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 رمان : شناسنامه 

 

 

 رمان آماده شده است کی تیکتاب در سا نیا
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 نابغه هیرمان: دخ نام

 ی: سمانه قربانسندهینو

 elif: راستاریو

 عاشقانه ،ییمعما ،یاجتماع ،یجانی: هژانر

 :خالصه

ذره مواد به دست  هی کهنیخاطر افقره. که پدر و مادرش معتاد هستن. اونا به ارهیاز د نینازن

 یلی. خکننیهر روز تو مدرسه دوستاش مسخرش م نی! نازنیهر کار  کنن،یم یهر کار  ارن،یب

روز که از  هی. لرزهیبادها نم نیو محکمه که با ا یدختره قو هیاون  ی. ولشهیم تیاذ ادیز 

پدر مادرش شد و  هیهامتوجه صحبت د،یخسته پشته دره اتاق که رس اد،یبه خونه م رسهمد

سرنوشت  نیخاطر ا. خودش رو لعنت کرد بهدیدوره سرش چرخ ایاز دستش افتاد. دن فشیک

 .اهشیس

 نام خدا به

 “نینازن”

که صدبار دوختمش.  یاپاره فیکهنه و ک یکفشا نیمسخره شدم. با ا یلیتو مدرسه خ امروز

 ی. سکوت بداطیخدا باز بود رو باز کردم رفتم تو ح شهیمه جا، در خونه که همخسته از ه

که خواستم بازش کنم،  نیتنم به لرزه افتاد. آروم آروم رفتم سمت دره اتاق. هم حاکم بود .

 :دمیبابا و مامان رو شن یصدا

 !میکه بخر  می: موادمون تموم شده. پولم ندار بابا

 !میبکن میتونیکار هست که م هی: مامان

 ؟ی: چه کار بابا

 .میو به جاش مواد بخر  میرو بفروش نی: نازنمامان



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن  ینابغه | سمانه قربان هیرمان دخ

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

4 

 

 .دمیرو م بشی. امشب ترتهی: آره فکره خوببابا

 خوانی! چرا، چرا من پدر مادرم بخاطر مواد مای. خدادیدور سرم چرخ ایاز دستم افتاد و دن فمیک

د شدم و رفتم تو اتاقم. لباسام رو بلن ،یآن میتصم هیمن رو بفروشن؟ خدا من رو بکش! تو 

و  تمچند تا نون برداش هی. کتابام رو هم برداشتم و رفتم تو آشپزخونه. فمیتو ک ختمیبرداشتم و ر 

خودم بکنم. خدا کمکم کن!  یبرا یفکر  هی دی. باستیمن ن یجا گهیجا د. اونرونیاز خونه زدم ب

کم کم داشت  دم،یچرخیم ابونایتو خ جورنیشهر که پره از گرگ! هم نیدختر تنها، تو ا هیمن 

 مینیبش کمیخسته شدم.  یلی. خکنم کاریچ دیاالن با دونستمیو من نم شدیم کیهوا تار 

نشستم. پاهام  زد،یبرق م یز یهاش از تمخونه باکالس که پله هی. کنار کنمیبعد دوباره حرکت م

 هیتک واریرو گذاشتم پشتم و به د فمیته! کقدر پاهام درد گرفرو با دستم مالش دادم. اخ اخ چه

 خوابم برد. یک دمیدادم و نفهم

انگار که بهم برق وصل شده باشه از  هویباال تا گردنم. بعد  دمیکش شتریغلت زدم و پتو رو ب هی

! نکنه بال دنیخدا نکنه من رو دزد ی!واکنمیم کاریچ جانیکجاست؟! من ا جانی. ادمیجا پر 

 رشاومد تو اتاق درم پشته س رمردیپ هیدر اتاق باز شد و  هویبودم.  دهیترس یلی! خارنیسرم ب

تو خودم مچاله شدم. اومد کنارم رو تخت نشست. پتو رو سفت  شتریبست. منم از ترس، ب

. منم که خشک میشونی. دستش رو آورد جلو وگذاشت رو پرفتیفشار دادم. قلبم رو هزار م

 عقب و گفت: دیدستش رو کش .کردمیشده بودم، فقط نگاهش م

. ادیمجبور شدم دکتر خبر کنم ب ،یتب داشت یلی: خب دختر انگار حالت بهتر شده! خرمردیپ

 ه؟یاسمت چ یگینم

 نگفتم.  یز یکردم و چ سکوت

 خورمیخب، من قسم م یلی. خیندارم. تو مثل دختر نداشتم تی: از من نترس! من کار رمردیپ

 دخترم؟ یگیوو بهم مندارم! حاال اسمت ر  تیکه کار 

 سکوت. بازم

 .ارنیبرات ناهار ب گمیدخترم. االن م ی: باشه؛ هرجور راحترمردیپ
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 “رمردیپ”

 نیسره ا ییچه باال دونهیو در رو بستم. خدا م رونیرو لبه تخت بلند شدم از اتاق اومدم ب از

 ! خدا لعنتشون کنه.زنهیآوردن که حرفم نم چارهیدختره ب

 ؟یکت ؟یکت -

 : بله آقا؟یکت

 دخترم غذا ببر. یبرا -

 : چشم آقا!یکت

 که چند سالشه و از کجا اومده. ای گه،یاسمش رو م نیباهاش حرف بزن بب کمیدرضمن  -

 د؟یندار  یاگهی. با من کار دکنمی: چشم آقا، باهاش صحبت میکت

 .یبر  یتونینه م -

 ر گوش بدم.اخبا کمیرو روشن کردم تا  ونیرو کاناپه نشستم. تلوز  رفتم

 حه؟یمل -

 : بله آقا؟حهیمل

 .اریآب پرتقال ب کمیبرام  -

 : چشم آقا.حهیمل

 “نینازن”

 یعنیکنم؟  کاریگذشت! حاال چ ریخبه شی. اخدمینفس راحت کش هی رون،یکه رفت ب رمردهیپ

 در زدن اومد. یصدا هویخدا!  یبمونم؟ ا جانیا دیبا

 ه؟یک -

 هستم خانوم. براتون غذا آوردم. ی: کتیکت
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 ببرش. خورمی: نمنینازن

 “یکت”

 رو باز کردم و وارد اتاق شدم. در

 !دیغذاتون رو بخور  دیآقا گفتن حتما با -

 سوال بپرسم؟ هی. ستی: من گشنم ننینازن

 .زمیبپرس عز  -

 مثل مامان و بابام؟ د؟یکن تیمن رو اذ دیخوای: شما هم منینازن

 .دمید شیاخوشگل قهوه یرو به وضوح تو چشما ترس

و منم خدمتکار مخصوص شمام.  یآقا گفتن شما دخترش م؟یکن تتیاذ دی! چرا بازمینه عز  -

 به خودم بگو. یداشت یهرکار 

 تخت، کنارش نشستم. ی. خودمم رویغذا رو گذاشتم رو عسل ینیجلو و س رفتم

 ؟یگیم یشما چ ممفهیمن اصال نم ؟یخدمتکار؟ دختر ک ی: چنینازن

تو رو  اومدهیخونه آقا خوابت برده بود. آقا هم که از سرکار م یورود یهاتو رو پله ن،یبب زمیعز  -

حالت بد بود!  یلیخ یلیخ شبیبهت نداره! د یکار  ی. کسدمیآوردتت تو خونه. من د دهید

چند تا قرص داد و گفت  هی. آقا، دکتر خبر کرد و بهت سرم وصل کردن. یگفتیم ونیهمش هذ

 زم؟یعز  ی. متوجه شدیشد یجور که بهت وارد شده اون یفشار عصب اطرخبه

 : آره.نینازن

 خب! یلیخ -

 رو برداشتم و گذاشتم رو پاهاش. ینیس

 دختر خوب! نی. آفر میخب حاال اول ناهارت رو بخور تا بعد، بازم باهم حرف بزن -
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 “نینازن”

 باشه. -

و نوشابه. همش رو  یراز یخوشمزه بوذ. کلم پلو با ساالد ش یلیکردم غذا خوردن. خ شروع

 .دمیخوردم. عقب کش

 .دمیخوشمزه بود! دستت درد نکنه ترک یلیخ یکت یوا -

 .زمی: خخخ نوش جونت عز یکت

 . به سمتم برگشت و گفت:یرو برداشت و گذاشت رو عسل ینیس

 .هیاسم من کت ه؟یاسمت چ نمیخب حاال بگو بب -

 .نمیمنم نازن -

 ؟14: خب چند سالته؟ بزار حدس بزنم؛ یکت

 .ینه اشتباه گفت -

 : پس چند؟یکت

 سالمه.17 -

 ؟یترسیقدر از آقا م نیجانم! حاال چرا ا ی: ایکت

من رو بفروشن و به جاش مواد بخرن.  خواستنیخاطر مواد مبابا و مامانم به ،یدونیآخه م -

. بعدم آقاتون اومدن تو اتاق. دمیرو د جانیشدم ا داریرار کردم. بعد که بمنم از دستشون ف

 !ترسمیمن م یکردن و فروختنم به آدم پولدارا. کت دامیبود سکته کنم. گفتم حتما پ کینزد

 خونه رو بهت نشون بدم؟ هوم؟ یدوست دار  نمی. ببمیکنارت شهی: نترس خوشگلم. ما همیکت

 قت!و هیآقاتون ناراحت نشه  -
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آماده تو حموم هست.  ی. همه چری! پاشو اول دوش بگشهیناراحت نم زمی: خخخ نه عز یکت

 هست. یبخوا یلباس بپوش. تو کمد هر مدل لباس ایبعد ب

 .یباشه ممنون کت -

 گفت: یرو تخت بلند شدم رفتم تو حموم. خواستم درو ببندم که کت از

 .شتیپ امیصدام بزن م ی. هروقت آماده شدرونیب رمیمن م -

 باشه. -

حموم رو قفل کردم. لباسام رو در آوردم. آخ جون وان دارن! وان رو پر آب کردم و انواع شامپو  در

 !یپولدار  دهیم یچه حال شیشده بود. رفتم توش نشستم. آخ یکردم توش. کف کف یهارو خال

 “یکت”

 قا.آ شیو رفتم تو سالن پ نییها رفتم پا. از پلهرونیاتاق اومدم ب از

 آقا؟ دیببخش -

 حرف زد؟ شدی: چرمردیپ

خاطر مواد اون رو به خواستنیسالشه و پدر و مادرش م17. نهیبله آقا؛ حرف زد. اسمش نازن -

 .دیدونیخودتون م شمهیکه بق کنهیو فرار م فهممهیم نمیبفروشن. نازن

 مواظبش باش. یلی. لطفا خی: اوه چه دردناک! ممنون کترمردیپ

 چشم آقا. بهش گفتم آماده بشه که خونه رو بهش نشون بدم. -

 . هیفکر خوب یکت نی: آفر رمردیپ

 د؟یبا من ندار  ی: ممنون آقا کار یکت

 .یبر  یتونی: نه مرمردیپ

 “نینازن”
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رو  یدوش خودم رو شستم و حوله صورت ریاومدم. ز  رونیکردم، از وان ب یکه آب باز  یحساب

. اومدم ستین یکس دمیدر رو باز کردم. نگاه کردم، د واشی. مدیبود، پوش یکه طرح خرگوش

 و رفتم سمت کمد لباس. رونیب

 و... ییدمپا ف،یشلوار، کفش، ک رهن،یکمد رو که باز کردم، انواع و اقسام پ در

برداشتم. لباس  نیبا شلوار ج کیتون هیکدوم رو انتخاب کنه.  دونهی! آدم نمادیقدر ز چه واو

. حوله رو از موهام باز کردم و انداختمش رو نهیبعد اونا رو. رفتم جلو آ دمیرو اول پوش رامیز 

. هاستیمثل عمل یدماغم خداداد ،یادرشت قهوه ی! چشماگرمیقدر من جکه چه یتخت. وا

 ماشاالل!ه خخخ. دی. بگ163لبام هم خوبه. قدمم 

کردم. شالم  سشیگ نییز باال به پا. موهام رو صاف کردم، بعد اشمیآرا زیم یرو صندل نشستم

و از اتاق  دمیراحت پوش یکفش خوشگل بند هیهم آزاد انداختم رو موهام تا خشک بشن. 

 رو صدا زدم تو سه سوت اومد. ی. کترونیاومدم ب

 : بله خانوم؟یکت

 ام!. من آمادهگهید مینیخونه رو بب میبر  -

شش تا اتاق داره که  جانیرو نشونت بدم. ا طبقه باال نیهم ای. خب اول بمی: بشه خانوم بر یکت

رو  نییپا میبر  ایخونه آقا، هست. خب حاال ب ادیمهمون که م یبرا شونمیمال توئه. بق شیکی

 نشونت بدم.

 بود. یباال که عال طبقه

. ونیهست؛ مبل و تلوز  زی. همه چاستیخودمون ی: خب گلم، سمت چپ سالن که برایکت

 نشونت بدم. میبر  ای. بهیکه مخصوص مهمون هیسمته راستم سالن بزرگ

در  یبزرگ زیو محشره. م بایخوشگل و ز  یلیسالن خ هیبه  میدیکه رس میراهرو رد شد هی از

 رقص، سمته چپش کاناپه. ستیوسط، سمت راستش پ

 خوشگله! یلیخ -
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 سالن ورزشم هست. ای! بیدی: حاال کجاش رو دیکت

 عالقه دارم. یلیخ بالیآخ جون! من به وال -

که  یچه بزرگه. هر نوع ورزش نی. ببیکن نیتمر  جانیا یایهر روز ب یتونی! میعال میلی: خیکت

 انجام داد.  شهیم یبخوا

 هست؟ رمردهیتو سالن که پ میبر  شهیخوشگله. م یلیخ -

جا اون شهیهست. هم هیخودت برو تو سالن. سمت چپ گهیگلم. د می: خخ، باشه بر یکت

 تو کتاب خونه. ای یکن داشیپ یتونیم

 !یکمک کرد یلیجون خ یکت یمرس -

 بود خانوم. فعال. فهی: وظیکت

که رو کاناپه نشسته داره  دمشی. دترسمیم کمیآروم قدم برداشتم سمت سالن. آخه هنوز  آروم

 از اخبار! رفتم جلو و گفتم: ادیبدم م قدرنی. اه اه اکنهیاخبار گوش م

 سالم. -

 “رمردیپ”

 اومده کنارم. دمیبلند کردم، د روسرم

 .نیبش ایسالم دخترم ب -

 “نینازن”

 باشه. -

 با دقت نگاهم کرد و بعد گفت: کمیرو کاناپه تک نفره نشستم.  رفتم

و من  یتو االن دختر من گهید ی. ولیدیکش یسخت یلیخ گه،یم یکه کت جورنی: ارمردیپ

 کنه! تتیاذ یکس ذارمینم
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 جا.برگردم اون خوامیمن نم ؟یکنن چ دامیاگه پ! ؟یجور آخه چه -

گل دختر خودم.  یشیتو شناسنامه من و م رهیاسمت م گهی: نگران نباش. تا چند روز درمردیپ

 . پس نگران نباش؛ باشه؟رهیتورو ازم بگ تونهینم یکس

 صداتون بزنم؟ یسوال؛ االن من چ هیباشه.  -

 : بگو بابا. اسمم پدرامه.رمردیپ

 .اومدیسرم م ییوگرنه االن معلوم نبود چه بال ن،یکرد دامیباشه باباچ خوشحالم که شما پ -

 . با پشت دست کنارش زدم.نییقطره اشک از چشمام اومد پا هی

 همون بابا گفت: ای پدرام

شطرنج  نم،یبب ؟یکنیم شونیکه بارون ستیخوشگلت ن یاون چشما فیدختر قشنگم؛ ح -

 ؟یبلد

 م و گفتم:لبخند زد هی

 !ییبابا رمیگیم ادی -

 تو کتاب خونه. میبر  ای: بابا قربونت بره. پس پاشو ببابا

 باشه. -

 .میشطرنج، نشست زیتو کتابخونه، پشت م میرفت باهم

هم  نایاول باشن. شاه و ا دیسربازها با شهی. همشونینیدرست بچ دی: خب دخترم؛ اول بابابا

 دوم. خب شروع کن. فیرد

 گرفتم. ادیبابا جون!  ولیا -

 !قهیپنج دق م،یر یگیم قهیدفعه دق نی. امیکن یهم باز  گهیبار د هی ایبه دخترم. ب نی: آفر بابا

 .میباشه بر  -
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 ! بازم من بردم.ولیا -

 !شهی: باورم نمبابا

 رو؟ یچ -

 رو از من ببره!نتونسته بود شطرنج کسچی! تا حاال هیتو از من برد کهنی: ابابا

 نفرم. نیبه خودم! اول نیپس آفر  -

 : آره دخترم.بابا

 : آقا شام حاضره.یکت

 باهات کار دارم. ی. فردا کلمیشام بخور  می. پاشو دخترم بر میای: باشه االن مبابا

 !یاز فضول رمیمیمن تا فردا م دیخب؟ االن بگ کاریچ -

 !گمیفردا م شه،ی! نمطونیش ی: خخخ ابابا

 و شروع کردم به خوردن. دیبرام غذا کش ی. کتزینشستم پشت م ززونیلب و لوچه آو با

 د؟یندار  ی: با من کار یکت

 .یبر  یتونی: نه مبابا

 ه؟یشما کارتون چ گمیبابا م -

 . سه، چهار تا شرکت دارم.وتریکامپ ی: مهندسبابا

 خب! دیشیخسته م د؟یکنیاداره م یطور همه شرکت رو چه نی! ایچه عال -

کردم که  سیرو رئ یکیرو کاراشون. تو هر شرکت،  کنمی: نه دخترم. من فقط نظارت مبابا

 حواسش باشه به شرکت.

 مشتاقم. یلیخ نم؟یشرکتا رو بب یمنم ببر  شهیآها؛ م -
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 طوره؟چه م؛یشو تا بر  داری. فردا صبح زود ببرمتی: باشه گل دخترم. مبابا

 تو اتاقم. شب خوش. مر یشدم. م ریس گهیبابا جون. من د هیعال -

 . ی: شب خوش دخترم. خوب بخواببابا

 “پدرام”

. در اتاق رو بستم و نشستم رو تخت. نییبلند شدم و رفتم تو اتاقم. همون طبقه پا زیپشت م از

فکر بلند شدم و  نی. با ارمیازش تست هوش بگ دیدختر از من ببره! با نیا شهیباورم نم

 گهیصبحه. د1. شروع کردم تست هوش آماده کردن. ساعت رو نگاه کردم؛ زینشستم پشت م

 دمیو پتو رو کش دمیبشم. رفتم رو تخت دراز کش داریزود ب دیاالن. صبح با ابمبخو رمیبسه. بگ

 رو خودم. تا چشمام رو بستم، خوابم برد.

 “نینازن”

 !گهید کمیول کن. بذار بخوابم  یاه کت -

 شرکت. دیبر  دیخوای. مدیصبحونه بخور  دییایگفتن ب خانوم. آقا شهی: نمیکت

. بدبخت نییپا دمیها پتو رو کنار زدم و از تخت پر نبود. مثل برق گرفته ادمیاوه شرکت! اصال  اوه

 عقب.خخخ. دیسه متر پر  یکت

 .امیبه بابا بگو االن م یکت -

 : باشه خانومیکت

 ری. کمد لباسام رو ز رونیاومدم ب سیرو که انجام دادم، از سرو اتمیصورتم رو شستم. عمل دست

رژ قرمز زدم به لبم و موهام  کمیو شال قرمز.  یکوتاه با ساپورت مشک یمانتو مشک هیرو کردم. 

. نییها رفتم پا. از پلهرونیرو سفت پشت سرم بستم. شال رو سرم کردم و از اتاق اومدم ب

 !دییدو شهیمکفش پاشنه دار ن نیبا ا مصبال

 .ریسالم بابا. صبح بخ -
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 امروز! ی. چه خوشگل شدری: سالم دخترم. صبح تو هم بخبابا

 و شروع کردم به خوردن. زیباباجون. نشستم پشت م یمرس -

 .میبر  ای: خب دخترم؛ اگه صبحونت تموم شده، ببابا

 . میآره بابا تمومه؛ بر  -

 . بابا به راننده گفت بره شرکت.میشد نیو سوار ماش رونیب میخونه اومد از

 من ذوق مرگ! اصال

 ؟ینیشرکتا رو بب برمتیکه به عنوان دخترم دارم م یدار  ی: االن چه حسبابا

 .یبود مییکاش از اوله اولش بابا ی. اهیخوب یلیحسه خ -

 جلو و لپش رو بوس کردم. رفتم

 کن. باشه دخترم؟ یها رو رها کن، امروز رو زندگدخترم. گذاشته ی: فدابابا

 چشم بابا جون. -

 بال. ی: ببابا

 .میدی: آقا رسراننده

شدم و همراه بابا داخل  ادهیمن باز کرد. پ یبابا باز کرد و بعد اومد در رو برا یاول در رو برا راننده

 .رفتمیراه م میکنار بابا ی. با سر بلندمیشرکت شد

 “پدرام”

 تو دفتر کارم. میر یو با هم م زنمیلبخند بهش م هیدور کمر دخترم.  اندازمیرو م دستم

 طوره؟دفتر من. چه نمیخب دخترم. ا -

 “نینازن”
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 !ییبابا هیعال -

رفتم رو پاهاش نشستم و لپش رو بوس  ینشست. منم زود زشیپشت م یرفت رو صندل بابا

 .خوردیم 24، 23پسره جوون بود که بهش  هی دمیدر باز شد. برگشتم د هویکردم. 

 مزاحم شدم! دی: اِ ببخشپسره

 .یدار  کاریچ نمیبب ای. بیصادق یستی: نه مزاحم نبابا

 دور بزنم تا بعد. هیتو شرکت  رمیمن م ییبابا -

 : باشه دخترم مواظب باش.بابا

 : چشم عشقم.نینازن

 .کردیدراومده داشت نگاهم م ییو اصال به پسره توجه نکردم؛ با چشا رونیاتاق بابا اومدم ب از

 “پدرام”

 .دیامضاء کن دیها رو بابرگه نیقربان؛ ا دی: ببخشیصادق

 : باشه بده.بابا

 گرفتم شروع کردم به امضاء زدن. هاروبرگه

 خانوم واقعا دختر شما هستن؟! نیا د؛ی: ببخشیصادق

 طور مگه؟: بله دخترمه؛ چهبابا

 .دمیپرس یجور نیهم ،یچی: هیصادق

 .ایب ی: اکبابا

 “یصادق”

 رو برداشتم و تشکر کردم که برم. هابرگه
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 . ممنون.دی: اِ درضمن؛ حواستون به دخترم باشه. هرجا خواستن نشونشون بدپدرام

 : حتما قربان. فعال. یصادق

 . رفتم طرفش و گفتم:کنهینشسته و داره صحبت م یمنش زیرو م دمیو د رونیاتاق اومدم ب از

 خانوم رادمنش؟ دیببخش -

 با شما هستن. یصادق یجان آقا نی: نازنیمنش

 .دیی. بفرمادی: اوه ببخشنینازن

 تا شرکت رو نشونتون بدم. دیایلطفا همراه من ب -

 .ستیبه شما ن یاز ین رمی: خودم منینازن

 دستور پدرتونه. -

 “نینازن”

 ام!انگار من بچه هوف

 شما؟ نم؛یمن نازن ی. راستمیباشه بر  -

 هستم. ی: صادقیصادق

 بامزه بود! اسمتون رو گفتم. یلیخ -

 ی: علیصادق

 .یخوشوقتم عل -

 طرف نیاز ا دیی. بفرمانی: همچنیعل

 . سالن کاره، مگه نه؟جانیچه قشنگه ا -

 .کننیلب تاب، تبلت و... درست م وتر،یکامپ جانی: آره؛ ایعل
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 .نییبرم پا خوامی! مزامیچ جورنیواو! عاشق ا -

 .ستیمناسب شما ن نییاون پا ی: ولیعل

 چرا نباشه؟ -

 : جمع مردونست.یصادق

 .میبر  ای. بیایکه من رو بخورن! درضمن توهم با من م خوانی! نمایزنیحرفا م یخخخخ عل -

 “یعل”

 جوجه. زنهیصدا م کمیافتادما! من رو به اسم کوچ یعجب آدم سمج ریخدا! گ یا

 .دییبله بفرما -

 !هووف

 “نینازن”

 خوراکه منه! تو سه سوت حله. نایبه ا به

 .میخب بر  یلیخ -

 تو سالن. میاومد میبرگشت

 خدافظ. یممنون عل -

 : خداحافظ.یعل

 .مییبابا شهیرد شدم و رفتم تو دفتر، پ یکنار منش از

 من اومدم. ییسالم بابا -

 گل دخترم. خوش گذشت؟ ی: خوش اومدبابا

 . یآره عال -
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 .یمردم از فضول گهی. بگو دیز کارم دار امرو یگفت شبید یبابا جون؟ راست -

 من! طونی: خخخ از دست تو دختر شبابا

 بگو بگو. -

 “بابا”

 .جانیا نیبش ایخب؛ ب یلی: خبابا

 درآوردم و گفتم: فمیرو از ک هابرگه

 پر کن تا بعد. نارویا نیخب حاال تو بش -

 “نینازن”

 باشه. -

 .دمیبود پوک یاضیرو از بابا گرفتم و شروع کردم به حل کردن. المصب همشم مسئله ر  هابرگه

 در اومد. یصدا

 تو. ای: ببابا

 . االن همه تو سالن جلسه هستن.دیقربان، امروز جلسه دار  دی: ببخشیمنش

 من اومدم. یسیبنو نارویبرم جلسه. تا تو ا دیخب تو برو ممنون. دخترم من با یلی: خبابا

 باشه باباجون راحت باش. -

نشستم که  زشیبابا. رفتم پشت م یجا نمیبرم بش شیکه سه تا برگه رو تموم کردم، آخ یوقت

دختر، که هر سه تاشونم  هینظرم رو جلب کرد. برداشتم. دوتا پسر و  ز،یقاب عکس رو م هی

هستن؟ پس چرا گفت که من بچه ندارم تو دخترم  ییبابا یهابچه نایا یعنیبودن.  گریج یلیخ

 !شمیاصال؟ متوجه نم یچ یعنیباش؟ 

 گفتم: یرو براشتم و به منش یگوش
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 ممنون. د؛یار یخانوم برام قهوه ب -

 در اومد. یکردم. صدا قطع

 .دییبفرما -

 تون.خانوم قهوه دیی: بفرمایمنش

 .یتو زحمت افتاد زمیممنون عز  -

 .تسفهینه گلم وظ یمنش

شدم  ییام و برداشتم شروع کردم به خوردن. منتظر باباعکس رو گذاشتم سرجاش و قهوه قاب

 ساعت بابا اومد. هی. بعد ادیکه ب

 ؟یها رو تموم کردبرگه نمی: شرمنده دختر تنهات گذاشتم. خب بببابا

 !ادهی. سه تا برگه ز نوشتمیتموم شد. البته اگه سوال کمتر بود، زود م قهیآره بابا تو ده دق -

 قدر باهوشه. نیبه دختر خودم که ا نی: آفر بابا

 سوال؟  هیبابا؛  یراست -

 : جونم، بپرس؟بابا

 درسته؟ د؛یندار  یابچه چیکه ه نیشما گفت -

 : آره خب.بابا

 دختر. هیدوتا پسر  زتون؟یرو م هیپس اون قاب عکس چ -

 ش رو زود جمع جور کرد.خود یوا رفت، ول کمیبابا با دقت نگاه کردم.  به

 یمن بودن، ول یبچه ها نایدخترم؛ ا ستین یز یرو بردارم! چ نیخدا چرا حواسم نبود ا ی: ابابا

 !ستنین گهید

 مردن؟! یعنی -
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 داده. بایدختر باهوش و ز  هیدر عوضش، خدا بهم  ی: آره ولبابا

 گفتم: طنتیش با

 ه؟یاسمش چ -

 خوشگل بابا. نی: نازنبابا

 شدم ر بلند

 نشستم و گفتم: یرفتم کنارش رو صندل و

 !ییبابا ذارمیوقت تنهاتون نم چیمن ه -

 ؟یها رو پر کنبرگه نیازت خواستم ا یچ یبرا یبدون یخواینم ی: قربون دختر قشنگم. راستبابا

 .دیگیشما نم پرسمیدارم م شبیمن که از د -

 حیبار توض هیمن فقط برات  ،میکرد یکه اون شب شطرنج باز  یدخترم، وقت نی: خخخ. بببابا

. یانابغه هی. دخترم تو رمی. خواستم ازت تست هوش بگیدادم و تو تو سه مرحله ازم برد

 نابغه. ؟یفهمیم

 شه؟یم یبود! حاال چ دهیاِ به فکرم نرس -

 .رمیگیم یفقط مدرسه ممنوع! خونه برات معلم شخص ؛یچی: هبابا

 و لب تاپ. -

 !نی: نه نازنبابا

 نکنم؛ قول! یکار  دمی. قول مرهیوا چرا بابا؟ آخه من حوصلم سر م -

 .کنمیم یفکر  هیخونه تا بعد  می: از دست تو. االن پاشو بر بابا

 رو برداشتم و رفتم سمت در. فمیحالت قهر پاشدم. ک با

 ؟یدخترم، قهر کرد نی: نازنبابا
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 نگیبابا تو پارک نیرفتم کنار ماشو رونی. از شرکت زدم برونیرو باز کردم و از اتاق اومدم ب در

 .ستادمیوا

 “بابا”

 بابا! اگه بفهمه من... هووف! یا-

 گفتم: ی. رو به منشرونیب رو برداشتم و از اتاق اومدم فمیک

 امروز رو کنسل کن. یتمام قرارها -

 : چشم قربان.یمنش

 رادمنش؟ ی: آقایصادق

 د؟یی: بله بفرمابابا

کنه،  یرو دزد رانیهمه اطالعات ا خواستهی: از سازمان بهمون خبر دادن که عربستان میصادق

 ها جلوشون رو گرفتن.که خدا شکر بچه

 .ادیب شیپ یمشکل خوامی. نمدیکن شتریها رو ب: لطفا حفاظتبابا

 د؟یندار  ی: چشم؛ قربان امر یصادق

 جمع کن. شتری. فقط حواست رو بیبر  یتونی: نه مبابا

 : چشم، بااجازه.یدقصا

. هوف دختره کله سادهیوا نیکناره ماش نینازن دمید نگ؛یو رفتم تو پارک رونیشرکت اومدم ب از

 شق!

 ن؟ینازن -

 “نینازن”

 رو بلند نکردم و سکوت کردم. سرم
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 “بابا”

 چونش و سرش رو بلند کردم. ریو دستم رو گذاشتم ز  سادمیجلوش وا رفتم

 رو، خوبه؟ نشیبرات. بهتر  خرمیدختر بابا قهر کرده؟ چشم م -

 “نینازن”

 بوس محکم کردمش. هیبغلش  دمیلبخند زدم. پر  هیرو باز کردم  هاماخم

 .ییبابا یمرس -

 برات بخرم. فقط حواست باشه که... میسوار شو بر  ایخب، ب یلی: خبابا

 چشم. چشم. حواسم هست. -

 “بابا”

 و گفتم: زدم حیلبخند مل هی

 باشه دخترم. -

 “نینازن”

رفتم تو اتاقم و در جعبه رو باز  عیخونه. سر  می. اومدمیدیو باالخره لب تاپ خر  میبابا رفت با

! گهید یچیخودشه هک کردن! خخخ اگه بابا بفهمه ه ولیکردم. شروع کردم باهاش ور رفتن. ا

 بفهمه.  ذارمیکه نم

 دارن. یچ نمیهک بب یهاکانال نیبرم تو ا خب

رو هک کنم.  تیسا هی! صبر کن برم هیچه کار  گهیهک کنم د تونمیهمش چرته! من خودم م او

 خخخ! ستی... عالتیآها سا

 “بابا”

 سرش رو کرده تو لب تاپ. صداش زدم: دمیزدم و وارد شدم. د نیتق به اتاق نازن هی
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 بابا؟ نینازن -

 “نینازن”

 در لب تاپ رو بستم و گفتم عیخدا هول شدم. سر  یوا

 شده؟ یز یچ ؟ییجونم بابا -

 .میعصرونه بخور  اطیتو ح میبر  اینشده. فقط ب یز ی: نه چبابا

 .امیمنم االن م د،یباشه باباجون. شما بر  -

 : باشه.بابا

از برنامه. لب تاپ رو بستم و از اتاق  رونیبودا! لب تاپ روباز کردم و اومدم ب کینزد شیاخ

 بابا. شیپ اطی. رفتم تو حرونیاومدم ب

 !ایبه به بابا جون! خلوت کرد -

 : نه دخترم تمرکز گرفته بودم.بابا

 او! -

 .یرو صندل نشستم

 هست حاال؟ یخب عصرونه چ -

 و قهوه. کی: کبابا

 .ادیخوشمزه م -

 شکمو. بذار برسه. ی: ابابا

 ؟یکت یطور . چهدیرس ناهاشیا -

 .دیی: ممنون خانوم. خوبم. بفرمایکت



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن  ینابغه | سمانه قربان هیرمان دخ

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

24 

 

 .زیرو م و قهوه رو گذاشت کیک

 د؟یندار  یاگهی: امره دیکت

 .یبر  یتونیجون. م ینه کت -

 : چشم خانوم.یکت

 به به چه خوشمزست! -

 : نوش جونت دخترم.بابا

 سوال. هیجونم  ییبابا -

 : بپرس فضول خانوم.بابا

 اِ بابا! -

 خب سوالت رو بگو. یلی: خبابا

 همسرت کجاست؟  -

 “بابا”

 روبه رو نگاه کردم و گفتم: یت هادرخ به

 که زود من رو تنها گذاشت! فیح امرزیبود. خداب یزن خوب یلیعمرش رو داد به تو. خ -

 بابا جون ناراحتت کردم. دیببخش -

 .گهیسرنوشته منه د نمی: نه دخترم ناراحت نشدم. ابابا

 شدم. کیرو لوس کردم و بهش نزد خودم

 ؟یدوباره خودت رو لوس کرد یخوایم یچ گهی: دبابا

 بهم و گفتم: دمیرو کوب دستام
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 .یشهر باز  میبر  -

 !یشهرباز  امیب رمردیمونده منه پ نیهم ؟ی: چبابا

 لطفا! -

 : نه!بابا

 جلو لپش رو بوس کردم و گفتم: رفتم

 .گذرهیخوش م یلی! خگهید میبر  -

 .می: باشه بر بابا

 دمت گرم. ولیا -

 مثال! یتو دختر  ؟یزنیم هیحرفا چ نی: ابابا

 تو فکرش نرو. خخخ.ا یلیخ الیخیب -

 !طونیش ی: هههه؛ ابابا

 .یشهرباز  میمن رفتم آماده بشم که بر  -

 : باشه دخترم برو.بابا

کوتاه با ساپورت سبز و با شال سبز  یمانتو مشک هیتو اتاقم. کمد لباسام رو نگاه کردم.  رفتم

. رفتم تو اتاق بابا و براش مثل خودم رونیاومدم ب خوشکل زدم از اتاق یرژ صورت هی. دمیپوش

بابا داره  دمید رون،ی. از اتاق اومدم بیو شلوار مشک یسبز، کت مشک راهنیلباس گذاشتم. پ

 سمت اتاقش. گفتم: ادیم

 جا منتظرتم. نیها رو بپوش من همبابا جون برات لباس گذاشتم. همون -

 : چشم دخترم. بابا

 “بابا”
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 .رونیو از اتاق اومدم ب مدیرو پوش لباس

 شده. پی: واو! چه بابا جونم خوشتنینازن

 نه! م؛یباهم ست کن یکلک خواست ی: ابابا

 !گهیعشق اول دخترا باباشونه د گهید -

 .میبر  ای: از دست تو. ببابا

 !ولی. ایو راننده ما رو برد شهرباز  میشد نیسوار ماش میبابا رفت با

 منتظر باش. جانی: همبابا

 : چشم آقا.راننده

 .می. اول سوار اژدها بشگهید میبر  ایبابا ب -

 .رمیبگ تیتا برم برات بل یرو صندل نی. بشیر ی: باشه تو تنها مبابا

 اِ بابا! -

 “بابا”

 ! خودت برو.امیاصرار نکن که نم -

 گرفتم. تیبراش بل رفتم

 .کنمینگات م سمیمیوا جانیتا نوبتت بشه. منم ا سای. برو تو صف واتیبل نمیخب بفرما ا -

 “نینازن”

 باشه باباجون. فعال. -

دادم و رفتم رو  لیرو تحو تی. بلدیرفتن سوار شدن که نوبت من رس یکی یکی یتو صف. ه رفتم

 نیشد. همچ ادیسرعت ز  هویبده! شروع کرد به حرکت کردن و بعد  یسرش نشستم. چه حال

 .ومدیمردم! خوب شد بابا ن ی. وامیشد ادهیو پ سادیوا قهیزدم صدام گرفت. بعد چند دق غیج
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 : خوب بود دخترم؟بابا

 تونل وحشت. میحال داد. حاال بر  یلیآره خ -

 بخرم. تیبرم برات بل نی: باشه بشبابا

 تونل وحشت؟ یبر  یخوایم ی. فقط مطمئنتیبل نمیبفرما ا امی: ببابا

 آره؛ من رفتم فعال!  -

 پسره گفت: هیصف بودم که  تو

 .یآوردیکوچولو بابات رو هم م -

 .ینکن سیتو حواست باشه خودت رو خ -

دوتا مارمولک  هوی. زدمیم غیج شتریجلوتر، من ب رفتیم یتونل شدم و نشستم. هرچ وارد

و  رونی! از تونل اومدم بیچه وحشتناکه! و ی. واختیزدم که گر  یغیبزرگ اومدن جلو. چنان ج

 رفتم سمت بابا.

