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گذر از فردارمان   نجوای دل رمان    

 

 درخشش ماه در سایه انتقامرمان 

ی  داستتتتتتان بتر متت ار  ترده 
دراماتیتک زن گی دختری به  
نام هلن است  که در میتیر  
فرار از مشتووری  و رستی ن  

دغت غته و آرام   بته زنت گی بی
ی  ی رابطته چتاهتهستتتیتاه بته

 نوتانی بتا مرد اتذابی  رتتا   
ی شتتتود کته اتاشتتتقتانتهمی

هطیف و نتابی را برایش رم   
زنتت  امتتا شتتتوتر  مترار  متی

نییتت  به رایتی مجاهی به  
 .اشق ده 

بتته ختواستتتت  ختود  نتبتود   
اشتتقی که نجوا را به موشتتو  
شتتتبیته نکرد  مبت ل بته خود  او 
کرد  به خواستت  خود  نبود  
گر از زمتانی کته یتافیته یتاری

استت   نجوا بود و صتترل فو  
در ضتمیر  رخنه   خواستتنی که
نجواهتایی کته در تتار کرده بود  

و  ود واود  اجین بودنت   و 
یال با بازگشتت  محم   ا از 

هتا و همنشتتتینی اقت  و ستتتال
اییتتتاز  زمتان اروو نجواهتا 

 .رس  فرا می

دختری اتا متانت ه در تتاریتک و روشتتتن 
روزهای گذشتتته و گ  شتت ه در دهتن ی  

بنت  هتا بنت آغو  متادری کته ستتتتال
َرخ ختتورده واتتود  از  درد دوری تتتَ

گتذرد و  هتا در  ی ه  میستتتال. استتت 
ستترنوشتت  واهه به واهه به ه  دوخته 

لی از ترزمی ستازد  هایش میشتود و  ل
هتتا یتتک منجی  در کتتاهبتت  نتتافراتتامی

خیزد و یک  یون  اب ی در بحبویه برمی
دوان   دهباخت ی که توارضتا  ریشته می

در  ا نقا  یک شتورشتی تنی ه شت ه 
   یتک خوا  آشتتتفتته  کته استتت   اون

شتتود  انون   چکه آه میانجام چکهستتر 
ای کتته نهتن تتمتتام  تتا تا کشتتتیتت ه

های یک انتخا  اس   انتخا   ناخوشی
 .آرامش  نخیتین ن اه

 دانلود دانلود دانلود
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 اول رمان خانوم خالفکار من فصل 

 (ی)آصف ینا،ریحانه:مبگانسند نوی

 یسی: عاشقانه پلژانر 

 

₍﷽₎ 

َو اْلحَ  اّلله  ومه اْلقَ  ی  اَل ِإَلَه ِإالَّ هه هه َما فِ  ی  هه ِسَنٌه َو اَل َنْوٌم لَّ ذه َماَواِت َوَما  یاَل َتْأخه السَّ
ذِ  یفِ  ْم َو  ْیِدیِهمْ أَ  ْیَن َما بَ  َیْعَلمه ِعْنَدهه ِإالَّ ِبِإْذِنِه  َیْشَفعه  یاأَلْرِض َمن َذا الَّ َوَما َخْلَفهه
وَن اَل  ِحیطه ْرِس  ْیء  ِبَش  یه ْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاء َوِسَع که هه مِّ َماَواِت َو اأَلْرَض َو اَل  ی  السَّ
هه ۆ یَ  َو اْلَعلِ  ﷽هوده َما َو هه هه  یمه اْلَعِظ  ی  ِحْفظه

بَ  ینِ الدِّ  یِإْکَراَه فِ  الَ  َن َقد تَّ ْشده ِمَن اْلغَ  یَّ رْ َفَمْن  یِّ الر  وِت َو  َیْکفه اغه  ِباّللِ  ﷽ِْمنۆ یه ِبالطَّ
ْثقَ  ْرَوِه اْلوه  یمٌ َعلِ  یٌع اَل انِفَصاَم َلَها َواّلله َسمِ  یَ َفَقِد اْسَتْمَسَک ِباْلعه

ذِ  ی  َولِ  اّلله  وْا  یَن الَّ مآَمنه هه ْخِرجه َماِت ِإلَ  یه له َن الظ  ذِ  یمِّ ِر َوالَّ وه وْا َأْولِ   یَن الن  مه ۆ َیآَکَفره  ﷽ههه
وته  اغه مالطَّ وَنهه ْخِرجه وِر ِإلَ  یه َن الن  ْم فِ  یمِّ اِر هه ْوَلِئَک َأْصَحابه النَّ َماِت أه له  یَهاالظ 
وَن   َخاِلده

**** 

 ~ 

 

 داره یادز یباال و بلند زندگی
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باشه که قدم به قدمت همراهت  یکیناهموار  یرهایمس ینتو ا ینکها ولی 
 یکنهاسون تر م یشوباشه دشوار

 یک ،درسته که ما از  یکرد  عوض یکه بااومدنت نگاه منو به زندگ   تویی
 یستیمجنس ن

رو پشت  یادیز یها یسخت  یدبا یبه هرخوشبخت  یدنرس یبرا ولی
 سرگذاشت

 یکیمون یدبه هم با یدنرس یکه برا  یمهست یهمانند دوخط مواز ما
 !رو عوض کنه یرشمس

 تو؟یامن؟

 یشودممکن م یندست در دستم بگذار که باعشق هرناممک بیا

 "یحانه، ر ینامب"

 

 

 

 !توجه

 "15است "+ یسن یتمحدود یرمان دارا این
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 ینااو# 

که با تمام وقاحت تو صورتم دوخته بود   یحشکر   یبه چشما باعصبانیت
 ینداختزمان معامله رو عقب م یسه روز بود که ه  ینگاه کردم مردک عوض
فقط نصف  یستصل نشما ا یها یقهعت یگهم ییاالنم بعد سه روز با پرو

 یبج یهاسلحمو از تو یحرفه ا یلیحرکت خ یهتو یدمپول و بهتون م
حرکت من افرادش به  ینو به سمت سرش نشونه گرفتم با ا وردمشلوارم درا
 که بلند داد زدم  یدندسمتم دو

گلوله   یهبه اون توله سگات بگو از از جاشون تکون نخورن وگرنه _
 یکنم.میکنمحم

 یشات یپشورف افرداش گرفت و همونطور که پشو به طخونسرد دست خیلی
 گفت  یزدم

پس  یمحرفه ا یلیخ یاصل و تقلب یصتشخ یهمن تو یدونیتو که م ینااو+
 یکرد  یکار  ینچرا همچ

 یشناسنو منو م یکننکه بامن معامله م  ییادما یببند دهنتو همه _
کر جنساش اصله مردک ف یو همه  یستن ینکارااهل ا یناکه او  یدوننم
 ...منو با حرفات گولـ یتونیم ییکنم

 .اومد یسپل یر اژ یتموم نشده بود که صدا حرفم

 ! لعنتی

 یمفرار کن ینجازودتر از ا یهرچ  باید
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 !یعسر  یرونب ینهمه بر  یعگفتم: سر   یادبه افرادم با فر  رو 

:چرا ماتت برده یدمداد کش یکردبه من نگاه م یبه کامران که با دستپاچگ  رو
 .یمبر  ینهارو بردار هقیعت یع ؟ سر 

به  یو با ون خصوص یماون کارگاه که قرار مالقاتمون بود فرار کرد یدر پشت  از 
 .یمطرف عمارت حرکت کرد

،  یکهغر زدم:مرت یدههم کش یتو یدادم و با اخما یرونحبس شدمو ب نفس
 . یستن یممن حالبرداره ، فکر کرده  یمتمنو خر کنه جنسارو نصف ق یخادم

 .لبام شکل گرفت یور  پوزخندی

**** 

 یتو یشهمشروب ش یشهتکون دادمش یزموپشت م یکه صندل  درحالی
 .شدم یرهدستم خ

 !داشتم یبیسرنوشت عج چه

 .بود یقهکار مواد و عت  یتو پدرم

مرد  یهمنو مثل  یکردم یسع یشهنداشت منم تک فرزند بودم ، هم پسری
 .فرق دارم تشیامن با ذهن یکردبا خودش فکر نم یچوقته یارهبار ب

، به  یدیمرس ینجامواد شروع کردم تا به ا یبا خرده فروش یسالگ  16سن  از 
 یستادهتک دخترش اونجا وا ینهارزو داشت بب یشهکه پدرم هم  یگاهیجا
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از  یکی، االن  ینااو یعنیدخترش ،  یددست اخر کشته شد و ند یول 
 .شده یانهرممواد فروش خاو ینبزرگتر 

 ؟ یمتبه چه ق ولی

 .لذت بخش بود یباکننده بود و تقر   تهخس

 .به در زد و اومد داخل یتقه ا کامران

قولمون سرجاشه که !  یبه من کرد و گفت : معامله صورت نگرفت ول نگاهی
 درسته ؟

 ?یکنار پنجره و گفتم: چه قول  رفتم

 یناااو+

چشماشو به  یشمارش گر کامران نگاهمو بهش دوختم که با ناراحت  باصدای
 وخته بودصورتم د

 یمصحبت کن یعروس یخمعامله راجب تار ینقرار بود بعد ا+

خشم در ظاهرم فقط مشت شدن  ینشد و نشونه ا یز بدنم از خشم لبر  تمام
  دستام بود

 یمصحبت کن یعروس یخمن نگفته بودم راجب تار+

 ادامه دادم یرفتمارومم به سمتش م یکه با قدم ها  همونطور 

که من از   یدونیم یدونی،توخوب م یلیو خمن یزندگ  یتکامران تو وضع+
 یهمن به  یهازدواج متنفرم تنها وارث پدرم منمم خوب به من نگاه کن کجا
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 یسرفکندگ  یهما یخواددارم دلم نم یبزرگ تر  یتمسئول یخوره؟مندختر م 
 پدرم بشم

 دستاش کرد یر پر کرد و بازوهامو اس ینمونومونده ب یند قدم باق چ کامران

 ینهمها یستن ی؟بسباش یتاهم یب  یتبه خودت و زندگ یخوایم یتاک _
 یدی؟باند کش ینا ینگهدار یکه برا  یعذاب 

در ساکت شدم و از  یصدا یدنلبهامو بازکردم که جوابشو بدم که باشن 
 خودم گفتمسرد مخصوص  یکامران فاصله گرفتم با صدا

 تو یاب+

 یدمو غر بود اخمام درهم شد  یموریمنو ت ینکه رابط ب  یر سم بااومدن

 میخای؟؟؟ینجاچیا+

تو که اون  یداده ول یلتچرت و پرت تحو یکل  یموریت یدونمم ینااو_
االن  یول یرهپول دادن جونش درم یکه برا  یشناسیخوب م یوعوض یسخس

معامله دوباره جوش  یخوادو م یمونهمنو فرستاده که بگم از حرفاش پش
 بخوره

 نگاهش کردم یقیپوزخندعم با

تهمت متقلب  یناکه به او  یو به اون پدرسگ بگو کسل بر باط یالخ یزه _
 یزنهبودن م

 نذاش حرفمو کامل بگم و با عجله ادامه داد سمیر 
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 یموریت یرینم یرانو از ا یندا پرواز دارشما فر  یبهتره االن غرور و کنار بزار+ 
 یقهشمام بهتره که از شره اون عت یگفت حاضره دوبرابر پولو بهتون بده برا

 یسها براتون راحت ن یقهوگرنه پرواز فردا با وجود اون عت ینت شها راح

 ... دوختم و به فکر فرورفتم یرونبه ب نگاهمو

  کنم؟  یکار چ یدبا یعنی

طرف سفرم به المان که  یهکه ب کامران دادم از   یقانه اطرف قول احم یه از 
 .دارم یمعامله بزرگ 

 .یخورهبه دردم م ییلدست به سر کنم ، وجودش خ یکمکامران و   باید

 !از من نداره یدست کم هوشش

انگ  یزارمنم یخب ، فقط بخاطر سفرم ، ول یلهکردم و گفتم:خ  یر به سم رو
 یبکنه خونش پا یکار  ینمن بزنه چون اگه همچ یبودن به جنسا یتقلب

 .کشتنش برام مثل اب خوردنه  یدونیخودشه ، خودت که م

 .رو گفتقرار فردا ییاتتکون داد و جز  یسر  سمیر 

 یدمواقعا کار درست و دارم انجام م یاباغ عمارتم نگاه کردم و فکر کردم ا به
 ؟

**** 

 .الدنگ شدم یموریهت ینبود که االف ا یربع یه تقریبا

 .یادکجا هست که سر قرار نم  یسخر معلوم ن مرتیکه
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 .یدهبو م یهقض ینا یجا یه 

 .یکردپشت تلفن صحبت م یموریبا ت یبه طرز مشکوک  سمیر 

باهاش  یرمپشت دره من م یموریبه خدم اومدم:خانوم ... ت یر سم یصدا با
 .صحبت کنم

 .یرونتکون دادم و از در رفت ب یشک سر  با

 یسبلند شد: شما در محاصره پل ینفر  یه ینگذشته بود که صدا یقهدق چند
 ی، فکر کار احمقانه ا یرونب یاینرو سرتون و ب ین، دستاتونو بزار ینقرار گرفت

 .یمدار یک سرتون نزنه ما اجازه شله ب

 !لعنت

 .نقشه بود یه همش

 .یعوض یزارمزندت نم یارمب یرتگ  تیموری

 .به چاک یمبزن یدبا ینزود باش+

 یمقا یوار د یهو پشت  یدنتر از همه راه افتادم و شروع کردم به دو عقب
 .شدم

کنار   یمردونه ا یحس کردم و در اخر صدا یقمشق یاسلحه رو رو سردی
 .دستتام ببر باال سرت یادلند شد:اسلحتو رد کن بگوشم ب
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مشت  یهو اروم برگشتم طرفش و خواستم  یدمهم ساب یو رو دندونام 
رنگش به  یعسل یه صورتش کنم که مچمو تو هوا گرفت و با چشماحوال

 چشام نگاه کرد

 .دستمو با قدرت فشار داد که اسلحه از دستم افتاد مچ

 .دمگلوم خفه کر   یتو صدامو

بود به ما  یدهسروان که خانوم بود و تازه رس یهزد و رو به  پوزخندی
 .ینتو ماش ینشگفت:ببر 

 ... ینسروان رفتم تو ماش نفرت زل زدم بهش و همراه با

مهم نبود که گرفتنم چون خوشبختانه کامران در رفته بود فقط منو و  برام
چون کامران  شیستمهم ن یادگرفته بودن که خب ز  یگاردارواز باد یکی

دست به سر  یساروتااون موقع پل یدبده فقط با یمفرار یتونهکارشو بلده و م
شد که با نفرت  یرهخ یرنگ  یعسل یبه چشما ینهاز تو ا یمکنم نگاه وحش

 یچکرد...بدون ه  یر بود که منو دستگ یبهم چشم دوخته بود همون  یقیعم
 فرورفتم نگاه کردم و به فکر  یروناز پنجره به ب یعکس العمل

*********** 

 یتونینم یشمکه هم  یبینیم یناکلورانسیخانم او یمتبالخره گرفت+
 ی؟بزن  یحرف  یخوای...نمیفرارکن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یجوگندم یبگم فقط نگاهمو توصورتش چرخوندم موها یزیچ ینکها بدون 
بهش  یچرخیدکه توصورتش م  یمشک  یبا چشما یدهکش  یو ابروها

 داشته باشه 50یخوردم

 یسرگردطاهر +

 بله قربان_

ار به تو درضمن واقعا بهت افتخ یسپرشحرف بزنه م یخوادنم ینکهمثل ا+
 یکرد  یبزرگ  یلیکار خ  یکنمم

 ممنونم قربان_

 ببرش+

همون مرد نشسته  یبود رو به رو یو خاکستر  یاتاق که ست مشک  تویه
 ینشبه کارت رو س یکردداشت به چشمام نگاه م یقعم یلیبودم و اونم خ
خودش  یالکه به خ  یهمون چشم عسل یام طاهر نگاه کردم برس

 یرکنهمنوتونست دستگ

 یرینم یرونب ینجااز ا یکه تاحرف نزن   یدونیم+

 ینطور دادم هم یحپس ترج یکردناتاق داشتن صدامونو ضبط م یرونب از 
 ... که بخوان منو سوال و جواب کنن  یستنن یسکوتمو حفظ کنم اونادرحد

### 

 برسام
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یمو تونست یدیمفمون رسمت و تالش ب هدبعد دو ماه زح بالخره 
 .یرمشونبگ

 یز و پشت م یکلورانس  یناکه بالخره او  یکشیدمرو م صحنه ینانتظار ا چقد
 .ینمبب ییبازجو

 .منو کشته بود یاز همکارا یلیخ اون

 .نداشت یر هوش و ذکاوتش نذ یدختر بود ول ینکها با

 .یرمو ازش بگکشته شدم  یکه انتقام تک تک همکارا  یدرس یروز بلخره

نشستم و گفتم:خودت  ییبازجو یز پشت م یصندل یگرفتم و رو  یز از م تکیمو
مطمعن باش دوباره  ی، اگرم فرار کن یندار یراه فرار یچکه ه  یدونیم

پس بهتره همه  یاز دست قانون فرار کن یتونینم یچوقت، ه یشیم یر دستگ
 .یاعتراف کن یوچ

 .ردچشمام نگاه کو برنده به  یز زد و ت یصدادار پوزخند

رورت ترک خورده که به طرفش خم شدم:غ یز م یازش گرفتم و رو نگاهمو
 ؟ یگرفت   یهمون اللمون  ی؟ برا یزیم ینپشت ا

 .زدم نیشخندی

و مراسم  یکنهم یکمت یکهداره با چشماش ت ینمبب یتونستموضوح م به
 !ختممو هم گرفته
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 حرفشوباز  یحرف بزنه ول یخواستم یمنقبض شده بود و ه  فکش 
 .یخوردم

هست  ینرمت انقد سنگبازم ج یول یکنینم یخب ، تو با ما همکار یلهخ -
 .یکه اعدام بش

انتقالش به زندان و  یبرداشتم و بدون توجه بهش رفتم تا کارا پروندمو
 .انجام بدم

 .تو اتاقم و در و بستم رفتم

 ینهمها یتونهدختر چطور م یهفکر کردم که  ینگذاشتم و به ا  یزمم یرو سرمو
 .خالف انجام بده

که بخاطر پول و لذت دست به کشتن   یخورهو ادماش بهم م یادن یناز ا حالم
 ... یزننگناه م  یب  یادما

### 

 اوینا

 ینندادگاه تا بب یفرستنمفردا صبح م ینکهمثل ا یکردنکه صحبت م  اونجوری
که چقد دلم   یدرست بکشه وا ینقشه  یهفقط کامران  یدوارمام یهحکمم چ

و تموم کنم،  یلعنت  یموریت کار اون  یرونب یامقبرستون ب یناز ا یخوادم
 شستمگوشش ن  یهبود  یکه انفراد  یک بازداشتگاه کوچ یهمنتقلم کردن به 
آلمان  یهتو یدکه با  ییبه مغزم استراحت بدم و به کارا یکمچشمامو بستم تا
 انجام بدم فکر کنم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 *** 

 یهکه تو  یم که بانور وحشتناک بازشدن قفل در چشمامو باز کرد باصدای
 دستمو حاله چشمام کردم یسر  یدصورتم تاب

تموم  یهجزا ینکهبفرستنت داداگاه بالخره وقت ا یخوانم یابیرون:بسرباز
 یدهرس ینیکاراتو بب

زدم  یالیشخوشخ یندلم به ا یهتو ینذاشتم و فقط پوزخند محلش
وسط سالن  ندیکشومنو همراه خودش م یزدکه دستمو دستبند م  ینطور هم

 ینا یکردخورد که بازم داشت با تمسخر و نفرت نگاهم م یچشمم به طاهر 
 ینگاها عادت داشتم از همون موقع ینبه ا ینگاها برام مهم نبود من از بچگ 

رفتن به مجالس  یدادن. بجا یادمبا تفنگ و  یکشل یعروسک باز یکه بجا
 یشدمقاچاقش م یدخترونه مجبور به رفتن همراه پدرم موقع معامله ها

که   یبه جرم ینمکه وادارم کردن جون دادن مادرمو با چشمام بب  یزمان 
رحمانه کشته شد  یب  یزن نمونه بود ول یهبود و... مادرمن  یسپل یهپدرش 

به  یهکه بق  یستبرام مهم ن ی؟قصه باش ی یهداره ادم خوب فایدهپس چه 
و  یزاییچه چ تممن در گذش یدونناونا نم یکننبه من نگاه م یچه چشم

 ...تجربه کردم

از فکراومدم  یزدحرف م یبردکه منو م  یسرهنگ که داشت با سرباز یصدا با
 و بهشون نگاه کردم یرونب

  یکننشمارو تا داداگاه ساپورت م یتیمامن یها یرویمراقبش باش ن+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 من نگاه کرد و ادامه داد به 

 یاگه اتفاق  داشته باشن یدست کم گرفتش ممکنه نقشه ا یداصال نبا+
 و تو یدونممن م یوفتهب

 چشم قربان حواسم هست_

نفر سرباز مسلح داخل 5از راننده درکل یر که به غ  یمنشست یاهون س یه داخل
بتونن البته که کامران به خاطر  یدوارمون بودن کارشون سخت شده ام

 ...یکنهم یعالقش به من هرکار

 .... 

 . تفنگ بلند شد یاپیپ یکشل یصدا یهو

 ینب ماش یکردنم یدو طرف ون و محاصره کرده بودن و سع ینتا ماش دو
 .بکوبن

مخصوص خودش با  یلون و گرفت و کامران با همون استا یجلو ینماش یه
 .یستادون وا یو جلو یروناسلحه اومد ب

 .کردم  ییدشزدم و با سر تا یمغرورانه ا لبخند

 .کردن  یر چند تا نگهبان و دستگاون  افرادم

 .د و از دور مچم باز کردتبندس کامران

 .درد گرفته بود مچم

 .گفتم:کارت خوب بود  یلبخند یمچهنوازش کردم و با ن مچمو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ؟ یمزد و گفت:نگهبانارو بکش یبزرگ  لبخند 

 .بهشون کردم نگاهی

 ! کردم  یرشوننه انگار که اصن دستگ انگار 

 .نداشت اصال یتاهم براشون

 .برن یناوم ... ولشون کن -

 یب چشما یشدم که سرهنگ منو سپرد دستش ، نگاه  یکسهمون   نزدیک
منو  یتونهنم یگهد یچوقتمصممش کردم و گفتم:به سرگردتون بگو ... ه

 .کنه  یر که بخاد منو دستگ  یستن یدر حد ینی،  یرهبگ

 .زدم یغضب نگاهم کرد که پوزخند با

کرد که اسلحه هاشونو   یو کامران هم اشاره ا ینموناشافتادم سمت م راه
 .و ولشون کنن یرنگب

 .نشست ینسرم تو ماش پشت

 .یمبود ینبودن و ما دو تا تنها تو ماش یناماش یهبق یافراد تو بقیه

 یطتو شرا یدونمنگذشته بود که کامران گفت:م یناز راه افتادن ماش مدتی
 ... یستیمن یخوب 

بگه پس گفتم:االن  یخوادم یچ  یدونستمکنه چون م  یلحرفشو تکم نذاشتم
 .یکنیمعمارت صحبت م یمرفت خستم ،

 .ادامه داد یشنگاهم کرد و به رانندگ کالفه



  

 
18 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 **** 

 برسام#

فرار  ینگفتم:چطور گذاشت  یبلند یادو با فر  یدمکوب  یز م یمحکم رو مشتمو
 .دختر بود چطور فرار کرد یهکنه؟ اون فقط 

 .منفجر شم هر لحظه ممکن بود سکته کنم یخاستمم یتعصبان از 

ن گفت:خب ... خب قربان مارو محاصره کردن ، ن و مبا م یکالل  سروان
 .مسلح بودن

 .یگفتمو ناسزا م یزدملب غر م یر و ز یکشیدمموهام م یدستامو تو کالفه

 یچوقت، ه یگیرمت:بالخره ممحوطه پاسگاه نگاه کردم و زمزمه کردم به
 ... یچوقت... ه یدر بر  یاز دست برسام طاهر  یتونینم

  ت دفتر پاشدمو رفتم به سم سریع

 یجاون دخترفرارکنه به ه یدموجه اجازه نم یچمن به ه سرهنگ
اول ظاهر آشفتمو مرتب کردم و چندتا نفس  یدمدفتر که رس یوجه...جلو

درو باز کردم و اروم رفتم داخل  سرهنگ یبعد در زدم باصدا یدمکش  یقعم
 یعنگاهش که من خورد سر  یزدماتاق قدم م یهسرهنگ داشت اشفته تو

 و گفتم ذاشتمگ  ینظام احترام

 یخواینافتاده حاال م یمشخصه که بهتون خبردادن چه اتفاق  یتوناز اشفتگ+
 یکارکنین؟چ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 اومد جلوم واستاد و گفت سرهنگ 

 یمانبه خودت و کارت ا یلیو من خ یخوب من یروهایاز ن یکیبرسام تو_
 بفهمه یدنبا یبهت بگم که کس یزیچ یه یخوامدارم م

 گفتم  یع ران شدم سر درهم شد و نگ اخمام

 شده؟ یزیچ+

 که اونا قصد فراردارن  یدونستیممااز قبل م_

خبر داشتم پس چرا جلوشون و  یچ  یعنیحرف شوک زده شدم  بااین
 اخرمو بلند گفتم ین؟جملهنگرفت

با اعدام اون دختربازم اون گروه ازهم  یخواستیمنم ینارومافقط او چون+
حساب شده  ینقشه  یهبا یدمابا ادیدو به کارخودش ادامه م یشدنم یدهپاش

مردم ما  یبرا ی,تک تک افراد اون باند خطربزرگ یریمکل اون باندو بگ
 یشهمحسوب م

واقعا  یزاییشمچ یهشده بودم البته خب  یجگ  یسرهنگ حساب  باحرفای
 یسشوننه فقط رئ یخوایمدرست بود ما کل اون باند و م

 یکارکنین؟چ یخواینحاالم+

 گذاشت و گفتنم  شو یدستشو رو سرهنگ

 یبرات دارم سرگردطاهر  یزحمت  یه_

**** 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینااو# 

 یدبا یمبه سمت اتاقم رفتم وقت نداشت یع سر  یدیمبه عمارت رس وقتی
فعال اون مهم نبودش داخل  یول یادکامرانم دنبالم م  یدیدمم یرفتیمم ینجاازا

 نبود برگشتم سمت کامران و گفتم یعمارت کس

 کجان؟  یهبق+

 یکردفرار مارو سخت ترم ینجان بودنشون اهمه رفتن آلما_

تکون دادم خوبه که کامران بود چندقدم برداشتم که برم داخل اتاقم  سری
 یستادمکامران وا  یکه باصدا

 ینااو+

 بله_

و شوک  یدمبازوهاش د ینب یرشدهکامل برنگشته بودم که خودمو اس  هنوز 
چشماش  یهتو یشدزده سرمو باالگرفتم و توچشماش نگاه کردم باورم نم

 ش نگاهم بهشون افتاداشک جمع شده بود با باز شدن لبا

 ینکه من توا  یزییازدستت بدم توهمه چ ینکهازا یدمچقدرترس یدونینم+
  یامیخوامدن

 گرفت تکون داد  بازوهامو

 ... یز همه چ ینااو یفهمیم+

 .به کارام برسم یدو گفتم:با یرونکردم و از بغلش اومدم ب  یفیظر  اخم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .شد ینگغم چهرش 

 یه؟فه گفتم:باز چبرم که مچ دستمو گرفت ، کال خواستم

 یدینم یت؟ چرا به من اهم ینااو یکنیگفت:چرا انقد سرد رفتار م  یدلخور با
 یفهمی؟؟؟چرا نم ینااو یخوامت؟ من م

و  یرونب یدمسرد و خشکمو ازش گرفتم و مچ دستمو از دستش کش نگاه
ندارم ،  یکار  یچبه ه یمندم تصممعامله کالنمو انجام  ینگفتم:من تا ا

 .کامران  یدرک کن یدوارمام

 .شده بود یو عصب کالفه

 یگهد ی؟منموضوع نگاه کن ینبه ا یجد یخوایم یگفت:ک   یتعصبان با
انجام  یخوایکه م  ی، هر معامله ا یندازیجونت و به خطر م ینمبب یتونمنم
فکر کردن به  یاز ذره ا یغدر یول یدر موردش فکر کن یدیبه من قول م یبد

من  دمهمه ا ینا ینندارم ؟ ب یتاهم ی؟ چرا من برات ذره ا یناا اومن ، چر 
 !ارزش ندارم؟ ینابرات اندازه ا

 .شده بودم کالفه

 .به ازدواج فک کنم یتونممن حاال حاال ها نم یبهش ول یدادمم حق

 یخواستممن نم یو جذاب بود ول یپنداشت ، خوش ت یرادیا یچه کامران
 .ج کنمازدوا

 .رفته یدمدم دخودم که اوم به
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .سفر به المان یو رفتم تا به کارام برسم برا یدمکش  پوفی 

 !ارزش داره یشتر سفر از جونمم ب این

 ... یشتر ب خیلی

**** 

 .شدم یمشخص یمایکامران وارد هواپ  با

 .شده ینباهام سرسنگ یکم یکنمم حس

 .بخاطر اون روز ناراحته قطعا

که بخوام به ازدواج فکر   یستمن یطین تو شرام ، مندار  یریمن تقص ولی
 .کنم

بود و اخماش  یو به کامران نگاه کردم که غرق در گوش یدمسر کش ابمیومو
 .توهم بود

 ؟ یگفتم: ناراحت   یازش گرفتم و با سرد نگاهمو

 .یستمهم ن+ 

 .یپرسیدماگه نبود نم -

 .یندون پس بهتره نداره ،  یتو فرق  ینبودن من قطعا برا یاناراحت بودن + 

 ... زدم و گفتم:باشه پوزخندی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ردمون  یکه قاچاق   یهتا ترک یراناز ا یبه آلمان باهزار بدبخت  یدیمرس بالخره 
 یاومدم آلمان که اونجام کل یمشخص یمایبا هواپ یهکردن بعدم از ترک
 .هوووف میزار نم یرانپامو تو ا یچوقته یگهمعطل شدم، د

باغ  یهپامو تو ینکها عمارتم بردنم به محض اومدن دنبالمون و تا باماشین
خب  یدمد یبو بانظم و ترت یدهدر صف کش یگذاشتم خدمتکارا رو جلو

 یشدمخدمتکارا رد م یکه از جلو  ینطور بودن کامرانه هم یایاز خوب یکی ینما
مرتب  یز داخل عمارتم همه چ یگفتنبهم خوش امد م یشدنوهمشون خم م

باال رفتم که فقط دواتاق  یه د به طبقخودش بو یهبودش و هرکس سرجا
طبقه که من  ینتوا یکس  یخواستبود چون دلم نم یاز اتاقا خال یکیداشت 

که   ییچقد خستم شال و مانتو یدمرفتم تو اتاقم تازه فهم یهستم باشه وقت 
رو تخت لباسامو پرت کردم  وقت بود درش اورده بودمو انداختم یلیخ

 یخواستمفقط م یخواستم االن دلم وان نماتاقم به داخل حموم رفت گوشه
 ...قطرات اب شالق مانند بدنمو نوازش کنند و اروم بشم

 ینشلوارک ج یهاومدمو  یروناز حموم ب یگرفتمدوش م یعسر  یلیخ معموال
 یبه موهام کم یدمکه پشتش از تور بود و پوش  یتنه مشک  یمن یهبا  یمشک 

و بدون  یدمپوش یمومشک یبند یو کفشا یرهموس زدم تاخودش حالت بگ
طرف و  یهتا اتاق داشت سه تاش 6اول  یرفتم طبقه  یینبه طبقه پا یشارا
اتاق سمت راست اتاق کامران بودش بدون  ینرو به روش اول یگ د یهتا هس
بود و چشماشو بسته  یدهتخت خواب یهدر بزنم به داخل اتاق رفتم رو  ینکها

نگام کرد حق داره  ز کرد و با تعجباتاق چشماشو با یهبود که با رفتن من تو
  که به اتاق کامران برم  یادم یشکم پ  یلیمن خ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 افتاده؟ یاتفاق + 

تخت نشستم اونم باهمون تعجبش پاشد و نشست با  یرفتم و لبه  جلو
 یول یارمموردنظرمو به زبون ب یکلمه   یکردمم یگاهش کردم و سعشک ن

مهربون کامران با  خندلب یدنبگم باد یتونسمچون عادت نداشتم بهش نم
 موهام گذاشت و نوازش کرد یهتعجب نگاهش کردم دستشو اروم رو یکم

 ...یزمعز  یستبه تشکرن یازین_

و نگاهمو ازش صورتم افتاده بود پس زدم  یاز موهام ک رو یا دسته
 .یدمدزد

 ی، بهتره بر  یکم لبخندش محو شد و گفت:فک کنم خسته باش  کم
 .یاستراحت کن

 .و چشماشو بست یدتختش دراز کش یحرفش رو نیگفتن ا  بعد

 .یرونحرف رفتم ب یکنار تختش بلند شدم و ب   از 

 ... میترسیدم

 !جالبه خیلی

 !که کامران به من داشت  یاز عشق  میترسیدم

 !هم کار دست خودش بده هم دست من میترسیدم

 ... و روونه اتاقم شدم یدمکش  یکالفه ا  پوف

**** 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

باند من به  یبودمش ول یدهبودم ک تا حاال ند یهتل منتظر کس یالب  تویه 
 .اون بسته بود یامضا

 .یپاشیممعامله اگه جوش نخوره قطعا از هم م این

واس همون با  یدونستکامران خوب م  ینوو ا یومدبدم م یاز معطل چقدر 
بخاطر  یول یمنتظر بش یادچقدر بدت م یدونمگوشم گفت:م  یر اضطراب ز

 .طفانگو ل یچیخودت و باندمون ه

 .تکون دادم یهامو نوازش کردم و اروم سر یقهشق 

 یتا یهشته باشه سال دا40یخوردکه بهش م  یپخوشت یلیمردخ یهورود  با
همه از جمله کامران از  یکردنساپورتش م اردمیگباد یابروم باال رفت کل
 .جاشون بلند شدن

 .باال رفته نگاهش کردم یسرجام لم دادم و با ابروها یلکسر من

 کل باند من دستش بود ؟  یک زندگ   یبود همون  نای

 ؟ یرمردپ یه

 .زدم که از چشمش دور نموند نیشخندی

 ...اشنا بود یلیکرد ک برام خ  یو برنده ا یز ت نگاه

دادن بازوم توسط کامران حواسم جمع شد و اروم ازجام بلند شدم  باتکون
 دستشو جلوم دراز کرد و گفت

 دارم؟ یوباچه کس ییهستم افتخاراشنا یِیر ادوارد م+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 دستمو تو دستاش گذاشتم و گفتم اروم 

 یناکلورانسیاو_

فشار محکم داد که اخمام درهم جمع شد دستشو ول کردم کامران  دستمویه
 گفت

 جناب ادوارد ینیدبنش ییدبفرما+

 به من بگو ادوارد یمباشه ماقراره باهم همکاربش یراحت باش کامران هرچ _

 یچرا حس خوب  یدونمروش نشستم نم نگاهش کردم و روبه مشکوک
 نسبت بهش نداشتم

  یارنبکامران بگو دوتاقهوه برامون +

 سمت جلوخم شدم و دستامو توهم گره زدم به

 !ید؟کار بزرگ گروه مارو انتخاب کن  ینا یبرا ینگرفت  یمکه تصم  یشدهچ_

 صورتم اروم گفت یهزد و مثل من به جلو خم شد تو یلبخند کج  ادوارد

 ینکه ا  یهبه خاطرکس یدخوشم اومده شا یلیچرا از گروهتون خ یدونمنم+
 !یکنهم یتگروهو هدا

قبل  یهحرفاچ ینهدفش ازا یدونستمنگاهش کردم نم یزشدهر باچشمای
گذاشت و کنارم نشست   یز جوابشو بدم کامران اومد و قهوه هارو روم ینکها

من هم  ترکرد هم یک و دستشو دور شونه هام انداخت و منو به خودش نزد
 یموارد با تعجب نگاهش کرداد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یم؟راجب معاملمون صحبت کن یستخب بهتر ن+ 

 به حرف کامران بده روبهمن گفت یتیاهم ینکهبدون ا وارداد

  ینازدواج کرد یدونستمنم_

جوابشو بدم کامران  ینکههم به کامران زد قبل ا ینامحسوس یاشاره  و
 کرد گفت  یدست  یشپ

 نامزدشم+

که توچشمام زل زده بود بالحن   ینطور هم یدمادوارد و د وضوح جاخوردن به
 گفت  یاروم یلیخ

 مبارک باشه+

که اروم باشه رو به   ییبا صدا یکردمم یو سع یدمکش  یشونیمبه پ دستی
 یم؟نامزد کرد یکامران بگم:منو تو ک 

 .یادشم نماصال خو یکهمرت ینا یگفت:از نگاها  کامران

 !نکنم یابکنم  یکار ه چاجازه بدم کامران به من بگ نباید

از جشن  یزیک ادوارد بشنوه گفتم:من چ  یاز دورم برداشتم و جور دستاشو
 .یادنم یادم ینامزد

 .بهم دوخت یشوسرجاش خشک شد و نگاه ناراحت و عصب کامران

 .یشدادوارد هر لحظه بزرگ و بزرگتر م پوزخند
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

افتخاره که بود کنار زدم و گفتم:بازم باعث  یختهصورتم ر یک تو  موهایی 
 .یمر کنمن و باندم با شما کا

 .نوازش کرد یششوداد و ته ر یهزد و به مبل تک یبزرگ  لبخند

 .ینباش یاز کارکردن با ما راض یدوارمام -

جشن و در نظر گرفتم  یه یمونبعد یمالقات ها ی، برا ینطورهحتما هم+ 
 .یناخر هفته مهمون من باش یشمخوشحال م

 .دادم یک زدم و او  یلبخند نیمچه

 .سرخ شده کامران نشونه حسادتش نسبت به ادوارد بود قیافه

بگه  یزیکامران چ  ینکهو قبل از ا یمو کالفه به عمارت برگشت خسته
 که؟  یفهمیبرنجونمت! م یهبق یجلو یخوامگفتم:مواظب رفتارات باش ، نم

 .نگاهم کرد یوحرص ییدبهم سا دندوناشو

**** 

 .نگاه کردم ینها یخودم تو به

 یمشک  یافشون و مواج و کفشا یرنگ شب با موها یه یماکس یراهنپ یه
 .یبند

 .پشت در منتظرم بود کامران

 .رومو بهش کردم سرجاش خشکش زد تا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یکردمعامله منو خوشحال م ینخوشحال باشم ا یکردمم سعی 

 .زدم و گفتم:چطور شدم یکج   لبخند

 .کامران شد  یدستا یر زدم که اس یخودم چرخ  دور 

 ... جذاب و خشن یشهبغلم کرد و گفت:مثل هم شتپ از 

شونم به چشماش نگاه کردم کامران واقعا  یاروم چرخوندم و از باال سرمو
خمار  یچشما یدرخشیدصورتش م یهکه تو  یزیچ یشترینجذاب بودش و ب

اومدن سرش به خودم اومدم و اروم از بغلش اومدم  یینبود با پا یشمشک
 نم گفتمگاه بکبهش ن ینکهو بدون ا یرونب

 متنفرم یررسیدنکه از د  یدونیم یمممنون،بهتره بر +

 ...یرونمنتظرش بمونم از اتاق رفتم ب ینکها بدون

نتظرمون بود در م یرسوندمون فرستاده بود جلو یکه ادوارد برا  یا راننده
 یموزینمخالفتم نکردم به سمت ل یول یومدکارش خوشم ن  ینهرچند از ا

شد و احترام گذاشت بعد در و باز کرد و منتظر موند  یادهرفتم که راننده پ
دنش پشت ینه که با د یاکامران اومده   ینمسوار بشم سرمو چرخوندم که بب

  سرم شکه شدم

 ی؟سوارش یخواینم+

بدم اروم سوار شدم کامرانم با فاصله ازمن نشست  جوابشو ینکها بدون
کامران و   یر رگدقت کنم نداشتم فکرم به شدت د یر به مس ینکهحوصله ا

کامران بهم نگاه نکرد و فقط از پنجره به   یدیمکه رس  یادوارد بود تا وقت 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یخورد که فرق  یالییچشمم به و ینماش یستادنشده بود با وا یرهخ یرونب 
در نگه داشت  یو داخل باغ برد و جلو ینننده ماشبا قصر نداشت را

 بشه که کامران گفت یادهپ یخواستم

 ینبش یستالزم ن+

شد بعد از صاف کردن کتش اومد سمت منو در و باز کرد و  یادهخودش پ و
به  یهشدم چند ثان یادهدستشو جلوم گرفت،دستمو تو دستش گذاشتم و پ

دستمو دور بازوش حلقه کردم و گوشه دامنو گرفتم باهم به  یمشد یرههم خ
 یف ااض یلبود و لباس و وسا یستادهخدمتکار وا یهکنار در   یمرفت یالسمت و

 یبود که اونم به کس یفک  یهمن فقط  یاضاف  یلوسا یول یگرفتو م
مرد اومد  یه یشیاز لوازم ارا یر چون توش اسلحه و شوکر بود به غ یدادمنم

که کنار ادوارد   یدمفکر فهم یکماشنا بود با  یلیبه سمتمون که برام خ
  یدمشد

 جناب اردوارد منتظرتونه ییدبفرما ینخوش اومد+

 یابود و با اش یو شکالت  ییتم طال یینبقه پالکس بود طوبد یالو داخل
به سمت باال با  یخوردشده بود از دو طرفم پله ها م یینتز یمتیو ق یمیقد
 یمسه طبقست همراه کامران و اون مرد به باال رفت یدمفهم ینگاه جزئ  یه

 یا دهنشسته بودن و ع یجوون بود عده ا یطبقه دوم پر از مرد و زن ها
 یشدکه پخش م  یمیو مال یتهم داشتن با اهنگ ال یده اد و عبار بوکنار 

شد از جمله اون  یرهبهم خ یادیز یبا وارد شدنم نگاه ها یرقصیدندم
 ینطور زد و به سمتمون اومد هم یشخندین یدنمادوارد با د یعسل یچشما
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و به سمت باال شونه کرده بود  یشجوگندم یشدم موها یزشمشغول انال 
نشون  یو به خوب  یدشجذب که اندام ورز یمشک  یراهنپو  یکت عسل

به طور خالصه اصال  یمشک  یورن  یبا کفشا یشلوار نسبتا جذب مشک  یدادم
  سال سن داشته باشه45یک که نزد  یخوردبهش نم

 یباز یبانو یخوش اومد+

به چشماش انداختم و حلقه دستمو از  یدستشو به سمتم دراز کرد نگاه  و
ادوارد گذاشتم  یکه داشتم تو دستا  یز کردم با نازخداداددور بازو کامران با

 یداروم پشت دستمو بوس

 ممنونم بخاطر دعوتتون+

بهم زد با  یلبخند یدمکش  یرونبزرگ و مردونش ب یدستا یناز ب دستمو
 یلیکه خ  یدمچند بدون نگاه کردن به کامران فهمکامران دست داد هر 

بود  یدنیو نوشن یوهابم یهاو ینیکه دستش س  یادوارد پسرنوجوان  یهعصب
 صدا زد پسر به سمتمون اومد احترام گذاشت

 بانو یخورینم یچ _

  بگم کامران گفت یزیمن چ ینکهچرخوندم قبل ا یرنگ  یوانایل ینو ب نگام

 .دوتا از اونا+

دوست دارم ادوارد از داخل  یچ  یدونهخوب م یلیبهش کردم خ نگاهی
به من خودشم  یکیشوبه کامران داد  یکیشوبرداشت و  یدنیدوتا نوش ینیس
 یمبلور یوانل یاتبرداشت به پسر اشاره کرد که بره اروم محتو یزهرمار یه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

نگاه  ینیب سنگخو یلیخ یچرخوندمو نگاهمو به اطراف م یکردمرو مزه م 
 یتو اذ یدادنم یچرا نگاهش بهم حس بد یدونمنم یکردمو حس م دواردا

 و دستمو گرفت گفت دیاور بالخره کامران طاقت ن یشدمنم

 ی؟دور رقص موافق  یهبا +

که کنارم   یکوتاه   یهپا یز م یهرو رو یدنینوش یوانمکس قبول کردم ل بدون
پخش  یکالم  یاهنگ ب  یمبود گذاشتم و همراه کامران به وسط سالن رفت

رو بازوش اونم منو تو  یگموشونش گذاشتم و دستم د یهدستمو رو یه یشدم
 بازوهاش گرفت

 کامران؟  یهچ خب نظرت+

درخواست رقصشو قبول کردم که ازش راجب  ینا یبرا یدونستم خوب
 ادوارد بپرسم

 ! یماز معامله ها نزن یبهتره امشب حرف _

که حواسم به ادوارد بود که درخواست رقص دختر بلوند رو رد   همونطور 
 گفتم  یکردم

 چطور؟+

 یخوب شناخت ادوارد باشه من حس  یهبرو یدحواسمون با یامشب همه _
 بهش ندارم

همون  ینداره برا یحس خوب  یچ  یبرا یدونمجمع کامران شد م حواسم
 نزدم یحرف 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

داره از جمله گسترش  برامون سود یلیکه معامله با ادوارد خ  یدونیم+ 
کار موفق بشم   ینبتونم تو ا ید،اینکهبراش زحمت کش یکه پدرم کل  یگروه 

  یزهو برام همه چ

 دمسردا ینشس یهاروم تارو دستمو

 ...یدونیتوکه خوب م+

 یفمونشستم ک یصندل یهو به سمت بار رفتم و رو یرونبغلش اومدم ب از 
دم که لباسم کنار رفت و بر  یکنارم گذاشتم و پاهامو به سمت عقب صندل

 گذاشت  یدخوش تراشمو درمعرض د یپاها

 .که دستش بود کنارم نشست   اییشهبا ش ادوارد

 .یکردنگاهش فرق م حس

 !یخید و د نه سر گرم بو  نه

 ... تفاوت بود بی

 .یتفاوت نسبت به همه چ  بی

 .نشست یگمک تو دستش داشت سمت د  یدنیهم با نوش کامران

 ... بخش یکامران گرم و انرژ  ینگاها اما

 .یکردمو به حضار در حال رقص نگاه م یدمسر کش لیوانمو

 .ادوارد جلوم دراز شد دست
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .رقص یستپ وسط یمدستش گذاشتم و رفت یتو دستمو 

کامران کامال معلوم بود چقدر دوست داشت سر به تن ادوارد   ینگاها از 
 !نباشه

 ..پخش شد یو اروم یمسر ادوارد اهنگ مال یاشاره با

 ..دستمو دورش حلقه کردم ناچار 

 . که به پشت گردنش اثابت کرد  دستم

 .یرقصیدیمو م یکردچشام نگاه م توی

 ... یمو مال نرم

 .یلغزیدم مکمر   یباال دستش

 !سال داشته باشه45 یک نزد یخوردنمبهش  اصال

 .بود جذاب

 ؟ یبرینلذت م یبرد کنار گوشم و گفت:از مهمون  سرشو

 .گوشش زمزه وار گفتم:اره ، سرگرم کنندست  کنار 

 !عقب یدماز دورش برداشتم و خودمو کش دستامو

 ؟ یشدحرکتم جا خورد و گفت:چ از 

 .، من با کامران کار دارم یچیه+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

دختر کنارش بود و دختره  یهکامران گره خورد که   یبه نگاه عصب نگاهم 
 .یدادکامران گوش نم  یول یزدداشت فک م

 .بود ینجاا یخکوبم نگاهش

 .سمتش و کنارش نشستم رفتم

باالتر تا  یدشکش  یو کم یدبه لباس کش یبهم کرد و دست  ینگاه خاص دختره
 .کامران باشه  یددر معرض د

 .کامران  یپا یت رودستشو گذاش  با

 .بهش کرد و دستشو پس زد ینگاه سرد کامران

سرخ شده از کنار کامران پاشد و رفت  یافهبه دختره زدم که با ق پوزخندی
 .یگهپسر د یه یشپ

 یم؟تو باغ قدم بزن یمبر  یایب کامران گفتم:گرممه ! م رو

 .زد و گفت:اره چرا که نه یلبخند نیمچه

 .یالباغ و داخل یمفتدور شونم گذاشت و ر  دستشو

 .خلوت بود خلوت

 .هم داشت یخوب  یو هوا اب

 .من یقبا عال سازگار 

 .نم داشت یو هوا بو یومدم ینسبتا سرد نسیم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کامران سر حرف و باز   ینکهتا ا یمو سکوت کرده بود یچرخیدیمباغ م توی 
 .کرد

 !ینااو -

 بله ؟+ 

 ؟ یبه ازدواجمون فکر کن ینخواست  یچوقتچرا ه -

 .و به کامران نگاه کردم ادموایست

 ! یگفتم راست

 .واسه ازدواج بود یمناسب یسک  اون

 کنم ؟  یکار باند و چ ولی

همه سال واسش زحمت  ینکه ا  یکنم و بچه دار شم بعد باند  ازدواج
 ؟ یچ  یدمکش

 پدرم ؟ ابروی

 هام ؟ تالش

 !بخاطر ازدواج یرهبه باد م همه

 یول یگمکامران من بهت دروغ نم  ینکامران نگاه کردم و گفتم:بب  یچشما به
به تو  یلی... چون خ ییبخوام ازدواج کنم قطعا انتخابم تو یروز یهاگه 

 .اعتماد دارم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ۲...  یگهسال د ۱؟  یازدواج کن یخوایم یموهاش کرد و گفت:ک  یتو دستی 
 ۲۴سالمه ، تو  ۳۰ن م ینا... ؟ او یگهسال د ۱۰...  یگهسال د ۳...  یگهسال د

 ؟ یمبه فکر خودمون باش یخوایمم ی؟ کِ  یمبچه دار ش یخایمم یسالته ، کِ 

 .یدمکش  یشاشبه ته ر دستی

 !دوس داشتم یلیخ یشاشور ته

 .یذاشتم یشبرام ته ر یشههم ینواس هم یدونستم خودشم

و  ینسنگ یتمسئول ینکه ا  یکنمازدواج م یزدم و گفتم:وقت  یلبخند نیمچه
معامله به  ینکه ا  یشهتموم م یوقت  یتمسئول ینشونم بردارم ... ا یاز رو
 .برسه یانپا

 . بهم کرد یطوالن  نگاه

 ....یدادنوازش م یشاشوته ر انگشتام

 یعکس العمل ینکهقبل ا یرفتم ول یکه کامران کرد تو شوک بزرگ   یکار  با
 یدنشون بدم خودش عقب کش

 یمال من یشههم یکه بدونم برا  یتا روز یمونمتا آخرش منتظرت م+

 رفت و منو و تنها گذاشت یالحرفش به سمت و ینتن ااز گف بعد

درون خودمو  یهرچ  یدادکه داشتم بدجور عذابم م  یعذاب وجدان  حس
 یخواستاز عالقه به کامران نبودش دلم نم یرد یچه یکردمجست و جو م

 !به خواسته هاش جواب رد بدم چرا؟ یتونستمنم یبدم ول یشباز
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

حس  یکردم یکار  ینهمچ یدفت...نباو اخمام درهم ر  یدمبه لبام کش دستی 
 نداشتم یخوب 

با ادوارد صحبت  یداول با یرفتن به خونه بود ول یخواستمکه م  یزیچ تنها
برگشتم و احساساتمو کنار گذاشتم با قدم  یمدوباره به خود واقع یکردمم
 رفتم یالمحکم به سمت و یها

 یکشیدم یپپ نشسته بود و یکتار یکه گوشه ا  یدمنگاه اول ادوارد و د تو
داشته باشه 40یخوردخوش پوش که بهش م یکامرانم مشغول صحبت با زن 

  به چشمام انداخت یقعم یبود به سمت ادوارد رفتم و کنارش نشستم نگاه 

 ...یستیننامزد ن ینگفته بود+

 یاون فقط ادم یاوردمخودم ن یبرو یول یدمونکه د  یدمحرفش فهم ینا با
بهش  یمپس مسائل خصوص یرممم و بگباهاش انتقا یخواستمبود که م

  نداشت یربط 

 و گفتم یدمکش  یقیعم نفس

 ین؟بگ یزیراجب اول معامله چ یخوایننم_

 ینا؟او یچرا انقد عجله دار+

 ...مهمه یلیبرام خ ینکار چون ا_

 تورنتو یگرفتم برا  یتبل یگهد یهفته +

  جمع شد اخمام
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 تورنتو چرا؟_ 

 یوفرستاده بشن خودمون همه چ یدب  سرجمع کردن مواد که قراره به یبرا+
  بهتره یمچک بکن

