکه شناسنامم دست ها ادمهی بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم، زیپشت م از

 کجاست که!

برش  یعسل یگرد شده از رو یبا چشما دم،یشناسنامه د هی یعسل یاتاق رو نگاه کرد و رو یتو

اسم  یجا نجایتفاوت که ا نیخودم بود با ا یبرابر با اصل شناسنامه یداشتم و نگاهش کردم، کپ

 گذاشتتش و جزو نقششه. کایبود. حتما ها یشوهر خال

 :دمیعمو از جا پر یصدا با

 نرفته بهش برسم. لیعموجان زود باش تا وک -

 زد و گفت: یقیبرگشتم و شناسنامه رو سمتش گرفتم، ازم گرفت و ورقش زد، لبخند عم سمتش

 ممنون عموجان. -

 یز مشکوکرفتنش رو نگاه کردم؛ به طر زیر یرفت، با چشما نییبرگشت و از پله ها پا عیسر

 .میریم شیطبق نقشش پ میخوشحال بود انگار دار یلیخ

و انگار قلب و  کردمیم یبگیحس غر یلیخ نجایشدم، ا رهیرو ختخت نشستم و به روبه یرو

بار  نیدوم یکه برا یاخودمون، خونه یزودتر برم خونه خواستینبود، دلم م یدرست یروحم جا

 و همونجا عاشقش شدم. دمیرو د کایها

 رو ل*ب*هام نشست. یخاطرات خوب و بدمون لبخند یادآوری با

داده  هیکه به درگاه در تک دمیرو د انیبه درخورد، نگاهم رو به سمت در برگردوندم و شا دوتقه

 .کردیبود و نگاهم م

 ؟یدار یکار انیبله شا -

 رو تکون داد: سرش

 م؟یبا هم صحبت کن کمیتو تا  امیب شهیاره م -

 :دمیکش یآه
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 .هیحرف حسابت چ نمیتو بب ایب -

 کنارم نشست، اخم کردم: قیداخل و دق اومد

 که هوا برت داره. شهینم لیدل یول میو تاپ هم زد پیپرو نشو، درسته با نامزدم به ت گهید -

 و با لحن نرم گفت: دیاونورتر کش خودشو

 .دیباشه ببخش -

 رو زودتر بگو. یبگ یخواستیرو که م یخوب اون حرف -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

تا حاال  دونستمیکه دختر عمو دارم که اگه م دونستمینم روزید نیمن تا هم سلیراستش آ -

احمق بوده  نقدریمطرحش کنم اما اگر اون پسره ا دیبا یچطور دونمینم ،یمن بود یزندگ یتو

کاش  یبا خودم گفتم ا دمتیکه د شبید ستم،یمق ناح نقدری*نت کرده من اایکه بهت خ**

 گاهتیاز ملکه هم جا میزندگ یتو تو ،یو اونوقت االن مال من بود دمیدیم زودترفرشته رو  نیا

 باالتر خواهد بود.

 بود و سکوت کرده بودم. واریبه د رهیو خونسرد نگاهم خ لکسیر

 ؟یچرا سکوت کرد ؟یشیم میخانوم زندگ ه؟یخانوم نظرت چ سلیآ -

 زدم: یچه لبخند مین

 احمقه! یآدما یجواب برا نیبدم در ضمن سکوت بهتر تیاهم که میاون از ترحوصلهیب -

 هیحقش بود که  انیندادم چون شا یتیاومد، اهم انیبا شدت داخل اتاق و سمت شا کایها هوی

 زن مردم نقشه نکشه. یبخوره تا اون باشه برا یکتک حساب

 :دیرو گرفت و بلندش کرد، غر قشی اکیها

 مونه،یمال منه و مال من م سلیمنو آ نیبه دماغت خورده نامرد، بب یچ یبو یدیچشم منو دور د -

 .رمیبگ یشم و جونت رو به باز ینزن، نزار ع*و*ض بودنم رو یع*و*ض دکمه یول میخوب آدم من

 گفت: یبا لحن پرو و ازخود راض انیشا

 یافرشته نیهمچ ،یرو ندار یدختر نیهمچ اقتیمنو تو ل نیبب ؟یبکن یخوایم یمثال چه غ*لط -