 بود؟طور : چهبابا

 خونه. میبسه خستم شد. بر  گهی. دیعال -

 .می: باشه دخترم، بر بابا

 ی. وامی. راننده در رو برامون باز کرد و سوار شدنیسمت ماش میو رفت رونیب میاومد یشهر باز  از

 کردم. راحت شدم. یزدن خال غیرو با ج تمیخدا تمام عصبان

 م؟یرستوران شام بخور  می: گل دختر بابا، بر بابا

 گشنمه. یلی. من که خمیآره بابا بر  -

 : باشه. برو به رستوارن...بابا

 : چشم آقا.راننده
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 .دیراننده آهنگ بذار  یآقا -

 : چشم خانوم.راننده

 به بابا بگم. دی. باشمیساله م18 گهیکنم چند روز د فکر

 بابا جون؟ -

 : جانم دخترم؟بابا

 هفته. نیدوشنبه تولد منه. هم -

 خوب. تولدت مبارک. میلی: خبابا

 گفتم: زونیلب و لوچه آو با

 یمرس -

 .میدی: آقا رسراننده

 .مییایباش تا ما ب جانی: باشه؛ تو همبابا

 : چشم آقا.راننده

 خونه؟ میزودتر بر  شهی! فقط مهیقشنگ یجا -

 : باشه دخترم.بابا

 با دوتا نوشابه و دوتا ساالد فصل. ممنون. تزای. گارسون، دوتا پمیر یم م،یکه خورد شام

 خدمتتون. ارمی: االن مگارسون

 گفته باشم! ادینم ادمیآخه  د؟یدوست دارم. نکنه شما هم دوست دار  یلیخ تزایمن پ -

 .ادیخوششون م تزای: معموال دخترا از پبابا

 : اها!نینازن
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 کردن. یدرآوردم و شروع کردم به باز  بمیرو از تو ج میگوش

 . بفرما تا سرد نشده.تزایاز پ نمی: خب ابابا

 ممنون. -

قاچ برداشتم و  هیبعد سس کچاب و با چاقو  ختمیر  ونزی. سس مابمیرو گذاشتم تو ج میگوش

 عقب. دمیخوردم و کش کمیرو که تموم کردم، از نوشابه  تزایشروع کردم خوردن. خوشمزست. پ

 ممنون بابا. -

 م؟ی: نوش جونت دخترم بر بابا

 .میآره بر  -

 .ادیشدم تا ب نیو سوار ماش رونیو بابا رفت حساب کنه. منم رفتم ب میبلند شد یرو صندل از

 “بابا”

 و سوار شدم. نی. رفتم سمت ماشرونیرو حساب کردم و از رستوران اومدم ب غذا

 حرکت کن. -

 “نینازن”

 .میشد ادهی. پاطیرو برد تو ح نیخونه. راننده ماش میدیرس

 بخوابم. شب خوش. پرمیممنون بابا. خوش گذشت. من م -

 .ی: شب تو هم خوش دخترم. خوب بخواببابا

 ممنون. -

 هیها باال رفتم. رفتم تو اتاقم و در رو بستم و قفلش کردم. لباسام رو با تو سالن و از پله رفتم

خوابم  گهید. کردمیصبح و چت م 3،2لب تاپ تا ساعت  یعوض کردم. نشستم پا یلباس راحت
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و چشام رو  دمی. دراز کشیو لب تاپ رو بستم گذاشتم رو عسل رونیگرفت. از چت اومدم ب

 تو سه سوت خوابم برد.  ،که بستم

 خانوم؟ نی. نازندی: خانوم پاشیکت

 بذار بخوابم! یاه کت -

 رو سرم. دمیرو کش پتو

 : آخه پدرتون گفتن که باهاتون کار دارن.یکت

 بگو خوابه. حاال هم برو. -

 : باشه خانوم.یکت

*** 

 ؟یکرد دارشیب ؟یکت شدی: چبابا

 نشد! داریصداش زدم ب ی: نه آقا؛ هرچیکت

 من کارش دارم؟ ی: گفتبابا

 : آره گفتم؛ گفت بهتون بگم خوابه.یکت

 . برو به کارت برس.ی: اها باشه ممنون کتبابا

 : چشم آقا؛ بااجازه.یکت

 ظهره! 12موقع روز خوابه؟ ساعت  نیشده که تا ا یچ یعنی: بابا

 “نینازن”

نداره! پتو رو پرت کردم کنار و  دهیفا دمیغلت خوردم د ی. هدی! خوابم پر یاز دست تو کت هوف

رو انجام دادم و اومدم  اتمی. دست و صورتم رو شستم و عملییبلند شدم رفتم تو دستشو
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 یخرگوش یی. دمپادمیشلوارک قرمز پوش هیتاپ با  هی. رفتم سمت کمد لباسام. رونیب

 . شونه رو هم برداشتم.نهیپام کردم و رفتم جلو آ ممیصورت

. یآنه شرل یکردم، مثل موها سشونیرو صاف کردم و از وسط نصفشون کردم. بعد گ موهام

شدم! من از اتاق  یگر یخب عجب ج یلیزدم. خ یرژ کالباس هیرنگه.  یامن قهوه یالبته موها

 . رفتم تو آشپزخونه.نییها رفتم پاو از پله رونیاومدم ب

 د؟یالزم دار  یز ی: سالم خانوم، چیکت

 بده بخورم؛ گشنمه! یز یچ هی -

 : چشم خانوم.یکت

 کن؛ ممنون! زیلطفا اتاقمم تم ،یراست -

 : چشم خانوم.یکت

 برام زرشک پلو آورد. به به با دوغ، ی. کتیو نشستم رو صندل دمیرو عقب کش یصندل

 جونم. یکت یاخ جووون! مرس -

 کنم. زیاتاقتون رو تم رمی: نوش جونتون خانوم. من میکت

 : باشه برو.نینازن

 خوردم،یکه سرم تو بشقاب بود و م جورنیکردم به خوردن به به چه خوشمزه شده! هم شروع

 باباست. دمینشست جلوم. سرم رو بلند کردم د یحس کردم کس

 : سالمت کو؟بابا

 .ری: سالم ظهر بخنینازن

 . غذات رو بخور.ریسالم. ظهر توهم بخ کی: علبابا

 : چشم.نینازن
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 کردم به خوردن. شروع

 .دیگفت کارم دار  ی: بابا، کتگفتم

 اتاقم. ایاول غذات رو بخور و بعد ب ی: آره کارت دارم. ولبابا

 .امی: باشه بابا، االن منینازن

 عد.من رفتم.; عجله نکن. اول غذات رو تموم کن، ببابا

. زرشک پلو رو بچسب! اوم تا ته الیخیچشه! ب ستیها! معلوم نمشکوک شده ییبابا نیا

نفس خوردمش. به به! پاشم  هیو  ختمیدوغ ر  وانیل هی. دمیپوک یکردم. وا زیبشقاب رو کامال تم

 نهییرفتم سمت اتاق بابا. آخه طبقه پا رونیداره. از آشپزخونه اومدم ب کارمیبابا چ نمیبرم بب

 . در زدم و اجازه ورود گرفتم و رفتم تو اتاق.شاتاق

 .نیبش ای: در رو ببند ببابا

 : چشم.نینازن

 اتاق رو بستم. رفتم رو کاناپه کنار بابا نشستم. در

 د؟یدار  کارمیجونم بابا چ -

 دیامتحانات با یخونه. فقط برا ادی. قراره برات معلم بی: ثبت نامت کردم مدرسه خصوصبابا

 .یمدرسه و امتحان بد یبر 

 معلمه؟ ادیم ی: باشه. حاال کنینازن

 .12تا  7ساعت  ادی: از فردا مبابا

 : اوه بدبخت شدم! چشممم.نینازن

 .گهید شهیم یکالسا رو عال یرد کن یجهش ی: اگه بتونبابا
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مطمئن  امی. پس از پسش بر ممیدختره باهوش هیشما، من  دیگیکه م طورنی: خب انینازن

 باش!

 .گهید یبر  یتونیبه دختر خودم. حاال م نی: آفر بابا

 : باشه بابا فعال.نینازن

 .یکت شیو رفتم تو آشپزخونه پ رونیاتاق اومدم ب از

 : بله خانوم؟یکت

 قهوه. ممنون. وانیل هیبا  اطیتو ح اری: لب تاپه من رو بنینازن

 : چشم خانوم. یکت

 .زینشستم. سرم رو گذاشتم رو م یکنار استخر رو صندل اطیتو ح رفتم

 خانوم، لبتاپتون رو آوردم. دی: ببخشیکت

 .یبر  یتونی. مزی: ممنون بده من. قهوه رو هم بذار رو منینازن

حساب  ه،یمدرسه. االن رشته من تجرب تیو بازش کردم. رفتم تو سا زیتاپ رو گذاشتم رو م لپ

 هیکه  رمیگیرو م پلممی! پس فقط دادهیز  یلیسال تمومه. خ5، 4برم، تو  یکردم اگه بخوام جهش

 انجام بدم. دیدارم که با یتر مهم یی! من کاراهیساله و عال

 "بابا"

که خوبه.  کنهیو داره وانمود م ستی. چند روزه حالش خوب نکردمیپشت پنجره نگاهش م از

رو برداشتم و زنگ زدم به  یش باشه. گوشتولد نیفردا تولدشه و قراره بهتر  دمیمن فهم یول

 نه. ایتولد رو انجام دادن  ییکارا نمیها بببچه

 ره؟یم شیخوب پ یهمه چ شد؟یچ یسیالو نف -

 .شهیتا آخر شب کارا تموم م گهیخوبه. د ی: بله آقا. همه چیسینف
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 . خداحافظ.دی: باشه ممنون. خسته نباشبابا

 . خداحافظ.کنمی: خواهش میسینف

 "نی"نازن

. میسالگ 18تاپ رو بستم و گذاشتمش کنار. شروع کردم به قهوه خوردن. فردا تولدمه. تولد  لب

 ادشی دیهم ازش ندارم، شا یادیخب من توقع ز  یرفته؟! ول ادشی ای رهیگیبابا برام تولد م یعنی

 زکه دلم باتو سر کله هم، بل میخورده بزن هیقدر امروز گرفتست. هوف دوستم ندارم رفته! چه

 شه.

 باخودتا! ی:سالم دخترم. خلوت کردبابا

 ...نایا حیتفر  میدوستم ندارم که باهم بر  هی کردمی: سالم بابا. آره داشتم فکر منینازن

 ؟یدوست ندار  هی یکنیهمه چت م نیا نترنتی: نگران نباش دخترم. تو ابابا

و چند روز  یشد نیباهاتن، فردا که آفال یامروز که باش یمجاز  ی! دوستاایزنی: بابا حرفا منینازن

 داشته باشه؟!  دیبا ی! بعد آدم چه توقعیهست یاصال تو ک رهیم ادشونی ،یومدین

باشه که  یاگه مجاز  گهید کنن،یهم آدم رو فراموش م یواقع یی. دوستایگی: آره راست مبابا

 !یچیه

 : اهوم.نینازن

 .یتوت فرنگ کیکبراتون آب پرتقال آوردم با  دی: بفرمائیکت

 !هی. عالیکت یمرس ی: وانینازن

 : نوش جونتون خانوم.یکت

 .یکت یبر  یتونی: مبابا

 : چشم آقا.یکت
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 ؟یبد ادیبهم زبان خارجه  شهی: بابا منینازن

. البته بگم من فقط به دوتا زبان تسلط دمیم ادتی ییبخوا ی: بله دخترم. چرا که نه! هر زبانبابا

 .یسیو انگل یاستانبول یدارم، ترک

 .گهید یهاخوبه. بعدش زبان یلیخ یسیانگل نیشروع هم ی: فعال برانینازن

 م؟یشروع کن ی: خب از کبابا

 طوره؟: فردا چهنینازن

 میکنیم نی. عصر تمر ی: صبحش کالس دار بابا

 بابا جونم. ی: مرسنینازن

 . آب پرتقالت رو بخور.شهی: خواهش مبابا

 : چشمنینازن

رو گذاشتم جلوم. به به، ظاهرش که  کینفس خوردمش. بعد ک هیپرتقال رو برداشتم و  آب

خودم. اوم به  یهم برا گهید کهیت هیبابا گذاشتم و  یبزرگ برا کهیت هیخوبه! چاقو رو برداشتم و 

 به چه خوشمزه شده!

 که قند خون دارم؟ رمردهیمنه پ یبرا کیهمه ک نی: دختر جان ابابا

 .کی. من کدی! باشه شما فقط آب پرتقال بخور دونستمیبابا جون نم ی: وانینازن

 د؟یخر  یبر  یخواینم ی: باشه دخترم. راستبابا

 ؟یچ دی: خر نینازن

 .گهی: لباس دبابا

 !گذرهیخوش نم یی: اها نه حوصله ندارم. بعدم تنهانینازن

 . شدیحال و هوات عوض م ،یرفتی: مبابا
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 آماده بشم. رمی: باشه بابا. پس من منینازن

 دخترم. نی: آفر بابا

ها باال رفتم و رفتم تو اتاقم. در رو بستم و لباسام بلند شدم و رفتم تو سالن. از پله یرو صندل از

 فی. کیابا شال قهوه ،ی. دوتاش مشکدمیمانتو و شلوار برداشتم و پوش هیرو درآوردم. تو کمدم 

رفتم. تو  نییها رفتم پا. از پلهرونیاتاق اومدم برژ قرمز زدم و از  هیرنگ.  نیو کفشم هم هم

و  نیبابا دست تکون دادم و بوس فرستادم براش. نشستم تو ماش یراننده منتظرم بود. برا اطیح

 !دیخر  یبه سو شی. پمیحرکت کرد

 .دیلطفا به پاساژ بر  -

 : چشم خانوم.راننده

آقا،  دیببخش -. ادیمتاهل. به نظر سنش کم م ایبود و من موندم مجرده  یپسره جوون هی راننده

 شما چند سالتونه؟

 سالمه خانوم. 22: راننده

 ن؟یوقت متاهل: اها اوننینازن

 : نه خانوم مجردم.راننده

 سن کمت استخدامت کرده؟ نی: پس چرا بابا با انینازن

خواهرام رو بدم.  نون مادرم و دوتا دی. من بادیر یکارم رو ازم نگ کنمی: خانوم خواهش مراننده

 لطفا!

 د؟یکنیم یکجا زندگ نم،ی: ببنینازن

 شهر خانوم. نیی: پاراننده

 : اسمتم بگو بهم.نینازن

 هستم. ری: امراننده
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 من رو ببر خونتون. ری: خب امنینازن

 .کنهیخانوم آقا من رو اخراج م ؟ی: چهمون راننده ای ریام

 خونتون؟ یمن رو ببر  ی. پس برو. نکنه دوست ندار افتهینم یاتفاق چی: تو نگران نباش. هنینازن

 .برمتونیخانوم! چشم م هیحرفا چ نی: اریام

 : خوبه پس برو.نینازن

 "ری"ام

 آوردم و زنگ زدم به مامان. رونیب بمیرو از تو ج میگوش

 .میخونه. تو راه میایم میاالن دار  میمامان مهمون دار  ؟یسالم مامان خوب -

 .دی. خوش اومددییای: باشه پسرم بمامان

 بخرم؟ دیالزم ندار  یز ی: چریام

 هست. ی: نه پسرم. همه چمامان

 : خوبه پس. خداحافظ.ریام

 سالمت پسرم.: بهمامان

 !ر؟ی: امنینازن

 : بله خانوم.ریام

 . درسته؟!یدوتا خواهر دار  ی: تو گفتنینازن

 طور مگه؟: بله درسته. چهریام

 چند سالشونه؟ یبگ شهی: منینازن

 سالشه.18خواهرم هم همتا،  یکیسالشه و اون 20: خواهرم هما، ریام
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 . ممنون.ی: چه عالنینازن

 د؟یخوایم یچ یبرا دی: آخر نگفتریام

 .گمی: به موقعش منینازن

 .دی: باشه هر طور راحتریام

 یشدم و در رو برا ادهیو کهنه رنگ رفته نگه داشتم. پ یدره کلنگ یتو کوچه و جلو دمیچیپ

 خانوم باز کردم و گفتم:

 .دیی. بفرماجاستنیهم -

 .ری: ممنون امنینازن

 خونشون. میرفت ریشدم و همراه ام ادهیپ نیماش از

 "ری"ام

 . مامان رو صدا زدم.میباز کردم و وارد خونه شد دیرو با کل در

 مهمونت اومده. ؟ییمامان مامان، کجا -

 : تو آشپزخونه هستم پسرم.مامان

 .کنهیداره خونه رو نگاه م یدختر جوون با کنجکاو هی دمید رون،یآشپزخونه اومدم ب از

 که گفتم. یمهمون نمی: سالم مامان، اریام

 .نیسادیوا اطیدخترم. بفرما داخل چرا تو ح ی. خوش اومدی: سالم پسرم خسته نباشمامان

 !دونمی. ا من اسم شما رو نمدی: سالم خوبنینازن

 : اسم من طاهره هست دخترم.ریام مامان

 . شرمنده مزاحمتون شدم.نمی: خوشبختم طاهره جون. منم نازننینازن
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. بفرما، بفرما ی! خوش اومدیمراحم هیچه حرف نیهمون طاهره: نه دخترم ا ای ریام مامان

 داخل. میبر 

 "نی"نازن

 که نذاشتمش. ارهیب ییبره چا خواستی. طاهره جون ممیتو سالن و نشست میرفت

 دم کنم. یی! بذار برم چاستیکه خوب ن یطور نیجون: دختر ا طاهره

 .نیبش ایطاهره جون. ب خوادی: نمنینازن

 جون: باشه دخترم. طاهره

  گفتنیآقا م ری: طاهره جون؟ امنینازن

 دمشونیمن ند یخواهر دارن، ول دوتا

 یسخت یلیها فوت شد، ما خکه شوهرم، پدر بچه یبگم دخترم، از موقع یجون: چ طاهره

 .میدیکش

 مگه طاهره جون؟ شدهی: چنینازن

 جون: مفصله دخترم. طاهره

 کنجکاو شدم. دی. لطفا بگادهی: من وقتم ز نینازن

روز که داشتن آجر با باالبر  هی. شوهرم کارگر ساختمون بود. گمیجون: از دسته تو. باشه م طاهره

خدا رحمتش  یرو سر شوهره من. ه افتهیم شهیتمون، باالبر طنابش پاره مساخ یباال بردنیم

 ازمکرد و شروع به کار کرد. ب لیترک تحص ری! پسرم اممیدیند یکنه! ما از اون روز به بعد خوش

کارخونه عروسک  هیکردن و االن سرکارن. تو  لی. دخترام ترک تحصدادیخرجمون کفاف نم

 کار کنم. تونمیکرده و نم رمیگ نیدخترم، پا دردم زم ینیبیم. منم که کننیکار م یساز 

 .تونهیقدم کیدر  ی. خوشبختدیاصال نگران نباش یست ولناراحت کننده یلی: خنینازن

 همه غم، صورتش چند تا چروک آورده. نیبار ا ریلبخند به طاهره جون نگاه کردم که ز  با
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 جون: انشالله دخترم. خدا از زبونت بشنوه. طاهره

 ان؟یم ی: طاهره جون دخترا کنینازن

 .انیم گهیساعت د میجون: االن ساعت چهاره. تا ن طاهره

 .نمی. دوست دارم دختراتون رو ببمونمیخوب. پس منتظرشون م میلی: خنینازن

 .یمونیم جانیجون: باشه دخترم. فقط امشب ا طاهره

 .دی. پخت پزش رو قراره مهمون من باشالیخی: ممنون طاهره جون. امشب رو بنینازن

 !یطور نیکه ا شهی. نمیجون: آخه دختر تو مهمون ما هست طاهره

 .شهیطاهره جون م شهی: منینازن

 لبخند زدم و گفتم:  هی. کنهیداره نگاهم م دمید ریکردم سمته ام رو

 !یساکت ریام    

 بگم خانوم. ی: چریام    

 بگو. ساکت نباش. یز یچ هی دونمیمبعدم چه ن،ی: اوال خانوم نه نازننینازن    

 من جواب بدم. دی: خب شما سوال کنریام    

 بود؟ یچ تی! سوال اول، رشته درسهی: اوم فکر خوبنینازن    

 .ی: تجربریام    

 ؟یدرست رو ادامه بد ی. دوست دار ی: خوبه. سوال بعدنینازن    

مرد خونه باشم و نذارم آب تو  دمیم حیوجود نداره. ترج طشیشرا ی: دوست که دارم، ولریام    

 دلشون تکون بخوره.

 درسته؟ رهیبرام تولد بگ خوادیبابام م ،ی! خب سوال بعدیچه پسره فداکار  نی: آفر نینازن    
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 امم نه! زه،ی: چیام    

 کردم و گفتم: زیچشام رو ر     

 .دیآیو با خانواده حتما م دیمن هست ژهی. مهمون ودیخب شمام دعوت -    

 : آخه خانوم من راننده هستم.ریام    

 . من منتظرتون هستم.ریکه گفتم! آدرسم از بابا بگ نی: حرف نباشه. همنینازن    

 : چشم خانوم.ریام    

 !نی: آفر نینازن    

 اومدن. در اومد، فکر کنم دخترا ی: صداریام    

 و نگاشون کردم. رونیبلند شدم و از سالن اومدم ب    

 !میهما: مامان جـون ما اومد    

 "همتا"    

 زدم پس کلش و گفتم:    

 باهوش! دهیخفه! خودش که ما رو د -    

 !یروان یزنیهما: عه چرا م    

 زشته! دیطاهره جون: دخترا دعوا نکن    

 هما: اول همتا شروع کرد!    

 !گهیطاهره جون: بسه د    

 زشته. میدار  مهمون

 ه؟ی: کهمتا
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 : من.نینازن

 دوتاشون برگشتن و بهم نگاه کردن. هر

 : سالم.هما

 : سالم. شما؟همتا

 دوستم. هی: سالم دخترا. من نینازن

 رو بردم جلو و باهاشون دست دادم. دستم

 تو. دیجون: دخترا بر  طاهره

 .رونیب میکه بر  دیآماده بش دی. شما بر مونمیم اجنی: نه طاهره جون. من همنینازن

 جون: باشه دخترم. طاهره

 م؟یجون کجا قراره بر  نی: نازنهما

 .ایبدو آماده شو ب زهی: سوپرانینازن

 .میآماده بش می! باشه ما رفتزهی: او سوپراهمتا

 شون.رفتم خونه اطالعات جمع کنم درباره دیکنار حوض نشستم و منتظرشون شدم. با اطیح تو

 خانوم؟! دی: ببخشریام

 !نیگفتم بگو نازن هی: خانوم چنینازن

 ترم.: خانوم راحتریام

 : باشه.نینازن

 .دینیبش نیتو ماش میبر  دییای: بریام

 .می: باشه بر نینازن
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رو  میشدم. گوش در رو برام باز کرد و سوار ری. امنیسمته ماش میو رفت رونیب میخونه اومد از

 زنگ خورد. دکمه سبز و فشار دادم: میگوش هویکردن.  یدر آوردم و شروع کردم باز  بمیاز تو ج

 الو؟ -

 شما؟ دیی: الو دخترم کجابابا

 ام.خونه 12. ساعت کنمیم دی: نگران نباش بابا. دارم خر نینازن

 خب. مواظب خودت باش دخترم. یلی: خبابا

 ؟یندار  ی: چشم بابا جون. کار نینازن

 : نه دخترم. خداحافظ.بابا

 : خداحافظ.نینازن

 .انیدارن م دمیرو قطع کردم، د میگوش

 !هیخوشگل نهی: چه ماشهما

 ! نیحالت نازنخوشگله. خوش به یلی: آره خهمتا

 شد. رید میکه بر  دینی. بشستیشما که ن ی: به خوشگلنینازن

 .دی: چشم؛ سوار شهمتا

 حرکت کرد ریرو بستم و ام نیان و هما سوار شدن منم سوار شدم. در ماشمام یوقت

 : برو رستوران...نینازن

 : چشم خانوم.ریام

 شما؟ ی: هما جان خوبنینازن

 .دمیرو نفهم یما رو شام دعوت کرد کهنیا لیدل ی: ممنون خوبم. ولهما
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 لبخند زدم و گفتم: هی

 . به موقعش!زمیعز  یفهمیم -

 !میخدا کنه موقعش زود باشه که ما تلف نش همتا؛

 همتا! یباحال یلی: خخ خنینازن

 .میدی: رسریام

 !هیکه عال رونشی: اووو بهمتا

 .ایرو پارک کن ب نیتوهم ماش ری. اممیبر  دییایتره. ب: داخل قشنگنینازن

 .ایجون: دخترم تو زحمت افتاد طاهره

 .دییطاهره جون! بفرما هیچه حرف نی: انینازن

 گارسون دست تکون دادم. اومد. برا

 پنج نفر. یبرا زیم هی -

 خانوم، کناره پنجره. دیی: بفرماگارسون

 .جانیا میبر  دییای: ممنون؛ خانوما بنینازن

 دادم. تزایمن سفارش پ م،یکه نشست هممون

 .تزای: منم پهما

 همبرگر مخصوص. جی: من ساندوهمتا

 .خورمیجون: من ساالد م طاهره

 .تزای: من پریام

 خدمتتون. ارمی: چشم. االن مگارسون
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 کنم. ویمن س نی: همتا، هما شمارتون رو بدنینازن

 ...0936: بزن همتا

 کن. ویس تیرو گوش افتهیشمارم م زنمیکردم. االن تک م وشی: حله سنینازن

 .ی: شد مرسهمتا

 ...0936: هما

 کن. ویبهت تو هم شمارم رو س زنمیشد. االن تک م وی: سنینازن

 سفارشتون.  دیی: بفرماگارسون

 .دی: ممنون. خب شروع کننینازن

 ها رو رسوند خونه.خانوم ریخوردن شام، ام بعد

 خونه، برگرد. تنهان. یمن رو رسوند ریام -

 .میدی: چشم خانوم. رسریام

 شد. ادهیخانوم باز کردم. پ یو در رو برا اطیرو بردم تو ح نیماش

 .یبر  یتونی: ممنون؛ منیازنن

 امشب ممنون. ی: چشم خانوم؛ براریام

 ! خداحافظ.یکنی. جبران میتشکر کن ستین ازی: ننینازن

 حرکت کردم. ترعیبابا جلو در منتظرمه. سر  دمیافتادم سمت در سالن، د راه

 سالم بابا جون. -

 !یکرد ریقدر د نیتو. چرا ا ای: سالم دخترم، ببابا

 باباجون. دی: ببخشنینازن
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 کو؟ یدیکه خر  یی: پس لباسابابا

 .دمیتو دلم نبود، نخر  یز ی: چنینازن

 خب من رفتم بخوابم. شب خوش. یلی: خبابا

 بابا جونم. ری: شبت بخنینازن

بود! به ساعت نگاه  یاها باال رفتم و رفتم تو اتاقم و در رو بستم. هوف چه روز خسته کنندهپله از

. لباسام رو درآوردم و انداختم کنمینصف شب بود. بهتره بخوابم. فردا کارم رو درست م 1کردم، 

تا گردنم.  دمیرو تخت پتو رو کش دمی. پر دمیکف اتاق. لباس خوابم رو از تو کمد برداشتم و پوش

 هیروز خسته کننده  هیبعد  هیشدم. اوم چه حس خوب هوشیتا چشام رو رو هم گذاشتم، ب

 !یداشته باش یخواب آروم

 : خانوم، خانوم؟یکت

 بذار بخوابم! ی: اه کتنینازن

 هست! یساعت هی: آخه معلمتون اومدن؛ االن یکت

 رو از رو سرم کنار زدم و گفتم: پتو

 برو. ام؛یم گهید قهی. بگو ده دقاریمنم صبحونه ب ی! ببرش کتاب خونه. برا؟یچ -

 : چشم خانوم.یکت

. دست و صورتم رو یبهداشت سیو رفتم تو سرو نییصبح خخخخ. از تخت اومدم پا 9 ساعت

تاپ و شلوارک بنفش خوشگل  هی. لباسام رو با رونیانجام دادم و اومدم ب اتمیشستم و عمل

. موهام رو صاف کردم و از نهیبنفش خوشگل هم پام کردم. رفتم جلو آ ییدمپا هیعوض کردم. 