 تکون دادم سری

 ام یالیهو یاینهفته ام ب یک  ینا یبهتره برا_

 خورد یبرداشت و جرعه ا یز م یاز رو لیوانش

 ی؟چ  یبرا+

 یمهمو بشناس یشتر ب یدبا یماگه قراره همکار بش_

 یکنمبهش فکر م+

 جام بلند شدم که اونم همراه من بلند شد از 

 یروقتهد یمبهتره بر _

 سمت در گرفت و گفت دستشو

 یکنمم یتونهمراه+

با اون زن  یمشغول خداحافظ به کامران انداختم که اونم بلند شد و  نگاهی
 شد

 رانندش منتظرمون بود یمرفت ینشبا ادوارد به سمت ماش همراه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یبه چشماش انداختم دستمو جلو بردم که دستا یسمتش برگشتم نگاه  به 
 داد یذاشت فشار ارومو دستم گداغشو ت

 بود ممنونم یخوب  یمهمون _

 یخوشحالم شدم که اومد+

و سوار شدم کامرانم بعد  یدمچرخ ینشاومدن کامران به سمت ما با
نگاه ادوارد  ینیسنگ یراه افتاد ول ینبا ادوارد کنارم نشست ماش یخداحافظ 

 ... یکردمو هنوز حس م

 .و گرمم شده بود یکردمپاشنه بلند درد  یبخاطر کفشا پاهام

باغ تا عمارتمو پابرهنه  ینشدم و کفشامو دراوردم و راه ب یادهپ ینماش از 
 .رفتم

 .ابروشو داد باال یتا یهبهم کرد و  ینگاه  کامران

 .حاال حاالها باهاش حرف نزنم بهتره

 .شرم اور بود یلیباغ کرد خ یک تو  یکار  اون

 .لرزم گرفت یهوکه   یدمکش  یبلند پوف

 .یشمگرم و سرد م  یه  چرا

 .شد یک خت روم و بهم نزدکتشو اندا  کامران

 .یداشتیگرم برم  یز چ یه یدبا+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .کردم و وارد عمارت شدم  سکوت 

اتاقم که کامران مچ دستمو  یکامران و بهش دادم و خواستم برم تو  کت
 .گرفت

 .یاگه از کارم ناراحت شد یدببخش+ 

 .تم تو اتاقمتکون دادم و رف یچشم دوختم و سر  ینزم به

 .تونستم به خواب برم یتملباس عوض کردنم و درست کردن وضع بعد

**** 

 .تقه در اتاقم بلند شد یکه صدا  یکردمموهامو شونه م داشتم

 . تو یاب -

 ؟ یاومد داخل و گفت: اماده ا کامران

 .تکون دادم و موهامو بستم سری

 .سرد شده بود یشباز د هوا

 .که دور تا دورش خزه بود  یدمکمرنگ پوش  یت شنل صور  یه

 .کمرنگم  یاسپرت صورت  یرنگم و کفشا یمشک  ساق

 . یشبد یموزینکامران از عمارت خارج شدم ک چشمم خورد به ل  همراه

 .بود یموزینادوارد هم تو ل ایندفعه

 .کامران رفتم به بدرقه ادوارد  همراه



  

 
42 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .ینسالم ، خوش اومد - 

 .یندار یقشنگ  یالیوممنون مادمازل ،  یلیخ+ 

 .یستقصر شما ن یزدم و گفتم:به باشکوه  یلبخند نیمچه

 .کرد و با من هم قدم شد  یا خنده

 .قرار گرفتن دست ادوارد پشت کمرم ب خودم اومدم با

 .یمبشناس یشتر گفت:خوشحالم که قراره همو ب  ییخوشرو با

زده بود و با خشم به ادوارد  یبه کامران انداختم ک پوزخند عصب نگاهی
 .ردیکنگاه م

 .یدیدخودش م یببه چشم رغ اونو

خدمتکار که خم و  یکل  یتکون دادم و همراه ادوارد و کامران از جلو سری
 .یمرد شد یشدنراست م

 .رو از تنم در کنم یادوارد و بهش نشون دادم و خودم رفتم تا خستگ  اتاق

 .در بلند شد یکه صدا  یدمتختم دراز کش روی

 .تو یاب -

 .نشست هسته کنار تختماومد داخل و ا کامران

 شده ؟ یزیابرومو دادم باال و گفتم: چ یتا یه

 ؟ ییزن نم ینمخواهشم باشه تو دست رد به س ینو اخر  یناول یناگه ا+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .شدم یز خ یمتختم ن روی 

 .یکردمچشماش نگاه م به

 .تمنا بود توش یه

 .مثل خواهش یزیچ یه

 ؟ یزیچه چ -

 .نسبت بهش ندارم یب ؟ من حس خو یریبا ادوارد گرم نگ یشهم+ 

و گفتم:من از اولم باهاش گرم  یدمکش  یقیو نفس عم یدمدراز کش دوباره
 ... نگرفته بودم

هنوزم از دستش دلخور بودم و  یدکش  ییق نگفت و فقط نفس عم چیزی
 یچحس کرده بود که بدون ه ینوخودشم ا یکردمباهاش سرد برخورد م

 فتماز اتاقم منم به فکر فرو ر  یرونرفت ب یحرف 

که   یبود از روز یپخوشت یلیخ یکه نسبتا سنش باال بود ول  یمرد ادوارد
کجا   یدونمنم یول یشعسل یاشنا بود مخصوصا چشما یلیبرام خ یدمشد
 یتو فکرش چ  یدونمنم ینکهو سخت تر از اون مرموز بودنش ا یدمشد
 یه؟حرکات و نگاهاش به من چ یمعن یکنهفکر م یو به چ  یگذرهم

*** 

 برسام#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یتونستمم یعنی یکردماتاقم نشسته بودمو به حرف سرهنگ فکر م وت 
 !کنم؟  ینقششونو عمل

 یهکس  یکه در قبال مردم کشورم مسئولم و کلورانس  یمونم من سرگردبت باید
  یندازهکه اونهارو به خطر م

 یول یهراه پرخطر  ینبه سرهنگ اعالم کنم ا یمموتصم یدکه با  یهزمان فردا
 ... محافظت ازشونو دارم یفهکه وظ  یخاطر کسان نم ببتو یدبا یتونممن م

لبم اومد و  یرو ید تو اتاقم لبخندکه اوم  یکه با اتاق زدن و کس  یتقه ا با
دستامو بروش باز کردم اونم خودشو انداخت تو بغلم خواهرم که همه 

زبان زد همه  یباییشسالش شده بود و ز18که تازه  یزممنه بارانا عز یهزندگ
ه ی یشقلوه ا یو لبا یدپوست سف یعسل یو چشما ییخرما یبود موها

 گفت  یدفوق العاده ساخته بود گونمو بوس یبترک

 ی؟؟بر  یخوایم یداداش+

 خمارش انداختم و موهاشو نوازش کردم یبه چشما نگاهی

 یدونیبرم بارانا تو که خوب م یدبا_

ات بر  یسفر برات خطرناکه برسام اگه اتفاق  ینا یبر  یخواممن نم یول+
 یمچقد دوست دار یدونیتو که م یمیرممام م یوفتهب

 و گفتم یدمو بوس یریختم یینقشنگش پا یکه از چشما  اشکایی

که   یمغذا بخور یمبلندشو بر  یگردم،حاالمبخاطر شمام که شده سالم برم_
 گشنشه  یداداشت حساب 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کرد و بلند شد دوباره موهاشو نوازش کردم و دستش و   ینیغمگ ی خنده 
نشسته  یصندل یهمادرم که رو یدنبا د یممراه هم به اشپزخونه رفتگرفتم ه

قلبم فشرده شد بارانا رو ول کردم به سمت مامان  یکردبود و اشکاشو پاک م
  رفتم

که قول دادم سالم   یکنی؟منم یهاخه قربون شکل ماهت بشم چرا گر _
  برگردم

 به چشمام انداخت گفت ینگاه  یکردکه اشکاشو پاک م  همینطور 

 یخوادبچت جگرگوشت م یوقت  یهمکه بف  یستیبرسام مادر ن یفهمیتو نم+
اون  یکارکنمچ یتوقع دار یادسرش م ییچه بال یدونیو نم یر بره تو دهن ش

 یراحت  یبرا یکردنرحم ندارن اگه داشتن مردم و بدبخت نم یخبرااز خداب
  خودشون

 ادامه داد یختور اشکاش

 یادتو ب قراره به سر  یپس من از کجا بدونم چ +

 یشتر ب یرمنکن من اگه نرم اونجا و جلوشونو نگ یهگر   یکنممامان خواهش م_
 منه مامان ی یفهوظ ینا یکننمردم و بدبخت م

طاقت  یگهمن د یمردمش داد ول یبود اونم جونشو برا یفشپدرتم وظ+
 یرنندارم تورم ازم بگ

 چشماش نگاه کردم و اشکاشو با دستم پاک کردم به
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یاز امشب حساب  یاحاال ب یگردما دست پر برمسالم و ب یدمبهت قول م_ 
 که از االن دلتنگتون شدم  یماستفاده کن

بارانا باز کردم که با شدت  یبه رو یگممتو بغلم گرفتم و دست د مامانو
 یکار  یول یشنیدمهق هق ارومشونو م یخودشو تو بغلم پرت کرد صدا

  بکنم یتونستمنم

 نه یاکه راست گفتم   دونمیخودمم نم یدادم که سالم برگردم ول قول

 (*ی)آصف ینا،ریحانهبه قلم:مب*

 یندها یدونستمشب فوق العاده براشون باشه چون نم یهکردم امشب   سعی
دراوردم و مامان و بارانا رو  یمسخره باز یامشب کل یدهبرام د یچه خواب 

اخرشبم بارانا  یدد یشدغم و م یهممون حاله  یته خنده ها یخندوندم ول
 ومقبول کرده خواهرکوچول یمن بخوابه که با خوشحال یشاصرار کرد که پ

که خوابه   یدفهم یشدم یقشعم یگذاشته بود و از نفسا  ینمس یهسرشو رو
 رفت یشفکرم به سمت چند روز پ

 نه؟ یابه جامعت  یبکن یکمک   یخوایم یسرگرد طاهر +

 بکنم؟ یدبا ی؟چیکار چجور یبله قربان ول_

 المان یبر  یداب+

 سرهنگ گوش دادم یبه حرفا یشتریدرهم گره خورد و با دقت ب مامخا

 یااروپا و آس یهقاچاقچ ینبه عنوان بزرگتر  یسپل یک نه به عنوان  یول+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 تعجب به سرهنگ چشم دوخته بودم با 

 یفرد بود ینتر  یستهشا یتمامور ینا یتو برا یکارت خطرناکه ول  یدونمم+
 تهانتخاب با خود یکنممن اجبارت نم یول

  یشناسمو م یدهمنو د یکلورانس_

 یرمردپ یک نه  یشناسهپسر جوون م یکتورو به عنوان +

 یشدمکرد و من هرلحظه متعجب تر م  یتک خنده ا سرهنگ

 یکردنت مطمعن باش طور  یمگر   یهارو اماده کردم برا یمور گر   ینبهتر +
 یکه خودتم خودتو نشناس  یکننم یمتگر 

 بکنمار یکچ یدرفتم اونجا با یقااالن دق_

 یاریرو بدست ب یکلورانس  یناو اعتماد او یتو باندشون نفوذ کن یدفقط با+
 یحرفه ا یاتعمل یک  یکه تمام باند جمع بودن ط   یوقت  یتموقع یندر اول
 یکنیمم یرشوندستگ

و با دقت کارتو  ینقش خودت فرو بر  یهتو یحساب  یدسرگرد تو با یول+
رفتن تو  یبرا یتظارمونه،همه چ زرنگ تر از ان یلیخ یناچون او یانجام بد

که سکونت   ییو جا یسنکه در اصل پل  یدار یگارداییامادست اونجا باد
 اقبتیمو مر  یکنیمو شنود ما تورو کنترل م ینو با دورب یزاتهپر از تجه یکنیم

 فکر فرو رفته بودم به
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یبرا یخوب فکراتو بکن یخوامم یادهکار باالست و خطرشم ز  ینا یسکر+ 
که   یو بعد خبرشو به من بده و زمان  یدمهت محلت مروز بچند  ینهم
بره  یشتر پ یعکار ها سر   یهرچ  یار اگه جوابت مثبت بود چمدونتم ب یاومد

 یشنم یچارهب یمردم کم تر 

*** 

انتقام  یرمانتقام پدرمو بگ یخوامچون م یدادمت مبه سرهنگ جواب مثب من
رو که بدبخت کردن  ییکه از خانواده هاشون جدا شدن اونا  یتک تک افراد
که به ناحق مردندو... من تقاصشونو   ییاونا یننش یابونو معتاد و خ

 .یگیرمم

تخت نشستم و  یهرو یبلندشدم با خواب الودگ  یمزنگ گوش یبا صدا صبح
 !ردم بارانا نبودزنگ و خاموش ک

 یهرفتم تا صورتمو بشورم و کارا یسچشم بسته به سرو یباشدم تقر  بلند
 ... انجام بدممربوطه رو 

 یدهمامان سفره صبحانه رو چ یدمبه اشپزخونه رفتم که د یروناومدم ب وقتی
سرسفره  یتونمدوباره م یک   یدونستمنشستم سر سفره و با ولع خوردم نم

مردم وضع  یشتر بود مثل ب یکامال عاد  یزندگ  یهما  یه...زندگینمخونمون بش
 یممتوسط بود و من کامال راض یمونممال

 یداداش+

 یکشیدبه بارانا نگاه کردم که چمدونمو همراه خودش م برگشتم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

  و به سمتش رفتم و چمدونو ازش گرفتم بلندشدم 

 مو برات گذاشت یکه الزم داشت   یپسرم هرچ +

 سر بارانا مامان بودش پشت

 ممنونم ازتون_

 فشارم بده یکشکوچ  یبا دستا یکردم یسع یبارانا بغل کردم اونم حساب  و

  همون بارانا رو ول کردم و گفتم یاحم بود براتو گلوم مز  بغض

 حاضر شم یرمم_

 یداداش یصبحانت چ +

 شدمیر ممنون گل داداش س_

 .رفتن یو بارانا اومده بودن بدرقم برا مامان

 .یدمشمحکم بغل کردم و بوس مامانو

 .برم یدبخاطر خودشونم که شده با یازشون دل بکنم ول نمیتونستم

 یبه خدا ... هرچ  یسپرمتم ... تورو مت:برو پسر لرزون گف یبا صدا مامان
 !یشهحکمت باشه همون م

 .یشهواس عطر تنش و بغل کردنش تنگ م دلم

 !یرمتو بغلش باشم و تو بغلش بم یشههم میخواستم

 ...! یفح ولی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! مامان جدا شدم و خواهرکوچولومو بارانارو تو بغلم گرفتم از  

! وقت قرصاش  یمواظب مامان باش ید... بعد خدا و من تو با یبارانا ابج + 
 .نره یادت

 و سالم ؟ یایزود ب یدی... قول م یرهنم یادم ینه داداش -

 .یاره عشق داداش+ 

 .ازشون دل کندم و راه افتادم سمت ستاد یو با سخت  یدمرو بوس اباران

**** 

 ! به در اتاق سرهنگ زدم یو تقه ا یدمکش  یقتا نفس عم چند

 .داخل یاب+ 

 یارد اتاق سرهنگ شدم سرهنگ از جاش پا شد و خنده ادونم وبا چم وقتی
رت برسام ... توهم مثل پد ین! افر یگرفت   یمتوکه تصم  یبینمکرد و گفت: م

 .یاز اون مرحوم ندار ی... دست کم یشجاع 

 یکار چ یدرفتنم با یکارا  یزدم و گفتم: ممنون سرهنگ ... برا ینیغمگ لبخند
 کنم ؟

رو اماده  یگهد یزایبرات لباس و چ یگمبه عوامل م یکنیماز امروز شروع م+ 
 !یماتاق گر  یفرستمکنن توروهم بعدازظهر م

 یوفتم؟راه ب یدبا یک   -

 .یفرودگاه باش یدحداقل تا شب با+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .باشه - 

 .یمگر   یلاتاق پر از وسا یهمنو فرستاد به  سرهنگ

 .کردنم  یمنفر از در وارد شدن و شروع کردن به گر  دو

 .که گردنم خشک شد و شروع به گز گز کرد  یستادمابت واسرجام ث انقدر 

 خوب شده؟ یننگاه بنداز بب یهتموم شد ... + 

 .افتاد مبهوت موندم ینهراست کردم و بعد که نگاهم به ا گردنمو چپ و  اول

 ؟ یهشکل ینمن ا یریهپ یعنی

 !یریتو پ یجذابم حت  چقد

 ؟یرمردهپ یه یمگر  ینا ینکردم و گفتم:مطمعن  یا خنده

 یکه بتون   یجذاب باش یدجذابه ، انقد با یو گفت:اره ... ول یدخند گریموره
 .ینظر طرفو جلب کن

 !من شوکه شده بود یدنزد و سرهنگم با د سرهنگ و صدا گریمور 

 !عوضشون کنم یدبهم داد و گفت هر روز با یمگر   یلچند تا وسا یه گریمور 

 .خودم نگاه کردم یدجد یافهق به

 ! بودمکرده   ییر تغ چقد

 .یرمشونبگ یشمدفعه موفق م ینا قطعا

 !یستنجامعه ن یجز فساد تو یزیبتونم ... اونا چ باید
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !یکلورانس  ینامن باش او منتظر  

 یستاداومد و جلوم وا سرهنگ

 ییرادوارد م یهاقا یکامال اماده شد  ینکهخب مثل ا+

 پس ادواردِ  یدماسم جد_

  یدمکش  یممصنوع یشایبه ر دستی

 سر و بچه ندارم؟من هم سرهنگ  یراست _

 یقبال همسر داشت  یبچه نه ول+

 کردم و گفتم  یخنده ا تک 

 قبال؟ یچ  یعنی_

من از بچها  یمندار یمبد یحبرات توض یزوهمه چ ینکهما وقت اسرگرد +
و قبل رفتن  یرنبگ یرو برات کپ یکه الزم دار  یخالصه از اطالعات  یهخواستم 
 فرودگاه برو حاالم برو لوازمتو بردار به یدنبهت م

 یشن؟نم یتممن متوجه هو یاز پروازها یکلورانس  یادما_

 یچو ه یکننم یم در المان با ما همکاره یرانهم در ا یسپل یروهایتمام ن+
کنن نگران نباش سرگرد قبالنم   ییتکه بتونن شناسا  یمونهنم یازت باق  یرد

 حساب شدست یگفتم همه چ 

ها تشکرکردم به  یمور از گر  ینکهد اکردم و بع  ینظام یتکون دادم و ادا سری
گذاشته بودن برش داشتم نگاه به   یزمسمت اتاق کارم رفتم چمدونم و کنار م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بود افتاد من و مامان و بابا و بارانا که همو  یزمم یکه رو  یعکس خانوادگ  
پدرم نگاه  به یدمقاب عکس برداشتم و روشو بوس یمتو اغوش گرفته بود
  کردم زمزمه کردم

 برسونم یانو به پا یکه تا نصفه انجامش داد  یرکا  یخوامبا مکن باکمکم  +

رفتم  یرونعکس و داخل چمدونم گذاشتم و همراه با چمدون به ب قاب
  بدرقه من واستاده بودم یبرا یسپل یپاسگاه چنتا از مامورا یجلو

 یخواستمرفتم و چمدونو گذاشتم توش م یممشک6یستبه سمت دو اول
 نپشت سرم یدمکه د  هیبرگردم به سمت بق

دست دادم همه برام  یمبغل کردم و با بق یقاموبچه هابودن چنتا از رف تمام
  یکردنم یتموفق یارزو

 گفت  سرهنگ 

 یدتجد یمگر   یندنبالت تو فرودگاه المان عکستم با ا یانچنتا مامور م+
 یکننم یداتاونا خودشون پ یدنبالشون بگرد یستتو الزم ن یدند

 گرفت  به سمتم یا برگه

 بخونش یماکه بهت گفته بودم تو هواپ  یهمون خالصه ا ینما+

شدم و حرکت  ینمسوار ماش یکردم برگه رو گرفتم و بعدخداحافظ   تشکری
 کردم به سمت فرودگاه

 ̂ ^^^^^^^^^^ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ادوارد/برسام# 

اون و  یبوسه  یر بهم داده بود نشسته بودم فکرم هنوز درگ یناکه او  یاتاق  تو
به کامران داشته  یعالقه ا ینااگه او یم نبود ولارشون مهد برام ککامران بو

جلب  یکن برا  یداپ یسرهنگ گفت راه  یشهسخت م یلیباشه کارمن خ
که ساده   هدختر به دست اوردن احساساتش یه یاعتماد برا یناعتماد و بهتر 

 زدم یشخندیراهم هست و ن ینتر 

مخالفت کرد با سرهنگ حرف زدم اولش  یالشونو یامب ینکهقبل ا دیشب
 یرهم یشتر پ ینقشمون سر ینطوریبعد که بهش گفتم ا یاومدنم ول یبرا
 یمخالفت نکرد البته فقط کل یارمسردرب یشتر ب یکننکه م  ییاز کارا یتونموم

 ینکن یسفارش کرد که حواست باشه کار اشتباه 

رفتم  یینهبلند شدم جلو ا یکه به در خورد حواسم جمع شد سر   یتقه ا با
 از خدمتکارا بود یکیرفتم و در باز کردم  یتمعن شدن از وضعبعد مطم

 ناهار یبرا یینپا یاینخانوم گفتن ب+

 رفتم یینتکون دادم همراه خدمتکار به طبقه پا سری

 .رفتم نییو شلوار گرمکن به سمت پا یشرتبا ت یتمدرست کردن وضع بعد

 !منتظر بودن یز نفره که فقط دو نفر پشت م ۱۶ یز م یه

 .و کامران اوینا

 .کنار و نشستم  یدمکش  یناروکنار او  صندلی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .ناهاره یوقت برا ینگفتم:دلم ضعف کرده بود ! بهتر   ییخوشرو با 

ب دست  ینیتکون داد و خدمتکارا س یسر  یشذات یبا همون سرد اوینا
 .یاوردنغذاهارو م

 .مختلف یا با عطر و طعماغذ انواع

 !به غذا ها نداشتم یلیم یچچرا ه نمیدونم

 .یدونستمخوب م دلیلشم

 !شده که حرومه یهته ییغذاها با پوال این

رنگارنگ و خوش عطر و بو رو بخورم چون از  یغذاها ینا یتونستمنم من
 .مردم به دست اومده یبدبخت کردن جوونا

 .یکردماکراه به غذاها نگاه م با

 ؟ غذاها باب یشدهگفت:چ  یشخندکامران متوجه شده بود که با ن  ینکها مثل
 یست؟ن یلتونم

 .اشتهام کور شد یهوچرا  یدونمزدم و گفتن: نه ! نم یاجبار لبخند به

 یه یادگفت:حتما   یکردجلوش نگاه م یکه به بشقاب خال  ینطور هم اوینا
 درسته؟ ینبد افتاد یز چ یاخاطره 

 .کنم  یهتوج ییمواشتها یبهونه ب  ینبه هم باید

 .یستهم نان مچند یسر گفتم:درسته ، ول یدهمون با تاک واس
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 چند تا سوال ازتون بپرسم؟ یتونمتکون داد و گفت:م یسر  اوینا 

 !تکون دادم و گفتم:معلومه سری

 ؟ ینندار یفرزند یاو گفت:شما ... همسر  یداز خوردن کش دست

و به  یدنگاه کرد و اونم دست از خوردن کش ینابا شک به من و او کامران
 .بحث ما گوش کرد

که سرهنگ بهم داده   یو طبق همون اطالعات ان کردم به کامر  یکوتاه   نگاه
که بهم   یلدل ینبه ا یماز هم جدا شد یبود گفتم:همسر که ... داشتم ول

 !به شدت متنفرم یزیچ ینکرد و من از همچ  یانتخ

 !با تعجب ابروهاشو داده بود باال و تو فکر رفته بود اوینا

ر تونسته به شما :چطوگفت  یز لبخند تمسخر انگ یهبه من کرد و با  نگاهی
؟ فرزند هم  ی!فرزند چ یمبوده ... بگذر یکنه!واقعا دختر احمق   یانتخ

 ین؟داشت

 ینیبود ! فرزند نداشتم ...  یکردم و گفتم:درسته واقعا دختر احمق   یا خنده
 یمنبودم ! بنظرم همون ازدواج یاحمقانه ا یزندگ  ینکال به فکر بچه و همچ

 .ودب یمسخره ا یز چ یلیکه کردم خ

 !خوب تو دستم بود یلیخ ینااو اخالق

 !از ازدواج متنفر بود اونم

 .یهمزخرف یز ازدواج واقعا چ،  یقازد و گفت:اره دق یلبخند نیمچه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یتونستمکامران و م  یتبه کامران کرد و به وضوح عصبان ینگاه کوتاه  نیم 
 .ینمبب

 .باال انداختم و بعد تشکر به سمت اتاقم رفتم یا شونه

 !یارمبه دست م یناروکم کم دارم اعتماد او  یکنمم حس

 !یستن یکاف   اعتماد

 .یرمتو مشتم بگ یدو عالقشو با احساس

 ... یشهبرابر م ۱۰۰به من داشته باشه اعتمادش  یاحساس و عالقه ا اگه

 ینااو#

که در معرض   ییبلند شد و به سمت اتاقش رفت و نگاهم اونو تاجا ادوارد
 ...کرد  یبود همراه  یدمد

 یزینزد برام مهم نبود که چ یکامران حرف   یخوردمغذامو م ینکها لطودر 
برام  یتیچرا اهم یدونمخب نم یکه ناراحت شده ول  یگفتحسم م یگهنم

 یدادمم یحبراش توض یدتمام کارام با یبرا ینکهنداشت خسته شده بودم از ا
  بلند شد و به اتاقش رفت یحرف  یچبدون ه

 یاسوف_

 یکردکار م  ینجاپدرم ا یایبود که از زمان جوون یالو یااز خدمتکار  یکی سوفیا
 یافهق یتپل بود ول یلیساله که خ55یبان تقر ز یهبود  یو زن قابل اعتماد

 نداشت دراقع اصال ازدواج نکرده بود یداشت همسر و فرزند یبانمکه شرق 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که تا   یدفهم یشدرو صورتش م یبه کنارم اومد و از عرق ها یسر  سوفیا 
 دهییدو ینجاا

 یخوریمغذا م یرونب یریمم یدرست کن یخوادکن،امشب شام نم  یزجمع م_

 چشم خانوم+

دوش  یهجام بلند شدمو به اتاقم رفتم تا لباسامو عوض کنم اول رفتم  از 
گرفتم بعد خشک کردن و شونه زدن موهام  به سمت کمد بزرگم   یا یقهدق5

دامن  یهبودم  هدینپوش یشتریاشونمرفتم که توش پر از لباس و کفش بود ب
 یه یشدو باز م یخوردم یپطرفش ز یهفوق العاده و چسب برداشتم که  یل

تنه که  یمن یهکرد و   یشتر تو پاهام ب یتشوباز گذاشتم که جذاب یپشوکم از ز
 یدنبودم با پوش یدتو د یبه خوب   یدمبود برداشتم و پوش یاونم جنسش ل

از موهامو با کش  یرفتم نصف  ینهکامل شد به جلو ا  یپمت یمل یکتون   یکفشا
عطر به گردن و  یزدم با کم رژ به رنگ سرخم یهرها کردم  یشوبستم و بق

برداشتم با گذاشتن اسلحم  یکمکوچ  یدست  یفک  یهمچم و داخل موهام زدم 
  رو لبام اومد یتیزدم و لبخند رضا ینهجلو ا یکارم تموم شد چرخ   یلمو موبا

به کامران  یامکیم خبر نداشتن پس اول پکامران و ادوارد از برنامه امشب  
زدم و بعد به سمت اتاق ادوارد رفتم با انگشتام اروم در زدم و منتظر 

 جوابش شدم

 برسام/ادوارد#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یهمسخررو بکنم که بعد چند ثان یشایاون ر یخواستماومدم تو اتاق م وقتی 
بودم و هرلحظه احتمال داشت بدون خبر  ینااو یالمنصرف شدم من تو و

 یاطو احت یرمو در نظر بگ یزیاحتمال هرچ پس بهتر بود یاناخل اتاقم بد
 ردماز تنم در اوردم و باهمون شلوار خودمو رو تخت پرت ک یشرتموکنم ت
 ییپتو بندازم روم چشمامو بستم معموال ادم فوق العاده گرما ینکهبدون ا

کاپشن تو زمستون که همه با   یگشتمتو اتاقم بدون لباس م یشهبودم و هم
  یرونب یرفتمم یراهنو پ یشرتا تمن ب و لباس گرم بودن

دوباره همون  ینکهدر زد با احتمال ا یکس  یکردمکه داشتم فکر م  همینطور 
که مطمعن باشم   یدمبه صورتم کش یخدمتکاره از جام بلند نشدم فقط دست 

 درسته و بعد گفتم یهمه چ 

 ... تو یاب_

شدم نگام  یز خ یمشد هل شدم ن د اتاقمکه وار   یکس  یدناروم باز شد با د در 
چم شده  یدونستمرو صورت و گردن و پاهاش به چرخش درومده بود نم

که بود کنترلش از دستم خارج شده بود اب دهنمو قورت دادم و   یهرچ  یول
که رو باال تنه    یدماونم د یچشما ینکار چرخوندم قبل ا ییننگامو به پا

 چندتا یدمچنگ زدم و پوش تمویشر ت یسر  یشممثل عادت هم یچرخیدم
 یناا یبه ادوارد برگردم نه برسام همه  یامتا به خودم ب یدمکش  یقنفس عم

 بعد از مطمعن شدن از خودم بهش نگاه کردم یدطول کش یهثان15فقط

 یرین؟م ییشده بانو؟جا یزیچ_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینجاا ینچیزاتعجب کرده خب ا یدملباس پوش یسر  ینکهبود از ا مشخص 
 یومدنبود و خوشم نم یمن عاد یراب یبود ول یعاد

تا شب تو  یرونب یمبر  یمامشب گفتم بهتره تو خونه نمون یراستش برا+
 یمرستوران شام بخور یهو شبم تو یمشهر بگرد

 ابروم باال رفت یه

 من و تو؟_

 و گفت یدکش  یینشگفتم "تو" زبونشو رو لب پا  وقتی

 یادنه کامرانم م+

  تا اماده شم ینمنتظرم بمون یرونپس شما ب یاوک _

 . رفت یرونبه ب یشگیشتکون داد و باز ناز هم سری

...؟! اوووف چت شده یرونب یادب یخوادم ینجوریخودم زمزمه کردم"ا با
 "چه وضعشه خودتو جمع و جور کن پسر  ینبرسام ادم باش ا

برداشتم با  یبه چپ و راست تکون دادم از تو کمد شلوار کتون مشک  سرمو
 یدمشونبراق با عجبه پوش یمشک  یجذب که و کفشا یمشک  یراهنپ یه

بود به سمت باال شونه  ییرنگ شدمو "البته موقت بودن"که طال یموها
 نگاه کردم ینهکردم به ا  یزدمو عطرمو هم رو خودم خال

 ییبلند بود و به رنگ طال یکه کم  یشایو ر یزدنکه برق م  یمعسل چشمای
و  یقهوه ا یمردونه و ابروها ینیب برجستمو گرفته بودن یکه دور تا دور لبا



  

 
61 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

نشون  یشتر بودش که سنمو ب یممگر   یناکرده بودن تمام ا  یدپوستمم سف 
 یبودم فقط چشما یمن کامال شرق  یکردفرق م یلیخودم خ یافهق یدادم

 همونطور بود یمعسل

 ینااو#

اومد  یکس  یپا یکه صدا  یکردممبل نشسته بودم و ساعتو نگاه م رو
بود  یپخوشت ینگاه کل یهبا  یرهت یاب  یو شلوار ل یجنز لسب یشرت"کامران"ت

بهم نذاشت و  یهنوزم از دستم دلخوربود و از نگاهش مشخص بود محل
و به سمتش  ییمالبالو یفرار ییچرفت منم اروم پشت سرش رفتم سو یرونب

شدش که چشماش  یافمبهم کرد انگار تازه متوجه ق ینگاه  یمکه ن  مگرفت
 سمتم برگشتزد کامل به  یبرق 

 ینااو یکن  یوونمامشب د یقصد دار+

اتفاق  یخواستمرفته بود دستشو دورم گذاشت . نم یادش یهمه چ  انگار 
 ینکهقبل ا یگذاشتم ول  ینشباغ دوباره تکرار شه پس دستامو رو س یهتو

 یدمبرگشتم و ادوارد د یاومد سر  یسرفه ا یخودمو به عقب هول بدم صدا
 دش ینادوارد منو ول کرد و سوار ماش یدننم با دکه اخماش توهم بود کامرا

 عقب نشستم و ادواردم کنارکامران نشست یمنم صندل

 یم؟کجا بر +

 کامران گرده خورد  یبه چشما یینهاز ا نگام

 برو ساحل_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... راه افتاد یحرف  یجه بدون 

 روبه ادوارد گفتم ینهم یکت باشم براسا یخواستنم دلم

 ید؟ندار ینجاا یشما اقوام+

 یسنپار یهباهامه،بق یمیماز دوستان صم یکیفقط خواهرزادم و  ینجاا_

 یس؟پار+

 ینمشدوست دارم بب یهقشنگ یهفکرکنم جا+

 بانو یاینبعد از تموم شدن کارا همراه من ب یتونینم یناگه خواست_

 یشعسل ی...چشمایکردبه چشماش نگاه کردم اونم به من نگاه م ینها از 
 واقعا خوشرنگ بودن

 گفت  نکامرا

 یبرمتروز م یهحتما  یو دوست دار یسپار یدونستمنم+

 ینکهدر و باز کردم و قبل ا ینماش یستادنبه ادوارد انداخت با وا نگاهی
رو ماسه ها  انداختم با گذاشتن پاهام ینتو ماش یموکتون  یبشم کفشا یادهپ

بود که ارومم کرد موهامو  یزیتنها چ یادر یبهم دست داد صدا یحس خوب 
 یستادهوا رمپشت گوشم دادم با ادوارد که کنا یزدم یباد تو صورتم شالق که 

 بود نگاه کردم

 شد به کنارم اومد یادهتازه پ کامران

 ساحل یچرا گفت +
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 بود یدهپرس ینوا ادوارد 

 یکنهو حالمو خوب م یدهبهم ارامش م یادوست دارم در یلیمن ساحل و خ_
  باشه یخوب  یهشروع جا یفکرکردم برا

 یست؟خلوت ن یادیز ینجاا یو دوست دارم،ولساحلمنم +

 نبود یکردنددختر و پسر که تو اب شنا م یهجز  یاطراف نگاه کردم کس به

 گفت  کامران

همون  ینداره برا یاد یادز یقسمت و کس ینا ینجاا یایممعموال م ینامنو او+
 خلوته یشههم

 عصربود5و نگاه کردم ساعت

 ین؟فقموا یاهتو جنگل س یرو یادهبا پ_

 نگاه کرد یسوال ادوارد

 ییه؟چجور جا یاهجنگل س+

 یلیخ یهمعروفه جا یاهکاج بلندش به جنگل س  یخب بخاطر درختا_
  یهقشنگ

 گفت  کامران

  قممن که مواف یماره بهتره بر +

  زدم لبخندی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

  ینرفت تو ماش کامران 

 ادوارد گفتم به

 یگین؟نم یزیشما چرا چ_

 نوشما باور دارم با یقهمن به سل+

برم که پام  ینبه سمت ماسه ها چرخوندم اومدم اروم به سمت ماش نگاهمو
 یخواستنداشت م یشوخورد و پرت شدم تو بغل ادوارد اونم که امادگ یز ل
خودشو حفظ کرد و دستاشو دورم حلقه کرد و منم که بزور تعادل   یوفتهب
 گرفتم و نگامون به هم گره خورد  یرهنشوپ

که نگاه گرفتن ازش سخت بودش   یوربود ط کننده  یرهخ یشعسل چشمای
آشنا ظاهر شد مغزم هشدار داد  یجفت چشم عسل یهتو ذهنم  یهو یول
به شدت آشنا بودش چرا  یول یناون چشما متعلق به ک یدونستمنم

من قبالنم  یعنیبرام آشناست  یدمشبار د یناول یکه برا  یکس  یچشما
 !یدمش؟د

نقصش  یب  یکلو ه یعضالن  یابازوه یندادم از ب یفیتکون خف سرمو
 "سال ازت بزرگتره20مرد  ینا ینا"تو چته او یدمکش  یرونخودمو ب

 یدادمم یحترج نگفتم و یزینزد منم چ یاومدم حرف  یرونبغلش که ب از 
 یمرد ینبا ا یچ  یرفته تو برا یادتچم شده "انگار  یدونمبهش نگاه نکنم نم

رفته  یادتنکنه  یبر اه پدرتوادامه ر  یخوایبزرگتره تو م یلیکه ازت خ  یکس
به  تممادر  یریتقاصشو پس بگ یخوایسر مادرت اوردن؟مگه نم ییچه بال
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

رد که عاشق شد کامرانم االن همش  ینخاطر ا  به خاطر  یکشهداره عذاب ممه
عاشق شدن  یبرا ییکه به تو داره پس تمومش کن قلب تو جا  یعشق 
 ..."نداره

 یدنزدم فقط کامران پرس یحرف  یمبرس یاهکه به جنگل س  یوقت  تا

 ینااو+

سرم و بچرخونم هنوز با  یخواستدلم نم یکردمنگاه م یرونپنجره به ب از 
 بودم یر خودم درگ

 بله_

 یرون؟ب یمامروز بر یچرا گفت +

..._ 

  نگفتش یزیچ یگهبود اونم د یر درگ یلیبود مغزم خ یسوالش چ  یدمنفهم 

دوباره برگردونده  یوهمه چ فکرم اروم شده بود یدیمرس یاهبه جنگل س وقتی
  یکردمتظاهر م یدنداشتم فقط با یحس یچبودم به حالت اولش و ه

 ینجاها ا یستزوج ها و تور یشتر شدم نسبتا شلوغ بود ب یادهپ ینماش از 
  بود یقشنگ  یهجا یومدندم

  زد یبه اطراف سوت بلند یشد و بعد نگاه  یادهپ ادوارد

  بخوابم ینجاشب ا یخواددلم م یلیخ+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

م کردم و با انگشتام به پنجره زدم کامران داشت با تلفنش حرف خ سرمو 
 شد یادهبهم کرد و تلفن و قطع کرد و پ ینگاه  یزدم

 یزدی؟حرف م یبا ک _

 یانگفتم بچهام ب  یتو خودت  یدمد+

 زدم یکمرنگ   لبخند

 گفت  ادوارد

 بچها؟+

  ینااو یاره دختر و پسر عمه و عمو ها+

 ین؟باهم دار یچه نسبت  یناپس تو و او+

به  یبود و وقت  یرانیمادر من ا یمباهم بزرگ شد یمونمنو و کامران از بچگ_
 یلیخ یناز خاله پر  یگفتماومد همراه با دوستش بود من بهش م ینجاا

اومدن تازه  ینجابه ا یوقت  یاز قبل حامله بود ول یناز دوستش داشتم خاله پر 
 بخوادد که ادواردم ونب یزیچ ینجاسکوت کردم ا ینجاروو...ا یدشفهم

اومد مادرم منو حامله شد و منو و  یاکامران به دن  ینکهسال بعد ا6بدونه...
 یمباهم بزرگ شد یکامران از بچگ 

 یاوردخودش ن یبه رو یاون وسط نگفتم ول یزیوچ یه یدفهم ادوارم

 ی؟و المان  یرانیدورگه ا یهو تو  یرانیها یهپس کامران +
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

فقط من  یزدغم موج من نگاه کردم تو چشماش تکوت دادم و به کامرا سری 
  افتاده ییچه اتفاقا یدونستیمکه م  یمو اون بود

 یان؟م یبچها نگفتن ک _

 االنا برسن یداطراف بودن با یناونام هم+

 گفت  ادوارد

 یم؟راه بر  یکم یرسنم یچطوره تا وقت +

 چطوره؟ یمراجب معامله صحبت کن یکمموافقم و _

زدم که هوامو داشته باشه اونم منظورمو  یکامران چشمک نامحسوس  هب
 گرفت

 ینبپرس ینبدون یخواینم یزیچ یاوک +

 برسام/ادوارد#

 یوقت سوت  یهکه سرهنگ بهم گفته بود و تو ذهنم مرور کردم که   حرفایی
  ندم

 یم؟کن  یکار چ یخوایمم یقادق+ 

 یمن خوب باشه هم برا یبودم که هم سودش برا یزیمن دنبال چ ینبب_
مخصوصا اگه  یستن یدب  یبهتر از معامله کردن با عرب ها یز چ یچشما و ه

 ینجوریا یمو اعتمادشونو جلب کن یمو بتون یمبا بزرگاشون مالقات کن یمبتون
 یارم به دست م یادیهم من سود ز یشینهم شما شناخته م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 معامله بامن مواد باشما یبرا یخوایمم یقبالنم بهتون گفتم چ _ 

 یکننم یو کجا نگهدار یگیرنم ید هارو از ک م موابفهم یتونستمم اینجوری

 ی؟چه مواد+

 یزیچ یهدختر اومد و بعد پرت شدن  یه یغ ج یبدم صدا یجواب  ینکها قبل
و اون دختر همو تو  ینااو یکردمداشتم با تعجب بهشون نگاه م یناتو بغل او

بودن که داشتن  یگماون دختر دوتا پسر دوتا دختر د یر اغوش گرفته بودن غ
تو  یناما مبفهم یدهمون بچهان با یناا ینکهمثل ا یدادنبا کامران دست م

 یخوادنه چون سرهنگ گفت همشونو م یاهستن  ینااو یکارا

کرد و رو به همون دختر که بغلش کرده بود اشاره کرد و   یبه من نگاه  اوینا
 گفت

  و بزرگمهعم یزا،دخترِ ال+

 یو لبا یزهم یزهر یکلو ه ییطال یو موها یزمرد یاب  یدختر با چشما یه
 ... نسبتا بزرگ ینیبور و ب یکمون   یمتوسط و ابروها

 دستشو به سمتم دراز کرد باهام دست داد الیزا

 خوشبختم منم ادواردم_

 یشناسیمخوب شمارو م یلیبله ما هممون خ+

 یکننکار م  ینامطمعن شدم با او یباحرفش شک کردم و تقر  ینا با

 بود گرفت و گفت یستادهوا یزاکه کنار ال  یدستشو به سمت پسر  اوینا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 آلتور یزاستداداش ال ینما+ 

هم  یهشب یشونقشنگ مشخص بود که خواهر و برادرن چون همه چ خب
 بود با آلتورم دست دادم به

دوقلو بودن  ینطور شون باشه و همسال17 یخوردکه بهشون م   یدختر  دوتا
 اشاره کرد گفت

 یها یژگیاز و یکیدوقلو هستن و  ن ومن یدخترعمه ها ینو کامل یاکامل+
باهاشون اشنا  یشتر بودنشونه حاال خودت ب یطونخاصشون فوق العاده ش

  یشیم

که رنگ شده بودن به رنگ   یطونیمدل ش یابروها یخوردهاشونم م یافهق به
 یک کوچ  ینیب یاهپر س یسبز با مژه ها یدهکش  یچشما یراب ش یقرمز و موها

 هو پوست برنز  یدهکش  یو لبا

کنه کامران به سمتش رفت و   یرو معرف  یگهاون پسر د ینااو ینکها قبل
 بغلش کرد و گفت

 یناپسر عمو او یلداداش منه دن ینما+

و  یمشک  یپوست برنزه و مو و و ابرو یعضالن  یکلبود ه یجذاب  پسر 
 نازک یمردونه و لبا ینیو ب یطوس یچشما

 خم شدم یزدم و کم لبخندی

 خوشحال شدم یلین خبا تک تکتو ییاز اشنا_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 گفت  ینااز دوقلو ها که اروم به او یکی صدای 

 جذابه المصب یلیخ یول یرهپ+

و حس  میسنباشه پل یهرچ  یدمراحت شن یلیخ یاروم گفت ول ینکها با
محو  یتماوردن موقع یادگوشه لبم اومد که با به   یپوزخند ییهقو ییمشنوا

  شدش

 یهچه هوا ینینبب یمراه بر  یکم یایمب یمحرف زد یلیخ یگه:خب بسه دالیزا
 یهخوب

جفت  یمرو گرفت باهم زودتر از همه راه افتادن بق یناخودش دست او و
فقط من تنها بودم خب بهتر حصلشونو  یرفتنجفت اروم پشت سرشون م

و  یلبرقرار کنم نگام به دن یباهاشون ارتباط خوب  یدمتاسفانه با ینداشتم ول
  به سمتشون رفتم یزدنف مم حر باه یز ر یز کامران افتاد که ر

 که از نقشش  یمکن  یکار  یه یدبا یگهم ینا:اوکامران

 حرفشو قطع کرد یدمکنارشون رس  وقتی

  یاداز تنها بودن خوشم نم_

 گفتم  یلبه دن رو

 تر از همتونم یهنگاه به سن و سالم نکن من پا_

 زدم یچشمک  و

 کرد  یخنده ا دنیل
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدیمشن ینااز او یفتونو:تعر دنیل 

اونم با  ییدمو به سمتشون دو یدیمهرسه تامون ترس یزاال یغج ایصدبا
 ... یکشیدم یغ و ج کردیم یهبسته گر  یچشما

 .یپیچیدنکه از خنده به خودشون م  یکردمتعجب به دوقلوها نگاه م با

چرا  یاداز مارمولک بدش م یدونینرو بهشون با تشر گفت:شما که م اوینا
 ؟ ها ؟ یکنینم یکار  ینهمچ

زل  ینااو یو با ندامت به چشما یدلبشون خشک یخنده رو ینو کامل یاکامل
 .زدن

 !باشن یطونانقدر ش یکردمکردم و گفتم:اوه!فکر نم  ینابه او رو

 .یطونیاشونهاز ش یفقط گوشه چشم ینتکون داد و گفت:ا یسر  اوینا

 .یدباال پر  ابروهام

 .جنگل یراه افتادم تو یباال انداختم تک  یا شونه

 .بود یقشنگ و خوب  یلیخ جنگل

 .کردم  خودم حس یشپ یوخودم بودم که حضور کس یحال و هوا توی

 یول یرمردمپ ینکهبا ا یگفتکه م  یهمون دختر یابرگردوندم که کامل سرمو
 .یدمجذابم رو کنار خودم د

 یی؟تنها یکنیم یکار گفت:چ  یطنتش با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 کرد؟  یکار  یشههم م ییکردم و گفتم:مگه تنها  یا خنده 

 .یشهکه م  ییدوتا یکه نه ول  ییزد و گفت:تنها یطونیش لبخند

 .یدلحظه هنگ کردم و لبخند رو لبم ماس یه

 ی؟چ  یعنیگفتم:  یجگ  یا یافهو با ق یزوناو یلبا با

 !یکه تو بخوا  یگفت:هرکار  

 .جلو و جلوتر یاوردهر لحظه م صورتشو

 .یفهممکردن و گفتم:منظورتو نم  یظیدراومدم و اخم غل یجیحالت گ از 

و از دور گردنم فرصت حرف زدن بهش بدم دستاش ینکهحرفم بدون ا ینا بعد
 .باز کردم و به راه خودم ادامه دادم

 .لبش بود یرو ینظاره گر بود و پوزخند سرد ینامدت او ینا تموم

 .یدد یشدم یابودن و تو صورت کامل یعصبان  یها نشونه

 !به غرورش برخورده بود که ردش کردم یلیخ قطعا

به من و  یدهداشته و حاال چسب یادیخواهان ز یباشبا اون ظاهر ز حتما
 .شده یمنم که ردش کردم َجر 

 تا چه حد؟ وقاحت

 ... اما

 !فکره ینبهتر  ینا اره
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یناحسادت او یختنبا برانگ یتونممن م ینکهحسودن و ا یلیخ دخترا 
نه  یابه من داره  یو بفهمم که واقعن حس ینمواکنششو نسبت به خودم بب

 ؟

 !گفتم: خودشه  یلبم اومد و با سرخوش یرو یبزرگ  لبخند

 خودشه ؟ یمتعجب گفت:چ  یافهبا ق اوینا

 ... حضورش کنارم شوکه شدم و به تته پته افتادم از 

 ینااو#

 .یچی... ه یچیشک بهش نگاه کردم که با من و من گفت:ه با

 !یکن  یاز من مخف  یزیچ یتونینم+ 

که بعله بانو ...   :اونیخندیدرف من مخوش خنده بود چون با هر ح خیلی
 !بمونه یز سوپرا یهمثل  یخواستممن م یول

 .بهم زد و با همون لبخند چشم دوخت بهم چشمکی

 .بزنم که با اومدن کامران منصرف شدم یحرف  خواستم

 ؟ یمقدم بزن یکم یمبر  یایدستمو گرفت و گفت:م کامران

 .میاز همه راه افتادبه ادوارد کردم و با جواب مثبتم جلوتر  نگاهی

 .یزدجاها حرف م ینجور با ذوق درمورد جنگل و ا کامران

 .ادوارد بود یر من فکرم درگ ولی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... و اخالقاش رفتارا 

 ... نگاهش طرز 

 ... چشماش

 ... حرفاش

 !تا بهش فکر کنم یکردمنو وادار م همه

 .یامب یرونمزخرف ب یفکرا ینتکون دادم تا از ا سرمو

 .ینااا... او ینامدم:اوه خودم اوکامران ب  یصدا با

 ؟ یشدههان ؟ چ -

 . یچیه+ 

 . ها از ما جدا شدن ... رفتن که برن لب ساحل بچه

 ! سکوت کردم و گفتم:کامران یلحظه ا چند

 .جانه دلم+ 

 یزنه؟مشکوک م یکمادوارد  یکنیو گفتم:حس نم یدمکش  یقیعم نفس

خانواده  یهش نشون از ! اخالق و رفتارا یدونمکرد و گفت:نم  یفکر  کامران
 ی؟حس کرد یمشکوک  یز ... تو چ یدهم یالمان  یلاص

 .معامله انجام نشه و همه زحماتم به باد بره ینا یترسمنه ... فقط م -



  

 
75 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

سرت ... به  یگلم ؟ نشد فدا  یخوریم یوهوا بغلم کرد و گفت:غصه چ بی 
 !فکر خودت باش

 .بهش رو داده بودم خیلی

منو بغل کنه و گلم  یکردجرعت نم ینطور ا یشدنمهم باز  یرومون تواگه  اره
 !صدام بزنه

 .هم یتو یدماومدم و اخمام و کش یرونبغلش ب از 

و الفاظ  یگاه منو بغل کن  یگاه و ب   یه  یخامکامران حد خودتو بدون ... نم  -
فکر  یه ید... وگرنه با ینش یکبه من نزد یادکن ز  یروم!سع یبزار یدجد

 .کنم  یموندور یبرا یحساب 

 .مات و مبهوت به من زل زده بود کامران

دارم ؟ مورد  یرادیو ا یب... من ع ینااو یفهمماز هم وا شد و گفت: نم لباش
که   یاوقات انقدر ی؟ گاه  یکنیبا من برخورد م ینجوریکه ا  یستمپسندت ن

که   کنمیاحمقانه م ی! همش فکرا یدیبه من نم یدیم یتبه ادوارد اهم
 ؟ ویناا یکنیبا من م ینکارارو؟ چرا ا یت داروسد یوا یگهنکنه تو کس د

 ! کرده بودم  یرو زیاده

 .کامران الزم بود  یهشدار برا ینبود ا یهرچ  ولی

 .یرسهاز عشقش به من داره به جنون م ینطورشمهم اون
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

باشه !  یمیرابطمون انقد گرم و صم یخامموهام بردم و گفتم:نم یتو دستی 
 یدونما احمقانست ... من متم واقعع... فکر  یکنمبه وقتش خودم گرمش م

 یمن به ادوارد عالقه دارم ... تو راجب من چ  یکنی! فکر م یهتو منظورت چ
 بشم ؟ یرمردپ یه؟ من عاشق  یفکر کرد

 ... گییاوقات چرت م یزدم و ادامه دادم:واقعا گاه  یصدا دار پوزخند

 برسام/ادوارد#

ش حرفاشونو گومتوجه نشه  یکه کس  یطور یرفتمسرشون راه م پشت
خندم گرفت که بزور  یشمنم یرمردپ یهگفت عاشق   ینااو یوقت  یکردمم

خب با  یول یستمن یرمردبهش بگم من که پ یخواستقورتش دادم دلم م
 ... یبرمـچطور دلتو م یبینیم یرمردیممظاهر پ

بهم  یمراه رفتن همه اه و نالشون باال رفت به جز من کل یبعد کل بالخره
 ی؟همه راه رفت  ینانگار نه انگار که ا یسنت چجور ینبا ا نینداختم یکهت
چند ساعت  یمن روز یدونستناونا که نم یخندیدمو فقط م یگفتمنم یزیچ
 کارم  یمخصوصا برا یکنمو ورزش م یدومم

 9یشهم یمرستوران که تا برس یمبر8:30: ساعتاوینا

با  یمقب و یمرفت ینااو ینموافقتشونو اعالم کردن ما با همون ماش همه
 که اورده بودن  ینیماش

  یگفتش؟م یبهت چ  یا: کاملاوینا

 گفتم  یول یهمنظورش چ میدونستم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

  ی؟کِ _ 

 یکردیبا خودت صحبت م یمن اومدم کنارت و داشت  ی: وقت اوینا

 زد یپوزخند و

 در جوابش زدم و گفتم یطونیلبخند ش منم

 یدوست  یشنهادپ_

 با تعجب بهم نگاه کرد گفت کامران

 داد یشنهادساله به تو پ17اون دختر : کامران

دخترا  یشهباعث م یپیمخوشت یول یادهمگه من چمه درسته سنم ز یه _
 یرنبگ یدشناد

نگاهم  یحس یچکه بدون ه  ینااو یزل زدم به چشما ینهاز تو ا یممستق و
 بود یر قشنگ و چشم گ یلیدرشتش خ یچشما یکردم

  ...... 