خودم  یتا قبول کنه که مال من باشه، به حد گمیبهش م نقدریمن باشه نه تو، ا یتو زندگ دیبا
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که عاشق جسم و روحشه،  یتا ازت ببره و به من عالقه مند شه، به کس کنمیم کیرو بهش نزد

 و تماشا کن که چطور باهم... نیبش توهم

زد که فکر کنم گلوش پاره شد، غرش  یچنان داد کایبکشش، ها کایگرد شد، االنه که ها چشمام

 کرد و گفت:

 آشغال. یخفه شو حرومزاده -

 زدم و آشوب رو صدا کردم: غیدستش رو پشت ک*م*رش برد ج تا

 آشوب. -

 یِ رو رو شیارفت که کلت نقره کاینشد که آشوب خودشو تو اتاق پرت کرد و سمت ها هیثان به

 گذاشته بود. انیشا یقهیشق

 زد. غیج کایها دنیپشتش وارد اتاق شد و با د نایآدر

 درآوردن. یباز یخودشون رو به اتاق رسوندن و شروع به کول عیعمو هم سر یخانواده

 آرومش کنه: کردیم یرو از پشت گرفته بود و سع کایها آشوب

آشغال  هیبا کشتن  تیخشمت نشو، نزار زندگ میبکش و تسل قیداداش آروم باش، نفس عم -

 .لرزهیو م دهینگاه کن که چطور ترس سلیحقش مردنه، خ*را*ب شه، داداشم به آ دونمیکه م

پشت ک*م*رش  عیتش رو سرلرزونم خورد، کل یو دستا دمیتا نگاهش به رنگ پر کایها

 یکه صورتم م*حکم به قفسه دیگذاشت و سمتم اومد، چنان م*حکم منو سمت خودش کش

 خورد. نشیس

 رون،یو از اتاق پرتش کرد ب دیرو کش انیشا یقهیکه  دمیآشوب رو د کایها یشونه یرو از

 :دیرو تو بغلش گرفت و رو به اونا غر نایحلقه کرد و آدر نایدستش رو دور ک*م*ر آدر

 .دیخفه ش -

 رفت و در رو بست. رونیکرد و خودشم ب رونشونیب عیسر

آورد و گره اش رو بازکرد و از سرم درش آورد و پرتش کرد،  میدستش رو سمت روسر کایها

ود که معلوم ب دیکشیم یقیعم یهاموهام رو باز کرد و سرش رو تو موهام فرو برد، چنان نفس

 .شهیرو داره متحمل م یچه خشم
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پاهاش نشوند و سرش رو همونطور  ینشست و منو رو نیموهام بود رو زم یکه سرش تو یدرحال

 تو موهام صامت نگه داشت و م*حکم فشارم داد.

*** 

 اومد: کایها یو نشستم، صدا دمیکش یقیعم نفس

امروز  کنم،یتموم شه وگرنه خودم با استفاده از گلوله تمامش م انیجر نیا دیتا امشب با -

 رو داشت که تا دم مرگ ببرمش. نیا یهیرمایخم

جوابش  خواستمیم کرد،یبود و با اخم نگاهم م دهیتخت دراز کش یبر*ه*نه رو یتنه میبا ن کایها

و به سمت در  دمیوشوحشت زده ربدوشامبر رو پ د،ینفر با شدت به در کوب هی هویرو بدم که 

 یکل وجودم رو تر کرد،یکه وحشت کرده بود و نگاهم م دمیرو د نایرفتم، در رو باز کردم و آدر

 احاطه کرد:

 ؟یدیترس نقدریچرا ا نایآدر اخدای -

 شده. ییچ... چه بلبشو نی... ب... ببنیی... پ... پاایب... ب... ب -

 .میایباشه تو خودت رو کنترل کن االن م -

 .دیو کتش رو پوش راهنیپ عیبود، سر دهیرو شن نایآدر یکه صدا کایو سمت کمد رفتم، ها برگشتم

کمد مامان برداشتم و  یِتو یاز جعبه یسارافن مشک هی دمیسف راهنیهمون ساپورت و پ با

 کایجلو افتاد و منم دست ها نایآدر دم،یهم برداشتم و پوش یمشک یکفش عروسک هی دم،یپوش

 رو گفت، باتعجب نگاهش کردم و گفتم: یزیتو گوشم چ کایو پشتش رفتم، هارو گرفتم 

 .یکه تو بگ یباشه هرچ -

 هم بگو. نایبه آدر -

رفتم، دستش رو گرفتم و دهنم رو کنار گوشش  نایرو ول کردم و سمت آدر کایدست ها عیسر

 دادم. حیبردم و براش توض

 لبخند بهم نگاه کرد و با ذوق گفت: با

 خداروشکر باشه. -
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و با شرارت  کردنینگاهم م یو به عمو و زن عمو نگاه کردم که با شاد میاومد نییپله ها پا از