 در اومد. یکردن. صدا سیو شروع کردم گ دوطرف بازشون کردم

 تو. ایب -

 : خانوم صبحونه آوردم.یکت
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 .ی: بذارش رو عسلنینازن

 : چشم.یکت

 یتموم شد، برگشتم سمت کت سشیکه گ موهام

 ه؟یچ شیلیفام یراست یکت -

 خانوم. ،ی: عشقیکت

ولو شدم کفه اتاق. خخخ  گهیاز خنده. د دمیپوک ی. واهیعشق شیلی: خخخ چه باحاله! فامنینازن

 !یکت یبر  یتونیم

 : چشم خانوم. یکت

. رفتم سمت کتاب خونه، همون که طبقه رونیرو جمع و جور کردم و از اتاق اومدم ب خودم

 اتاق. در زدم و وارد شدم. نیباالست، آخر 

 سالم. -

 : سالم.یعشق خانوم

 .دییوز کالس دارم. لطفا بفرمارفته بود که امر  ادمیشد. من به کل  ریکه د دی: ببخشنینازن

 تا شروع کنم. نیبش ای. بزمینداره عز  بی: عیعشق خانوم

زد. من  یبرق خاص هیرو گذاشت جلوم. چشام  اتیاضیکنارش نشستم. کتاب ر  یرو صندل رفتم

 هستم! یاضیعاشـق ر 

 تو حلش کن. دم،یم حیمسئله رو برات توض نی: خب االن من ایعشق خانوم

 : باشه.نینازن

 حال داره! ی. ول کن باو ککردمیرو نگاه م واریخودم در د یبرا

 .یبلد شد نمیخب، االن تو حلش کن بب یلی: خیعشق خانوم
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 رو ازش گرفتم و حلش کردم. دادم دستش و گفتم: مداد

 طوره؟چه -

 .هیعال یلی: خیعشق خانوم

 فک زد. آخرشم گفتم: یه12 تا

 فکر کنم وقتمون تمومه. یخانوم عشق -

 .زمیعز  نمتیبیبرم. فردا م گهی: اوه آره تمومه. پس من دیعشق خانوم

 ؟ی: تا فردا خداحافظ. کتنینازن

 : بله خانوم؟یکت

 کن. ییراهنما یرو تا در خروج ی: خانوم عشقنینازن

 طرف. نیخانوم از ا دیی: چشم خانوم. بفرمایکت

 : ممنون خداحافظ.یعشق خانوم

 .ستشیبابا ن دمیو رفتم تو سالن د نییها رفتم پابرد! از پلهسرم رو  زنهیقدر حرف مچه هوف

 حه؟یمل -

 : بله خانوم؟حهیمل

 : بابا کجاست؟نینازن

 خونه. انیناهارم نم ی: رفتن به شرکت سر بزنن؛ گفتن براحهیمل

 سالن ورزش با حوله. اریآب ب یبرام بطر  ی. راستیبر  یتونی: آها منینازن

 : چشم خانوم. حهیمل
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 هی دیکنم. با یخودم رو قو دیکردن با دستگاه. با نیتو سالن ورزش. شروع کردم تمر  رفتم

هم  میاهیزبان خارجم فوله. زبان ترک نجام؛یبده. االن دوماهه ا ادیکنم بهم  دایهم پ یرزم یمرب

هم بودن؛  میکاش پدر و مادر واقع ی. امشب تولدمه. هرمیگیم ادی ییایفوله. االن دارم اسپان

 خاطر مواد بفروشن!من رو به خواستنیکه م نیعوض هیهه! اونا  یول

 براتون آب و حوله آوردم. د،ی: خانوم ببخشحهیمل

 و گفتم: رونیهپروت اومدم ب از

 .یبر  یتونیممنون، بده. م -

 : چشم.حهیمل

هکر  دی! بانهیرو بسازم. آره هم ندمیآ دیهر جور شده گذشته رو بندازم سطل زباله. با دیبا

آب رو خوردم و  یقدرتمند! هاهاها. کارم تو باشگاه تموم شد؛ بطر  ییییلیبشم! خ یقدرتمند

 و رفتم تو آشپزخونه. رونیحوله رو دور گردنم انداختم. اومدم ب

 ؟یکت -

 : بله خانوم؟یکت

 . خفه شدم از گرما!اریخنک ب زیچ هی: نینازن

 .ارمی: چشم خانوم االن میکت

 !شهیم ریکنم، داره د یفکر  هی دی. بازی: سرم رو گذاشتم رو منینازن

 : خانوم، خانوم؟یکت

 ؟ی: بله کتنینازن

 خنک براتون آوردم. یدنینوش دیی: بفرمایکت

 جون. ی: ممنون کتنینازن
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 خانوم. فستی: وظیکت

 ارم؟ی: خانوم ناهار براتون بحهیمل

 !کنهیگشنمه مخم کار نم ار؛ی: اهوم بنینازن

 : چشم خانوم.حهیمل

 گفتم: د،یرو که چ زیم

 جون رنگش که قشنگه، حتما خودشم خوشمزس! حهیمل -

 : نوش جونتون خانوم.حهیمل

 ؟ی: کتنینازن

 : بله خانوم؟یکت

 .زیسر م نیبش ای: بنینازن

 خانوم... ی: ولیکت

 .زمیعز  نی: بشنینازن

 : چشم.یکت

 حه؟ی: ملنینازن

 : بله خانوم؟حهیمل

 !میخور ی. باهم ناهار منی: توهم بشنینازن

 !میخانوم ما اجازه ندار  ی: ولحهیمل

 کرد غذا! خی. نیبش اینداره ب بی: عنینازن

 : چشم خانوم.حهیمل
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 خوش گذشت. یلی. خمیو غذا خورد میحرف زد یکل

 ممنونم از دوتاتون. دم؛یترک یوا -

 خانوم. نی: نوش جون نازنحهیمل

 : نوش جونتون.یکت

 برم تو اتاقم؛ کار دارم. فعال. گهی. من دی: مرسنینازن

ها رفتم بال.ا رفتم سمت اتاقم. در رو باز کردم ورفتم تو و در رو و از پله رونیآشپزخونه اومدم ب از

رو تخته. رفتم سمتش و جعبه رو برداشتم. سبکه.  یبسته بزرگ هی دمیبستم. برگشتم، د

تکونش دادم، صدا نداد. گذاشتمش رو تخت و روبان قرمز خوشگلش رو باز کردم. در جعبه رو 

شده بدون بند. داخل  یقرمز راسته با سنگ دوز  یماکس هیلباس! برداشتمش.  هی اشتم،برد

 نیدخترم ا“بازش کردم. خوندم؛ نوشته:پاکت ته جعبه بود. برداشتمش و  هیجعبه رو نگاه کردم. 

 „دونم! آروم جونم. هی یکیرو بپوش. تولدت مبارک دختره 

رو صورتم  میمال شیآرا هیشد. بعد  یبرق زد. اخ جون! اول موهام رو درست کردم. فرفر  چشام

در ق نیخودم رو نگاه کردم؛ قربون خودم برم که ا نهی. تو آدمیکردم و در آخر لباس رو پوش ادهیپ

 دنبالم. انیو رو تخت نشستم. منتظر شدم ب دمی. کفشام رو پوشگرمیناز و ج

 : خانوم راننده اومده دنبالتون.یکت

 .امی: باشه؛ تو برو االن منینازن

 . برم براتون اسفند دود کنم.نیخوشگل شد یلی: خانوم خیکت

 جون. یکت ی: مرسنینازن

. رونیرو برداشتم از اتاق اومدم ب فمیخوبه! ک ینگاه کردم؛ همه چ نهیتو آ گهیبار د هیرو  خودم

! هر لحظه امکان داره سقوط آزاد یراه بر  شهیاصال نم ،یکفش پاشنه بلند مشک نیهوف با ا

گرفت  یاسفند م یجلوم سبز شد. ه یکت هویاومدم که  نییها پا. خخخ! آروم آروم از پلهیبر 

 سرم.  ردو
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 جون؛ خفه شدم خب! یکت گهی: بسه دنینازن

 ! یاز بس خوشگل شد یچشم بخور  ترسمی: میکت

 برم. ممنون. گهی: من دنینازن

 شد و در رو برام باز کرد. ادهی. راننده پنیو رفتم سمت ماش رونیخونه اومدم ب از

 ؟یطور چه ر؛یسالم ام -

 .دیی: خوبم ممنون؛ بفرماریام

 : ممنون.نینازن

به  میعقب. در رو بست و اومد نشست پشت فرمون. حرکت کرد یو صندل نیتو ماش نشستم

 سمت محل تولدم.

 آهنگ بذار. -

 : چشم خانوم.ریام

 رو نگاه کردم. رونیطول راه رو آهنگ گوش دادم و ب تموم

 خانوم. میدی: رسریام

 شدم. ادهیدر رو برام باز کرد و پ ریرو مرتب کردم. ام خودم

 .یمرس -

 طرف لطفا. نی: از اریام

 .زنهیبود. آدم سکتش م کیتار  یلیباغ که خ هیبه  میدیرفتم. رس ریام همراه

 .جاستنی: همریام

ها چراغ هویسوت اومد و بعد  یصدا هیکه گفتم،  نی! همکهیکه تار  جانی! ایچ یعنی: وا نینازن

 !شهیباورم نم ی! دستم رو گذاشتم جلو دهنم. واهیروشن شدن. وووو محشره، عال
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 !یشد بای: تولدت مبارک دخترم. چه ز بابا

 بغل بابا و بوسش کردم. گفتم: دمیپر 

 خوشحالم که دارمت. یلی! خییایدن یبابا نیعشقم. تو بهتر  یمرس -

 جمع. شیپ میبر  ای: قربون دخترم؛ ببابا

 : چشم.نینازن

! رفتم دمیپوک یو تولد مبارک به راه بود. وا یسمت جمع. سالم احوال پرس میبابا رفت همراه

 فیو سن باالها هم نشسته بودن تعر  دنیرقصیم ستی. جوونا وسط پگاهمینشستم تو جا

. زدنیهم سوت و کف م هیقرش دادم. بق ی. منم حوصلم سر رفت. رفتم وسط و اکردنیم

 حال داد. یلیخخخ خ

 .ارنیرو ب کیک خوانی. منی: دخترم برو بشبابا

 : چشم بابا جون.نینازن

! یقشنگ کی. واوو چه کارنیرو ب کی. منتظر شدم تا کیو نشستم رو صندل گاهیسمت جا رفتم

 و رفتن. زیگذاشتنش رو م

 دخترم؟ ادیخوشت م کی: از کبابا

 قشنگه! یلی: آره بابا، خنینازن

 رو ببرش. کیک ری: چاقو رو بگبابا

 : چشم.نینازن

اول آرزو، بعد فوت. منم  گفتنی. همشون با هم مسادمیوا کیرو از بابا گرفتم و جلو ک چاقو

بشم. چشام رو باز کردم و  یچشام رو بستم و تو دلم از خدا خواستم کمکم کنه هکره قدرتمند

که  نی. بعد ازدنیو سوت و دست م خوندنیم” تولدت مبارک“شعمارو فوت کردم. همه 

رو برداشتم وگذاشتمش رو  دادیرو نشون م18 یسیدوتا شمع رو که با انگل م،شعمارو فوت کرد
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. خدمتکارا دمیرو بر  کیک یلب ریبسم... ز  هی. چاقو رو گرفتم دستم و با کیکنار ک ز،یم

 از دخترا گفت: یکیخوردن. به به!  یرو بردن تا آماده بشه برا کیاومدن و ک

 ه؟یها حاال نوبت چبچه -

 ”کادو کادو کادو“باهم گفتن  همه

 ساعت و... یکیخرس،  یکیانگشتر،  یکیدستبند گرفته بود،  یکیکادوهارو باز کردم.  یکی یکی

. و اما باالخره نیبا چند نفر، اومدن کادوهارو بردن و گذاشتن تو ماش ریبودا! بعد ام یلیخ اوو

 !دیرس کیک

 خانوم! دی: بفرمائیکت

 !یکت ی: مرسنینازن

 خوردم. اومم!رو کیبزرگ از ک کهیت هی

 !یبخور خفه نش ترواشی: هما

 وقت دختر! هی ی: نپوکهمتا

 بغلشون کردم. دمیو پر  دمیکش غیج هی

 ر؟یقدر د نی! چرا اشعورایب نیباالخره اومد -

 : هوو خفه شدم!هما

 !گمیم ادی: بکش کنار نفسم در بهمتا

 .دی: ببخشنینازن

 کردم و گفتم: ولشون

 !گهید دیحاال بگ -

 .دهیکارش طول کش گفتیاومد دنبالمون؛ م رید ری: امهمتا
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 .ارنیب کیبگم براتون ک مینیجا بشاون میبر  ای: آها باشه حاال اشکال نداره. بنینازن

 .میچهار نفره نشست زیم نیرو  میرفت

 خانوما. یبرا اریب کیدوتا ک ایگارسون ب -

 : چشم خانوم.گارسون

 !نیاوردی: طاهره جونم که ننینازن

 .میکن ی. گفت از طرفش معذرت خواهمدوین کرد،یسرش درد م کمی: مامان هما

 .دیبخور  وهی. مدیکن ییرای: اشکال نداره از خودتون پذنینازن

 .زمیعز  ی: مرسهما

 : نوش جون.نینازن

 آورد براشون و گذاشت. هاروکیک گارسون

 .یبر  یتونیممنون، م -

 ها!گرفته برات یبابات عجب جشن نینازن گمی: مهمتا

 دونه دختر شم خب. هیدوستم داره؛  یلی: آره خنینازن

 : بله، بله.همتا

 بده من بخورم. ،یخوایرو نم کتی: همتا اگه کهما

 مگه چالغم. خورمش؛ی: خفه، خودم مهمتا

 .سی: کوفت کن خسهما

 تا چشت دراد. شهی: نوش جون مهمتا

 ارن؟یخب؛ خخخخ هما بگم برات ب دی: عه دعوا نکننینازن
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 .یمرس ه؛یکاف زمی: نه عز هما

 : باشه گلم نوش جونت. نینازن

 : هوس رقص کردم!همتا

 : خب پاشو برقص.نینازن

 .شهینم یی: تنهاهمتا

 .یتا تنها نباش امی: من منینازن

 منظورم پسره! ،ی: تو که دختر همتا

 !طونی: خخخخ شنینازن

 کنم؟! کاری: خو چهمتا

 که، سنگه پاست! ستی: رو نهما

 ها!: تو صدا ندههمتا

 !شی: اهما

 بدون کادو! نیخورد کیشما دوتا ک گمی: منینازن

 بخرم! زیرفت برات چ ادمیجـونم  نی: آخ نازنهمتا

 مغازه به اون مغازه رفتم. نیپاهام تاول زده از بس همراهش به ا نیباوا! بب گهی: دروغ مهما

 !یگرفتیدهنت رو گل م قهیدق هی: همتا

 !یزود ادی: اخ جــون! کادو رو رد کن بنینازن

 “همتا“

 .زیکادو رو برداشتم و گذاشتم رو م فمیتو ک از
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 کادوت. نمیخب بفرما ا -

 “نینازن“

 گردنبند خوشگل! هیرو برداشتم و بازش کردم. واو  کادو

 قشنگه! یلیخ ،یهمتا گل یمرســ -

 .زمی: مبارکت باشه عز همتا

 من. هیهد نمیا نی: نازنهما

 گلم. ی: مرسنینازن

 .دیبه کل زننیخره کوچولو که م هیتم و بازش کردم. رو ازش گرف کادو

 خخخ ممنون. -

 : مبارکت باشه.هما

 براش! یدیخر  هیچ نی: گدا اهمتا

 !یناز  نی! خره به اادی: قشنگه، دلت مهما

 : خــاک!همتا

 : تو سر خودت!هما

 بابا مهم منم که دوستش دارم خب! ی: انینازن

 خوشش اومده! گهیهما: حله د    

 سوال؟ هی: دخترا نینازن    

 همتا: جونم؟    

 هما: جونم؟    
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 د؟یکار کن وتریبا کامپ نی: بلد هستنینازن    

 همتا: نه.    

 م؟یر یبگ ادی میکه بخوا میداشت وترینظرت کامپهما: خب به    

ساعت مشخص  هی. هر روز دمیم ادتونینداره خودم  بی: سوال کردم فقط. عنینازن    

 طوره؟چه میکنیم نیتمر  میذار یم

 !هیهمتا: عال    

 .رمیبگ ادی! من که دوست دارم هر چه زودتر یلیهما: آره خ    

 به خودتون داره که تا چه حد ذهنتون خوب باشه. یبستگ گهی: اون دنینازن    

 استاد؟ یکنیشروع م ی. حاال کگهیهمتا: آره د    

 خونه ما. نییای: از فردا هر وقت وقتتون آزاد بود، بنینازن    

 .مییایعصر به بعد، وقتمون آزاده. اون موقع م 5همتا: باشه؛ از     

 : خوبه.نینازن    

 شام. دییایب گنی: خانوم، آقا میکت    

 .میشام بخور  میبر  دینبود! دخترا پاش ادمی: اوه نینازن    

بشقاب برداشتم و  هیجا گذاشته بودن. غذا رو اون زیباغ. مسمت چپ  میهممون با هم رفت    

 زیفاصله گرفتم و رفتم سمت م زیدوغ، از م هیگذاشتم تو بشقاب. با برداشتن  تزایعالمه پ هی

 جورنیعقب و نشستم. شروع کردم به خوردن، اومم! به بهش! هم دمیرو کش یخودمون. صندل

 تو دهنم. ذاشتمیم تزارویپ یهاکهیت مپشت سر ه

 بخور. ترواشی! یهما: خفه نش    

 خفه شد! دوغ رو بده. یهمتا: وا    
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. دمیرو رفع کنم. خخخ دوغ رو از همتا گرفتم و سر کش میخفگ ایبخندم  دونستمینم    

 .شیاخ نییرفت پا

 تو دهنت اخه؟! یچپونیهمه م نیا یهمتا: مجبور     

 عشقمه! : هم گشنمه، هم خوشمزست، همنینازن    

 .واشیهمتا: خوبه خوبه، حاال کوفت کن. البته     

 : چشم.نینازن    

 !خوامیمن بازم م گم،ی: مهما

 تو! ی: بترکهمتا

 : گشنمه خب!هما

 : خب برو بردار بخور. غذا هنوز هست.نینازن

 .شهی: روم نمهما

 .یاز گشنگ ری: پس بمهمتا

 نم؟یبش تونمیخانوما م دی: ببخشپسره

 “هما“

 .نیآره بش یوا -

 . رو کردم سمت همتا:کردمینگاهش م کوندیلبخند ژ  با

 ؟یار یبرام ب یر ی. تو مارمیخودم غذا ب یبرم برا شهیگلم؟ من روم نم یاج -

 : نه خودت برو!همتا

 .شهیبرم! دوبار م شهی: روم نمهما
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 .ارمیبده بشقابت رو من برات م زمی: عز پسره

 آخه! شهی: زحمت مهما

 !امیاالن م ،یچه زحمت زمینه عز  :پسره

 ! خخخخ!یاتهیعفر  یلی: هما خنینازن

 خخخ! ر،یبگ ادی: هما

 .زمی: بفرما عز پسره

 : ممنون.هما

 .نهیاسم من رامت ی: نوش جونت گلم. راستپسره

 : منم هما هستم.هما

 .زمی: خوشبختم عز نیرامت

 .میرو آورد جلو و با هم دست داد دستش

 .نیهمچن -

 ”نینازن“

خوش گذشت؛ مخصوصا با  یلیتولد رو گرفت. خ نیبود. بابا برام بهتر  یشب خوب یلیخ امشب

کردن با اون کادو هاشون. خخخ. االن تو تختم هستم و  یطونیش یلیوجود همتا و هما که خ

 . هوف. برهیخوابم نم

و بعد چند  مدیرفتم تو حموم. لباسام رو درآوردم وان رو پر از آب کردم. تو وان دراز کش پاشدم

 دمی. لباس خوابم رو پوشرونیدور خودم و از حموم اومدم ب دمیچی. حوله رو پرونیاومدم ب قهیدق

خواب راحت دارم. چشام رو  هیرو تخت. اومم به به! االن  دمیو حوله رو انداختم کف اتاق. پر 

 .شیبستم و تو سه سوت خوابم برد. آخ
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 ناهار. دیایآقا گفتن ب دی: خانوم پاشیکت

 کپه مرگم رو بذارم؛ هوف! ذارهینم میکت نیا اه

 : خانوم؟یکت

 بگو خوابم. برو اه! ی: کتنینازن

 : چشم خانوم.یکت

 .دمیرفت. پتو رو از رو سرم برداشتم و دوباره خواب شیدر اتاق اومد. آخ یصدا

 ؟یشد کت ی: چبابا

 : آقا، گفتن خوابن.یکت

 .طورنی: که ابابا

 ها باال رفتم. دختره تنبل!بلند شدم و از پله زیپشت م از

 “نینازن“

 کنارم یکیبودم که احساس کردم  خواب

دست مردونه موهام رو  هی هویرو نداشتم که چشام رو باز کنم.  نیحال ا یتخت نشست ول رو

 دست مال بابامه! نینوازش کرد. ا

 ؟یپاش یخوایخانوم خانوما، نم نم،ی: دختره گلم، نازنبابا

 .ادی: بابا بذار بخوابم. خوابم منینازن

 ظهره دخترم. پاشو االن بازم شبه بخواب. 3: ساعت بابا

 چشام رو باز کردم و گفتم: آروم

 !3چه زود شد  -
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ناهار که روده  می. پاشو، پاشو بر یکه همش خواب بود نهیخاطر اتو زود بود؛ به ی: برابابا

 رو خورد. کهیبزرگه، کوچ

 !یر یگیخب معده درد م ؛یچرا ناهار نخورد : ا، بابانینازن

 ! رهینم نییاز گلوم پا شه؛ی: بدون دخترم نمبابا

 .امیم شورمی: چشم بابا جونم؛ االن دست و صورتم رو منینازن

 منتظرتم. نییپا رمیدخترم؛ من م نی: آفر بابا

 : باشه بابا.نینازن

. رونیرو که انجام دادم، اومدم ب ماتیو صورتم رو که شستم، با حوله خشکش کردم. عمل دست

 نییها پاکه از پله جورنیبابا. هم شهیاومدم. رفتم پ رونیلباسام رو عوض کردم و از اتاق ب

 هیو کنار بابا  یناهار، رفتم تو سالن غذا خور  یرو به بابا بگم. برا ممیتصم دیگفتم با رفتم،یم

 با ساالد و زرشک پلو! به به. ی! ماکارونییو نشستم. اوم چه غذاها دمیعقب کش یصندل

 بخور. یخودت از هر کدوم دوست دار  ینگاهشون نکن. بکش برا یجور نی: ابابا

 : چشم بابا.نینازن

از  دادمیتو بشقاب با ساالد فصل. شروع کردم خوردن. فرصت نم ختمیر  یعالمه ماکارون هی

 دهنم. ذاشتمیم گهیقاشق د هیبره دوباره  نییگلوم پا

 ! کمتر بذار تو دهنت خب!ی: خفه نشبابا

پر کردم و  یوانیساالد خوردم و بعد دوغ رو برداشتم. ل کمی! شمیاشاره گفتم، نه خفه نم با

 دمیشدم، عقب کش ری! خوب که خوردم و سدهیم یچه حال شینفس خوردم. آخ هیهمش رو 

 سالن. میو منتظر بابا شدم تا بر 

 انجام بده. یدوست دار  یتو اتاقم کتاب بخونم؛ توهم هر کار  رمی: من مبابا

 : بابا؟نینازن
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 : جانم دخترم؟بابا

 م؟یصحبت کن شهی: منینازن

 دقت نگاهم کرد و بعد گفت: با

 اتاقم. ایب -

  بگم بهش؛ خداکنه قبول کنه! یجور چه هوف

 کنار پنجره. میسره بابا وارد اتاق شدم و در رو بستم. رو کاناپه نشست پشت

 .شنومی: خب مبابا

 دوستت دارم. یلیبگم خ خوامیم ی: بابا جونم اول از همه چنینازن

 : منم دوستت دارم دخترم.بابا

 مستقل بشم. خوامی: من منینازن

 : اما تو...بابا

 وسط حرف بابا و گفتم: دمیپر 

 نه من بزرگ شدم. لطفا اجازه بده بابا. یام؛ ولکه من بچه د،یبگ دیخوایم یچ دونمیم -

 .کردمینگاهش م تیمظلوم با

 : نه.بابا

 ؟یکنیکه شده قبول نم ممیخوشحال ی. پس چرا برایدوستم دار  ی: آخه بابا! شما که گفتنینازن

 کارا. نیا یزوده برا ؛یا: تو هنوز بچهبابا

 بابا جون؛ برعکس وقتشه. لطفا اجازه بده. ستی: زود ننینازن

 .دمی: بذار فکر کنم شب خبرت مبابا
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 تو اتاقم. فعال. رمی: چشم بابا جون. پس من منینازن

 .کشهیم یداره راهرو رو ط یکت دمیها باال رفتم. دو از پله رونیاتاق بابا اومدم ب از

 ؟یکت -

 : بله خانوم؟یکت

 .اری: برام قهوه بنینازن

 : چشم خانوم.یکت

 نمی! مجبورم تا شب صبر کنم ببکنه؟یبابا قبول م یعنیخت. تو اتاقم و نشستم رو ت رفتم

 .نهیبابا صدمه بب خوامیمستقل بشم. نم دیمن هرطور شده با ی. ولهیجوابش چ

 : خانوم براتون قهوه آوردم.یکت

 .ی: بذارش رو عسلنینازن

 د؟یالزم ندار  یاگهید زی: چشم. چیکت

 .یبر  یتونی: نه؛ منینازن

هم  یهمه کشورا رو بلدم. رزم یهانصف زبان بایصاف شد. تقر  دمییاز بس ناخونام رو جو هوف

 آمادست، فقط مونده جواب بابا. ی. همه چمیعال

 “بابا“

 رو باز کردم و رفتم تو اتاقش. در

 .یرو صندل نیشیب ای: بابا! بنینازن

 دخترم. ی: مرسبابا

 بابا. یرو تخت روبه رو نشستم

 رو گرفتم. ممی: من تصمبابا
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 : خب؟نینازن

 دخترم. شهیانجام بده. فقط زود به زود بهم سر بزن. دلم برات تنگ م ی: هر کار دوست دار بابا

 تو. شیپ امی: قربونت برم بابا جون. چشم زود زود منینازن

 بوس گنده از لپش گرفتم. اخ جون! هی

 ؟یکرد دای: خونه پبابا

 .دمیکردم و خر  دای: آره بابا پنینازن

 ؟یر یم یخب، پس ک یلی: خبابا

 : فردا صبح.نینازن

 .شمهیشب دخترم پ نی. آخر میر یامشب رو با هم جشن بگ ای: پس ببابا

 . نگران نباش.زنمیمن هرروز بهتون سر م نیحرف رو نزن نی: انینازن

 برم تو اتاقم. گهی: باشه دخترم. من دبابا

 : باشه بابا.نینازن

 . شماره همتا رو گرفتم.دیخونه جد میها آماده باشن که فردا بر بچه یزنگ بزنم برا شیآخ

 الو همتا؟ -

 : جون عشقم؟همتا

 .میما تا با هم بر در خونه دیایب دیها بگو آماده بش. به بچهدیخونه جد میر ی: فردا صبح منینازن

 ؟ی: ناز همتا

 : جون؟نینازن

 : مامانم تنهاست!همتا
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 فکر خوب دارم واسش! هی: نینازن

 ؟ی: چه فکر همتا

 کنن. هر دوتاشونم تنهان. یخونه ما با بابا زندگ ارشی: بنینازن

 .گهیم یچ نمیبب گمی. حاال به مامان مهی: آره فکر خوبهمتا

 .ستین یاگهیچون راه د اد؛یبکن حتما ب شی: راضنینازن

 .میی: باشه. ما فردا صبح جلو در خونه شماهمتا

 ؟یندار  ی: خوبه. کار نینازن

 .سی: نه خداحافظ رئهمتا

 خخ. خداحافظ. وونهی: دنینازن

کمد  ی.چمدونم رو از بااللمیرو قطع کردم و بلند شدم شروع کردم به جمع کردن وسا یگوش

هر  شمیآرا زیو لباسام رو از تو کمد برداشتم. تاشون زدم و گذاشتم تو چمدون. رو م نییآوردم پا

. همش رو گذاشتم دم در اتاق. خودمم برم ختمیر  لیمخصوص وسا کیچبود تو ساک کو یچ

آب رو باز کردم. وان رو پر آب  ریبو گرفتم. لباسام رو در آوردم و رفتم تو حموم. ش رمیدوش بگ هی

! از فردا یتو کف. اوووم چه آرامش دمیتوش. رفتم آروم دراز کش ختمیکردم و انواع شامپوها رو ر 

. خودم رو شستم و حوله رو گرفتم دورم. رونیاز وان اومدم ب قه،ی. بعد چند دقشهیکارم شروع م

. سشوار رو برداشتم و موهام رو خشک کردم. بعد رفتم سراغ کمد لباسام. رونیحموم اومدم ب زا

بعد  شی.آخدمیتا گردنم و خواب دمیرفتم و رو تخت. پتو رو کش دمیلباس خواب راحت پوش هی

. دستم رو دراز کردم و چشم ستیهم ول کن ن هیگوش نی! اه ایبخواب چسبهیم یلیحموم خ

 :مبسته جواب داد

 بله؟ -

 !ی: بله و بال! تو که هنوز خوابهمتا
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 : ها؟!نینازن

 خانوم! میکن ی. قراره امروز اسباب کشمیرو باز کن پشت در  در ای: کوفت بهمتا

 و گفتم: دمیها از جا پر برق گرفته مثل

 ر کن.صب امیاالن م -

 اتمی. دست صورتم رو شستم و عملسی. رفتم تو سرونییپا دمیرو قطع کردم و از تخت پر  یگوش

. از یساده با شال آب یمانتو شلوار مشک هی. لباسام رو عوض کردم با رونیانجام دادم و اومدم ب

 دوتاشون تو آشپزخونه  دمید نییها رفتم پا. از پلهرونیاتاق اومدم ب

 .لومبوننیدارن م نشستن

 بخور. نیبش ایجون ب ی: به ناز هما

 : اه اه دهنت رو ببند حالم بد شد.نینازن

 . نشستم شروع کردم به خوردن.دمیرو عقب کش یجلو و صندل رفتم

 خونه شما. ادیمامانم گفت عصر م ی: ناز همتا

 .گهیسه دب میبر  دییایب دیکه خونه باشه. من رفتم شمام پاش گمی: باشه حاال به بابا منینازن

 و رفتم سمت اتاق بابا. در زدم و وارد شدم. رونیآشپزخونه اومدم ب از

 .ریسالم بابا صبح بخ -

 ؟یبر  یخوای. مری: سالم دخترم صبح توهم بخبابا

نه شما تنها  گهیکنه، که د یطاهره جون قراره با شما زندگ یهام اومدن. راست: آره بابا بچهنینازن

 نه طاهره جون. د؛یباش

 : باشه دخترم مواظب خودت باش. زود به زود بهم سر بزن.بابا

 : چشم بابا جون.نینازن



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن  ینابغه | سمانه قربان هیرمان دخ

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

68 

 

سرخش معلومه  یجلو بغلش کردم. لپش رو بوس کردم و اومدم عقب. از چشما رفتم

 .ذارهیغرورش نم یکنه ول هیگر  خوادیم

 دوست دارم خداحافظ. یلی. خرمیم گهیبابا جونم من د -

 : منم دوست دارم دخترم. خدا به همراهت.بابا

. با انگشتم نییقطره اشک که از گوشه چشمم اومد پا هیو در رو بستم.  رونیاتاق اومدم ب از

 .دمونیحرکت کردم سمت خونه جد میشد نی. سوار ماشاطیپاکش کردم و رفتم تو ح

 ؟یناز  یکنیکار رو شروع م ی: خب از کهما

 : از امشب.نینازن

 .میشیبه تا اون موقع آماده م: خوهمتا

 کجاست؟ ری: امنینازن

 .دیخونه جد ادی: گفت چند تا کار داره بعد خودش مهما

 : باشه. نینازن

 تو. میتا بر  دیرو از صندوق عقب بردار  الیوسا دیبش ادهیخونه. پ نمیخب ا یلیخ

 : باشههمتا

 .امیحله، م یهمه چ نمیبزنم بب اطیتو ح یدور  هی رمی: من منینازن

 تو خونه. میر ی: باشه پس ما مهما

 نی. دوربکنمینگاه م توریتو خونه با مان رمی. حاال مستین یپشت خونه نگاه کردم؛ خبر  رفتم

 است مثال؛ خخخ.مدار بسته

خودم قهوه  ی. رفتم تو آشپزخونه برادنیرو جا م لشونیها دارن وساخونه شدم. حتما بچه وارد

و لب تاپ رو روشن کردم. کل  زیدرست کردم و بردم تو اتاقم تو طبقه باال. نشستم پشت م
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خب رفتم سمت لب تاب خودم. برداشتمش و  یلیامنه. خ یخونه رو نگاه کردم. همه چ

تو چشمه هک کنم؛ آهان  یلیخ یچ نمیکردم به هک کردن. خب اول بب وع. شر زیگذاشتم رو م

 شرکت!

 یکوچولو برام وقت گذشت، ول هیکاره من! شروع کردم هک کردنش.  نیقدر صدا کنه اچه هاها

 خخخ. کنه؛یقدر صدا مچه نمیمنتظر باشم بب دیتمومــم؛ هک شد! حاال با

 اومده ناهار گرفته. ریام ایب نی: نازنهمتا

 .امیمنم االن م د،ی: باشه شما بر نینازن

 .ایزود ب ی: اکهمتا

 . رفتم سمت آشپزخونه که طبقه باالست.رونیم و از اتاق زدم بتاب رو برداشت لب

 شد؟! داتونیخان! چه عجب پ ریبه ام -

 خرده کار داشتم. هی: شرمنده ریام

 رو به سه تاشون گفتم: یجد یلیشدم. خ نهیو دست به س زیتاب رو گذاشتم رو م لب

گفتم فقط  ی. هرچدیمن کار کن یبرا دیو با دیندار  یکار شخص چیشما سه نفر از االن، ه -

 ن؟یهرگز! متوجه شد یشدن ممنوع، عشق عاشق یچشم! احساس دیگیم

 : چشم.همتا

 : چشم.هما

 : چشم.ریام

 خوبه!  یلی: خنینازن

 و نشستم. دمیرو عقب کش یصندل

 .رهیگیخبرش همه جا رو م گهی: من شرکت بزرگ... هک کردم. تا چند ساعت دگفتم
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 ؟ی: چریام

نذاشتم. ناهارتون رو  ییرد پا چیمن به خودم مطمئنم. ه دی. نگران نباشیدیکه شن نی: همنینازن

 . بعد ناهار همه تو سالن باشن کارتون دارم.میکار دار  یلیکه خ دیبخور 

 : چشم.همتا

 رو دوتا گاز خوردم. تزامیپ

. لب تاپ رو برداشتم و از اتاق دمیپوش یشدم و رفتم تو اتاقم. لباسام رو عوض کردم و راحت بلند

 زیو رفتم تو سالن نشستم رو کاناپه. لب تاپ رو گذاشتم رو م نییها رفتم پا. از پلهرونیاومدم ب

 جلوم.

 که؟ دی! متوجه هستیجد یلی. خدیکار کن یها، لطفا از امروز به بعد جدخب بچه یلیخ -

 : بله خانوم.ریام

 : بله خانوم.همتا

 : بله خانوم.هما

شدن  ی. احساساتدیکار کن زیتم یلیخ دیباشه. با ینقص چی: دوست ندارم تو کارمون هنیازنن

که  دیرو خودتون کار کن کنمیهر کدوممون، مواجه شدن با شکست ماست! پس خواهش م

 یوقت ی. راستدیبه کارهاتون برس دیخب حاال هم بر  یلیخ ؟یاک رینه شکست پذ دیباش یجد

 .دیباش یجد خوادینم م،یخودمون چهار تا هست

 زدم. حیلبخند مل هی

 از ترس. ردمیمیداشتم م شی: آخهمتا

 .یناز  میبود دهیتو رو ند یمدل نی: آره واقعا؛ تا حاال اهما

 .دیراحت باش خواد؛ینم میهم هست شیپ ی. وقتدیباش یها فقط تو محل کار جد: بچهنینازن

 : چشم.ریام
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 کار من. نیپخش شده باشه ا گهیرو روشن کن. فکر کنم د ونی: همتا تلوز نینازن

 : باشه.همتا

هاشون قدر استرس همراه با ترس تو چهرهخخخ، چه دینی! ببنهی: بزن شبکه خبر. آره همنینازن

 !شهیم دهید

 ن؟ینازن یکن کاریچ یخوای: االن مریام

 .گهید یچی: هنینازن

 ؟یچ یعنی: ریام

نصفه سهام شرکت رو به نام من  دی! اونا بایول گردونمیدشون برم: اطالعات رو به خونینازن

 بزنن.