 یلینگه داشت ظاهرش که خ یکیکوچ  یرستوران مجلل ول یجلو کامران
  قشنگ بود

 یشه وقت  یادهرو باز کردم منتظر شدم پ یناشدم در سمت او یادهپ سری
 یبهم به سمت رستوران رفت کم یتشد بهم نگاه نکرد و بدون اهم یادهپ

برگشتم بالخره  یبه حالت عاد یقیبعد نفس عم یم توهم شد ولاخما
 یکنمعاشقش م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یاشده کامل یادهپ یادز یها سر و صداب و یدنهمزمان با ما رس بچهام 
 زد به سمتم اومد منم جواب لبخندشو دادم یچشمش که بهم خورد لبخند

 یبایینز یلیواقعا خ_

مثبته که خودش  شیشنهادحرفم خواستم بهش بگم که نظرم به پ بااین
داخل رستوران  یهو بازومو گرفت باهم پشت سربق یدگرفت و با ناز خند

 یمرفت

 ینجاا یول یدادمدختر رو نم ینوجه به ا یچنبودم به ه یتامورتو م اگه
 کردن  یمجبورم به نقش باز

و  یچوب  یها یو صندل یز داشت م یریچشم گ یلیخ یرستوران نما داخل
و قشنگ و درست کرده  یک ش یهجا یهروش  یایبا نقش یکرم شکالت   یواراید

رفت و  یناسمت اوه ب یبا لباس گارسون  ینقش یز پر بود پسر ر یزابود تمام م
 یز م یه واز قبل گفته بود  ینااو ینکهبود ومثل ا یاشاره کرد که خال یزیبه م
  مخصوص ما نگه داشته بودن یخال

کنار من و کامران   یاروش نشستم و کامل که نشست روبه  یناشدم او منتظر 
 نشست یناکنار او

  یخورین؟م ی: خب چ اوینا

 یدند( خندیالمان  یغذا یباهم گفتن ساوربراتن)نوع  همه

 یکرد و گفت شماچ   یبه من نگاه  اوینا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یگفتم همون ساوربراتن سر   یاوردمسردرنم یالمان  یاز غذاها یادکه ز  من 
 یدواربودمغذاهارو نوشت و رفت ام تکون داد و گارسون و صدا زد اونم

وقته  یلیگشنم بود خ  یلیمخوردش خ یشدنباشه چون نم یگوشت   یهغذا
مخصوص  یتال یک موز ینخوردم با بلند شدن صدا یدرست و حساب  یغذا

گذاشته   یکه خال  یقسمت  یهها بلند شدنو به وسط رفتن  زوجرقص تانگو 
 یارنمونده تا غذارو ب یلیخ ینکهبا گفتن ا ینمو کامل یلرقص دن یبودن برا
 ینااو یو بلند شدم و رفتم جلو یدبه ذهنم رس یفکر  یهورقص  یرفتن برا

  یدن؟با من و مبانو افتخار رقص _

درخواستمو قبول کرد دستمو گرفت دوشادوش هم به سمت  یکرد ول  مکسی
 یودم ولخوشحال نب یلیکه توش بودم خ  یتیاز وضع یمرقصنده ها رفت یهبق

 ... بازم اجبار بود

و اونم نگاهشو از  یکردمبه چشماش نگاه م یخوردیماروم تکون م اروم
 نزد یهثان یک  یس کردم قلبم برابا گفتن حرفش ح یهو یداشتچشمام برنم

 یفهممبالخره م یول یدمتکجا د  یدونمنم ییبرام اشنا یلی: خاوینا

 زد یمتوجه شوکه شدنم شد و پوزخند اونم

 زود به خودم اومدم یلیخ 

 ینااو#

 یه یدونمم یکردداشت که ادمو به خودش جذب م یچیزیچشماش  تو
سفت هست که  یرونیمب یانقدر پوسته  یول یادداره به سرم م ییبالها
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که زدم متوجه شوکه شدنش شدم و   یاز حرف  یشهمتوجه ش نم یچکسه 
بگم  با مشتش  یزیچ ینکهقبل ا یرو لبم شکل گرفت ول یناخوداگاه پوزخند

 موهامو اروم چنگ زد گفت

 گمشدت باشم که انقدر اشنا هستم برات  یمهمن همون ن یدشا_

 :گفت  

 رتمناک  یدارم وقت  یحس ینچون منم همچ_

 یدادصورتم نشون نم یول زدیخراب شده بود و ضربان قلبم تند تند م حالم
 ربط به حرفاش گفتم یهلش دادم اروم و ب 

 غذارو اوردن+

که کنار   یدنینوش یمنتظرش بمونم رفتم نشستم و بدون معطل ینکها بدون
 خشم درونم فروکش کنه ینکها یبشقاب غذام گذاشته بودنو خوردم فقط برا

 رسامرد/بادوا#

 یهنشون نداد به چند ثان یملچرا عکس الع یدونمرفتنش نگاه کردم نم به
 یز و رفتم سر م یدمتو موهام کش یفکرکردمو حالم دگرگون شد دست  یشپ

با  یاکامل  یکردنبچها متوجمون شده بودنو و بهمون نگاه م ینشستم همه 
که   منگاه کرد نذاشتم به غذا یبا تعجب محل یهکامران باغم و بق  ینگاه عصب

 یزیاهم درومد گوشت...از غذا نتونستم چ

 ...نزدم یحرف  یگهتا اخرشب د یکردمفقط چنگالمو تو گوشتا فرو م بخورم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خودش پشت  ینااو ینبار ا یمشد ینسوار ماش یهبا بق یاز خداحافظ  بعد 
رفت درطول راه  یالفرمون نشست و منم کنارش با سرعت باال به سمت و

 یادهبا عجله پ یدیمرس ینگم وقت  یزیادم چد یحنم ترجنزد و م یحرف  یچه
 کامران بهش گفت  یمشد یادهشد منو و کامرانم پ

 باهات حرف بزنم یخوامم ینااو_

 به کامران انداخت و گفت یاز هرحس ینگاه خال اوینا

 االن نه. حوصله ندارم _

 رفت داخل یعسر  یلیخ و

 .... 

  فتر  یناسر آوبه من بزاره پشت  یمحل ینکهبدون ا کامران

کردم و به اتاقم   یط  یدر پ یعمارت و پ یباال انداختمو پله ها یشونه ا منم
 .یدمرس

 .شلوارک هم پام کردم یهو از تنم کندم و  یرهنمو کوفته پ خسته

 !به شدت گرم بود برام هوا

 !تخت سردم یرو یدماتاقم و باز کردم و پر  پنجره

 .بود یاحس دن بهترین

 .شتمکم داوان   یهفقط  االن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !یکنهاب ارومم م یتو خوابیدن 

**** 

 ینااو#

من  یول یزدفک م یجوجه اردکا پشت سرم راه افتاده بود و ه  ینع کامران
 !یشنیدمنم یچیه

 .مشغول بود یلیخ فکرم

 .کامران بستم  یدر و رو یحرف  یچاتاقم و بدون ه یتو رفتم

ف ا تو حر !دارم بییییی:هیگفتکامران از پشت در بلند شد که م  صدای
 .یزنمم

 .حوصلشو نداشتم اصال

 .یتکرار یحرفا بازم

 .یتکرار یعاشقتما بازم

 یدااحساس نسبت به کامران پ یذره ا یگشتمقلبم و م یتو یهرچ  اما
 !یکردمنم

 !همسر نه یه یول ینمشدوست بب یهبه عنوان  میتونستم

 .حموم شدم یاز تنم دراوردم و راه لباسامو  تموم

 .کردم فکر خودمو متمرکز کنم  یو سع یستادمدوش وا زیر 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یلغزیدنبدنم م یاب شالق وار رو یها قطره 

 .شده بود یسبدنم خ یهمه جا یگهد حاال

 .یدمکش  یسمخ یموها یتو دستی

 !من چمه؟ خدایا

 یلرزه؟دلم م ینقدر در مقابل ادوارد ا چرا

 باند بزرگ و یهباشم که داره  یو محکم یاون دختر قو یتونمنم یششپ چرا
 یکنه؟کنترل م

 انقدر اون چشما ... اون نگاها ... اون طرز حرف زدنا برام اشناست؟ چرا

 .یختستک فکرم بهم ر  یانقدر یشمم یوونهد اخرش

 .بکشم یغ ج یاداد بزنم  یخاستم دلم

 !حموم نشستم یایکاش  روی

 .یدادبهم م یب خو یلیبودنشون حس خ سرد

 .دلم گرفته بود یچرا ول نمیدونم

 !کنم  یهگر   ینمبش یر دل س کی میخاستم

 !یستحرفا ن یناهل ا ینااو ولی

 !کنه  یهگر   ینهو محکم هست که نخاد بش یانقد قو یشناسمک من م  اوینایی

 ... قراره تموم بشه یک   یریخوددرگ ینلب گفتم:ا زیر 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 برسام/ادوارد# 

 .گذشته بود  یناروز از اومدنم به عمارت او ۴

 .یینو رفتم پا یدمکش  ممیبه گر  یناهار حاضر شدم و دست  برای

 .بود یومدههنوز ن ینانشسته بود و او یز منتظر پشت م کامران

 .بهش زدم که نگاهشو از روم گردوند یکامران نشستم و لبخند  یبه رو روی

 !یدونستمم ینکاراشوا معنی

 .حسادتش شعله ور شده بود حس

 .منو دوست داره ینااو یکردکه حس م  مخصوصا

 یبه کامران گفتم:معن یو رو یدمم کشاشدهرنگ  یموها یتو دستی
 !کامران خان  یفهممنگاهاتونو نم

 ؟ یدونینم یعنیبهم نگاه کرد و کالفه گفت:چه جالب !  عصبی

 یخوامچونم و گفتم:م یر دادم و دستمو گذاشتم ز یهتک یز م یرو آرنجامو
 !یکنیبدونم چرا با خشم و غضب به من نگاه م

 .کنار لبش  یدشصتشو کش انگشت

 .یهعصب یلیخ یدفهم یشدحالتش م ینا از 

 ؟ یشد یرفهم!حاال شیگیریازم م یموزندگ یگفت:تو دار  یاروم یصدا با

 .یمهردو ساکت شد یناوزدم و خواستم جوابشو بدم که با اومدن ا پوزخندی



  

 
85 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !بود یدهدار قرمز پوش یناست یتنه  یمن یهبا  یدشلوار تنگ سف یه 

 .بود کرده  یجادبا پوستش ا یقشنگ  تضاد

و گفتم:چقدر  یدمکش  یبهش لبخند زدم و جهت حرص دادن کامران سوت  رو
 .مادمازل ینشد یباامروز ز

 .ملبش نشوند و گفت:ممنون یرو یلبخند کمرنگ و زورک  اوینا

 .یفشرددستشو م یبه کامران انداختم که چنگال تو ینگاه  نیم

هه!من هنوز تازه اول را ینزدم و باخودم گفتم:ا یا یروزمندانهپ لبخند
 .ستعدادامو نشون ندادما

 یراییهپذ یقهوه دعوت کرد تو یهمنو به  یناو او یمسکوت خورد یرو تو ناهار 
 .عمارت

 .عمارت یمننش یمرفت یگهساعت بعد ناهار با همد نیم

 .حضور کامران و لزوم ندونست و کامران هم مجبور شد بره تو اتاقش اوینا

دقت کردم که کمتر به  یداگفت:جد  یکردم که قهوشو مزه مزه  ینطور هم اوینا
تا وقت  یمدرمورد معامله حرف بزن یشتر ... بهتره ب یدیمم یتمعامله اهم

 ... یوگذرون

فرستادن ...  یبه دب  یرانمن دخترا رو از ا یشدم و گفتم:درسته! ادما جدی
 که نصفش مال شماست درسته؟  یرانیتا دختر ا ۳۵۰فکر کنم حدود 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

حمل مواد هم که  یتکون داد و ادامه دادم:برا یرس یدعنوان تاک به 
 .تورنتو یریمم یگهخودمون هفته د

معامله سود  ینا یدوارم:خب!امتکون داد و گفت یفکر کرد و سر  یکم  اوینا
 !برامون داشته باشه یخوب 

 ... کردم  ییدزدم و تا لبخندی

 ؟ ینشد یر دستگ یسمکث گفت:شما تا حاال توسط پل یبعد کم اوینا

قطعا  یمکن  یاطگذاشتم و با خنده گفتم:من که نه! اگه احت  یز م یرو وقهوم
 ین؟شد یر ؟ شما دستگ ی... شما چ  یشیمنم یر دستگ

 !زد و گفت: نه یمکث و فکر پوزخند یکم  بعد

 .باال یدپر  ابروهام

 .یگفتداشت بخاطر آبروش دروغ م قطعا

 .کردم  یرتلب گفتم:خوبه خودم دستگ زیر 

 ؟ینگفت  یزیشک گفت:چ با

شما هم حتما  یگفتمزده بهش نگاه کردم و گفتم: من ؟ اها اره داشتم م هول
 .یننشد یر که دستگ  ینماهر  یلیخ

 .تکون داد یسر  یشت ولشک دا هنوزم

بزنه که در عمارت باز شد و دختر عمو ها و دختر عمه  یدوباره حرف  خواست
 .از در وارد شدن ینااو یها
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .و محکم بغلش کرد ینابغل او دیکردناش پر   یغ ج یغ با همون ج الیزا 

با اون نازو اداهاش اومد کنارم  یاو کامل ینااومد کنار او یناز اون کامل بعد
 . نشست

شما  یمهم بود یشپ یش:ما که دو روز پیدپرس یناسالم کردم که او هشونب
 ... چطور شده حاال ینجاا یاینماه نم یشماه ش یشکه ش

ازت  یحال یمگ شده بود ... اومده بودبا خنده گفت:دلمون برات تن کاملیا
 .یریمبگ

 .ینجاکامال معلوم بود که چرا اومده بودن ا  ینو کامل یزاال یچهره ها از 

 .ینجاا یانمجبورشون کرده بخاطر من ب یاکامل  قطعا

 !یدگرفته بود شد  خندم

و پوزخند  یکهبا ت ینادادم که او یهو به مبل تک یدمکش  یشامبه ته ر دستی
 ؟؟؟ یومدین یا یگهد یز چ یباور کنم برا یدارگفت:توقع 

 داد که از چشمم دور نموندبا چشم و ابرو منو نشون  بعد

 .ینااو یشوخ طبع شد یلیخ یداو گفت:جد یدلبش ماس یلبخند رو کاملیا

کنم و حس حسادتشو شعله ور   یرو حرص ینافرصت بود که او ینبهتر  االن
 .کنم

 یم؟قدم بزن یمبر  یایمجان ...  یابا خنده گفتم:کامل پس

 .با ذوق گفت: چرا که نه کاملیا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ساله بخاطر هوا و هوس  ۱۸ - ۱۷دختر  یهتعجب داشت که  یبرام جا واقعا 
 !ساله دوست بشه ۴۰مرد  یهبا  یخادم

 .سمت باغ یمراه افتاد یازدم و با کامل پوزخندی

 .یومددستاشو دور بازوم حلقه کرده بود و قدم به قدم من م کاملیا

 .جوجه بود یهمن در مقابل  یکشاون جثه کوچ با

 .یمدرخت نشست یه یر ز یاکامل  یشنهادپ به

که دست   یگهد یجا یر بود و ذهنم درگ یناعمارت او یبایبه باغ ز حواسم
 .پام حس کردم یرو یاروکامل

 یشد؟که با تعجب و خنده گفت:چ  یدمبرق گرفته ها از جام پر  مثل

 .یچی... ه یچیم:هو گفت یدمکش  یشونیمبه پ دستی

 .یدمشوکه شدنت و فهم یلکرد و گفت:فک کنم دل  یبا موهام باز یطنتش با

 ؟ یگیم یچ  یفهممتعجب رو بهش گفتم:نم با

 یبا جنس مخالف نداشت  یوقته رابطه ا یلیگفت:حتما خ  یطانیخنده ش با
 درسته؟

موهام  یدستشو از رو یکیهمه نزد یناز ا یشدکم داشت حالم بد م  کم
دستم گرفتم و با خنده  یدستاشو تو یزهبازم کرم نر  ینکهتم بخاطر ابرداش

 . رابطه داشتم یادیز یگفتم: حدست کامال اشتباهه ... من با دخترا

 !کلک ! پس توهم اره ؟  یگفت:ا  یطنتبه روش زدم که با ش یبعد چشمک  و
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

رتم دستم در اورد گزاشت سمت چپ صو یکردم که دستشو از تو  یا خنده 
 .نوازش کرد مویشو ته ر

 .چنگ زد یرهنموپ یکه لبه ا  یکردمتعجب نگاهش م با

 یکنی؟م یکار تعجب گفتم:چ با

 برات زنده کنم؟ یمیتوقد یخاطره ها یخایخمار گفت:م یچشا با

 ... یدمحرفش اخمامو درهم کش یلو تحل یهتجز  بعد

 یناآو#

 شد یجوریدلم  یرونرفتن باهم ب یاادوارد و کامل یچرا وقت  نمیدونم
 خوداگاه بلند شدمو اروم پشت سرشون رفتمنا

 نشستن یوقت  یکردمو نگاهشون م یرفتماروم پشت سرشون راه م اروم

چرا  یدونمکردم و نگاهشون کردم نم  یدرخت خودمو مخف  یک پشت  رفتم
  یستحسادت ن یااز عالقه  یدونمفقط م یکردمم ینکاروا

ارد در برابرش چرا انقد دوا یسرد بودنا ینطور و هم یدیدمم یاروکامل  رفتارای
  محکم بود؟

  یکرده؟نم یازاد زندگ  یطمح یهاون تو مگه

  مقاومت کنه؟ یدختر ینکه در برابر همچ  یهمرد کدوم

  یکنه؟چرا مقاومت م و
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یتونستمم یکردنم یو ادوارد کار یشودم یکداشت بهش نزد یاکامل  سر  
 یداز جاش پر  یهو مرده و... اما یهن حالشو بفهمم هرچقدرم مقاومت کنه او

 رو هل داد یاو کامل

  یفهمی؟؟؟؟م ینمازت بب یرفتار ینهمچ یخوامنم یگهد+

 یرونرفت ب یالبه اطرافش دقت کنه از و ینکها بدون

 یختنتمام معادالت تو ذهنم بهم ر یکردمم احساس

 اشنا به ذهنم اومد یدوباره اون چشما یهو

 که ادوارد رفته بود نگاه کردم  یریمس به

  ی؟هست  یتو ک  یکنی؟رفتار م یبانقد عج چرا

 ادوارد/برسام#

که پشت درخت خودشو   یدمرو د ینااو یزدمداد م یاداشتم سر کامل وقتی
  خراب کردم مطمعنم بهم شک کرده یوهمه چ یدونمم یکرده بود لعنت   یمخف 

 یدمبه موهام کش دستی

 که زدمو جمع کنم  یگند  ینا یدبا چجوری

 زدم یهتک یوار نشستم و سرمو به د ینو رو زم میدبه پاهام کوب دستامو

 ! یتحمل کن یتونستینم یقهدو دق ی؟از دخترا فرار انقد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

تموم  یهرچه زودتر به سرهنگ زنگ بزنم و خبر بدم پس فردا همه چ  باید 
 یگهخسته شدم د یتوضع ینازا یرانبرگردم ا یتونمو م یشهم

اول  یدمکوب  یوار رمو به دکه زدم عصابم داغون شد و س  یگند  یاداوریبا  باز 
 که زدمو جمع کنم  یگند  ینا یدبا

شک کنن از جام بلند شدمو و  یشهباعث م ینمبش ینجاا ینتر از ا بیش
 ...رفتم یالشده بود و تکوندم و به سمت و یلباسام که خاک 

 یقهنوز دق یرونب یرفتکه داشت م  یدمبچهارو د ینرفتم تو باغ ماش وقتی
 گذشتن  یاز کنار من م یدرفتن با یرونب یبرا یهمال ک ینماش یدونستمنم

از کنارم رد شدن نگاه شکاک همشونو  یعقب نشسته بود وقت  یصندل کاملیا
 روم حس کردم

 ... رفتم یالنذاشتم و به داخل و محلی

 و کامران خورد یناچشمم به او که

 یهرو پاش لباسشم عوض کرده بود  ینانشسته بود و اومبل  یهرو کامران
 یرهکوتاه بنفش ت  هنیراپ

 باهم یزدنمن نشده بودنو داشتن اروم حرف م متوجه

 ...که داشتن ابروهام تو هم گره خورد  یتیوضع از 

 ینااو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

متوجه حضورم نشه رفتم تو  یاکه کامل  یفکر کردن اروم طور یکم بعداز  
و تمام  یکیکر کردن بودم که محکم خوردم به حواسم اصال نبود غرق تو ف

و همش  یرکاکائوش یهکامرانه که دستش   یدماه کردم دنگ شد یسخ ینمس
شده بودم که اگه اسلحه دستم بود  یلباسم اونقدر عصب یقهتو  یختهر

 یکردمجا خالصش مینهم

 ینماورد سمت س دستشو

لباستو  یمبر  یاشد دختر حواست کجاست اخه ب ی: اخ اخ نگاه چ کامران
 عوض کنم

 گرفت همراه خودش کشوند  دستمو

 وگفتم یدمکش  یروندستمو از تو دستش بکم مح که

کورتو باز   یچرا چشما یدیمکن بهم دست نزن نگاه کن به گند کش  ولمم
که   یکردیم یچه غلط  یمن حواسم نبودش تو داشت  ینیجلوتو بب یکنینم

 انهاا یدیمنو ند

 یترفتم طبقه دوم و با عصبان یتکه بدون اهم  یکردداشت نگام م مبهوت
کردم   یسشپارچه برداشتمو خ یه حوصله حموم نداشتملباسامو دراوردم 

  کردم  یز گردنمو تم   یهباهاش رو

 نگاه کردم یینهخودم تو ا به

 ینااو یخودت درست کرد یبرا یچه وضعه ا این
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

اه  یموهامو چنگ زدم و از شدت کالفگ  یهاز حد از چ یشب یتایعصبان این 
 یدمکش  یقیعم

  یستسرجاش ن یچیه انگار 

 یستنست در  یزاچ خیلی

  از کامران با اون حسش و رفتاراش اون

 یبشعج یبا اون رفتارا ادوارد

 بکنم یکاربایدچ یخوام،م یوچمه، چ یستکه معلوم ن  خودم

 بردم و اروم لب زدم یینهاوردم و صورتمو جلوا یروناز تو موهام ب دستامو

 ینتر از ا یتو قو یگستد یز چ یهجمع و جور کن دختر تو هدفت  خودتو
و فقط به  یریبگ یدهوضعو ناد ینا یدبخاطر مامانتم که شده با ییاحرف

 یهدفت فکر کن

 گفت  ییندا یهذهنم  تو

 یاکشه، تو سختندارن که نازشونو ب یکیوهمه دخترا  ی،مگهتوهم دختر  ولی
  یه؟مثل تو یکنارش باشه، کدوم دختر 

  شد یدناپد یقتو گلوم اومد که با چند نفس عم بغضی

صندل  یهبا  یرهبنفش ت یرهنپ یهندم و  یجواب افکارم  دادم به ترجیح
 رفتم یینجمع کردم و به پا یموهامم گوجه ا یدمپوش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکردنگاه م یونحرف داشت به تلوز یبود رو به کامران که ب  یخال سالن 
 گفتم

  کجان؟  بچها

 بهم کرد وگفت ییناز باال تا پا ینگاه  کامران

 :رفتنکامران

 تادمسیسمتش رفتم و جلوش وا به

سفر چقد برام مهمه  ینا یدونیکامران خودت م  یمپرواز دار یگهدو روز د+
رخ نده  یامادست که اشتباه  یدرست کن و مطمعن باش همه چ  یوهمه چ
 ...ادواردم

 یحرکت کامال حرفه ا یهحرفمو کامل کنم دستمو گرفت و منو  با  ینکها قبل
 رو پاش نشوند از تعجب چشمام گرد شدش اروم گفتم

 ! یکنیم یکار چ یدار یبگ  یشهم+

 یرادیا یکنمفکرنم ینیپام بش یهدوست دارم رو ینااو ی:تو نامزدمکامران
 داشته باشه

 یشداضافه م یمو به عصبانت یشداز تعجبم کم م هرلحظه

 تکرار نکن ینوکامران انقد ا  یستممن نامزدت ن+

 که تو صورتم  یپشتم گذاشت و به سمت خودش هلم داد درحال دستشو
 گفت  یکردزمزمه م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یشیبالخره م ینااو یفهمیم یشی: چه االن چه بعدا بالخره که مکامران 
  یکنمنامزدم پس هرکار که بخوام م

 از جام بلندشدم که چشمم افتاد به ادوارد باعصبانیت

کامران و ادوارده نه به   ینب یادیفکر کردم که چه فرق ز ینبه ا ناخوداگاه
که   یخودش کنه نه به ادوارد که دختر  مال منو یخوادکامران که بزور م

 یکنهباهاش باش روهم قبول نم یخوادخودش م

 (*ی)آصف ینا،ریحانهقلم:مبهب*

 ینااو#

 .یدزدیدهم رفته بود و نگاهشو از منو کامران م یادوارد تو اخمای

من بدموقع مزاحمتون  یدنباشه گفت:ببخش یعصب یکردم یکه سع  ییصدا با
 !شدم

 .رو به من زد یبعد پوزخند و

 .هم یتو یدمکش  اخمامو

 .به کامران بدم یدرس عبرت  باید

 .خودسر شده یلیخ جدیدا

:اشکال نداره ... یگفتکامران به خودم اومدم که داشت با خنده م  یصدا با
 !شب یبمونه برا یشبق

 .به من زد یبعد چشمک  و
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .و مبهوت به کامران زل زده بودم مات 

 !قعا سخت بودحرفش برام وا یلو تحل تجزیه

 .و برد تو اتاقم یدکامران دست منو کش  یامبه خودم ب تا

 .یشدممنفجر م یتاز عصبان داشتم

 اون حرفو زد ؟ یچه حق  به

 !منو مثل عروسک فرمانبردار خودش کنه یدمبهش اجازه نم من

؟ ...  یبه تو گفت اون حرف و بزن  یکامران و گرفتم و گفتم:ک   ییقهتشر  با
 .یبکن یخواست  یمن هر غلط  یبه جا یدمممن بهت اجازه ن

 یداال و گفت:باشه باشه اروم ... تو بااورد ب یشیدستشو به حالت نما کامران
و نامزد من  ی! تا االن نصف معامله رو انجام دادیکه نامزد من  یقبول کن

 !یشیحساب م

 .دستم بود یهنوز تو یقش

لحن  و با گوشم  یک کمرمو گرفت و سرشو برد نزد  یع حرکت سر  یه طی
 یورم چ د یفهمم!من میستماون کامران ساده ن یگهمن د یناگفت:او  یدوار تهد
 یشممجبور م یبهم بزن  یمونومعامله قرار عروس ین... اگه تو بعد ا یگذرهم

 !تورو به زور مال خودم کنم

 !شاخ دراوردم یزدکه م  ییحرفا از 

 .کامران نبود قطعا  این
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... یدوارشلحن تهد این 

 .بود چش شده اون

 .کامران و ول کردم  یقهباز شد و  مشتم

 یکنی؟م یدمنو تهد یگفتم:دار  ینسبتا اروم یصدا با

 ..قدم به قدم بردارم یتونستمشدت تعجب و بهت نم از 

 .از من بود یشتر از خودم جداش کنم که قطعا زور اون ب خواستم

 نییکم یکاری یگفتم:ولم کن کامران ... دار  یو غرش مانند یلحن عصب با
 !حالم ازت بهم بخوره

از  ی... تو اگه حت  یدار یسبت بهم چه حسبرام که ن یکنهنم یگفت:فرق   
 ... یمادر بچه هام بش ی... مجبور یزن من بش یمجبور یمنم متنفر باش

 ینسبتا بلند یبا صدا یامبغلش در ب یاز تو یزدمکه دست و پا م  یحال در 
 یندما ینکنم ... من خودم برا یا کنم  یکار چ یمنو مجبور کن یتونیگفتم:تو نم

 !.یگیرمم یمتصم

 !یاوردحرص منو درم یشتر بودنش ب لکسری

... تو منو از خودم  یده... بغل کردنت بهم ارامش م یناگفت:او  یاروم به
خودشو به خطر  یشهکه هم  ی... من عاشقت شدم! عاشق کس یکنیم یخودب
 .کنم  یازش جدا زندگ  یتونملحظه هم نم یهو من  یندازهم

 ...یومدهر لحظه جلوتر م سرش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .کم اورده بودم  نفس 

تکون  یذره ا یگذاشتم و هلش دادم تا بره عقب ول  ینشس یرو دستامو
 .نخورد

 ینااو#

 .بالخره ولم کرد کامران

؟ حاال به  یشد یگفتم:حاال راض  یادهلش دادم به عقب و با فر  یتعصبان با
 .یرون؟ گمشو از اتاق من ب یدیارامش رس

 ... من نبود ... من ... من یر صال تقص... بخدا ا ینابا تته پته گفت:او انمر کا

 ی... هر غلط  یدلت خواست زد یهـان ؟ هر حرف  ی؟ تو چ  یتو چ + 
 .استراحت کنم یخامم یرون! حاال از اتاقم گمشو بیکرد  یخواست 

 .اشک تو چشاش جمع شد کامران

 !مرد گنده بغض کرده بود ینا یشهنم باورم

رفتار و باهات دارم! تو هر  ینکه ا  یستمن ن یر ... منو ببخش! تقص ینااو -
 یول یپرستمکه تورو عاشقانه م  یمادم یه! من  یچشمم یروز و هر شب جلو

 .! ... حق ندارم بهت دست بزنمیرمتورو تو اغوشم بگ یتونمنم

... حاالهم  یشکست  یتارومحدود ینتو تمام ا یپوزخند رو بهش گفتم:ول با
 !ینمتبب یخام... نم یرونببرو 

 .یرونتو موهاش فرو کرد و مثل باد از اتاق رفت ب دستشو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !تختم نشستم یکالفه رو  یحالت  با 

 کنم ؟  یکار من با کامران چ خدایا

 !یکنهم یوونهداره منو د اون

 .یکنهبچه ها رفتار م عین

 یزایو لپتاب و چ یو خودمو با گوش یومدمن یروناخر شب از اتاقم ب تا
 ! سرگرم کردم خرهمس

 .به اتاقم یارهاز خدمتکارا برام شاممو ب یکیتم شام هم گف برای

 .جواب ندادم یدر اتاقمو زد ول یکی یبارم

 .بود یک   نمیدونم

 .عوض کردم که بخابم لباسامو

که جلوش   ینتنه بدون است یمن یهبود با  یشلوارک که پاچه هاش تور یه
 .پارچه بود و پشتش تور بود

 .ردمک  یو کالفه با موهام باز یدمخز  پتوم زیر 

 .کردم  یتشنگ  احساس

 !چرا اوردمش یدمد یول یاوردمابمو ن یوانکردم ل  فکر 

 !یختدراز کردم که بردارمش که افتاد و کل اباش ر دستمو

 .شانس ینبه ا لعنت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .و اب بخورم یرونتختم پاشدم تا برم ب یاز تو عصبی 

 .نگاه انداختم یه یتموضع به

 .بد شده بود میتوضع یکم

 !نصفه شب یستن یینکه پا  ینداره کس یاشکال ولی

 .ییناومدن پا یاتاقمو اروم باز کردم و دونه دونه پله هارو به اروم در 

 .ینیباغ و بب یتونستیبود و م یشهداخل اشپزخونه که پشتش فقط ش رفتم

 .وحشت کردم یکیباغ به اون تار یدند با

 .اپن تا ببرم یخودن پر کردم و گذاشتم رو یاب برا یوانل یهخوردم و  ابمو

 ! باغ احساس کردم یتو یکیو یهدقت به باغ نگاه کردم که سا با

 .ترس قبض روح شدم از 

 .تپش گرفته بود یلیخ قلبم

 !ادمه یه ی یهسا یدنشدم که د یرهرفتم جلوتر و خ یکم

 .مرد یه

 ادم فرستادن تو عمارتم تا منو بکشن؟ نکنه

 .برداشتم یخور یوهکارد م  یهداختم و به اطراف ان نگاهی

که اون مرد متوجه نشه به سمتش   یبالکن رو باز کردم و اروم به طور در 
 .قدم برداشتم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .اشناعه یلیخ یدمو بردم جلو تا از پشت بکوبم بهش که فهم کارد 

برگشت و مچ دستمو گرفت و  یهو یمن پشتشم ول یداز کجا فهم نمیدونم
 .یچوندپ

 .یدرخشیداون ظلمت شب م یتو یشعسل مایچش

 .ادوارد بود خود

 .صحنه چاقو از دستم ول شد یه یاداوری با

 .محو شد یهو ولی

 یمنو بکش یخواستیکه با خنده گفت:م  یکردمبهش نگاه م یو گنگ  یجیگ  با
 ؟

 یاومده تو یکی؟ من ؟ اوه نه من فکر کردم  یشدم و گفتم: چ  دستپاچه
 ... باغم تا منو بکشه

 سامادروارد/بر #

 یکار چ یدونستمبودم و نم یدهو کامران و از ظهر که رفتن تو اتاق ند آوینا
فکرنکنم چون حالمو عوض  یدمکه ظهر د  یبه صحنه ا یدادمم یحترج یکننم
 یخواستمنم ینوو من ا یکردم

و اروم  یسر  ینهم یشب بود مطمعن بودم همه خوابن برا یمهن یکاینزد 
تخمو باز  یر دراوردم و چوب ز یفماز تو ک یوگوشت  یچدر اتاقمو قفل کردم پ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

اونجا گذاشته بودم لب تابمو برداشتم  یلموکردم و اروم زدم باال تمام وسا 
 روشنش کردم؛

سرهنگ  یبرا یگزارش  یو حرفه ا یعسر  یادن یاسترس داشتم که کس یکم
و ساعت پرواز( بعد از  یدمفهم که  یزهاییکه کردم و چ  یینوشتم )از کارها

همه  یدرست کردم وقت  کارم لب تابو سرجاش گذاشتم و تختتموم شدن  
 یدمکش  یاز سر اسودگ  یبرگشت نفس یبه حالت عاد یچ 

 یخواستتازه م یهدلم هوا یومدبه اطراف اتاق چرخوندم خوابم نم نگاهمو
چراغا  یرونتنم کردم و اروم قفل در و باز کردم و رفتم ب یموشرت مشک ییسو

با  یعنیخورد  ینانگام به در اتاق آو مدیونم ییصدا یچخاموش بودن ه
  کامران بودن؟

 ییکنار زدم به سمت باغ رفتم در محکم بود و موقع باز کردن صدا  افکارمو
 ...نشده باشن یدار ب یدوارمداد ام

 یحسش نکن یشدعطر درخت ها و گال باعث م یسرد بود ول یکم هوا

عاشق شب بودم  یشههم یدرخشیدم یدمروار یکمثل  یاهماه تو اسمون س 
خش خش برگا  یکه صدا  یرفتمباغ راه م یهاروم اروم تو یدادو بهم ارامش م

وانمود  یحواسمو دادم به شخص ول یومدداشت به سمتم م یبلند شد کس
هوا  یهو دستشو تو یدمشد چرخ یک م نزدبه ینکهبه محض ا یدمکردم نفهم

 دستش خندم گرفت یهتو یصورت شخص و چاقو یدناز د تمگرف

  ی؟منو بکش یخواستیم+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

  دستپاچه شده بود حسابی 

 ... اومده تو باغم تا منو بکشه یکیمن؟ اوه نه من فکر کردم  ی؟: چ اوینا

 کردم به صورتش نگاه کردم  یا خنده

ورم  یکه نگام افتاد به لباش حساب   چرخیدیصورتش م یهتو همه جا چشمام
 کرده بودن و سرخ شده بودن

 ... و دلخور یو نگاهم عصباخمام توهم شد  ناخودگاه

 ! شدم یچرا عصب یدنگاهمو دنبال کرد و فهم رد

 تو چشمام دوخت و گفت نگاهشو

  ی؟ولم کن یخواینم یشکنندستام دارم م+

 یدادنر بر گرفته بودن و فشار مد یفشوظر  یدستام نگاه کردم که بازوها به

 ادمدیخودمو نشون م یو طور یکردمم ینقش باز یدنشدم من با پشیمون
 که فکر کنه دوسش دارم

  «یکنی؟م ینقش باز یدار واقعا»یگفتبهم م یزیچ یه اما

 یکار  یسن یتو و کامران رابطه و حس ینمطمعن شم ب یخوامهربار که م+
  یگی؟بهم نم یقتوچرا حق یریزهکه معادالتم بهم م  یکنینم

 دز یاجبار بود که حرف م یکه انگار از رو  یبه اطراف چرخوند جور نگاهشو
 گفت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... یول یستن یزیمنو و کامران چ ینب یگم: من هنوزم ماوینا 

 یدملبش کش یینقطع کردم و انگشت اشارمو پا حرفشو

 ! کبود شده؟  ینجوریو لبات ا یستن یزیچ+

 یزدمبودم حس خشممو کنترل کنم و اروم حرف م تونسته

 کنه  یکار بگه و چ یچ  یدونستسردرگم بود انگار نم نگاهش

دستمو ازدورش باز  یحرکت حرفه ا یهودش اومده باشه با که به خانگار   یهو
 و کرد و با عقب هلم داد

 خودمو کنترل کردم و با تعجب بهش نگاه کردم بزور 

 دختر ینهمه زور داره ا چه

 یدبهم نگاه کرد و انگشت اشارشو سمتم گرفت و با حالت تهد یگستاخ   با
 گفت

 یفهممو چرا لبام ورم کرده نم یکنمم یکار نداره که من چ ی: به تو ربط آوینا
که راجب من تو   یالیبهتره هر فکر و خ یول یهکارات و حرفات چ  ینا یمعن

  یه؟اوک یکن  یرونسرت هست و ب

بهم  یچشم غره ا یناخندم گرفته بود او یبشم حساب  یعصبان  ینکها بجای
 یالرفت و برگشت به سمت و

 زدم داد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که بهش   یدختر  یمن رو یول ه باشهنداشت یازنظر تو به منم ربط  یدشا+ 
  عالقه دارم حساسم

 یستادوا سرجاش

 یناآو#

حرفش سرجام خشک شدم تپش قلبم باال رفته بود سرمو تکون دادم به  با
 تختم پرت کردم یبا شدت خودمو رو ییدمسمت اتاقم دو

  حرفو بهم بزنه؟ یناجازه دادم ا چطور 

  چرا همونجا نزدم تو دهنش؟ یاخدا وای

  ی؟مثل احمقا فرار کرد چرا

  ی؟چند سال از خودت ساخت  ینکه تو ا  یبود دختر سر و سخت  این

 یحرف  ینهمچ یچ  یاون همسن پدرمه برا یدهم یمداره باز یگفتم حسم
  بهم بزنه؟ یدبا

  زدم یحرفم لبخند یناخر  با

 ...یدمم یشپس منم باز یدهم یمداره باز اگه

شدن دارم به دستام نگاه  یچهس بازکاراشون بغض کردم ح  یاداوریاز  ولی
 یستمن یشناختمکه م  یون دختر قوا یگهد یلرزیدنکردم که م

 و اصال دوست ندارم ینو ا یشمعوض م دارم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 عکس مادرمو از کنارم برداشتم به چهرش نگاه کردم قاب 

 یپوسته ا ینتنهاست و خسته شده از ا یلیبهم کمک کن مامان دخترت خ+
 یدهکه دورش کش

 یهگر   یخوامنم یدممحکم روشون کش یکه دست   یشدم یسداشت خ چشمام
 کنم

 ... رفتم و چشمام و بستم یرپتومعکسو کنارگذاشتم و ز قاب

 یکنمم یچهباز یشمنم یچهباز من

  ینااو#

 . یارهب یفشوناهار منتظر ادوارد بودم که تشر یز م سر 

 !ادوارد بود یروز حرف د یر فکرم درگ هنوز 

 .یهحرکات و رفتارش چ نیا یلواقعا دل نمیفهمم

 یکنهترم م یجبه روز گ روز 

 !غرق در افکار بودم که متوجه حضورش نشدم انقدر 

دستش  یکار  یهبهتر که نبود وگرنه  ینیناهار نبود  یز امروز سر م کامران
 .یدادمم

 .یکردمخودم حس م ینگاه ادواردو رو یخوردمکه ناهار م  یتموم مدت  طی

 .داخل بشقابم یدمگالمو محکم کوبشدم و قاشق و چن یعصب حسابی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یکردنکه کنارمون بودن با ترس و وحشت به من نگاه م  خدمتکارایی 

به خون نشسته به ادوارد نگاه  یتو هم گره کور دادم و با چشما ابروهامو
 .کردم

 .یخوردخونسرد به من زل زده بود و غذاشم م همینطور 

 .شدم یکفر   یشتر حرصم گرفت و ب یشتر ب یشخونسرد از 

 .انگار کوه حرص دراوردنه مردک

 یکنهبخام بزنمش هم صد درصد شروع م یکه اگه حت   یارهحرص درم جوری
 !یدنبه خند

 .یدادمهامو ماساژ م یقهو با انگشتام شق یغذاخور یز دادم به م یهتک ارنجمو

 .یکردبدتر م یتموسراغم اومده بود و وضع یبیعج سردرد

 یافتاد رو یبلند یکه با صدا  یجوررو پرت کردم به عقب  یغذاخور صندلی
 .ینزم

 .محکم وارد اتاقم شدم ینصفه ول کردم و با قدما غذامو

 .کنم  یر عمارت و خورد و خاکش یلکل وسا  یتاز شدت عصبان یخاستم دلم

 .  دست رو دست بزارم ینطوریهم یتونمبکنم ، نم یکار  یه باید

 .کنم  یسسرو یکیودهن  باید

 .یدر برق از سه فاز کلم پ یهو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !!!شکنجه دارم یمورد خوب برا یهبود رفته  یادمکل   به 

**** 

و رو  یچوندمرو دور دستم پ یشهزدن اسبا استفاده م یکه معموال برا  شالقی
 ؟ یمنو بکن یفرستادتت جاسوس یبهش گفتم : ک 

 .یزدالم تا کام حرف نم بازم

 و دور دستم ازاد کردم و قدم زنان رفتم پشت سرش شالق

 .به پشتش زدم که دادش دراومد یدم و ضربه محکمال بر و با شالق

 .شلوار پاش بود یهبسته شده بود و فقط  یمانند یبطور صل به

 .پوشونده بود یشوصورت خون ینسبتا بلندش رو موهای

 .خم شده بود یینندار بود و سرش به پا حال

 فرستادتت ؟ یا یگفتم : گفتم کدوم عوض  یبلند یلیخ یصدا با

 .یگمنم یزیهم چ یو بزن فت: سرمناله گ با

دستم گرفتم و سرش و  یبلندش و تو یترم کرد و موها یحرفش جر  این
 .باال اوردم

که   یدمشکنجت م یزل زدم و گفتم:چرا بکشمت ؟ جور یحشکر   یچشا تو
 ... یکشتمتکاش م  یهزار بار ارزو کن یروز

  ادوارد/برسام#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . و دادملپ تاپمو باز کردم و گزارش امروز  یاطاحت با 

 .زدم و ننوشتم به نظرم الزم نبود که گزارشش کنم یناک به او  یاز حرف  چیزی

 .دکمه ارسال و زدم و دم و دستگاهمو جمع کردم یدترد با

کاناپه نشسته   یکه مضطرب رو  یدمو کامرانو د یینرفتم طبقه پا ریلکس
 .یکردفکر م بود و

 !یبینمشباره مضطرب م اولین

 ؟ یارمب یندار یلم یزیاز خدمتکارا گفت : چ یکیبه روش نشستم که  رو

  آب یوانل یه+ 

 .چشم -

 .بهم انداخت ینگاه کوتاه  یمن کامران

 .یدادمکاناپه تکون م  یضربه وار رو انگشتامو

 .شده بودم به کامران خیره

 .کنم  یشداشتم عصب دوس

 .دارم یچند تا سرگرم یههستم  ینجاا حداقل

 ؟ یکنینگاه م یکنترل کنه گفت : به چ   شویتعصبان یکردم یک سع  درحالی

 ... یادمقدمه گفتم : ازت خوشم م بی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کرد به کاناپه و گفت: چه جالب ...   یهباال انداخت و تک ییابرو یهتعجب  با 
 یاد؟من خوشت م یاز چ 

زدم و  یدار یشنفس خوردم و پوزخند ن یهکه برام اوردن و   یاب  لیوان
 .بهت بکنه یک نگاه کوچ یه یتالش ... در  یکنیم یپافشار یلیگفتم: خ

به تو داشته  یتوهم رفت و گفت:فکر نکنم رابطه من و نامزدم ربط  اخماش
 . باشه

دار گفتم : نامزد  یشن ینطور ، پوزخندمو حفظ کردم و هم یدباال پر  ابروهام
 . زده باشه یتوناز نامزد یحرف  ینااو یادنم یادم؟؟؟ 

 ... بدونه که یناکس هرکس و یسزد و گفت : قرار ن نیشخندی

 .تو سر هم یزدیمرو م یگهو هرکدوممون همد انداختیمیکل م  یگههمد واسه

 !!! بهتر از همست یک   یمسابقه مث

 یچندان مهم نبوده که به کس یدماوار گفتم : ش یهو جلو کنا یدمکش  خودمو
 بگه هوم ؟

 .شدبه سالن ساکت  ینابا ورود او یلب باز کرد که جواب بده ول کامران

 .شدم یرهخ یناعقب و به او یدمکش  خودمو

 .یرسیدتر به نظر م آروم

 .و باز کردم یرهنمگرم بود ، دست بردم دکمه پ  یکمخونه  هوای

 .توجهمو جلب کردم ینااو یکه صدا  یدمکش  یقیعم نفس
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یخوبه برا یلیاونجا خ یجنگل ، هوا یمدر تورنتو بر  یناگه موافق باش - 
 .یمشکار کن یکمم یمتونست یدگردش ... شا

پس حتما طرف  یدادکه در هرصورت نظرش مهم نبود نظرم که نم  کامران
 .صحبتش با من بود

 باشن یلگفتم : هرجور مادمازل ما  یزدم و با لحجه بريتانياي یمیمال لبخند
 ... 