 .زدنیو دست م زدنیلبخند م

 با اخم رو به عمو گفتم: م،یدیرس نییپا تا

 ؟یاموال رو به نام من کن یچه خبره؟ مگه شما نرفت -

 کرد و گفت: یبلند یخنده  عمو

 .رسهیپسر من م یعنین اموالت نه و اموالتون، نصف اموال به شوهرت عمو جو -

 با خنده گفت: انیزد و من با بهت نگاهش کردم، شا یفیخف غیج نایآدر

 سلیآ ؟ینگاه کن یتونیو تو فقط م کنمیرو مال خودم م سلیگفته بودم؟ گفتم که بالخره آ یچ -

باشه خانومم.  یاگهیدستش رو ول کن چون حرامه که دستت جز دست شوهرت تو دست فرد د

 شوهر نفس. یعنیشوهر دختر عموته  یکه دستش رو گرفت یدرضمن اون

 افتادم. هیو به گر دمیکش یبلند نیه

 گفتم: غیج با

 شوهر منه نه پسر آشغال شما. کایها ا؟یلعنت دیگیم یچ -

 با داد گفت: عمو

جلوت رو  میتونستیدندونت بود و نم ریکه گوشتمون ز یگذشت زمان گهیحرف دهنتو بفهم، د -

چون  ومدیسرت ن ییخوبه بال میحق دار یاز االن به بعد ما به همون اندازه که تو حق دار میریبگ

 بودنت به نفعمون شد. شتریحاال ب

 آروم گفت: کایها

 وقتشه. -

 ریهر چهارتامون ز هویهم کنارم نشست و بغلم کرد،  نایشد، آدر شتریب میزانو زدم و گر نیزم رو

 .میدیو بلند خند میخنده زد

با  نایعمو ا م،یدیخندیهم بلند م نیو آشوب پشتمون اومدن و بلندمون کردن، در همون ح کایها

 .کردنیتعجب نگاهمون م

 گفت: یبا مرموز کایرفتم و ها کایب*غ*ل ها تو
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نقص بود اما  یب ویبسنجه، احمقا سنار دینقشه بکشه اول تمام جوانب رو با خوادیکه م یکس -

که فقط و فقط خودش  دونهیو م کنهیوجه به من شک نم چیبه ه سلیبود که آ نجایمشکل کار ا

 مال منه.

 گفت: ییبا پررو عمو

 االن که زن پسر منه. ،یکه چ -

 و گفت: دیخند آشوب

 .میبد حیدفعه ما براتون توض نیرو ا اتیجزئ زیبه ر زیتا ر دینیبهتره بش -

 .خورهیچرا نقششون داره شکست م نیکنجکاو و پرو نشستن تا بب یلیخ

 پاش انداخت و گفت: یکیاون یپاش رو رو کایها

تو کدوم پرورشگاه بوده، ما هزاران  سلیبود که آ دهیبود که چطور روهان فهم بیعج یلیبرام خ -

 یتو کدومه و ردش رو تا خونه ا سلیکه آ دونستهیم قیکه روهان دق میپرورشگاه تو تهران دار

تا بفهمم  هیزده، چون اون فرد باعث دردسر من شده بود افتادم دنبال قض کردهیکه توش کار م

رو  یلیمیو ا یسخت نبود که با هک اطالعات ل*ب تاپش رو هک کن ادمیز ده،یکه چطور فهم

گستر،  سنیتوش بوده رو نوشته با اسم مستعار آ سلیآ که یمکان قیکه آدرس دق یکن دایپ

بهم گفت اسم مادرم  سلیکه آ یدختره اما وقت ایزن  هیکه کار  کردمیاول فکر م کنمیاعتراف م

 میلیشرکت باشه، خ هیاسم  دیصددرصد با دمیو فهم دمیرو فهم هیاز قض یمین بایتقر سنه،یآ

تماس با  هیبود  یکه اسمش تکه، فقط کاف یکن دایرو پ یتهران شرکت یکه تو ستیسخت ن

و اطالعات شرکت رو  رمیبگ شناخت،یشرکت ها رو م یسهامدار بزرگ بود و همه  هیدوستم که 

دستور قتل برادر  سلیآ فیشر یبفهمم که به به عمو قیتحق کمی او ب امیبکشم، بعدم ب رونیب

 زادش رو داده.