 !یعجب فکر  ولی: اریام

 خخخ! میشیدار مپول یناز  ولی: اهما

 .دیتخت، رو پول بخواب یکه به جا میپولدار بش نیهمچ د؛ی: حاال صبر کننینازن

 : واو چه شود!همتا

 ؟یرو که بهت گفتم انجام داد یکار  ریام ی: راستنینازن

 دایخوب پ روین گردمیکردم. از فردا دوباره بازم م دایپ یدو سه نفر  هی: بله انجامش دادم. ریام

 .کنمیم

 ؟یکرد کاریچ ؟ی: ممنون. هما! تو چنینازن

 .شهیدختر بهمون اضافه م روین گهیانجام دادم. تا چند روز د یرو که گفت ی: منم کار هما

 آماده هست؟ ؟ی: خوبه. همتا تو چنینازن

 ها رو.خونه اسلحه ارنی: آره؛ فردا مهمتا
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! دینش یلطفا تو کار احساسات کنم،یتکرار م گهیبار د هی: ممنونم از هر سه تاتون. نینازن

 !دیکه، با دیمتوجه هست دیباش یجد دیبا

 : چشم.ریام

 : چشم.همتا

 : چشم.هما

 دفتر کارم. میبر  دیای: خب همتون همراه من بنینازن

ها. باال رفتم و رفتم ته راهرو، اتاق کار. در رو باز کردم و جام بلند شدم و راه افتادم سمت پله از

 زیها هم دور منشستم. بچه زیو خودم پشت م زیرفتم داخل اتاق. لب تاپ رو گذاشتم رو م

 نشستن.

 . دیبا همون شرکت صحبت کنم. آماده باش خوامیخب؛ االن م یلیخ -

 برنامه صدا عوض کن، صدام رو عوض کردم و زنگ زدم به شرکت. تلفون رو برداشت. گفتم: با

 !یکن یبا ما همکار  دیاطالعات شرکتت برگرده، با یخوایاگه م -

 ؟یهست یشرکت: شما ک سیرئ

 که اطالعات شما رو گرفته. می: من هموننینازن

 کردم؛ هاها. ثیخنده خب هی

 ؟یخوایم یچ یشرکت: لعنت سیرئ

 .نمتونیبب یحضور  دیبا شه؛ی: پشت تلفن نمنینازن

 ام؟یشرکت: باشه کجا ب سیرئ

 ...ای: بنینازن

 اونجام. گهیساعت د هیشرکت: باشه تا  سیرئ
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 رو قطع کردم. تلفن

 طور بود؟ها چهخب بچه -

 ن؟یشهر قرار گذاشت رونی. حاال چرا بی: عالهمتا

 !میکنی: اگه خواست زر زر کنه خالصش منینازن

 : خوبه.ریام

 . منم کار دارم، فعال.دیبش یو قو دیخودتون رو بساز  ،یبه کالس رزم دی_ شما بر  نینازن

جام بلند شدم و رفتم سمت در اتاق. خارج شدم و رفتم سمت اتاقم. وارد شدم و در رو بستم.  از

از  دیتو شهره. با کهنیهم ا که،یکوچ جانیا واسه خونه کنم؛ یفکر  هی دینشستم روتخت. با

 ! نیخونه رو بسازم، بهتر  نیبهتر  دیخوبه. با یچه شهر  نمیسرچ کنم بب نترنتی. تو امیبر  جانیا

خوب! فردا پرواز  یجا هیساخته شد. تو آلمان،  خواستمیکه م یاماه، باالخره خونه 8از  بعد

 به غربت. کننیاونام عادت م یول کنن،یم یتابیب کمیها . بچهشهیبه آلمان واسه هم میدار 

 .گهید میبر  ایها منتظرن، ببچه ی: ناز همتا

 .می: باشه بر نینازن

. آخه قراره امشب که رونیب میرو از رو تخت برداشتم و بلند شدم. همراه هم از خونه اومد فمیک

 خخخ. ز؛یو با سوپرا میباش نایخونه بابا ا م،یرانیشب آخره که تو ا

 .دیدیقدر طولش مچه گه؛ید نیی: بدوماه

 . مینیبرو اونورتر جا باز بشه مام بش کمی. گهید می: ساکت اومدهمتا

 .ریام شی: جلو هم جا هستا، پهما

 .دینیجلو، شما عقب بش رمی. پس من مایگی: عه راست مهمتا

 سمت خونه بابا. میو حرکت کرد میشد نیسوار ماش ،یمسخره باز  یاز کل بعد
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 . قربونش برم.شهیمامان تنگ م یکه دلم برامن ی: واهما

 !میکه ما نگرانش باش ستیتنها ن گهی: تنگ نشه؛ خانوم دهمتا

رو  یباالخره داره رنگ خوشبخت ،یقدر سختخوشحالم براش! بعد چه یلی: هوف خهما

 .چشهیم

 خوشحالم! یلی: آره خداروشکر منم خنینازن

 امشب!آهنگ توپ بذارم مخصوص  هی: ریام

 (یونیدهمای)حم

 یکه توان یهمان تو

 دل ما را یبکشان

 که دلم یجهان به

 من همانم خواهدیم

 بجز عشق ندانم که

 دل یبسپارم به کس نتوانم

 خواهد یدلم م چون

 درمان و ویتو هم درد که

 و  خرمیدرد به جان م نیا من

 زدم. یدادن منم براشون دست م یخوندن و قر م یها باهاش م بچه

 !گهیقر نده د میدی: خانوما رس ریام

شدم، به سمت در رفتم. زنگ زدم خدمتکار در رو باز کرد؛ بچه ها  ادهیپ نی: خخخ، از ماشنینازن

. در رو باز میو در رو بستم. به سمت در سالن حرکت کرد میشد اطیهم اومدن. همه مون وارد ح
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و بغلش کردم. هر دو  دمییتر دوسمتمون. من زود  ادیبابا داره م دمی. دمیکردم وارد شد

 اومدم. رونی. از بغلش بهیواقع میخواست بفهم یانگار دل مون م میداد یرو فشار م مسفت ه

 ؟یسالم بابا جونم خوب -

 !ایگوشه دن هیدارم  ریپدر پ هی ینگفت ؟یزد یخوب شدم، دخترم چرا بهم سر نم دمی: تو رو دبابا

 .نییرو انداختم پا سرم

 .دیشرمنده بابا جون ببخش -

 ؟یشمینداره مهم االنه که پ بی: حاال ع بابا

 به بابا سالم کردن. همه

 دم در بده. دینیبش دییماهتون بفرما ی: به به سالم به رو بابا

 " ری"ام

رفت تو  زیت زیچ هی دمید هویبده!"  گهیساعت ما رو دم در نگه داشته حاال م هیگفتم"  آروم

 پهلوم. کبود شدم رفت!

 .مینیبش میبر  ایب هیحرفا چ نی: خفه باش ا هما

 میبر  می: بر  ریام

 ؟ی: کت بابا

 : بله اقا؟یکت

 اریخنک ب یدنینوش هی:  بابا

 : چشم آقا یکت

 "نی"نازن

 !انیجونم چه بهم م یرفت کنار طاهره خانوم نشست. ا بابا
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 !انیچه بهم م نیبب یناز  ی: آخ همتا

 : آره. نینناز 

 اد؟یم ی: عاقد ک هما

 !ری: سپرده بودم به ام نینازن

 ادشیم گهیساعت د می: ن ریام

 .میبزن برقص بذار  دیا هی: خوبه پس بچه ها پا نینازن

 : آره آره هما

 : بعده عقد باشه بهتره همتا

 .میآماده بش میبر  دی: موافقم پس االن پاش نینازن

 خانوم. دی: بفرمائ یکت

 دستت درد نکنه. یمرس ؟یخوب ،ی: سالم کت نینازن

 : خوبم خانوم... ممنونم نوش جان.  یکت

 خانوم فوالدفر؟ شگرمونیبه آرا یزنگ زد ی... کتی: به به چه شربت خوشمزه انینازن

 .نجانیا 1: بله خانوم. زنگ زدم گفتن ساعت  یکت

 گهیساعت د میهست، پس ن قهیدق12:30االن ساعت  یبر  یتون ی: خوبه، ممنون منینازن

 اومدش. دیحموم بعدم لباس بپوش دی... پاشادشیم

 حتما برم حموم. دیبا یکی: آره من  همتا

طبقه باال.  میو رفت میبلند شد می. بعد که شربتا رو خوردیچرا نشست گهی: پاشو برو دنینازن

 شبیو هما هم که د من. همتا رفت حموم، من یما دختر هم تو اتاق قبل ،یرفت اتاق بغل رمیام

بلند  یماکس هیسراغ لباسامون؛ لباسم رو از تو کمد در آوردم؛  می. رفتمینرفت میحموم بود
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که تنم بود در آوردم  ییتا رون پام چاک داره. لباسا نییشده از پا یبا سنگ دوز  یمشک

 رفتم. چه خوشگل شدم من؛ قربون خودم برم! نهیی.جلو آدمیلباس شبم رو پوش

 خودتو! یر : نخوهما

 .دمیهما رو د برگشتم

 دتیبا لباس عروس قرمز که به پوست سف یدیتو... امشب صدتا کشته م یشد گریواو چ ج -

 !ادیم

 حدم خوشگل نشدم. نیتا ا گهی: اوه دهما

 .ی... خوشگل شدی: شدنینازن

 از حموم در اومدم؛ سمت کمد رفتم. چی" همتا" حوله پ

 تو! یکن یم کاری. دو ساعت تو حموم چیشد دای: چه عجب همتا خانوم، پنینازن

 کردم. ی: خودم رو خوشگل مهمتا

 .ادشی: باشه خوشگل موهاتو خشک کن... لباستم بپوش؛ االن خانوم فوالدفر منینازن

 : چشم همتا

 .دمیرو خشک کردم و رفتم سمت کمد، لباسم رو پوش موهام

 .زنندیکه در م دمیکردم؛ د یداشتم خودم رو نگاه م نهییآ تو

 تو ایب -

 خانوم نیفوالدفر: سالم نازن خانوم

 .دیی: سالم خانوم فوالد فر بفرمانینازن

 فوالدفر : اول از کدومتون شروع کنم؟ خانوم

 نیبش ای: از هما! بنینازن
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 : باشه. هما

 کردن. ی. شروع کرد صورتم رو نقاشیرو صندل نشستم

 ساده باشه. شمیآرا یز یچ هیفقط  -

 فوالدفر : چشم خانوم خانوم

 " نی"نازن

 کنار همتا رو تخت نشستم. رفتم

 خوشحالم. یلیمن خ انیبهم م یلیبابا و طاهره جون خ گمیم یهم -

 منم خوشحالم. انیرو کوفت. دوما آره به هم م ی: اوال هم همتا

 !یهم گمیمنم م یناز  یگی: چطور تو منینازن

 توهم نگو گمینم گهی: دهمتا

 : باشه قبولنینازن

 هما جان یفوالدفر: به به چه خوشکل شد خانوم

 "هما"

 ناز شدم! یلینگاه کردم. خ نهییرو تو آ خودم

 خانوم فوالدفر یمرس -

 تا شروع کنم. دیایجان لطفا ب نینازن زمیکنم. عز  یفوالدفر :خواهش م خانوم

 : باشه. نینازن

 "نی"نازن

 کرد. کردن شینشستم. شروع به آرا یرو صندل رفتم
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 تو، بخورمت! ی: هما چه ناز شدهمتا

 کن؛ من صاحاب دارم.  شی: چشماتو درو هما

 باشن؟ یک شونی: اوه اهمتا

 : فعال خونه ننشه!هما

 : خلهمتا

 خانوم. نیفوالدفر : تموم شد نازن خانوم

 گلم ی: مرس نینازن

 نفس! یتر شد گری: تو که از ما جهمتا

 . فکر کنم مهمونا اومدن!نییپا میبر  نییایب نیددخترا شمام خوشگل ش ،ی: مرسنینازن

 .دیماس شمیآرا گهید میبر  نییای: آره بهما

 !ی: خاک تو سرت بگو مردم به خاطر فضولهمتا

 گه؟یکنم د کاری: وا خب چهما

 .میبر  دییایها ب ونهی: دنینازن

. رنیگ یسمت چپ سالن آخه اونجا جشن عقد م میرفت نیی. از پله ها پامیاومد رونیاتاق ب از

 بزن برقص. یعروس یبرا اطیتو ح میر یبعد م

 چه شلوغ شده! -

 آدم تو شهر بوده دعوت کردن. ی: آره هرچهمتا

 : دخترا اون ور رو نگاه!هما

 مگه؟ هی: چهمتا
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 شده دخترا ندزدنش! یرو نگاه. داداشم چه خوردن ری: امهما

 : اره ماشالله قربونش برم چه خوشگل شده!همتا

 "نی"نازن

 چرا قلبم تند شده؟! رهیام نیکردن، نگاه کردم. شوکه شدم! ا یکه دخترا نگاه م یهمون طرف به

 سمتمون ادیداره م دمونی: دهمتا

 ن؟ینازن ی: سالم پرنسس ها. خوب ریام

 پاچه شدم و گفتم: دست

 خوش آمد بگم، فعال! لیفام هیبق شیآره آره خوبم. من برم پ -

 . یلعنت زنهیاز بس تند م ادیخدا قلبم االن در م یاز اونجا دور شدم. وا عیسر 

 گفت. یبابا رفتم که داشت به مهمون ها خوش آمد م سمته

 سالم باباجونم -

 تو! یسالم دختر نازم چه خوشگل شد -

 .رسمیشما که نم یبابا جون به پا یمرس -

 .میبه مهمون ها خوش آمد بگ میبر  ای. بزیکم زبون بر  یا یا -

 .میباشه بابا بر  -

طاهره جون، منم برم  شی. بابا که رفت پدیگفتم خوش اومد یخسته شدم از بس ه یحساب

 !ششونیبچه ها کجا رفتن. آها ته سالن دور هم نشستن. رفتم پ نمیبب

 به، رفقا جا کمه مگه؟ -

 ؟ی: چهمتا
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 !ک؟یته سالن تار  نجایا دیهمه جا، چرا اومد نی: انینازن

 ینطور ی: همهمتا

 منم بشه. یکم جمع کن خودت رو جا هی: هما نینازن

 بتمرگ ایب یچاق خودت شعوری: بهما

 : جوننینازن

 امیپسرا بعد م شیپ رمی: من مریام

زود تر به خودش اومد و بلند شد رفت. هوف خدا  ریلحظه نگاهمون تو هم قفل شد؛ ام هین

 بگذرونه. ریبخ

 تو سالن. میبر  دی: دخترا عاقد اومد پاشهمتا

دوتا کبوتر عاشق هما و همتا. پارچه رو گرفتن رو سرشون منم شروع  شیپ میرفت میشد بلند

 .دنیکردم قند ساب

جلد  کی هیبهراد رادمنش با مهر  یشما را به عقد دائم آقا لمیوک ایآ ،یی: خانوم طاهره رضاعاقد

 لم؟یوک اورم؛یدر ب یگل رز، دو هزار سکه تمام بهاره آزادو شمع دان، هزار شاخه  نهییقرآن آ

 گفتم : عیسر 

 .نهیعروس رفته گل بچ -

 سوت زدن که عاقد دوباره شروع کرد: همه

جلد  کی هیبهراد رادمنش با مهر  یشما را به عقد دائم آقا لمیوک ایآ ییخانوم طاهره رضا -

 لم؟یوک ایآ اورم؛یدر ب یکه تمام بهاره آزادو شمع دان، هزار شاخه گل رز، دو هزار س نهیقرآن، آ

 !ارهیعروس رفته گالب ب -

 همه سوت زدن.  دوباره
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 یشما را به عقد دائم آقا لمیوک ایآ ییکنم، خانوم طاهره رضا یبار سوم عرض م ی: برا عاقد

و شمع دان، هزار شاخه گل رز، دو هزار سکه تمام  نهییجلد قرآن، آ کی هیبهراد رادمنش با مهر 

 لم؟یوک ایآ اورم؛یدر ب یبهار آزاد

 جون: بله طاهره

 ...لمیوک ای: آعاقد

 همون بابا جونم: بله! بهراد

 دارم! یهول ی: آخ آخ چه بابانینازن

 رفع زحمت کنم. گهی: مبارک باشه. من دعاقد

 .یعروس یبرا دی: کجا؟ حاج آقا بموننینازن

 رو عقد کنم با اجازه. گهیبرم چند تا جوان د دی: ممنون من باقدعا

 کن! ییآقا رو راهنما ی: کتنینازن

 طرف نیاز ا دیی: چشم. آقا بفرمایکت

 : مبارک باشه بابا جون، طاهره جون.نینازن

 فیظر  دیگردن بند طال سف هیطاهره جونم  یساعت نقره گرفتم و دستش کردم. برا هیبابا  یبرا

هم کادو هاشون رو بدن.  هیخوشگل گردنش انداختم. بوس شون کردم. اومدم کنار تا بق یلیخ

حاال  دمیعاشق سوار بر اسب سف نی! پس کو امیما سرسامون گرفت ما هنوز مجرد یاز بابا نمیا

 !ادیفقط ب ستین یبود مشکل اهمیاسب س

 گه؟ید میبرقص میبر  ایتو ب یرفت یکدوم گور  ی: ناز همتا

 .میا؟ باشه بر : هنینازن
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. تو حال خودم دهیم یآخ جون چه حال دن،یبه رقص میشروع کرد ستیوسط پ میهمتا رفت با

چه بغلش  ،یی. اوم چه عطر خوش بویکیافتادم تو بغل  هویدادم که  یجور قر م نینبودم و هم

 ازش جدا شدم. عیخدا! سر  یوا رهیبغل ام نکهیا نکه،یا نمیگرمه، به به! ا، صبر کن بب

 ها؟ یتو چرا منو بغل کرد-

 " ری"ام

 نشم! ونهی. مواظب باش من دیخوشگل شد یلیچشماش بودم. گفتم امشب خ محو

 "نی"نازن

 ! زیشده ها همش پره از سورپرا یرفت. هوف عجب شب رونیب ستیرو گفت و از پ نیا

شربت برداشتم و  وانیل هی ؛یغذا خور  زیاومدم. رفتم سمت م رونیب ستیو منگ از پ جیگ

 سمتم. ادیهمتا داره م دمیخوردم. د

 افتاده؟ حالت بده؟ یاتفاق رون؟یب یاومد ستیچرا از پ هویشد  یچ ی: ناز همتا

بخورم.  یدنیفقط تشنم شد اومدم نوش ستین میز یمن چ قهیدق هی: اه، ساکت باش نینازن

 !نیهم

 .مینیون بشخودم زیسر م میبر  ایب یشیم ی: باشه، حاال چرا عصبانهمتا

 .می: باشه بر نینازن

 ونهیمن چم شده دارم د ای. خدازیم یمن. سرم رو گذاشتم رو زیسر م میو نشست میهمتا رفت با

 یرو شونم قرار گرفت. سرم رو از رو یاون حروف رو زد؟ اه احساس کردم دست ری. چرا امشمیم

رو  یآخه چ یبهش بگم؟! ول یعنیکنه  یداره من رو نگاه م یهمتا با نگران دمیبلند کردم و د زیم

. دست همتا رو از رو شونم افتهیم یدونم داره چه اتفاق یبهش؟ من که هنوز خودمم نم گمب

 برداشتم، سفت فشارش دادم و گفتم:

 خوبه خوبم. ستین میز ینگران نباش، خواهر خوشگلم من چ -
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 ؟ی: مطمئن باشم که خوبهمتا

 کجاست پس؟هما  ی: آره گلکم من خوبم. راستنینازن

 یهمش داره م یداره از اول عروس یدونم چه جون یرقصه... من نم یداره م ستی: وسط پهمتا

 رقصه!

 مامان بابا مون. شیپ میبر  ای: ولش کن، بنینازن

 سمت عروس و داماد. میرفت میچشمک به همتا زدم و بلند شد هی

 کردم. ینگاهش م طنتیگذره؟ با ش یسالم، بابا جونم خوش م -

 برو مزاحم ما هم نشو! اینکن دختر جون ب یطونی: شبابا

 : اوه مزاحم، چشم. مامان جونم چطوره؟نینازن

 دینشست دیرفت رزنایمثل پ د؟یرقص ی: خوبم. دخترم شما دوتاچرا نمدمیجون مامان جد طاهره

 !دیبر  د،یبرقص دیبر 

 : چشم! همتا

 .دیبه کارتون برس میچشم ما رفت-

. از دمیزدم و طاهره جون شد لبو! دست همتا رو گرفتم و کش یطونیچشمک زدم لبخند ش هی

 گفتم: م،یاونجا دور شد

 کنم به عروس داماد! میرقص خوشگل آماده کردم، تقد هیهمتا من  -

 : جون برو برقص خب!همتا

و با ارکستر  یکن یم یرقص رو خال ستیلباسام رو عوض کنم، تو هم پ رمی: من منینازن

 ؟ی. اکیکن یهماهنگ م

 .رمی: باشه باشه برو آماده شو االن مهمتا
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پله ها باال رفتم. در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل. در رو بستم. رفتم سمت کمد لباسام؛  از

 یموهام رو فشن کردم اوم! عال نهی. رفتم جلو آدمیلباس مخصوص رقصم رو برداشتم و پوش

به همتا. با دو رفتم  ولیبود ا کیرفتم. همه جا تار  نییو پله هارو پا رونیشدم. از اتاق اومدم ب

نور هم فقط افتاد رو  هیسوت زدم و خواننده شروع کرد به نواختن.  هیرقص، بعد  ستیپ وسط

داره  دیگیم دیدار  دونمی. االن مدنیزدن. منم شروع کردم به رقص یمن. همه دست و سوت م

زدن و  یمه به وجد اومده بودن. سوت مه یجانیو ه عیرقصه! تکنو با حرکات سر  یچه جور م

شلوارم با  راهنم،یبود. پ ی. منم همچنان درحال رقص بودم؛ لباسم کال مشکدنیکش یهورا م

رو از  کروفونیآهنگ تموم شد. م بایو ز  یحرفه ا یلیحرکت خ هیاسپورت بعد  یکفش مشک

 ارکستر گرفتم و گفتم:

 رقص رو... نیمن ا -

 هاتون... قیکنم به عروس و داماد. متشکرم از تشو یم میساکت شدن. تقد همه

رفتم باال و رفتم تو اتاقم لباسام رو عوض کردم. اومدم  عیرو پس دادم. از پله ها سر  کروفونیم

 نگفتم. یچیگفتن" دوباره، دوباره!" ه یهم که مهمون ها م یرفتم سمت بچه ها هر چ رونیب

 !یگفت ینم یچیه یکارا هم بلد بود نیاز ا یناز  ولی: اهما

 .گهید گه،ی: دنینازن

 سمت مون!  انی: بابا، مامان دارن مهمتا

 "نی"نازن

. آروم در گوشش میپشت سرم رو نگاه کنم که رفتم تو بغل بابا. سفت هم رو بغل کرد برگشتم

 گفتم:

 .ییدوستت دارم بابا -

 رو که گفتم سفت تر بغلم کرد. نیا

 .یکرد زمونیدختر قشنگم، واقعا سوپرا ی: مرسبابا
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 اومدم. گفتم: رونیبغل بابا ب از

 کنم! زیشدم گفتم منم شما رو سورپرا یم زیامروز همش من سوپرا -

 همون طاهره جون، اومد بغلم کردم و گفت: مامان،

 !یمرس نمینازن یچقدر تو خوب -

 از خودتونه! یشما، خوب ی: فدانینازن

 .دمیرو بوس کردم و کنار کش لوپش

 .زیدور م میتن سرجاهاشون نشستن و ما هم نشستداماد رف عروس

 !ا؟یبدن آ خوانیشد شام نم 10ساعت  گمی: مهمتا

 .امیکنند، االن م یم کاریچ نمیسر برم آشپزخونه بب هی: من نینازن

 زیکه م دهیداره به خدمت کارا دستور م یکت دمیبچه ها دور شدم و رفتم سمت آشپزخونه. د از

 شام رو آماده کنند. رفتم جلو گفتم :

 شه؟یآماده م یشام ک دیخسته نباش -

 .میکن یمهمون هارو خبر م میایآماده اس بعد م زیم گهید قهی: سالم خانوم... چند دقیکت

 .رمیم گهیکم و کسر نباشه من د یز یمواظب باش چ ی: کتنینازن

 : چشم خانوم حواسم هست!یکت

 ست،ین واریکه د نجایا نمیبب سایوا ی! آخ دماغم؛ ولواریخوردم به د اومدم. رونیآشپزخونه ب از

که  میرسیم جهینت نی. به ارهیام دمیسرم رو بلند کردم د هویاز کجا سبز شد؟!  وارید نیپس ا

 خان هستن. ریام وار،یاون د

 جلو من؟ یچرا اومد یمگه کور  -

 "ری"ام
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 شدم. طلبکارم

 من کورم؟! یگیتو شکم من بعد م یتو خودت اومد -

 خوام برم. یخب برو کنار م یلی: خنینازن

 بانو دیی: بفرماریام

 "نی"نازن

 دخترا. شینگاهش کردم. از کنارش گذشتم و رفتم پ یچپ چپ

 شد؟ ی: چهمتا

 آماده اس شام. گهید قهی: چند دقنینازن

 : خوبه همتا

 .هیعال ی:خوبه! مردم از گشنگهما

 : خاک تو سر شکموت کنن!همتا

 : گمشو توهم.هما

 شعوری: خفه بهمتا

 تو سر تا زنمی: مهما

 !ی: جراتش رو ندار همتا

 " نی"نازن

شما دوتا.  دیبابا بس کن یهما بلند شد بزنه تو سر همتا، جلوش رو گرفتم. نشوندمش ا دمید

 مثل بچه هان!

 : ولم کن برم بزنم تو سرش پرو...هما
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 !ین ی: خفه لطفا نهمتا

 نه؟ ای دیکن ی: بس منینازن

 شروع کرد! نی: اول اهما

 .دیپر  یبه هم م یه یمثل خروس جنگ گهید دیبش الیخ ی! بی: حاال هر کنینازن

 سالن شام. دییو خانوم ها لطفا بفرما ونی: آقایکت

 !دیپاش م،یشام بخور  میبر  دی: پاشنینازن

 شده بود. دهیبزرگ وسط سالن که انواع غذا ها روش چ زیم هیرفتن تو سالن غذا،  یهمگ

 من! ی: واو چقدر غذا، سالم عشقاهما

 .میغذا بکش میبشقاب بردار بر  هی: کم چرت و پرت بگو، همتا

 .نییایشمام ب سمیمیوا واریاونجا کنار د رمی: من منینازن

 : باشههمتا

 " هما"

 .یناز  شیپ میرو از همه نوع غذا پر کردم. با همتا رفت بشقابم

 تر بخور! واشی ی: هما خفه نشنینازن

 !رمینم ییتا شما رو نکشم جا دینترس شمی: خفه نمهما

کردن و  یخدافظ یکی یکیصرف شام تموم شد؛ مهمون ها  نکهی: کوفت پر رو. بعد از انینازن

و  رنیو از مهمون ها که دارن م میسادیرفتن آماده شدن. من و همتا و هما کنار در وا یبرا

 . میکن یم یخداحافظ گن،یم کیتبر 

 ماشالله! ادنیچقدر ز  سادمیپاهام درد گرفت از بس سر پا وا یی: واهما

 !یشدی: کم غر بزن اگه رقص بود که خسته نمهمتا
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 اون فرق داره. گهی: آره دهما

 تو... یر ی: بمهمتا

 ؟یناز  نیدختر به ا ادیدلت م هما؛

 کجاست؟! ری: دخترا امنینازن

 .دمشیمن که ند دونمی: نمهمتا

 تو سالن شام هم باشه. دمیاصال ند شدمی: منم ندهما

 ؟یکت ؟ی... کتی: باشه مرسنینازن

 : بله خانومیکت

 کنه بگه من کارش دارم. دایرو پ ری: به مش رجب بگو امنینازن

 .گمی: چشم خانوم االن بهش میکت

 : خوبه حاال برو.نینازن

 ؟یناز  شدهی: چهمتا

 م؟یوقت پرواز دار  گهیکه تا چند ساعت د دیکن ینشده فقط شما فکر نم یز ی: چنینازن

 نبود. ادمیمن اصال  ی: اوه خداهمتا

 .میآماده رفتن بش میبعد بر  میکن یاز بابا مامان خدافظ میبر  دیای: بنینازن

 .میبر  ی: اکهما

 زیکردن و ر  یم فیخودشون تعر  یسمت بابا و مامان که داشتن برا میسالن رو بستم و رفت در

 .دنیخندیم

 .میرفت زحمت کن گهیتموم شد. ما هم د یاز عروس نمیخب ا -



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن  ینابغه | سمانه قربان هیرمان دخ

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

90 

 

 !؟ینصفه شب دیبر  دیخوای: کجا مبابا

و االن  میپرواز دار  3امشب ساعت  م،یانگار ما بچه هست یزنیجور حرف م هی: بابا جون نینازن

 .میآماده رفتن بش دیهست؛ پس با 1ساعت 

 بابا

 !؟یمون ینم نجایچشه که ا رانیدخترم آخه مگه ا یرفتی: کاش نم

مطمئن باش زود به  یتونم بمونم ول ینم نجای: بابا جونم به خاطر کارم مجبورم که برم انینازن

 . زنمیزود بهتون سر م

 !رمیتونم جلوتو بگ یانجام بده من که نم یدوست دار  ی: باشه دخترم هر کار بابا

 هم بغل کردم. دمیجلوتر بابا رو بغل کردم. بوسش کردم طاهره جون مامان جد رفتم

 رونیاز بغلش اومدم ب ایما باش ییمامان جونم مواظب بابا -

 .دی: چشم دخترم انشالله که به سالمت بر مامان

 و هما هم بابا مامان رو بغل کردن. همتا

طبقه باال  میکرد و ما دخترا رفت یکرد با مامان بابا خدافظ یشد؛ عذرخواه داشونیپ ریآقا ام تازه

 .میو آماده رفتن بش میعوض کنتا لباسامون رو 

 .شهی: دلم براشون تنگ مهمتا

 : منم!هما

لطفا  میدوتا کفتر عاشق تنها باشن بهتره ما هم هزار تا کار دار  نیاالن ا دی: نگران نباشنینازن

 دیباش یمحکم و قو دیشما با ادیخوشم نم یمن از سوسول باز  دیخودتون رو کنترل کن

 د؟یدیفهم

 : چشمهمتا
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 چشم! دمی: فهمهما

 .میهامون رو بردار  لیوسا نییپا میبر  نییای: خوبه بنینازن

 امیکه ب شهیروز برام آرزو م هیدونم که  یکردم م یدور و بر خونه رو نگاه م رونیب میاتاق اومد از

 ... هوف!نجایا

 ها شهیم رمونید میبر  نییای: خانوما بریام

. راننده میشد نیسوار ماش میهمه مون رفت یزود دییایتر ب عینبود سر  ادمی: آخ آخ، اصال نینازن

کنن. با دستم  یمامان بابا دارن به رفتن ما نگاه م دمیحرکت کرد پشت سرم رو نگاه کردم، د

 شده. رمونیما د دیتر بر  عیبراشون بوس فرستادم روم رو برگردوندم. لطفا سر 

 : چشم خانوم.راننده

 حالت خوبه؟ ی: ناز همتا

 . میجا نمون مای: آره خوبم فقط از هواپنینازن

 "همتا"

 .میمون ینگران نباش جا نم -

 بهتر بود. یلیخ میموند یم رانیتو ا ی: ولهما

 .میدی: رسراننده

 کردم. یرو نگاه م رونی! با تعجب داشتم بستیکه فرودگاه ن نجایکجاست ا نجای: وا اهمتا

 ها؟ ابونیب نیتو ا ی: چرا ما رو آوردهما

 لطفا ما رو ببر فرودگاه. ایمسخره باز  نیا یچ یعنی: ریام

 .دیبش ادهی: بچه ها... پنینازن

 !ابونیب نیتو ا ؟ی: چهما
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 "نی"نازن

کم که راه  هیشدن  ادهیپ نیهم پشت سرم از ماش هیشدم. بق ادهیرو باز کردم و پ نیماش در

ه تاشون شوکه شدن که س دمیسوت خوشکل زدم همه چراغ ها روشن شد. به وضوح د هی میرفت

 نیدر اصل ا مینرفت رانیما از ا دیکردن. آره درست فکر کرد یبا دهن باز داشتن به خونه نگاه م

 زنهیکه پرنده هم پرنم ییانجام شد ما تو شمال شهر تهران جا تیکه با موفق ودحقه ب هی

 !میهست

 چه خبره؟ نجایا ی: ناز همتا

 .میرو باز کرد، وارد شد ی. نگهبان در اصلگمیتو ساختمون بهتون م میبر  نییای: بنینازن

 مونه. یم ایرو هیچقدر قشنگه مثله  نجایخدا ا ی: واهما

 خودمونه؟ یواقعا برا نجایا نی: نازنریام

 خودمونه ی: خخخ اره واقعا برانینازن

 تو دستمون؟ هیها چ طیبل نیخارج پس ا میبر  ی: پس چرا گفتریام

 !شهینم اطیداخل تو ح میبر  نیای: بنینازن

 یکه دفتر من اونجاست. محکم قدم برم 20طبقه  میو رفت میباهم سوار آسانسور شد همه

شده بودم که بچه ها کپ کرده بودند. بدبخت ها! در اتاق رو باز کردم و رفتم  یجد یلیداشتم خ

 نشستم. زمیداخل. پشت م

 با هم...  میتا صحبت کن دینیخب شمام بنش -

 .میشنو ی: خب مهمتا

 یدید هوی. مخصوصا مامان بابا میرانینفهمه ما تو ا یالزم بود که کس نیبچه ها ا دینی: ببنیازنن

بعد  دیاول خوب روش فکر کن یقبل هر کار  دیخطرناکه پس با یلیکار ما خ دنیاومدن د

 اد؟یکنم چطوره خوشتون م زیخواستم شما رو سوپرا یبعدم من م دیانجامش بد
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 : آره خوبه.ریام

 دور بزنم؟ هی رونیمن برم ب شهیم یمحشره ناز  ی: واهما

 : باشه برو.نینازن

 ها! ابونیتو ب ی: نر همتا

 خارج بشه. نجایتونه از ا ینم یپر از نگهبانه تا من اجازه ندم کس نجای: انینازن

 : مگه زندانه؟همتا

 ن؟یخودمونه؛ حس تیامن ی: نه برانینازن

 : بله خانوم؟نیحس

بچه ها رو ببر اتاق ها  نی. حسدهیمنه کارام رو انجام م یهبان شخصنگ نی: بچه ها حسنینازن

 شون رو نشون بده.