 . براندازش کردم که نگاهم به ساق دستش افتاد یینباال تا پا از 

 .آور نگاهم کردو بردم سمت دستش که تعجب  دستم

 .بود ! رد خون بود درست

 ؟ یشد یکردم و گفتم : زخم  یزیر اخم

 ... یستف : خون من نگ  یلکسو ر یرونب یداز دستم کش دستشو

 یدکش  یرفت و پوف صدادار ینادست او ینگاهش رو کامران

 .یستکه خون خودش ن  یچ  یعنی

 .با تنه زدن از کنارم رد شد اوینا

 .قدم برداشتم یاطو سمت حباال انداختم  یا شونه

 .تازه داشتم یبه هوا نیاز 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

شد مثل توپ پرت  ینیسنگ یز که حس کردم چ  یداشتمقدم برم یاطح توی 
 ... شدم ینپشتم و پخش زم

 برسام#

بودو  یدهو که روم پر  یشخص یحرکت کامال حرفه ا یه یبرگشتم و ط  سری
دستام  یاکامل  ندیو گلوشو محکم تو دستم فشار دادم که باد یدمکوب  ینبه زم

 ...شل و چشام گرد شدش

 یوونستدختر واقعا د این

بعد چند  یکنهداره متعجب و مشکوک نگاهم م یدمروش بلند شدم که د از 
 شد یزونو از گردنم او یرخندهزد ز یمثان

 کنم  یزتعشقمممم خواستم سوپرا ییخوشحال نشد+

 گفت  یداد جلو و با لحن لوس لباشو

 یابود خفم کن یک نزد+

دستامو دورش  یارمبرو خودم ن یادجلوه بدم و ز یکردم خودمو عاد  یعس
 کردم  ینگشتام با موهاش بازحلقه کردم اروم با سرا

کار و تکرار نکن فکرنکنم حرکت   ینا یگهد یول ینجاییخوشحالم که ا یلیخ_
واکنش نشون  ینهمه سال عادت کردم به ا ینباشه منم بعد ا یقشنگ 
 که؟  یفهمی... میع سر  یدادنا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

باهاش صحبت کردم که حساب کار دستش  یهم جد یهم با نرم یجورایی 
 یادب

 یکنیم یکار چ ینجا!ایاکامل+

 ینااو#

دختر  ینتو بغل ادروارد بشدت اعصابم خورد شدش واقعا ا یاکامل  یدنبا د 
چهار بار  یاسه  یامار تک تک دوست پسراشو داشتم روز یکردمو درک نم

داره  ینمساله که ا40مرد یهود رابطش با فقط مونده ب یکردعوضشون م
 !یشهم یلتکم

 ینجاییحاال هرروز ا یشدنم یداتطرفا پ ینقبال اصال ا+

 یداومد خرامان خرامان اومد سمتم و گونمو بوس یرونتو بغل ادروارد ب از 

باهاتون  یخواماومدم بگم منم م ینکهبرات و ا یشهخب دلم تنگ م یآو_
 که ندارم  یمکار خاص  یرهمر س ینجاتورنتو حوصلم ا یامب

دارم  یدتا د یکردمبه ادوارد انداختم که داشت کاوشگرانه مارو نگاه  نگاهی
 چشماشو چرخوند و به سمت خونه رفت یکنمنگاهش م

دور  یگمخونه د یریم یگردیحرفتو بشنوم االن برم ینا یگهد یخواددلم نم+
هام خراب ار و نقشه قسم اگه ک یحبه مس یاکامل  یشهنم یداتو بر ادروارد پ

 یزنمم یشو خودتو باهم ات یبشه زندگ 

 چشماش مشخص بودو نفرت و ترس تو عمق  کینه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

جا  ینمن به خودم مربوطه نه تو االنم از ا یکارا  ییخوب گوش کن دختردا_ 
 یهمونم ندار یاقتفقط چون کار دارم و اومده بودم بهت سر بزنم که ل یرمم

عمارت و ترک  یحرف  یچو اونم بدون ه نگاهم بهش زل زدم ینسرد تر  با
 کرد

 به اطرافم انداختم یو نگاه  یدمبه موهام کش یدست  کالفه

 بود صدا زدم یستادهکه کنار وا  یگاردااز باد یکی

 یقشوامار دق یخوامم ینکن  یدگیرس یکه اومده بود جاسوس  یبه اون کثافت +
و از  یوهمه چ یگیرهدستور م یو از ک  ینو خانوادش ک یهک  ینکها یاریندر ب

 یشب یدنیداگه د یدهفهم یاکه چ  یرونب یکشینم یرزبونشهمه مهم تر از ز
 ینکارش و تموم کن  یدونهاز حد م

 یکنمم یاوک  یوبله خانوم خاطرتون جمع همه چ_

نبودش بجز خدمتکارا که  یچکسنگفتم و اهسته رفتم داخل ه چیزی
 بودن یکار  یز مشغول تم

نکرده بودم بهتره با کامران  یکار  یجز هصبح پروازمون بود و هنو فردا
 هدرست کن یومشورت کنم تا خودش همه چ

بدون در  یچیدمبرنامه هامو تو ذهنم م ینطوریسمت اتاقش رفتم و هم به
 یکنهکار م  یتو داره با جد یوترِ کامپ  یهپا یدمزدن رفتم تو که د

 ی؟جانم،کار داشت +
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خودت از قبل شروع  یبینمفردا که م یبرا یکن  یکار بهت بگم چ یخواستمم_ 
 یکرد

 زد لبخندی

من  یشپ یومدیم یرفته خانوم اون وقتا که کوچولو بود یادت ینکهمثل ا+
 یول یدادمم یحو توض یدادمم یادو  یبکن یدکه با  ییو کارها ینو بهت قوان

 ...انگار یقبولم ندار یبه استاد یگهاالن د

 زدم یکیکوچ  لبخند

 من بوده یو الگونما راه یشهکامران هم  یگفتم راست

  بهم زد یرینیش بهش انداختم و لبخند یقدرشناس نگاه

 اونجا؟ یبرا یو هماهنگ کرد ینماش+

 گرفتم  یمخصوص یمایو هواپ ینهم خونه هم ماش یفهرد یاره همه چ _

 یلنگهکارش م  یجا یه یکنمحواست به ادوارد باشه احساس م+

 و به جلوش نگاه کرد یدکش  یشاشبه ته ر دستی

 حواسشون بهش باشه یسپارمحس و دارم به بچها م ینخودمم هم_

  یرونتکون دادم و از اتاق رفتم ب سری

 ...با ادواردم هماهنگ کنم باید

 برسام#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

نگذشته بود  یتاز مامور یادیحمام به خودم زل زده بودم مدت ز ینها تو 
درست و  یز چ ینجاکه اومدم ا  یماز وقت یکردمم یاحساس خستگ  یول

ذره  یهمامان و بارانا  یحروم باشه دلمم برا ینکهنخوردم از ترس ا یحساب 
 شده

 یشکه پ  یترسمم ینیمماهشون و بب ینتونتم دوباره چهره  ینکهاز ا میترسم
 ...خدا و پدرم و مردم کشورم سرافکنده بشم

 ...خودت کمکم کن خدایا

موم و درست کردم و از ح یممو به کمرم بستم و همونجا گر  یدیسف ی حوله
  یرونرفتم ب

 ینااو یدمگفتم که د  ییدیو برداشتم بپوشم که در زدن خسته بفرما ساملبا
 بهم انداخت که خندم گرفت یاسکن وار و معمول یاومد تو اتاقم نگاه 

 شده؟ یزیچ+

  کنار اتاق نشست  یو تو رو صندل اومد

  صحبت کنم یخوامراجب فردا م_

 یدمحرفاتو بزن گوش م یاها،اوک +

 ی؟لباس بپوش ییخوانم_

 قرمز شدم ناخوداگاه گفتم یبه خودم انداختم که کم نگاهی

 تو؟ یجلو+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

شدش احساس کردم هم  یدهد یدشسف یفرد یزد که دندونا یقیعم لبخند 
 تمسخرانه بود هم شگفت زده

 و پشتشو بهم کرد چرخید

 !!یبزرگ شده باش ینجاکه ا  یکنموقتا شک م یبعض_

بزرگ  ینجاچون من ا یلم گفتم خب حق دارباال انداختم و تو د یا شونه
 نشدم

و  یمخود واقع یستقرار ن یمهمه ول یلیماومدم و خ یتمامور یبرا درسته
 ...بدم که ییر بخاطرش تغ یدموعقا

 ینااو#

داره که مشخصه براش زحمت  یرو فرم یلیخ یکله یادشسن ز باتموم
ت گذاشته براشون کار شده و وق که  یعضالت به هم گره خورده ا یدهکش

 بده؟ یبه خودش سخت   یدانقدر با یقاچاقچ  یهشده... چرا 

 ینطوریها یدمکه د  یهمرد ینبگم اول باید

به  یگهو پول دارن د یدنرس یتکه به موفق  ییمعموال اغلب مردا چون
و که بخوان  یکه با پول هرچ   یدوننخب م یدننم یتاهم یپشونو ت یکله

 ! اردوارد...؟ یندارن ول یجزئ  یزایبه چ یازین یگهد یارنبدست م

 یدمصدام زد که به سمتش چرخ یقهاز گذشت چند دق بعد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدنامفهوم سف یکه روش طرحا  یمشک  یشرتو ت یمشک  یورزش شلوار  
 جذابه یمکه با لباس خونگ  یکنمداشت اعتراف م

 زد و گفت نیشخندی

 مورد پسندتت واقع شدم؟+

اره نگام م پرت شده که دشده بودم حواس یز تو هم رفت انقد محو انال اخمام
 یکنهم

 نشون دادم یکردم و خودمو جد  یا سرفه

 یزیبرنامه ر یکردم و از طرف من همه چ   یفردا تمام برنامه هارو اوک  یبرا+
 ی؟امادشون کرد یتو که گفت  یجنسا یمونهشدست  فقط م

 یشنفرستاده م یامادست و امشبم با کشت  یشوندرسته مال منم همه چ_
 به تورنتو

 شب؟ام چرا+

و اگه  یرسنو زودترم به مقصد م یشهشدنشون کمتر م یر چون خطر دستگ_
 درستش کنم یتونمم ینجاییما یتا وقت  یادب یشپ یمشکل

 تکون دادم فکر همه جاشو کرده سری

 ی؟مواد دار یلوچندک+

 گرمه100هزار بستست که هر بسته معادل 1000اوممم فکر کنم_

 و دخترا؟+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 پوست یاهتا س30و یمعمول تا100تادختر بور و 150_ 

 برسام#

 یر و اس یبرسن دب  ینکهخب تا قبل ا ی، ول یچارهب یتو ذهنم گفتم دخترا 
 یکنیمم یر و دار و دستشو دستگ ینابشن او

 یهعال_

 یستادشد و جلوم وا بلند

 بره یشپ یبه درست  یهمه چ  وارمیدام+

 زمزمه کردم یدمگونش نوازش وار کش  یدستمو رو ناخوداگاه

 یشهدرست م یچ همه _

 ینااو#

من اشناعه  ینگاه برا ینچرا انقدر ا یدونمنم یکردم یوونهادم و د چشماش
 ییبه ذهنم اومد که با نفرت تو اتاق بازجو یمرد یعسل یلحظه نگاها یه

 اسلحه پشت سرم گذاشته بود که  یمرد یکردنگام م

 یکنم؟اشتباه م یعنی یدمکنار چشماش کش  دستمو

تختم  یو ترک کردم به اتاق خودم رفتم لبه اق ات یو بدون حرف  سری
 نشستم و موهامو چنگ زدم

 ...! انقد به هم شباهت دارن؟نکنه واقعا ی؟چراچ  یعنی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 کنن  یقراجبش تحق یگفتمم باید 

 فرستادم و ازش خواستم تا فردا بهم خبرشو بده یگاردمبه همون باد پیامکی

 ...اشتباه باشه یکنمکه م  یفکر  امیدوارم

 ینااو#

 .یارمرو درب یهقض یشده ته و تو یمتیبه هر ق باید

تنه با طرح چروک ،  یمبا تاپ ن یزدکه برق م  یدمپوش یشلوار جذب مشک  یه
 . یروناز عمارت زدم ب یگاردچند تا بادپام کردم و با  یمولژ دار مشک ینایپوت

 !یهبودن جاسوسه ک یدهفهم ینکها مثل

**** 

 یرهبود خ یزونجون او یمهه که ننشسته بودم و به جاسوس یصندل روی
 .یارنششدم و منتظر همدستش بودم که ب

 .یکردمچک م یموانداخته بودم و گوش یگمد یپا یپامو رو یه

کتک خورده بود و اوردن   یکه حساب   یکلیمرد ه یهاتاقک باز شد و  یاهن در 
 .تو

 .یزداشنا م یلیخ قیافش

مدت  یهاده اسمش فرهلندهور  ین( گفت: خانوم ایرج)ا یمشخص بادیگارد
که   یکثافطه )به مرد  ینجا زده بود ... همدست ا یگارداخودشو جز باد

 !؟ یمکن  یکارشبود اشاره زد( چ یزوناو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .کنه  یسخودشو خ یخاستبه مرده انداختم که از ترس م ینگاه  نیم 

پام و شروع کرد به التماس کردن:خانوم  یر وحشت خودشو انداخت ز با
کرده بودن زن و بچم و   یدمبودم ... تهد مجبور  منو ، ینتروخدا ببخش

 .یدمبه خدا قول م یشهتکرار نم یگه... خانوم د یکشنم

 .اسلحشو بده یدبا یدمکه فه  یرجو گرفتم سمت ا دستم

 .اسلحه رنگ به رخسار فرهاد نموند یدند با

 .شده بود یکی یوار گچ د  با

 .یداد! حس قدرت بهم م یومدخوشم م یدنشونترس از 

...  یدونی: م یگفتمو م یکردمرو گرفتم جلو صورتم و نوازشش م هاسلح
 ؟ یهچ یانتخ یسزا

 !با تته پته گفت: ن ... نه ... نه خانوم فرهاد

قسر در  ینانتونسته از دست او یچکیتا حاال ه یدونیادامه دادم: م خونسرد
 راتکایانبا خ یدونینتونسته دورش بزنه و اون نفهمه ؟ ... م یچکیبره ؟ ... ه

 ؟ یکنمم یکار چ

 .افتاده بود یهبه گر  یکلشبا اون ه مردک

که زبانزده همه   ی... کس ینااو یش! دستش رو شده بود پ یکردم یهگر   بایدم
 . یاستماف

 .یشونیشپ یبردم جلو یرو آروم و با خونسرد اسلحه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .گفتم : بوم  یزیر یشخندن با 

 .یدمماشه رو کش و

 .ینامپوت یشد رو یدهپاچ خوناش

 .زدم و با اشاره دست فهموندم که جنازشو ببرن زخندیوپ

ش بود ، اسم یزونکه از سقف اتاق او  یمرد یشآهسته رفتم پ یقدما با
 . بود یمجبت 

 .پشتم گره زدم و رو به روش واستادم دستامو

 .یکردجنازه فرهاد نگاه م یشوک به جا با

 .من نگاه کنهچونش و سرشو اوردم باال و مجبورش کردم به  یر بردم ز دست

راحت کارش تموم شد ،  یلیکردم و گفتم:اون خ  یو ترسناک  یصحر  خنده
 یچند تا دکور یهاز استخونات بشه  یدکنم ... اومم شا  یکار موندم با تو چ

 مناسب درست کرد نه ؟

که فقط مردم و   یعقده ا یه.. . ییروان یهسر دادم که گفت : تو  یبلند خنده
 یر... برو بم یکشهم

محکم زدم تو گوشش که گوشه لبش  یلیس یهبه خودم گرفتم و  یجد فهقیا
 .پاره شد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

رو  یننگهش دار یدار گفتم: ب  یرجبه ا یداشتمکه تند تند قدم برم  همینطور  
... زنده  یرهنم یول ینکتکش بزن  یتونینکه م  ییتا جا ینزخماشم نمک بپاش

 .....  یخامشم

 ادوارد/برسام#

 . یروناز اتاق رفت ب اوینا

 .خوندمو تو چشماش  یدندارم که ترد شک 

 .برده بود ییبو یه یدمم قول

کرده بودم   یشتخت که جا ساز یر در اتاق و قفل کردم و لپ تاپمو از ز سریع
 .یروناوردم ب

 یقیتحق یهبرده و صد درصد ممکنه  ییبو یه ینازدم که او یمیلسرهنگ ا به
 .کنه  یستشراست و ر یعتر سر  یبکنه هرچ 

 .در هم که بلند شد بدتر شدم یبودم و صدا فتهگر   اضطراب

 . و تند تند لپ تاپمو جمع کردم و در اتاق و باز کردم دستپاچه

 .تعجب کردم یاچهره کامل یدند با

 .یدار یعجب اتاق  یذوق اومد تو اتاقم و گفت : واا با

 .ی...چطور شد باز برگشت یتعجب رو بهش گفتم : تو که االن رفت  با

برنگشته  ینابهم زد و گفت : گفتم تا او یتختم و چشمک  رو کردپرت   خودشو
 . ینمتبازم بب یامنداده ب یر باز گ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .نخود شده بود یهعشوه گرانه کرد و ادامه داد : دلم برات قد  صداشو 

 .نداشتم مجبور بودم یچاره ا  کردم،یم یباز یلمبراش ف باید

 یبگم ول ینوا ستموایخماز ته دلم ن ینکهکردم با ا  یخنده ا ینهبه س دست
 .گفتم:قربون دلت بشم من

 .کرد و با دست اشاره کرد به کنارش  یعشوه گرانه ا خنده

 . ینممونده بود کنارش بش ینمخدا جونم ... هم وای

 .اکراه رفتم کنارش با

 .یداداجازه نم یفاصلمو باهاش حفظ کنم ول یخاستمم یتونستمک م  ییجا تا

 .یدکش  یقیو بازدم عم دم

 .بودم معذب

 ... مردم یهبازم من  یکنم ول  یخود دار یتونستمم هرچقدرم

 .یدهم یخوب  یچقد عطرت بو یگفت : وا  یسرخوش با

 .یرونو گفتم : االن از حموم اومدم ب یدماکراه خند با

 .شد یرهشد روم و به چشام خ یز خ نیم

 ؟ یخای... تو منو م یاد یگماا: م یدنازک پرس یلوس کرد و با صدا خودشو

 .موقعش جا خوردم یسوال ب  ز ا

 .واقعا برام عذاب آور بود یتوضع این
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یننداشتم ا یمجز خواهرم و مادرم تو زندگ یجنس مخالف  یچکه ه  منی 
 .برام چند برابر سخت تر از قبل بود یتوضع

 ... باشه ی: تا منظورت از خواستن چ  گفتم

 ...  ینیه گفت : کال همه جور   یز ام یطنتلحن ش با

 .ده بودش افتابه تپ قلبم

 ؟ یکوبهمن م یبا لبخند گفت : برا: 

 تو نقشم فرو برم باید

 ... نظرشو جلب کنم باید

 یگیرمجلو خودمو نم یگهقرارداد خالص بشم ... د ینلب زدم: فقط از ا آروم
 ! یخوامکه خودتو م  یبینی... اونوقت م

 ... یینگاهش رفتم سمت دستشو ینکها بدون

 خالصم کن یتوضع ینزودتر از ا خدایا

 یناآو#

از مشکال  یکیکدوم   یهرو یدبا یقادق یدونستمبودش نم یر به شدت درگ فکرم
  تمرکز کنم و به کدومشون برسم

 یوفتهقراره ب یاتفاق  یه یکردمنداشتش همش حس م یاحساس خوب  دلم
 که خراب بشن  یخواداصال دلم نم یدمزحمت کش یکارا کل  ینا یمن برا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 "جمال"زنگ زدم یگاردمادبرداشتم و به ب گوشیمو 

 راجبش؟ ینکرد  یشد؟تحقیقچ+

 باشه ینگران  یهفکرنکنم جا یبله خانوم.ول_

 یکس  ینکهعمارت بدون ا یرمنه تو،االنم دارم م یکنممن مشخص م ینوا+
 یکرد  یکار چ ینمتو اتاقم بب یایبفهمه ب

باشم تلفن و قطع کردم و سوار  یا یگهحرف د یدننمنتظر ش ینکها بدون
 شدم و به سمت عمارت رفتم مینماش

** 

 یدت؟ند یکس  یمطمعن+

 بله خانوم حواسمون جمعه_

 یدی؟فهم یخب چ +

 برگه جلوم گذاشت تعدادی

 ییاتچند سال انجام داده با تمام جز  ینکه تو ا  ییمشخصاتشه و کارا این

 ...کردم به خوندن برگه ها  شروع

 برسام/ادوارد#

 نبودش خداروشکر یاکاملاز   یاومدم خبر  یرونب ییاز دستشو وقتی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و رفتم  یدمپوش یاموکردم به چند لحظه قبل فکر نکنم لباس ورزش  سعی 
 ...یامب یرونحال و هوا ب یناز ا یدورزش کنم شا یکمکه   یینطبقه پا

و مثال ورزش کردن اومدم برم طبقه  یفکر  یریساعت پر از درگ یماز ن بعد
 طبقه باال یرفتد که داشت معمارت افتا یگاردایاز باد یکیباال ک چشمم به 

 کار داره  ینانداره پس با او یمن که کار یناست،باباالم که اتاق من و او طبقه

 هست راجب منه یهرچ  یگفتچرا حسم م نمدونم

رفت داخل اتاق اروم  ینکهبعد از ا یدمشه نشه دموندم که متوج سرجام
 ینمنب یسوقت ک یهاول همه جارو چک کردم که  یستادمرفتم و پشت در وا

 یستشن ینیدورب یچه ینجاطبقه رو چک کرده بودم و ا ینقبالنم ا

که   یزدننانقد اروم حرف م یگنم یکردم بفهمم که چ   یسع یبا هزار بدبخت  
 ...یزهت یلیمنم خ یهخب گوشا یول یومدکم م  یلیصداشون خ

لبم اومد و با استرس نفسمو به  یهرو یلبخند کمرنگ  یناحرف او یدنشن با
 فوت کردم یرونب

 ینااو#

نوشته بود ادوارد اون  ینجاکه ا  یزاییچ ینتعجب کرده بودم طبق ا خیلی
 یقرار دادا یو حت  یشزندگ ییاتتمام جز  یکنمکه فکر م  یستشن یکس

 یکه به دستش کشته شدن،معامالت   یگه،افرادید یایهقاچاق چمعامالتش با 
که ادروارد   نیدادکه توشون شکست خورده بود...همه و همه شون نشون م

 یستن شخصاون 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 درستن؟ یناکه ا  یمطمعن+ 

جاسوسم گذاشتم  یهتو باندشون  یبله خانوم تمامشون درسته من حت _
  یناناطم یبرا

 تکون دادم سری

 !!واقعا پس چرا اون چشما انقدر اشنان و انقدر بهم شباهت دارن یدونمنم+

  اشتباه فکر کردم یدمشا_

 یشدرست پ یشونمثل بق ینما ینران نباشخانوم نگ یناسترس دار یادیز+
 یرهم

 یریزمبه حسابت م ی،پاداشتمبر  یدوارم،میتونیام_

 اتاق و ترک کرد یتشکر و چابلوس یزدن و بعد از کل یبرق  چشماش

چرا  یدونمو ماساژ دادم  نم یشونیمو چرخوندم وبا سر انگشتام پ شماموچ
 هنوزم ته دلم شک داشتم یول

از ادروارد  یشام خبر  یبرا یینرفتم پامرتب کردم و  ساعت لباسامو یمن بعد
 نبود

 یدبه خدمتکار کردم که خودش فهم نگاهی

 یخوانو شام نم یرنگفتن س_

 زدم یکیلبخند کوچ یکشیدم یازهمکه داشت خ  یکامران درحال  بادیدن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینکهمثل ا یخسته شد یلیخ+ 

 و رو به روم نشست و دستامو تو دستاش گرفت اومد

که تو   ینهلذت بخشه،من ارزوم ا یلیتو باشه برام خ اطر بخ یزیهر چ_
 یناا یبرن پس برا یشپ یبه خوب  یخوایکه م  ییو کارا یخوشحال باش

 یکنمم یهرکار

  تشکر  یدادم به معنا یفشار دستاشو

به طبقه باال  یر شب بخ یک و بعدشم با  یمنگفت یا یگهد یزیشام چ یانپا تا
 ...یکردمنقشه هامو تو ذهنم مرور م ینطورمکردم بخوابم هم  یرفتم و سع

 برسام#

بودم و به  یدهکه فهم  یزاییبودم و تا صبح داشتم چ یدار ب یشبد کل
 یدتا برنامه هامون هماهنگ بشه و بفهمم که با یدادمم یحسرهنگ توض

 کنم  یکار چ

درست  یوگروه و فرستادن که همه چ  یه یمما بر  ینکهگفت قبل ا  سرهنگم
 تحت کنترلشونه یز چ باشه و نگران نباشم و همه کنن و حواسشون به من

و  یکننبرام دعا م یگفتناز بارانا و مامان برام فرستاد که م یکمکوچ  یدیوو یه
 برام تنگ شده یلیظر من تا برگردم و دلشون خمنت

دوبارشون و اشک تو چشمام  یدنو از ترس ند یدور یناز ا یکرددرد م قلبم
 ...جمع شده بود
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدم دما یدیدمشو دوباره م یکردمم یرو پل یدیوبار و یندساعت چن یک  تا 
شدم و چتارو پاک کردم و لپ تاپمو گذاشتم  یخیالصبح بود که بالخره ب

 کردم بخوابم  یو سع یشقبل یسرجا

* 

 ییمقو ییحس شنوا ینشدم ا یدار ب یومدم یینکه از پا  ییبا سرصداها صبح
ذرم سر و صدا  یهکه   ییجا یتونینم ینکهادم هم یجور دردسر داشت برا یه

 یکنهم یوونتد یباشه بخواب 

 یمپرواز داشت9:30صبح بود و8ساعت

درست کردم و چمدونمم بستم،شلوار  یممدوش گرفتم و گر  یهشدم و  بلند
 و موهامم ژل زدم به طرف باال یدمساده پوش یطوس یشرتو ت یکتون مشک 

جا  یزیم و چنداده باش یوقت سوت  یهاتاقمو چک کنم که  یدفقط با خب
 ...یهاوک یهمه چ  یدمنمونده باشه که اونم بعد چک کردم د

 یینفتم پابدست ر  چمدون

و  یچیدنم یالروشد اون سر و صداها از خدمتکارا بوده که داشتن وسا معلوم
  یکردنلوازمارو اماده م

ابروهام  یزدنبچه ها که دور هم جمع شده بودن و اروم حرف م یدند با
 رفت باال

 یبسالم کرد و بعد به ترت یدبود که منو د ینفر  ینولا دنیل
 ینانفرم آو ینکامران و اخر   یا،الیزا،کاملین،ارتور،کامل
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 خوب جمعتون جمعه فقط گلتون کمه که اونم اومدش یسرصبح + 

 به حرفم یدنخند همه

 یمعمول یلینسبت بهم نشون نداد و خ یعکس العمل یابود که کامل عجیب
 یدرد نکنه که ادمش کرد و حداقل جلو ینابگم دست او یدباهام رفتار کرد با

 یریشدختره س یکنهم یتاون رعا

سرتاپاشو  ینطورممنم جواب نگاهشو دادم و هم یکردداشت نگاهم م اوینا
 کردم  یبرس

موهاشم بافته بود و شل  یرهت یاب  ینبا شلوار ج یا یروزهف یتاپ حلقه ا یه
 دز  یرو شونه هاش ول کرده بود چشمام برق 

 ینابه او یرمهمه متوجه نگاه خ ینکهحواسم جمع شدش مثل ا یزاحرف ال با
 شده بودن

که   ینادرسته او یکه همه چ   یمو مطمعن بش یمبدرقتون کن یایمب یم:گفتالیزا
 هست یجا به همه چ  ینخب ما حواسمون از ا یول یایمب یزارهنم

و  بخند زدمو فقط ل یاوردمخودم ن یبرو یمنظورش با من بودش ول فهمیدم
 باغ یهو خودمم رفتم تو یارناز خدمتکارا اشاره کردم چمدونمو ب یکیبه 

 یناآو#

و بهشون سپردم حواسشون به همه  یمدوباره با بچها چک کرد یوچ همه
 یزاچندتا جلسم داشتم که خب چون نبودم گفتم ال یهباشه تو نبود من  یچ 

 به جام برن یلو دن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کردم البته   یخداحافظ  غل کردم و باهاشونحرف زدن بچهارو ب یاز کل بعد 
خب  یبچه هام متوجه شده بودن ول یمبود ینکه باهم سرسنگ  یابجز کامل

 یگیرننم یبپرسن جواب  یزیمچ یدونستنچون م یاوردنخودشون ن یهبرو

 رسوندمون به فرودگاه راننده

 کامران بودم  یونمد ینماز قبل اماده شده بود که ا یمشخص هواپیمای

ادوارد  یدمکه د  یکردمنشستم داشتم جامو درست م یشگیمهم یلصند رو
بود که  یستادهوا یکه باالسرش کامران طور  یخودشو انداخت کنارم در حال

کارش تو شک بود و   ینادوارد با ا یدنو با د ینهبش یخواستهانگار م
 مونده بود ینطور هم

 ...یکردمگرد نگاهشون م  یبا چشا منم

 ادوارد/برسام#

از فرصت استفاده کردم و خودمو  ینهبش ینااو یشپ یخوادکامران م  یدمد تا
 .یانداختم رو صندل

 .یکردنو کامران با تعجب نگام م اوینا

 .رو به دهن گرفتم و با نگاه پرسشگرانه نگاهشون کردم یوهآبم ِنی

 ! یداد به صندل یهبرگشت و تک یشبه حالت قبل ینااو یهاز چند ثان بعد

 .پرواز بود ساعت 6تورنتو  تا

 .گوشم  یرو گذاشتم تو یسر هندزفر  یهدراوردم و  گوشیمو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !کردم و چشامو بستم  یاهنگ پل یه 

ادوارد بودن  ی، خسته شدم انقدر ادا یمو تموم کن یتمامور ینزودتر ا کاش
 .و دراوردم

 ! خودم باشم ... برسام میخام

 .زل زده بهم یکی یکردمم حس

 . موشکافانه زل زده بهم ینااو یدمبرگردوندم که د سرمو

 . تکون دادم یهچ یاز گوشم دراوردم و سرمو به معن هندزفریمو

بود داد کنار و گفت : واسم سواله که چرا  یختهبلندشو که دورش ر موهای
 !؟ یکنهاندازست ... رشد نم یه یشتته ر یشههم

 ... یدباال پر  ابروهام

 !یپرسهسواله که م ینما اخه

دلبرانه ته  یکردمم یکه سع  یو درحال یشسمت صندلبرداشتم  یز ذره خ یه
خوشم  یلیخ یشنوع ته ر یننوازش کنم که مخشو بزنم گفتم: از ا یشمور
 یشمدل ته ر ینبرگرده ، ا یکه به حالت قبل  یکنمکوتاهش م  یع ... سر  یادم
 . یادبهم م یلیخ

 .وال بودنگام کرد و گفت:به هرحال ... س یخیبهش زدم که سرد و  چشمکی

 ! بچه ذوق و احساس نداره ینذره ا یه

 ... مخشو بزنم یخواستمم مثال
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !مثل ماستا دوباره به حالت خودم برگشتم یا یافهق با 

 .سنگ کامله ... اصال احساس نداره انگار 

 .به کامران کردم که غرق در خواب بود نگاهی

 .بود یدهبود تا االن نخواب معلوم

 .بود یشوشسرش تو گ نداختم کها ینانگاهم به او یمن یه

 .وارد بشم یگهراه د یهاز  یدبا ینکها مث

 .که پرسشگرانه نگام کرد  یشدسته صندل یگذاشتم رو  دستمو

 بپرسم ؟ یزیچ یهحاال منم  یشهزدم و گفتم: م یمیمال لبخند

 .اره تکون داد یبه معن سرشو

 یلطف کن یشهکامران اومد : م  یعصب یبپرسم که صدا یزیباز کردم چ لب
 !؟ ید شلنب

داره ؟  یباال انداخته گفتم : به شما چه ربط  ییبردم عقب و با ابرو سرمو
 .ازش سوال بپرسم یخواستمم

نکنه  یسوال بپرس یخواستیگفت : آره م  یقفل هم کردم و حرص دندوناشو
 من گوشام درازه ؟

 ... یدباال انداختم و گفتم: شا یا شونه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

رو  ینابلند شه که او یشصندل یفرش دراومده بود و خواست از روک  دیگه 
 ! نداره یکامران ... به تو ربط   ینبهش گفت : بش

 .شده بود یرهخ ینابه او ناباورانه

 . بهش انداخت ینگاه سرد اوینا

لبم محو شد : شماهم از  یاز رو ینابه کامران زدم که با حرف او پوزخندی
 ! یکن فاصلتو حفظ کن  یسع یل بپرسسوا یبه بعد که خواست  ینا

 .یدهکه انگار داره فوشت م  یگفتم یلحن با

 ! با همشون رفتار کنم ینکردم سر سنگ  یدادم و سع یهتک سرجام

 . که مثل برسام باهاشون رفتار کنم  ینها وقت

 ! مغرور و خشک باشم ید... با اره

 ... خانوم ینااو یبینیاون برسام الس زن و شوخ و نم دیگه

 ادوارد/برسام#

 . رد و بدل نشد ینمونب یحرف  یچه یگهتورنتو د تا

آزاد تنفس کنم  یکم هوا  یهتونستم  یدیمساعت که به تورنتو رس 6از  بعد
 !بالخره

 .از گرما یشدمداشتم خفه م یماهواپ تو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بچه ها و  یارت من که با هماهنگ به عم یمتو تورنتو بر  یندفهبود ا قرار  
 .سرهنگ آماده شده بود

 .د گفت تو سالن منتظرمونهه خانوم هم بواز همکارام ک یکی یمحمد سرگرد

همون دست راست ادوارد  یا یدنبال سرگرد محمد یمو کامران داشت ینااو با
 .یگشتیمم

 . یِیر م یجلوم دراومد و گفت: سالم اقا یخانوم یه یهو

 .یزدنا ماش یافشق چقد

 .خودمونه یهعهه سرگرد محمد یدمذره دقت کردم و د یه

 بود ؟ یمحمد ینا واو

 .بود یینانقدر که سرش پا یدیمدختر رو ند ینبار صورت ا یهما  الصا

 .کرده بود کال  ییر درجه تغ 360

دست راست  یشونکردم و گفتم : ا  یناو رو به او یمو جمع و جور کرد خودم
 .واتسون( هستن یمن و تنها ادم مورد اعتمادم )جن

 .خوشبختم گفت یهکرد و   یبه محمد ینگاه کوتاه  یمن اوینا

عمارت  یکوتاه راه   یمعرف  یهو کامران باهم دست دادن و بعد از  محمدی
 .یمشد

 اتاقم شدم یو کامران و نشونشون دادم خودم راه  ینااو یاتاقا ینکهاز ا بعد
 .اتاقم یادگفتم ب  یحمدو به م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .دادم یهدر اتاقمو بستم و به در تک یصداو ب آروم 

 .کردم  یدنگاه به محم یهو  یرونبا صدا دادم ب نفسمو

 .نگاهمو گرفتم که ناراحت نشه سریع

 به شما نگفت ؟ یزیچ یگهتختم زل زدم و گفتم:سرهنگ د یهپا به

 ینو ح یمو بهتون بد ییتا نقشه نها یننه هنوز گفت فعال سرشونو گرم کن+ 
 .یمکن  یرشونجرم دستگ

 ز یر یلی... خ یاریمرو به دست ب ینااعتماد او یدتکون دادم و گفتم : با سری
 .یمراقب باش یلیخ ید، جلوش با یکنهشک م یبه همه چ  یقهو دق ینب

 یدبتونم اعتمادشو جلب کنم با ینکها یتکون داد که ادامه دادم : برا سرشو
...  یزهنه چ ینیب ...  یادبا تو ز ید... پس با یرماحساساتشم تو مشتم بگ

 .خوش و بش کنم که حسادت کنه یادبا تو ز یدبا

با احساساتش  یچارهفت : گناه نداره ؟ دختر بنداخت و گهاش گل ا گونه
 بشه ؟ یباز

ارزش  یکار ما احساسات ذره اگفتم : تو    یتکردم و با جد  یخیسرد و  نگاه
 .نداره خانوم

 .نگفت یچیه یگهشوکه شد و د یهویی یتهمه جد ینا از 

 .یرونمن بگم رفت ب ینکهبدون ا خودش

 . دارم یاز استراحت ن به



  

 
138 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .دم و خودمو انداختم رو تختماور در  تیشرتمو 

 !چقدر گرمه 

 .بخوابم یکمجا به جا شدن بالخره تونستم  یاز کل بعد

**** 

 هومم ؟ -

 !!!منتظرتونن یینتروخدا همه پا یدارشینسرگرد ب+ 

 .یاادبزار بخبم خوابم م یگهربع د یهاوردم باال و خوابالود گفتم: فقط  دستمو

 .ن دادنمشروع کرد به تکواومد و دوباره  یزیخنده ر صدای

 .یهعصبان یلیخ یناسرگـرد تروخدا پاشـو او+ 

نگاه کردم که باال سرم  یبه محمد یتموقع یز لچشممو باز کردم و بعد انا یه
 .شم یدار که ب  یدادتکونم م یچوب دست  یهبود و با  یستادهوا

 .سرشونو گرم کن یکمبرو  یامتخت نشستم و گفتم : االن م رو

 .یشیمبدبخت م یمانقدم نگو سرگرد اگه لو بر ه دادم : حرص ادام با

 ... یرونرفت ب یع دهنش و گفت چشم و سر  یگذاشت جلو  دستشو

 ! بشر حواس پرته ینچقدر ا هوف

 برسام#

 بخوابم بالخره یکمچندوقت تونستم  بعد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 شده پس یعصب یناآو ینهم یبود برا6یباتقر  ساعت 

 نداره یتخب به من چه خستم عصبان ولی

 یینو رفتم پا یدمپوش یدست سف یو وضعمو مرتب کردم و لباس راحت  سر 

  و کامران سرشون تو لپ تاپ بود اوینا

 یکردنگاه م یونتلوز یممحمد و

 ییر؟م یاقا یدینخوب خواب+

 نگفتم یزیزدم و چ ینابه سوال او ییدندون نما لبخند

 یستش؟ن یینپا یکم ینجاا یتیامن یستم:سکامران

از  یکه خب الزمشون ندارم ول  یزاستچ ینو ا یگاردباداگه منظورت به +
 یینه؟پا یتیامن یستمس یدونیکجا م

 یکردنشک بهم نگاه م با

هست که  یفوق العاده قو یتیامن یستمو س ینپر از سالح و دورب یالو ینا_
 ینیشونبب یتونیبا چشم نم

 سوال نکرد یگهکه د  یدمنظورمو فهم فکرکنم

و  یالملل ینب یسفقط تحت پوشش پل ینجاا میبستم یخب داشتم خال ولی
 بود یرانا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یبخوب  یو حواسمون باشه همه چ  یمکه جنسارو چک کن  یریم:فردا ماوینا 
 معاملست یگهبره دو روز د یشپ

خودمونم  یناناطم یخب بازم برا یدرست کردن ول یوافراد من همه چ+
 یمچک کن

 بلند شد و به سمتم اومد محمدی

 یکنمم :من شام و امادهجنی

شدن صورتشو  گرفتم و نگهش داشتم که به وضوح رنگ به رنگ   بازوشو
 یدمد

کردم کنترل کنم خودمو سرلخت و با اون   یسع یخنده گرفته بود ول خیلی
باهاش فقط  یمیتمصم یلدل یفرق کرده بود ول یلیباز خ یباتقر  یلباسا
 بود که به خودشم تو اتاق گفتم یتمامور

 یخوریمغذا م یرونب یریمم ی،شبکن  خودتو خسته یستالزم ن+

 ینهم یبهش فشار اومده برا یلیخ یکردمم احساس یزددو دو م چشماش
 گفتم  یناولش کردم و رو به آو

 یرون؟ب یه؟بریمنظر تو چ+

 یناآو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

همکار  یهاز  یشتر رابطشون ب یزدمتوجه به رفتارش با واتسون حدس م با 
ز واتسون تو شدم چون ا خب کنجکاو ینداره ول یباشه هرچند به من ربط 

 نخوندم یزیپروندش چ

تا فردا  یماستراحت کن یدبا یم،همکار دار  یخونه بمونم،هم کل یدمم یحترج+
 نذاره یر کارمون تاث  یرو یخستگ 

 دلم لبخند زدم یهرفت توهم و من تو چهرش

 یکنم:پس من شام و درست مواتسون

  نگفت یزیادوارد بهش چ یگهد اینبار 

 درستن ینچک کن بب یناروا ایب ینا:اوکامران

  حرف کامران حواسم پرت شدش و مشغول به کار شدم با

 یومدن یرونرفت تو اتاقشو ب ادواردم

کامران تو   یدیمشام که واتسون صدامون زد بالخره دست از کار کش برای
 یزدموج م یچشماش خستگ 

 یدموهام و بوس یو اروم روبهش انداختم که خم شد  یقدر شناسانه ا نگاه
 نشون ندادم اونم بلند شد و رفت دستاشو بشوره یعکس العمل

 ادروارد و صدا کنم یرم:مواتسون

 یتو بر یخوادنه،نم+

 که زدم تعجب کردم  یاز حرف  خودم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !اون نره چرا 

 !چرا؟_

 یینپا یادب یکنمبرگه هارو بهش بدم خودم صداش م ینا یدبا+

 به دست به سمت نذاشتم و برگه یمحل یکنهمتعجب داره نگام م دیدم
 ...یکردمخودمو لعنت م ینطور اتاقش رفتم و هم

تا اروم شم و به  یدمکش  یقو چندتا نفس عم یستادمدر اتاقش وا پشت
 برگردم یمحالت عاد

خواستم در و باز کنم که  یدمنشن یخب جواب  یاروم در زدم ول یهچند ثان بعد
 یشهباز نم یدمد

 !قفله؟+

 به در یدممحکم تر کوب ر اینبا

 بلهه؟+

 یکنیدر و باز نم_

 ... 

 اومدمم_

 در و قفل کنه؟ یدتو هم جمع شده بود چرا با اخمام

 برسام#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

  در زد یکی یدمکه د  یکردمبا سرهنگ صحبت م داشتم 

پشت دره استرس گرفتم دوباره تند تند بلند شدم و  ینااو یدمفهم وقتی
مطمعن شم ه ک  یینهکردم رفتم جلو ا  یمصحبتامونو پاک کردم و لپ تاپ و قا

نامرتب بود که درستش کردم خواستم در و  یشمته ر یکمدرسته فقط  یممگر 
 یکنهشک م ینطوریا یدمباز کنم که د

 یه یاکمرم که مثال حموم بود دو   یچیدمحوله پ یهتند تند دراوردم و  لباسامو
 یزیچ ینهمچ

حموم بودم و موهام نم داشت هنوز و حمومم  یشساعت پ یه خداروشکر 
  بود یسخ

خب بازم زمان  یبود ول یدهطول نکش یشتر ب یقهدق یک کارا   ینا سرجمع 
 یادیهز

 رو به رو شدم ینااو یمشکوک و عصبان  یافهو بازکردم که با ق در 

 شده؟ یزیچ+

به اطراف و  یکه رو در گذاشته بودم حل داد و اومد داخل بعد نگاه   دستمو
 من رو تختم نشست

 یشدجا به م یگهد یکمبفهمه  یترسیدمم دوشک گذاشته بودم یر تاپ و ز لپ
 هستش یزیچ یه یرشکه ز  یفهمیدم

 یکردمحواسشو پرت م یجور یه باید
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدی؟جواب سوالمو نم یچ  یحااالت خوبه...؟برا_ 

 ی؟گفت   یزیچ+

 یقا؟حواست کجاست دق_

بلند شد نفس حبس شدمو  ینطور و از جاشم هم یدپرس یلحن طلبکارانه ا با
 ه استرسم شدهاس کردم متوجفرستادم احس یرونبه ب

 یکنی؟چرا در و قفل م+

 نشه ینکردم خونسرد باشم که مشکوک تر از ا  سعی

موم بودم ح یبینیکه م  ینطورمهم یهخصوص یهجا یهاتاقمه و  ینجاخب ا_
من  یوارد مکان خصوص یستمن یو در و باز کنه و وقت  یادب یکی یخواددلم نم

که خوشم   یباش یدهو فکرکنم فهم یستکه لباس تنم ن  یبینیم یبشه از طرف 
 ...یادنم

 یکردداشت نگاهم م سوالی

 یستادهچرا االن انقدر اروم جلوم وا یکردخشن بود و مقاومت م همیشه
 بود؟

 یشدم؟داشتم موفق م یعنی

 زمزمه کنان گفتم یکردمم یکه  با انگشتام با موهاش باز  همینطور 

بخاطر  یستو برام مهم ن یستادموا ینطوریتو ا یاالن جلو یبینیم ینکها+
  یستین یهو مثل بق یکه تو برام فرق دار  ینها
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

قدم  یهت جلو که خب زور اون کجا زور من کجا محکم هلم داد به سم اوینا 
 ازش فاصله گرفتم یک کوچ

زده داشت  یرتکه ح  یجز محمد یدمند یوسمت در برگشتم که خب کس به
 یکردنگاهمون م

بارش بود که  یناول یبرا یاو نداشت  یصحنه ا ینهمچ یدنتوقع د انگار 
 یدیدم یزیچ ینهمچ

 بو ببره ینااو یترسمکه م  یستدختر انقد عکس العمالش ضا این

 گفت  یلرزون  یبا صدا اروم

  شام حاضره_

 هلش دادم یرونسمتش رفتم و اروم به سمت ب به

  شده بود برگشتم یکه دوباره جد  ینارو به او همینطورم

 یمشام بخور یمبر  یاب+

انگار که از من  ییناز من فاصله گرفت و با سرعت رفت پا محمدی
 ...؟یهعصبان

 یقا؟چرا دق ولی

امر  یهو  یدمانجام م یتفقط بخاطر مامور ینکاراروا یدونستنم مگه
 یاری؟نه اخت یناجبار
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یناآو# 

 !!من یکردمم یکار چ داشتم

 نشون ندادم؟؟ یعکس العمل چرا

 مثل خوره افتاده به جونم؟ که  یهچ یحس لعنت  ینهمه سال ا ینا بعد

رفت و تمام وجودم پر از  یادم یتمکرد عصبان  یک خودشو بهم نزد یوقت  چرا
 حس ناشناخته شد؟ یه

 باشم؟ یشگیهم ینایآو یتونمنم یششچرا پ 

 یدمشونزورم کش یکردم تو موهامو با همه   دستمو

 چم شده؟؟ من

 یناآو#

 ...نمیزارم

 که سال ها کردم خراب بشه  ینمام اتو تکه   یهمه تالش ینا نمیزارم

 انتقام و خراب کنه ینا یکس  یدمنم اجازه

و گند بزنه به همه  یادبخواد ب یکیکه   یدمو کثافت نکش یشو به ات زندگیم
 یچ 

ندارم که  یبخواد مال خودش کنه من احساس یندارم که کس یقلب من
 بدمش یبخوام به کس
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یارمب یادکردم مادرم و دوباره ب  سعی 

 ...یلعنت  یاون شبا تموم

 یدکه کش  ییتک عذابا تک 

 ...و چه طور کشته شد ییتوسط چه کسا 

 یدرس یانشکل ممکن به پا ینمن که به بدتر  یبچگ  و

که ازم گرفتن،انتقام لحظات   ییاون و انتقام روزا یگیرم،انتقامانتقامشو م من
 و بهم اجازشو ندادن یداشتمم یدکه با  یخوش

 و خرابش کنه ینکه بخواد ا  یدمنم اجازه یکس  یچبه ه 

 یرهنفوذناپذ یناآو قلب

 برسام/ادوارد#

 ناراحت شدش؟؟ یعنیکرد   ینطوریچرا ا یفهممرفتم واقعا نم یمحمد دنبال

 االن؟ یدویی؟چیشدهم ینطوریا یچرا دار یبگ  یشهم یییجن+

 رفت ینطور نذاشت و هم یمحل 

 زمزمه کنان گفتم لبتهو ا یو دستور یجد یلیفرو رفتم خ یسیمقالب پل تو

 یلیخ یسپل یهکارتون به عنوان   ینا یکنیداحساس نم یخانوم محمد+
 زشت و بچگانست

 یدحرفم واستاد و اروم به سمتم چرخ ینا با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

منم لحظه به لحظه گرد تر  یچشماش اشک جمع شده و چشما تویه 
 یشدشم

 یستادمش واکردمو رفتم جلو  هل

 ی؟یکنم یهگر   یدار یچ  یشده؟برا یزیچ+

 گفت  یهکرد و بعدچندثان  ینف ینف یکم

دلم گرفته و  یکممنظورم ادوارد فقط  یع سرگ...ه یهاقا یستن یزیچ_
 یتاجور مامور ینکه عادت ندارم به ا  یدونیندلتنگ خانوادمم م

 یچارهدخترک ب یکنهم ینطوریا یدهکه د  یفکر کردم به خاطر صحنه ا اوووف
 یرمگیمنم انقد بهش سخت م یگهخب حق داره د

 ارامبخش گفتم ییلیلبخند خ یه با

 یهمه چ  یبکن انشاّلل بزود یتوغصه نداره دختر خوب،تو همکار ینکها+
 یشهدرست م

 یشه؟درست م یهمه چ _

گفته بودم به   یکه به فارس  یکه داشت جمله ا  ینااو یصدا یدنشن با
نکنه  یزنهنم یگهاحساس کردم قلبم د یکردکرار مت یو به فارس یمحمد
 باشه؟ یدهونو شنحرفام

هر لحظه احتمال داره  یکردمکه فکرم  یبود طور یدهرنگ و روش پر  محمدیم
 بشتابه یارباقیو روحش به د ینرو زم یوفتهب
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 گفتم  یسیبرگشتم به انگل یناسمت او به 

 ینبلد یفارس یدونستمنم+

 باشه که تو اتاق بود یدختر رو به روم همون دختر  ینا یشدنم باورم

 یزدم یرونبدنش سرما و نفرت ب یتک تک اعضاز ا چشماش،صورتش

 ینطوریچرا حواسم نبود دارم کجا ا یباشه چ  یدهاگه فهم یزدتند تند م قلبم
 یزنمحرف م

 خدا ای

من جالبه که بدونم  یبرا ین،ولیکه الزم بوده باشه بدون  یستن یزیچ ینا_
 یزنین؟؟حرف م یو با همکارتونم فارس ینبلد یما چطور فارسش

 زبان مورد عالقه منه و...و یبگم فارس یورخب،چطخب...+

 ....... و_

 یرانیهمادرمم ا+

که سرهنگ برام درست کرده بود اصال   یگفتم تو پرونده ا  ینوچرا ا نمیدونم
درستش کنم بفهمم  یجوری یخواستمنگفته بودش فقط م یزیچ ینهمچ

 یدهشن یچ 

 یلین خم چوباه یکردیمصحبت م یفارس یدخترخالمه ما از بچگ  یمو جن+
عالقه  یگهد یزبان ها یادگیریبهتره بگم به  یازبان، ینبه ا یمعالقه دار

 یمدار
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

متوجه حرفامون بشه  یکس  یخوادکه دلمون نم  ییگفت وقتا  یشهم+ 
 (یحرف خصوص یجور )یکنیمزبانمونو عوض م

 ...؟ینو خشک چش شده ا یخییهمونطور  یدادنشون نم یچیووه قیافش

 برسام/ادوارد#

 ی؟صحبت کن یفارس یتونیم یبپرسم تو چطور یدبا+

گذاشت و اروم سرشو   یناو دستشو پشت او ییناز پله هااومد پا کامران
 یدبوس

 یکردبود و منو نگاه م یستادهوا یحرکت  یچه یخشک و ب  لییبازم خ یناآو و
 یگذرهم یبدونم تو اون ذهنش چ  یخواددلم م یلیخ

از حرفامون  یاشده؟؟ا ینطوریا افتاد االن ینمونکه ب  یبخاطر اتفاق  یعنی
 یبرا یدبا یزاچ ینجور ...تازه ایوفتادشکه ن  یخاص یده؟اتفاقفهم یزیچ

 یه یباشه حاال منو بگ  یکامالاا عاد  یهکشور غرب  یهکه بزرگ شده   یدختر 
 ...یزیچ

 ...؟پس

 یدادمکه به حرفش گوش م  ینطور اومدم و هم یرونکامران از فکر ب  یصدا با
 باشن بفهمن یدهنشن یزیداغون اون اگرم چ هیافاز ق یترسیدمم

 یرانیر من اکه مادرش و ماد  ینهبلده بخاطر ا یفارس ینااو ینکهبگم ا یدبا_
 بودن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 رفت باال یمن و محمد ابروهای 

 ی؟چ +

 تموم یهمه چ  یرانیزن ا یهبوده، یرانیا یک مادرم  یدی:درست شنآوینا

 یدمشدن دستاشو د مشت

حتما به سرهنگ بگم  یدونستم؟بایدنم یود؟چیکر انقدر باخشم صحبت م چرا
 یخبرمهست که من ازشون ب یزاچ یسر  یه ینجابدن...ا یحبهم توض

 براش افتاده؟ یس چه اتفاق پ+

 مرده_

قراره برگرده  یزیچ یرفته مسافرت  یگهاحساس گفت که فکر کردم م یب  انقد
 باز

 ...هوووم_

نشد  یدمعا یچیهخب بازم  یول یادبه خودش ب یدتمسخر گفتم که شا به
 جز همون نگاه

 غذاسردشد یمبر  یزم:عز کامران

 برد یگرفت و با خودش به سالن غذاخور  ینارودست او و

اخر وگرنه انقد راحت  یکهباشه جز همون ت یدهنشن یزیچ یدادمم احتمال
 یستمگذشت بازم مطمعن ن  یازش نم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ین؟:شما خبر داشتمحمدی 

 یدادمکه بدنمو کش م  ر طوینو ول کردم هم یچرخوندم و محمد چشمام
 گفتم

به بعدم  یناز ا یارمحتما ازش سردرم یشهداره جالب م یهخب قض ینه،ول+
 یبرگرد ینتون  یگهد یخوایجانوم واتسون شما که نم یمدقت کن یدبا یشتر ب

 نه؟ یا یدهفهم یزیچ ینااو یمبفهم یدبه کشورت؟االنم با

 ش سرنزنهرا از رفتا یناز ا یهوییو  یادگفتم که به خودش ب  اینو

گفت که دلش   یفقط اخرش محمد یمخورد یصحبت  یچو بدون ه شام
 یرونبره ب یخوادگرفته م

 خطرناکه یروناالن شبه ب+

 :تورنتو شباش قشنگهکامران

 مظلوم شده گفت یبرگشت سمتو و با چشما محمدی

 یکه تاصب زندگ   ینجامخصوصا ا یدهلطفا،شب به ادم ارامش م یرونب یمبر -
 یکننم

بودم فقط چندبار  دهیومحرفاش وسوسه شدم خب من که تاحاال خارج ن با
 یننرفته بودم حالت که ا یگهد یهوگرنه جا یهرفته بودم ترک یسفر کار
 شبه یهکه   یستکنم بد ن  یحبرم تفر  یکمماومده  یشفرصت پ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بعد شام  یانباهامون م ینامموافقت کردم که قرارشد کامران و او باحرفش 
 ینتو اتاقامون که آماده بش یمو رفت میهممون بلند شد

 دادم یامکه کردم در وقفل کردم و لپ تاپ و اوردم به سرهنگ پ  یکار  اولین

 یحکامل توض  ییاتبهم با جز یوو مادرش همه چ یناخواستم راجب آو ازش
 بده

پاک کردم و لپ تاپمو سرجاش گذاشتم رفتم سراغ حاضر  یاماروپ بعدش
 شدن

 یسورمه ا یکه چارخونه ها  یدسف یراهنپ یهبا  یک مش یشلوار پارچه ا یه
ساعت اسپرتم بستم به دستم  یهتا آرنج باال زدم و  یراهنموپ ینایداشت است

و موهامم رو به باال شونه زدم فقط چندالخ  یدممو پوش یمشک  یورن  یکفشا
 رفتمانداختم تو صورتم با ادکلن مورد عالقمم قشنگ دوش گ یکشوکوچ

 یبه به خدا چ  یدمکش  ییلند باالسوت ب ینهن خودم تو ااز نگاه کرد بعد
 ساختن یبگم ادما چ  یدساختهه البته فعال که با

 بودمم من؟؟ یجذاب ک  لعنتییی

زدم حاال که بارانا و مامان نبودن مجبور بودم خودم از خودم  یقیعم لبخند
 کنم  یفتعر 

م شد...اگه حرفاشون و قربون صدقه هاشون افتادم دوباره دلم پر از غ یاد
 !ی؟چ  ینمشونم ببنتون یگهد

 بود یتقه در به خودم اومدم و در و باز کردم محمد یصدا با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 نگاهش کردم یعاد  

البته  یشو موهاشم به باال بسته بود بدون ارا یرنگ  یشرتو ت ینج شلوار 
افسرم  یخودش نبود فکرکنم،چون رنگ شده بودن و  معموال دخترا یموها

به صورتشونم دست  یو حت  یکننج کنن رنگ نمدوااز  یموهاشونو تا وقت 
 یستخاص ن یجز اون موردا یباشه که محمد یمگه مورد خاص یزنننم

به باال داشت تند تند  یینو پا یینکه از باال به پا  یمحمد یچشما یدند با
 ...یدمبلند خند یرمخودمو بگ ینتونستم جلو یکرداسکنم م

 جمع شدوصورتش گل انداخت حواسش

 ین؟ا اماده+

 حاال؟ یمبر  یخوایمبلهه،کجا م_

  اومدم و در و بستم یروناز اتاقم ب همینطور 

 قشنگه یلیساحل شباش خ یمکامران گفت بر _

 یمرفت یینبه پا یتکون دادم و همراه با محمد سری

 ادوارد/برسام#

 .و کامران یناکه چشمم خورد به او  یمرفت یینبه طبقه پا یمحمد با

 دار جذب ینتنه است یمن یهبود با  یدهجذب پوش یشلوار طوس یه اوینا

 !!! من یگمدارم م یتو سرم چ  خاک
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .  ساده زده بود یقهوه ا یمعمول یپت یه کامرانم 

 .هم عقب یو من راننده شدم و کامران و محمد یمجلو نشست یناو او من

 .یکردمم یدرهم داشتم رانندگ  یاخما با

 .خلق و خوم تنگ شده یکردمم حس

 .نداشتم یوچیه حوصله

 .رد و بدل نشد ینمونب یحرف  یچبه ساحل ه یدنرس تا

صخره و نشست کامرانم همون  یه یرفت رو ینابه ساحل او یدیمرس وقتی
 .یزدحرف م یو با محمد رفتیراه م ینااو یکنزد یحوال