 نگاهم پوزخند زد و گفت: دنیشک به عمو نگاه کردم، با د با

 مگه حاال مرده؟ ،یکه چ -

 نبود. مونیچون اصال از کارش پش دمیخند

 زد و گفت: یپوزخند کایها
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ولش کردم  بایتقر گفتم،یدارم. داشتم م زایچ یلیمهرساز چون هنوز براتون خ یآقا دیگوش کن -

تا  یول امیز سراغتون برو هی خواستمیاما م زه،یبهم بر سلیآ یاوضاع فکر خواستمیچون نم

بود  یفقط کاف ره،یخودش خواست که اموال پدرش رو ازتون پس بگ سلیخواستم اقدام کنم آ

 یکوچولو برام جعل سند کنه، تا زمان هیاز قدرتش استفاده کنه و  کمیافرادم بسپرم  زا یکیبه 

بود  دیچون ازتون بع از چه قراره اما قبول کردم هیقض دونستمیخونه اومدم اصال نم نیا یکه تو

شما  زیاومدم و دختر عز نییآب خوردن پا یکه برا دمیفهم یزمان نویو ا دیکه نقشه نداشته باش

 یگرگ فقط برا هی رهیبگ ادیرو هم خورد تا  شیلیمنحرف کردن من جلو اومد و البته که س یبرا

تا پاره  کنهیم زیها دندوناش رو تدشمن یبرا یاما برا هیخودش رام و اهل یمعشوق و خانواده

رو از من زده و جذب  سلیآ دییخوایکه م دمیها اومد فهمبا اون عکس سلیآ دمیکنه. صبح که د

در  یکه باور کرده ول کردیم یفقط داشت نقش باز سلیبود که آ نجایاما بدِ کار ا دیکن دتونخو

 اصل خودم بهشون گفتم تظاهر به باور کردن کنن.

 بلند شد و گفت: موع

 از اموالش مال پسر منه. میچه بخواد چه نخواد ن سلیچرت و پرته وگرنه آ یهمش حرفا نایا -

 و گفت: دیدفعه آشوب بلند خند نیا

 جعل کرده؟ ویچ کایها یکنیعمو، فکر م یدییچا -

 زد و ادامه داد: دشونیرنگ پر یبه چهره ها یآشوب لبخند د،یهمشون پر رنگ

 ه،یخوب یدهیکه جعل شناسنامه ا میدیما فهم دیشناسنامه رو خواست سلیهمون لحظه که از آ -

 یتا اسم پسرت رو تو شناسنامه یبد لیبینفر باج س هیو به  یبود که بر نیعمو جون تو هدفت ا

 خیکه تو تار یخورد یاما از بد سرنوشت چنان شکست یریاموال رو بگ یبذاره تا بتون سلیآ یجعل

رو  کایها یتا شناسنامه یچون دخترت رو فرستاد ی. در ضمن فکر نکن که زرنگسنشینویم

 نجایاما بدون ا یبا همون روش دخترت روهم به مراد دلش برسون یتا بتون ارهیبرات ب یواشکی

 بود. یهم جعل کایها یچون شناسنامه یهم شکست خورد

 تک خنده کرد و ادامه داد: هی
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بلکه زن و  ستنینامزد ن کایو ها سلیبگم آ دیبا میکردیاز اول ما تظاهر م که ییو از اونجا -

 شوهرن.

 و گفت: ستادیا کایها

به  یگریو چنان با لطافت و باز مشیما خودمون ساخت دیبساز ویزودتر از اونچه که شما سنار -

 .دیما نش یشب باز مهیکه محال بود عروسک خ میخوردتون داد

شده بود که اگر مخالفت  دهینقص چ یب یبه حد ویسنار کردن،ینمبه تکشون دهن باز  تک

به هم  یروزیپ ینگاه کردم و دستمون رو به نشونه کای. به هاشدیبه ضررشون تمام م کردنیم