 : چشم خانومنیحس

 زیمجتمع رو نگاه کردم همه چ یلب تاب رو برداشتم همه جا رونیبچه ها از اتاق رفتن ب یوقت

هم دفاع از کشور چه سخته کارم البته چون که  یکار رو شروع کنم. هم دزد دیخوبه. از االن با

 زنگ زدم: نی. تلفن رو برداشتم به حسهینطور یمتوجه بشه ا یخوام کس ینم

 اتاق من. ایب عیسر  نیحس -

 رو قطع کردم. تلفن

 تو ایتق ب تق

 د؟یدار  ی: بله خانوم با من کار نیحس

 همه کاره باشن! یکن دایروز چند نفر کار کشته واسم پ هیتو  خوامی: آره منینازن

 : چشم خانوم.نیحس
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 .یبر  یتون ی: منینازن

چه خبره؟! لب تاب رو باز کردم و شروع کردم به سرچ کردن. اوه  نمیتو نت بزنم بب یچرخ هی برم

 . افتنیم ریچه خبره! جوجه هکرا زودم گ نیبب

 "همتا"

انواع عروسک ها،  ،یاتاق صورت ونیمال منه کل دکوراس نجایا شهیچه قشنگه اتاقم. باورم نم واو

هست.  میکه بخکام هست. حمومش رو قد اتاق قبل یلباس هارو هر چ ی. وایشیانواع لوازم آرا

 رفتمکردم تو وان  یرفتم تو حموم لباسام رو کندم و وان رو پر از آب کردم. انواع شامپو ها رو خال

 اوم! دهیم یتوش پر از کف، چه حال

 "ری"ام

کمد  ،یرو تخت ،یمشک دیکه دوست داشتم. تخت سف یز یدرست همون چ اتاقم قشنگه چه

لباس تو کمد چپوندن که  نیهمچ دمیو... هست. رفتم سمت کمد که لباسام رو بذارم اونجا د

 هم برام گذاشتن. ییعجب لباس ها ولیا ستیلباسا ن نیا یبرا ییجا گهید

تخت رو  یشما؟ وا دیکجا بودمن  ی"هما" آخ جون، عروسک، من عاشق عروسکم، سالم عشقا

زدم و  غی. از بس جدنیواسه پر  دهینگاه. خودم رو پرت کردم رو تخت به به، چه نرمه حال م

 تو اتاق. ختنیباال همشون ر  دمیپر 

سمت اتاقش درو با شتاب باز کردم  میرفت نیبا حس عیسر  ادیهما م غیج یصدا دمی" دنی"نازن

 کنه رو تختش هوف! یخانوم داره بپر بپر م دمید

 د؟یدار  کاری: وا شما تو اتاق من چهما

 !یسر خودت اورد ییگفتم حاال بال یزنیم غی: آخه دختره احمق چرا جنینازن

 کردم و گفتم: زونیام رو آو لبولوچه

 دیببخش -
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 "نی"نازن

 تکرار نشه... گهید -

 رفتم سمت اتاق خودم. دختره احمق! رونیاز اتاق اومدم و ب عیسر 

 بچه گونه اش رو بذاره کنار! یحواست به هما باشه بهش تذکر بده کارار  نیسح -

 : چشم خانوم نیحس

 کن؟ دایکه گفتم پ یپس کجان چند نفر  نی: حسنینازن

 خدمت شما. ارمشونیم گهی: خانوم تا چند ساعت دنیحس

 درم ببند. یبر  یتون ی: خوبه منینازن

آب بهم  ریتو استخر رفتم ز  دمیعوض کردم پر  ویرفتم تو سالن استخر لباسامو با لباس ما پاشدم

هم تو آبه. برگشتم  گهینفر د هیکردم حس کردم  یکه داشتم شنا م نطوریهم دهیارامش م

 زدم. یپسش زدم. نفس نفس م عیپشت سرم رو نگاه کنم که سر 

 ... ها؟ید.. منو... بوس... کر یتو... به... چه... جرات -

 "ری"ام

 رو مظلوم مثل خره شرک مظلوم کردم. خودم

 !گهید شهیتکرار نم دیببخش -

 تا نکشتمت. رونی: گمشو بنینازن

 اد؟ی: دلت مریام

 "نی"نازن

 زدم گفتم: داد

 ست؟ین تیگمشو مگه حال -
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 : داد نزن چشم رفتم؟ریام

 : زود تر.نینازن

شنا کردم بعد رفتم تو رخت کن لباسام رو عوض کردم رفتم  گهیکم د هیزد تو حالم رفت. اه  گند

 :زنندیدر م دمیبشه. سرم تو لپ تاپ بود که د داشیبا اون آدما پ نیتو دفترم. االناس که حس

 تو ایب -

 حال احوال؟ یخانوم خودمون چطور مطور  ی: سالم بر ناز همتا

 !یخفه نش رینفس هم بگ هی نشی: بنینازن

 .شمیت تا تو رو خفه نکنم خودم خفه نمراح التی: نه خهمتا

 : مرض حرف تو بزن مزاحمنینازن

 ارمشونیاجازه هست ب گهیچند تا غول تشن آورده م نیحس نیا گهید یچی_ ه همتا

 د؟یبپسند دشونینیبب

 چند نفرن؟ ی. راستارشونی: آره آره بگو بنینازن

 : هفت نفرهمتا

 ارشونی: خوبه بگو بنینازن

 : چشم. همتا

 !ارشونیب نی: حسهمتا

 .دیافتی: راه بنیحس

 وارد اتاق شدن. یکی یکی

 در رو ببند. نیحس -

 : چشم.نیحس
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 نگاشون کردم. یکی یکیرفتم سمتشون  یبلند شدم با جذبه و جد زیپشت م از

 همشون قابل اعتمادن؟ یمطمئن نیحس -

 : بله خانومنیحس

 : واقعا؟نینازن

 . گفتم:رونیب دمیرو گرفتم و کش ینفر سوم قهی

 !نایا یقاط هیچ سیجوجه پل نیپس ا ؟یمطمئن یگیبازم م -

 ممکنه! ریغ سیپل ی: چنیحس

 زود! دیرو ببر کاراشون رو بهشون بگو. بر  شونیخب خفه شو... بق یلی: خنینازن

 .دیحرکت کن دی: چشم خانوم. زود باشنیحس

 اریب یصندل هی: همتا نینازن

 : چشمهمتا

 نجا؟یا یاومد یچ ی. خب حاال بگو برایرو صندل نی: بشنینازن

 من فقط دستور دارم شمار رو بندازم زندان! ستی: به شما مربوط نسیپل

 کردم. یپوز خند مسخره نگاهش م هی: با نینازن

 هرگز! افتم؟یم ریها گ یراحت نیکه به ا سیجوجه پل یفکر کرد یهه تو چ -

 جلو در گوشش گفتم: رفتم

 هرگز ؟یمتوجه شد -

تا سهام خودشون رو بهشون  یر یگ یبعد ازشون پول م یکن ی: چرا پول دار ها رو هک مسیپل

 البته نصفش بشه برا خودت؟ یبد
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 م؟یکن کاریچ نیموقوف جوجه... همتا االن با ا ی: ا، ا فضولنینازن

 ی: انبار همتا

 : نه کمهنینازن

 : پس کجا؟همتا

 : کف استخرنینازن

 که! شهی: خفه مهمتا

 .ستیمهم ن : بشهنینازن

 : خخخخ حله!همتا

 .اری: برو دوتا از بچه ها رو بنینازن

 : چشم همتا

 کف استخر البته دست و پا بسته! دیرو بذار  سیجوجه پل نیا دیبر  -

 .نیافتیم ریاحمق ها؟ همتون گ دیبر  ی: من رو کجا مسیپل

 .شهیزر زر نکن گلوت خراب م زمی: عز نینازن

 : لعنت به توسیپل

 : جون!نینازن

 کرد. یبا نفرت نگاهم م سیپل

 ریکنه. زدم ز  یبا نفرت داره نگاهم م دمیکردم د یپوزخند داشتم به رفتنش ته استخر نگاه م با

 خنده!

 کوچولو سیخداحافظ پل -
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 به جهنم ی: بر سیپل

 تو استخر دی: خفه شو احمق پرتش کنهمتا

 : چشم خانومنگهبانا

بعد بهشون بگو  ریساعت بگ نجای. همتا تو بمون همرونیب نشیار یاز آب ب قهیدق 15: بعد نینازن

 !رونیب ارنشیب

 : چشم خانوم.همتا

 !سی: خوبه من رفتم جوجه پلنینازن

 "هما"

 رهیداره م یناز  دمید رونیلباسام رو عوض کردم. از اتاق اومدم ب رونیاز ب ادیسرو صدا م دمید

 سمت اتاقش صداش زدم:

 یناز  -

 !دیتلفظ ها به کار نبر  نیاز ا میسر کار  یمگه نگفتم تا وقت ی: درد و ناز نینازن

 ه؟یسرو صدا ها چ نیا گمیم دی: ببخشهما

 اومده ما رو ببره زندان سیجوجه پل هی: نینازن

 ؟ی: چهما

 ...اطیکنن تو ح کاریچ دیبا دیبد ادیبه نگهبانا  نیبرو کمک حس ایب ی: نخود چنینازن

 : باشه.هما

براق کفش  یبراق با تاپ مشک ی. ساپورت تنگ مشکدمیتو اتاقم لباس خفن پوش برگشتم

زدم. خودم رو با عطر خفه کردم. اوم  یرژ صورت هیبستم سفت  یاسپورت. موهام رو از دم اسب

رو زدم. آسانسور  کیرفتم سوار اسانسور شدم. طبقه  رونیشدم. از اتاق زدم ب یگر یچه ج
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داره به نگهبان ها دستور  نیحس دمیرفتم د ی. با غرور راه مرونیب مدمدر باز شد او سادیوا

 . کشی. رفتم نزددهیم

 سالم! -

 : سالم هما خانومنیحس

 کمکتون! امی: خانوم گفتن بهما

 آخه من وقت ندارم. دیسر آشپزخونه بزن هیشما  شهیم ی: مرسنیحس

 رو فشار دادم. 3راهم رو کج کردم به سمت آسانسور. طبقه  رمی: باشه االن مهما

 از تو آب. رونیب نشیار یخب ب یلی"همتا" خ

 : چشم خانومنگهبان

 گفتم: رونیاز اب اوردنش ب یوقت

 خب خوش گذشت جوجه؟! -

 : خفه... شو...سیپل

 یانبار  نشیبنداز  نشی: خخخ ببر همتا

 : چشم خانومنگهبانا

 .نیافتادم رفتم سمت اتاق نازن راه

 شد؟ی: چنینازن

 هیزنده اس االنم تو انبار  یچی: ههمتا

 یبر  یتون ی: خوبه منینازن

 : باشه.همتا
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 کارش دارم ادیبگو ب ریبه ام ی: راستنینازن

 : چشمهمتا

 در اومد. یکردم که صدا یرو تماشا م رونیب ستادمی" بلند شدم رفتم کنار پنجره انی"نازن

 تو ایب -

 ؟یدار  ی: با من کار ریام

 نی: بشنینازن

 : نشستمریام

 ه؟یچ رتیاخ یرفتار ها نیا لی: دلنینازن

 : کدوم رفتار؟ریام

 تی: خودتو نزن به خر نینازن

 .یخوام باهام ازدواج کن یبذار رک بهت بگم من دوست دارم م نی: نازنریام

 کنم. یازدواج نم یکس چی: خفه شو. من با هنینازن

 نیمن دوست دارم نازن ی: ول ریام

 دوست ندارم حرفش زده بشه حاال گمشو از جلو چشام! گهیو د ستی: مهم ننینازن

 :چشم ریام

رو ازش بپرسم. تلفن رو  یسوال هیبابا  شیرو ول کنم برم اول پ نجایا دیاحمق. بنظرم با پسره

 زنگ زدم: نیبرداشتم به حس

 باال کارت دارم. ایب -

 ذاشتم.رو سرجاش گ تلفن
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 د؟ی: خانوم کارم دار نیحس

 باش. عیسر  ییجا میبر  دیرو آماده کن با نی: ماشنینازن

 : چشمنیحس

رفتم تو  رونیو رفتم سمت اتاقم لباسام رو عوض کردم. اومدم ب رونیدفتر کارم اومدم ب از

 اسانسور طبقه هم کف رو زدم.

 اماده هست. نی: ماشنیحس

 .می: خوبه سوار شو بر نینازن

 ! نایسمته خونه بابا ا میکرد حرکت

 ادهیپ نیاز ماش میکه شد اطیکم استرس داشتم. وارد ح هی نا،یجلو در خونه بابا ا میدیرس یوقت

 شدم.

 .امیتا ب نیبش نیتو ماش نیحس -

 : چشم خانومنیحس

 از خدمتکارا با دو اومد سمتم. یکیرفتم سمت در سالن  یطور که داشتم م نی: همنینازن

 !هیکت دمیشدم. از خودم جداش کردم د یرد، داشتم خفه مبغلم ک سفت

 دلتنگت بودم! هویتو  یفدات بشم کجا رفت یخانوم خوب نی: سالم نازنیکت

 دلت. یچه خبرا فدا یجون خوبم تو خوب ی: سالم کتنینازن

 .ستین یخبر  ی: خدانکنه، خوبم واال سالمتیکت

 ؟ی: بابا کجاست کتنینازن

 : تو باغ پشت ساختمون هستن با خانومیکت

 .ششونیجون من برم پ یکت ی: مرسنینازن
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 : باشه برو فقط زود به زود بهمون سر بزن گل دختر.یکت

فاصله گرفتم و به سمت پشت ساختمون حرکت  یاز کت عی_ چشم من رفتم فعال. سر  نینازن

مامان هم سرش رو گذاشته رو بابا دستش رو گذاشته رو شونه مامان،  دمید دمیرس یکردم. وقت

 و گفتم : سادمیخخخ آروم آروم رفتم جلو پشت سرشون وا کیشونه بابا. چه رمانت

 هوا. دنیپخ هر دوتاشون که تو حس و حاله عاشقونشون بودن سه متر پر  -

 .میدیبود ترس یچه کار  نیا دیدختره چشم سف ی: ابابا

 دم.بوس گنده از لپش کر  هیبابا رو بغل کردم  دمیپر 

 .زمیکرمم رو بر  دیحتما با طونمیش یادیمن ز  یدون یبابا جونم تو که م دیببخش -

 خوبه اتمیطونیسرت دخترم ش ی: فدابابا

 ؟یمامان رو بغل کردم و بوسش کردم. سالم مامان خوب رونی: از بغل بابا اومدم بنینازن

 .ارهیب یز یچ هیبگم برات  یتا به کت نیبش ای: خوبم دخترم بمامان

 : باشه.نینازن

 .ارهیب زیبگه برامون چ یمامان رفت به کت یطرح چوب. بابا هم نشست ول یرو صندل نشستم

 طرفا. نیا یشده اومد ی: خب چه خبرا چبابا

 سر بزنم. هینشده که دلم براتون تنگ بود اومدم  یز یخودم رو خودت بعدم چ ی: سالمتنینازن

 شناسمت. یمن رو نه! چون م یول یقانع کن یتون یرو م یهر کس ی: ناز بابا

 بگم! ی: هوف چنینازن

 کرده! ریکه ذهن تو درگ یی: از همون هابابا

 بگم؟ نجای: انینازن

 .میکن یتو اتاق کار من صحبت م میر یم میخورد یدنی: نه بعد که نوشبابا
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 : چشم بابانینازن

 رما دخترم!چسبه بف یم یلیگرما خ نیخنک که تو ا یدنیاز نوش نمی: خب خب امامان

 مامان گلم ی: مرسنینازن

 : نوش جونتمامان

خوام زود تموم بشه استرس  یخوردم. آخه نم یآروم آروم م یدر بهشت رو با ن خیپرتقال  آب

 !افتهیاتفاق بد قراره ب هیکنم  یدارم، احساس م

 ن؟ی: دخترم... نازنمامان

 و گفتم: رونیاز هپروت اومدم ب زنهیمامان داره صدام م دمید

 جانم؟ -

 ؟یشده؟ تو فکر  یز ی: چمامان

 .یمامان یبودا مرس یدر بهشت خیعجب  ینشده من خوبم راست یز ی: نه، نه! چنینازن

 ارن؟یبگم بازم برات ب یخوا ی: نوش جونت گلم ممامان

 هیکاف نیهم ی: نه مرسنینازن

 چه خبر، خوبن؟ ری: باشه. از همتا و هما و اممامان

 خوشحالن یلیوب و سالم هستن اصال نگران نباش مامان. اونا خ: همشون خنینازن

 خوب و خوشحال باشن.  شهی: خدا شکر انشالله هممامان

 کارت دارم. ایتو اتاق کارم... توهم ب رمی: دخترم من مبابا

خدا  یو رفت سمت خونه. وا دیمامان رو بوس یشونیبلند شد. پ ی: بابا از رو صندلنینازن

 کنه! یاسترس داره خفم م

 نی: دخترم نازنمامان
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 : جانم ماماننینازن

 : پاشو دخترم برو بابات منتظرهمامان

آهسته به سمت خونه از رو سنگ فرش ها رد  یی: چشم. از جام بلند شدم با قدم هانینازن

راست رفتم از پله ها باال. ته راهرو اتاق بابا  کیشدم. در سالن رو باز کردم وارد سالن شدم 

 زیکارش نشسته سرش رو گذاشته رو م زیبابا پشت م دمیهست. آروم در زدم وارد شدم د

 گفتم:

 بلند کرد و نگاهم کرد. زیم یسرش رو از رو ؟یبابا خوب -

 !نیبش ای: خوبم. درو ببند ببابا

 : چشم.نینازن

من  ینشستم. بابا هم بلند شد اومد رو به رو زیپه کناره مکانا یاتاق رو بستم و رفتم رو در

 نشست.

 شنوم ی: مبابا

 بگم؟ ی: چنینازن

 !نجایا یکه بخاطرش اومد یی: همون حرفابابا

 کرد. خواست که باهاش ازدواج کنم! یازم خواستگار  ریبگم هوف ام ی: چه جور نینازن

 ؟یجواب داد ی: تو چبابا

کردم خب معلومه جواب من نه هست  رونشیشدم سرش داد زدم از اتاق ب ی: من عصباننینازن

 کنم. یوقت ازدواج نم چیمن ه

 دوست داره بره تو لباس عروس! ی: چرا دخترم هر دختر بابا

 نکهیخوام لباس عروس هه کفنم کنن بهتره تا ا ی. آقا باالسر نمنای: من متنفرم از همه انینازن

 لباس عروس بپوشم!
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پاهات تا برات  ریدور. گذشته رو بذار ز  یز یکن گذشته تلخت رو بر  یدخترم سع نین: ناز بابا

 هات. تیبه موفق دنیرس یپله بشن برا

با ترس از  نمیب یتونم گذشته دردناکم رو فراموش کنم. هر شب کابوس م ی: بابا من نمنینازن

 ینم رشونیکردن هر وقت مواد گ یداشتن. من رو روان یپدر و مادر  یپرم. اونا که ادعا یخواب م

که دم دستشون  یزخمام هست. با لگد با کمر بند با هر چ یافتادن به جون. هنوز جا یاومد م

چند روز بعدش که از مدرسه برگشته بودم با  کردنیگوشه ولم م هیو کبود  اهیزدن س یبود منو م

که بابات معتاده کردن  یمسخرم م یلیکرد آخه تو مدرسه خ یکه داشت خفم م یبغض ا

از  یدادن خالصه وقت یمامانت معتاده، کفشش رو نگاه چه پاره اس مثل گدا ها بهم پول م

رفتم سمت اتاقم که  یباز بود. آروم آروم داشتم م شهیمثل هم اطیحمدرسه اومدم خونه در 

م بحث بود من رنیچقدر پول بگ نکهیسر ا فروختنیداشتن من رو م دمیمامان بابا رو شن یصدا

 .رونی. رفتم تو اتاقم لباسام رو جمع کردم از خونه زدم بدیاونجا بود بغضم ترک

 بود. بابا بغلم کرد. ریکردم هق هق اشک هام سراز  یم فیجور که داشتم تعر  نیهم

تموم شد تو االن  گهید فنیح زشونیاون اشکات بشم. نر  ی: آروم باش دختر قشنگم... فدابابا

 بزنه مطمئن باش! بیتونه بهت آس ینم یکس چیو ه یمن شیپ

 : بابا؟نینازن

 : جانم؟بابا

 تنها باشم. خوامیخوام. م ی: من ازدواج رو نمنینازن

 : باشه دخترم آروم باش.بابا

 تلفن رو برداشتم. زیسمت م رفتم

 ؟یکت -

 : بله آقایکت

 اتاق کارم اری: آب قند ببابا
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 : چشم آقایکت

 دخترم رفتم. شی: تلفن رو گذاشتم سرجاش. پبابا

 رو از من دورش کن. ری: بابا امنینازن

 .دمیرو م بشی: باشه دخترم ترتبابا

 تق تق

 تو ایب -

 : آقا آب قند آوردمیکت

 سرجاش. ادیآب قند رو بخور حالت ب نیدخترم ا ای. بیبر  یتون ی: بدش به من مبابا

 جلوم. زیازش خوردم گذاشتم رو م یآب قند رو از بابا گرفتم. کم وانیل

 االن؟ ی: بهتر بابا

 : اهوم بهترم نینازن

 .ینش تیاذ گهیتا د کنمیرو ازت دور م ری: امبابا

 بابا. ی: مرسنینازن

 دونم. ینم شویچه جور  یحتما به تو بگم ول دیوجود داره که با یراز بزرگ هیدخترم  نی: نازنبابا

 بابا مطمئن باش! گمینم ی: من به کسنینازن

 باشه. گمیبعدا بهت م یبذار برا یرم ولدونم دخت ی: مبابا

 گهیو بهم نم کنهیدست دست م یهست که بابا ه یکنجکاو بودم بدونم چه راز  یلیخ نکهیا با

 گفتم :

 بهم بگو. یباشه بابا هر وقت تونست -
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 دختر عاقلم بشم ممنون! ی: فدابابا

 .شنیبرم بچه ها نگران م گهی: خدانکنه بابا. خب من دنینازن

 .میشام دور هم باش یبمون برا ی: کجا بر بابا

 نتشونیمامان بب ارمیبچه ها رو هم م امیم گهیوقت د هیحاال  ی: مرسنینازن

 !یگی: خوب راه افتاد مامان مبابا

 .نینیشما دوتا بهتر  گهی: اره دنینازن

 اومد. شمونیمامان هم تو اتاق پ میزد یبا بابا حرف م میکه داشت نطوریهم

 و دختر خلوت کردن باهم : چه پدرمامان

 .نینش یخانومم رو صندل ای: ببابا

 !ن؟یزم یرو نمی: پس کجا بشمامان

 !نیمن بش یپا یرو ای: نه ببابا

از خنده؛ البته دهن بسته. احتمال خفه  دمیحرف رو که بابا زد مامان سرخ شد منم پوک نیا

 گفت: یو مجلس کیکردم. بابا هم ش یآروم خداحافظ یلیبلند شدم خ ادهیشدنم ز 

 به سالمت -

خدا چه  یاز اتاق شروع کردم قهقهه زدن. وا رونیبرو مزاحم نباش. خالصه اومدم ب یعنی

 اومد. یشده بودم که کت نیپهن زم گهی. دنایباحالن ا

 شده خانوم؟ یز ی: چیکت

 پاشدم. نیام رو به زور جمع کردم از رو زم خنده

 نشده. یز ینه چ -

 ارم؟یبراتون آب ب دیخوا ی: میکت
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 خداحافظ. یکت رمیمن دارم م ی: نه مرسنینازن

شد و در رو باز کرد برام. سوار شدم در  ادهیپ نیرفتم. حس نیو سمت ماش رونیسالن اومدم ب از

 .میرو بست. خودشم سوار شد. سمت خونه حرکت کرد

 ار تون دارن.ک دیر یباهاشون تماس بگ عی: خانوم! همتا خانوم تماس گرفتن گفتن سر نیحس

 .یمرس زنمی: باشه االن زنگ منینازن

 در آوردم و شماره همتا رو گرفتم. هنوز بوق اول نخورده، جواب داد: بمیرو از تو ج میگوش

 تو؟ یرفت یکدوم گور  ی: الو ناز همتا

 شده حاال مگه؟ ی: اوال سالم دوما درست حرف بزن سوما چنینازن

 ...ری: امهمتا

 شده؟ یچ ریام یگیم یچ نمینکن بب هی: گر نینازن

 گفت تصادف کرده و تو کما هست. هیگر  با

 مارستانه؟یکدوم ب ؟ی: چنینازن

 ...مارستانی: بهمتا

 رسونم. ی: االن خودم رو منینازن

 رو قطع کردم. یگوش

 باش. عی... سر مارستانیبرو ب نیحس -

 : چشم خانوم نیحس

 ...یوا یمن طاقت ندارم. وا رهیخدا نکنه بم ی: وانینازن

 ابونی. پاکشون کردم. به خدمیشده بود و من نفهم ریطور که تو فکر بودم اشک هام سراز  نیهم

 نگاه کردم.



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن  ینابغه | سمانه قربان هیرمان دخ

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

110 

 

 میدی: خانوم رسنیحس

 .امیجا منتظر باش تا ب نیهم ی: مرسنینازن

 : چشمنیحس

خواستم زود برسم. دکمه آسانسور رو زدم و  یرفتم نم یراه م واشی واشیشدم.  ادهیپ نیماش از

خراب  یمنم لرزون شدن با حال یرو زدم. منتظر شدم در که باز شد پاها 5سوار شدم. طبقه 

 اومدن سمتم. دنی. تا من رو دنایهمتا ا شیخودم رو رسوندم پ

 .یرو صندل نیبش ایحالت خوبه؟ ب ی: ناز همتا

 اومد گفتم: یکه انگار از ته چاه در م یصدا با

 ریام -

 حالش خوبه تو آروم باش. ری: امهمتا

 االن! نیهم نمیرو بب ریام خوامیمن م ؟یکن یم هیگر  ی: اگه حالش خوبه پس چرا دار نینازن

 .نشیبب شهیتو اتاق. از پشت ش یبر  دنیاجازه نم ی: باشه ولهمتا

 .می: باشه... باشه؛ بر نینازن

 یجون افتاده رو تخت کل یکه ب دمیرو د ری. من اموی یس یآ ی شهیپشت ش میهمتا رفت با

 نکهیبا حس ا شهیش یبود دستم رو گذاشتم رو یبتیچه مص نیخدا ا یدستگاه بهش وصله. وا

 رو صورتشه تو دلم گفتم :

 ... تا دق نکردم.ریخوب شو ام-

 ...ای. بستایحالت خوب ن نیبش میبر  ای: قربون اون اشکات برم. بهمتا

 آب رو برداشتم و بهش دادم. یبطر  فمی. از کیصندل یشوندمش روزور بردمش ن به

 .ادیآب بخور حالت جا ب -
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 خوام برو به هما برس حالش بده. ی: نمنینازن

 پرستار... پرستار... ؟یشد یچ ؟یهما! تو خوب ی: واهمتا

 شده؟ ی: چپرستار

 : خواهرم! خواهرم حالش بد شده.همتا

 اتاق بخوابونش رو تخت. نی: ببرش اپرستار

 "همتا"

 رو تخت و پرستار بهش سرم وصل کرد. میهما رو خوابوند یکمک ناز  با

 : همتا؟نینازن

 : جونم؟همتا

 بال سرش اومد؟ نی: چرا انینازن

ها  نیگرفته از ماش یپشت بوده که با سرعت داشته سبقت م نیمقصر ماش گهیم سی: پلهمتا

 نی. خوشبختانه از پشت ماشکنهیبرخورد م ریام نیو با ماش دهیکنترلش رو از دست م هویکه 

 بوده!

 شه؟یخوب م یعنی: نینازن

 که خوب بشه نگران نباش. ادهی: دکتر ها گفتن احتمالش ز همتا

 منه! ری: همش تقصنینازن

 یمقصر اون راننده عوض ؟یکرد کاریتو باشه مگه چ رینکن خوشگلم. چرا تقص هی: گر همتا

 .رسهیاعمالش م یهست که به سزا

 تو دلم گفتم:    

 .یدون ینم یدون یآخ تو نم -    
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 دادم و چشمام رو بستم هیتک واریسرم رو به د    

 ؟یهمتا: بهتر     

 هما آرومش کن. شی: آره من خوبم. برو پنینازن    

 هما. شیهمتا: باشه پس من رفتم پ    

چرا  ریرو نگاه کنم. آخ ام ریام شهیرفته. بلند شدم رفتم پشت ش دمیچشمام رو باز کردم د    

. اشکام رو پاک کردم و برگشتم رمیم ی! دارم از عذاب وجدان مافته؟یتو ب یبرا دیاتفاق با نیا

کنارم نشست  یکیزدم. چشمام رو بستم. حس کردم  واریسرجام نشستم. دوباره سرم رو به د

پسر جوون  هی دمیعطرش مردونه اس! چشمام رو باز کردم. د یهمتاس اما نه بو کردمفکر 

 کنارم نشسته سرش رو تو دستاش گرفته. گفتم : پیخوشت

 شما؟! دیاوم ببخش -    

 "پسره"    

 سرم رو بلند کردم به دختره نگاه کردم و گفتم :    

 گفتن؟ یدکترا چ شه؟یچش شده؟ خوب م رمیمن دوست ام -    

 "نی"نازن    

 .یرست نشستم رو صندلد    

دکترا گفتن خوب  یتصادف کرده ول ریجواب بدم. ام د،یسوال کن یکی یکی دیآروم باش -    

 !ادیبهوش ب یداره ک یالبته بستگ شهیم

 ؟یچ یعنیپسره :     

 وگرنه... ادیبه هوش ب دیبا ندهیساعت آ 48دکتر گفته تا  نکهیا یعنی: نینازن    

 "پسره"    
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 یوا یوا -    

 .شهیدستم رو گذاشتم رو صورتش از پشت ش شهیرفتم پشت ش    

من  یدون یتونم تو که م یپاشو من بدون تو نم یایاز پسش بر م یپاشو داداشم تو محکم -    

 رو ندارم پس پاشو داداشم. یک چیه گهیاز تو د ریبه غ

 "نی"نازن    

 عیسر  افتهیداره م دمیلحظه نگاهش کردم د هی. نهیرو بب ریام شهیپسره پاشد رفت پشت ش    

 پاشدم گرفتمش و بغلش کردم.

 .دیاتاق بهم بد هیپرستار پرستار لطفا  -    

 زیانگار چ کردیبا تعجب نگاهم م نیاتاقه زود باش پرستاره همچن نیپرستار: ببرش هم    

 یداره نگاهم م مدیاتاق بغل اتاق هما خوابوندمش رو تخت. د هی! پسره رو بردم دهید یبیعج

 کنه، گفتم :

 ؟یخوب -    

 !؟یمن رو بغل کرد یپسره: تو چطور     

 نکن! یالک یسواال یر یم یم ی: حاال. االن تو دار نینازن    

کنار تخت تا سرمش تموم  یپرستار اومد بهش سرم وصل کرد و رفت. منم نشستم رو صندل    

 بشه.

 ه؟یپسره: اسمت چ    

 : اسم من؟نینازن    

 پسره: آره    

 . اسم تو؟نی: نازننینازن    
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 نیپسره: رامت    

 ی! من برم برایحواست به خودت باشه... ضعف نکن شتریبه بعد ب نی: خوبه از انینازن    

 .امیبخرم بخورم، م یز یچ هیخودم 

 که خواستم در رو باز کنم. نیاز جام بلند شدم رفتم سمت در اتاق هم    

 : زود برگرد!نیرامت    

شده نگاهش کردم مثل خره شرک خودش رو مظلوم کرده  زیر  یبرگشتم سمتش با چشما    

 بود. گفتم:

 فعال. امیزود م یاک-    

و چهار  کی،چهار تا ک 2طبقه  مارستانیو در رو بستم. رفتم سمت بوفه ب رونیاز اتاق اومدم ب    

بابا  دمیاومدم د یطور که تو راهرو داشتم م نیهمبچه ها  شی. دوباره برگشتم پدمیخر  وهیتا آبم

پاک  واشکش ر  یکنه بابا ه یم هیگر  نطوری. مامانم همنندیب یرو م ریمامان هم اومدن دارن ام

 .ششونیاستغفرهللا! رفتم پ رهیکنه و قربون صدقه اش م یم

 سالم بابا مامان-    

 ؟یبابا: سالم دختر گلم خوب    

 تا از حال نرفته! یرو صندل دی: اره خوبم. فقط مامان رو بشوننینازن    

 دونم. یبابا: برو بچه خودم م    

 .امی: باشه پس من زود منینازن    

. چه زود نیرو دادم بعد رفتم تو اتاق رامت وهیو آبم کیدخترا بهشون ک شیاول رفتم پ    

 !نیشدم رامت یخودمون

 ؟ی: اومدنیرامت    

 اره سرمتم که تموم شده.: نینازن    
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 : اره پرستاره اومدم بازش کرد.نیرامت    

 !یرو بخور سرحال بش نایا ای: خوبه. بنینازن    

 فرق نکرد؟! ری: ممنون. حال امنیرامت    

 لرزونه. یهست که دلم رو م یغم هیبا دقت نگاهش کردم تو چشاش     

 .گمیهوف اول بخور بعد م -    

 ؟یزن ی: بچه گول منیرامت    

 !نی: رامتنینازن    

 : جون؟!نیرامت    

 : کوفت، بخور.نینازن    

 : باشه!نیرامت    

 شد؟! داتیدوست داره چطور شد تو پ هینگفته بود که  یز یچ ری: تا حاال امنینازن

 .گمیاش مفصله حاال بعد اگه وقت شد م هیقض میپارک آشنا شد هی: ما باهم تو نیرامت

 .یهر طور راحت سین ی: باشه مشکلنینازن

 و گفتم : نیبرگشتم سمت رامت هویجام بلند شدم و رفتم سمت در  از

 ؟یتو خونه دار  یاوم راست -

 : دارمنیرامت

 ؟یدار  ،ی: کار چنینازن

 : دارم.نیرامت

 بابات؟ ای یدیخرج اونام تو م یعنی ؟یچ نای: مادرت خواهرت انینازن
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 فهمم منظورتون رو! یسوال ها؟ نم نیا یچ یعنی: نیرامت

 : تو اول جواب من رو بده.نینازن

 یچی. هینه پدر نه مادر و نه خواهر برادر  ممیتیمن  نکهیا یعنی: من خانواده ندارم. نیرامت

 ندارم!