 .کنجکاو هم نبودم  یگفتنم یچ  نمیدونم

 .ب بزنمبه آ  یتن یه یخاستم دلم

 یامن عاشق شنا تو در یسرد بود ولدرصد آب هم  شب بود و صد ینکها با
 .بودم

 .ماسه ها نشستم یاز بچه ها رو دورتر 

 . که تنم و بهش بسپرم  یکردوسوسم م آب

 .خوره افتاده ب جونم یه یداجد یکنمم حس

تموم شه  یتمامور ینزودتر ا یخادطرف دلم م یهداغون و خستم ، از  بدجور 
 .واقعا یدونمرو نم یدوم لی... دل یخادطرف هم دلم نم یهاز 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .آب یبرم تو یدبا یشهنم ینجوریا نه 

 .شلوار شدم و تا کمر رفتم تو آب یخیالاز تنم دراوردم و ب پیرهنمو

 .یروناب و دوباره اوردم ب یر و بردم ز سرم

 . یروناب اوردم ب یر از ز سرمو

 یختمشونبه هم ر یبردم تو موهام و حساب  دست

 .یبودم حساب  کالفه

 .یروناز اب اومدم ب دتر بع یکم

 .سرشون گرم بود که متوجه اومدن من نشدن انقدر 

 .از اب رفتم سمتشون یسدستم بود و با شلوار خ پیرهنم

سرما  ینجوریا یِیر م یآقا یدستپاچه اومدم طرفم و گفت:وا محمدی
 .که  یخورینم

اگه  یو گفت:وا یدبلند کش یـعه یهافتاد از ابم  یسچشمش به شلوار خ تا
 ؟ یشه چ  لتون بدحا

 . یشهنم یزیمکردم و گفتم:چ  یا خنده

صخره نشسته  یبود و رو یتانداختم که کال فارق از جمع ینابه او نگاهی
 .یکردبود و فکر م

 .یناو کامران رفتم سمت او یتوجه به محمد یرو شونم انداختم و ب  پیرهنمو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .بهم انداخت ینگاه سرد یمنشستم که ن کنارش 

؟  یکنیرفتار م ینجوری: چرا ا یدمصل مطلب و پرسسر ا رفتم یهحاش بدون
 .یکنیم ینجوریکردم که ا  یکار چ یدونم! نم یمونیم یخ یکهت یه ینع

... همون که  یهواقع ینایهمون او ینرو لبش نشست و گفت: ا پوزخندی
 .یشناستشنم یچکیه

ه تا معامله تموم ش ینا یدوارمبه شما نداره ... فقط ام یبط ر  یچمنم ه رفتار 
 .رسمبه هدفم ب

 .یکردمنفرت و تو صداش حس م لحن

 .یزنهحرف م ینجوریشده که ا یچ  یعنی

صورتشو کنار بزنم که  یرو یبهش و دست بردم که تار موها یدمچسب کامال
 .مچ دستمو گرفت و فشار داد یعسر  یلیخ

 .دختر ... دستم واقعا درد گرفت ینداشت ا یادیز زور 

شد و گفت:  یرهچشمام خاش انتقال داد و به نفرت درونشو به چشم تموم
...  یعشق بورز یا یبهم محبت کن یخام... نم یبش یکمنزد یگهد یخوامنم
 .... فقط ولم کن یاصال دور و بر من بپلک  یخامنم

 د/برسامادوار #

 .شوک بود یو تو یدادنشون نم یواکنش هیچ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بهت  یکه ک   نییکنم یینتو تع ینوازش جدا شدم لب زدم : ا یهچند ثان بعد 
نه ... من دوست دارم و هروقت که دلم بخواد بهت محبت  یاشم  یکنزد
مانع  یتونهتوهم نم ی... رفتارا یپرستمتو عاشقانه م ورزمی، عشق م یکنمم

 .شهدوست داشتنم ب

دستشو دور گردنم فشار  یعصبان  یلیخودشو از من جدا کرد و خ یعسر  خیلی
 یکهنه عاشق شدن مرت یه دار شدن باشکر نوبه ف ید: تو االن با یدداد و غر 

 ؟ یکنیبا من رفتار م ینجوریکه ا  یهست  یک   ی!!! فکر کرد

 ...! گرفته بود  خندم

 ؟ نوه دار شدن ؟ مگه من چند سالم بود ؟ مرتیکه

انقدر سنم  یکنمادامه دادم : فکر نم یترش کرد ول یجر  ینکردم و ا  یا خنده
هستم و  یِیر من ادوارد م یبشم و اوه راست  باال رفته باشه که نوه دار بخوام

 .یکنمکه بخوام با دختر مورد عالقم صحبت م  یهرجور

 .بمونه ینجاهم یشهمناسبه خداکنه هم یلیدستات خ یگفتم: جا  یطنتش با

ازم دور  یتچشمک با خنده دندون نما براش زدم که با حرص و عصبان یه
 .ینماش یشد و رفت تو

 .ه هاشو نبستمکمد  یتنم کردم ول پیرهنمو

 ! از گام اول ینخوبه ا خب

 . یریزودتر احساساتشو تو مشتت بگ یدبرسام ... با یکنیم یشرفتپ داری
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . داشتم یبیجحس ع یه ولی 

 ؟ یهدختر کار درست یهکردن با احساسات   یباز واقعا

آدم کشته ، با احساسات  ی... اون کل یکن  یهنکن خودتو توج یبرسام سع نه
 .نکن یهنداره ... خودتو توج یرحم و مروت  یچکرده ، اون ه  یآدم باز یکل

 ... ولی

**** 

 ینااو#

 .یرهبگ یمگر   یخواستبودم که م یاز دستش عصبان  انقدر 

رفتار  ینطوریا یکشهسال عمرش خجالت نم ۴۰با  یکهمرت یفهممنم واقعا
 ؟ یکنهم

 مردر یپ ینعمارت ا یکه بچه ها اومدن و راه   یدادمتو دلم فوشش م داشتم
 .یمشد

 ... باشه یرمردپ یخورهواقعا بهش نم ولی

 جذابه یادیبودن ز یرمردپ یکه برا  یکنمم اعتراف

  اونه ؟ یر درگ همش فکرم چرا

 فکر کن مگه ادم قحطه؟ یا یگهد یز به چ یناکن او  بس

 .آرامش به مغزم بدم یکمکردم   یدادم و سع یکهت ینماش یبه صندل سرمو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .ارتبه عم یدیممدت رس یه بعد 

 .اتاق خوابم شدم یراست راه  یهبمونم  یمنتظر کس ینکها بدون

 .در اتاقمو زدم یکیساعت که کارامو انجام دادم  یمن یباتقر  بعد

 . بود کامران

 . و براش باز کردم که اومد تو در 

 حالت خوبه ؟ ینااو یه  -

 .یپرسیم یچ  یاره برا+ 

 یگرفته بود  یلی، خ یبود یجور یهامروز همش  -

 ؟ یدار ینه من خوبم ، کار+ 

 .شده بودبهم انداخت و گفت: نه دلم برات تنگ  یعاشقانه ا نگاه

 .جواب گذاشتمش یچرخوندم و ب  چشمامو

 ؟ یرونب یبر  یشهخستم م یلیسمت تختم و رو به کامران گفتم : خ رفتم

 .کرد و گفت : باشه  یتلخ  خنده

 .روم بود یادیز فشار 

 یهطرف حس کامران و از  یه، از  یارشستادوارد و د یطرف مشکوک  یه از 
 ! و حس ناشناخته من یمحس ادوارد و بدتر از همه سردرگ یگمطرف د

 کنم ؟؟؟  یکار چ یدبا یعنی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 (*ی)آصف ینا،ریحانهقلم:مببه* 

 برسام/ادوارد#

 یدونماصال متوجه اطرافش نبود و تو حال خودش بود نم یناآو یر کل مس  تو
رو حس کنم هرچند  یکنهکه احساس م  یدردشدت  یتونستمانگار م یچرا ول
 یدونم...واقعا نمیا یسوختانگار دلم م یول یدونستمدردشو نم یلکه دل

 یجمگ  یلیخ

خواستم برم  یحرف  یچعمارت هرکس رفت به اتاق خودش بدون ه رسیدیم
 صدام زد یمحمد یدمتو اتاقم که د

 ادوارد_

 نگاهش کردم یو سوال یدمسمتش چرخ به

 دوباره اتفاق ظهر تکرار شه یخواددلم نم یماقت حرف بزنات تو یمبر  یشهم_

 تکون دادم به اتاقم دعوتش کردم یت بود سر درس حرفش

 تخت نشست یهدالورم و اونم رو به روم رو یصندل یهرو خودم

 لپاش قرمز شده و صورتش نم عرق داره دیدم

 ی؟شده خانوم محمد یزیچ+

 بگم یسرگرد...اممم راستش...ام..م چطور_

 گفتم  یعصب یشدم و با صدا کالفه



  

 
162 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینم امم نکنام یو ه  ینحرفتونو درست بزن یشهم+ 

 یکار چ یچارهب ینشدم چم شده با ا یموننگاهم کرد که از رفتارم پش مظلوم
 دارم اخه

 یشدهچ ییدبفرما یخانوم محمد یدببخش+

 گفت  یدادکه دستاشو بهم فشار م  یاسترس در حال با

 یدینشکه بوس  یدم،دیدمد رو یناراستش من شما و او_

 تو دلم گفتم ینوالبته ا یکارکنمچ یدیکه د  یدیابروم رفت باال خب د یه

کرده   یداپ یکه شما بهش احساس  یدمامم ترس یعنی...یمن فقط ترس_
 ینباش

 ین؟ا یگفتم یچ  یکردمداشتم تو چشماش نگاه م یجد خیلی

  یکننم یباف  یالخودشون خ یبرا یزیخانوما چشونه از هرچ ینا جدی

کم کمشم حکمش اعدامه   یهکه چجور ادم  یدونینم ینا،خودتونخب او_
 ...واقعا

 گفتم  یتمجد یحرفشو تموم کنه با همه  نذاشتم

 یفموو دارم وظ ینجااومدم ا ی،منخانوم محمد ینتمومش کن یخوایدنم+
کارها و سرهنگ چرا گفت که   یمجبورم به انجام دادن بعض یدم،منانجام م
 یبرا یدونیناصال انگار نم ینکهانه  یبه من کمک کن جا؟چوننیا یایشما ب

لطفا  ی...خانوم محمدیکنینم یباهم غاط  یزیوو هرچ ینجاییما یچ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینو ا ینانجامش بد یتبا جد یدکن  یبه کارتون باشه و سع تونحواس 
 یزیدتفکرات بچگانه رو هم دور بر 

 یچه یدم اونم ب به صورتش نگاه کنم بلند شدم و در و باز کر  ینکها بدون
 اتاق و ترک کرد یسر  یحرف 

احساس  یچ  یعنی یگهچرت و پرت م یدختر ه  ینا یهمن چ یر تقص خب
عاشقش کنم قطعا با همش  یداخه مگه سرهنگ بهش نگفته با یکرد  یداپ

 یت حرک یه یدبا یشهتو چشماش نگاه کردن و بحث و جدال که عاشقم نم
 یعنی؟خودش  یفهمهبزنم نم

دراورم و  یشرتموبعدم ت یختمشونو بهم ر موهام کردمدستمو تو  عصبی
 گوشه اتاقم پرت کردم

 سرهنگ افتادم یاد یهو

در و قفل کردم و لپ تاپمو دراوردم و روشنش کردم بعد از  یبدون معطل 
خب  یسرهنگ جوابمو داده ول یدمگذاشته بودم د  یتامن یرمز که برا یکل

 ...!که انتظار داشتم نبود  یزیاون چ

نگفته بود وفقط گفته بود  یزخاصیمخبرنداشتن و چ یچیانگار که از ه اصال
 فوت کرده یعیبر اثر مرگ طب ینامادر او

و امروز فردامون لپ  یگزارش نامه نوشتم از کارا  یهسرهنگ  یبرا ینکها بعد
 تاپمو سرجاش گذاشتم قفل و باز کردم رو تختم خودمو پرت کردم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکار  یه یدنبودش خودم با یحساب درست و  یز سرهنگ که چ یامایپ تو 
 بکنم

 یرفتارا یاد یوقت  یمهست که ما ازش خبر ندار یچیزیمطمعنم  من
 ینا یوفتادمم یشدکه بحث از مادرش م  یو کامران موقع ینامشکوک او

 یشدم یلحدسم به باور تبد

 یدوننرو م یهقض ینو کامران ا ینافقط او پس

 ...افتاده یبفهمم چه اتفاق  یدشده با هرطور 

 ینااو#

 یدارشدمسردرد وحشتناک ب یهبا  صبح

 ینکها یدیدم،کابوسبخوابم همش کابوس م یلیاصال نتونستم خ یشبد کل
 یتونینم یگفتم یکنه،بهممثل قبلش باهام رفتار نم یگهمادرم ناراحته و د

که تو درونت داره به وجود   یحس ینا یجلو ینکهمگر ا یریانتقامم و بگ
 یریبگ یادم

 حرفا ور ج ینا از 

 یخواستاز جام بلند شدم به شدت دلم عمارت خودمو م یاعصاب خورد با
که   یکردمخودم م یدخدمتکار و همه کارارو با یه ینداشت حت  یچیه ینجاا
 مخم بود یهبشدت رو ینا

از محموله هام  یمبر  یخوایمتازه م یدمصبح بودش چقدر خواب9ساعت
 یمو چکشون کن یریمخبربگ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یزدمخودم غر م یاروم اروم برا ینطور و همحاضر شدم  یهلک  هل 

 ینااو#

موهامم رو  یقد نود که تاپ دکلته مشک  یخی ینشلوار ج یه یدنپوش بعد
 یینعطر زدن رفتم پا یکمو  یشتم و کفشه پاشنه دار مشک شونه هام ازاد گذا

اروم  یلیخ یتو با عصبان یخوردنو واتسون نشسته بودن صبحانه م ادوارد
 یبرا یگنم یتالش کردم نتونستم بفهمم که چ  یهرچ  دنیکر باهم صحبت م

 حرف رفتم تو سالن که با وارد شدن من جفتشون ساکت شدن یهمون ب 

 یدی؟خوب خواب یدهابازد یم:سالم خانوم خوابالو مثال امروز قراره بر ادوارد

 گفتم  فقط

 حواسم هست+

 یمیصم یچون به اندازه کاف  یرمبگ یمیباهاش صم یلیخ یخوادنم دلم
 ینطوریشمهست خودش هم

 یر:صبح بخواتسون

 بلند شد خطاب بهش گفتم یز دادم که از پشت متکون  یجوابش سر  در 

 کامران کجاست+

 یادورزش کنه گفتش زود م یرونرفت ب_

 یبرفتن!چه عج یرونو سرصبح ب کامران
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

دراورد و رو به  یشوگوش  یادوارد سر  یدمرفت که د یروناز سالن ب واتسون 
 من گرفت

 گرفته بود سمتم؟  یشوسلف یندورب

 ینمخودمو بب یچ  که

 نگاهش کردم متعجب

 یشدهچ+

  زد ییدندون نما لبخند

 مگه؟ یدیاثارمو ند_

 ...!!!نگاه کردم اثار چ ینوتو دورب دوباره

 تو چشم بود یلیبود خ یدهبوس یشبکه د  یقسمت  همون

 یزم یرو یدمشازش گرفتم و کوب گوشیشو

 متاسفمخودت و کارات واقعا واست خنده نداره،خجالت بکش از +

 برسام#

 یکردو با حرص باهام صحبت م یدادتو گوشتش محکم فشار م ناخوناشو

 شدم یمونکه واقعا انگار از کارم پش  یزدحرف م یجوری

 یناست؟که االن جلومنه او  یکس  این

 یشهمانگار هر روز عوض  یدهحالت م ییر دختر تغ ینانقدر ا چرا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بدون  یکشتندارم اون موقع که داشت ادمارو م یا یگهد یمن چاره  ولی 
 ینجاشمفکر ا یدبا یکردمردم و بدبخت م یفکر به خانواده هاشون و جوونا

 یکردم

 ادامه بدم یباز ینبه ا یدبا یاد؟فقطاز دستم برم یمن چه کار االن

 کردم عذاب وجدان درونمو خفه کنم  سعی

و  یدمشلم کشبغ تو یمعطل یبه سمتش رفتم ب  از جام بلند شدم سری
 گذاشتم  ینمس یهسرشو رو

 گفتم  یکردمکه اروم اروم موهاشو نوازش م  همینطور 

 ینکردم مگه عاشق  یکه کار بد  یدونی...خودتم میشیم یچرا انقدر عصبان +
 ...ادمم که عاشق تو شدم ینبگم پس من مجرم تر  یدجرمه،اگه جرمه که با

 یرسیدخب زورش بهم نم یول یدبهم کوب مشتاشو

  رو لبم اومد یبخش دلذتخنلب

بعدم انقدر  یبر یرونب یتونینم ینجانخوام از ا یتا وقت  یدونیخودتم م+ 
 یذره کرم پودر بزن روش موهاتم بنداز روشون کس یهنداره که  یتعصبان

 یشهمتوجه نم

 بود مشکوک اروم گرفته خیلی

فرار کنه   یباز سع یخوادکه تموم شد سرشو بلند کرد اول فکر کردم م  حرفم
 کنه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

دستشو بلندکرد و اروم به سمت صورتم اورد و گذاشتم رو  یدمبعد د ولی 
 گونم

 گذاشته بودن رو حالت اسلومشن  انگار 

 تعجب کرده بودم خیلی

 یدممدم ددود شد رفت هوا به خودم که او یکه کرد همه چ   یبا کار یهو که
 یرگلومهچاقوعم ز یهو  یستادهپشتم وا ینامبرعکس شدمو و او

 ینبر ا یلدل یکنیمم یباهم همکار یمدار ینکهتو خوب جمع کن اقا ااسحو_
نگم دفعه اخرتم بود  یچیو منم ه یدلت خواست بکن یکه هر غلط   یشهنم

 یسبجز شراکت تو کار ن یرابطه ا یچمن و تو ه یندستت به من خوردش ب

 محکم تر فشار داد گفت چاقورو

  تو یت تکرار کنم تا بفهماسو یناروا یدنه چند دفعه با یا یشهم یتحال_

 نشون بدم یچه عکس العمل یدبا یدونستمشک بودم و نم تو

 ...یراینو داشتم غ یزیهرچ توقع 

 ادوارد/برسام#

 .زدم یام برگشتم پوزخند صدادار یهحالت اول به

 سرخوش؟ یکهمرت یخندیم یحرص گفت به چ  با

 .یشترهرفته زور من از تو ب یادت ینکهاو او او او ... مثل ا+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یچوندمتموم توانم دستشو پ با 

 .فقط خم به ابرو آورد یول یکشیدبود از درد داد م یا یگهد هرکس

ذره خم  یهخم شده بود ،  یبودم و اون کم یچوندهکه مچ دستشو پ  درحالی
نه ؟  یو دوست ندار یکرمانت یزاییتو چ ینکهبا لبخند گفتم : مثل ا شدم و

 ؟ یخشن دوست دار

 .ن نشسته نگاهم کردخو به یچشما با

خالص شم  ییقرداد کزا یناگه از ا یگفتواضح با چشماش داشت م خیلی
 .یکنمرگبارت م

 اره؟ یعنیو گفتم : سکوت  یدمصدا خند با

 .باال یپریدبود که لبش م یعصب انقدر 

 .ولم کن یکشنهگفت:دستم داره م  یتعصبان با

 یچانگار اگه هه ک  یبود ، جور یاون همچنان عصب یول کردم ول دستشو
 .یکردم م یکهت یکهت یخور یوهبا من نداشت با همون کارد م یقرارداد

 .و صبحونمو خوردم یمدوباره نشستم رو صندل ریلکس

 .انداخت یمبه آثار هنر  یلن نگاه سا یتو ینهآ  یجلو رفت

 .ادوارد خان یدینفرت زل زدم بهم و گفت: تقاصشو پس م با

، در انتظار  یسن یزیکه چ  ینگفتم: ا  شنوهک ب  یکردم و جور  یلکسیر خنده
 .بدترشم باش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .ساکت شدم یگهبهم انداخت که د یو برنده ا یز ت نگاه 

قرار داد با  یخیالب یکردمم یشکفر   یشتر ذره ب یهنگم اگه  یزیچ یگهد بهتره
 !یزدکش جورابش داَرم م

 . فکرم خندم گرفت از 

 !زدن با کش جوراب ؟ دار 

**** 

 ینااو#

 .یکنهبا من رفتار م ینجوریداره ا یچه جرات  مهمیفنم واقعا

 .قرارداد باهاش بشم و ببندمش به رگبار یخیالب یگهم شیطونه

 .یدممورد عالقمو پوش ینایزدم و پوت یمشک  یپشدم و طبق معمول ت حاضر 

 .دم در منتظرم بود ادوارد

 .لفتش دادم بعد رفتم یکم

داشت نه  یان چنان  یگارددنه با یبزرگ  ینواقعا چرا عمارت به ا نمیفهمم
 !خدمتکار

 . اونجا یمبود فقط من و ادوارد بر  قرار 

 .یشببودم از د یدهکامران و ند  هنوز 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

همسر بهش نگاه  یهبه چشم  یتونستممن نم ی!ولیسوختواسش م دلم 
 .کنم

 واقعا ؟ یشدچطور م یمباهم بزرگ شده بود یبچگ  از 

حرص  یاهاشد به جز نگرد و بدل ن ینمونب یحرف  یچپناهگاه دخترا ه تا
 .درار ادوارد

**** 

 ادوارد/برسام#

 . از شهر بود یرونب ییجا یه پناهگاه

 .تر  یرونب خیلی

 .در پناهگاه و برامون باز کردن ینااو ییشناسا با

که خالص شن و   یکردنتقال م یاشونکه بعض  ییدخترا یدنوارد شدن و د با
 .رو رفتلبم فتو ق یزیچ یهنبود حس کردم  یالشونخ ینع یابعض

 حاال... اون عرب ها یداشته باشن ول یندهآ  یتونستندخترا م این

 .جلوش گرفته شه یدبا یاتعمل ینا ولی

 .یکهگرفتنشون نزد  یگهد خدا یدام به

و  یدبه پام چسب یکی یهوو بدجور اعصابم خورد بود که  یکردمخودم فکر م با
 ...  ینگفت: تروخدا نجاتم بد  یبه فارس
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .حرف بزنه یدادمنش نامو یهگر    

 .به درد اومده بود قلبم

 یدچند تا داد سرش کش یهمحکم گرفت هلش داد اونور و  یگاردااز باد یکی
 .یدزهرش ترک یچارهکه دختر ب

 .االنه که سرم منفجر شه یکردمعصابم داغون شده بود که حس م انقدر 

نگاه  نیکردکه التماسش م  ییکردم که سرد به همه دخترا  ینابه او نگاهی
 .یکردم

 .ته نگاه دلسوزانه بهشون انداخت یه یکردمم حس

 .یکردماشتباه م شایدم

 یزدنهم سر دخترا داد م یگاردا، باد یوفتهچشمش به دخترا ن یکردم سعی
 .همه التماس نکنن ینکه ساکت شن و ا

 .یرونپناهگاه زدم ب از 

 .تازه داشتم یبه هوا نیاز 

 .انجام بشه دیشده با یمتیبه هر ق یتمامور این

جونم  یمتاگه به ق یهمه دختر بدبخت بشن ... حت  ینبزارم ا نمیتونم
 !تموم شه

 ارد/برسامادو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

عمارتم  یراه  یناو چک کردن هروئ یگهد یز و چک چند تا چ یاز بررس بعد 
 . یمشد

 .یمجنگل بش یاستراحت راه  یکمبود بعد از  قرار 

**** 

 ینااو#

 .ان بودمبه پشتم کردم و منتظر کامر  کولمو

 .یشدحاضر م یرتر بشر از صد تا دختر د این

 سه ساعت ؟ یکنیم یکار کامراان ، چ+  

 مماومد -

 .یبره پارت  یخوادزده بود انگار م یپت جوری

 ها ؟ یپارت  یمبر  یخوایمباال انداختم و گفتم: نکنه م ابرویی

 به سر و وضعش کرد و گفت: چشه مگه ؟ نگاهی

 .گوشه  یستچش ن+ 

 .یمشد یینطبقه پا یاه و ر  کرد  یا خنده

 .بودن یستادهمنتظر وا یینو ادوارد پا جنی

 . یکنهنگاه م یداره به جن یدمبه کامران دادم که د نگاهمو

 .چشمکم حوالش کرد یهبهش زد و  یگله گشاد  لبخند
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 االن ؟ یزنه؟! کامران داره مخ م یبینمم یچ  اووه 

 .کردم که گونه هاش سرخ شده بود  یبه جن نگاهی

 ؟ یکشنخجالت م یناهما همگ

 .یننشستم تو ماش یخیالباال انداختم و ب یا شونه

 .راه بود یدو ساعت  یکی یباجنگل تقر  تا

 .یکردارومم م یشدکه از ضبط پخش م  یتانیاییو بر  یاییاسپان اهنگای

 ... به جنگل یدیمرس بالخره

 .بود یقشنگ  یجا عجب

 .به بدنم دادم یشدم و کش و قوس یادهپ ینماش از 

 .داشت یمنظره خفن عجب

 .تماشا کنم ینجاروجهان فقط ا ینبار فارغ از ا یناول یبرا میخوام

 .قدم بزنم یکم یرمرو به بچه ها گفتم: من م 

 .یامپشت سر حرفم ادوارد گفت: منم م دقیقا

 .قدم برداشت سمتم و شونه به شونه باهام هم قدم شد یعسر  یلیخ و

 .هبشر اه ینا یشهمن م یزوناو هی

نگفت و  یزیبراش نازک کردم که چ یاکراه نگاهش کردم و پشت چشم با
 .فقط نگاهم کرد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .آرامش قبل از طوفانه یه ینا یکردمم حس 

 . تکون داد یهچ یشک نگاهش کردم که سرشو به معن با

 !ی؟که انقدر مظلوم  یتو سرت دار ییزدم : چه نقشه ها لب

 .خوب یگفت: نقشه ها  یثانهخنده خب با

 .یماز بچه ها دور شده بود یلیخ باتقری

 .بچه ها که مچ دستمو گرفت یجادوباره برگردم  میخواستم

 ؟ یهچ یکردم به معن  نگاهش

درد  یکمهلم داد سمت درخت که کمرم با درخت اصابت کرد و  محکم
 .گرفت

 ؟ یگفتم: چته وحش  یتعصبان با

 . گلومو با صدا قورت دادم  اب

 .یوونهم کن دتقال کردم و گفتم:ول عصبانی

 .یدر بر  یتونینداره ، تا خودم نخوام نم یا یدهفا یچخنده گفت: تقال ه با

**** 

 ادوارد/برسام#

 . یکوبیدم ینمتو قفسه س یانهوحش قلبم

 .اومد یموقع محمد یب  یببوسمش که صدا یخواستمم تقریبا



  

 
176 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یشممزاحم خلوتتون م یدببخش+  

 .مگس معرکه لعنتلب گفتم: بر خر  یر چشامو چرخوندم و ز کفری

و با پت پت  یدکردم که رنگ از رخش پر  یبه محمد یسرد و عصبان  نگاهی
 .یمعصرانه بخور یم... امم اقا کامران گفتن که بر  یزهگفت: چ

 .یایمسرد گفتم : باشه االن م خیلی

 .رفتم یناو او یکولمو رو دوشم انداختم و جلوتر از محمد  عصبانی

 ینوا یچ  یبرا... اصال سرهنگ  یکنهمکار درست و ن  یچوقتبشر ه این
 ... یستبلد ن یچیکه ه  یتفرستاد مامور

 ادوارد/برسام#

رفتار  ینجور ا یچ  یبرا یفهمم، واقعا نم یدادمم یبه محمد یتذکر جد یه باید
 !یستکه ن  یمسخره باز یتهمامور یه ین... ا یکنهم

 یمزد یک چادر کوچ یههر کدوممون  یگشت و گذار و جنگل گرد  یکم بعد
 .استراحت یبرا

رو  یقشنگ  یرنگ شده بود و فضا ینارنج  یدرو به غروب بود و خورش تقریبا
 .کرده بود  یتلق 

و کامران نگاه  یناکارمو انجام دادم حواسمو جمع کردم و به او  ینکها بعد
 .و مشغول چادرشون بودن که درستش کنن یزدنکردم که با هم حرف م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

درخت بزرگ که  یهشت پ یبردمشمو داشتم  یدمرو کش یمحمد بازوی 
 .باهاش حرف بزنم

 .سرگرد یکنینم یکار پته پته گفت: چ با

 یتوهم رفته بهش زل زدم و جد یپشت درخت و با اخما کشیدمش
گفتم:اول از همه که هزار بار گفتم نگو سرگرد بگو ادوارد ... بعدم مگه تو 

 یه  یبشم براچ  یک نزد یناکه به او  یکنممن دارم تموم تالشمو م یبینینم
 ؟ یکنیخرابش م

گفت: آخه من شما رو ... شمارو تو اون   یمونیمظلوم کرد و با پش خودشو
 ...  ... هول شدم بعد ... بعد یدمد یطشرا

لب گفتم که از خجالت  یر ز ییخدا یا یهو  یشونیمگذاشتم رو پ  دستمو
 .یینسرشو انداخت پا

 یتکه واقع  ینان ق ش ، ا ... یکنمم یچند بار بگم ... من دارم نقش باز+ 
 .کارارو انجام بدم  یبره بعض یشکار پ  ینکهندارن ... مجبورم بخاطر ا

، امم  یکنمحواسمو جمع م یگهخجالت سرشو تکون داد و گفت:چشم د با
 .کنم  یکارشداده چ یر به من گ یلیراستش کامران خ

ذره  یه ر اکن ، بز   یبه دور و بر انداختم و گفتم: مثل من نقش باز ینگاه  نیم
 !... مجبور یمجبور یبرات سخته ول یدونمشه ، م یک بهت نزد

 .یامگفت که ادامه دادم : اول تو برو بعد من م  یا باشه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یبخاطر ب  یدشا یتمامور یادبارشه م ینعمل کنه ... اول یحرفه ا خداکنه 
 !یشهتجربگ

 !کمک دستم؟  یفرستادتجربه رو م یب  یه یدواقعا سرهنگ با ولی

 .بچه ها یشر چرخ زدم و بعد برگشتم پور و باون د یکم

نده گذاشته بودن و نشسته بودن  یشکرده بودن و دور آت  آتیش  که

 .یزدنو کامران باهم حرف م یمحمد یبود فقط گه گدار یننسبتا سنگ جو

 یاوردمم یتار گ  یهکنم   یک فضا رو رمانت یخواستمخودم فکر کردم گفتم اگه م با
 .یخوندمو اهنگ غمناک م یزدمم یتار گ  تمشسینها م یشهعاشق پ ینا مثل

هم  یوونه؟! نکنه د یخندیم یاروم گفت : به چ  یناکردم که او  یز ر یا خنده
 ؟ یهست 

 یو قهوه تو یتنه چوب  یه یمتر به من نشسته بود رو یه یبافاصله تقر  با
 .یکردو به من نگاه م یکردفنجونشو فوت م

خاطره  یاز بعض یگیرهخندم مگفتم:   یگره زدم و الک دور فنجونم   دستمو
 .جنگل داشتم یکه تو  ییها

 ؟ ییاکراه گفت: چه خاطره ها با

بار با همسر سابقم رفتم جنگل و  یهبا لبخند بهش دادم و گفتم :  نگاهمو
 . ذره هم خوش گذشت یهخب  یکه کال جنگل و بهم زهرمار کرد ول  یادمه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

افتاد و  یهوباال و  درخت رفت یهکردم و ادامه دادم : از   یمصنوع  خنده 
 .دستش شکست

 .بودم یچه داستان ساز یول یاوردمااز خودم درم یناروهمه ا حاال

 .یکردمسرهم م ییخندم گرفته بود ، چه دروغا 

پوزخند زد و گفت: خدا در و تخته و باهم خوب جور  یدهباال پر  یابروها با
 .کرده بود

 .یکردمزه مزه م نشون نداد و قهوشو یشدم که واکنش ترشیکنزد بازم

به  یاز کردم ... ن  یداپ یموعاشقانه نگاهش کردم و گفتم: من تخته اصل مثال
 .ندارم یا یگهد یز چ

 .برام نازک کرد یوار نگاهم کرد و پشت چشم چندش

 یگهاون که ازم متنفر هم بود د یگهاز حرفم چندشم شده بود د خودمم
 ... یچیه

 .سوختحس کردم پام  یهوحال خودم بودم که  وت

 .گرفتـم  یشآت ینی

 .خودمو باد بدم یزیچ یهبا  یکردمم یداد از جام بلند شدم و سع با

 .یسوختپام م بدجوری

 یه ینصبر کن ینصبر کن یشدچ یگفت : وا  یکمدستپاچه اومد نزد محمدی
 .یارمبراتون ب یزیچ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . یارهشلوار برام ب یهبدو رفت  بدو 

 .یکردبا تعجب به من نگاه م کامرانم

به فنجون  ینگاه  ینگاه کردم که با خنده حرص درار یناحرص به او با
که   یهرو شلوارت ، کار یختخالش کرد و گفت : عهه حواسم نبود قهوم ر

 . یگهشده د

 .برام اورده بود و پام کردم یکه محمد  یتو چادرمو شلوار رفتم

 .دم بدجورم سوخته بودبو سوخته

 .یادکه دردم نذره گشاد گشاد راه برم   یه یکردمم سعی

 ... دختره سرتق یریزهاخرشم زهر خودشو م میدونستم

 ینااو#

 .بدجور خنک شده بود دلم

 .یگرفتوگرنه دلم اروم نم یکردمم یکار  یه باید

 .و خوردمش یختمخودم ر یبرا یا یگهقهوه د یخوشحال با

 یکردم یچشمم به ادوارد افتاد که سع یهوکه   یکردمه مزه مقهومو مز  داشتم
 .اد راه برهد گشگشا

 .خندم بلند شد یصدا یار اخت بی

 .یکننبا تعجب نگام م یهبق یدمخودمو جم و جور کردم که د سریع
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ؟ یهنگاهشون کردم و گفتم : چ جدی 

 .مشغول کار خودش شد یتکون دادن و هرک  یچیه یبه معن سری

گشاد گشاد   یکردم یکه سع  ینطور که هم  یکردمبه ادوارد نگاه م یچشم زیر 
 . یکردهم مبره اخ و اوخ  راه

سرد به من نگاه کرد و رفت تو  یلیخ یختخودش قهوه ر یبرا ینکها بعد
 .چادرش

 کرد ؟  ینجوریچرا ا واا

ناز  یاد؟ ب یدار یتوقع چ  یکه تو کرد  یکار  ینبا ا یگفتدرونم م ییصدا یه
 یم؟روم و سوزوند یختیکه قهوه داغتو ر  ینو نوازشت کنه بگه افر 

حس  یهنگاهش  ینچرا ا یدونمنم ینگاه ادوارد بشم ول لیایخب میخواستم
 .بهم داد یبد

 ! یشمدارم وابستش م نکنه

قرارداد  ین، هدفت فقط و فقط ا یشینم یچکیتو وابسته ه ینانه ... او وای
 !مهمه

تو دلم  یدونستم یک   یکنم ول  یهحرفا خودم و توج ینبا ا یکردمم سعی
 ؟ یهچ

شب شد و عزم رفتن به عمارت ادوارد  یمهن ابیشب و فکر کردم و تقر  تمام
 .یمکرد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

راننده باشه من و کامران جلو  یتونستسوختش که نم یبا پا ادوارد 
 .یکردم یو کامران رانندگ  یمنشست

 .هم عقب نشسته بودن یجنو  ادوارد

 !یکردنرفتار م یبغر  یبچرا انقدر عج اینا

 !نباشه ینکه ا  یستن یبغر  یبعج یشونچ البته

 یلگزاشتم تو گوشمو و گزارش کارارو از دن  یموشدم و هندزفر  لشبیخیا
 .گرفتم

 .رفتم سمت اتاقم یچکدومشوناز ادوارد بدون محل دادن به ه یدلخور با

 حالت خوبه ؟ ینامد تو اتاقم و گفت : اوبا در زدن او کامران

 ؟ یپرسیازم م ینو: چرا هر شب ایدمتعجب از کامران پرس با

 . تم ، دوستت دارم که نگرانتمت : نگراننگران گف یچشا با

؟ ازش خوشت  یاستچطور یبهش گفتم : رابطت با جن یمنظور بدون
 اومده ؟

ندارم  یادیکه من دوست ز  یدونی. م.. یستمن و اون ن ینب یچیه ینااو+ 
دوست بهش نگاه کنم ... قلب  یهمثل  یخوام، م یادخوشم م ی، از رفتار جن

 .من تا ابد خونه توعه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خودمو انداختم رو تخت و گفتم :کامران خواهش  یو درموندگ  یچارگیب با 
رفتار  یتونم، نم یشمم یوونهدست از سرم بردار ، دارم د یگهد یکیتو  یکنمم
 !فشار باالمه ی... کلهضم کنم  ومتونویچکده

 .گرفت  یموهامو به باز یینتختم نشست و پا یینپا اومد

، تو هرشب ،  یناکنم او  یتتاذ یخوام: نم بهم کرد و گفت یزیمحبت ام نگاه
داشته باشمت ... اون  یتونمو من نم یهر روز ، هر ساعت جلو چشمم

حس  یتونیکه نم  یف، ح زارهیپاشو از حدش فراتر م یهم که داره ه  یکهمرت
 .یهچه حس بد یکن

با  یکرد  یکار بهم زد و گفت : تو چ یبه کامران کردم که لبخند یمعمول نگاه
 ؟ انیمن او

 . یدونمواقعا نم  یدونم،گفتم :نم  یتختم نشستم و به اروم رو

بخواب ،  یر ، بگ یچند لحظه مکث کامران گفت : فکر کنم خسته باش بعد
 .یر شب بخ

 .بهش گفتم که رفت یریبخ شب

 . و موهامو زدم کنار  ینهجلو ا رفتم

 !با خودم مشخص کنم یفموتکل یتونمنم چرا

 !ردش کنم؟ یتونمقبولش کنم نه م یتونمکه نه م  یهچه حس این
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکس  یخواستمشه نم یذره کرم و کرم پودر زدم روش تا زودتر اوک  یه   
 .ینتشبب

 .جمع کردم باال سرم و رفتم تو بالکن اتاقم موهامو

 .خنک و مطبوع بود هوا

 .انداختم که اتاق ادوارد بود یبه بالکن اتاق بغل نگاهی

 یچه یکردم یکار چ ینمبک بکشم بکردم سر   یسع یروشن بود ، هرچ  برقش
 . بود یدهفا یداشتم به اتاقش و ب ن یدید

رفتم تو اتاقم و خودمو پرت کردم تو تخت و خواب و تو بغلم  یجهنت بی
 ...گرفتم

 ادوارد/برسام#

 یضیدختر چه مر  یناخه ا یدونمشلوارک نشسته بودم رو تخت من نم یه با
 اهام سوختهکنه هردوتا پ  یکار  یه یدداره که حتما با

لپ تاپمو برداشتم همونطور که نشسته بودم روشنش کردم تا  ییبدبخت به
 نه یاگفته   یزیسرهنگ چ ینمبب

و  یمباهم حرف بزن یدادرس"...."با ینبه ا یایدشده فردا ب ی:هرطورسرهنگ 
 یدکارها با  یسر  یهو  ینها الزم دار یلهوس یسر  یهراجب برنامه روز معامله،

نکننتون ...هم  یبتون باشه تعقگ شه باهاتون  حواساهنهم یدکه با  ینبکن
 "یمخودت هم راحله منتظرتون
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

  نمونده برام یواقعا اعصاب  یکردمم احساس 

 !یرونب یایمب ییفردا دوستا یو به چه بهانه ا یچجور االن

 دوشکم یر و لپ تاپمو برگردوندم ز یدمکالفه کش  هوف

 میکنا حاال بهش فکر مردف یکردماستراحت م یدواقعا،با یکشیدنم مغزم

**** 

 یبهترشده بودم خداروشکر ول یلیخ یشببود بلند شدم از د8 یساعتا صبح
  بودم یتهنوزم اذ

 ......... 

 بهش بگم کمه یهرچ  یعنیمغز  یدختر ب  یناز دست ا واییی

جلو در  یرونو شلوارکم رفتم ب یشرتشونه زدم و باهمون ت یهموهامو  فقط
سرهنگ ناخوداگاه با دست زدم تو  یشبرم پ یدمروز باافتاد ا یادمبودم که 
 صورتم

 یدار یزیچ یمشکل یهنه من مطمعن شدم که تو _

 یناآو#

متوجه  یول یرونادوارد از تو اتاقش اومد ب یدمکه د  یینپا یرفتمم داشتم
تو صورتش چشام از تعجب گرد  یدبا دستش کوب یدمد یهومن نشدم 

 شدش

 یدار یزیچ یکلمش یهتو نه من مطمعن شدم _
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یچه ینداد ب  یتسمتم که برعکس انتظارم اصال به حرفم اهم برگشت 
 یینرفت پا یحرف 

که اونم حقش بودش   یک کوچ  یشوخ  یههشدار دارن،فقط بخاطر  شاخکام
 احساس کردم قلبم فشرده شدش یکردم ینطوریا

 یینندادم منم رفتم پا اهمیتی

 !!یکردنم یبازps4 نشسته بودن یمیصم ییلیو کامران خ واتسون

 یدمتو خونه چرخوندم که ادوارد ند نگامو

 حاضره برو بخور یز رو م یر،صبحانتصبحت بخ یزم:عز کامران

 یرممنون صبح توعم بخ+

 بخورم یچیزیکه   یرفتم تو سالن غذاخور و

 ادوارد/برسام#

 یخوب تو نقشش  فرو رفته بود و با کامران حساب  یلیخ یمحمد خوبه
 گرفتش  یدرس یه یروز د یهقض ه که حداقل از شده بودن خوب یمیصم

که شک نکنن   یارمب یچه بهونه ا یکردمو فکر م یرفتمداشتم راه م یاطح تو
 یلشبه دل

 یایمم یگن...؟نه خب اونام میمبکن یخوایمم یدخر  بگم

 ..... 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یددارم که با یک معامله کوچ یهکه بگم امروز   ینهحرف ا یافتم،بهترین اهاا 
 باشه یدو حتما با یارمهکه دست  یمضا کنم و محمدبرم قرارداداشو ام

 یمحاضر بشه بر  یرفتم داخل که بگم محمد سری

 ... یمسرقرار باش یدبا یمگفته بود ده و ن  سرهنگ 

 برسام#

 یزیکه اصال از چ  یمحمد یمو کامران در رفت ینااو یسواال یر از ز یبدبخت  به
 یبا ک  یدنیپرسبگه اونام همش م یچ  یدونستنم یخبر نداشت و حت 

 ...و یریهست؟کجا م یچ  ی؟معاملهمعامله دار

 یریم؟م یم:کجا دارمحمدی

 ینتمونبب یدسرهنگ گفت با+

 بلند گفت یتعجب و صدا با

 یم؟کن  یکار چ ی؟اونوقتمتوجه بشن چ  یی؟اگهچ_

نده  یممنف یانرژ یفهمننم یمشکوک رفتار نکن یو نزن  یداد ینطوریااگه +
 یکنهم یکار داره چ یدونهخودش م یعنی ونینمتبب یدسرهنگ گفته با یوقت 

 یگیندرست م_

وارد  یطوریبودش  یخونه نسبتا نقل یمکه داده بودن بهمون رفت  یادرس به
 ییممعامله اونجا یو فقط برا یبنکه انگار غر   یمخونه شد

 چقدر دلتنگم یدمداخل خونه رفتم فهم یبا محمد ینکها بعد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 تک تک بچه ها احساساتم اوج کرد بادیدن 

 یمکرد  یبغل کردم و ابراز دلتنگ  یحساب  همشونو

بعدم پدرانه  یکردبا افتخار داشت نگاهم م یکشرفتم نزد یدمو که د سرهنگ
 بغلم کرد

 یخوشحالم که حالت خوبه طاهر _

 یدمخوشحالم که شمارو دوباره د یلیممنونم سرهنگ،منم خ یلیخ+

 اومدم یروناروم به پشتم و زد بعد از بغلش ب چندضربه

 حرف دارم باهاتون یکه حساب   ینیدبش یایدب یو محمد یخب طاهر _

خانوم صحبت  یاونم داشت با همکارا یدمکردم که د  یبه محمد نگاهی
 و خشک یجد یو برگشته بود به همون سروان محمد دیکر م

 بودنش دوست دارم یاز جن یشتر مدلشو ب ینا فکرکنم

 یمنشست یز م یهسرهنگ همه دور  باحرف

 یدبا یو خانوم محمد یتشکر کنم از سرگرد طاهر  یدباز همه :اول اسرهنگ 
 یکنیمما و مردم کشورتون بهتون افتخار م ینجاش،تا ا ینبود یبگم عال

 یجا به بعدشم به خوب  یناز ا ینرفت یشپ یکه عال  ینجاشکه تا ا  یدوارمام
 بره و تموم بشه یشپ

و هم دستاش  ایناز او یادیز یزهایچ یلیبا کمک تو خ یممنون ازت طاهر_
 میکن  یرشوندستگ یتونیمو بهتر م یکنهراحت تر م یلیکه کارمونو خ  یدیمفهم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 و کامران بهتون اعتماد کامل دارن؟ ینااالن او_ 

گفت به من   یشهو اون م یمشد یکبهم نزد یلی:من و کامران خمحمدی
 یدونمنم ینارواو یول یکنهدوست بهم نگاه م یکاعتماد داره و به چشم 

 ی؟ر اهط یتوچ _

به شدت دختر  یبگم کلورانس یدمدت همه تالشمو کردم و با ینمنم تو ا+
 به دست اوردم ییااعتمادشو تقر  یلو یهسرسخت

 یهپس عال_

 .... 

 یدکه با  ییگفت و کارها  یاتروز عمل یساعت از نقشه ها یک حدود  سرهنگ
 یممونده انجام بد یچند روز باق  ینتو ا

تا قبل  یدادمشونو به سرهنگ اطالع م مردیکم یداپ یداطالعاتم با یسر  یه
 یاتعمل

تازه  یها یلهبا وس یول ینطوریداد که هم یمور دوباره منو دست گر  سرهنگ
 یمکه در خطر   یتو لحظات  یمشنودم بهمون دادن که بتون یسر  یهکنه    یممگر 

 یمو خبرشون کن یریمباهاشون ارتباط بگ

ه شما هست ت حواسشون بما تمام مد یروهاین ینبچها اصال نگران نباش_
 یاترو عمل ینفقط همه تمرکزتونو بزار شدست شما ینتضم یتتونکامال امن

 بره یشپ یبه خوب  یاگه همه چ  یرانینا یگههفته د یهکه انشاّلل 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یگهد یها یهتوص یسر  یه بعداز  

 یمو به سمت عمارت رفت یمکرد  خداحافظی

 ینه باشو ممکن بود شک کرد یمکرده بود  یر د یاندازه کاف  به

 یترسممن م یاتروز عمل یبرا یماسترس گرفته بود یخودم هم محمد هم
مشخص  یممحمد یترس تو چشما ینو ا یبینمکه بار اخر باشه بچه هارو م

 ..بود

 ادوارد/برسام#

 .بفهمم ینادرباره او یشتریب یز چ باید

 .و کامران و بگردم ینااتاق او یدخوب با یتموقع یه طی

 . یمرفت یینام به طبقه پاش یعمارت برا یمبرگشت یمدمن و مح ینکها بعد

 ... یادکه حساب کار دستش ب  یکردمبرخورد م ینسر سنگ ینابا او هنوزم

که بفهمه   یکنهبرخورد کردنم به احساساتش کمک م ینسنگ ینا یکنمم حس
 .نه یادوسم داره 

 .گفتم سر کامران و گرم کنه تا اتاق کامران و بگردم  یمحمد به

 .کردم  یتختشو بررس یر کردم رو و ز  یکار  یناتاق کامران شدم و اول وارد

لباسش و  یو داخل کشوها ییدستشو یز و تند تند پشت م یعسر  خیلی
 .گشتم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .قراردادمون بود ینکردم جز چند تا برگه که برا یداپ یچیه اما 

 .یرونسر و صدا از اتاق کامران اومدم ب یو ب  اروم

 .نباشه یکسدور و بر نگاه کردم که   به

 .خوب بود یلیخ یتمز  یه ینبود و ا یک نزد ینامن به او اتاق

رو هم  یناقرار شد سر او یمطرحش کرده بود یکه با محمد  ینقشه ا طی
 .گرم کنه

پرش بلند  یهم از بالکن اتاق یینهم از اتاقش رفت طبقه پا ینااو ینکها بعد
 .ینابالکن اتاق او یزدم رو

 .محتاطانه کل تختشو گشتم یول یعسر  یلیم و خدر بالکنشو باز کرد اروم

 .توالتشو هم گشتم ، فقط مونده بود کمد لباسش یز م یکشوها  تمام

 یداپ یزیچ یدکه شا  یکردمو با دقت نگاه م یزدمتند کل لباساشو کنار م تند
 .کنم

 .یومدنفر م یه یقدما صدای

 .تم جا موندلباسش تو دس یه یرو بستم ول یناسر و صدا در کمد اتاق او بی

 .در کمدشو باز کنم دوباره یتونمنم لعنتی

 .شد یانتو چارچوب در نما ینارفت و قامت او ییندر پا دستگی

 .کردم  یملباسشو پشتم و قا سریع
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

پشتم قرار داده بودم و دستامو  یستادهکه وسط اتاقش وا  یتعجب به من با 
 .یکردرو لبم داشتم ، نگاه م یلبخند مصنوع  یهبودم و 

 ؟ یکنیم یکار : تو اتاق من چ یدپرس یدَشک و ترد با

اومدم اتاقتو گشتم  یبگ  یخوایبرسام خان ها ؟ م یبگ  یخوایم یچ  حاال
 کنم؟  یداپ یزیچ یه یدشا

 یز قت و تماومدم خودم اتا یمچون خدمتکار کم دار یبگ  یخایم یدمنه شا یا
 !کنم ؟

 . کن  بار  یو باقال یار برسام ، حاال خر ب یافتاد یهچل بد تو

 یبودم چ  یر زل زده بودم بهش و با خودم درگ یبا لبخند مصنوع  همینطور 
 .بهش بگم

گفت: نه   یکهو دستشو جلو صورتم نگه داشت و با ت یستادرو به روم وا اومد
 تو اتاقم ؟ یکنیم یکار ، گفتم چ یهست  یزیچ یتو روان  ینکهواقعا مثل ا

بگم ... با شک  هتب یزیچ یه یخواستماممم ، راستش اومده بودم م+ 
صبر  یتونستیکرده بودم انداخت و گفت : م  یمبه دستام که پشتم قا ینگاه 
 تو اتاقم؟ یاومد یچ  ی... برا یامتا ب یکن

 .ینهتا پشت سرمو بب یکردسرشو خم م هی

شده نگاهم کرد و  یز ر یخالفش که با چشماخم کردم به سمت م خودمو
 ؟ یکرد  یمپشتت قا یگفت : چ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! ییچ ه ... ه+  

بود که  یجور یباتقر  ینهپشت سرم و بب یکردم یسع یجلوتر و ه  اومد
 .کردم  یمپشتم قا یچ  ینهکرده بود تا بتونه بب  یزونخودشو ازم او

 .کنم ؟ کلکم کندست  یکار چ حاال

 . بندازه یر تونست دستم و گ بالخره

 .تا شد یشکه اورد جلو چشمم ، چشمام ش  یزیچ با

 .یکردمگاه مدستم ن یبهت به لباس تو با

 .بود که من برداشتم یچ  یگهد ینخدا ا یا

 ؟ یکنهم یکار دست تو چ یناز صورتم و گرفت و گفت: ا یفاصله کم تو

 .یکردمضطربم م یشتر ب ینشده بود و ا یرهاخم بهم خ با

 .یارمسر و تهش و هم ب یجور یه باید

و  که دوستش دارم  یو گفتم: دوست دارم لباس کس یدماز دستش قاپ لباسو
 نکنه جرمه ؟داشته باشم 

 .، بدش به من اونو یهست  یچه جونور یگهگفت : تو د  یَفک وا رفته ا با

 .بردم باال و لباسو تو مشتم گرفتم دستمو

 یرتشازم بگ یکردمن از اون بلندتر بود هرچقدر تالش مچون قد  یعتاطب و
 .یتونستنم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 حال تقال کردن بود در  

منم با آغوش باز ازت  یخودت اومدنگاهش کردم و گفتم :  یطنتش با
 .کردم  یراییپذ

... اون لباسمم بده  ینمدستم گذاشت و گفت : ولم کن ب یاخم دستشو رو با
 ... یشبرداشت یاصال با چه اجازه ا

، دوست دارم هم خودتو  یخواستباال انداختم و گفتم : اجازه نم بروهاموا
 .داشته باشم هم لباستو

 .بودم هم خندم گرفته بود یدهلت کشدنم هم خجاطرز حرف ز  یناز ا خودمم

 ینهمچ یابکنم  ییرفتارا ینهمچ یروز یهمن مجبور شم  یکردفکرشو م کی
 !انجام بدم ییکارا

ولم کن  یگمتو ، م یدار ییوا افتاده بهم نگاه کرد و گفت : عجب رو یدهن با
 ؟ ی... کر  یشنویمگه نم

 حاال یجا ؟؟؟؟ بودروم گفتم :کشلوارم و ا یبلباسشو گزاشتم تو ج یدست  از 
. 