 .میزد

**** 

 .میدیرقصیو م دمیخرامیتو بغلش م نمیبود و با لباس سرخ آتش کایتو دست ها دستم

تو ب*غ*ل آشوب  نشیرنگ پر از شا یبا لباس صدف یقیانداختم که با لبخند عم نایبه آدر ینگاه

 .دنی*ق*صریبود و همراه هم م

آشوب شد و تا اخر  یزندگ یشگیهم اریجواب بلش رو به آشوب داد و  شیساعت پ کی نیهم

 کرد. میخواه یخونه زندگ هیکنار هم و تو 

حفظ آبروش و چون پسرها  یعموم بهم خورد برا ینقشه  نکهیبرام گذشت، بعد از ا عیسر یلیخ

تمام اموالم رو بهم برگردوند و دختر  برنیکرده بودن که اگه مقاومت کنه آبروش رو م دشیتهد

 یکار نیهمچ میکه ما زن و شوهر دونستنیخجالت زده شدن که اگه م یو پسرش هم حساب

شرکت کردم چون  یدائم سیرو رئ رایبهشون ندادم و با خواهش و تمنا مهد یتیماه کردن،ینم

شرکت  ریو آشوب درگ کایهم ها یکنه و از طرف تشیخوب هدا تونستیزرنگ بود و م یلیخ

نکرده بودن و قادر  یدگیبود که به خاطر مشکالت به شرکت رس یخودشون بودن که چند وقت

که  یمانهمچنان درش چهار قفلس تا ز میپدر یخونه  ،نبودن که شرکت من رو هم بگردونن

اومدن رو  رونیکه از ترس جرئت ب یقدرت یب میتیکرده شه و من، همون دختر  یفکر هیبراش 

دختر شاد و  هیخواهر  هیبرادر وفادار و مهربون و  هیمرد قدرتمند و خواهر  هینداشت حاال خانوم 

 و نگرانم بود. دیشتر زحمت کشیبودم که از صدتا خواهر برام ب یمهربون
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 ک*م*رم رو فشرد و گفت: کایها

 ؟یکنیفکر م یبه چ -

و  میاتفاقات خوب و بد رو رقم زد یلیخ م،یدیرس نجایتا به ا میکه از سر گذروند یبه اتفاقات -

 .میدیآرامش رس نیتا به ا میتجربه کرد

 رو کنار گوشم آورد و گفت: سرش

انتقامم  یهیسا ریکه ز یبود یانتقامه، تو ماه درخشان یهیدرخشش ماه در سا یایما دن یایدن -

 دونهیم شهیکه هم یداد هیمنه قدرتمند بهم هد هیو  یو منه قاتل رو از خودم گرفت یدیدرخش

 و دوسش داره. کشهیانتظارش رو م شهیخانوم خوب داره که هم هیخانواده و  هی

اسلحشون رو  شهیکه هم دونمیم دم،یرو پشت کتش گذاشتم و با لمس اسلحه اش خند دستم

 ندارم. یبراشونه، درهرصورت من که مشکل یجدانشدن اری هیخواهند داشت و 

 پخش شد، آروم گفت: یاشاره کرد و آهنگ یج یبه د کایها

 .میرقصیم میدار مونیهست که االن با زندگ ییماها یهمه یآهنگ زندگ نیا -

 :دمیموندن، آروم پرس رهیهم خ یاشاره کرد که با لبخند تو چشما یبه دوتا زوج و

 ن؟یاونا ک کایها -

رو آزادانه  شییل*خت خرما یبود و موها دهیبراق پوش یلباس آب هیاشاره کرد که دختر  یزوج به

 .دیرقصیم یبا کت و شلوار مشک یادهیرها کرده بود و با مرد جذاب و ورز

هست که  ایش دراون آراد هست که با کمکش از دست روهان نجاتت دادم و همراه خانوم -

 داستانشون رو برات گفتم.