 "نی"نازن

 بود. نایپشت ا یغم بزرگ هیزد  یحرفا رو که م نیا

 یشرکت ها فرق م هیالبته بگم شرکت ما با بق یتو شرکت من کار کن یایب یتون یخب تو م -

و... خالصه فکراتو بکن اگه موافق  یدوستا تو بزن دیق یرو بزن دشونیق یاگه خانواده دار  دیکنه با

 بهم بگو! یبود

 گذشت؟! یاز همه چ دیکه با هیچه کار  گهید نی: آخه انیرامت

 بعد گفتم. دیبرات! شا ستی: بماند... خوب ننینازن

 کنم. یباشه، پس بذار فکر هام رو کنم، خبرت م :نیرامت

 فعال. ی: فقط زود جواب بده مرسنینازن

 و سمته بابا و مامان رفتم. رونیاتاق اومدم ب از

 !؟ی: دخترم اومدمامان

 مورد! یشما ب یپس نگران شهیدکترا گفتن خوب م ؟یکن یم هیاومدم چرا گر  زمی: آره عز نینازن

پسرم قربون قد و باالت برم که آب  یوا ؟یچ ادیدخترم؟ اگه به هوش ن یگی: راست ممامان

 گوشت افتاده رو تخت چقدر دستگاه بهش وصله! کهیت هیمثل  نیرفت. ببب یشد

 .شهی: مامانم آروم باش، به خدا خود دکتر گفت که خوب منینازن

 آب رو بخور طاهره جان. نیا ای: ببابا



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن  ینابغه | سمانه قربان هیرمان دخ

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

117 

 

 دارم.کارت  ایلحظه ب هی: بابا نینازن

 .امی: باشه دخترم االن مبابا

 . بابا هم اومد.سادمیکم دور تر وا هیرفتم  پاشدم

 شده؟ ی: جانم دخترم چبابا

 .سیخونه! حالش اصال خوب ن دینشده فقط مامان رو ببر  یچی: هنینازن

تا پسرم خوب  گهیم ینجور یاما قبول نکرد االنم ک ا ارمشیکردم که ن ی. چندبار سعادی: نمبابا

 ! رمینم یینشه جا

 هما حالش بهتره. نمیپس حواستون بهش باشه من برم بب رمیبم ی: آخنینازن

 !ی: باشه دخترم توهم مواظب خودت باش رنگ به رو ندار بابا

 . فعال!شمیبابا جون خوب م ستین یز ی: چنینازن

 تو. بابا فاصله گرفتم و رفتم سمت اتاق هما. در رو باز کردم و رفتم از

 ؟یخب هما خانم خوب -

 : آره بهترم.هما

. حداقل ستیمامان بابا اومدن حال مامانم اصال خوب ن رونیب میبر  دی: خوبه پس پاشنینازن

 بره خونه. دیکن شیراض دیتون یم دینیبب دیشما بر 

 حالت بهتر شده. گهید میصحبت کنم باهاش هما توهم پاشو بر  رمی: باشه من مهمتا

 .امیجا برگردم، زود م هی: من برم نینازن

 !ینکن ری: باشه دهمتا

اوردم. زنگ زدم به  رونیب بمیرو از تو ج میگوش رونیاومدم ب مارستانی: نه فعال. از بنینازن

 .نیحس
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 ن؟یالو حس -

 شده؟ یز ی: سالم خانوم چنیحس

 فتاده؟ین یاتفاق خاص ره؟یم شی" کارا خوب پنینازن

 رفتم. یراه م مارستانیب اطیکردم تو ح یکه داشتم صحبت م نطوریهم

 .دیخوبه خانوم نگران نباش ی: همه چنیحس

 .دمیحساب تو رس فتهیهم ب کیاتفاق کوچ هیباشه ها اگه  ی: حواست به همه چنینازن

 : چشم خانوم حواسم جمع هست.نیحس

 .نجایبرس ا عیسر  اری: برو تو اتاق من لب تاب منو بردار بنینازن

 .افتمی: چشم خانوم االن راه منیحس

اه  شهیبد تموم م یاتفاق ها نیا ینشستم. هوف! پس ک مکتیرو قطع کردم و رفتم رو ن یگوش

 بلند شد. جواب دادم : میگوش یصدا هیتو فکر بودم که 

 الو؟ -

 ارم؟یخانوم لپ تام تونو کجا ب دی: ببخشنیحس

 .مکتیتم رو ندرخت بزرگ نشس هیکنار  مارستانیب اطی: تو حنینازن

 !دمتونی: دنیحس

 رو قطع کردم. یگوش

 لپ تاپ تون. دیی: سالم خانوم بفرمانیحس

ازت سوال کرد کارت  یفقط هر ک ینیرو بب ریام یبر  یتون یم یاگه بخا نیحس ی: مرسنینازن

 !میهست یبفهمه ما ک یکس دینبا گم؟یم یکه چ یفهم ی. مچونشیبپ هیچ

 .ریام شی: چشم خانوم حواسم هست پس من برم پنیحس
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 : باشه برو.نینازن

مخصوص خودش در آوردم. روشنش کردم و شروع کردم به انجام کار هام  فیتاپ رو از تو ک لپ

 ارمیواردن ب یچند تاشون رو که حساب هی دیکنن خخ با یکوچولو چه م یهکرا نیا نیعجبا بب

 یا ونهیرو هک کردن! عجب د سیپل تیرو ترکوندن. سا تیسا نیرو ا نجایخودم. جون ا یبرا

 کنه برام!  داشونیبگم پ نیبه حس دی. باگهید نایهستن ا

 !هیماجرا چ گهیروز م هیفهمه ولش کن. باالخره خودش بهم  یم یبابا رو هک کنم ول دیبا

 !یناز  ی: خلوت کردهمتا

 دادم. یعقب افتاده رو انجام م یاباو داشتم کار  هیخلوت چ نیبش ایب ؟ی: همتا کجا بودنینازن

 ؟ی: خوبه. ناز همتا

 : جانمنینازن

 پس! شهیخوب نم ری: چرا امهمتا

 براش. دی. فقط دعا کنشهیخواهر من خوب م شهی: خوب منینازن

 .مارستانی: من برم نماز خونه بهمتا

 ی! چشمات رفته تو، لب هات خشک شده، بستیحالت خوب ن امیهمراهت ب یخوای: منینازن

 !شهیم رخوبیکار رو. ام نی. نکن با خودت ایروح شد

 داداشمه عشق منه من... من... ری! امی: ناز همتا

 نذاشت ادامه بده. هیگر 

 آروم. زمیناراحتت کردم آروم باش عز  دیبغلم ببخش ایاون اشکات بشم ب ی: فدانینازن

 که. ستیتو ن ری: تقصهمتا

 رو پاک کردم بلند شد رفت سمت نماز خونه. اشکاش
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. رفتم فشیهمه داغون شدن. اه لپ تاپ رو بستم گذاشتمش تو ک ایبه هوش ب ری: امنینازن

 !ستین نیحس دمیباال د

 کجاست؟ نیبابا حس -

 اتاقه. نی: رفت تو ابابا

 .ی: باشه مرسنینازن

دوتاشون دارن بهم  دمیرگشتم دب یسمت اتاق در رو باز کردم وارد شدم. درو بستم وقت رفتم

 کنند. ینگاه م

 ؟یبر  یخوا ینم نیخب حس -

 : بله خانوم.نیحس

 دونم و تو! یوگرنه من م افتهین یلپ تاپ. مواظب باش اتفاق نمیا ای: بنینازن

 هست. ی: چشم خانوم حواسم به همه چنیحس

 : خوبه حاال برونینازن

 .تیی: خداحافظ داداش خوشحال شدم از اشنانیحس

 داداش نی: همچننیرامت

 به هم؟! نیگفت یم ی: خب چنینازن

 فقط... یاحوال پرس یچی: هنیرامت

 : باورم شد!نینازن

 به ما ها! یداد ری: گنیرامت

 باشه خداحافظ ؟ی: پس نا راحتنینازن

 .ریبه خاطر ام میمن االن عصب دی... ببخشگمی... مزهی: چنیرامت



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن  ینابغه | سمانه قربان هیرمان دخ

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

121 

 

 !یایدوباره کارت دارم حتما م مارستانیب یایفردا م ست،یمهم ن الیخ ی: بنینازن

 : چشم! نیرامت

 بمونم. ریام شیپ نجایخوام ا یمن م یول

کن. چون  یتو جمع کن از خانواده هم خداحافظ لیتو برو خونه. وسا میما هست گهی: نه دنینازن

 !یمن کار کن شیپ دیکه با

 کنم؟! یرو جمع کنم خدافظ لمینداره فقط چرا وسا بی: خب کار کنم... عنیرامت

 !ینیخانواده ات رو بب یتون ینم گهید نکهی: به خاطر انینازن

 رو ندارم. یکس چیه نکهینداره به خاطر ا یمن که مشکل ی: برانیرامت

به خودت هم  یتو جمع کن. استراحت کن تا فردا سرحال بش لیپس، برو وسا هی: عالنینازن

 ممنوعه! یکن برو به کارات برس پاشو تنبل باز  یبرس. حاال هم پاشو از پدر مادر من خدافظ

 !هوی یکن ی: چشم چرا رم منیرامت

 .یتکرار کن گهیبار د هیتو دهنت ها اگه  زنمی: منینازن

 .امی: چشم، چشم. من غلط کردم شما برو منم االن منیرامت

 "نی"نازن

 .سادمیوا شهی. پشت شریرفتم سمت اتاق ام رونیدم باز اتاق اوم فعال

حال همه مون بده. لطفا پاشو من غلط کردم بهت اون حرفا رو زدم پاشو  نیلطفا پاشو بب ریام -

مامان  شیقطره اشک سمج رو از گوشه چشمم پاک کردم. برگشتم رفتم پ هیکنم،  یخواهش م

 بابا نشستم کنار مامان.

 ؟ی، خوبخب مامانم حالش چطوره -

 شه؟یخوب م ری: آره دخترم خوبم، اممامان
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 نگران نباش. بابا؟ شهی: آره مامان. صد در صد خوب منینازن

 :جونم دخترم؟بابا

 با دخترا. ریام شهیمن هستم پ دیخونه استراحت کن دیشما بر  دی: بابا پاشنینازن

 .میدیشد حتما بهتون خبر م یاگه خبر  میما هست دی: آره بابا شما بر همتا

 تونم برم! یمن نم ی: ولمامان

 ایکم استراحت کن فردا بازم ب هیچطور چشمات گود رفته پاشو برو خونه  نی: مامان جونم ببهما

 باشه؟

 : آخه...مامان

خونه استراحت  میبر  ستیتو اصال حالت خوب ن گنی: پاشو طاهره جان بچه ها درست مبابا

 .ارمتیکن فردا م

 .نمینب نطوریپسرم رو ا رمیبم یها اله یار یمن رو ب فردا حتما ی: باشه ولمامان

 !زمیبده عز  هیبه من تک میبر  ای: آروم. ببابا

 رو بهتون بگم. یموضوع هی خوامی: دخترا حاال که مامان بابا رفتن منینازن

 ؟ی: چه موضوعهمتا

 : اه همتا ساکت باش تا بگههما

 کرد رفت... یکه از بابا مامان خداحافظ نیپسره هست رامت نیحاال، قراره ا دی: دعوا نکننینازن

 : خب؟!هما

 : خب به جمالتون قراره با ما همکار بشهنینازن

 خودمون! شیپ شیار یب یخواینشناخته چطور م ؟ی: چهمتا
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حالش بد شد. بهش  د،یرو د ریاومد ام یوقت یدوست جون جون رهی: پسره دوست امنینازن

 . ارهیرو م لشیراره با ما کار کنه فردا هم وساق میحرفا بگذر  نیحاال از ا یسرم زدن ول

 حواس تو جمع کن. یناز  ی: باشه ولهمتا

 گشنمه. میبخور  اریب ریبگ یز یچ هی: حواسم هست. پاشو برو نینازن

 فعال. امیب رمی: باشه پس من رفتم غذا بگهمتا

 ؟ی: ناز هما

 : بله؟نینازن

 : بال بگو جونم!هما

 : جونم؟نینازن

 مشکوکه از نظر من. نیپسره رامت نی: اهما

 .دیشما نگران نباش ارمی: خودم تهش رو در منینازن

 اد؟یم یک ریدکتر ام ی: از من گفتن بود. راستهما

تو بخش اگه نباشه که  ادی. اگه عالئمش خوب باشه منهیب یرو م ریام ادی: فردا صبح منینازن

 .ادیتا به هوش ب میبازم منتظر باش دیبا

 ؟یچ ادی: اگه به هوش نهما

 .شمونیگرده پ یبرم ری: توکل کن به خدا انشالله ک بازم امنینازن

 "هما"

 رو پاک کردم. با بغض گفتم : اشکم

 اخه؟! ارمیدووم ب ریمن طاقتش رو ندارم. چطور بدون ام یناز  -

 ؟یفهم یم میباش یقو دیما با یهمه چ شهینکن. درست م هی: قربونت برم آروم باش گر نینازن
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 : آ... ر... ه.هما

 یبدو همتا که مردم از گشنگ دی: به به غذا رسنینازن

 بخور. ای: کوفت شکمو بهمتا

 : دوغ کو؟نینازن

 دوغ. نمیا ای: صبر کن خواهر من بهمتا

 : دستت طال.نینازن

 رو برداشتم و شروع کردم به خوردن. چیدور ساندو کاغذ

 ؟یخور  یبه به چ خوشمزه اس هما چرا نم -

 : اشتها ندارم اصال.هما

ذارم  یهم نم گهیخونه د یفرستمت بر  یوگرنه م نمیبخور بب یکه اشتها ندار  ی: غلط کردنینازن

 من که نگاه کرد شروع کرد به خوردن. یجد افهی. به قیایب

 دختر خوب. نیافر  -

 م؟ی:حاال کجا بخوابهمتا

 ها ی: رو صندلنینازن

 که! میشی: خشک مهمتا

 نخواب: خوب نینازن

 ایزنیحرفا م ینخواب شهی: نمهمتا

 : حاال تو اول کوفت کن بعد به فکر جا خوابت باش.نینازن

 !ی: جون چه عصبهمتا
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 : خفه. ببند گاله رو.نینازن

 : بخورمت چشم! همتا

 : هما؟ هما؟ الو؟نینازن

 شده؟! ی: ها بله چهما

 ؟یتو نخورد چیتو چرا ساندو ییزنم. کجا یساعته دارم صدات م هی: نینازن

 : اشتها ندارم.هما

 کنه که! یوحشت م نتتیبب ریکه ام گهیدختر چند روز د یر ی: بخور تا جون بگنینازن

 تونم بخورم. ی: به خدا نمهما

 رو بخور. چیکم دوغ بخور تا دهنت تازه بشه بعد ساندو هیاول  ای: بنینازن

 ما... یکرد یر ی: باشه عجب گهما

 !گهیبخور د کنهیم می: چه ناز همتا

 ستیافتاده. معلوم ن مارستانیداداشمون رو تخت ب نکهیمثل ا یالیخ یب یلی: تو ساکت خهما

 وسط؟ نیا یگیم ینه بعد تو چ ایزنده بمونه 

 رو ولش کن. نیغذا تو بخور ا زمی. هما عز سی: همتا هنینازن

 : باشههما

 روبه راهه خبرش رو بهم بده. یهمه چ نیسر برو شرکت سر بزن بب هی: همتا فردا نینازن

 .یکرد یکم استراحت م هیخونه  یرفت یکاش خودت هم م ی: باشه ولهمتا

 : من خوبم گلم نگران نباش!نینازن

 انشالله ک حالش بهتر شده باشه. نهیرو بب ریام ادیدکتر فردا صبح م یراست زمی: باشه عز همتا
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 .میبر  دیایب دیخوا ینماز خونه شمام اگه م رمی: انشالله توکل به خدا. من منینازن

 ریام شیمونم پ ی: من مهمتا

 .امیمن م ی: ولهما

 !شمونیپ ایب ی. همتا خسته شدمیبر  ای: باشه گلم بنینازن

 : باشه.همتا

 "نی"نازن

بعد شروع  می. اول دو رکعت نماز خوندمیوارد شد مارستانیطرف نماز خونه ب میهما رفت با

 داریهما نتونست ب یادن و قرآن خوندن. تا صبح چشام رو رو هم نذاشتم ولصلوات فرست میکرد

و ساعت رو نگاه کردم.  واریدادم به د هیبمونه. خوابش برد سرش رو گذاشتم رو پاهام. خودم تک

لطفا چشم ها  ریام نه؛یرو بب ریام ادیب 7داد. دکتر قراره ساعت  یصبح رو نشون م 5:30ساعت 

 نرو تو رو خدا. شمونیتو باز کن از پ

 ؟یخوب ی: ناز همتا

 ریسر به ام هیسره هما رو بذار رو پاهات تا من برم  نیمن بش یجا ای! آره خوبم بی: اومدنینازن

 بزنم.

 دکترش اومد خبرم کن. ی: باشه پاشو فقط ناز همتا

 : باشه من رفتم. نینازن

و وارد اتاق  دمیدو عی. سر انیو م نریپرستار ها بدو بدو م دمید ر،یجلو اتاق ام دمیرس یوقت    

. رونیکردن نتونستن من رو ببرن ب یعذاب بود. پرستارا هر کار  نیبوق دستگاه بدتر  یشدم. صدا

 شدم. رهیخ رینشستم؛ شوکه به ام نیزم یهمون جا رو

 کنم. یغلط کرد، پاشو! خواهش م ی... پاشو ناز دیببخش ریام -    
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بوق دستگاه قطع شد. نبض  هویکردم؛  یو التماس م ختمیر یکه داشتم اشک م نطوریهم    

 ینگاهش م شهیاومدم. از پشت ش رونیشد. خدا رو شکر! از جام بلند شدم و از اتاق ب یعاد

 .شمونیپ یکه برگشت یکردم. مرس

 !دیدکتر: ببخش    

 شده؟ یز یدکتر چ ی: بله آقانینازن    

 رو بگم بهتون. ییها زیچ هی دیتو اتاق من با دیایدکتر: لطفا ب    

 .امی: باشه االن منینازن    

 همراه دکتر رفتم. بهم گفت:    

 بخش. شهیفردا صبح منتقل م نکهیرو خدا بهتون داده وگرنه مرده بود و ا ریام -    

 رو بهمون داد. ریکنم که ام یخوشحالم. خدا رو شکر م یلیو من االن خ    

 گفت؟ یدکتر چ یاومد یهمتا: ناز     

 گفته بهت! یدکتر چ نمیهما: زود باش بگو بب    

 ادیحالش خوبه فردا صبح هم م ریدکتر گفت ام ؛یصندل یرو نینی. بشدی: آروم باشنینازن    

 بخش. با لبخند گفتن:

 ؟یگیراست م -    

 .انیدر ب یبخش... من برم به مامان و بابا خبر بدم از نگران ادی: آره فردا منینازن    

 همتا: باشه.    

 "نی"نازن    

 در آوردم و به بابا زنگ زدم: بمیرو از تو ج میو گوش مارستانیب اطیرفتم تو ح    

 بابا: الو    
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 ؟یسالمت ی: سالم بابا جونم چطوره؟ خوبنینازن    

 دخترم؟ یشده زنگ زد یبابا: خبر     

 : آره بابانینازن    

 شده؟ یبابا: خب بگو چ    

 ری: امنینازن    

 خب؟ -بابا    

 بخش! شهی: به هوش اومده. فردام منتقل منینازن    

 بابا: اوه خدا رو شکر. پس من قطع کنم برم به مامان بگم فعال دخترم.    

 : فعال.نینازن    

 گهیخوب شد و د گهید رمیام شیقدم زدم. آخ اطیکم تو ح هی. بمیرو گذاشتم تو ج میگوش    

چقدر خوشحال هستن.  نیدخترا. بب شیتونم برم به شرکت سر و سامون بدم. برگشتم پ یم

 .ینشستم رو صندل

 همتا؟ -    

 همتا: هوم؟    

 حالش خوبه خدا رو شکر! گهیکه د رمیشرکت برسم.ام یبه کارا رمیم گهی: من دنینازن    

 .نهیهم تو رو بب ریهمتا: بمون تا ام    

 همه جا آشفته شده. یچند وقت حساب نیشرکت برسم. ا یبرم به کارا دیبا زمی: عز نینازن    

 .مییایمرخص شد م ریام یهمتا: باشه گلم ما هم وقت    

 فعال د؛یباش گهیپس من برم. دو تا تون مواظب هم د زمی: باشه عز نینازن    

 همتا: فعال    
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 .یهما: فعال ناز     

داشتم. خستم که شدم  ازیآزاد ن یرفتم. به هوا ادهیتا نصفه راه رو پ رونیزدم ب مارستانیاز ب    

شدم. از پله ها باال رفتم،  ادهیرو دادم، پ یشرکت. پول تاکس یجلو دمیگرفتم و رس یتاکس

 و اومد در رو باز کرد. دیدو دینگهبان تا من رو د

 خوبه؟ رخانی. حال امدینگهبان: سالم خانوم خوش اومد    

 .شهیمرخص م گهی: آره خدا رو شکر. حالش خوبه تا چند روز دنینازن    

 خانوم در آسانسور و باز کردم براتون! دییشکرت. بفرما اینگهبان: خدا    

 ... برو به کارت برس.ی: مرسنینازن    

 : چشم خانوم.نگهبان

اومدم در باز شد  یآسانسور شدم و دکمه طبقه هفت رو زدم. منتظر شدم که برسم؛ وقت وارد

گفتم"خوبه!" وارد اتاقم  یکلمه م هیو من فقط  دنیپرس یرو م ری. همه کارمندا حال امرونیب

 شدم و در رو بستم.

 من! یزای. اوم سالم عز زمینشستم پشت م رفتم

 رو گرفتم. کیرو برداشتم و شماره  تلفن

 .یمرس اریقهوه ب هیبرام  نکهیاتاق من و ا ادیب دیبگ ینیحس یبه آقا -

شرکت رو  نیرو برداشتم و شروع کردم به خوندن. ما ا زیم یرو یرو گذاشتم. پرونده ها تلفن

 ما هک کردن پول دار هاست. تق تق. یوگرنه کار اصل یرد گم کن یبرا میزد

 دییبفرما -

 .دی: سالم خانوم خوش اومدنیحس

 کارت دارم. نیبش ایب ی: مرسنینازن
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 : چشم.نیحس

 شنوم. ی: خب منینازن

بهمون شک نکرده تا االن و اون چند تا هکر کوچولو رو  یکس چیروبه راهه و ه یهمه چ: نیحس

 کردم. دایهم پ

 : کجان؟نینازن

 !مونی: بردمشون مقر اصلنیحس

 مقر. میر یرو آماده کن م نیپس ماش یخسته نباش یمرس ی: اکنینازن

 : چشم.نیحس

 یعنیگفت کوچولو بهشون  نیحس یهستن. راست یچه جور  نمیکرده! برم بب دایاونا رو پ پس

 سنشون کمه؟! تق تق.

 دییبفرما -

 آماده است. نیگفتن ماش ینیحس یخانوم. آقا دی: ببخشیمنش

 .یبر  یتون یم ی: مرسنینازن

رو زدم منتظر شدم، آسانسور  1اومدم و سوار آسانسور شدم. دکمه طبقه  رونیاز اتاق ب پاشدم

 نیدر ماش نیرفتم. حس نیی. در سالن شرکت رو باز کردم از پله ها پارونینگه داشت و اومدم ب

 .میرو باز کرد و سوار شدم. در رو بست خودشم سوار شد. به سمت خونه حرکت کرد

 تولدتون مبارک! ی: خانوم راستنیحس

 : بله؟ تولد من؟نینازن

 ن؟یستیبهمن ن 29مگه شما  گهی: آره دنیحس

 : آره هستم.نینازن
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 : خب پس تولدتون مبارک!نیحس

 ی. مرسنشیر یتلخ و ش یسال چه زود گذشت. با اتفاق ها کی نی: انینازن

 د؟ی: ناراحت شدنیحس

 : نه اصال.نینازن

هوف! اشکال نداره حتما به  ؟ینبود؟ دوستام چ ادشیپس چرا بابا  زدمیدلم با خودم حرف م تو

 نبوده. زایچ نیبه ا ادشونی گهید ریخاطر حال ام

 .میدی: رسنیحس

 ادهیمن باز کرد پ یشد. در رو برا ادهیپ اطیبوق زد و نگهبان ها در رو باز کردن و رفت تو ح هی

باالخره اومدم خونه! راه افتادم سمت خونه و سوار  شیاوم آخ دم؛یکش قینفس عم هیشدم. 

شدم و رفتم سمت اتاقم. وارد شدم در رو بستم و رفتم  ادهینگه داشت پ یآسانسور شدم. وقت

! تلفن رو مارستانیتو اون ب دمی. واال پوکشهیجا خونه خود آدم نم چی. هزمینشستم پشت م

 برداشتم.

 .ارشونیب نیحس -

 : چشمنیحس

 ... انیرو گذاشتم. منتظر شدم که ب تلفون

 تق. تق

 .دییبفرما -

 -18د خور  یشدن بهشون م یوارد م یکی یکی

از پسرا  یکیکردن که  یداشتن به من نگاه م یساله باشن. دوتا پسر، دوتا دختر با کنجکاو 17

 گفت:

 م؟یکرد کاریمگه چ یچرا ما رو دزد -
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 بلند شدم رفتم سمتشون. زیپشت م از

 د؟ینکرد یکار  دیشما مطمئن هست -

 می: آره که مطمئندختره

 هک کرده؟ یرو ک سیپل تیخب. پس سا یلی: خنینازن

د آخه بگو شما که  دنیترس یلیشد. خخخ مشخصه خ دیرنگ صورتاشون سف هویشون  همه

خواد  ی. حاال نمگهیمعرکس د سیپل تی! اونم سادیکن یهک م دیکن یغلط م نیترس یم

 کوچولو ها دیتا در امان باش نجایمن شمار رو اوردم ا دیبترس

 !میستی: ما بچه نپسره

 : باشه پس آدم بزرگا جاتون امنه!نینازن

 د؟ی: شما اسم ندار پسره

 رو که گفت دختره با آرنجش زد به پهلو پسره. مشخصه دوستن باهم. نیا پسره

 د؟یکن یحاال شما خودتون رو معرف نجا،یا ریو مد نمیمن نازن -

 سالمه. 19 دی: اسمه من سعیاول پسره

 مه.عشق دیسالمه و سع18: منم سولماز یکنار  دختر

 سالمه. 20 نی: من آرمیدوم پسره

 هم عشقمه. نیسالمه آرم 19هستم  سی: نفیدوم دختر

 با شما! یی: خوشبختم از آشنانینازن

 : شما چند سالتونه؟سینف

 لبخند زدم و گفتم: هی

 شروع به کار کردم. یسالگ 18سالمه. از سن  21من  -
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 ن؟یبود سیرئ یسالگ 18تو سن  یعنی: سولماز

 آره! ییایجور  هی: نینازن

 زیانگ جانیچه ه ی: واسینف

 !ن؟یدی: چرا ما رو دزدسلماز

 !هی: سوال خوبنینازن

 کاناپه گفتم: ینشستم رو یکه داشتم م نطوریهم

 !یبر  یتون یم نی. حسدینیشمام بش -

 : چشم خانومنیحس

 .اریخنک و خوشمزه ب زیچ هیبرامون  ی: راستنینازن

 : چشمنیحس

رو هک  تیسا هیخواستم  یمن م ی. خالصه وقتگهید میکرد یم فیتعر  می: خب داشتنینازن

رو هک  سیپل تیسا یبرام جالب بود که شما با چه جرات یلیو خ دمیشما رو د یکنم اتفاق

 ن؟یکرد

کل  قهیدق 10تو  تیتو سا میختیر  یبعد چهار نفر  میکرده بود یز ی: ما از قبل برنامه ر دیسع

 به فنا رفت! سیاطالعات پل

 دست شماس؟! سی: االن اطالعات پلنینازن

 : آرهدیسع

 به من؟ نشیدی: منینازن

 ؟ی: مفتدیسع

 لبخند گفتم: با
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 !دمیبهتون م دیبخوا ینه هر چ -

 ؟یدیبهمون م مییبخوا ی: واقعا هرچنیآرم

 .دیبخوا ی: آره هر چنینازن

 !گهید یزایو... چ نی. خونه و ماشدیبهمون کار بد نجای: همسینف

 .دیخانواده مون رو داشته باش یهوا نکهی: و اسولماز

 ست؟ین یا گهید زی: چشم. چنینازن

 : نهسینف

 !دی: خوبه پس اطالعات رو بهم بدنینازن

 .میدیعمل کن بعد ما اطالعات رو بهتون م یکه داد ییاول به قول ها ریخانوم مد ی: زرنگنیآرم

 دادم به کاناپه و گفتم: هیتک

 باشه. -

 تق تق

 تو ایب -

 شربت خنک نمیا دی: بفرمائنیحس

 یبر  یتونیم یندار  یکار  ی: مرسنینازن

 همتا خانوم اومدن یول دی: ببخشنیحس

 از جام بلند شدم گفتم : عیسر 

 . زود باش!ادیبگو ب -

 : چشم خانومنیحس
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 دادم. هیکارم. بهش تک زیو رفتم سمت م زیم یرو دمیشربت رو کوب وانیل

 د؟ی: شما خوبسولماز

 : خوبم.نینازن

 ده؟یچته چرا رنگت پر  یخودمون چطور مطور  ی: به سالم بر ناز همتا

 افتاده؟ ی: اتفاقنینازن

 حموم برم و لباسام رو عوض کنم. بو گند گرفتم هیرو آوردن بخش. منم اومدم  ری: نه باو امهمتا

 !رونیگمشو برو ب یمالحظه ا یب یلیدادم و گفتم خ رونیرو با صدا ب نفسم

 کارت دارم. ایحاال. بعد حموم ب یشیم ی: جون چرا عصبهمتا

 بزنم تو سرت؟ ای یر ی: منینازن

 تو اتاقت؟ نیک نایاول بگو ا رمیآره، آره م همتا؛

 ا؟ی: کنینازن

ها رو  نیخاک عالم من که ا یکرد. وا یکاناپه نشسته بودن اشاره م یابرو به بچه ها که رو با

 رفته بود. جلوشون چه کار ها که نکردم! ادمی

 ؟یکنینم ی: معرفهمتا

 .گمیحاال بعد م رونی: برو بنینازن

 : باشه پس من رفتم حموم.همتا

 "نی"نازن

 . رفتم سمتشون.هوف

 ها! وونهید نیبه رفتار ا دیکن یعادت م دیبچه ها ناراحت نش -
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 : مگه چند تا هستن؟سینف

که  ریو هما و ام نشیدی. من، همتا که االن دمیچهار نفره هست پیاک هی: ما هم مثل شما نینازن

 .مارستاننیاالن تو ب

 هستن؟ ضیدوتاشون مر  یعنی: سولماز

خدا شکر به هوش اومد. امروز آوردنش  یمدت ول هیتصادف کرده تو کما بود  ری: نه! امنینازن

 خواهر برادرن! ریمونده... هما و همتا و ام ششیبخش. هما هم خواهرشه پ

 : اهانسینف

 ؟یبه قولت عمل کن یخوای: خب نمنیآرم

 لبخند گفتم : با

 البته. -

 و تلفن رو برداشتم. زیطرف م رفتم

 کارت دارم. ایب نیحس -

 .ادیرو قطع کردم و منتظر شدم ب تلفن

 دیداشت ی: خانوم با من کار نیحس

 رو ببر و اتاق هاشون رو بهشون نشون بده. ونیخانوم ها و آقا نی: بله انینازن

 طرف. نیلطفا از ا دییا: چشم خانوم. بفرمنیحس

هم خوب شد. خدا رو شکر  ری. هوووف پس امدمیکش قینفس عم هیکاناپه و  یرو نشستم

ورزش. تو رخت کن  یعذاب وجدان ندارم. پاشدم رفتم سالن برا گهیمنم راحت شد؛ د الیخ

دم و رفتم سمت دستگاه ها و شروع کر  رونیلباسام روعوض کردم و حوله ام رو برداشتم. اومدم ب

 یا قهیدوش چند دق هیغرق شده بودم. کارم که تموم شد رفتم تو اتاقم  سهیبه انجام حرکات. خ
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 گهیشدم؛ د رهیتخت. به سقف خ ی. ولو شدم رودمی. لباس هام رو پوشرونیگرفتم و اومدم ب

 خوابم برد. یک دمینفهم

 شدم. ساعت رو نگاه کردم. داریاز خواب ب میگوش یصدا با

 الو؟ -

 بود که زنگ زدم. یکار واجب یخانوم ول دی: ببخشنیحس

 شده؟ی: بگو چنینازن

 !سهیپل وتر،یکامپ یاز بچه ها یکی: نیحس

 : پتو رو زدم کنار و گفتم:نینازن

 اتاق من. ارشیاالن ب نیهم ؟یچ -

 : چشم خانومنیحس

ها دست از سر ما بر  سیپل نیچرا ا یرو قطع کردم و انداختمش رو تخت. اه لعنت یگوش

و منتظر آقا  زیپاشدم لباسام رو عوض کردم و سمت اتاق کارم رفتم. نشستم پشت م دارن؟ینم

 شدم. تق تق! سهیپل

 تو ایب -

 مون! سیاز جوجه پل نمی: انیحس

 باش. رونیتو ب نی: حسنینازن

 خانوم... ی: ولنیحس

 رونی: گفتم برو بنینازن

 : چشمنیحس

 .سادمیاومدم جلوش و وا زیپشت م از
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 ها؟ نجایا یاومد یچطور  نمیبگو بب -

 : ههسیپل

 تو دهنش و گفتم: زدم

 نجا؟یا یاومد یخفه شو. گفتم چطور  -

 : کارت تمومه خانوم هکرسیپل

 خخخ ؟ی: چنینازن

 .گمیروزش بهت م ی: بخند ولسیپل

 داخل؟ یاومد ی: چطور نینازن

. منم تا نیکدومتون متوجه نشد چیو ه نجامیساده و راحت من االن چند ماهه ا یلی: خسیپل

 تونستم اطالعات جمع کردم!

 !ن؟ی. حسیر یبم دی: ببند دهنتو تو بانینازن

 : بله خانوم؟نیحس

 کن! ستشیرو ببر و سر به ن نی: انینازن

 : چشم خانومنیحس

 !بشو میاالن تسل نیهم اینکن. ب نی: جرمت رو سنگسهیپل

  نیرو ببرش حس نی: هه هرگز. انینازن

 .گمی: نه صبر کن مسهیپل

 شنوم. ی... خب بگو منی: ولش کن حسنینازن

 فقط... یی: تنهاسهیپل
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 "نی"نازن

 رو چرخوندم. چشام

 . در رو هم ببند. بگو؟رونیبرو ب نیحس -

 هستش. ای: اسم من پوسهیپل

 ها؟ یاطالعات ما رو برداشت یچطور  نجایا یاومد یچطور  گمیم کار؟یچ خوامی: اسم تو منینازن

پدر شما جمع  یمن اطالعات رو برا یکرد بتونم وارد بشم حت ی: باباتون کار سهیهمون پل ای ایپو

 کردم.