شد و دستشو برد طرف موهامو ، موهامو تو مشتش  یوحش یششهم مثل
 .گرفت

 .یکه کچل ش  مشونیکشانقدر م یگفت :اگه ولم نکن  یدتهد با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ولش کردم که با تعجب گفت  یعبه هم نخوره سر  یممگر   ینکهترس ا از  
 ...  یانقدر رو موهات حساس یدونستم:نم

بهش  یحالت خشک برسام برگشتم و نگاه سردفتم و به فاصله گر  ازش
 .کردم

 .یکردبهم م یرفتارا واقعا کمک بزرگ  ییر تغ این

نگاش کنم گفتم :  ینکهطرفشو بدون او گرفتم  یرونب یدمکش  یبماز ج لباسشو
 .الزمش ندارم یگه... د یرشبگ

 .یکردتعجب به رفتارام نگاه م با

 .بخوابم یخوامم یرونگفت : برو ب  یاروم به

 .یکردممن اشتباه م یدم، شا یدادم یذره صداش لحن دلخور یه

 .نکردم رفتم تو اتاقم تا به سرهنگ گزارش بدم یداپ یچیه ینکهاز ا کالفه

**** 

 ینااو#

 . یروناز اتاق رفت ب ادوارد

 .پرت کردم تو کمدم لباسمو

 برداره؟ یا یگهد یز اومده بود تو اتاقم تا چ نکنه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یواریو رفتم باالش ، آباژور د یوار اتاقمو گذاشتم کنار د یصندل یعسر  خیلی 
 .راحت شد یالمافتاد خ رو برداشتم و نگاهم که به مدارکم

 لباسم اومده بود یواقعا برا یعنی ولی

 !یکنمک من م  یهچرت و پرت یچه فکرا این

 .یبهعج یلیخ یلیخ رفتاراش

که از   ی... جور یکنهمرفتار  یخبار مثل کوه  یهو  یکنهبار گرم رفتار م یه
 .یخوریسرما م یشسرد

 ۴۰ یرمرد؟ پ ینااو یگیک م  ییهچه چرتا ینواقعا دوستم داره ؟ نه ا نکنه
 ؟ یریو معرکه گ یریساله و عشق ؟ دم پ

 !یستاان یرمپ ینهمچ ولی

طبق  یدمشوندستمو کردم تو موهام و محکم کش یریماز خود درگ کفری
 .یشمعادت هم

 .لباسمو پرت کردم تو بالکن ادوارد یهویی یمتصم یه طی

 .کردم و دستمو گذاشتم جلو دهنم  یچه غلط  یدمفهم تازه

 ؟ یارمشبرم ب یچجور حاال

 یشبا پا پ یزنهدختره با دست پس م ینا یگهحتما با خودش م ووف
 .یوفتهکه پس ن  یکشهم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خودمو پرت  یتدر بالکنم و محکم به هم زدم و با عصبان یو عصبان  کالفه 
 .و تختمکردم ر 

**** 

 ادوارد/برسام#

 .بالکن یشن محکم در حواسم رفت پشد یدهکوب  یصدا با

 .دستم بود یناتو بالکن که چشمم خورد به لباس که از او رفتم

 .داشتم تو مشتم گرفتم برش

 .یشمباشه ؟ نکنه ... نکنه دارم موفق م یتونهم یبه چه معن این

 .یروناومدن ب به لباسش نگاه کردم و از بالکن یخوشحال با

جواب داد ... صد درصد داره به من فکر  ینابالخرههه کل ا یدونستممم+ 
 یعال یگهکه د  ینجامنه! تا ا یر درگ یعنیجور نشونست که  یه ین، ا یکنهم

 ! یشده ... ول

برداشتم که  یاطجهت احت یک گام کوچ  یهچرا انقدر ذوق دارم ؟ فقط  من
 ذوق داشت ؟ ینقدر شد ا یعمل

 ! صورتم نشست یرو یمنه لبخند یر درگ ینااو ینکهافکر  با

 .باال رفت یکمقلبم  تپش

 ؟ یادداره سرم م ییشدم من ؟ چه بال ینجوریا چرا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یدمنفس سر کش یهبرداشتم  یموعسل یز م یاب رو لیوان 

 .کردم  یمشخودم قا یلباسا یر ز ییجا یه ینارواو لباس

 .نبود ینابه گرفتن باند او یتو دلم راض یحس یه

 شده بودم ؟ ینجوریا چرا

 یحس مضخرف که حت  ینا یزارمنم یکردمم یموتا االن داشتم تمام سع من
 ... کار بشه  ینمانع ا یدونماسمشو نم

 ... ولی

 . برسام ! به خاطر بابا یرینداره ! تا تهش م ولی

 یناآو#

  سرم زل زده بودمبودم به سقف باال یدهتختم دراز کش رو

 ینیتو قلبم سنگ یزیچ یهبودم  یجداشتم انگار که گ ییبحال عج یه نمیدونم
 نبود یششکه مثل هم  یکردم

که از من و مامان بود زل زدم قاب و از   یچرخوندم و به قاب عکس سرمو
کنار تختم برداشتم و رو به روم گرفتم با انگشتم صورتشو ناز   یهعسل یهرو

 کردم

دسال مش چنکه ه  یزن فرشته ا یراش تنگ شده بود برادلم ب چقد
 بچشم یشوتونستم طعم مادر
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کار و باهاش بکنه...؟مگه نگفت عاشقشه...؟فقط چون   ینتونست ا چطور  
 بود یسپل یهکه 

دستمو گذاشتم رو  یومدنفسمم باال نم یکه حت   یدرد گرفت طور یهو قلبم
و خودم  یخوردمتکون م دنبال هوا بودم یماه  یهقلبم و فشارش دادم مثل 

 ...یچیه یهوا ول یذره ا یبرا یدادمکون مو به چپ و راست ت

 یینپا یختچشمم ر یاز گوشه  یاشک  یبار بعد چندسال قطره  یناول برای

 یازود ینکردم نفس بکشم من به ا  یبه قلبم و سع یدمبا مشت کوب محکم
 ازشون یرمکه انتقام مادرم و بگ  ینه حداقل تا وقت  یشمنم یمتسل

 برگشت دوباره نفسم یاشد بر  یقطره اشک معجزه ا یه همون

 یکردمولذت هوارو تنفس م یاقدوباره متولد شده بودم و با اشت انگار 

ماساژ  ینموبا دستم اروم س ینطورمتخت نشستم هم یهجام بلند شدم و رو از 
 یتونستلبم انگار نمق یشدبهم وارد م یفشار عصب یلیهروقت خ یدادمم

 بکشمنفس  یتونستمبدنم پمپاژ کنه و نم یهخون به بق

 ...من خبرنداره یهاز زندگ هیچکس

که   یدانگار فهم یتموضع یدنباز شد و کامران مقابل در ظاهر شد با د در 
 دوباره اون حالت بهم دست داده

 در و بست و باعجله اومد کنارم نشست بانگرانی

 دوباره؟+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 چشماش زل زدمو و سرمو تکون دادم تو 

هربار که به مادرت فکر  یخوایم ینا،کیکابوس او  ینتموم شه ا یخوادم یک _
 یگهو د یوفتهاتفاق ب ینبار ا یهاگه  ینفس بکش یو نتون  یرهقلبت بگ یکنیم
 ینا یقراره تمومش کن یبکنم ک  یدبا یکار من چ یادنفست باال ن یچوقته
 یولعنت یهباز

پر از اشکش و  یه...چشمایدمصورتش گرفت تازه چشماشو د یهجلو سرمو
 قرمزشو

 یبه فکرمن باش،به فکرمن یستخودت برات مهم ن یهزندگ گهینکارو،انکن ا+
 ...یتونمکه بدون تو نم  یدونیم یادبه سرم م ییچه بال یکه اگه تو نباش

که   یمکرد  یمگه من و کامران چه گناه  یاخدا یسوختدوباره داشت م سینم
 یمهست یدردناک  یعذاب ها ینمستحق چن

 یبشن ول یرو صورتم جاراجازه بدم اشکام ازاد بشن و  یخواستدلم م 
 که هستن بمونن  ییجا ینکهانگار اونام عادت کرده بودن به ا

 و به رو به روم زل زدم یرونچند لحظه اومدم ب بعد

 ی؟داشت  یکار+

  یدتو موهاش کش دستشو

تو  یداومده که امشب همه با یغامرفت،از اون باال باال پ یادماره به کل _
 یهکه تو  یجشن گرفتن معامالت  یل براجمع بشن طبق معمو یکلما یخونه 

 یو خوش گذرون  یمسال داشت یه ینا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 کردم و به کامران زل زدم بعد نگاه کردن بهم گفت  یز ر چشمامو 

اگه  یهرساله ول یها یپارت  ینا از  یادکه چقدر بدت م  یدونم...میدونمم_
جز  یگهو د یخورهخط م یستاز ل یوفته؟اسمتم یکه چه اتفاق   یدونیم ینر 

 یبندهنم یقرارداد یاباهات معامله  یمپس کس یشینمن محسوب انجم

 برام یتکرار کن ینوا یهرسال ه  یستالزم ن یاوک +

 یایکه ب  یشینم ینگم راض ینوالزمه چون تا ا_

و کالفه چرخوندم و از جام بلند شدم و رفتم به سمت حموم  چشمامو
 گفتم  ینطورمهم

 ی؟ک +

 8ساعت_

 وقت داشتمنگاه به ساعت کردم دوساعت  یه

 ی؟ادوارد چ +

  یادمتاسفانه بهش گفتم و گفت که م_

 حرف رفتم تو حموم و در و بستم بدون

 

 برسام/ادوارد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کله   یسر  یهونم با حضور ا یمدار یکامران بهم گفت امشب مهمون   ینکها بعد 
 گنده ها

 یدسرهنگ خبر دادم و اونم بهم گفت چندتا اطالعات هست که با به
 بفهممشون

 یمتو صورت یدمظهرم با دست کوب یسوت  ییاداور با

 یکیتو صورتم بعد  یزنمم یشهم یگرفتم من هرچ   یهچه عادت ینا نمیدونم
 یزیمچ یمنگل یکنهفکر م یدکه د  ینامثل او

 یمونخبر بدم بلندشدم که برم باهاش حرف بزنم باز پش یمبه محمد باید
 شدم نشستم

 ...خودشه یادب یمهمون  ینبه ا یدنبا اون

که من   یزیشد دنبال مدرکا بگرده چ یخونه ها خال یبمونه و وقت  ینجاا باید
 کنم  یداشنتونستم پ

بهانه جور کنه و  یه ینکها یزدم برا یمیلا یه یسرلپ تاپم و به محمد رفتم
  کردن مدرک  یداپ یو خونه هارو بگرده برا یادامشب ن

 ....حاال نوبت اماده شدنه خب

** 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و  یرهت یکت طوس  یهدوباره درست کردم  ویممدوش گرفتم و گر  یه رفتم 
 یدعطر تلخ کر  یچرم تستون  یبا کفشا یو شلوار مشک  یمشک  یراهنپ

 کردم  یاونتوسمم رو خودم خال

 به باال شونه زدم و ساعت چوپاردمم به دستم بستم موهامو رو کل

به خودم جلب  یلیارومطمعنم امشب توجه خ یو عال یکش یشههم مثل
 یکنمم

 که زده بودم  یپیبخاطر ت یزدجوون تر م یلیچهرم خ یممگر   برعکس

 یینرفتم پا یهاوک یهمه چ  ینکهاز مطمعن از ا بعد

 کردنش  یز به انالرو مبل منتظر نشسته بود شروع کردم  کامرانم

 یجذب و شلوار خاکستر  ینفت  یاب  پیراهن

 یم؟بر +

 کپ کردم  ینااو یدنسمت صدا که با د برگشتم

و کامال  یشگیسخت و محکم نبود هم ینایهاو هیرو به روم اصال شب دختر 
 یبافرشته شکننده و ز یهبرعکس،شده بود 

پاهاش کوتاه بود  یبود که از جلو تا رو یدهبلندبه رنگ شب پوش یراهنپ یه
بودو گردنش  یقیلباسش قا یقهافتاده بود  ینزم یو از پشت بلند بود و روز

 مشخص بود
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یهبود دورش  یختهباز و بسته ر فر درشت کرده بود و به صورت موهاشو 
و رو موهاشم  یبلند نقره ا یداشت گوشواره ها یو نقره ا یمشک  یشارا

 زد بود یانقره  یلاکل یکم

 یدیمشبار بود که م یناول یبرا انگار 

رو در اغوشش  یناکه از جلوم رد شد و او  یتصورات خودم بودم که با کس تو
 دش یسپوکر ف یافمق یدگرفت و صورتشو بوس

 مزاحم کامران یاقا یشههم مثل

 یافهق ینبا ا یدماحساس کردم رگ گردن برجسته شد و تازه فهم ناخوداگاه
 ...یهمون م یاب یخوادم

نگاه کرد که چشم غره بهش رفتم و که چشماش گرد شد بعدم بدون  بهم
 یرونمحل بزارم و بهشون نگاه کنم رفتم ب ینکها

حواسم  یستمعلوم نبودش کجا   یستمعلوم ن یدمو ند یمحمد اصال
 کجاهست

 یدمرو به کامران پرس یرونکه اومدن ب  یناو او کامران

 یادکجاست؟مگه نم  یجن_

 یتونهبود گفت نم یلیمسموم شده رفتم تو اتاقش حالش خ ینکهمثل ا+
 یادب

 اها_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 کارو درست انجام دادش  یه یندمش گرم حداقل ا خب 

 بهم نگاه کردسمتم و  و برگشت یستادوا یناکنارم رد شدن که او  از 

  جلوتر اومد و تو چشمام زل زد بعد

 ی؟ندار یمشکل یمطمعن_

 ندارم یچه مشکل یگهم چی

 ی؟چه مشکل+

و   یکنیلحظه اخم م یه یخندیلحظه م یه یریبا خودت درگ یدونم،انگار نم_
 یریبهش چشم غره م یلدل یلحظه بعدش ب 

دارم دختره  ییرکش اومد و دندونام مشخص شدش انقد خود درگ  لبام
 طرفه یوونهادم د با یکنهفکرم

دکتر  یهبهتر باشه  یدشا یخندیبا خودت م یها دار یوونهد یناالنم که ع_
 خودتو ینشون بد

حرفش لبخندم جمع شد و خواستم جوابشو بدم که با بوق کامران  بااین
چقدر جذاب و  یمشک  s500بنز  ینگاد ماش  یحواسمون جمع شدش اوما

 یالکجر 

  یمشد ینباز سوار ماشسبتا فک ن با

 و کامرانم جلو یناعقب نشستم و او من

 یه؟چ ینماش ینا یهقض+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 برن ینماشمدل  ینبا ا یدکه همه با  یخصوص یمهمون  یه:کامران 

_wow 

  برگشت سمتم و گفت اوینا

 یری؟و م یمهمون  ینبارته ا ینمگه اول_

 ینهرانم از اجمعش کنم کام یدادمم االن چجور ییوحشتناک یچه سوت  اوووه
 یکردداشت مشکوکانه بهم نگاه م ینماش

 انجمن شدم ینساله عضو ا یهاره همش +

 یکردی؟م یکار همه سال چ ینا ی،پس:چطوراوینا

 یمبعدا راجبش صحبت کن یدمم یحترج_

نزدن منم ساکت شدم که  یحرف  یگهد یمشکوکانه شدول یشتر ب نگاهاشون
 بگذرونه یر و بخندم خدا تا اخر امشب  یسوت  یناز ا یشتر ب

که انگار   یرمونمس یدیم،ساعت راه مزخرف و حوصله سربر رس یمن بعد
تازه متوجه شکوه و عظمت  یدیمرس یالبه و یوقت  یو خرابه بود ول یابونب

 شدم

جنگل  یهخونه رو شب یاطزده شدم ح یشترشگفتشدم ب یادهکه پ  یمو وقت 
و  یه مصنوع وخونو ر  ی،ابشار و مصنوع  یعیطب یدرست کردن بودند درختا

 شده بودند یدهپوش یرنگ  یکه با نور ها  یقانواع گل ها و االچ

 خوده بهشت بود اینجا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یالود تا وباغ ب یهشب یشتر البته که ب  

 یستاداومد کنارم ا اوینا

 خودت یبرا یراه بر  یتونیتنها نم یجفت،جفت باش یدبا ینجاا_

 ی؟چ  یبرا+

 یگهد ینهقوان یدونمنم_

دختر فوق  یهدور تر از ما با  یکم  یدمکه د  یامران چ بگم پس ک خواستم
پسرم فقط واسه ما فاز  ینا یخندهو م یکنهداره صحبت م یک العاده  ش

 یگردهبعد با همه م یدارهبرم یعاشق 

گرفتم که انگار خودش منظورمو گرفت و بازوم تو دستاش   یناسمت او بازومو
 گرفت

 از قبل شد یشتر ش ببهم دست داشتش و قلبم انگار ضربان یخوب  حس

 یکمها چشمام  یقاز االچ یکیکه با نگاه کردن به   یمرفت یهبه سمت بق باهم
 د شدگر 

باغ کامال  ینو  ا ینجانا یسپل یروهاین یدمفهم یدمکه د  یشتر دقت ب با
  قرار داره یستحت پوشش پل

 چرا سرهنگ بهم نگفته بود؟؟؟ پس

 ینااو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ج چشم چرخوندم و کالفه گفتم ورج یدنکه با د  یموارد سالن شد هردومون 
 .قسمت به شدت متنفرم ین: از ا

جورج و خوش و بشش با من سوالش بر  نیدنگام کرد که با د یسوال ادوارد
 .طرف شد

کار حاضر بود   ینا یبرا یکنه و حت   ییخودنما یخواستم یشههم جورج
 .همه رو مضحکه کنه

مثل  یافشق دادم که یشوجواب سالم و احوال پرس یخیسرد و  خیلی
 .ماست وا رفت

ادوارد کرد و با خنده رفت طرفش به خوش و بش  یبه سر تا پا نگاهی
 .کردن

 .باز جوابشو داد یبا رو ادواردم

 یعضو انجمن شد ی، ک  یدمرو به ادوارد کرد و گفت : تا حاال تورو ند جورج
 ؟

 یناول ینمساله که به انجمن اومدم و ا ینبا لبخند گفت : امسال اول ادوارد
 . که اومدم  یهمهمون

دست انداخت دور گردن ادوارد و گفت : اووه پس  یمانهصم یلیخ جورج
 !یدیعضو جد

 .تکون داد یگردنش برداشت و سر   یبا اکراه دستشو از رو ادوارد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که ادوارد رو به من   یمشده بود از دست جورج خالص شد یهر بهونه ا به 
 .بود یچه جونور یگهد ینگفت : ا

 .یامب یامهمون ینجور که دوس ندارم به ا  ینهزدم و گفتم : واسه هم پوزخندی

 .تکون داد یسر  ادوارد

 .یستادیموا یدنیکه روش پر بود از انواع نوش  یک کوچ  یز م یهدور   

 .یوانمتو ل یختمذره ازش ر یهو باز کردم و  یدنینوش شیشه

 .نفس خوردم یه همشو

 .بود یبرام عاد یول یدادم یتلخ  مزه

 .یخوردشو نم یکردم یباز یدنینوش یوانبا ل دادوار 

 ؟ یخوریچرا نم+  

 .بهش ندارم االن یلیچرا م یدونمنم -

 .بهش کردم یباال انداختم و نگاه چپ ابرویی

 .یدمو سر کش یختمبرا خودم ر یگهد کمی

 .یکردداشت با اخم نگاهم م ادوارد

 . نگاهش کردم ینگاه پرسشگرانه ا با

 هوم ؟ یپوشیدیم یلباس بدتر  یبود یلات : اگه مترم و گف یک نزد اومد

 لباسم نگاه کردم و گفتم : مگه چشه ؟ به
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .با اخم بهم اشاره کرد  

رفتار  ینداره... چرا انقدر تعصب یکه مشکل  ینتعجب به ادوارد گفتم : ا با
 .یهست  یرانیا یه یکنماوقات حس م ی؟ گاه  یکنیم

 یهچ ین! اخه ا یعوضش کن یگفتمهمونجا تو عمارت م یدگفت :اصال با  
 .یدیپوش

 به تو مربوطه ؟ یدنممدستشو پس زدم و گفتم :نکنه لباس پوش عصبانی

 ! گفت : فعال که اره  یطنتش با

 .براخودم یختمر یدنیفاصله گرفتم و دوباره نوش ازش

 یر کامران که اونهمه عاشق منه به لباسم گ  ی! حت  یفهممرفتاراشو نم ینا دلیل
 .نداد

 کجاست ؟ران  کام  اصال

 .نبود یکنم ول  یداچرخوندم تو سالن که کامرانو پ چشم

 .نبود بازم یاز جلو صورتم زدم کنار و دوباره نگاه کردم ول موهامو

 کامران کجاست؟  یدونیبه ادوارد گفتم:م رو

 .یدونمنم ینیباال انداخت که  یا شونه

 .درحال پخش بود یو قشنگ  یممال نگ اه

 ؟ با ادوارد ؟ یبا ک  یولرقص کرده بود  یهوا دلم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

درحال رقص نگاه  یتبه ادوارد نگاه کردم که داشت به جمع یچشم زیر  
 .یکردم

که ادوارد  در گوشم گفت : افتخار رقص   یکردمبه رقصشون نگاه م منم
 مادمازل ؟ یدینم

جمعش کردم و باهاش  یع سر  یاومد ولرو لبم  یکیلبخند کوچ یشنهادشپ از 
 .رقص رفتم یستتا پ

 .یکردمبه صورتش نگاه م یدور گردنش حلقه کردم و با فاصله کم ودستم

 یوفتهو م یشکافهم ینموهر آن س یکردمقلبم باال رفته بود و حس م ضربان
 .یرونب

بود و جوونتر و جذابتر  یدهکه پوش  یلباس ینبا ا یبینمکه دقت کردم م  االن
 .شده بود

 .یشدممرد خلع سالح م ینا یشپ یشههم چرا

 .یکرددر گوشم م ینامفهوم یو ادوارد زمزمه ها یرقصیدیمم مارو اروم

 .حواسم به عطر تلخش بود تمام

**** 

 ادوارد/برسام#

 .باال رفته بود ضربانم

 .بهش کشش دارم یکردمداشت که همش حس م یدختر چ  این
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .خوشبو بود یلیکه زده بود خ  عطری 

 .ییو زمزمه کردم : چه عطر خوشبو یدمکش  یقیعم نفس

 .یکوبیدکه به شدت م  یکردمقلبشو حس م ضربان

 .اروم اسمشو صدا زدم 

 کرد :بله ؟  زمزمه

 !؟ یهاحساست نسبت به من چ+ 

-  ......... 

 .االن بشنومش یخوامم+ 

 . ندارم بهت ی: احساس خاص هوم گفت و ادامه داد یه

انقدر رفته باال  ینبگم پس ضربانت به خاطر هم یخواستمزدم ، م پوزخندی
 ؟

 .گفتم  یا باشه

 .اهنگ بود یاخرا تقریبا

دستمو گذاشتم پشت گردنش و با انگشت شصتم گونشو نوازش کردم و  یه
تصورشو  یکه حت   ی، جور ینادوستت دارم او یلیمن خ یزمزمه وار گفتم : ول

 . یبکن یتونینم

 جمله هارو از ته دل بهش گفتم ؟ ینا واقعا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...  یگرفتم یمنو به باز ینقدر قلبم ا چرا 

 بشه اخرش ؟ یچ  ارهر ق

 .خودم اومدم و عقب رفتم به

 . یفهممحس مضخرف و نم ینچرا ا لعنتی

دنبال  یرمنگاهم کنه گفت : م ینکهکه و بدون ا  یدمموهام کش یهتو دستی
 .ینکهبگردم ... گم و گور شده مثل اکامران 

 .تکون دادم و رفتم طبقه باال سری

 .ینجاابچه ها اومده بودن  یبراچ  یفهمیدمم باید

 ؟ یکنینم یکار چ ینجا: ا یدمو پرس یکیشونمحتاطانه رفتم کنار  خیلی

 .یمکن  یاطالعات جمع آور یایمسرهنگ دستور دادن ب+ 

 .بفهمه یکس  ینکهبدون ا یمتکون دادم که ادامه داد: گفتن اتاقارو بگرد سری

 .اتاق شدم یهمحتاطانه وارد  یلیگفتم و خ  یا باشه

 .نکردم یدااس زنونه پجز چند تا لب یچیه ولی

 .یستن یچیچرا ه یلب گفتم : لعنت  یر و ز یدمتو موهام کش یدست  کالفه

 ... شدن در برگشتم طرف در و یدهکوب  یصدا با

**** 

 ینااو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .ینانگار اب شده بود رفته بود تو زم یرو دنبال کامران گشتم ول یالو تمام 

 .دمباغ و بگر  یلباسمو در دست گرفتم و رفتم تا تو دامن

 .یکنهم یبمداره تعق یکیتا ته باغ رفته بودم که حس کردم  تقریبا

 .جلوتر  و دوباره رفتم یاوردمخودم ن یرو به

 یچوقته یکردمافتاد که ارزو م یبرگشتم و چشمم به کس یعسر  خیلی
 .یوفتهن

 .و دار دسته کصافطش تیموری

 .چندش آور بهم زل زده بود یبا پوزخند یکیخ مرتیکه

 .هم کنارش بودن ه گندهتا کل چند

دورت هستن ، نه اون پسره  یگارداتنه باد یگهگفت :االن د  یبلند یصدا با
 ؟ یکن  ینبه من توه یحاال جرعت دار ینمنه اردوارد.. بگو ببکامران و 

 ؟ یکنیزدم و گفتم : چرا امتحانش نم یحرص درار پوزخند

از پاهام  یکفش پاشنه بلندم و باز کردم و به اروم  یشدم و بندا خم
 .دراوردمشون

 .گردنمو شکوندم و دامن لباسمو دادم کنار  قلنج

 .خر زورشو فرستاد طرفم یاز کله گنده ها یکیبا اشاره سر  تیموری
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یهدادم و با  یجا خال یحرفه ا یلیبا مشت بکوبه صورتم که خ میخواست 
 .یچوندمشونشو گرفتم و دستشو پ یگمدستم مچ دستشو و با دست د

برام زدنشو راحت  ینبود و ا خم شده یچوندمدستشو پ ینکها خاطر  به
 .یکردم

 .زانوم چند بار محکم زدم به شکمش که دادش بلند شد با

 .یکردبدتر م یدموبود تو صورتم و د یختهر موهام

 .یوارشدم و محکم کمرم برخورد کرد به د یدهاز پشت کش یهو

 .فرستاده بود سراغم یگشونود یکی لعنتی

 .یواربه د یدادفشارم م دستشو گذاشت دور گردنم وخر  کله  مردک

 .کم آورده بودم و صورتم قرمز شده بود  نفس

پاش که دستش  یتو یدمپامو بلند کردم و محکم کوب یهوییحرکت  یه طی
 .یدکش  یاز دور گردنم ول شد و داد بد

 .گردنمو ماساژ دادم و موهامو از تو صورتم جمع کردم  دور 

حوصله کتک  یرینشند و گفت : زودتر بگکاسه چرخو  چشماشو تو تیموری
 . خوردنتونو ندارم

 .یشدنم یمقاومت کنم ول یکردمم یتمام توانم داشتم سع با

 . زن یهتا کله گنده بودن و من  ۴ اونا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .دست راستمو یکیشوندست چپمو گرفت و  یکیشون 

 .تکون بخورم یتونستمنم یحت  دیگه

 .ادمشتش فشار دو فکمو تو  یستادجلوم وا یکیشون

 .یشهداره خورد م یکردمکه حس م  جوری

 .تو صورتش انداختم توفی

رو بهش گفت :  یموریت یکتک بخورم ول  یدست حساب  یهبودم که  آماده
 .بسازم حواست باشهخودم کارشو  یخوام، م یه  یه 

هم همراهشون بود  یکیو  یکنزد یومدنداشتن م یگهسه تا کله خر د دو
 .یارهکله خرا درب  یدستا ینز بشو ادست یکردکه تقال م

 .به نگاه ادوارد گره خورد نگاهم

 ییپدر و مادر چه بال ی:ب  یدنگاه کرد و سرش داد کش یموریبه ت یتعصبان با
 یبزنمت که صدا یبگو ولم کنن تا جور ی، اگه جرعتشو دار یسرش اورد

 .یسگ بد

 بزرگ بود ییر درگ یهکه حاصل   یکردمنگاه م یشبه صورت خون یناراحت  با
 ... 

 .بکنم یکار  یتونستمبه شدت فشرده شد که نم قلبم

 ادوارد/برسام#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

هفت تا مرد که  یدنشدن در به ستمش برگشتم که با د یدهکوب  باصدای 
 سه برابر من بودن نگاهم مشکوفانه شدش یکالشونممسلح بودن و ه

 ینجاچخبره ا+

 زد و گفت یپوزخند یکیشون

 یمت؟ببر ور بز  یدتورم با یا یایخودت م_

 یچ  یعنیحرفش نگاهم نگران شدش  ینا باگفتن

 سرهنگ خبر داره؟ یگه،یعنید ینک  اینا

 گرفتم  یبرداشتنشون سمتم گارد دفاع  یز خ با

بدم چون قطعا دفاع کردن از  یجا خال یکردمم یهرحرکتشون سع یبرا و
 یستن یخودت در برابر هفتا مرد کار شدن 

 یتونستمنم یکردممو نگه داشتن هرکار ماومدن و دستامو و بدن چهارنفرشون
 شدم یمتا فکرکنن تسل یستادماروم وا یکماز دستشون خالص بشم 

 یارینش...بیخالص بش ونییتنم یکه هرکارم بکن  یدونیم_

 تو صورتش که دادش درومد یدمبچرخه که با سر کوب خواست

بود و  یستادهکه سمت راستم وا  یراستمم ازاد کردمو دست کس دست
 ینهم یممسمت چپ یکه فکر کنم شکوندمش خواستم برا  یچوندمم محکم

اومد با مشت محکم  یکیشونمکار و بکنم که دوباره همشون باهم گرفتنم و 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که گوشه   یتو صورتم که احساس کردم دماغم شکست و با خون  یدکوب 
 شد یلتبد یقیین یه کمشد ش یصورتم جار

  محکم تو دستش فشرد فکمو

 ینجاهم یمتبزن یریمسگ بگ یننکن ع یادم باش کار یگمتو بهت م یخر _
 و خواسته نه سالمتوزندت یسرئ

تو شکمش که خم شد و با  یدمازاد کردمو کوب یروش حرفه ا یهپامو با  یه
 دست اشاره کرد منو ببرن

 

شدم و  یحال مافتاده بود عصب یچندتا مرد ب  یکه تو دستا  ینااو یدند با
 یدمداد کش

بگو ولم کنن تا  یجرعتشو دار ی،اگهسرش آورد ییبال پدر و مادر چه یب +
  یسگ بد یزنمت که صداب یجور

شدم و  یحالتو شکمم که ب یدجلو اومد با زانوش دوبار محکم کوب تیموری
 یوفتادماگه دستام ازاد بود قطعا م

 نزن یدهنت و ببند و زر اضاف +

 یب  یع ما ندیبعد از د یول یدمکرد که اول نفهم  یگارداشبه باد یا اشاره
 از چه قراره یهقض یدمتازه فهم یهوش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدبا یوفتادیمن یر تا گ ینزود باش یسهپل یروهایپر از ن ینجاکه ا  یدونینم_ 
 یمبر 

 یزدکه تو چشمامون موج م  یبا نگران  یمبهم نگاه کرد ینازمان من و او هم

 بود که بتونن بفهمن یمخف  یروهایبه ن یدمام تمام

حال  یو ب صورتم گذاشتن اونقدر درد داشتم  یجلومو دستمالو جلو اومدن
 بکنم یبودم که نتونستم مخالفت 

 شده بود یاهبود که س یاییبعد دن و

 

 ینااو#

 یومدمقبرستون بهوش م ینبار سوم بود که تو ا برای

  کجا بود  ینجاچقدر گذشته بود و ا یدونمنم حتی

 یچه اتفاق  میدونستنداشتم و نم یکه ازش خبر   یمرد یبرا یکرددرد م قلبم
 افتاده

 یجا یچانقدر کتک خورده بودم که انگار ه ینجاورده بودنم اکه ا  یزمان  از 
 تو بدنم نبودش یسالم

و عقده  یومدنچه مرگشونه فقط هر چندساعت م ینمبب یزدنحرفم نم حتی
 یکردنم یخال یچارههاشونو سرمن ب

 بود عذاب دادن ینبود که بخواد بکشتم انگار فقط برا یاونقدر ولی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یشدنم یدهد یاهیجز س یچیاطرافم چرخوندم ه چشمامو 

 یتونستنم یکه حت   یبسته و بدن  یهافتاده بودم با دست و پا ینرو زم منم
 تکون بخوره

ادوارد افتاده و از کامرانم که  یبرا یچه اتفاق  یدونستمفکر فرو رفتم نم تویه
 یموریهنبودش حتما دست ت یخبر 

 م گره خوردابروهام توه یموریحرف اخر ت یادآوری با

 یدبا یوفتادیمن یر تا گ ینزود باش یسهپل یروهایپر از ن ینجاکه ا  یدونینم_
 ...؟؟؟یمبر 

 !یسی؟پل یبود؟؟چهحرف چ یناز ا منظورش

 خورد و اروم باز شد یفکر بودم که در تکون بد تو

 کردم  یز که اومدم چشمامو ر  یفینور ضع بخاطر 

 کثافت  یموریهنبود جز ت کسی

 ... پست فطرتو یکشتمشغرق نفرت شد کاش همونجا م مچشما

 (*ی)آصف ینا،ریحانهقلم:مببه*

 یناآو#

 شروع کرد به قهقهه زدن یداومد تو منو د وقتی

 کثافت  یریبگ مرگ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 فکمو فشرد یانهجلومو وحش اومد 

 یمن بلبل زبون  یکه برا  ی؟؟هااان؟توییهست  یتیتو چه وضع یبینیم_
 یگههرفته؟زر بزن د یاالن زبونت کدوم گور یکردیم

 مثل تو نکنم یصرف کثافت  یموانرژ یدمم یحترج یزبونم سرجاشه ول+

که اصال انتظارشو   یوار قهقهه زد بعدم در حال یوانهبرداشت و د دستشو
 نداشتم زد تو گوشم

 شد حس کردم یکه از گوشم جار  یخون  یگفتم و گرم  یبلند اخ

 ه مردکر دا یروان  یروح  یضیمر  یدوار خند یوونهد بازم

 بلند کردم و جسورانه تو چشماش نگاه کردم سرمو

از من  یههدردت چ ینجاا یمحرف بزن بگو چته که اورد یاباز ینا یهبه جا+
 یخوایی؟؟م ییچ

 زد یزشت  لبخند

 یخوامم یازت چ  یدونیخودت م_

 و مانع کارم شد یدمحکم موهامو کش یخواستم با سرم بکوبم تو سرش ول  

 یشهسرم داره کنده م ینه موهادونه دو یکردمم حس

 یدمکش  جیغ 

 چه مرگتهه اخهه ییولمم کنن وحش_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 که مادرت بهت دادش  یزیاون چ یخوامممو م یلعنت  یهاونن امانت+ 

باطل تو  یالخ یزه  یول یهمنظورش چ یدمنگاهش کردم خوب فهم متعجب
 ینهخوابش بب

 نوبت من بود که بلند بخندم ینبار ا 

 یعنی یرسهدستت به اون نم یچوقته یولبکن  وادیخدلت م یهرغلط +
 که برسه  یزارمنم

 تو صورتم داد زد یدکش  یشتر ب موهامو

 ینگوشت...بعدم صبر کن و بب  یکهت یهجز  یهست  یاخه احمق تو چ _
 یگیرمشازت م یچجور

  بود برگشت یستادهکه کنار در وا  یسمت ادم به

 بردارش یاال_

  کولشمنو انداخت رو   یانهوحش ینطور جلو هم اومد

بدنم درد  یدادم بلند شد انقدر کتک خورده بودم که همه  یبازم صدا که
  یکردم

 یدمسمت رفتن که نفهم یهو بستن و دوباره همه جا مثل گور شدش به  در 
در و باز کرد و نور  یموریت یوقت  یبود ول یک کجاست چون همه جا تار

 خورد به چشمام و بستمشون

 وزنشده هن یدار ق باحم ینا یشدچ_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

از  ینحرف چشمامو باز کردم که همزمان پرتم کرد رو زم ینا یدنشن با 
  همون فاصله

 مطمعن شدم که تمام استخونام شکستن اینبار 

 نگاه کردم و داد زدم بهش

 ...تمام استخونام شکست ینرو زم یممثل ادم بزار یتونیاشغال نم+

 یکه حت   لمم نبودش انگار سا یهجا یهخورد که تو بدنش  یبه ادم چشمم
 انقدر که بدنش پرخون بود یشدشناخته نم

 مچاله شدش به ادوارد نگاه کردم قلبم

 یکار چ یگهنه از ادوارد؟با اون د یخوایم یزیاز من چ ی؟توکرد  یکارشچ+
 کثافتت  یدار

 خانوم مثال زرنگ یشدهچ یتا بفهم یر زبونتو به اون دهنت بگ یقهدو دق_

جز حال ادوارد برام مهم  ییچ تو اون لحظه ه یهمنظورش چ نفهمیدم
 نبودش

 یارنتو اتاق گفت که بهوشش ب یاز اون قلچماق ها یکی به

 کرد  یسطل اب برگشت و تو صورت ادوارد خال یهرفت و با  یکیشون

که داشت که من   یزد از شدت درد یصورتش داد یشدن اب رو یخال با
 ستمیدوخودمم نم یلشوقلبم مچاله شد هرچند دل

 یکردمزمه ماروم ز اروم  ینطور هم 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یناگه جرعتشو دار ینفقط دستامو باز کن یالعنت یکشمتونم_ 

خورد و رو بهش داد  یموریکه نگاهش به ت  یومدداشت به خودش م انگار 
 زد

 باهاش یکرد  یکار چ یکهههمرت یاورد یناسر او ییچه بال_

 ...ادوارد+

بعد ش از درد جمع شد و برگشت به سمتم که صورت یعقطع کرد سر  حرفشو
 گفت  یتمن اخماش توهم شد و بادرد و عصبان یدناز د

 باهات دخترخوب؟ یکارکردنچ یناا_ 

 ینااو#

خبر نداشتن از کامران داشت  یاصال خوب نبود و از طرف  یمروح اوضاع
 ... طرفم ادوارد یهاز  یکردم یوونمد

 .و داغون بودم یکردبدنم درد م تمام

 . بم داغون تر شهدست به دست هم دادن که عصا یناا تموم

 .داغون ادوارد کردم یافهبه ق نگاهی

 .برابر از من داغون تر بود ۱۰۰۰

ازشون  یزیچ یگهتفاوت که د ینتنمون بود با ا یتو مهمون  یلباسا هنوز 
 .نمونده بود
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدادشد بود که نشون م ییدهکنده پاره شده بود ، سر زانوهاش سا  پیرهنش 
 .یدنشکش  ینمز  یهرو

 .م بسته بودناب محکبا طن دستامونو

 .یکردو بهم نگاه م یزدنفس م نفس

 .زورم و جمع کردم و بلند شدم تموم

 . یستادمزد ، رفتم جلوش وا یپوزخند تیموری

 یکار ... به ادوارد چ یخوایگفتم : تو اونارو از من م  یتحرص و عصبان با
 .؟ بزار بره یدار

دور و برش  یچ  یدونهخانوم کوچولو نم ینکهمثل ا سر داد و گفت : یا قهقه
 .یدمم یحش، اشکال نداره... برات توض یگذرهم

 .ببندن یاشاره کرد که منو ادوارد و به صندل یگاردشبه باد رو

 .یکردنگاهم م ینو غمگ یمونادوارد نگاه کردم که پش به

 ؟ یزنیحرف م ی: از چ یدمپرس یعصبان  یموریت یتعجب از حرفا با

 .بستن یبه صندل یکم  یلیادوارد و با فاصله خ منو

 به ادوارد کردم و لب زدم : حالت خوبه ؟ رو

 .اره یسرشو تکون داد به معنا یبهم نکرد ول نگاهی

 حالش خوب باشه ؟ یدبا یتمونوضع ین؟ با ا یهچه سوال مسخره ا ینا اخه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 خشک گفتم :کامران کجاست ؟ یلیخ یموریبه ت رو 

 .مدا دار پنل ج یهاونم  یرد و گفت : براک  یا یموز خنده

 .یگذرهم ینفرت نگاهش کردم و گفتم : زرتو بزن بگو دور و برم چ  با

به ادوارد کرد و گفت : چرا از خودش  یبا دست اشاره ا یموز یخنده ا با
 !؟ یپرسینم

 .ازش بپرسم یوادوارد نگاه کردم و گفتم : چ به

 . کرد که رفت طرف ادوارداز کله خراش   یکیبه  یاشاره ا تیموری

 .باال یدافتاده بود که موهاشو گرفت و محکم سرشو کش ییند پاوار اد سر 

 .نگفت یچیه یمچاله شد ول صورتش

و بگو  یز باز کن و همه چ یتورو به ادوارد داد زد و گفت : دهن لعنت تیموری
 .یکشتمتکاش م  یشکنجت بدن که ارزو کن یجور یگموگرنه م

حرف  یدر مورد چ  یارد یدونمداد زد :نم یشدم یدهکه موهاش کش  همینطور 
 .یزنیم

؟  یبلند گفتم : منو مسخره خودت کرد یزد که با صدا یقهقه ا تیموری
 .یکهچخبره مرت ینجاخودت بگو ا

هامون قدم زد و گفت : حاال که انقدر دوست  یاومد دور صندل تیموری
 یهکه   یمشروع کن ینجاب از اچرا که نه ؟ خ یشاز زبون خودم بشنو یدار
از  یآلمان شد ول یراه  ینابا او یقرارداد بزرگ  یادوارد برااسم به  یکیروز 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

حساب شده  هادوارد قصه ما با نقش ی! ول یراناز ا یر ؟ نخ یسکجا ؟ از انگل 
رو جلب کنه ، قرار بود اونو عاشق  یناجلو اومده بود ... قرار بود اعتماد او یا

  ... خودش کنه و

 یکنه ! ول  یر گفت : باندشو دستگو خم شد و با خنده   یستادبه روم وا رو
اون  یددبود که اصال نفهم یکهاحساسش با اون مرت یر خانوم انقدر درگ ینااو
 نبود ؟ ی، داستان جالب یسههپل یه

 .شدم یرهروبه روم خ یوار زده به د بهت

 .یشنیدم یگوشام اعتماد نداشتم که چ   به

هر ان  مردیکپشتم نشسته بود ، حس م ی،،، عرق سرد یزدنم یگهد قلبم
 .یشهخاموش م یشههم یو برا یمیستهقلبم وا

 .برام سخت شده بود یدنکرده بود و نفس کش  یداقلبم کاهش پ ضربان

وارد اد یحت  یشبود ؟ ادوارد ؟ اسم واقع یسپل یه؟ ادوارد  یشنیدمم چی
 یومدخونم نم یزدیکارد م  یت،،، از عصبان یستن

 .دیکر داشت منو نگاه م یبا لبخند موز تیموری

 ینایی، بگو همه ا یکههگفتم : امکان نداره ! بگو مرت  یتو داد و عصبان یغ ج با
که منو   یگیم یناروا یمشت چرت و پرت و دروغ بود ... دار یه یکه گفت 
 ؟ یدار یچه نقشه ا میفهمنم ی... فکر کرد یکن  یر تحق

 ... واسه همون یگیم یزیچ ینهمچ یدونستمخنده گفت : م با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . گرفت و جلو صورتم نگهش داشت  یگاردشاز باد یا برگه 

 . به چشمامم اعتماد نداشتم دیگه

 . یبرسام طاهر سرگرد

 .شد یلتبد یقینشد که شکم به  یجلو چشمام تداع  یا صحنه

 . یتوسط سرگرد برسام طاهر  دستگیریم

 .تمرکز کنم یتونستمو نم یکشیدسوت م گوشام

بود ؟ تمام اون همه حرفاش دروغ  یعنیمنو گول زده بود ؟  یعنی
 بود ؟ یریمدستگ یحساساتش ؟ فقط براا

 .گفتم : بازم کن  یموریبه ت رو

آرامش قبل  یدونستمکه م  یبیاز کله خراش بازم کرد که با آرامش عج یکی
 .ینانه گفتم : تنهامون بزارطوف

 .یرونو کله خراش رفتن ب تیموری

 ... دستمو نوازش کردم که رد افتاده بود مچ

 که لت و پارش نکنم  یکردمم یموسع تمام

 ینااو#

زنان رفتم پشت ادوارد و دستاشو که از پشت بسته بود داشتم باز  قدم
 .یکردمم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...  یناصدام زد : او اروم 

 .ندادم جوابشو

 .یستادمباز کردم و جلوش وا دستاشو

 . که صدام نلرزه  یدمکش  یقیعم نفس

 .یستاگفتم :پاشو وا  اروم

 .یستادبازم وا یشدن براش سخت بود ول بلند

 . سرمو بلند کردم یدنشد برای

 . چشماش زل زدم تو

 شروع کرده بود به سوختن چشمام

 داشتن که خودشونو از اسارت ازاد کنن یخاص یاشکام عالقه  انگار 

 یستمکنه من ن  یهگر   یدکه با  یاون کس یدمنه...اجازه نم ولی

 ... ینااو+ 

 .سکوت باال اوردم یبه معنا دستمو

 .کردم تمرکز کنم  یسع ییناختم و پاندا سرمو

 .گرفتم  یقشوو  یکردم به انرژ  یلخشممو تبد تمام

...  یعوض یاد زدم : چطور تونست نفرت تمام زل زدم تو چشاش و سرش د با
 . کثاافت ؟  یییبد یمنو باز یتونیم یکرد  ی؟فکر فکر کرد یباخودت چ 



  

 
230 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کار و   ینوقع اتکون بخوره انگار ت یتونستحرکتم کپ کرده بود و نم از  
 .حرفارو ازم نداشت

 .حرکت و دفاع نداشت یزده بودنش نا چون

 .گرفتم  یقشوو دوباره  یوار تموم زورم زدمش به د با

 ...بره یادمکه داشتم باعث شده بود دردامو   یخشم انگار 

و از دست  یزنکه عالقه داشتن بر   یکنترل اون قطرات لعنت   یکردمم سعی
 .ندم

 !همه ادم؟ ینا یهرست جلوو چرا د همه سال ینبعد ا چرا

انقدر  ی: چطور تونست  یدمو سرش داد کش کوبیدمیم یدممشت کوب با
اونهمه دروغ...  یری؟احساسات منو به دستت بگ یخواستی؟ م یباش یعوض

 یاونهمه ابراز عالقه الک 

 یدمتر تکونش دادم و غر  محکم

، اگه  یرر رو بم... ب کثافت  یخورهمردد ؟ حالم ازت بهم م یزاریاسم خودتو م+
 .یکردمگلوله حرومت م  یهخودم  یمبود یرونب ینجااز ا

 .بهم دست داده بود یوار یوانهد حالت

 .باالم بود یبیعج فشار 

 .کنم  یخودمو خال یتونستمجوره نم هیچ

 بودم یدهکه شن  یی... از تمام دروغا یسوختم قلبم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 بود یدهداده و بود من نفهم یمباز ینکهاز ا یشتر ب انگار  

 ...یکشیدمکه ته قلبم بود داشتم عذاب م  یحس از 

 .یمالهم یرهداره سرت ش یدیکه نفهم  ینااو یمن احمق ... چقدر تو خر  

زدم : به من دست نزن  یغ دادم و ج یبازوم نشست که جا خال یرو دستش
فکرشو  یچکیکه ه  یکشمتم یخالص شم جور ینجااشغال ، به خدا از ا

 .یکنهنم

 ... به حرفاام گوش بدههه یگممممبهت  دارم ید لعنت + 

منو خر  یخایبه دروغات گوش کنم ؟ نکنه بازم م یخای؟ نکنه باز م یـههچ -
 یدماشنارو...چطور نفهم یاون چشما یدم،دیدمد ی؟من لعنت  یفرض کن

 یهطاهر  یهمون سرگرد یشمکه به عنوان همکار اومده پ  یمرد

 .راه رفتن نداشتم نای

 .زانوهام یافتادم رو یوسط اتاقک اهن همون

 ... به حرفام گو یدبا ینااو+ 

که   یدونیم یسازمکارتو م  ینجاهم یاریاسممو ب یگه... دفعه دخفه شو  -
 .یدمانجامش م

 ... به مغزم سر و سامون بدم یکمزانوهام گذاشتم تا  یرو سرمو

 .برام مثل کابوس بود یبیچند ساعت به طرز عج این

 .یشدمم یوونهبا خودم داشتم د یکردمم یالفکر و خ انقدر 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ادوارد ... نه برسام ... با فاصله نسبتا  یدمحواسم پرت بود که نفهم انقدر  
 .داده بود یهتک یوار کنارم به د  یکم

 ینگاهش کردم نگاهش پر از حس سردرگم یچشم یر چرخوندم و ز سرمو
 .بود مثل من

 گذاشتم رو قلبم محکم فشارش دادم  دستمو

 یزنیدر محکم مانق چرا یتو لعنت  چته

 همنهمشون مثل  یالعنت ینکه بهت گفته بودم ا  من

 یخوانکه م  یزیبدست اوردن چ یبرا یزننبا دروغاشون گولت م همشون

 ...خودت یریدستگ یبرا یکیکشتن مادرت اون   یبرا یکی

 ... یناازش گرفتم که گفت : او نگاهمو

 ........ + 

 ؟ یجوابمو بد یخواینم -

، شانس اورده بود تا االن زندست بعد توقع جوابشو بدم  ! توقع داشت هه
 .ابشو بدمداره جو

 ...  یمصحبت کن یگهباهم د یدبا -

 یهلب گفتم : فقط خفه شو که صدات و نشنوم ... وگرنه  یر ز یتعصبان با
 .یدمدست خودم و خودت م یکار
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یاگفتم : گمشو اونورر ... جلو ن  یستریک که ه  یکتر نزد اومد 

 .لحن باهاش صحبت کنم ینبا ا واستخینم دلم

 ؟ ینااو یغرورت چ  ولی

 .یابوده ، به خودت ب یباز یه یناگرفته بود ... همه ا  یتبه باز یلعنت   اون

 یوفتادم ییدرونم داشت اتفاقا یدونستممن که م ی..ول یدونستکه نم  اون
 همه سال جلوشو گرفته بودم ینکه ا

و کله خراش وارد اتاقک  یموریتبارش کنم که  یزیچ یهدوباره  خواستم
 ... شدن

 برسام#

 بود یختهبهم ر یها خراب شده بودن و همه چ نقشه  تمام

موضوع  باشم نگران حال دختر روبه  یننگران ا یشتر ب ینکها یهبه جا ولی
 رومم

  یتو خال یحفره  یهشده  یجادحفره ا یهرو قلبم  انگار 

نداشتم!من  یحساس خوب صورت ناراحتش نگاه کردم نسبت به خودم ا به
 بودم واقعا؟؟ یادم ینهمچ

 ...؟؟یگرفتمم یدختر و به باز یهسات احسا داشتم

 بزرگ کرده بود برسام؟ ینطوریتو ذهنم گفت بابات تورو ا یزیچ یه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یستن یادم معمول یه ینااو ولی 

 ادمه یهدختره  یهکه باشه بازم   هرچی

 میشدم یوونهپشت سرم داشتم د یوار زدم به د سرمو

 باز شدن در نگاه جفتمون رفت سمتش با

 و ادماش تیموری

روز به عمرمم مونده باشه  یهبدنم منقبض شد و چشمام پر از نفرت  عضالت
 یکشممرد و م ینا

 بهمون انداخت کثافت رذل یاومد جلو با خنده نگاه  تیموری

ازم  یخبر  یدند یکه وقت   یدونیم ینمو مطمعنم ا یهشغلم چ یدونیخوبه م+
 یگردنن دنبالم مدار یستن

 سرشو برگردوند و نگاهم کرد منم نگاهش کردم اوینا

 یز چ یه ینطورمو هم یشدم یدهد یدیام یهچشماش انگار کور سو تو
 یو ناراحت  یحس دلخور یهناشناخته 

 جوجه یدونمبهتر از تو م یلیخ یزاروچ ینهه من ا_

ست م پوکه گفت  یطور یهمحکم با دستش کند  یشموجلومو و ته ر اومد
 صورتمم باهاش کنده شد