 یبهار یکه کمربند شکوفه یلباس صورت هیکه  ییبایزوج اشاره کردم که دختر ز یکیاون  به

 :دیرقصیم یمرد واقعا جذاب با کت و شلوار مشک هیسه ربع بود و تو ب*غ*ل  نیداشت و آست

 ؟یاونا چ کایها -

 نیا تره،بیو عج تردهیچین اونا از داستان ماهم پو خانومش جانان هست، داستا انیاون کا -

 نجایرو پشت سر گذاشتن تا به ا یسخت یلیخ انیدوتا دردشون از جنس خودته. جانان و کا

 .میهامون عشق رو تجربه کرد. ما چهارتا پسر فقط به دست خانومدنیرس
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 پخش شد: آهنگ

اما تو مثل  یدیکه نبود ام یدیرس یکه شکسته بودم از همه آدما خسته بودم وقت یدیرس یوقت"

عالم اشک و بغض  هیکه شکسته بودم از همه آدما خسته بودم بعد  یدیرس یوقت یدیمعجزه رس

فرق تو فقط  هیلیخ ستین نیتو رو زم یجا دونمیمن فرستاد خوب م یخدا تو رو برا ادیو فر

نجات تو جون ازم فرشته فرشته  گنیمثل تو م یگذشته به کس یقصه ها یآدما ستین نیهم

 بخواه اونم کمه برات.

قفلو  یدور اومد یلیخ یجا هیها بود تو از تو فقط تو قصه هیجا که آشنا بود شب هیاز  یدیرس

من بود شبا تو خوابم  یروهر جا روبه شهیمن بود هم یکه آرزو یتو همون یمثل نور اومد یشکست

فرق  هیلیخ ستین نیتو رو زم یجا دونمیبودم خوب م دهیشبا بهت رس یلیبودم خ دهیتو رو د

فرشته فرشته نجات تو جون  گنیمثل تو م یگذشته به کس یهاقصه یآدما ستین نیتو فقط هم

 "ازم بخواه اونم کمه برات.

 نجات از کامران و هومن( ی)فرشته 

 اشاره داره. مونیآهنگ فقط به ما و زندگ نیگفتم ا یدید -

 رو به آراز گفتم: م،یکنار هم جمع شد عیوشن شد، سرها ر*ق*ص نور تمام شد و چراغر

 .دیواقعا ممنونم که بهم کمک کرد -

 و گفت: دیخند

 .میهست یمیبا هم صم نایاز ا شتریب کاینداشت من و ها یبابا قابل یا -

 اول خودم شروع کردم: م،یکرد یمعرف بیترت به

خواهر برام  هیاز  شتریو ب میخواهرمه ما باهم تو پرورشگاه بزرگ شد نایآدر نمیو ا سلمیمن آ -

 بوده.

چون خودش و  یدیشن کایکه صددرصد داستانم رو از ز*ب*ون داداش ها امی: منم درایدر

 شوهرم باهم نجاتم دادن.

باهم مثل  دیایبه همه، آقا ب هیماها جنس گذشتمون شب دونمی: منم که جانانم و مجانان

 .میباش یمیصم یهاون دوستشوهرهام
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 :میزد ادیدستامون رو روهم گذاشتم و فر بیرو جلو آورد و به ترت دستش

 تا ابد. تیمیصم -

 .میخنده زد ریبعد همزمان با هم ز و

و  دیکنارمون اومدن و آروم دستشون رو دور ک*م*رمون حلقه کردن، آشوب خند شوهرهامون

 گفت:

 دادن؟ لیباند تشک همونیشدن و بر عل یکیآخر خانومامون  دیدیبابا داداشا د یا -

 .میگفت که همه بلند شروع به خنده کرد یبا لحن دردمند چنان

 دنیاز جمله هرمان تو جشنمون بودن و حاال همه شروع به خند انیو آراد و کا کایاز افراد ها یکل

 یتازه یرو نید که ابار بو نیاول یکرده بودن و همزمان تعجب هم کرده بودن چون برا

 بودن. دهیرو د هاشونسیرئ

 رو به جانان گفتم: آروم

 جانان؟ -

 جان؟ سلیبله آ -

 .یشیکن اگر ناراحت نم فیبرام داستانت رو تعر -

 :دیخند

 و پر از معما بود. بیعج یلیگذشتمم، داستان من خ نیهم ونینه بابا من عشقم رو مد -

 .کنمیمطمئن باش که حتما گوش م -

 انیپا

 .احقی

 یو پر از معما بیکه داستان عج پهیدر حال تا قیو حقا تیرمان با نام گرد باد جنا نیدوم ا جلد

 .کشهیرو به قلم م انیجانان و کا

 دارم. دوستتون

1399/9/1 

 بامداد2:52ساعت
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 محشر. زریت هیهمراه با  رهیگیقرار م جمیپ یها تو تیشخص عکس
hediye_17_ 

 

 

 

*** 

 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با

 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا
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