 "نی"نازن

 کردم. یشده نگاهش م شوکه

 ؟یچ -

 ن؟یدونست یهست مگه نم سیپدر شما پل گمی: به خدا راست مایپو

 داره! وتریپدر من شرکت کامپ یگیدروغ م ی: دروغه تو دار نینازن

 پدر تو سرهنگه. هیرد گم کن ی: اون شرکت براایپو

 بهم کمک کرد. ی... حتی: پس چرا به من نگفت؟ حتنینازن

 یاز خودش بپرس یبر  یتونی: مایپو

 . حواست باشه در نره!یرو بنداز انبار  نیا ننننی... حسنی: حسنینازن

 : چشم خانومنیحس

 بهتون گفتم که... ویبرم. همه چ دی: من رو ول کنایپو

 زر نزن ای: بنیحس
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شدم. با  نیو سوار ماش نگیآشفته شوکه شده با آسانسور رفتم تو پارک ی: با فکر نینازن

 جواب داد: یشدم و زنگ زدم. کت ادهیسرعت رفتم سمت خونه بابا. جلو در نگه داشتم. پ

 ه؟یک -

 باز کن. ی: منم کتنینازن

 تو. ایب زمیعز  یی: ا تویکت

 "نی"نازن

اونجا  یلرزون خودم رو رسوندم به سالن کت یشدم. با قدم ها اطیرو هل دادم و وارد ح در

 بود. سادهیوا

 ؟یخانوم خوب نی: سالم نازنیکت

 : بابا کجاست؟نینازن

 : تو کتاب خونه هستن.یکت

 سمته کتاب خونه در رو باز کردم. وارد شدم، در رو بستم و سمت بابا برگشتم. رفتم

 .نیبش ایدخترم ب ی: خوش اومدبابا

 : راحتمنینازن

 شده؟ یز ی: چبابا

 ؟یسی: شما پلنینازن

 حرف رو بهت گفته؟ نیا ی: خخخ نه کبابا

 خوام حرفه تو بدونم! یم گهی: بابا دروغ بسه دنینازن

 کنم. فیتا برات تعر  نیبش ای: باشه ببابا

 : گفتم راحتم!نینازن
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 .یشیخسته م ادهیحرفام ز  نیبش ای: ببابا

 شنوم! یرو کاناپه. خب م نشستم

 ادته؟یکه من ازت تست هوش گرفتم  ی: اون روز بابا

 : ارهنینازن

پدر  هیو من به عنوان  ینابغه هست هیدخ هیتو  یباهوش یلی: اون موقع متوجه شدم تو خبابا

 خودم دونستم که ازت محافظت کنم. فهیوظ

 تو محل کارم؟ سی: هه با آوردن پلنینازن

 سیبا پل ینینب بیآس نکهیا ی: صبر کن من حرفام تموم بشه؛ بعد تو من رو قصاص کن. برابابا

 .یر یخونه م نیروز تولدت از ا یفردا یهماهنگ کردم که مواظبت باشن آخه تو گفته بود

بفهمه  دینبا سیمن که گفته بودم کارمون خطرناکه، پل ؟یچ یعنی شمی: اصال متوجه نمنینازن

 االن! نیهم یبهم بگ ویخوام همه چ یبابا؟! م یبه من نگفت یچیه یبعد شما خودت سرهنگ

 فقط ناراحت نشو... گمی: باشه دخترم مبابا

 .شنومی: منینازن

به طاهره هم گفتم  یحتاز دخترم محافظت کنم،  خواستمیسرهنگ و م هی سمی: آره من پلبابا

 نگه. یز یقسمش دادم که به شما چ یول

. دیگفت یوقت بهم نم چیشما ه دمیفهم یاگه من خودم نم ؟یتا ک ی: آخه پنهون کار نینازن

مزاحم من  گهیشما هم د گردمیوقت برم چیه گهید رونیخونه که پامو گذاشتم ب نیاالنم من از ا

 .دیشینم

که ندارم  شتریدختر ب هیتو ببخش... من  یمن اشتباه کردم ول دونمی: صبر کن دخترم. مبابا

 !کنهیم تمیاز  شیدور 

 . خداحافظ!زایچ نیبه ا دیکرد یکارا فکر م نیقبل ا دی: بانینازن
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رو باز کردم و رفتم سمت  اطیبلند از اونجا دور شدم. در ح یو با قدم ها رونیاتاق اومدم ب از

از اونجا دور شدم؛ رفتم بام  ادیز  یلیکردم با سرعت خرو روشن  نیو سوار شدم. ماش نیماش

شدم و درشم نبستم! خودم  ادهیپ نیجز خودم. از ماش ستین یکس چیتهران که از آدما دورم ه

 یاهیجز س زیچ چینگاه کردم. ه نییپرتگاه رفتم و به پا کیبغل کردم با دستام. نزد ترو سف

قدم برداشتم  گهیبار د هیلبه پرتگاه  دیراستم رس یمشخص نبود و آروم آروم قدم برداشتم. پا

گذاشتم  یباال. وقت کشهیداره من رو م یکیهوا معلقم  نیزم نیو... سقوط آزاد! احساس کردم ب

 داد زد. سرم نیرو زم

 ؟یها روان یخودتو بکش یخوایکه م یشد ونهی: دختر تو مگه دناشناس

 ؟ییتو نی: رامتنینازن

 گهی: نه پس روحشم! خودمم دنیرامت

 و گفتم: نیزم یرو نشستم

هر روز، هر شب  شه،ی. همخوامیرو نم ایدن نیمن ا رم؟یبم یچرا نذاشت ؟یچرا منو نجات داد -

 خودم. هه... هیکس یخودم از ب ی. از بدبختکشمیعذاب م

دل  هیکردم،  هیپام گر  یرو جمع کردم و دستم رو رو پاهام حلقه کردم. سرم رو گذاشتم رو پاهام

 بغلم کرد. یکیبلند شده بود که حس کردم  گهیکردم. هق هقم د هیگر  ریس

صورتش  کی. دستم رو بردم نزدشهیدرست م یآروم باش دختر آروم... همه چ نی: نازننیرامت

 اشکاش رو پاک کردم. سفت تر به خودم فشارش دادم.

 رو گذاشتم رو شونه هاش چشام رو بستم. سرم

 "نی"رامت

نفساشم منظم  لرزه،ینم گهی. دبیحس عج هی شهیمور مورم م خورهیکه به گردنم م ساشنف

 شده!

 ن؟یصداش زدم نازن -
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 : هوم؟نینازن

 ؟یخودتو بکش یخواستی: چرا منیرامت

 رم؟یمن بم یشد نذاشت داتی: اصال تو از کجا پنینازن

 .زدمیدور و ورا گشت م نی: من فرشته نجاتتم. داشتم همنیرامت

 ن؟ی: رامتنینازن

 ... بله؟زهیجانم... چ ن؛یرامت

 رو به باد داد. ستمی: بابام بهم دروغ گفت؛ اون منو نابود کرد تمام هست و ننینازن

 شده خب بهم بگو. ی: چنیرامت

 کردم. فیتعر  هیکه از خونه فرار کردم تا االن. همش رو با گر  یماجرا ها رو براش گفتم از اول تمام

 "نی"رامت

 به خودم فشارش دادم گفتم: سفت

 !شهیبه بعد درست م نینگران نباش انشالله از ا -

من... من نابود شدم اون همه زحمت هام به هدر رفت  شه،یدرست نم یز یچ نی: رامتنینازن

 به بعد برم سازمان اطالعات! نیاز ا دیبا

 ؟ی: چنیرامت

 و ازدواج کنم! دوست بشم  یبا کس گهید دینبا یحت شهیهم ی: آره برانینازن

 .دمیراه حل م هی: پس من بهت نیرامت

 !؟ی: چه راه حلنینازن

 !میباهم فرار کن ای: بنیرامت
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 ! با تو فرار کنم!؟ی: چنینازن

 !ستین یا گهیآره وگرنه راه د یآزاد باش یخوای: اگه منیرامت

مدت  هی دیبا شهیخراب م یاگه من برم همه چ شنیم یبچه ها چ ی: پس شرکتم چنینازن

 رو به بچه ها هم بگم! هیتا بتونم قض رمیازشون وقت بگ

 فرار کردنه... یتنها راه آزاد یول ی: هر طور خودت بخوانیرامت

 .کننیم دامونیپ میهر جا بر  می: آخه کجا بر نینازن

 نکن! داتیوقت پ چیه دمیقول م ای: تو با من بنیرامت

 با بچه ها صحبت کنم بعد... رمیازشون وقت بگ دی: بانینازن

 ؟ی: باشه. االن بهتر نیرامت

 .می: اره خوبم پاشو بر نینازن

 رفتم. تیو سمت ماش رونیتو بغلش اومدم ب از

رو بده خودم  چی. سوئمونیکش یم یزنیم ستیحالت خوب ن یکن یخواد رانندگ ی: تو نمنیرامت

 کنم. یم یرانندگ

 !؟یکن یرانندگ ی: مگه بلدنینازن

 .میسوار شو بر  ایداده. ب ادمی ری: آره که بلدم امنیرامت

دست فرمونش  ییکرد خدا یم یرانندگ نی. رامتمیبلدم شد یشاس نیدوتامون سوار ماش هر

 نی. دستم رو گذاشتم رو چشمام. رامتدمیدراز کش نییپا دمیرو کش یحرف نداره! صندل سته،یب

 کن. دارمیب میدیرس

 "نی"رامت

 خخخ. رهیسرم به باد م ارمشیرو تو دلم گفتم اگه به زبون ب نیدختر. البته ا یتو خوشگل چقدر
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 چشم شما بخواب راحت باش! -

 : راحتم نگران نباش.نینازن

 !یکرد یچه م یسالم بود ؛یحاضر جواب یضی: حاال خوبه مر نیرامت

 که هست. نهی: همنینازن

 شما بخواب. ی: اکنیرامت

 "نی"نازن

برد بدتر سر دردم گرفتم. آخه بابام  یتو ذهنم بود که اصال خوابم نم مختلف یفکر ها اونقدر

 فهمم. یفهمم نم یکار رو کرد اصال نم نیچرا با من ا

 "نی"رامت

 نیماش اطیدر رو باز کرد و منم رفتم تو ح عیسر  دیرو د نیجلو در نگهبان تا ماش دمیرس یوقت

شدم به نگهبان گفتم بره سروصدا هم نکنه. رفتم طرف کمک راننده در  ادهیرو خاموش کردم، پ

 رو صدا زدم. نیرو باز کردم. آروم نازن

 .میدیرس دیخانوم پاش نیخانوم، نازن نینازن -

 "نی"نازن

 باال. دمیرو کش یچشمم برداشتم صندل یرو از رو دستم

 !شمیم ونهیبره دارم د یکه بخوام پاشم از فکر اصال خوابم نم دمیمن اصال نخواب -

 ها... هیچ هیقض فهمنیم ننتیبچه ها بب ینطور یآروم باش اگه ا نی: نازننیرامت

 : باشه.نینازن

 .میطرف آسانسور سوار شد میکم خودم رو جمع و جور کردم و رفت هی

 ن؟یرامت -



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن  ینابغه | سمانه قربان هیرمان دخ

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

146 

 

 : هوم؟نیرامت

 نشن؟ یبهشون بگم که درکم کنند که عصبان ی: چه جور نینازن

اصال فکر شم نکن  یخواب یبعدم م یر یگیدوش م هی یر ی: حاال تا فردا خدا بزرگه االن منیرامت

 تا صبح.

 .میشد ادهیآسانسور پ از

 .ارنیمن قرص آرام بخش ب یبگو برا نیفقط رامت -

 : چشم خانومنیرامت

 ! شهیهم م ی: چه رسمنینازن

 محل کاره... خدمه هم هستن. گهید نجای: خب انیرامت

 اتاقم گفتم:طرف  رفتم

 نره. ادتیقرص  -

اتاق رو باز کردم وارد شدم و در رو بستم. رفتم سمت حموم؛ در رو باز کردم و رفتم تو. در رو  در

 ختمیگوشه. وان رو پره آب کردم و انواع شامپو ها رو ر  هیبستم. لباس هام رو کندم و انداختم 

 ولوبالشت کوچ هی. سرم رو گذاشتم رو دمیتوش. خوب که کف کرد آروم رفتم داخل وان دراز کش

 هیبعد  چسبهیحموم آب گرم م هی! بعد اون همه اتفاق بد شیکه داشت. چشام رو بستم آخ

دور خودم و از حموم  دمیچیگرفتم و حوله رو پ ییکه تو وان بودم پاشدم دوش سرپا یا قهیدق20

 نشسته رو تختم. نیرامت دمیاومدم. د رونیب

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

شب  رمیم گهیمطمئن بشم که حالت خوبه االن د نمتی: برات قرص آوردم موندم ببنیرامت

 خوش.

 !سای: وانینازن
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 شده؟ یز ی: چنیرامت

 ...یبخاطر همه چ ی: مرسنینازن

 نبود که فعال! یز یکنم چ ی: خواهش منیرامت

 : باشه فعال...نینازن

 "نی"رامت

دور  یدیچیکه پ هیچه حوله ا نی. در رو بستم هوف آخه دختر بگو ارونیاز اتاقش اومدم ب عیسر 

 خودت! داغ کردم.

 "نی"نازن

 دمیکش غیج هی دمیموهام رو خشک کنم. وضع خودم رو که د نهییکه رفت رفتم جلو آ نیرامت

کارت  یخدا بگم چ ی. اداستی! دار رو ندارم که پدهید ینجور یمن رو ا نیخاک به سرم رامت یوا

رو که  می. موهام رو که خشک کردم لباس خواب خرگوشیخودت نذاشت یکه ابرو برا نیزنکنه نا

 یچه حال شیپتو. آخ ریقرص هم دوتا خوردم رفتم ز  دمیشلوار گشاد هست پوش - راهنیپ هی

 تا فردا عصر. دمیرفتم! خواب ایچشام رو که گذاشتم رو هم از دن دهیم

 دیبروبچ چطور  ری: سالم صبح بخهمتا

 .ستمی: سالم بد ن هما

 خوبم. ری: سالم صبح شمام بخنیرامت

 صبحونه بود! یکو اون که هر روز صبح زود تر از ما پا نی: شکر. پس نازنهمتا

از من خواستن براشون قرص آرام بخش ببرم فکر کنم اثرات همونه که تا االن  شبی: دنیرامت

 خوابه.

نخور حرف گوش  گمیم یقرص ها دعوا دارم باهاش، هر چ نیبه خاطر ا شهی. من همی: اکهمتا

 خانوم خرس! شهیکه حاال هم مطمئنم دوتا خورده تا عصرم پا نم دهینم
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 : واقعا؟نیرامت

 منم بخورم! دیبذار  دیصبحونه بخور  گهی: آره واقعا. خب دهمتا

 !یخور  ینم یز یچ یزنیفک م یخودت دار  میبه تو دار  کاری: بخور ما چهما

 : خب حاالهمتا

 صبحونه ام رو خوردم. فعال رمیم گهی: من دنیرامت

 از دستت فرار کرد! یدی: فعال. دهمتا

 : چرت پرت نگو کوفت کن.هما

 شی: اهمتا

 "نی"رامت

 قرصا. نینشده به خاطر ا ضی! خوبه که تا حاال مر خورهیهر شب قرص م نینازن یعنی -

 ارم دستور دادن به کارگر ها! تو اتاقم لباسام رو عوض کردم و رفتم سر ک رفتم

رو از رو  میهنوز روز نشده؟! گوش یعنی! کهیهمه جا تار  دمیچشمام ر باز کردم د ی: وقتنینازن

تا  شبیاز د دمیعصر. اوه چقدر خواب 7کنار تخت برداشتم به ساعت نگاه کردم ساعت  یعسل

دست  ییو رفتم تو دستشو نییاالن به خرس گفتم تو برو من جات هستم. از رو تخت اومدم پا

توالتم. اول موهام رو صاف  زینشستم پشت م رونی. خشک کردم اومدم بشستمصورتم رو 

رژ از تو  مل،یکم به صورتم پودر زدم خط چشم، ر  هیبستمش.  یکردم بعد با کش سفت دم اسب

م عوض کردم. لباس هام رو ه زیحلقه بزرگم رو برداشتم به گوشم آو ی. گوشواره هازدمیکشو م

رفتم. سمت اتاق کارم با قدم  رونیاز اتاق ب یسانت 5پاشنه  یمشکشلوار با کفش  -کردم. با کت

در رو گرفتم بازش کردم  رهیشدن جلوم. دستگ یمحکم رفتم؛ همه خدمه ها خم و راست م یها

 و داد زدم : رونیمتر دهنم باز موند. از حالت شوک اومدم ب شیش دمیدیکه جلوم م یز یاز چ

 چه خبره؟ نجایا-
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 ما... زهی: اوم چنیآرم

 !مینکرد یخانوم بخدا ما کار  دی: ببخشسینف

 .مینکرد ی: آره آره ما کار سولماز

 .میبر  گهی: بچه ها ددیسع

 که به زور کنترلش کردم گفتم: یتیعصبان با

 ؟یکجا به سالمت -

 !میشام بخور  می: بر دیسع

 ...متونیدیکه د میشما هم صدا کن میما اومد گهی: آره دسولماز

 .عیسر  دیسی: هر چهار نفرتون اون کنار وانینازن

 ...گهید دییای: چشم. بنیآرم

باهاتون رفتار  گهیجور د هی نکهیا ای دیکرد یکار م یچ دیداشت نجایا دیگیاالن م نی: همنینازن

 کنم؟!

 گمی: باشه منیآرم

 : بگو زود باش.نینازن

 !میبردار  دیکه دار  یکم اطالعات هی میخواست ی: منیآرم

 بشه؟ ی: که چنینازن

 یها تیاز بس سا می. خسته شدمیهک کن یبزرگ تر  یزایو چ میر یبگ ادی: که ما هم نیآرم

 .میمزخرف رو هک کرد

 !دیکن یدزد دیایب نکهیبدم نه ا ادتونیکه  دیرو از خودم بخوا نیا دیتونست ی: خب منینازن



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن  ینابغه | سمانه قربان هیرمان دخ

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

150 

 

 یخبر  میینجایماهه ما ا کیاالن  دیکن یکه ما رو خبر م دی: آخه شما گفته بودسولماز

 .دیمنصرف شد دیشا می. گفتستین

 ...عی. سر دی. از جلو چشمام گم شدیکرد یفکر  نیکه همچن دیجا کرد یب یلی" شما خنینازن

 خانوم... ی: ولسینف

 تحکم گفتم: با

 رو روشن کنم  فتونیتا تلک رونیب دیساکت؛ بر  -

 !دنیخانواده هامونم راه مون نم گهید م؟یکن کاریچ رونیبندازمون ب: بچه ها اگه نیآرم

 تو اتاقش! می: اوه خدا کاش نرفته بودسولماز

 بشه! یقدر عصب نیا میکرد ی: آخه فکر نمدیسع

 نیحاال بب یاصرار کرد یتو ه مییاینم میما گفت د؛یتو هست سع رهی: همش تقصسولماز

 رو! جشینت

بعدم همتا موقع صبحونه خوردن گفته  شه؟یم یعصب ینطور یدونستم ا ی: من از کجا مدیسع

 .شهینم داریبود که تا شب ب

 تو اتاقامون. میبر  دییایب الیخیب گهی: از شانس گند ما بود. دسینف

 .می: آره بر سولماز

کارم سراغ لپ تاپم. خدا رو شکر نتونسته بودن  زیرفتن؛ رفتم سمت م رونیها که از اتاق ب بچه

برام  یلیخ روزید ی. اتفاق هازیم یسرم رو گذاشتم رو یرمز ش رو بزنند. نشستم رو صندل

. حاال شمیم ونهیکارو با من کرده باشه؛ دارم د نیبابا ا شهیبود، هنوز هم باورم نم نیسنگ

 یطور که تو فکر بودم صدا نیکن.هم کمکم ایموضوع رو هوف. خدا نیبچه ها بگم ا به یچطور 

 در اومد. تق تق.

 تو ایب -
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 در بردم تو گفتم و اجازه هست بانو؟ ی: سرم رو از النیرامت

 ...گهیتو د ای: بنینازن

 "نی"رامت

 و گفتم: کشیتو اتاق و در رو پشت سرم بستم. رفتم نزد اومدم

 !؟یهست یشده عصب یز یچ نینازن -

 نیپدرم همچن شهیهنوز باورم نم نی. رامتنینشده که... فقط من نابود شدم هم یز ی: چنینازن

 !رم؟یم یرو با من کرده باشه، اوه خدا من چرا نم یکار 

 خواسته ازت مواظبت کنه! یحرف رو... پدرت م نی: نزن انیرامت

 "نی"نازن

 و گفتم: دمیصدا خند با

 خواست ازم مواظبت کنه با نابود کردنم؟ یم یطور  نیا -

 نگاه کردم و گفتم: نیبه رامت یجد

 پدرم من رو کشت. -

 نگاه کردم. رونی. به بسادمیجام بلند شدم و رفتم کنار پنجره وا از

 "نی"رامت

 یکار  چیه دمیسرش. د یشدم و رفتم سمتش. از پشت بغلش کردم چونه ام رو گذاشتم رو بلند

 لبخند زدم و سفت تر به خودم فشارش دادم. گفتم: هیازم جدا بشه انجام نداد.  نکهیا یبرا

 . سرم رو بردم کنار گوشش و آروم گفتم:یزنده بمون دی. تو بایر یذارم که بم یمن نم یتو نمرد -

 باش. شهیپس هم ستمیمنم ن یاگه تو نباش -

 "نی"نازن
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وار  ونهیزد. قلبم د یروم آروم حرف مداغ شدم. کنار گوشم آ هویبغلم کردم،  نیرامت یوقت

جذاب. احساس  یلیتو صداش داره خ یآرامش خاص هی زنهیم نمیخودش رو به فقسه س

 درد و غصه دارم ازم دور شده. یهر چ کنمیم

 "نی"رامت

 و چشامون قفل شده توهم. میهم یگردوندم طرف خودم. االن رو به رو برش

 دختر! ییبایچقدر تو ز  -

 دیخودش رو کش هویرو لباش قفل شد آروم سرم رو بردم جلو که  نیید پاآروم اوم چشام

 عقب... 

 " نی"نازن

و ازش فاصله گرفتم؛ هوف  دمیبه خودم اومدم. عقب کش یخواست لبم رو بوس کنه که زود یم

به  ی. من موندم پسرا چه عالقه اایکردم؟ اه دختره احمق جنبه ندار  یم یمن داشتم چه غلط

 لب دارن. چشام رو تو حدقه چرخوندم گفتم :

 اونم من! -

 یبشه. اصال متوجه کارم نبودم معذرت م ینطور یخواستم ا ینم دی... ببخشزهی: اوم... چ نیرامت

 فعال! رمیخوام من م

بودا. من چه  ی. لپام سرخ شده بودن چه افتضاحیکه نشستم رو صندل افتادمیداشتم م گهید

دفعه  هیطور که تو فکر بودم  نیکشم. هم ینگاه کنم. خجالت م نیرامت یاحاال تو چشم یطور 

کار رو کرد  نیا یعقل یکدوم ب نمینگاه کردم بب دمیمتر از جا پر  هی وار؛یدر اتاق محکم خورد به د

 !طونیهما خانوم ش بعلهکه 

 از دستم در رفت دیببخش ییی: وا هما

 چشم غره بهش رفتم. خب کارت رو بگو! هی
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 ...زهی: چ هما

 نگاهش کردم. مشکوک

 شمینگاهم نکن؛ هول م ینطور ی: خوب اهما

 !رونیبندازمت ب ای یزنی: حرف م نینازن

 .یشیم ی: اوا چه عصبهما

 : بنالنینازن

 "هما"

 چشم. -

 رو بستم. بدون وقفه گفتم : چشمام

 .رونیب میبر  نیبا حس یزار یم -

 کرد. یداشت نگاهم م یحالت چیچشمام رو باز کردم. بدون ه بعد

 "نی"نازن

 سکوت گفتم: قهیچند دق بعد

 !دیر یم یدوتا تون م یمکث چیبهتون مشکوک شد، بدون ه یفقط اگه کس د؛یبر  دیتون یم -

 : چشم حواسمون هست.هما

بگه  یمونه، وقت یکه بزنه پاش م یهر حرف یخدا ناز  یاومدم. در رو بستم؛ وا رونیاتاق ب از

بهش گفتم که  نیحس شیپ اطیبگذرونه امروز رو! رفتم تو ح ری! خدا بخکشهیم یعنی کشمیم

. منم االن میبر  امیخوشحال شد. گفت برم آماده بشم، ب یکل رون،یب میاجازه داده که بر  نینازن

خوبشون رو انتخاب کنم، بپوشم. هر  هیکنم تا  یرو م ریبا وسواس دارم لباس هام رو ز  قمتو اتا

لباس شب  هی هیز یکردم. جون عجب چ داشیتم رو تخت که باالخره پلباس داشتم انداخ یچ
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شده،  یهاش سنگ دوز  نهیس یچاک کنار پام هست. تا رونم رو هیالعاده؛ دکلته بلند فوق

بافتم. بعد  یماه غی. موهام رو مدل تدمیوصفش کنم. لباس رو پوش ونمت یکه نم باسیز  یلیخ

خط چشم. اوم چقدر خوشگل شدم  مل،یر  ،یکم پودر زدم؛ رژلب صورت هیرفتم سراغ صورتم، 

 رونیرو هم برداشتم و از اتاق ب میدست فیک دم،یمن. قربون خودم برم! کفش بنفشم رو پوش

کرده کنار  پیخوشت نیحس دمیرفتم. د نییپااومدم. رفتم سمت آسانسور؛ سوار شدم 

. صداش زدم شمیم کیکه دارم بهش نزد منتظرمه؛ تو فکر بود حواسش به من نبود نشیماش

 برگشت نگاهم کرد و همون جا خشکش زده بود. نیحس

 رو جلو صورتش تکون دادم که به خودش اومد و گفت: دستم

 !یشد بایز  یلیخ -

 ممنون. -

 میرو برام باز کرد؛ منم سوار شدم. در رو بست. خودش هم سوار شد. حرکت کرد نیماش در

 شیچند روز پ گمیکجا بعله براتون م هیمهمون دیگین با خودتون م. االیمهمون یبه سو شیپ

از نظر  میهم هست هیهم شب یلیکه خ دیناز من رو د یلیدختر خ هیپاساژ؛ بعد  دیرفته بودم خر 

. موقع برگشت به خونه بهم گفت میکرد دیو خر  میباهم کل پاساژ رو گشت هخالص طنت،یش

خونه مون. من هم رو هوا  ی. دوست دارم دعوتت کنم امشب مهموندمیخوشحالم تو رو د یلیخ

 .میبود نایخونه گندم ا یشد که االن تو راه مهمون نیو ا میایزدمش گفتم البته که م

 زنم؟یساعته صدات م هی یکن یم ری: هما دختر کجا س نیحس

 گفتم: نیو رو به حس رونیهپروت اومدم ب از

 شده؟ یجانم چ -

 !میدیشو رس ادهی: پنیحس

 .میدی: ا... چه زود رس هما

 .یتا االن تو هپروت بود ری: خانوم خانوما شما از اول مسنیحس
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 : واهما

 : واالنیحس

 شد. ریداخل که د میبر  ایخب ب یلیخ-

شدم؛ در رو بست. دستش رو آورد جلو منم بازوش رو  ادهیرو برام باز کرد. پ نیدر ماش نیحس

کنم که  دایداخل باغ. چشم چرخوندم که گندم رو پ میو رفت میزد گهیلبخند به هم د هیگرفتم. 

 .زدینفس نفس م د،یرس یسمت مون. وقت ادیخانوم خودش داره م دمید

 اد؟یکه نفست در ن ییبدو یدختر مگه مجبور  -

 ؟یکن ینم یآقا رو معرف گهید میبر  ای: کم فک بزن ب گندم

 ما هستن تو همه کار کارها. اریآقا دست نی: حس هما

 نی: خوشبختم آقا حسگندم

 "نی"حس

 . گفتم :میدست داد باهم

 خانوم. نیهمچن -

 !دییبفرما ستی. سر پا خوب ندینیبش میبر  دییای: بگندم

 "هما"

اون دهنم  یزد. من به جا یفک م ی. گندم هم همیو نشست زیم هیسمت  میگندم رفت همراه

 کف کرد!

 .زننیخانوم صداتون م هی: گندم خانوم فکر کنم نیحس

 فعال. امیبعد م رمی: باشه پس من م گندم

 !ی: برنگرد نیحس
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 !یبامزه گفت برنگرد یلیخنده؛ خ ریز  زدم

 ؟یکرد دایرو از کجا پ قهیعت نی: واال سرم رفت از بس حرف زد. هما انیحس

 : از تو پاساژ هما

 : اها نیحس

 رقصن. ی: چه قشنگ م هما

 .میرقص یمطمئن باش از اونا قشنگ تر م میبرقص میباهم بر  ای: ب نیحس

 .می: باشه بزن بر هما

 نیا دنیبه رقص می. شروع کردمیرقص شد ستیپ یرو گذاشتم تو دستش با هم راه دستم

 ! رهیکردم عجب به دخترا گفته م یرقصه. من که شوک زده نگاهش م یچقدر قشنگ م نیحس

 .میسرجا هامون نشست میرفت نیتموم شد و من و حس آهنگ

 : همانیحس

 : بله؟ هما

 .شهیروم نم یبهت بگم ول خوامیم یز یچ هی: من  نیحس

 : وا؟ هما

 " نی"حس

 ؟یکنیکتم در آوردم گرفتم سمت هما، با من ازدواج م بیکوچولو رو از تو ج جعبه

 "هما "

 کرد! یازم خواستگار گفت  یچ نیخدا ا یکردم. وا یشده نگاهش م شوکه

 کنمیکنم.به اعتماد کن خواهش م ی:هما مطمئن باش که خوشبختت م نیحس
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 بگم! یدونم چ ی: من واقعا نمهما

 ؟یکنی: با من ازدواج م نیحس

 "هما"

 که تو چشمام جمع شده بود سرم رو تکون دادم گفتم: یاشک شوق با

 بله! -

 .یشینم مونی: فدات بشم من. مطمئن باش پش نیحس

 "نی"حس

رو گرفتم تو دستم. انگشتر رو کردم تو انگشتش. بعد دستش رو به صورتم  فشیظر  ییدستا

 شدم و گفتم: رهیبوسه بهش زدم. تو چشماش خ هیکردم؛  کینزد

 دوستت دارم! یلیهما خ -

 .زمی: منم دوستت دارم عز  هما

بود تا  میزندگ شب نیسمت خونه. امشب بهتر  میرفت میکرد یو از گندم خداحافظ میشد بلند

شدم.  ادهیخونه پ میدیرس یدستم رو سفت گرفته بود. وقت نیبه خونه؛ حس دنیموقع رس

 شد افتادم تو بغلش! دهیخواستم برم داخل که دستم از پشت کش

 : کجا خانوم کوچولو؟ نیحس

 بخوابم رمی: م هما

 شهیدوستت دارم هم یلیخ یخوب یلیهما تو خ یشیمال خودم م گهی: تا چند روز د نیحس

 بمون تنهام نذار. شمیپ

 "هما"

 چشماش نگاه کردم و گفتم : تو
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 .زنهیتو م یقلبم فقط برا نیا شتمیپ شهیمن هم -

 تو بشم. ی: فدا نیحس

 م؟یبخواب می: بر  هما

 باشه، برو بخواب! شب خوش. ی: خانوم خجالت نیحس

 : شب خوش. هما

 خیلپام سرخ شده از استرس دست هام  یرسوندم. وا از اونجا دور شدم خودم رو به اتاقم عیسر 

 زده هوووف.