و لبمو به دندون گرفتم که صدام در  یزشدبخاطر سوزش صورتم ر چشمام
 یادن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 همه کتک هنوز سرجاش مونده بود؟ ینبا ا چطور  

 سرگرد خودمون یاقا یبههه حاال شد_

باهاش حرف  یتونستمو م یمنبود ینجاکاش ا  یکردبهم نگاه نم یگهد  اوینا
 بزنم

 ی؟بااون بزن  یدار یو چه حرف برسام؟ت یحرف  چه

 یارینشونب_

 داد زد اوینا

 باااز یموننببر  یخوایکدوم گور م+

 یفهمیخانوم خوشگله خودت م ییشه_

رو  یهوشیمحلول ب یحاو یاز ادماش به سمتم اومدن و همون پارچه  دوتا
 دهنم گرفتن یجلو

 یبود و دوباره همه چ  یدهفا یخب ب  یحبس کردم تقال کردم ول نفسمو
 ...شد یاهس

**** 

 باز شدن یبود که به بدبخت  ینانقدر سنگ پلکام

 یکردمگردنم خشک شده بودو دست و پاهام رو هم اصال حس نم  یاخدا وای

 یاددر ب یاز اون تار یدمپلک زدم که د چندبار 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکمبه سقفش داشت و از همون  یدهپنجره چسب یهکه   یک اتاقک کوچ یه 
 یومدنور م

نفر  یکیاخ خودمو  یصدا ینزم یهم که افتادم روعجله خواستم بلند ش با
 بلند شد یگمد

 یناروکه او  یدمچرخ یگهنفر د یه یهاز پاهام بسته شده به پا یکی دیدم
 یدمبه خودم د یدهچسب

 نگاه کرد یعصب بهم

 منو؟؟ یبینیواقعا نم یکور_

که ازش   یتصور ینطبق اخر  یدکش  یر رو صورتش چرخوندم که قلبم ت نگامو
 ینکه االن کنارم نشسته بود زم  یانندش...با کسون صورت فرشته مداشتم ا

و پر از زخم کجا و اون صورت  یصورت خون  ینتا اسمون فرق داشت ا
 !معصوم  کجا؟

  یدمتند+

 . بهم رفت و به حالت قبلش برگشت یغره ا چشم

 بشن یسخ یکمخورده و خشکمو تو دهنم بردم تا ترک  لبای

 ی؟بگ  یچیه یخواینم+

 بود یدهخواب یتشعصبان ر انگا

 قبرستونه ینکه فعال برام مهمه خالص شدن از ا  یزیتنها چ_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

نه  ینه تو زنده ا یرونبرم ب ینجابه در کرد و گفت : فقط از ا یا اشاره 
 .یموریت

 .نگفتم بهش یچیه یکنه ول  یدنبود که بخواد تهد یطیشرا تو

 کجاست ؟  یکه محمد  یکردمخودم فکر م با

 شدن من خبر داره ؟ هیداز دزد سرهنگ

 .قراره خالص بشم یسگدون  یناز ا کی

 یناآو#

 شده بودم خسته

 ...همه فشار ینا یهوییهمه اتفاق بد افتاد  ینا یهویی چرا

بکنم  یدبا یباشم چه غلط  ینگران باشم عصب یدونستمنم یکرددرد م مغزم
 اصال

ازاد باشه و باشه اگه اون  یوفتادهکامران ن  یبرا یبودم اتفاق  یدوار ام فقط
اگه اونم گرفته  یبده ول یمونفرار یتونهلش خوب باشه مطمعنم که محا

 .یشدیمخالص م ینجااز ا یدبا یججور یستباشن معلوم ن

 ته بود و نفساش منظم بودسمت برسام برگشتم چشماشو بس به

 به بازوش یدمبازوم کوب با

 نه؟ یاروم باش یتونینم_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدارهب ینکهمثل ا خب 

کنن   یدامونپ یتوننم یسامجبورم... پل یحرف و بزنم ول ینا دیخوادلم نم+
 نه؟ یا

 باز کرد و تو چشمام زل زد چشماشو

 ینجامکه از ا  یانیبرن فقط در جر  یکننولم نم ینجاصد درصد ا یدونم،ولینم_
 خونتون یگردیبرنم یازاد بش

 یزکردمر چشمامو

 یر منو دستگ هیتونکه خودم نخوام نم  یتا وقت  یچکسخونمون،ه یگردمبرم_
 کنه

 یدپرس یجیابروش رفت باال و با گ یه

 ی؟خودت بخوا یچ  یعنی+

 تر یشموندن ب یبرا یلیدل یگهکه تموم بشه د  ینجازمزمه کردم کارم ا_
 نبوده یناییکه انگار از اولم او  یکنمگم و گور م  ی.خودمو جوریستن

 نزدش یحرف  یگهد ینه ول یا یدشن نمیدونم

  یکردو اخ و اوخ م یدادکون مدنشو تبار ب یه یقهچند دق هر 

 بگم که در باز شد دونفر اومدن تو یزیچ یهبهش  خواستم

 خودمنن یگاردایاز باد یدمکردن به چهرشون فهم  بادقت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یااالعنت_ 

 یکردنگاهمون م یجیبا گ یهچ یهبود قض یدهکه نفهم  برسام

وم داشت اومد رو به ر  یدرشت  یکله یلیبود و خ یوکه اسمش است  یکیشون
 نشست

 زد لبخندبزرگی

رفته چقدر شکنجم  یادتخانوم کوچولو... یخوادتکه چقد دلم م  یدونینم_
 یگهجور د یه یکنم ول  یتک تک  کاراتو تالف  یهچ ی؟نظرتداد

 لجن یطرف  یکنم با ک   یتکثافت دستامو باز کن تا حال  یخوریتو گوه م+

رفت که تا لپمو محکم گاز گ یو صورتشو اورد جلو و ناگهان  بلندخندید
 داد اون بلند شد یدمکه داشتم د  یبزنم از درد یغ ج خواستم

 بود تو پاهاش یدهمحکم با اون پاش که ازاد بود کوب برسام

 که داشت جمع شد  یخودشم از درد یافهق هرچند

و  ییغلطا ینبزنمت تا هوس همچ یدبا یگمد یکی یا یگم ش  یریخودت م_
 هاان؟ یگهد ینکن

و چقدر  یهبود چقدر عصب بود و کامال مشخص صورتش برجسته شده رگ
 یکشهداره درد م

 یدمکه د  یکردمقدرشناسانه و نگران نگاهش م داشتم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

تو فک برسام که حس  یدبود با پاش کوب ینادمش که اسمش جِ  یکی اون 
 کردم استخون فکش شکست

 یم؟درد گرفت چطور انقدر ناتوان شده بود قلبم

 یدیامو تو دستش گرفت و کشرسب یاز جاش بلند شد و موها استیو

تو  یفهمیم یروناالن که دادم ادبت کنن و اون زبونتو از تو حلقت بکشن ب_
 یسهاقا پل ینزن  یمو زر اضاف ینکن یفضول یهکار بق

 که صداش پر از درد بود داد زد  یدر حال ینطورمبزور تقال کرد و هم 

 ییبکن یکار  یخوریتو گوه م+

 یخورهه مگو  یک   یدماالن بهت نشون م_

 پشت سرش یوار ولش کرد که سرش خورد به د یهوو  یدکش  یشتر ب موهاشو

 نزد یحرف  یبرسام بلند شد ول ی ناله

 گفت  ینج روبه

 یمبهش بد یدرس درست و حساب  یهبردار ببرش _ 

بال  یناون بخاطر من ا یشدنبدنم سوزن سوزن م یداخل یاعضا تمام
 یومدداشت به سرش م

 یدمرو بهشون غر  عصبی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

طرف  یستن یخواینکه م  یزیاز چ یخبر  یارینسرش ب ییبال یناگه بخوا+ 
 اونوو یینحسابتون منم نه برسام ولش کن

 یدنکه اصال حرفمو نشن  انگار 

 برسام و گرفتن و با خودشون بردن بازوی

 نگفت فقط لحظه اخر به سمتم برگشت و لب زد یزیچ برسام

 . فقط مراقب خودت باشیشهنم یمکار+

 شد در بسته و

جونم داشت  بود که مثل خوره افتاده بود به یچ  یحس لعنت  ینا نمیدونم
 یکردم یوونمد

 یادسرش م ییبال ینمبب یخوامکه نم  یدونستمم فقط

 ...یکه فکر کرده بودم نبود ول  یدروغ گفته بود درسته اون ادم درسته

سرمو رو زانوهام گذاشتم و چشمامومحکم  یدمشن یرونکه از ب  یداد باصدای
 ...رو هم فشار دادم

 برسام#

 یهلم دادن که پرت شدم رو یو جور یگهاتاقک د یهسمت  یدنکش  منو
 .ینزم

هالک  یو گشنگ  یدو روز بود که آب و غذا نخورده بودم و از تشنگ  تقریبا
 .بودم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .چشمام کامال گود افتاده یر بفهمم ز یتونستمپوست پوست شده بود و م لبام 

و  یاز بازوهام گرفتن و پرتم کردن رو صندل ییمورت یگاردایتا از باد دو
 .بستنم

 .یکننم یکار که چ  یکردمباز نگاهشون م یمهن یچشما با

 .شدم یرهنمک دستش بود خ یکه کل  یکیشونتعجب به  با

و محکم نمکا رو فشار داد  یکماومد نزد یلبخند بدجنسانه و چندش اور با
 .زخمم که دادم بلند شد یرو

 .که کل اتاقک به لرزه دراومد  یدمکش  ماز ته دل یداد چنان

 .یپیچیدمدرد به خودم م از 

 .خودمو تکون بدم یتونستمنم یکه حت   یسوختم انقدر 

 .که حس کردم تموم موهام کنده شد  یدبا شدت موهامو کش یکیشون

 . به عقب پرت شد سرم

 .یسوختهنوز م زخمم

بازوم  یهناح یتو یگهد یدبرام نمونده بود ... با سوزش شد یجون  یچه دیگه
 .دوباره دادم بلند شد

 .یدادو دستشو روش فشار م یدادنمکارو محکم به خورد زخمم م نامرد

 ... کمکم کن  خدایا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 **** 

 ینااو#

 .با خودش اومدن تو یموریت یدو سه تا از کله خرا یرونبرسام و بردن ب تا

 .شدم یرهبهشون انداختم و دوباره به کف اتاقک خ ینگاه  نیم

تو قلبم فرو  یزیچ یه یکردمحس م یومدبلند برسام که م یدادا صدای
 .یکردنم

همونجا برا خودت  یمهمون  یومدیکه ن  ینجانکرش گفت :ا یبا صدا تیموری
 نه ؟ یاکجاست   یلعنت  یاون برگه ها یگیم ینم... بگو بب ینشست 

 یاگه تا سرحد مرگم شکنجم بد یاتاقک گفتم : حت به کف  یرهخ همینطور 
 .یگمنمبهت  یچیه

تا سرحد مرگ شکنجت بدم ...  یستباال انداخت و گفت : قرار ن یا شونه
 .ینمو بب یز انگ یجانه یالسر  یه، قراره  یختمر ینقشه عال یههمتون  یبرا

 .بهم زد یو چشمک  یدها خند یوونهد مثل

 .بود یچه اشغال یگهآدم د ینمردک تنفر داشتم ،،، ا ینسرحد مرگ از ا تا

از کله خراش تنها  یکیو منو با  یرونوارش رفت ب ونهوید یخنده ها با
 .گذاشت

رو  یموریت ینکهمثل ا یول ینمکتک بخورم و شکنجه بب  یبودم که کل منتظر 
 .دست کم گرفته بودم ... از نقطه ضعفم استفاده کرده بود
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .لبخند اومدجلو یه با 

 .و با تنفر بهش نگاه کردم یستادمپاشدم وا یبدبخت  به

 .یرفتممن عقب تر م یومدم جلوتر اون  هرچی

 .به ته اتاقک  یدمکه چسب  ییجا تا

 .مشت محکم زدم به صورتش یهتو مشتم جمع کردم و  یتموعصبان تموم

 .یومدلبش پاره شده بود و خون م گوشه

 . م نگاه کردبه یو کفر  یتعصبان با

 یوحش یلیو با غرش گفت : تو خ یدکرد تو موهام و موهامو کش  دست
 نه ؟ یاروم دوست ندار ینکهمثل ا ... یهست 

 .یچیدتو کل بدنم پ دردش

 . یروندستشو از موهام بکشم ب یخاستمدستشو گرفتم و م مچ

رفت عقب و با  یحرکت محکم با سرم زدم تو دماغش که چند قدم یه طی
 .اه و ناله دماغشو گرفت

گاز محکم   یهطرفش و از مچ دستش  یدمخودشو جمع و جور نکرده دو هنوز 
 .ش دراومدرفتم که دادگ

اصابت کرد و  یوار که کمرم به د  یوار و محکم گرفت و هلم داد سمت د شونم
 .یچیدتو کمرم پ یدرد بد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ادم  ینشکلی، تو ا یوحش یکهبلند : زن یکرد به فوش دادنم با صدا  عشرو 
 .مثل سگ بزنمت ید، با یشینم

 .بده نذاشتم شکنجم ینکهبودم ،،، نه از کتک خوردنم از ا خوشحال

 ...  کردم  یگهکتک جانانه د  یهآماده  خودمو

  _کلیدانا#

 .ودشده ب یرهو کامران خ یجان محمد یفراوان به بدن ب  یبدجنس با

 یخوامکم غذا و آب بده به کامران ، م  یهگفت :   یگاردهایشاز باد یکیبه  رو
 .نقشه اول و اجرا کنم

 .شد یرهو خبه آن د یثانهکرد و با لبخند خب  یبشرا داخل ج دستش

  یکهگفت : مرت  یموریبه ت یتبعد که کامران به جان امد با عصبان کمی
 کجاست ها ؟  ینااشغال او

 .که خورده بود اسم کامران را صدا زد  ییاله از کتکابا اه و ن محمدی

 .یدد ینزم یجان رو یرا ب  یاتاق کرد و محمد یگهبه سمت د ینگاه  کامران

جان تر از  یب  یمحمد یدش کند ولبلن کرد  یرفت طرفش و سع یعسر  خیلی
 .یندبود که بتواند بش ینا

 یکتر را به هدفش نزد یموریت ینشده بود و ا یعصبان  یشتر کامران ب  حاال
 .یکردم

 .است یسپل یک  یکه محمد  یدعنوان قصد نداشت به کامران بگو یچه به
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و ، با خنده گفت : او او او ا یموریهجوم برد که ت یموریبه طرف ت کامران 
 نه ؟ یگهمنه د یکه جون عشقت تو دستا  یانیدر جر 

ز کجا بدونم : ایدپرس یجدا شد ، با شکاک  یموریمات و مبهوت از ت کامران
 توعه ؟ یجا ینااصال او

 .کامران گرفت  یو رو به رو یدکش  یرونب یبشاش را از ج یگوش  تیموری

تعرض  انیبه او یخواستم یموریت یگاردکه باد  یصحنه ا یدنبا د کامران
 .شد یکند رگ گردنش باد کرد و در حد منفجر شدن عصبان 

 یکشمتگفت : م  یموریبه ت یرا در مشتش گرفت و با داد بلند یموریت یقه
  یکهمرت

 گفت : حاال باورت شد جونش دست منه ؟  یخیالیبا ب تیموری

 .ینمشبب یخوامکجاست ؟ م  یناول کرد و گفت : او یقشو یعصب کامران

 !شد یکتر قدم به هدفش نزد یک باز هم  یموریت حاال

 ی... حت  ینیشبب یبر  یتونی: م و ادامه داد یخنده رفت طرف محمد با
 !داره یشرط  یه، اما  یشببر  یبا خودت بردار یتونیم

 ؟ ی: چه شرط  یدپرس یبا کنجکاو کامران

صورت ان  یکه نگاهش رو  یو درحال یستادا یسر محمد یباال تیموری
... در  یناشاره کرد و گفت : جون ا یمحمد ست بهبا د یگشتدخترک م

 .یناجون او یازا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یموریچند لحظه خشک و بهت زده به ت یبرا یدکه شن  یزیبا چ کامران 
 .نگاه کرد

، وگرنه  یگردونی... هر دوشونو زنده بهم برم ی: خفه شو عوض یدغر  عصبانی
 . ییبال

:تو هنوز تو به صورت کامران کرد و گفت ینگاه  یبا خونسرد تیموری
 .یکن  یدکه منو تهد  یستین یگاهیجا

 .یکردنگاه م یبه محمد یدده بود و با تردکامران منقبض ش  فک 

کار را انجام   ینمحال است ا یگفتنگاه به صورت معصومش با خودش م با
 .افتاد یم یداش به ترد یتنها عشق زندگ  یآور یاددهد ، اما با به 

 ؟ یرمجون اونو بگ ید؟ چرا با را مشت کرد و گفت : چرا یشها دست

 یه یزی: هرچ یگفتم ینو در هم دیچرخیم یقدم زنان دور محمد تیموری
 !هم خرما ؟ یکه هم خر و بخوا  یشهداره ... نم ییبها

 .داشت یخاص یکامران معنا  یبرا یداجد محمدی

 یتشکا یناکه از رفتار سرد او  یدرمواقع یآرامش کند ، حت  توانستمی
 .یدادم یهروحکامران او به   یکردم

 .کار را با او بکند  ینا توانستی! نم نه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کرد و سرش را در   یچند قدم عقب رفت و پشتش را به محمد کالفه 
جونشو  یتونم... نم یتونمدستانش گرفت و پشت سر هم تکرار کرد : نه ... نم

 .انتخاب کنم یکیشونو یتونم... نم یرمازش بگ

 یشتمام زندگ یه که در ط د کبو یدوست  یک کامران   یبرا محمدی
 .یخواستم

 یساعت وقت دار یمبه ساعت نگاه کرد و گفت : فقط ن یخیالیبا ب ریتیمو
 .یریبگ یمتصم

جن و  یچکه به عقل ه  یکشترا م یموریت یدست خودش بود جور اگر 
 .بند نبود ییدستش به جا ینرسد ... ول یانس

 .ساعت مثل برق و باد گذشت نیم

 بالخره ؟ : کدومشون کالفه گفت  تیموری

 .انتخاب کنم یتونم،نمیتونممزمه کرد : نمز  یبا سردرگم کامران

 .یفتدبه خطر ب یناجان او یگذاردمطمعن بود که کامران نم تیموری

 ! یــنرا صدا زد : جِ  یگاردشبلند باد یصدا با

 !بله قربان ؟+ 

 . باهاش بکن یخواددلت م یهرکار -

 .چشم قربان شد و گفت : یثانهخب ینج صورت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یخوریاشغال تو گوه م یکه: گوه نخور مرت یدغر  یوحش یر مانند ش کامران 
 .کنن  یتشاذ یاجازه بد

 .یستدست تو ن یگهاونش د+ 

خواست از اتاقک خارج شود کامران با داد گفت : باشــهه ، باشههه  ینج تا
 .یکنمانتخاب م

 .برود یستفهموند که الزم ن ینبا اشاره به ج تیموری

 یکه با دست و پا  یطرف محمدرا برگرداند  یشآشفته رو یبا ذهن انمر کا
 .یکردبسته کف اتاق افتاده بود و ناله م

 .خوب داشت یلیدوست خ یهبار  یناول یرا گرفت ، برا یشگلو  بغض

 .برود ینچشمانش از ب یاشک رو یهتا ال یدکش  یقیعم نفس

 .یناجون او ی... در ازا یگفت : جون جن  یلرزان  یصدا با

 .یگیم ینوا یدونستمزد و گفت : م یشخندین تیموری

و به سمت کامران گرفت و گفت :  یدکش  یرونب یبشاش را از ج اسلحه
 .یکارشو تموم کن  یدخودت با

 .خودم بکشمش یتونمنه ... نم یکی ینگفت : ا  یتعصبان با

 یکه چ   یدونی... م ینه بگ  یتونیباال انداخت و گفت :نم یشونه ا تیموری
 یگم؟م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

لرزان رفت طرف  ی، با قدم ها یداسلحه را از دستش کش قفل شده یفک  با 
 .یمحمد

 .یردفوران احساساتش را بگ یجلو توانستینم یگر دفعه د این

 یخوامگفت : معذرت م  یاز کنار چشمش روان شد و با ناراحت  یاشک  قطره
 !یبود یخوب  یلی، تو دوست خ یجن

کامران باال سر جنازه   یصدا یب  یها یهگلوله بلند شد و بعد گر   یک شل صدای
 . یمحمد

شانه کامران گذاشت  یرو یخوشحال از موفق شدن نقشه اش دست  تیموری
 .و گفت : کارت خوب بود

 ... دراورد و محکم در گردن کامران فرو کرد یبشرا از ج یهوشیب سرنگ

 یناآو#

روم زل زده به مرد رو به  یگهد یز قراره کتک بخورم نه چ ینکهاز ا خوشحال
 مبود

 یکردشم یقرار یب  ینمو قلبم تو س یزدمزد و جلو اومد نفس نفس م  لبخند

  یوار تو د یدو سرمو کوب یدبهم و موهامو کش یدپر  یسر  یرجهش یه با

 که انتظارشو نداشتم  یبلندشد که در حال دادم

به عقب  یجونمب یبا دستا یکردمم یو سع یکردمبدن دردناکم تقال م با
 مهولش بد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یرمتو اون لحظه بم یخواستگلوم خفه کرده بودم و دلم م  یههامو تو ناله 
 نداشتم یدیام یچه یگهفقط د

که   یوفتادمواسشون نموند و داشتم م ینفس کم اورده بودم و پاهام جون  
 فاصله گرفت ینگهم داشت و ازم کم

 یدبرق زد بلند خند یاز شاد یم،چشماشاشک یچشما یدند با

 یکه چقدر خوشمزه ا  یشو بکنکر ف یتونینم یحت _

 ...بودش یستریک حرکت ه یهزدم و فوشش دادم انگار  یغاز ته دلم ج 

 اومد داخل یموریدر باز شد و ت یهو

 یرونب یاو گرفتم ب یلمبود پسر ف یکارت عال  ینولش کن ج_

 زد به من و گفت یلبخند یموریرفت ت یرونکه ب  جین

 ینقطه ضعف  یهکه هرکس   یبینیم ینسکردم خانوم کلورا  یدانقطه ضعفتو پ+
  اماده کن ینشبدتر از ا یداره خودتو برا

 یدو در به هم کوب یرونب رفت

با پا سقوط کردم  یننداشتن بخاطر هم یستادنتوان وا یگهلرزونم د زانوهای
 ینزم یهرو

 یومدخودم بدم م از 

 یختمسالم و شکستم و اشک ر ینباالخره طلسم چند 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یادسرم ب تاسخویکه م  ییبال بخاطر  

 یکردمجون به گوشه اتاقک شوم نگاه م یحال خودم بودم و ب  تو

پوست پوست و خشک شده  یدشد یو زبونم از تشنگ  یکردقار و قور م شکمم
 بود

 ...اون مدارک و بهش بدم یدبا شاید

بدست اوردنشون چقدر تالش کرد  یبرا یدونیخودت م ی...پس مادرت چ نه
 یش یمتسل یدده تو نباز دست داجونشم ا یو بخاطر اون لعنت 

 صورتم گذاشتم  و زمزمه کردم یهرو دستامو

 کمکم کن مامان،دخترت محتاج شده کمکم کن+

 حواسم جمع شدش یومدم یرونکه از ب  یگوش خراش  یاه و ناله ها یصدا با

 ...همراه با یودر باز شد و است یهو

 یبینمم یمن چ  خدایه

 ...برسام

 یبود و حت  یتمام بدنش خون ده بود و ازش نمون یچیاصال ه دیگه
 راه بره یتونستنم

 اومد و برسام انداخت کنارم استیو

 یننکن یالک  یزر زرا یگهد یدینو فهم ینخوبه جفتتون ادب شد+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینیزم یبغذا دستش بود گذاشت جلوم س ینیس یهاومد تو و  یگهنفر د یه 
گذاشته   یزد عفون  یلپارچ اب کنارشم باند و پماد و وسا یهاب پز و نون با 

 بودن

 ینخودت به ا یمچون باهاتون هنوز کارا دار یرینبم یدگفتن نبا  یسرئ+
 ندارم یپسره برس حوصله نعش کش

و دردناکم  یدهچشماش نگاه کردم تمام تالشمو کردم با اون صورت کوب تو
 پرتاب کردم ینرو زم یتوف 

 یرینزنج یوونهمشت د یهشما _

 یدبلند بلند خند استیو

  یزمبگو عز  یدوست دار یهرچ +

 شد یجد یهو

 و بفرستم سراغت؟؟ ینج یخوادکارتو بکن دوباره که دلت نم+

 یرونرفت ب یدبلند خندتو چشمام خوند که دوباره  ترس

 ...و دستم رو قلبم مشت شد یدرو برسام چرخ نگاهم

 یناآو#

ه کنم اخ  یکار و پانسمان کردم که االن بدونم چ یکیمگه چند بار زخم  هووف
  کرد  یبازوش گذاشتم که ناله ا یهاروم رو دستمو

 برسام؟ یخوب _
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ..زهیسو.میبد..ن.م..ااخخ..م+ 

 یدونهنگاهمو تو ظرف چرخوندم اول اون زخمتو. یکنمم یز االن تم صبرکن
  برداشتم و پوست کندم ینیوزم یبس

 یتونهنم یحت  یبخوره وقت  یخوادم یپرتش کردم تو کاسه اخه چجور دوباره
 یول یکردخراب بود و بدنم درد م یلیحال خودم خ ینکهوره.بااتکون بخ

گذاشته بودن   ینیکه تو س  یزیوضع برسام از من داغون تر بود .دستمال تم
 برسام نشستم یکردم و بلندشدم جلو  یسشو برداشتم اول با اب خ

 یاماز پسش برنم ییتنها یسختته ول یدونمکن م  یهمکار یکملطفا _

شفافش کدر و قرمز  یچشما یدکش  یر تهم کرد قلبم باز کرد نگا چشماشو
 شده بود

 ر..تو..ب..کنکا+

 ...ینشمن زخم س یهپاره پورشو کنار دادم...خدا لباس

 نگاهش کردم بانگرانی

 نمکه؟ یناا_

 فقط نگاهم کرد یحرف  یچه بدون

کردم خودمو   یو سع یدمکش  یقیچشمام اشک جمع شد که نفش عم تو
 کنترل کنم

  یدکش  یکه اه بلند  یدمزخمش کش یهرو دستمالو  اروم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

به دستم داد و  یه ازاد بود دستشو گرفتم،فشاردستم ک یکیبااون  سری 
 لبشو به دندون گرفت

 پاک کردم ینشزخم س یهتند نمکارو از رو  تند

 بهش زدم یبرداشتم و محلول ضد عفون  یگهدستمال د یه بعد

ه البته اگه تاحاال ونت کنکه عف  ینهبهتر از ا یول یسوزهم یدونمتحمل کن م_
 نکرده باشه

  یدمزخمش کش یهبستم و دستمالو رو چشمامو

 اخــخ_

 یهرلحظه امکان داره بکشنه ول یکردماحساس م یدادمحکم فشار م دستمو
باند و برداشتم و  یکارمو کردم بعد از تموم شد ضد عفون   ینزدم و سر  یحرف 

 بستم ینشدور س

با چشماش داشت  یکششدم برم نزد تکون بخوره مجبور  یتونستنم چون
 یکردصورتمو و نگاه م

نگام باال  یتاحد امکان اصال بهش نگاه نکنم وقت  یکردمم یمن سع ولی
 یدزدیدمو نگامو م یومدمبه خودم م یباز سر  یشدو قفل چشماش م یومدم

عقب که باند باز نشه خواستم   ینشس یهگره رو  یهکارمو کردم بعد از   یع سر 
 و گرفت نذاشتبکشم که بازوم

 نگاهش کردم متعجب
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 شد؟ یچ _ 

 ینبود ینطوریببرنم ا ینکها یکارشده؟قبلصورتت چ+

 از بازوم ازاد کردم یگمو دستشو با دست د یدمکش  نفسی

 زخمتم درست کنم یکیبزار زود اون  یمیرمم یحرف نزن فعال دارم از گشنگ _

 نبود ینشسرو  یهبازوش به بد یهشدمو و رفتم کنارش نشستم زخم رو بلند

 دوباره همون کارو کردم و زخمشو پانسمان کردم سری

 گفتم  ینشستم و اخ  یناز تموم شدن کارم رو زم بعد

 ممنونم_

که دوست   یحس یهحس خاص بود  یهنگاه کردم تو چشماش  بهش
 نداشتم نگامو ازش بردارم

 برسام#

 یاب بهم بد یکم یشهتشنمه م یلیخ_

چرا گرمم شده  یدونمازم جدا کرد.نم شویر به خودش اومد و نگاه خ باحرفم
 بود

  و کمکم کرد که بخورمش یختر یاب  یوانل تو

 کجان؟  یکامران و جن  یدینفهم_

 نرفتم یروناتاق ب یننه اصال از ا+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یشده؟صورتت چ ینگفت _ 

 درست کرد و کرد تو دهنم ینزد و لقمه ا حرفی

 یهو  یخوردلقمه خودش م یه یناندم.اوبود دهنمو بب ینا یشمعن فکرکنم
که دو روزه   ییما یبرا ینبود ول یخاص یز هرچند چ یدادلقمه به من م

 ینیازم یبو داشت.بعد از تموم شدن س یحکم قرمه سبز  یمنخورد یچیه
 یکردو درد م یسوختحس کردم جون به تنم برگشت هرچند هنوزم بدنم م

 نداشتمضعف  یول

 یدیاب م یگمد یوانل یه_

 م گفتمچپ نگاهم کرد که مظلو چپ

 یگفتمبخورم وگرنه به تو نم یتونمخودم نم+

و از  یخوردمکرد بهم بده...کم کم اب و م  یو اومد جلوترم و سع یختر ابی
  اون فاصله با دقت به صورتش نگاه کردم

 ...ینمبب واستا

 و عقب برد و با تعجب نگاهم کرد یوانکه ل  یدمعقب کش سرمو

 پس؟ یخوریچرا نم_

 چرا کبوده ؟_

 خواست بره عقب که بازوشو نگه داشتم یداز چشمام دزد نگاهشو

 چرا کبوده؟ یگمدارم بهت م_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدمشدم و غر  ینداد عصبان  جوابمو 

 یگهد حرف بزن د+

  نکرد یکنیکه فکر م  یاون کار ییچیه_

 داد یرونبا شدت ب نفسشو

و به طرز  یرهکار و کرده باهاشو انقدر بزنم که بم  ینکه ا  یکس  استیخوم دلم
  یرمبگ یوحس لعنت ینا یهجلو یتونستم.نمیبیعج

 یناآو#

 یهتک یوار بعدم به د یدمنفس سرکش یهو  یختمخودم ر یاب برا یوانل یه
  دادم و چشمامو بستم

و انگار داشت  یومدوول خوردم برسام م یصدا یگذشته بود که ه   چندلحظه
 یکردشاخ و اوخم م یه  یداشتبرم یزیچ ینیاز تو س

 یکه با حس سرد  یکنهم یکار که داره چ  ینمکنم و ببچشمامو باز   خواستم
 رو سرم با تعجب چشمامو باز کردم یزیچ

 ینکرد برا یفرق  یلیبود خ یوار چون پشتم د یول یدمعقب تر کش وخودمو
 یتمموقع

 یزشبودش دارم تم یخون  یشونیتس،از سرت خون اومده بود و پنتر _
 .یکنمم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

نگاه به  یهو  یکردم یز تم یشونیمونگاه به دستش کردم که داشت  پ یه 
 یدادخودش که چطور با دقت کارشو انجام م

 گفتم  یتخودم اومدم و دستمال و از دستش چنگ زدم و با عصبان به

 ...خودم بل یستشالزم ن+

 تو اتاق یختنر یگاردباد یباز شد و کل یهووم نشده بود که در حرفم تم هنوز 

 یمر ب ینجااز ا یسر  یدبا ینبرشون دار ینزودباش_

 بلندمون کردن یگر   یو وحش یتبه سمتمونو با عصبان اومدن

 احمقا باز چتون شده یکنینم ی:چه غلط برسام

 یگهد یینبدو یاالاا..د یومدهبه تو ن یش:فضولجین

مشخص نبود ازش چشمامو و دستامو بستن  یچیکه ه  یاهپارچه س یه با
 ین...چقدر ادز یکار و کردن چون دائم داشت غر م  ینبرسامم هم یفکرکنم برا
 غرغروئه

  من واقعا حوصله بحث و غر زدن و نداشتم ولی

 یدیام یهکورسو  یدمکه شن  ییبا صدا یکشیدنگرفتن و با خودشون م  دستمو
 تو دلم روشن شد

تحت  ینجاا یدکن  یمو خودتون و تسل یرونب یایدب یدیم.دستورمسیپل_
 ینندار یو راه فرار یسهمحاصره پل
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و تقال کردم که ولم کنن برسامم شروع  یستادمم واصدا سرجا ینا باشنیدن 
  کردن  یدکرده بود به تهد

 شده بود یر فکرکنم باهاشون درگ یول یدیدمنم یزیچ بااینکه

  احمقارو ینا ین:خفشون کنجین

دهنم و  یگذاشتن جلو  یبعد از چندلحظه دوباره همون ماده دستمال و
 شدم یهوشب

 _کلیدانا#

و حس  یکردبودن م یسو تو سرش احساس خ یخوردم ینیشبه ب یبد بوی
  نداره یجالب یلیخ یتوضع یکردم

 بزور باز کرد انگار بهشون چسب خورده بود چشماشو

 از چه قراره یهد تا بفهمه قضتاربودش چندبار پلک ز  یلیخ دیدش

 یچداخلشم داغون بود و ه یتون بودش که انگار کج شده بود و ضع تویه
 خلش نبودبجز خودش دا یما یگهکس د

 افتاده بود رو دست راستش یصندل یه

 دراورد یرشبلندش کرد و دستشو از ز یکمبزور  یگشدست د با

 نشکسته یدادنشون م که  یخوردتکون م یشده بود و باد کرده بود ول کبود

منفجر  ینکهتصادف کرده باشه پس احتمال ا ینبا خودش فکر کرد اگه ماش 
 کرد بلند شه  یگرفت و سع  هم بشه هست دست سالمشو به پنجره
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 کج بود کنترلشو از دست داد و افتاد  ینمخواب رفته بود و ماش پاهاش 

 ...ینجاچه خبر بود ا لعنتی

به سمت در  یاره از جاش بلندشد به بدبخت ذره پاهاشو ماساژ داد و دوب یه
رفت و خواست بازش کنه که هرکار کرد بازنشدش انگار که از پشت قفل 

 ...شده بودش

 _کلینااد#

 به در و داد زد یدکوب  بامشت

 یستن ینجاااا یکس  یاهااا+

  یدکـمـک،کمکــم کنــ+

 یبه در ول یدشکه کنده شده بود و برداشت و کوب  ییها یاز صندل یکی
 انگار نه انگار یکردهرکار م

 کمـــک  یستن ینجاا یکس  یددکمــک کن+

 ینراه فرار از ا یهبود و نفساش تند شده بود فقط دنبال  یدهترس واقعا
 بود یلعنت  ینماش

و با کمکش به اون  یدکش  ینماش یها یوارهنگاه به پنجره دستشو به د با
 و نگاه کرد یرونرفت از پنجره ب ینت ماشسم

  تصادف کرده بود و االنم کج بودش یندرست بودش ماش حدسش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یشهقابل شکستن بود و چون تصادفم کرده بود رو ش یدکش  یشهبه ش دستی 
 که رو دستش افتاده بود برداشت  یرک بود صندلاز تپر 

بود که  شانس اورده یلیخ یول یکردم یتشو اذ یکرددرد م یلیخ دستش
 یکردم یکار چ یدنشکسته بود وگرنه معلوم نبود االن با

ضربه زد چندبار  یشهمحکم به ش یصندل یها یهعقب رفت و با پا چندقدم
 شکست یشهکار و کرد تا بالخره ش  ینا

و جلو رفت  یدشده بود کش ینکه وارد ماش  یتازه ا یاز هوا یقیعم سنف
 یها بودش ول یکالست یهنوز البه ال یکیکوچ  یها یشهش یکهمتاسفانه ت
 یرونکرد خودشو ب  یبود و سع یروننداشت سرشو از پنجره ب یخب چاره ا

 هل بده یرونبکشه و به سمت ب

 یاحساس کرد ول یقیبرخورد کرد و سوزش عم یشهش یهمچ دستش با  که
کج   ینپرت کرد چون ماش یننداد و خودشو به شدت به سمت زم یتاهم

 برخورد کرد ینبود با شدت به زم یادز ینتا زم یله کمشده بود و فاص

به خاطر  یدو رو شکمش حس کرد به شکمش نگاه کرد که د یزیچ سردی
 شد بود یدهبر  یشهبرخوردش با ش

 یییلعنت_

 یریزهم ینزم یرو ینشقطره قطره داره بنز  یدکه د  نگاه کرد و ینماش به

 دور کنه ینبلند شد و ناله کنان تالش کرد خودشو از ماش ینزم یرو از 

 بودش یچ  قضیه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 باهم از اونجا بروند یناقرار نبود با آو مگه 

 کجا بود االن؟  ینااو پس

 چرا دلبرقشنگش االن کنارش نبود؟ پس

 بود؟ده کر   یکار افتاد چ یصورت مظلوم جن یاد

که االن   ؟اوینایییناخودش دوستشو کشته بود؟بخاطر نجات او یبا دستا او
 !!!بر سرش امده بود ییکنارش نبود و معلوم نبود چه بال

 بود یدهمال یرهکثافت بهش دروغ گفته بود و سرش ش  یموریت اون

 یشپ ینابحث او یبود او وقت  ینابحث او یحرفشو باور کرده بود...ول چطور 
کر ف یخیجز ان دخترک سرد و  یز چ یچو به ه یکردکار نم  یگر عقلش د یامدم
 یکردنم

اخه  یکه بارها خوردش کرده بود و به او گفته بود دوستش ندارد ول  دختری
 یشد؟م یشحرفا حال ینمگر قلب سرکش کامران ا

  یخواستنفر را م یکفقط  اون

امده  سرشبر  ییاالن کجاست و چه بال یستدخترکش معلوم ن ینکها بافکر 
 یدششده و داد ک یو باهاش چه کارها که نکرده اند عصبان 

 یااااهـــهه خدا_

که حواسش را پرت کرد   ینمنفجر شدن ماش یداد او مصادف شد با صدا که
 یینپرت شد پا یبلند یهدقت نکرد و از  یشپا یو به جلو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدهفا یب  یبند کند و خودش را نگه دارد ول ییدستشو به جا یکردم سعی 
 یخون را رو یانسفت برخورد کرد و جر  یلیخ یز چ یهبود و اخر سرش با 
 سرخود احساس کرد

 کرد  زمزمه

 یناممنو ببخش او_

 سرخورد ییناز کنارچشمش به پا یاشک  قطره

 چشمانش بسته شدند و

 یحانه،مبینا:رنویسندگان

 کل  دانای

 .بزند یسر  یشرفته بود تا به باغ ها یشههم مانند

 .به کار کردبرداشت شروع و کلنگش را  بیل

 .باغش شد یاریلب گفت و مشغول آب یر ز خداروشکری

 .به گوشش خورد یاه و ناله ا یصدا ناگهان

 .یدرا ند یکس  یکرد ول  یتعجب به دور و بر نگاه  با

 .که نکند ارواح باشند  یدآن ترس یک 

 .آمد یمرد م یک اه و ناله  ینه ! صدا اما
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

افتاده بود نگاه  ینزم یرو ینکه خون  یمردبه  یدهرا دنبال کرد و ترس صدا 
 .کرد

 . تنه اش کامال لخت بود و تمام خون بود باال

از جوانان روستا  یهارا خبر کرد و به کمک بعض یههمسا یادداد و فر  با
 .روستا بردند یهمت کردند و مرد را به خانه کدخدا

آن مرد  یاتاق را برا یک پا به سن گذاشته و عاقل بود  یکه مرد  کدخدا
 . آماده کرد

 .جان مرد رفت یبدن ب  یدنروستا را خبر کردند و به د بطبی

و کار  یببه طب یجد یرو به کدخدا که با اخم ها ینهمعا یاز چند بعد
شانس اورده تا االن زندست ،  یلیشده بود کرد و گفت : خ یرهخ یبطب

 ینکهل ابهش حمله کرده باشن ... مث یووناکه ح  یدهنشون نم یزیوزخماش چ
! چند تا دارو براش یزاییچ ینهمچ یهکنجش کردن ش یازدنش  یلیخ

 .یادخدا که بهوش م ید، به ام ینو بهش بد ینکن  یهشهر ته ز نوشتم ا

 .تشکر کرد یبلب گفت و از طب یر ز یانشاّلل ا کدخدا

  جوون اومده ؟ ینسر ا ییچه بال یعنی:  یکردبا خود فکر م کدخدا

 .از اتاق خارج شدند یبانداخت و با طب یام نگاه رسب یقد و قامت رعنا به

**** 

 ینااو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکرد  یکار باهاش چ یگفتم : اشغال عوض  یغ تو چشام جمع شد و با ج اشک  
 ؟

اون باال باال  ییجا یهو گفت : فک کنم االن  یدکثافت سرخوش خند  تیموری
 .ها باشه ، نگران نباش جاش خوبه

 ؟: باال باال ها کجاست یدمشوک پرس با

رده ینیردوند و کالفه گفت :دختره خنگ گ  چشماشو  !مه

 .لحظه قلبم نزد یه برای

 !که مرده  یچ  ینی

 یو با داد گفتم : دار یموریبه جون ت یدمبهم دست داد و پر  یروان  حالت
 .یاونو بکش یتونی... نم یزنیبلوف م

منو از خودش جدا کرد و گفت : به جهنم ک باور  یحالت چندش وار به
 .بهت ثابتش کنم یدچرا با یبینیاونو نم یگه، تو که د یکنینم

 .شده بود یکهت یکهت قلبم

 .باورش کنم که مرده نمیتونستم

 . یاتاق معمول یهبردن تو  یدنمکش  یموریت یگاردایتا از باد دو

 .توالت داشت یز نبود ! تخت و م یاهن یاتاقکا مثل

تخت و  یرو یخش دار گفت : لباسا یبا صدا یکیشوندادن تو و  هلم
 ؟ یدیآماده باش فهم یگهساعت د یمبپوش تا ن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .به لباسا نگاه کردم یزار با 

 .یپیچیدتو گوشم م یمورینداشتم و مدام حرف ت یچیوه حوصله

 (اون باال باالهاست )

 .یسوختگذاشتم رو چشام که م  دستمو

 .داشتن یختنبه ر یعالقه خاص اشکام

 .که داخل اتاق بود  یکیرفتم داخل حموم کوچ و یدمکش  یقیعم نفس

دوش  یهنداره  یندورب ینکهکل حموم و مطمعن شدن از ا  یاز بررس بعد
 .یدممختصر گرفتم و لباسارو پوش

 .حوصله مخالفت نداشتم یچرا ول نمیدونم

 .انداختم یروح و خستم نگاه  یصورت ب  به

 .شده بود یدچشام گود رفته بود و رنگم سف زیر 

 . یدمصورتم کش یرو دستمو

شبه از عرش  یک .. داشتم نه برسام . یگرفته بود ، نه از کامران خبر   ضمغب
 .به فرش رسيده بودم

 .که خورد شد  ینهتو ا یدمشدستشور و برداشتم و محکم کوب یرو یعیما جا

 . حموم سر خوردم و نشستم یوار د کنار 

 ... یکردمفکر م یرمزانوهام گذاشتم و به سرنوشت ت یرو سرمو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 کل  دانای 

 . چشمانش را باز کرد ارام

 .خورد یمارستانب یدبه سقف سف چشمش

گفت :   یسیبه زبان انگل یسرش آمد و با خوشحال یباال پرستار 
 یهوشین؟چند وقته ب یدونین، م ینبه هوش اومد یـــی،بالخرهوا

 گفت : من کجام ؟  یجان  یهم زد و با ب را محکم به  یشبار پلک ها چند

 .ینبود ی؟ چرا اونهمه زخم یادم نیادتو یزی، چ یمارستانینب+ 

بلند شود که پرستار دکتر را صدا زد و دکتر دوباره  یشاز جا خواست
 .خواباندش

 .بود که به سرش خورده بود یحاصل ضربه ا ینو ا یکرددرد م سرش

... اون  یخوامم ینامو: من او را به سرش گرفت و با ناله گفت دستش
 .کجاست

 یاد؟م یادتون یزی، چ یاوردنن ینجاا یوگفت: همراه شما کس  دکتر 

 یکهرو باهم ول کنن ... اون مرت یناباز کرد و گفت : قرار بود من و او لب
 ... یموریت

سرش را کاله گذاشته بود و مجبورش کرده بود  یموریت ینکها یاداوری با
که   یتوجه به درد یبهش دست داد و ب  یوار یوانهرا بکشد حالت د یجن

 .اتاق را به هم زد و شکوند یلشد و تمام وساند بل یشداشت از جا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

، منه احمــق به حرفش کردم و  یکشمرو م یکه: من اون مرت یگفتداد م با 
 . مار هفت خطهه یهاون  یفهمیدمم یدرو کشتم ... با یجن

 یمثل جن یچکیوه یگهگفت : د  یهدفعه نشست کف اتاق و با گر  یک 
 یگهد ینا یاکجاست ... خدا  یستن هم که معلوم یناکنم ، او  یداپ یتونمنم

 .یبا من کرد یهچه کار

و داد گفت : آخه  یددکتر را چسب یقه اما یآرومش کند ول یخواستم دکتر 
 اروم باش یگیبهم م ی... چرا ه  یکشمم یمن چ  یدونیم یتوعه نفهم چ 

 . کامران را مهار کنند  کردندیم یها داخل اتاق آمدند و سع نگهبان

 . به دستش زد یارام بخش پرستار 

: به خدمات  یگفتکه م  یددکتر را شن یز ر یشدن بود که صدا یهوشب درحال
 .یهعصب یمار ب یه... اون  یدزنگ بزن یمارستانت

**** 

 یرد یشهو با خود زمزمه کرد : مگه م یداش کش یشانیبه پ یدست  سرهنگ
 .ازشون نباشه

گفت : دوتا   یبا سرعت به سمت سرهنگ آمد و با دستپاچگ  یروهااز ن یکی
 .پسر  یکیدختره و  یکی...  یمکرد  یداجنازه پ

 .شد که نشانش دادند یاتاقک اهن یند سرکار خانوم راه همراه چ سرهنگ

 .شدت درش را باز کرد و سمت دخترک رفت با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .اشنا بود یکم  برایش 

 .یهک  ینمکنار بب  ینکه کنارش بود گفت : موهاشو بزن  یسرکار به

 .کمرش خم شد  چهره راحله اش یدند با

 .یشدنم باورش

 .از دستش افتاد و به سمت دختر دردانه اش پرواز کرد یمشس بی

 . یدادرا آزار م یشگلو  بغض

از گوشه چشمش خارج  یاش فشرد و قطره اشک  ینهدخترکش را به س سر 
 .شد

 .یکردم ینیدلش سنگ یبزرگ رو دردی

 فرزندش را از دست داده بود ، تنها

 .که کامال سوخته بود صورتش جمع شد  ینگاه به جنازه ا با

 ؟ یهگفت: اون جنازه ک  یناراحت  با

 . باشه یجنازه سرگرد طاهر  یزنیمحدس م یسرهنگ ... ول یدونیمنم+ 

 .یدرا در گردن جنازه سوخته شده د یگردن سرگرد طاهر   پالک

 : لب گفت یر تاسف ز با

 !بود؟ یشده ا یننفر  یتچه مامور این

**** 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

پالک برسام دور که   یمکرد  یداجنازه سوخته پ یها م ، یخانوم طاهر +  
ما حدس  ینه ول یاداد برسامه  یصتشخ یشهگردنش بود ... متاسفانه نم

 ...که  یزنیمم

 .هق هق مادر برسام بلند شد صدای

 .که از دست داد  یآتش گرفته بود از جوان  دلش

 .اشتلب گفت : پسر دسته گلم پر پر شد... مثل پدرش مارو تنها گذ زیر 

 .یافتنم یبارانا تمام یصدا یب  یها گریه

دارن  یچ  ینا... ا یداداش یسالم برگرد ی: تو قول داد یگفتدلش م در 
 ؟ یدلت اومد من و مامانو تنها بزار ی، چطور یگنم

بلند شد و با تاسف گفت : منم مثل شما دخترمو از دست  یشاز جا سرهنگ
 یکشینم یچ  یفهممدادم ... م

 .خارج شدو از خانه تکون داد  سری

نکن ... با  یهمادرش را در آغوش گرفت و با بغض گفت : مامان گر بارانا
 یستدارم اون جنازه برسام ن ید... من ته دلم ام یشهدرست نم یزیچ یهگر 

 یگردهداد برم ، اون بهمون قول

 یگهبه اشک نشسته از ته دل گفت : بدون اون د یبرسام با چشمان  مادر 
 !؟ ریمایدووم ب یچجور

 ینااو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .  در حموم محکم وا شد و خورد به پهلوم یهوحال خودم بودم که  تو 

 .درد صورتم مچاله شد و از جام پاشدم از 

 .ینرو زمو پرتم کرد  یرونب یدمنو از حموم کش یگاردااز باد یکی

 .از جلو صورتم زدم و کنار با نفرت نگاهش کردم موهامو

 .یادا اقا بمرگ تبه ت ینجازد و گفت : هم پوزخندی

 .ینتو و آقاتون به درک واصل ش یدوارملب گفتم : ام زیر 

 ... حسابتو برسه یخادکه اقا خودش م  یفبهم کرد و گفت : ح نگاهی

 .نموند یباق  یحرف  یموریاومدن ت با

 .تعجب به حرفش فکر کردم با

 !به حسابت برسه؟ یخادکه خودش م  یچ  ینی

 .نسبت به قبل یذره بهتر شد هیگفت : حاال   ینگاه  یهبا  تیموری

 یزدم و گفتم : حاضرم صد سال حموم نرم ول یجام بلند شدم و پوزخند از 
 .به چشم تو خوشگل نشم

 . یستادم وازد و دوباره جلو یچرخ  یهشد و دورم  نزدیکم

 .یشیبعدا بهتر م یاکراه گفت : فعال که قابل قبول با

 .یکنار  یهاز تنش اورد و انداخت  کتشو

 ..بود یلقد بلند و خوش استا یشکم داشت ول یمک  یه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و من ناخوداگاه به عقب  یومدم یکتر کرواتشو شل کرد و قدم به قدم نزد  گره 
 .یرفتمم

 .توالت یز به م خوردم

 .یستن یراه فرار یگهلبخند  گفت : د با

 یمونیم ینجاا یند یولعنت یاون برگه ها یو دم گوشم گفت : تا وقت  

 .کنم  یداپ یزیچ یهوندم تا ت گردتوال یز م یرو دستمو

 ! خودشه اره

 .کردمیم ینقش باز یکم باید

 .یبیب یرسهدستت به اونا نم یچوقتلبخند  گفتم : تو ه با

 . حرکتم تعجب کرد از 

من االن  یدستم به اونا نرسه ... ول یدو گفت :شا یدبه موهام کش دستی
 ... !امشب ینگاه کنه ول یمرد یچبه ه یشهدارم که حاضر نم یکیو

 .زدم یشواه یالبه خ یدلم پوزخند تو

توالت بود و خورد کردم تو  یز م یکه رو  یوانیاوردم باال و محکم ل دستمو
 .سرش

 .سرش گرفت و رفت عقب به دستشو

 .رفته بود تو دستم یشهش یکهو چن ت یسوختدستم م کف
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

رنده  ینها یکهت یهتوالت و شکستم  ینهفرصت استفاده کردم و با دست ا از   به
 .تو دستم گرفتم

 طرف در که گرفتم و پرتم کرد دویدم

  یزدمو دست و پا م یکردمم تقال

 .نداشتم یخوب  یدبود و د یختهتو صورتم ر موهام

 .دست از تقال برداشتم یکدفعه

 .عرق کرده بودم یو بدجور یزدمنفس م نفس

خون  کرده بودم و تو گوشتم فرو رفته بود و  یمرو تو مشتم قا یشهش تیکه
 .یرفتازم م

 یگشمدستمو باال سرم قفل کرده بود و با دست د یدستش مچا یه با
 .موهامو از صورتم زد کنار

 .حکم فرو کردم تو شاهرگ گردنشباال اوردم و م دستمو

 .خاتمه دادم یهقض ینبه ا یشههم یبرا یکبار 

 .یزداز گردنش فواره م خون

 .شوک دستشو گذاشت رو گردنش با

 .یدادو داشت جون م یرفتون از گردنش مشار خبا ف همینطور 

 .اتاقو و خون گرفته بود کل
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .جام پاشدم و رفتم سمتش از  

وقتــت  یچبهت گفتم ، تو ه یه دم مرگ چ باش یادتپوزخند گفتم:...  با
  یچوقت... هیریبگ ینااز او یزیوچ یتونینم