 "همتا "

اومدم و رفتم سمت  رونیچشه! از اتاقم ب نمیبرم بب دی. بازنهیهما مشکوک م نیروزه که ا چند

 اتاقش. در زدم گفت:

 تو. ایب -

 تو درو بستم. رفتم

 ؟یهما خوب -

 .می: آره عال هما

 : نشستم رو تخت کنارش. همتا

 ؟یزنیچند روزه چت شده مشکوک م نیا نمیبگو بب عیزود تند سر  -

 ...زهی: ا... چهما

 زه؟ی: چهمتا

 ازم درخواست ازدواج کرد! نیحس شیچند شب پ یدون ی: خب م هما

 کردم. یدهن باز نگاهش م با
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 نگاه نکن خب! نطوری: ا هما

 ؟یبهش جواب داد ی: تو چهمتا

 : بهش بله دادم. هما

 ردم.رو بغل ک هما

 تو! یقربونت برم چه بزرگ شد یشیعروس م یجونم دار  یخواهر  یوا -

 استرس دارم. یلی: همتا خ هما

 ؟یچ ی: براهمتا

 موضوع رو بگه! نیقراره به نازن نی:حس هما

 !دیکه باهم ازدواج کن کنهیقبول م یمطمئن باش ناز  ی: نگران نباش خواهر همتا

 شه؟یم یعنی ی: وا هما

 !شهی: آره که مهمتا

 : دلم براش تنگ شده. هما

 ی: اله همتا

 کنم؟ کاری: چ هما

 !نیقدر هم رو بدون شتریچند روزه الزمه که ب یدور  نی: صبور باش دختر... ا همتا

 .دی: شاهما

 زم؟یعز  یندار  یبرم به کار هام برسم کار  گهیخب من د یلی: خ همتا

 : نههما

 : باشه. فعال  همتا



                 
 

 

 رمان  کیکاربر انجمن  ینابغه | سمانه قربان هیرمان دخ

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

160 

 

 "نی"حس

 تو. ایو در زدم گفت : ب نیرفتم سمت اتاق نازن اد،یاسترس ز  با

تر سرش تو لپ تاپ بود و اصال حواسش به من  کیداخل اتاق و در رو بستم. رفتم نزد رفتم

 نبود. گفتم:

 خانوم دیببخش -

 شنوم ی: بگو م نینازن

 ...یعنی... دی... اگه اجازه بدزهی: چنیحس

 "نی"نازن

 آوردم و نگاهش کردم و گفتم : رونیرو از لپ تاپم ب سرم

 ؟یدیقدر لفتش م نیکه ا یبگ یخوایم یچ -

 !میازدواج کن میخوا ی: من و هما منیحس

 !؟ی: چنینازن

 "نی"حس

 .گهید اوردمیانداختم و باال ن نییرو از ترس پا سرم

 د؟یکن کاریچ نییخوای: شما مینازن

 !می: ازدواج کننیحس

 اتاقم کارش دارم! ادی: برو به هما بگو بنینازن

 : چشم.نیحس

و رفتم سمت اتاق هما. در رو باز کردم و وارد شدم. رو تخت نشسته  رونیاز اتاق اومدم ب عیسر 

 کرد. یبود، فکر م
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 ؟یحرف زد نیبا نازن ،یکن یم کاریچ نجای: ا، سالم تو اهما

 !نهیتو رو بب خوادی: آره حرف زدم. االنم منیحس

 ازش! ترسمیبهم بگه؟ من م خوادیم یچ یعنی ی: واهما

 کنارش رو تخت نشستم و گفتم : رفتم

 منتظرتم. نجایمن هم گهیم یچ نی... االنم پاشو برو ببینترس خانوم یچیتا من هستم از ه -

 "هما"

خدا کنه قبول کنه ما ازدواج  ؛یو رفتم سمت اتاق ناز  رونیباشه پس من رفتم. از اتاق اومدم ب -

 تو فکره. رفتم جلو صداش زدم: دمیجلو در اتاق و در زدم. وارد شدم که د دمی! رسمیکن

 ؟یناز -

 .نیبش ای: بله؟ در رو ببند بنینازن

 : چشم!هما

 ؟یرو دوس دار  نیتو حس نمی: خب بگو ببنینازن

 شدن گفتم: دیهزار سرخ و سف با

 البته که دوستش دارم! -

 ؟یایکنار ب یتون یم یزندگ یها یسختکه با همه  یمطمئن هیعمر زندگ کی: بحث نینازن

 !شهیها آسون م یکه باشم همه سخت نی: با حسهما

 .ایاتاق من. تو هم همراهش ب ادی: خوبه. پاشو بهش بگو بنینازن

 : چشم.هما

 و رفتم تو اتاق خودم. رونیاومدم ب یاتاق ناز  از
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 ن؟یحس -

 جانم؟ -

 کارمون داره! میپاشو بر  -

 .میباشه بر  -

 ...یبرا نیکه همه کار هاتون رو انجام بد دمیماه بهتون فرصت م کی: بچه ها تا نینازن

 چشماشون نگاه کردم هر دوتاشون استرس داشتن که من بگم نه. تو

 !دیماه... حاال هم بر  کیفقط  تونیعروس یبرا -

 !یجونم فدات بشم من؛ مرس یناز  ی: واهما

 خب لوس نشو.. یلی: خنینازن

 م خانومممنون یلی: خنیحس

 . دیدر رو هم ببند دیکارهاتون انجام بد دینداشت. حاال بر  ی: قابلنینازن

 "هما"

که با  شمی. االن تو اتاقم دارم آماده مدیرس یزودتر از اون چه انتظار داشتم روز عروس یلیخ

 .شگاهیآرا میهمتا بر 

 ساعته منتظره. کی نیحس گهیهما زود باش د ی: واهمتا

 استرس دارم. یلیمن خ -اومدم کنار همتا.  نهییرو سرم کردم از جلو آ شالم

 .میبر  ایاسترس نداره که ب ؛ی: قربونت برم خواهر همتا

 .میحرکت کرد شگاهیو به سمت آرا یشد نیو سوار ماش اطیتو ح میدو با هم رفت هر

 دنبالت؟ امی:خب خانومم ساعت چند ب نیحس
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 کنمی: من خبرت مهمتا

 خانوما میدی. رس: باشهنیحس

 .زمیعز  ی: مرسهما

بد اخالقه  شگرهیزن آرا نی. هوف اونقدر اشگاهیسمت آرا میو رفت میشد ادهیپ نیهمتا از ماش با

 بلند بشم بزنم تو دهنش! خوادیکه دلم م

 .ینیخودت رو بب یتون یکارم تموم شد؛ م گهی: دشگریآرا

 شدم. گریمنم؟ چه ج نیا یعنیخدا؛  یدهنم باز موند. وا نهییبرگشتم سمت آ ی: وقتهما

 تو. یچه ناز شد ی: هما گلهمتا

 : آقا داماد اومدن دنبال عروس.شگریآرا

 شنلت رو بپوش. آها خوب شد برو گلم. سای: واهمتا

 ؟یایم ی: تو کهما

 منتظرش نذار. گهیبرو د امیتموم شد، م شگریکار آرا ی: وقتهمتا

 : باشه.هما

از پله ها اومدم  ؛یبه در خروج دمیزدم که رس یآروم از پله ها باال رفتم تو راهرو آروم قدم م آروم

 گل رو بهم داد. ساده،یجلوم وا نیحس دمیو سرم رو که باال گرفتم د نییپا

 .یشد بای: خانومم چقدر ز نیحس

 ی. واهیآتل به سمته میرو برام باز کرد. سوار شدم حرکت کرد نیخجالت سرخ شدم. در ماش از

 میمن باالخره عکس گرفتن تموم شد و راه افتاد یغرغر ها یکرد مارو با کل ونهیبرداره د لمیف نیا

خوشحالم  یلیبردم. خ یخوند و منم لذت م یبرام همراه آهنگ م نیبه سمت تاالر. تو راه حس

 دارمت. هک
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 که تو رو دارم. نمیزم یمرد رو نی: من خوشبخت تر نیحس

گفتن  یم کیو تبر  دنیکش یکل م یلشکر مرد و زن اومدن ه هی میشد ادهیبه تاالر پ میدیرس

شروع  ستی. جوون ها هم وسط پمیهامون و نشست یبه صندل میدیرس یباالخره بعد از مکافات

 .شمونیاومد پ یکردم ناز  یکه داشتم رقصنده هارو نگاه م نطوری. همدنیکردن به رقص

 مبارک باشه. : سالم عروس و دامادنینازن

زرد مثل مال  دیسف ریزنج هیهم  نیحس یگرفته بود و برا دیگردنبند طال زرد سف هیمن  یبرا

گردنبند من نوشته بود  ینوشته بود "هما" و رو نیحس ریزنج یخوشگل بودن. رو یلیمن خ

 "نی"حس

 قشنگن. یلیجونم خ یناز  یمرس یوا-

 : قابل شما رو نداره من برم فعال. نینازن

 : خانومم؟نیحس

 : جونم؟هما

 ؟یدیدور رقص به من م هی: افتخار نیحس

 .یی: البته آقاهما

تانگو. همه  دنیبه رقص میرقص، شروع کرد ستیتو پ میرو گذاشتم تو دستش و باهم رفت دستم

شدم.  رهیزدن. دستم رو حلقه کردم دور گردنش و تو چشماش خ یبرامون دست و سوت م

 هی نیدوماد عروس رو ببوس. دوماد عروس رو ببوس؛ حس صدا گفتن کیلحظه همه  نیهم

. خالصه بعد از شام با زدندیم غیرو بوس کرد. همه ج میشونیبه من انداخت و پ طونینگاه ش

ماه عسل. به همتا گفته بودم نذاره پشت  یبه سو شیپ میو رفت میشد نیسوار ماش نیحس

 کارا مزخرفه. نیا یچ یعنی انیسرمون ب

 "نی"نازن
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گذشت. رفتم تو اتاقم لباسام  ریکه به خ دمینفس راحت کش هی یاز تموم شدن عروس بعد

زود خوابم برد.  ،یرو عوض کردم. خودم رو پرت کردم رو تخت. تا چشمام رو بستم از خستگ

 دم،یصبحه. چقدر خواب10آفتاب که به چشام هم خرد، پا شدم. ساعت رو نگاه کردم اوه ساعت 

 رونیرو انجام داد. اومدم ب اتمیدست و صورتم رو شستم. عمل ؛یاشتبهد سیپاشدم رفتم سرو

صبحونه  زیعوض کردم. رفتم سمت آشپزخونه، خدمتکارمون م یلباس خوابم رو با لباس راحت

 بود. نشستم شروع به خوردن کردم. دهیرو چ

 خانوم نینازن ری: سالم صبح بخنیرامت

 نیرامت ری: سالم صبح بخنینازن

 مهربانو نیا دهیچ یز ی: اوم عجب منیرامت

 : اهوم.نینازن

 : حالت خوبه؟نیرامت

 رو بلند کردم و بهش نگاه کردم. سرم

 آره خوبم. -

 !گهینم نویچشمات ا ی: ولنیرامت

وقت  چیه گهیمرخص شد، گفت" د مارستانیکه از ب یاز موقع ا ریام ،یدون ی: آخه منینازن

 "دهیخودش خونه جدا خر  یبرا ادینم نجایا

 ه؟ی: خب مشکلت چنیرامت

 !افتهیب یترسم براش اتفاق یمثل داداشمه م ری: امنینازن

 یتیخوبه بعدم خونش همه نوع امن یلیباهاشم حالش خ شهی: تو نگران نباش من همنیرامت

 .ینگران باش خوادیداره نم

 راحت شد... المی: پس خنینازن
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 بود؟ ادتیها، اصال  میخب. حاال صبحونه بخور که امروز جلسه دار  یلی: خنیرامت

 انیم گهیساعت د میشدم برم آماده بشم ن ریمن س ینبود. وا ادمیجلسه اصال  ی: وانینازن

 فعال... 

گرفتم.  یا قهیدوش دو دق هیتو حموم و  دمیاومدم و رفتم تو اتاقم. پر  رونیاز آشپزخونه ب عیسر 

 یشلوار قهوا -کت  هیوار موهام رو خشک کردم. رفتم سمت کمد لباس هام با سش رونیاومدم ب

ور زدم، ست الماس سبزم رو برداشتم.  هی سیموهام رو گ نهیی. رفتم جلو آدمیبرداشتم و پوش

 هی شمیکردم به گوشم؛ بعد گردنبند و در آخر دست بند. با لوازم آرا زیاول گوشواره هام رو آو

 شدم! گری. اوم قربون خودم برم، چه جیزدم با رژ صورت ملیو ر  دمیخط چشم کلفت کش

 دمیکفشم رو پوش عیشد. سر  ریبرداشتم و به ساعت نگاه کردم. اوه، اوه د زیم یرو از رو میگوش

 یرفتم و رو زمیاومدم. رفتم سمت اتاق کارم در رو باز کردم و رفتم تو. به سمت م رونیو از اتاق ب

. نون میقرار داد ببند یبر یشرکت سا نی. قراره با بزرگ تر انیب نشستم. منتظر شدم که یصندل

در  یمون تو روغنه البته از خداشونم باشه که با ما کار کنند. اعتماد به سقفم تو حلقتون! صدا

 نشستم و گفتم : یجد یلیاتاق اومد. خودم رو جمع و جور کردم. خ

 دییبفرما -

 داخل؟ انی: خانوم بگم بنیرامت

 انیه بگو ب: آر نینازن

 : چشمنیرامت

 !نهی. درستشم هممیشیم یکار هممون جد موقع

. منم که در راس میجلسه و همه مون نشست زیکردم سمت م شونییداخل اومدن، راهنما یوقت

صحبت  یخسته شدم با کل ی. حسابنایبه بحث درمورد قرار داد ا مینشستم و شروع کرد

 و رفتن هوف! میباالخره قرار داد رو امضا کرد

 !میکشور شد یبر یشرکت بزرگ سا نیباالخره در عوض بهتر  شی: آخنیرامت
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 .نیرامت دمیخوشحالم به ارزوم رس یلی: خنینازن

 گفت؟ یکه بابا بهت چ یبه بچه ها بگ یخوا ینم نیفقط نازن -

و در  میدیانجام نم یکار خالف گهیحل شده و ما د گهیموضوع د نیچون که ا گمی: نه نمنینازن

 .میکن یکار م نینظر مسئول ری. پس نگران نباش ما االن ز میهست یبر یسا میت نیعوض برتر 

 !شهی... اصال باورم نمی: اوه دختر تو واقعا معرکه انیرامت

کردم همه  یکرده سع کاریبابا باهام چ دمیکه فهم ی. از وقتی: تو من رو دست کم گرفتنینازن

تماس گرفتم، اول  رانیا یبر یساختم و با شرکت سا دیمه جدرزو هیخالف هامون رو پاک کنم و 

قبول کردن که با ما کار  لیخودم رو بهشون نشون دادم با کمال م نکهیکردن بعد از ا یقبول نم

 شد که امروز اومدن و قرار داد رو بستن.  نیکنن و ا

 !ی: باو دختر تو معرکه انیرامت

 کنه؟ یم کاریحالش خوبه؟ چ ریام ی: راستنینازن

 کاراشه نگران نباش... من حواسم بهش هست! رهی: حالش خوبه درگنیرامت

 م؟یکن یکار خالف نم گهیکه د ی: بهش گفتنینازن

 .گمیبهش م شش؛یخوام برم پ ی: امروز منیرامت

 ...یبر  یتونی: باشه. ممنون. منینازن

 "نی"رامت

 بار بهش انداختم و گفتم: طنتینگاه ش هی

 ؟یاگه نرم چ-

 : وانینازن

 : واالنیرامت
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 "نی"نازن

 .رهیحوصلت سر م یمن کار دارم، اگه بمون-

 رو کردم تو لپ تاپ و شروع به کار کردم. سرم

 حال مون عوض بشه. میدور بزن هی میهمه کار، کار... پاشو بر  نیا -

تمام  دی. پس بامیهست یبر یشرکت سا دیرو بذار کنار؛ ما االن عضو جد یمسخره باز  نیرامت -

 یکنند. لطفا تو هم برو کار هاتو انجام بده، برا دایتا بهمون اعتماد کامل پ میرو کن مونیسع

 !ادهیوقت ز  حیتفر 

 "نی"رامت

 گفتم: زونیلب و لوچه آو با

 چشم. -

 تو برجک ادم هوف! زنهیفقط م شهیم یجد یاومدم و رفتم سرکارم. الحق که وقت رونیاتاق ب از

 "همتا"

اومد و رفت. حتما  رونیب زونیبا لب و لوچه آو نیرامت دمیکه د نینازن رفتم تو اتاق یم داشتم

 باز زده تو برجکش! خخخ در زدم وارد شدم. نینازن

 خودم یسالم ناز  -

 : کارتو بگو سرم شلوغهنینازن

 برگه هارو امضا کن ببرم. نی: اهمتا

 "نی"نازن

 باشه بده.-

 هارو گرفتم و امضا کردم و بهش دادم. برگه
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 بگم کجا اتاقشون رو آماده کنن؟ انیاز ماه عسل م نایفردا هما ا یناز  ی: راستهمتا

 بهشون! می: به خدمه بگو طبقه چهارم رو کال آماده کنن بدنینازن

 :چشم فعال. همتا

و رفتم سمت آشپزخونه. به خدمت کار ها دستور دادم که طبقه چهارم رو  میاومد رونیاتاق ب از

 تاق کارم تلفن رو برداشتم و به هما زنگ زدم.آماده کنند. رفتم سمت ا

 گذره؟! یسالم عروس خانوم، خوش م -

 گذره! ی: البته که خوش مهما

 : عجب!همتا

 د؟یکن یم کاری: همه خوبن؟ چهما

شما  اریطبقه چهارم کال در اخت تیدستور داده که سوئ نینازن ی. راستمی:همه مون خوبهمتا

 کنن همه جارو. زیباشه. امروز خدمت کارا رو فرستادم تا تم

 یهمتا جون ی. مرسهیعال ی: واهما

 من برم، سالم برسون به آقا داماد خداحافظ.  گهی: خب دهمتا

 : خداحافظ.هما

 که کنارم رو کاناپه نشسته بود، نگاه کردم. نیحس سمت

 چه خوشحالم! یطبقه چهارم رو کال داده به خودمون، وا تیسوئ یناز  شهیباورت نم-

 !یخانوم گهید یکنه آخه تو خواهر ش یکار رو م نی: معلومه که انیحس

 : اهومهما

 .میخور  یم رونیناهارم ب م؟یدور بزن هی رونیب می: بر نیحس

 می: باشه بر هما
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 .ی: پس برو آماده شو خانومنیحس

 : باشه.هما

با  رهیت یساده با شلوار قهوا یمانتو مشک هیو  دمی. لباس هام رو پوشتو اتاق مشترک مون رفتم

 ی. تودمیاسپورتم رو پوش یسرم کردم و کفش مشک یخوشگل یلیزرد با مدل خ یمشک هیروسر 

 رونی. از اتاق اومدم بادیهم خوشم نم شیشدم! از آرا گرینگاه به خودم انداختم، اوف ج هی نهییآ

 .نیحس شیپ رفتمو 

 من حاضرم-

 .زمیعز  امیتا منم حاضر بشم ب نی: بشنیحس

 : باشه.هما

 اومد و گفت: قهیکه آماده بشه بودم. بعد از پنج دق نیرو کاناپه و منتظر حس نشستم

 .میبر  -

بهتون  ی! راستحیتفر  یبه سو شیپ میکادو تولد بهمون داده بود. رفت یکه ناز  میپورشه شد سوار

 یناز  یالیو ش،یک می. رفتنیرو به موت یدونم از فضول یاالن م م؟ینگفتم ماه عسل کجا رفت

 شو! دایپ یخانوم میدی: رسنیحس

 کجاست؟ نجای: اهما

 !یفهم یشو م ادهی: پنیحس

رو از  نجایخوشگه واو ا یلیسمت باغ و واردش شدم. خ میرفت نیشدم. با حس ادهیپ نیماش از

 یدرخت ها پر از گل ها نی. وسط ابایز  یلیآبشار خ هیپر از درخت،  ییجا هی ؟یکرد دایکجا پ

 رنگا رنگ بود.

 : خوشت اومد؟نیحس

 یعال نیحس هی: عالهما
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 !مینیش یم نجای: پس همنیحس

 : باشه.هما

برداشتم.  وهیچند تا م هی. در سبد رو باز کردم و مینشست م،یرفت و پتو آورد. پهن کرد نیحس

پتو.  یرو بعد هم موز رو گذاشتم رو بیگذاشتم تو بشقاب، پرتقال رو پوست کندم. بعد س

 .میجلومون نگاه کرد بایو به منظره ز  میخورد میبرداشت

 )دوماه بعد(

 هوی م،یدید یم ونیز یتلو میکه داشت نطوریهست؛ هم نیبا نازن نیرامت ی"هما" امشب عروس

ز اون ا نمی. حسییتو دستشو دمی. دستم رو گرفتم جلو دهنم و دوارمیاحساس کردم دارم باال م

 گفت: یم یور در ه

 چت شده در رو باز کن. -

هم  نیو حس نیزم ی. نشستم روستمیتونستم سر پا وا ی. اصال نمرونیرو باز کردم و اومدم ب در

 نگران بود.

خوب  ستین میز یگفتم چ یمن م یپاشو! هر چ مارستان،یب می: پاشو لباس بپوش بر نیحس

 شم؛یم

 دستمه.  یو سرم تو دمیتخت خواب ی. االن رومارستانیهم کار خودش رو کرد و من رو برد ب باز

 ؟یخانوم ی: بهتر نیحس

 اومد، گفت: یم رونیکه ته چاه ب ییبا صدا هما

 بهترم -

حاضره برم به پرستار بگم  شتیجواب آزما گهیساعت د هیدکتر گفت تا  ی: مردم از نگراننیحس

 .ارهیسرم رو در ب ادیب

 بعد بعد سمت پرستار رفتم. و
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 خانوم پرستار سرم خانومم تموم شده. -

رفت. چند  رونیاتاق رفت و سرم رو از دست هما در آورد و از اتاق ب یاز کنارم رد شد و تو پرستار

 بعد دکتر داخل اتاق اومد. قهیدق

 خانوم شما بارداره!-

 لبخند گفت : هیزده به دکتر نگاه کردم که دوباره با  شوک

 .دیدرست حتما داشته باش هیتغذ د،یمواظب خانومتون باش دیبا یلیخ یتو دوران باردار  -

 من بابا شدم؟ یعنی-

 و گفت : دیخند دکتر

 یم شن،ی. خانومتون امروز مرخص میدار  ینیسنگ تیاز االن مسئول یآره پسرم تو بابا شد -

 .دشونیببر  دیتون

 .میهما نگاه کردم. دوتامون تو شوک بود رفت به رونیکه از اتاق ب دکتر

 .شمیخوشحالم دارم بابا م یلیخ یوا -

 .هیچه حس خوب یوو شمیمن دارم مامان م نیحس -

 پاشو. میخبر خوب رو به همه بگ نیا دیبا ،یخانوم میپاشو بر  -

همه در تکاپو بودن  م؛ی. به خونه رفتمیشد نیو سوار ماش میاومد رونیب مارستانیهم از ب همراه

هم داره ازدواج  یخوشحال بودم که باالخره ناز  یلیو من خ میداشت یامشب، آخه عروس یبرا

 که دوستش داره. یکنه؛ اون هم با مرد یم

 ؟یتو فکر  یخانوم هی: چ نیحس

 ازدواج کرد که هم رو دوست دارن. یخوشحالم که باالخره با کس نینازن ی: برا هما

 .رسنیباال آماده شو که االن مهمون ها م میبر  ایآره ب -
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 .زمیعز  میباشه بر  -

و خوشگل کردم. همراه  دمیبه خودم رس ی. من کلمیخودمون و آماده شد تیتو سوئ میهم رفت با

 یو براشون ابراز خوشبخت میعروس داماد اومدن. جلوشون رفت میدیکه د میرفت نییپا نیحس

 .دمیرو بوس نینشستن. نازن گاهشونیجا یو همه شروع کردند به کف و سوت. تو میکرد

 .زمیعز  یخوشبخت بش-

 کردم و گفتم: نیبه رامت رو

 حواست به خواهر من باشه ها خوشبختش کن. -

 گفتم : ی. دم گوش ناز میکادو هامون رو داد بعد

 .یسمیساد ونهیخاله شدنت مبارک د -

 و بغلم. نصف مهمون ها نگاهمون کردن.ت دیو پر  دیکش غیج هی هوی

 خاله قربونش بره چند ماهته؟ ی: وانینازن

 دوماه -

 پس؟ ادیم یفداش بشم من ک -

 !گه؟ی... حاال کو تا نه ماهه دیشد ریجوگ ادیز  ن،یبش زمیعز  -

 شده؟یچ دیگی: به ما نم نیرامت

 .شمیدارم خاله م نیرامت ی: وا نینازن

 ؟ی: چنیرامت

 !یشیعمو م ی:خانوم من بارداره؛ تو هم دار  نیحس

 خودمون... بیخوشحالم، مبارکه انشالله نص یلی: خ نیرامت

 هم سرخ شد و زد به بازوش. ینگاه کرد و چشمک زد. ناز  یبه ناز  هما
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 . دیشمام به کارتون برس میما بر  گهیخب د-

 : همانینازن

 خب؟... فعال! هیچ -

 آخه؟ یگیم هیچ نایا نیرامت -

 بچه خودمونه. ی: مگه دروغ گفتم؟ انشالله نفر بعدنیرامت

 "همتا"

 پخش شد. رفتم سمت عروس و داماد. خواستمیکه م یتکون دادم اهنگ یجید یرو برا دستم

 عروس و داماده. هییاالن وقت هنر نما گهید دیپاش -

به  یکردند. ناز  دنیرقص. شروع به رقص ستیکردم سمت پ تشونیزور بلندشون کردم؛ هدا به

 میحرف رو زده بود، ما هم گفت نیدونم چرا ا ی. نممیهمه مون دستور داده بود که مسلح باش

. افتهیتو جشن ن یکه اتفاق میهمه مون آماده باش هست ریو ام نیچشم! االن من، هما و حس

 ید، مقسمتش نبو یداداشم بشم که ناز  ی. فداشمیناراحت م یلیکنم خ یم نگاه ریبه ام یوقت

. دست هاش نمیب ینکنه. از دور بغض اش رو م هیدونم االن به زور خودش رو نگه داشته که گر 

هست. آروم آروم رفتم  یبیرو مشت کرده؛ نفس هاش به شماره افتاده. پوف! عجب روزگار عج

شونه اش  یمن کنارش اومدم. دستم رو گذاشتم رو دیکه نفهم دسمتش، اون قدر غرق فکر بو

 داداشم هول کرد. چارهی.به خودش اومد. ب

 ؟یکن ی... مکاری... چنجای: تو... ا ریام

شوهر داره  گهیاالن د نی! نازنیکن فراموش کن یسع یول ؛یناراحت یلیدونم خ یداداشم م -

که دل تو رو  شهیم دایپ یدختر  هی یروز  هی. من مطمئنم یبه زن شوهر دار نگاه کن ستیخوب ن

... فدات هیشدن یدونم سخته ول یم ؛یکن فراموش کن ی. پس سعستین ریو اون روز د بره یم

 بشم.

 دستش رو دور کمرم حلقه کرد. هیکردم اونم بعد از چند ثان بغلش
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خانوم  نیکنم. نازن ی. تو غصه نخور فراموشش مینگران من یلیدونم خ یبزرگه م یآبج -

رو از  نیراحت من نازن التیبه چشم بد نگاهش کنم؟ تو خ شهیشده زن داداشم... مگه م گهید

 کنم تا ابد. یامشب تو قلبم دفنش م

 اومدم. تو چشم هاش که پر از اشک بود، نگاه کردم. گفتم : رونیبغلش ب از

 نقدریکنم ا ی... خواهش میهست یدونم پسره خوب و پاک یداداشم من به تو اعتماد دارم، م -

 خواهرمونه. یکه عروس یخوشحال باش دین بانکن. اال تیخودت رو اذ

تو چرا سر پستت  یخوشبخت باشن. راست شهیخوشحالم انشالله که هم یلی: آره خ ریام

 .افتادهین یبرو تا اتفاق عی! سر ؟یستین

 فعال... یچشم داداش -

 جدا شدم و سر پستم رفتم. ریام از

 خواد بخورمت. یها. دلم م یرقص یقشنگ م یلیخ یی: خدا نیرامت

 کشم. یخجالت م گه؛ینکن د تمیاذ نی: ا... رامت نینازن

 گفت: د،یرو بوس میشونیپ

 آخ من قربون تو برم. -

 " نی"نازن

 یلیخ م؛ینشست میشد گاهمونیجا یمهمون ها راه یها قیآهنگ تموم شد. با تشو باالخره

 .افتهیاتفاق بد ب هیکردم ممکنه  یاسترس داشتم. همش فکر م

 شده؟ یز یشده، چ دی: خانومم چرا دستات سرده؟ رنگ تم که سفنیرامت

 .ستین یز یچ زمینه عز  -

 نباشه؟ یز یچ شهیمگه م -
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 .افتهیاتفاق بد م هیکنم، االن  یاسترس دارم همش فکر م -

هست. بعدشم ما االن  زینگران نباش نگهبان ها حواس شون به همه چ ن،یدل رامت زیعز  -

ها هم حواس شون به ما هست؛  سیمطمئن باش که پل م؛یهست رانیا یبر یعضو گروه سا

 .یمخصوصا به تو که نابغه و افتخار کشور 

 بگذرونه! ریبگم واال خدا بخ یچ -

 گذرونه خانومم. یم-

شام.  یکردن، همه رو صدا زدن برا یو خودشون رو خال دنیرقص یلیجوون ها خ نکهیبعد از ا    

شده بود. همه  دهیچ بایز  یرنگارنگ، با مدل ها یغذا ها یلبزرگ کنار باغ که ک یلیخ زیم هی

 یو م ستادیا یهر جا دوست داشت م یداشتن، هر ک یرفتن غذا برم یم یکی یکیمهمون ها 

قاشق من  هی. دنیجلومون گذاشتند. انواع غذا ها رو روش چ زیم هیهم  نیمن و رامت یخورد. برا

مزخرف  یکار ها نیذاشت دهن من. هوف با ا یقاشق م هیهم  نیرامت ن،یذاشتم دهن رامت یم

خرده  هیرو جمع کردن. بعد شام هم  زی. ممیگفت، غذا مون رو خورد یبردار م لمیف نیکه ا

 یها لیهمه مهمون ها رفتن و فام یاومدن. وقت یم یخداحافظ یها برا نکم کم مهمو دن؛یرقص

. اونا هم دنبال ما اومون انگار که ما میشد نیسوار ماش ی. همگمیموندن، بلند شد کیدرجه 

 .میخونه شد هیو راه مشونیچوندیدردسر پ یما. خالصه با کل یو اونا جوجه ها میننه بابا شون

 خانومم. میدی: رس نیرامت    

طبقه چهارم واحد رو به رو.  میو رفت میشدم و در رو براش باز کردم. سوار آسانسور شد دایپ    

 زشته! منم گفتم : ن،یهم گفت بذارم زم یکردم هر چجلو در خونه، بغلش 

 زنم رو بغل کردم. هیمگه چ -    

و گذاشتمش رو تخت.  میتو در رو بستم. به سمت اتاق رفت میبا زحمت در رو باز کردم. رفت    

 خودمم افتادم روش.

 " نی" نازن    
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 نی. چشماش برونیخواد بزنه ب یقلبم م اد؛یز  جانیاز ه ای ادهیدونم از استرس ز  ینم    

و بوسه زد. بعد از روم بلند شد، کنار  میشونیلباشو گذاشت رو پ هویلبام و چشام در گردشه. 

 تخت نشست فکر کنم از چشمام خوند که استرس دارم. منم پاشدم نشستم و نگاهش کردم.

 " نی"رامت    

 سرم رو بلند کردم. تو چشماش نگاه کردم.    

 ؟یترسیاز من م ؟یهست یمن نگران چ ین تمام زندگعشق م -    

 ازت بترسم؟ یچ ینه برا -    

 ؟یشد ینطور یپس چرا ا -    

 دونم به خدا. یخودمم نم -    

 نگفتم. یا گهید زیانداختم و چ نییسرم رو پا    

 " نی"رامت    

 تو بغلم. آروم کنار گوشش گفتم : دمشیجلو رفتم و کش    

 نترس، باشه؟ یچیاز ه-    

 باشه. -    

 یلیما خ میشد گهی. االن دمیشب لذت بخش رو کنار هم تجربه کرد هیباشه من،  نیو با هم    

گاه باشه. صبح که  هیعشقت کنارت باشه و با بودنش بهت آرامش بده. برات تک هیحسه خوب

 چشمام رو باز کردم، هنوز خواب بود. آروم کنار گوشش گفتم :

 دوستت دارم. یلیخ یدون یم-    

سفت دستش رو دورم حلقه کرد و من رو به خودش  هویباشه،  داریانتظار نداشتم ب    

 چسبوند.
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 خورمتا. یباش... بازم م یمنم دوستت دارم خانوم خانوما. کم خوردن -    

 خنده! ریهم زد ز  نیشدم لبو سرخه سرخ رامت یگیمن رو م    

 من. هی: اخ من قربونت برم لپ گل نیرامت    

 بوس محکم از لپم گرفت از جا پاشد. هی    

 : خانوممنیرامت    

 جونم؟ -

 زد و گفت: طونیلبخند ش هی

 حموم! میپاشو بر  -

 از اون اصرار که به زور من رو همراه خودش برد. ام،یمن انکار که نم از

*** 

تو آشپزخونه داشت  نی. رامترونیب کردم، رفتم سشیرو با سشوار خشک کردم. گ موهام

 کرد. تو اشپزخونه رفتم. یصبحونه آماده م

 دارم من! ییکد بانو یبه به چه آقا -

 چه کردم. نیبب نیبش ایخانومم... ب دییبفرما -

 میتون یهمه رو که نم نیا یهست وا یتخم مرغ همه چ ریانواع و اقسام کره و مربا، پن -

 .میبخور 

 بردار. یهر کدوم رو که دوست دار  -

 .نیر یش ییبا چا ییگردو ریاوم. من پن -

 ونیز یتلو یتو سالن روبه رو می. رفتمی. ظرف ها رو شستمیرو جمع کرد زیصبحونه با هم م بعد

سرم رو گذاشته بودم رو  م؛یقشنگ گذاشت. باهم نگاه کرد یلیخ لمیف هی نیرامت م؛ینشست
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باهم ازدواج  یشونش و اون هم دستش رو دورم حلقه کرده بود. باالخره بعد از دوماه سخت

 هیانشالله که  نمیکرد. من عاشق رامت یکار  شهینم گهید یسوزه ول یم ریام یا. دلم بر میکرد

بمونم. واال مجرد  خوامیبشه. همتا هم که گفت من تا آخر عمرم م ریام بیدختر خوب هم نص

خوشبختن.  یلیازدواج کرد، االن بارداره خ نی. هما هم که با حسگهینم یک چیرو به ه لشیدل

کرد باهاشون در ارتباط  کاریبابام چ دمیهم که از اون روز من فهم باباخوشحالم براشون مامان 

 یکی. منم دست از خالف برداشتم و االن میکرد یآشت نیکه با اصرار رامت مینبودم تا شبه عروس

برام دعوت نامه  یخارج یکه از کشور ها یو هر چ رانیهکر ها هستم تو ا نیاز بزرگ تر 

 هیدخ هیکنم، من  یو به کشورم خدمت م میرانیا هینرفتم. من  کنمفرستادن که برم براشون کار 

 نابغه ام.

 خانومم؟ یکن یفکر م ی: به چنیرامت

 ... از اولش تا االن خوشحالم که باهات آشنا شدم.نمویبه زندگ -

 چشماش نگاه کردم. تو

 دختر. وونتمید -

 قلبش رو گوش کردم. یصدا نش،یرو گذاشتم رو س سرم

 بمون! شمیپ شهیهم نیرامت -

 نابغه من؟ هیخانوم خوشگل مثل تو رو ول کرد، دخ هی شهیدلم، مگه م زیهستم عز  شهیهم -

*** 

که خواسته  تونیتو زندگ ادینفر م هی یروز  هیآخر  د؛یکه عاشق نش دیچقدرم سر سخت باش هر

 ! اتونیهمه دن شهیناخواسته م ای

 

 /http://www.forum.1roman.ir/threads/2654: پیتا منبع
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 رمان مرجع رمان کی

ان ها و که رم دیخواه یو م دیهست سندهینو ایو  دیبا ما هست یبه همکار  لیکه ما یدرصورت

ما مراجعه  تیبه وب سا دیتوان یساخته و منتشر شوند م لیدر قالب نرم افزار موبا تانیشعر ها

 .دیر یکرده و با ما تماس بگ
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