 .کم کم بسته شد  چشماش

 .رفت یاهیس ارتفاعش چشام یدنطرف پنجره که با د رفتم

 .داشت یک کوچ  یچهدر یهحموم  یادمه

 .سمت حموم دویدم

 .اومد یسپل یر اژ یرو باز کردم صدا یچهدر در تا

 . رو باز کردم یچهدر در 

 .تنگ نبود یادیرفتن از توش ز برای

 ینفس یپشت بوم ساختمون کنار یدنکه با د  یینشانداختم به پا نگاهی
 .راحت شدم

بود از  یپام و با هر زور و بدبخت  یر اشتم زحموم و گذ یآشغال تو سطل
 .یرونرفتم ب یچهدر

 .پام درد گرفت یکمرو پشت بوم که  پریدم

 .تموم کرده یموری: سرهنگ ت یگفتم یرانیکه به ا  یومدم یسپل صدای

 .یدمکردم که به راه پله هاش رس  یپشت بوم ساختمون و ط  کل
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .نداشتم و پاهام زخم شده بود کفش 

 .کردم  یهارو ط تند پله  تند

 یمدو هزار یکردنصحبت م یمردم که عرب  یدنو با د یرونکوچه اومدم ب  از 
 .هستم یکشور عراق   یه یجا افتاد که تو

 میدب  یدماشنا فهم یمکانا ینا یدند با

 .بلد بودم یز که قبال داشتم چند تا چ  یکار  یبرا خوبه

 یو دست شدم  یدهاز پشت کش یهوکه   یکردمم یط  یابونارودوون خ دوون
 .دور دهنم قرار گرفت

 .نداشت یدهفا یکردم به تقال ول  شروع

کله گنده عرب ترس برم   یخایاز ش یکی یدنون که با د یه یشدم تو پرت
 ... داشت با خودم گفتم:  از چاله دراومدم افتادم تو چاه

 کل  دانای

 .یکردنشسته بود و فکر م یزشم پشت

 .یردرا بگ یرد طاهر هرجور که شده انتقام دخترش و سرگ باید

کسب مجوز   یرا برداشت و عازم اداره برا یموریپرونده ت یمتصم یه طی
 .شد

**** 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 دست ؟اما یهمه چ +  

 . بله قربان -

 ییخطا ینداخل ، حواستون جمع باشه کوچکتر  یریمبا شمارش من م+ 
 .به باد بره یکبارهو زحمت  یهمه دوندگ  ینا یشهباعث م

 . لحظه بود ینبود که منتظر ا یهفته اه س یبا، تقر  یزدشور م دلش

 .قاتل دخترش و برسام که مانند پسرش بود دستگیری

 .خود بود یتمعکوس داده شد و هرکس درحال انجام مامور شمارش

: سرهنگ ،  یگفتبلند شد که م یسرگرد محب یرا درآورد وصدا یمشس بی
 . تموم کرده یموریت

 االن ؟ ییکجا+  

 .یشمطبقه ش -

 یخوردرا گرفته بودند ، به دردشان م یموریت یها یگارداداز بتا  چند
 .یاوردندب یر گ  یاطالعات مهم یتوانستندم

 .شد یشمطبقه ش راهی

خون درکنارش راه افتاده بود با اخم به  یکه حمام  یموریجنازه ت یدند با
 .دور و بر نگاه کرد

 ! یشهخورد شده ش یها تیکه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .شده بود یدهدم در کشتوالت تا  یز م یخون که از جلو رد 

 .باز حمام ر د

 ؟ ینگفت :، حموم و گشت  یطرف حمام رفت و رو به سرگرد محب یآرام به

که   یشمپاره دخترونه و بق یکهلباس ت یهجز  یمنکرد یداپ یزیچ یاره ول+ 
 .خودتون یبینینم

 .در حمام نگاه کرد ینهشکسته ا یها یکهتکون داد و به ت سری

 .به حموم رفته بود یکی یداکه جد  یدادم ینشامپو خبر از ا بوی

 یقتحق یمت یهببرنش ،  یانب ینبه سرگرد گفت : به آمبوالنس زنگ بزن رو
 .یبررس یبرا ینجاا ینهم بزار

 .رو بکشه یموریت یتونستهم یگفت : بنظرتون ک   یبا کنجکاو سرگرد

 باشه جز اون یتونهم یو نگاه کرد و گفت : کار ک  یروناز پنجره ب سرهنگ
 ! یانسکلور   ینادختره ، او

**** 

 ینااو#

 یخوایم ینوا یدر بر  یتونست  یموری، از دست اون ت یناکندست او  کلکت
 !ی؟کن  یکار چ

منو  یچ  ی، برا یندار یکار : با من چ یدمپرس یبه زبون عرب  جسورانه
 .ینگرفت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

گفت : ساکت شو ، خودت بعد   یتبود با عصبان یکه مرد و نسبتا چاق   شیخ 
 .یفهمیم

 ؟ یممن ک یدونیبا حرص گفتم : تو اصال م بارهود

درست  یزدپرسه م یابونکه داشت تو خ  یدختر فرار یهزد و گفت:  پوزخندی
 ؟ یگمم

 . قفل شد دندونام

 .یشناختممرد و م ینا من

 .کنسل شد  یبود باهاش معامله انجام بدم ول قرار 

 .ازش بود یمختصر  یحاتعکسشو و توض فقط

 .شدم یرهخ ونیر اخم به منظره ب با

 .برسام تنگ شده بود یبرا دلم

 .ینمشبب یگهد یبار فقط  یخواستمگرفته بود ، م  قلبم

 کرده ؟  یستشسر به ن یموریاالن کجاست ؟ نکنه واقعا ت یعنی

 . گلومو گرفت  بغض

 یلیخ یلیاز من دوره ... خ یلیخ یاون زندست ول یگهته دلم م یزیچ یه نه
 ! دور 

 .یرونب یدنمنو کش یارینشب یگفتکه م  یخش یاصد با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یخسمت عمارت ش یدادنم هلم 

 .گفت خوب بود  یشهم یباتقر  عمارتش

 یکردندختر  که به عنوان خدمتکار داشتن کار م یکل  یدنکه با د  یمشد وارد
 .تعجب کردم

 یخواست؟م یخدمتکار یاون دخترارو برا  یعنی

 .چرخوندم و به همشون نگاه کردم چشم

 ! خوشگل تر  یکیاز  یکی

به عنوان  یدبا ینجاگفت : ا  یلبخند خاص یهو با  یستادرو به روم وا شیخ
،  یمجان  یپرسه زدنه نه ؟ غذا یابون! حداقل بهتر از تو خ یخدمتکار کار کن

  خواب گرم و راحت یجا

 ! یممن ک یدونستزدم ، مردک نم پوزخندی

ب و واخ یداشتم ، بعد جا یگهکشور د  ید تا از عمارتاشو تو کلص اندازه
 ! یکشهبه رخم م یمفت  یغذا

رخمو نگاه کرد و گفت : تو خاص تر از  یمگرفت و صورتمو کج کرد و ن  چونمو
 .یشیم یم، خدمتکار خصوص یا یهبق

 یهتو اتاقش  ینششد و گفت : بنداز یتشر دستشو پس زدم که عصبان  با
 ... رو براش مشخص کنه یزاییچ

 یناآو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ابرش فقط مردک رو اعصبا مشت بکوبم تو س یخواستم دلم 

که بهش زدم   یبدونم با اون ضربه ا یخواستمم یموریفکرم رفت سمت ت 
نه؟ از کامرانم که خبر  یاگرفتنش   یسازنده مونده؟اگه زندست پل یامردست 

بچها  یمونهف فقط ممرده اوو یازندست  یستنداشتم و برسامم که معلوم ن
 یرمباهاشون تماس بگ یدبا یچطور یدونمکه نم

 از دختراش اومدن و بازومو گرفتن و بلندن کردن که هلشون دادم دوتا

  خودم بلدم راه برم_

 که اشاره کرده بود رفتم  یرفتم و به سمت اتاق  یخبه ش یچشم غره ا بعدم

 یرسیدق خودم نمبود قطعا به اتا یدکه ست بنفش و سف  یاتاق معمول یه
 خب قابل تحمل بودش یول

 تخت نشستن یهاومدن تو اتاق و رودوتا دخترم باهام  اون

 یخدمتکار یبرا ینکها یهبجا یشتر جالب نبود انگار ب یادتنشون ز لباسای
 ... اومدن یا یگهد یزایهچ یاومده باشن برا

 شماها؟ یستینخدمتکار ن یه؟مگهتنتون چ یلباسا یهقض+

 داشت جواب داد یجذاب  یتونیز یکه بلوند بود و چشما  یکیشون

  مشکل داره یخچون ش یپوشنلباس م ریطوینهمه هم ینجاا_

 !یشناسممن تورو م_

 سرخوردش یو چشم عسل یاز دختر بور به دخترک مو مشک  نگاهم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یشناسه؟کجا منو م  از  

 ازش بپرسم که در باز شد خواستم

داشت و  یرو فرم یلیخ یکلاونم ه یساله وارد اتاق شد ول50یبازن تقر  یه
 بودش یهتر از بق یدهسبتا پوشلباساش ن یبود ول یشصورتش غرق ارا

  یمشب مهمون دار ینکن  یهکمک بق  یرونب ینبر  ینپاش_

 یروناون دوتا دختر بلندشدن و رفتن ب یحرف  یچه بی

 !!!یهچ یشناسهمنو م کهینباشه از اون دختره حتما بپرسم منظورش از ا یادم

بهت  یدبا یول یخوشگلم هست  یم،هومـمدار یدکه دختر جد  یبینمخب م_
 ینهست و اومده....احد گفت بهت بگم قوان ینجار از توهم اخوشگل ت بگم

 یهچ ینجاکار تو ا

من  ینجااقا احدتون منو بزور اورده ا یدوزینو م یبرینخودتون م یچرا برا+
 یشناسین؟کار بکنم شماها اصال منو م  یخوامنم

ازت خوشش اومده حاال  یعنی ینجااوردنت ا یکم حرف بزن باشه؟وقت _
معروف  یتیسلبر یه  یا یسباش شاهزاده خانوم انگل یمهرک یخوایم

 خودتو به زحمت ننداز یپس الک  یستبراش مهم ن یممطمعن باش ذره ا

 م نگاه کردمبه اطراف یتو گوشتم فرو کردم و عصب ناخونامو

دختر  یه؟نکنهچ یهمه زخم برا ینتو چرا انقدر سر و وضعت داغونه ا ینمبب_
 ی؟فرار
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یبهتر شده بودن همون روز یلیم زخمام هنوز خبهش زد تو دلم پوزخندی 
و زخمامو درمون  یادگفت دکتر ب  یموریکه برسام و بردن و منم بردن خونه ت

  اشغال یکهبرسه مرت یشکنه که بعد به کثافت کار

 یرفتار کن ینطوریا یبخوا ینجاتو فکر ا یریهمش م ییکجا  ینجاا ینبش_
 ...از من گفتن بود یادباال بتا جونت  یاهتو اتاق س یفرستنتم

 یگه؟د یهچ یاهاتاق س+

 یناآو#

دل  یخاز ش ینجاا یچکسه ینبب یهچ یاهاتاق س یفهمیم یکه کار کن  ینجاا_
که خوردنو   ییتا رد کتکا یذره به بدنشون نگاه کن یه یهنداره کاف یخوش

  ینیبب

 اروم تر ادامه دادش و

از دستوراتش چون از  یکنن یچیو سرپ یادم باش یکنمم یحتبه توهم نص_
بخواد بهش نه  یجور جنون گرفته که هرک  یهاون اتفاق براش افتاده  یوقت 

  شیگاردادست باد یدشوقتام م یبعض یزنشبگه رو در حد مرگ م

بود  یجه منجالب  یگهد ینا یزدتو هم گره خورده بود و سرم نبض م ابروهام
 ینت لع یکابوسا  ینا یشهتوش افتاده بودم چرا تموم نم

 !یهچ ینخب،قوان+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خدمتکار مخصوص  ی،چونباش یدار ب یدبا7صب راس ساعت ینکهاول ا_  
اون روز  ینکهو حمام و لباساشو نسبت به ا یصبحانش و ببر  یدبا یخیش

 یبره و اماده کن یخوادکجا م

براش ناهار درست  یایکه رفت بعد جمع و جور کردن اتاقش م  شیخم
 یکنیم

 دا؟یدخکه خوبه به ام  یتاشپز _

 خودم غذا درست نکردم یچوقتمن ه ی؟ولیاشپز +

  زنه پوکر شدش قیافه

اماده کن چون رو غذاهاش  یاهاتاق س یپس از االن خودتو برا_
بعدش  یکنیمهفته اول و با بچها کمکت م یهخب حاال  یحساسه...ول

 نداره یبه ما ربط  یگهد یوفتیراه ب یدخودت با

شم با توعه ردن و اوردن و شستنناهارش باتوعه و ب یگفتمداشتم م خب
 یو اتاقشم برا یکنیدوباره حموم و اماده م یریشام قبل خوابم م ینطور وهم

فقط  یستن یراییتو پذ یفهداره وظ یکه مهمون   یکنی،وقتاییمخواب اماده م
 یبراش انجام بد یخوادوهرکار که م یستیکنارش وا  یدبا

 یبجز چشمم کلمه  کنن یچیعنوان ازش سرپ یچبه ه یکنمم یددارم تاک_
  سر و وضعت مرتب و باشه یشمو هم یادازت در نم یگهد

و فکرم داشتم عمارتشونو با خودشون سرد بهش زل زده بودمو و ت خیلی
 یزدمم یشات
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یناز ا یدبا یرمکنم که با بچه ها تماس بگ  یداپ یراه  یه یدشده با هرجور  
 یرونقبرستون خونه برم ب

احد  یخرو زخمات پماد بزنم ردشون نمونه ش رهذ یهتا  ینجاا یناالن بش_
 یادخوشش نم

 کردم  زمزمه

  یادبه درک که خوشش نم+

 یه؟اسم توچ یبممن اد یراست _ 

 یناآو_

 نشوند یصندل یهتکون داد و دستمو گرفت و رو سری

دراورد باهاش زخمامو چرب کردش بعدم صورتمو اسالح  یتو کشو پماد از 
 کرد  یشمکمم ارا  یهب کرد کرد و موهامو شونه زد و مرت

حنانه که خدمتکار  یشپ یایامشب م یشهاز فردا شروع م یتکار اصل_
 یوهمه چ یریبگ یاداقا بوده تا ازش  یشخص

شده االن صداش  یر د یبه اندازه کاف  یرونب یاب یلباس مرتب بپوش سر _
 باز یاددرم

 یدبا یدستمو گذاشتم رو سرمو محکم فشار دادم چه غلط  یرونرفت ب وقتی
 بکنم االن؟

 !!یافتاده رو دور نحس یمزندگ انگار 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یداهمکاراش پ یدبراش افتاده...شا یچه اتفاق  یعنیدم.....برسام افتا یاد 
 کشته باشتش  یموریت یدمرفته باشه.شا یرانکرده باشنش و به ا

 یلعنتــ اخخ

  باز شد همون دختر  سرشو اورد تو در 

 کم کم  یشهمداره غرغراش شروع  یخش یگهزود باش د_

 گفتم  یگرفته ا  باصدای

 االن یامم+

 پر شد از ترحم نگاهش

از  یرونحداقل از ب یطشمطمعن باش مح ینجابه ا یکنیکم کم عادت م_
  بهتره یلیخ ینجاا

 و در بست یرونرفت ب یگمنم یزیچ یدنگاهش کردم اونم که د فقط

 ...جام بلندشدمو در کمد و باز کردم  موهامو چنگ زدم از 

 

 ینااو#

 .نبود که نبود یلباس بهتر گشتم ول یه دنبال

 .بدتر  یکیاز  یکی

 .بهش انداختم ینگاه  یهو  یرونب یدمکش  یکیشو یلیم یب  با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .تر بود ینسنگ یکردمبنفش بود و بنظرم اگ تنم نم رنگش 

 .یدممن پوش یهچ ین: آخه ا یدمکردم و نال  ینهبه خودم تو ا ینگاه  یزار با

 .نشه یدهد یادکه ز  اسملب یجلو یختمر موهامو

 . به خودم کردم ینگاه  بازم

 .نکرد فرقی

 .یدمکش  یتو موهام فرو کردم و کالفه پوف  دستمو

دختر  یکنیاومد داخل اتاق و گفت : مگه عروس اماده م یتبا عصبان ادیبه
 .ینتتزودتر بب یخوادم یهعصبان یلیخ یخ... ش

 .بازه یلیـیلباسه خ ینگفتم : ا  یزار با

 !یادلباسم کنار زد و گفت : اقا بدش م ید جلوم و موهام و از جلووما ادیبه

 !؟ یگهچه وضعشه د ینتعجب گفتم : ا با

نکن ... به  یبلبل زبون  یخش یذره سر و وضعمو مرتب کرد و گفت : برا یه
 .و کبودت کنه یاهشه تا س یازت عصبان  یکم یهحرفش گوش کن ، فقط کاف

 کبود بشه؟که بخواد    یستبدنت ن یف: ح بهم انداخت و ادامه داد نگاهی

نداشتم تا تن به  یناروا یشدم و گفتم : کاشک  یرهچندش به بدنم خ با
 .ندم یذلت و خوار ینهمچ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

نکن دختر ... از شانس  یدستشو پشت کمرم نشوند و گفت : ناشکر  دستی 
 !یو خدمتکار یکننباهات نم یگهخوبته که کار د

 ؟ ینجاناز و نعمت پرت شدم ا ینکنم از تو ی؟! ناشکر  ناشکری

 . بود یدهتمرگ یمبل یه یرو یخکه ش  یمرفت یینپا یبهاد با

تا بناگوش باز شد و شروع کرد به  یششزد و ن یمن چشماش برق  یدند با
 .مرحبا مرحبا گفتن

 .از بازوم گرفت یشگونیو یبهگفتم که اد  یچندش یکهلب مرت زیر 

 .شده بودن یرههمه بهم خ یکردمم حس

 .رم انقدر معذب نبودممع تو

 .داد دستم یدنیو نوش یوهپر م ینیس یهمنو برد تو آشپزخونه و  ادیبه

 .یشکنههر ان دستام م یکردمبود که حس م ینسنگ انقدر 

 .یخش یجا یبردمرو م ینیدقت داشتم س با

 یکردم ینتحس یکه ه   یخچندش وار ش یبود و صدا ینیحواسم به س تمام
 .منو

پرت  ینیس یاتکرد و با تموم محتو  یر که پام گ  دشیچ یدونمدفعه نم یک 
 .ینزم یشدم رو

 احمقیدست و پاچلفت  یدختره_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .با شالق افتاده بود به جونم یخش یامبه خودم ب تا 

 .یکردمبدنم حس م یهاتمام سلول یو تو درد

د و که داد بازومو گرفت و بلندم کر   یکیرک یاز چند ضربه که زد و فوشا بعد
 .وشممحکم زد تو گ

 .یکردمخون و تو دهنم حس م شوری

که دوباره بشم همون   یبه حال روز یعقب و گفتم : وا یدمکش  خودمو
 ... که  یارماز تو درب ی... پدر یقبل ینایاو

 .حرفم قطع شد یشضربه بعد با

از دستش  کارییچو ه یکردبود و با ترحم نگاهم م یستادهوا یکنار  یه ادیبه
 .دیومبرنم

 .یومدرشون بدم مم داترح ینگاها از 

 !یاریکه پدر من و درب  یباش یگفت :مگه تو ک   یتبا حرص و عصبان شیخ

 .یزدو محکم با شالق منو م یگفتم یخواستدلش م هرچی

با  یبهکرد دست از سرم برداشت و رو به اد  یخوب عقدشو خال وقتی
 یگه... چند روز د یدیم یمشچند روز و خووب تعل ینگفت : ا  یتعصبان
اتاق  یندازمدخترو م ینهم تورو هم ا ینمبب ییخطا یناگه همچ یادم ینآبد
 .یادتا جونتون درب یاهس

 . تکون داد یبا ترس سر  ادیبه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یهشده بود و همون  ینو مال ینتو تنم نمونده بود ... تموم بدنم خون جونی 
 .اطر ضربات شالق پاره پاره شده بودکه تنم بود بخ  یمذره لباس

 یندختر ... هم یبود کرد یچه کار ینو گفت : ا مو گرفتبازوها یر ز ادیبه
 .یخراب کرد یوهمه چ یروز اول

 .جوابشو بدم نمیتونستم

 .یومدن یرون، اخ از دهنت ب یهست  یلب گفت : دختر سرسخت  یر ز ادیب

 .تادم حمومبرد تو اتاقم و لباس برام آماده کرد و فرس منو

 .دوش حموم نشستم زیر 

 تحمل داشته باشه ؟ ونستتیدختر چقدر م یه مگه

 .تو قلبم یزدخنجر م یشههم یزیچ یه

 ! یهمه بدبخت  ینبرسام ... نبوده کامران ... ا نبوده

 .یروناز کنار چشمم بزنه ب یشد که قطره اشک  یلیدل یناا همه

 ! بود تا هق هقم بره باال یقطره کاف  یه فقط

 ... ونیر ب یختمر یکشبههمه سال و  ینا یها یزجر و بدبخت  تموم

 کل  دانای

 ... هم مثل هرشب تب تمام بدنش را در بر گرفته بود باز 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

نشسته بود و با  یدانستاسمش را نم یکه حت   یسر جوان  یخدا باال کد 
 .یکردجوان م یندر کم کردن تب ا ی)همسرش( سع یب  یکمک گل ب 

 ینسر ا ییچه بال یستقشنگش گفت : معلوم ن یبا لهجه شمال یب  یب  گل
 . یگهم یونو هذ یسوزهره تو تب م، هر شب دا جوون اوردن

 .یادقراره به هوش ب یلب گفت : پس ک  یر خدا ز کد

لب گفت و بلند شد تا  یر ز یتکان داد و خداروشکر  یبا تاسف سر  یب  یب  گل
 .دوباره تشت اب راه از اب سرد پر کند

 . کرده بودند  یزانآو یلوییچندصد ک یبر چشمانش وزنه ها انگار 

 .مانش را نداشتردن چشباز ک نای

از  یچشمانش را باز کند و خبر  یکردم یکه داشت سع  یتمام زور با
 .یردمحبوبش بگ

 .اتاقک افتاد یاهگلچشمانش را باز کرد و چشمش به سقف ک آرام

 .اش کلمه اب را به زبان آورد یدهخشک یلب ها ینب از 

 یعاسر جوان  یصدا یدنبه دست مشغول دعا بود با شن یحخدا که تسب کد
 .یاوردبرسام ب یاب خنک برا یوانیرا صدا زد تا ل یب  یگل ب 

چند وقته  یدونیباال سر برسام نشست و گفت : م یبا خوشحال کدخدا
 ! ی؟ چه عجب بالخره بلند شد جوون یهوشیب

 . چشمش را به کد خدا دوخت برسام
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ؟: من کجام  یدو اشنا نبودن مکان زمزمه وار پرس یتموقع یز از انال بعد 

ذره استراحت کن حالت که بهتر  یه...  یار خدا گفت : به خودت فشار ن کد
 .یکنیمم یفرو برات تعر  یشد همه چ 

 یشد یدار وارد اتاقک شد و گفت : بالخره ب یاب  یوانبا ل یمهسراس یب  یب  گل
 ( پسر  یعنی یبه زبان شمال یکاجان ؟ )ر یکار

و آب و بده  یوانون ل، ا یستبه هوش ن یادگفت : فکر کنم هنوز ز  کدخدا
 .جان یب  یگل ب 

 یجرعه ا ینکرد و برسام با نوش  یک اب را به دهان برسام نزد یوانخدا ل کد
 .داز آن آب تمام تنش به حال آم

 . شد یهوشدوباره ب یحرف  یچبدون گفتن ه یادز یکوفتگ   از 

**** 

 .یشنیداز اطرافش م ینامفهوم صداهای

 .یشهتر مم کم حالش بهپس ، داره ک یه: خب نشونه خوب دکتر 

رفت طرفش و  ییرا باز کرد که دکتر با خوش رو یشپلک ها یارام ال برسام
 یاد؟م یادت یزیگفت : جوون چ

لب و گفت و  یر ز یبله تکان داد که دکتر خداروشکر  ینبه مع یسر  برسام
 ؟ یحرف بزن  یتونیادامه داد: م

 .کرد بلند شود  یلب گفت و سع یر ز یبله ا برسام
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خشک شده بودند ، عالوه  یشبود و استخوان ها یدهماه تمام خواب ک ی اما 
 .یشدندکه خورده بود مانع از بلند شدنش م  یبر آن ان همه کتک 

 .نشسته باشد یمهخدا بالشتش را درست کرد و به برسام کمک کرد تا ن کد

 .برسام اتاق را پر کرده بود یاه و ناله ها صدای

 کجاست ؟  ینااو لب گفت : من کجام ؟ یر ز برسام

 .نبود پسرم یا یگه؟ همراه تو کس د یناخدا با تعجب گفت : او کد

 .یزددر چشمان برسام موج م غم

 کجاست ؟  ینجاو گفت : ا یدکش  اهی

 .پسرم یالنهگ  یاز روستاها یکیخدا گفت :  کد

 .به دست آتل بسته اش انداخت ینگاه  یمن برسام

 ین؟کرد  یدالب گفت : منو کجا پ زیر 

تو  پسرم ، ینمکرده بود ... بگو بب  یداتروستا اطراف باغش پ یاز اهال ییک + 
 ؟ یاطراف  ین؟ مال هم یهست  یک 

نه تکون داد و با درد گفت : من ... سرگرد برسام  یبه معنا یسر  برسام
به اسم  یمدختر  یهروز افتادم . دنبال  ینبه ا یتمامور یه ی، برا یمطاهر 

 یدینش؟نده ، ندتا قد بل... نسب یه، دختر خوشگل ینااو

نه تکان داد و  یبه معنا یبود سر  یدهکه شن  ییبا تعجب از حرفا کدخدا
 .نکردن یداپ یوگفت : به جز شما کس
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ؟ ینتلفن دار - 

اومده بود ستون  یشکه چند روز پ  یلیمتاسفانه نه پسرم ... بخاطر س+ 
 .یمبرق افتادن و مخابرات ندار یها

 ؟ یهوشمچند وقته ب -

 . ماهه یک  یبار تق+ 

اومده  ینابه سر او یاالن چ  عنییگفت و با خودش فکر کرد :   ییوا یکالفگ   با
 ؟

 .ازش نداشت یخبر  هیچ

خبر نداشتن از دختر  یگر بدش و از طرف د یجسمان  یتطرف وضع یک  از 
 . مورد عالقه اش

 ! سرش اوردن هم به کنار  ییچه بال ینکهکردن به ا  فکر 

کنار کد خدا نشست و به کد خدا گفت   ییوار د یگل با دمنوش ها  یب  بی
 .بخوره ، براش خوبهبهش بده  ینارو:ا

 .حالش بهتر شد یبااز دمنوش ها تقر یبا خوردن کم برسام

 .راه برود یکمک کد خدا توانست کم  با

گود   یچشمانش هم کم یینو به صورت زرد رنگش که پا یستادا ینهآ  جلوی
 .افتاده بود نگاه کرد

 ! هم نامرتب یشبلند شده بود و موها یشها یشر ته
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .تنش بود خوب نشده بودند یکه از شکنجه رو  ییزخم ها هنوز  

در دلش داشت ! خبر نداشتن از مادر و خواهرش و خبر نداشتن از  یبزرگ  غم
 .ینااو

 ! یکردها حالش را بدتر و بدتر م ینا همه

 برسام#

 یک یرمردق گفته پموند طب ینجاا ینطور که هم  یشهکنم نم  یفکر  یه باید
از  یوا یچارماز مامان ب یازم نداره وا یخبر  یچکسو ه یهوشمماهه من ب

با خودشون کردن  ییو چه فکرا یدنکش  یاچ یستقشنگم که معلوم ن یبارانا
و بدم  مو بد یمکنم تا بهشون خبر سالمت  یداپ یزیچ یه یاراه تماس  یه یدبا
 دنبالم یانب

 یرمردگفتمپ روبه

 یران؟اومدم به ا یمن چجور ونیندیاقاشما نم+

 تو؟ یباباجان؟مگه کجا بود یچ _

 یتمهمون مامور یبرا یچیه+

 یاسم صدام کن ینبه ا یتونیکدخدا توهم م  یگنم ینجااوال که به من ا_

 به خانوم کنارش زد و گفت اشاره

 خانوم یب  یخانومم هستن،گل ب  یشونما_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

درد نکنه لطف ا دستتون بگم واقع یدو با ییتونخوشبختم از اشنا یلیخ+ 
 یکنمهرطور که شده جبران م ینر حقم کردد یبزرگ  یلیخ

 ما یمنکرد یجان کار یکار یهچه حرف ین:ایب  یب  گل

 زدم و با خودم فکر کردم یب  یبه گل ب  لبخندی

 بدونه اخه یخوادبنده خدا از کجا م این

ود که همون ب یدشا یدونستمبرده بودنمونم نم یموریکه ت  ییاونجا درواقع
همون  یشهم یکرد؟پسنم یزندگ  یراندش امگه اون خو یعنیورده بودمون ا

 یناماو یعنی!پس اگه منو اورده باشن یران؟جا که گرفتمون اورده باشمون ا
  ینجاست؟اووفهم

پاهامم خشک شده بود و قشنگ  یجوراییو  یکردبدنم درد م هنوزم
 مثل قبل باشم یتونستمنم

تا  یاوردم یزیدائم برام چ یمب یبودم و گل ب  هیدشب تو رخت خواب خواب تا
با  یبرات معجزه شده خداروشاکر باش چون از مرگ برگشت  یگفتبخورم م
به بهوش اومدنت  یادیز یدما دکتر گفت ام یکه تو داشت   یتیاون وضع

که   ییدوست داشته پس تاجا یلیمگر خدا معجزه کند که انگار خ یستن
 کمه  یبکنشکرخدا کن که هرچقدرم  ین یتوم

قشنگ  یو قشنگ بود با اون لهجه  ینوست داشتم دلنشو د حرفاش
و به حرف زدناش  ینیفقط بش یخواستدلت م یکردکه صحبت م  یشمشمال

 یگوش بد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یبا کدخدا صحبت کنم ازش راه حل بخوام به اندازه کاف  یدحتما با فردا 
تر  یع نبودنم االن که بهوش اومدم هرچه سر  یدهطول کش یهوشیمبخاطر ب

 کنم  یکار  یک اقدام به  یدبا

برام پلو گوشت درست کرده بودند و مجبورم کردن تا دونه اخرش و  شب
بخورم بعد از خوردن شام کدخدا اومد و جام و درست کرد و قرصامم داد و 

 یدخوردم و رفت خواب

 یانگار اون صحنه ها همش جلو یبردخوابم نم یکردمخب من هرکار م ولی
 یوفتهداره اتفاق م یتر هنوزم همونجام و تو واقعانگاکه   یچشم بود طور

و  یکننانگار زخمام دوباره سرباز م یوفتمم یلعنت  یاون شکنجه ها یاد یوقت 
 کرده بودن  یناکه با او  ییو اون کارا یسوزنم

 ...بوسمون

 یداخه از کجا با یدونستممزخرف و م یقدر همون لحظه ها یشتر ب کاش
 یتونمنم یازش خبر  یگهباهامون بکنن و د وریینجا یخوانم یفهمیدمم
 بفهمم که کجاست یتونمو نم یرمبگ

راجبشون بپرسم  یدخانوادم بعدم از سرهنگ با یشبرگردم پ یداز همه با اول
 ...گرفته باشن  ینارواو یدمشا

  یشهبا برگشتنم درست م یچ  همه

 .... نبود یتو سرم بود و از خوابم خبر  یالفکر و خ ینطور هم تاصبح

 (*ی)آصف ینا،ریحانهقلم:مببه*
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 برسام# 

 یزنهداره در اتاق و م یکی یدمصبح بود که د5ساعتای

 ییدبله،بفرما+

 تعجب کردم یکمکدخدا تو اتاق   بااومدن

 شده؟ یزیچ+

بهت بگم که  یامگفتم ب  ینه ول یا یخونیم یدونستمباباجان،نماز صبحه نم_
 و قضا نشه نمازت یبخون  یاگه دوست داشت 

چندوقته که نمازامو نخوندم غم دلم و گرفت  ینکهاوردن نماز و ا یادبه  با
بالهام به خاطر  ینا یدشا یتمامور ینچقدر از خدا دور شده بودم به خاطر ا

خدارو  یلعنت  یتمامور یهبخاطر  ینکهکه به سرم اومدن ا  یامهفکر  یب  ینهم
 ...اشته بودمکنار گذ  یوفراموش کرده بودم و همه چ

 ببخشه خدامنو

تا برم وضو  یدکمکم کن  یشهفقط اگه م ینممنون که بهم خبرداد یلیخ+
 یرمبگ

 کدخدا اومد  یحرف و که زدم لبخند رو لبا این

 باشه باباجان،چرا نشه_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و باکمکش وضو گرفتم و  یرونجلو بهم کمک کرد بلندشم بعدم بردم ب اومد 
 یرون یلیچون هنوز پاهام خ خوندن نمازم ینشستم برا یصندل یهرو

 و خم و راست شدن یستادنوا ینداشتن برا

بعد از  یومدنم یینناخوداگاه قطرات اشک از چشمام پا یخوندمکه م  نمازمو
کردم و از خدا   یهتموم شدن نمازم سرم و رو مهر گذاشتم و از ته دلم گر 
  خواستم تا گناهامو ببخشه و راه درست بهم نشون بده

تو  یاوقات ول یگاه   یکنمراموش مو تورو ف یستمن یکه من بنده خوب   میدونم
  اشتباه و نرم یراه ها ینا یگهمنو ببخش و بهم کمک کن که د

خدا  یهوامو داشت  یطیتو هر شرا یشهتو هم یگهگل درست م  یب  یب  و
عذاب و درد  یلیخ ینخواست  یچوقتازت دور شم ه یلیخ یشت نذا یچوقته

که   یسالمت  یبراهرچندم ازت تشکر کنم  یو کنارم یباهام یشهبکشم تو هم
 یکنمممنونم ازت تمام تالشمو م یلیخب خ یکمه ول  یدیدوباره بهم بخش

خالص  یلعنت  یدو راه  ینباشم برات...لطفا کمکم کن تا از ا خوبیکه بنده 
 .بشم

 یلرزیدنکردنم م  یههام از شدت گر  شونه

درد  یحرف ناگفته بود تو دلم و زمزمه کردم تا خدا بشنوه هرچ  هرچی
حس ناشناخته و ممنوعه که  ینشم بهش گفتم از ا یگفتم تاخالداشتم و  

و فقط ازش خواستم تنهام نزاره که محتاجم به  یهدرمونش چ یدونمنم
 کمکش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

رو سجاده بلندشدم افتاب داشت کردم از   یخوب خودمو خال بعدازاینکه 
 ...یکردطلوع م

 یه هاو با چشم و موژ  یستادمو جمع کردم و کنار پنجره اتاقم وا سجادم
 ...به طلوع افتاب نگاه کردم یسمخ

 یناآو#

 یکردمم یهبود که تو حموم نشسته بودم و گر  یا یقهپنج دق فکرکنم

 ...و غرور و انتقام و یخوددار گوربابایه

 ینمهکه تو س  یدرد یناز ا یخواست،میخواستمشدن م یفقط دلم خال االن
 ذره نفس اروم بکشم یهرها بشم و 

که   یو پوست بدنم بخاطر ضربات  یخوردد به بدنم ماب شالق مانن قطرات
 یکردبهش خورده بود گزگز م

 بشه یز تم خشک شده روش یتا خون ها یدمرو بدنم نوازش وار کش دستمو

و صورتم  یدممونده بود کش یادگار برام به  یموریکه از ت  ییبه زخما دستی
 بخاطر سوزششون در هم جمع شدش

 یشگیم؟؟هم ینایههمون او من

 یخواستو هرکار که م یاوردکم نم  یچکسکه جلو ه  یدختر سرسخت  نهمو
 یکرد؟م

 به سر اون دختر اومده؟ چه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 اومدش یبهاد یبه در خورد و صدا یخودم بودم که تقه ا یهحال و هوا تو 

باز  یگهد یرونب یادختر؟بلندشو ب یخوارهکتک خوردن م  یتوکال تنت برا_
 بزنت؟ یگهفصل د یه یخوایم

 یستبخورهه برام مهم ن یخوادکه م  یه به درک هرگو+

 ینکهمثل ا یا یوونهد یعنیخداشفات بده _

 زدم جیغ 

من بود  یبجا یما یگهو هرکس د ینکرد  یوونمد یعنی یوونماره من د+
 ینجون سگم که با ا یادیمن ز یکشیدو قبرستون م یمارستانکارش به ت

 یچ  یاا لعنتاخه شم یکشمهمه درد و بال و رنج و کتک هنوزم دارم نفس م
به درک  یکنینخودتون اظهار نظر م ینکبت بار من که برا یاز زندگ  یدونینم

کتکا خوردم؟بزار   ینکم از ا  یکنینفکر مبکنه  یخوادکه م  یهرکار یختش بزار 
 شه به درررک یاونم بزنه دلش خال

 یینپا یاداز چشمام ب یاشک  ینکهبدون ا یکردمهق م هق

 نتلع یناشومت او یبه زندگ  لعنت

خودم رجز  ینزد فکرکنم همون موقع رفته بود و داشتم برا یحرف  یگهد ادیبه
 یخوندمم

 یرونو اومدم ب یدمبعدش خودمو اب کش یقهده دق یه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و فقط لباسامو تنم  یچیدمحوله دورم نپ ینتو اتاق نبود بخاطر هم کسی 
 کردم

 بهش بخوره یچیه یخواستکه دلم نم  یکردبدنم درد م انقدر 

کردم به ذهنم ارامش بدم و به   یو چشمام و بستم و سع توپ یر ز رفتم
 فکر نکنم یزیچ

 یکردمم یالتا دوساعتش همش فکر و خ یباتقر بود  یرممکنغ ینمخب ا ولی
 تو ذهنم یومدکه با برسام داشتم م  ییوخاطراه ها

  همون ادوارد سابق یا برسام

 یینپا یختاز چشمم ر یاشک  قطره

داد و خودشو تو ذهن و قلبم جا کرد و  یمباز ینجوریکه ا  یبه برسام لعنت
 بعدم گم و گورشدش لعنت بهش

کردم به   یم رو سرم و محکم فشار دادم و سعبرداشتم و گذاشت متکارو
 ...فکر نکنم و فقط بخوابم یزیچ

 یدهنوازش وار کش ینمکه داره رو گردنم و قفسه س  یکردمو حس م یدست  یه
 یشهم

و از  یچوندمدستشو گرفتم و پ یهوو بعد  دمور یاعادتم اول برو خودم ن طبق
 جام بلندشدم

 ی؟دختر مومشک  همون
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و اونم  یکردمنگاه م یکشیدکه دستشو م  ییداشتم به دستش و جا بااخم 
  انگار براش مهم نبودش

 ی؟دستمو ول کن یخواینم_

 یکردی؟م یداشت  یکار چ+

  اندامت قشنگه_

 یکنماحمق نگاه م یهبه  نگاهش کردم که انگار دارم یکج شد و طور  لبم

 یکنی؟نگاهم م یچرا اونطور_

تنه  یمن یهشو ول کردم و رفتم از تو کمد دختره مشکل داره انگار دست وا
 یدمپوش یو شلوارک ل یا یروزهف

باهاش زخمامو چرب کرده بود و برداشتم و  یبهکه اد  یهمون پماد بعدم
 چرب کردم یموباهاش پوست کوفت

 یکردت با نگاهش دنبالم ماشد ینطور هم دخترمومشکی

 مگه نه؟ یناییتو او_

 نگفتم و به کارم ادامه دادم هیچی

 یکلورانس  ین!دختر بنجامیکلورانس  یناخانوم او_

 و بهش نگاه کردم یدمحرفش دست از کارم کش بااین

 یشناسی؟پدرمنو از کجا م+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !یشناسنبشناسم؟اون کثافت و همه م یدنبا_ 

  یتاهم از ینهم بنجام_

 تو هم شده بود ماخما

 ی؟هست  یتوک _

 ینداستان بنجام یانهفکرکنم نصف خاورم یستن یمخصوص یلیخ یز چ ینا+
 با پدرت در ارتباط بود ییجورا یهخب من...من مادرم  یرو بدونن،ول یتاو از

)بابام( بازهم زن داشته باشه، ینبود که با وجود مامانم،بنجام یعاد یز چ این
 ...!نکنه یول

 یدمو ازش پرسهنم بود که تو ذ  فکری

 باهم؟ ما یمدار ینکنه نسبت +

اورده بود، بعدشم  یامنو بدن ی،مامانمجمع کن یافتوق یستنه بابا الزم ن_
 یاوردن یبچه ا یگهد

 یشناسی؟خب خوبه،از کجا منو م_

چون  یدیمنو ند یادنکرده از اون موقع تا حاال،تو ز ییر تغ ینمهمچ یافتق_
خانوم  یتو چشم بود یادیمن تو ز یبرا یول خودت یبرا یبود یدردونه ا

 ی؟و نگفت  یزیچ یخچرا به ش ی؟راستیلورانسک

 که گوش بده  یهک  یگفتم ول+

 باز شدش و دختر موبلوند اومد تو یهو در 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 موند ینجااومد دنبالت خودشم هم یاین؟ارشینب ینپاش یخوایننم_ 

 یایمماهم االن م یساتو برومل+

 موهاشو کنار داد یطناز گره زد و با  ینشرو س دستاشو

 یناومدن آبد یبرا یلیخ یخش ینزود باش یرم،فقطنم ییجا یاینتا ن یر نخ_
 یکهبعدم اروم گفت مرت یمانجام بد یدکار دستور دادن که با  یداره کل یجانه

 نکبت خودم حلواشو بپزم

 اومد رو لبم لبخندکوچیکی

 یه؟ک  ینآبد+

 یخ:پسردردونه شملیسا

 ...!  باشه یزیکه باز پسرش چ  یهدش چخودم فکر کردم خو با

 ینااو#

اومد داخل اتاق و  یبهکه اد  یینبرم پا ینو ارش یساشدم که همراه مل بلند
 یاهبندازتمون اتاق س یخای؟ م یدیپوش یهچه کوفت ینبهم گفت :ا یمهسراس

 ؟

 یخبپوش ، ش یسرهم یاز اون لباسا یدونههل داد سمت کمد و گفت :  منو
 .یزاشتسر به تنمون نم یدیدرو م یدیو پوشکه ت  یناییاگه ا

 !یهگفتم : خاک تو سر دور و برش پر دافه هنوز عقده ا  یکالفگ   با

 دستم داد که همش پاره پوره بود یقرمز رنگ  لباس
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کل لباسه جر   یشدو فقط نخ کش م یکردم یر گ  ییبه جا یبندمم شرط 
 .یخوردم

 . تنم کردمش یبهزور و اجبار اد با

 !  انداختم خودمبه  یزار نگاه

 صورتم نشوند یرو یمینسبتا مال یشتند تند ارا دیبها

... زود راه  یصورتم زد و گفت : حاال خوب شد ینقاب قرمز رنگ رو یه
 .یهعصبان یلیخ یخکه االن ش  یینپا یمبر  یفتب

  ؟ یقادق یستن یعصبان  یشما کِ  یخحرص گفتم : ش با

ت خوب کار کتک خور   ینکهمثل ااروم گفت : انقدر زبون نزن دختر ،  ادیبه
 ؟ یکنهم

پاشنه بلند مزخرف باالخره قرار شد شازده  یبا اون کفشا یحمال یکل  بعد
 !یارهب یفپسرشون تشر 

 .یخوردم یچاوقات پام پ یپاشنه کفشاش بلند بود که گاه  انقدر 

بودم و به رو به  یستادهمثل مجسمه ها وا یدنینوش ینیس یهبا  یخش کنار 
 .شدم یرهروم خ

 یبریم یدنیونوش یوقت  یگفتم یکه ه   یپیچیدتو سرم م یبهاد حرفای
کردنم   یباز یکه حت   یو اونور ... من ینور و فالن و ا یز براشون با ناز و عشوه بر 

 !هم خوب نبود یختنعشوه ر یبرا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یکردم ینتحس یو ه  یشدم یرهبه من خ یه  مردک 

 .زدم یکه به چهره داشتم پوزخند  ینقاب  زیر 

 .تنم مونده بود ت شالق روضربارد  هنوزم

 . چشم چرخوندم دور عمارت یه کالفه

 .پام شکست یارهب یفشازدش تشر  ینقراره ا کی

بلند شد و رفت  یخش یباز شدن در عمارت صدا یعمارت باز شد و در پ در 
 . طرف در 

گوشام   یکردمکه حس م  یکردم یصداش بلند بود و بلند احوال پرس انقدر 
 !یشهداره کر م

 .تعجب کردم یانداختم که لحظه ا یخبه پسر ش ینگاه  نیم

 داشت ؟ یپسر  ینهمچ یکبیریا یافهو ق یختر ینبا ا شیخ

 یداخل ول یادب ینسبتا معمول یافهبا قد کوتاه و ق یکیپسر خ یهداشتم  توقع 
خوب بود  یلیخ یافشمداشت ... ق یورزشکار یکلپسرش قد بلند بود و ه

 .تمکه انتظار داش  یزینسبت به چ

 .یستادمچشم ازش گرفتم و بازم مثل مجسمه وا یعسر 

وقت  یعنیبود با چشم و ابرو برام اشاره زد که  یستادهکه رو به روم ا  ادیبه
 ! یدنیهنوش

 . و دوباره کتک نخورم یگند نزنم به همه چ   یروز مثل د یکردمم یموسع تموم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

رش و پس خیش ینگاها یرو نورَوم بود و از طرف  یبدجور یمواموندگ کفشای 
 .یکردبدتر م

و برداشتم و بدون  یدنیمبل و جام نوش یجلو یز م یرو گذاشتم رو سینی
 . پرش کردم یع سر  یغمزه و عشوه ا یچه

 !بودم اول به کدومشون بدم مونده

 .یخبه هردو انداختم و جام گرفتم سمت ش ینگاه  نیم

کرد   کرد و مرگش  ییبود که با لبخند مرحبا مرحبا یاز کارم راض انگار 
 .یدنیشونوش

 .یز همه چ یزهر بشه تو تنت مردک ب  الهی

 .یشدواضح از چشام خونده م یلیخ نفرت

 .دادم دستش ینهمون آِبد یا یخپر کردم و بدون نگاه به پسر ش یگرمد جام

 ؟بگم  یزیچ یتونستممگه م یول یکردمخودم حس م یرو ینشوسنگ نگاهای

 .یستادماو یخکنارم ، کنار ش  یمثل مجسمه ها دوباره

قراره  ینکهو مثل ا یچند وقت اومده دب  یبرا ینکه اِبد  یدمحرفاشون فهم از 
 ! یدونمکجا قراره برگرده رو نم  یبرگرده ول

تو  یدو شب یکیداشت و قرار شد  یبه بازساز یاز عمارت خودشم ن ینکها مثل
 .خراب شده بمونه ینا



  

 
309 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینآِبد یچمدونابا نگاه چندش وارش روشو به من برگردوند و گفت :  شیخ 
، لباساشو مرتب بزار سره  یدهبهت نشونش م یبهکه اد  یو ببر تو اتاق 

 ... ازت ینمنب ییجاشون و همه کارارو انجام بده ، خطا

ر لندهورتم باز پس یکنمتو دارم کار م یمن به زور برا یکهمرت یگفتمدلم م تو
 یکنی؟اضافه م

 ... رفتم طبقه باال یبههمراه اد یو حرص یدمچرخ دارشو کش چمدونای

 ینااو#

 .یینرفت طبقه پا یتکرار یبعد نشون دادن اتاق و بازم هشدارا ادیبه

؟  یلب غر زدم : خودت کم بود یر و ز ینچمدونشو انداختم رو زم حرصی
 هم اضافه شد ؟ یگهقناص د ینا

کنده   یششونپسر ؟ چرا ر یاخدا از پدر بکشم  یمه دادم : احرص ادا با
و  یممن ک یفهمهم یوقت  ینمبب یافشوق یخادچقدر دلم مه ک  ی؟ وا یشهنم

 ی، واا یدهاز بس عقده داره به جنون رس یکهکنم ! مرت  یکار قراره باهاش چ
 ! باشه یپسرش چ  ینبب یگهد ینهخدا بهم رحم کنه خودش ا

 یزدبا لحجه حرف م یول یکه داشت به زبون فارس  ینآِبد یبا صدا یهویی
ش کردن جد و اباد من تموم شد قلبم : اگه فوشک دستمو گذاشتم رو یدهترس

 .بخوابم یخوامم یرونزود کارتو بکن و برو ب

 بلده ؟ یمگه فارس ینا وای

 و کبودم نکرد یاهباز س خوبه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

داده بود  یهدر تک به چارچوب ینهبه سمتش برگشتم که دست به س ترسیده 
 .یکردو طلبکارانه نگام م

داخل کمد  یشوکوفت  یو لباسا براش نازک کردم یپشت چشم نامحسوس
 .گزاشتم

 .یکردمدت همونجا واستاده بود و منو نگاه م تموم

 ؟ یشنخسته نم یناواقعا ا نمیفهمم

بلد بود ؟ اصال چرا انقدر  یفارس یبود ،،، چجور یر از همه جا درگ ذهنم
 ؟ یبهو غر  یبعج

 .و در کمدشو بستم یدملبمو جو گوشه

 .سمت در که تکون نخورد رفتم

 بره کنار ؟ یدبا یدونهو نفهمه که نم یشعور انقدر ب نییع

 .رد شم یخامکنار م  ینسرد گفتم : بر  یلیشدم و خ یرهشونه هاش خ به

 .یرمدوش بگ یخوامگفت و ادامه داد: حولمو برام آماده کن م  یکشدار  نچ

 .یرونب یدمو حولشو از کمدش کش یدمکش  ینپاهامو رو زم حرصی

 .که در کمدشو نشکنم  یداشتمگه مخودمو ن یداشتم جلو خیلی

 ؟ یگهکردم و گفتم : امر د  یزونبردم داخل حموم او حولشو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یمدست لباس راحت یه:  ذره حالت فکر کردن به خودش گرفت و گفت یه 
 .برام بزار کنار

 .و خشممو خوردم یدمکش  یقیعم نفس

تخت گزاشتم و رفتم سمت در و گفتم :  یبراش رو یدست لباس راحت  یه
 .برم یخامکنار م  ینبر  حاال

 .هنوز تو چارچوب بود یکلشنصف ه یکنار ول  یدکش  خودشو

 .که بازومو گرفت  یشدمرد م داشتم

 .ته ها شدملحظه مثل برق گرف یه

 .تفاوت نگاهش کردم یبرگشتم و ب  یحالت عاد به

 .ابرو به نقابم اشاره کرد و گفت : برش دار با

 ؟ یفهمیدمکاراشو نم  ینا دلیل

حرف و دوبار  یهکردم که اخماش رفت توهم و گفت : نگاهش  تعجب  با
 نه ؟ یا یدیفهم یکنمتکرار نم

نگاهم کرد و دستشو از بازوم تا نوک  یز ام یننقابمو برداشتم که تحس کالفه
ر داد  .انگشتام نوازش وار سه

 .ازش جدا شدم و رفتم تو اتاقم یعسر  خیلی

 ... تختش کمه یهپسره  این
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! یرفتنم ینماز ا تر یشانتظار ب البته 

 برسام#

 !!! دست رو دست گذاشت یشدنم اینجوری

 . هنوز درست نشده ینجااومدم و مخابرات ا هفتست که به هوش یه االن

 .ردشون هنوز بود یخوب شده بودن ول یشکم و ب  زخمام

 ینجا: کدخدا ... ا یدمرفتم سراغ کد خدا و ازش پرس یناگهان  یمتصم یه طی
 تهران؟ یاشهر اهاش رفت هست که ب ینیماش

سوپر  واسه یدخر  یبرا یرهفکر کرد و گفت : فردا حاج ماشاّلل م یکم  کدخدا
 .یبر  یتونیمارکتش ، با وانت اون م

 یکاگفت : هنوز که حالت خوب نشده ر  یمهو سراس یداز راه رس یب  یب  گل
 . جان !!! بزار حالت بهتر بشه بعد برو

خانوم ،  یب  یگل ب   یشهو گفتم : نم میدپاش یلبخند مهربون  یب  یگل ب   به
 .نفرم برم یهدنبال  ید. بامامانم و خواهرم چقدر نگرانمن .. یستمعلوم ن

 ی، ول یمبهت عادت کرد یبود ینجامدت ا یهگفت :   یبا ناراحت  یب  یب  گل
 !پسرم یگهد یخودت و دار یخب توهم کارا

 .تکون داد ییدتا یبه معنا یخدا سر  کد

 ! کم شدن  یلیادما خ ینجور ن ، اودب یمهربون  ادمای

**** 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...دستتون درد نکنه حاج ماشاّلل+  

 .نکردم پسرم ، مراقب خودت باش یکار  -

 .براش تکون دادم و داخل اتوبوس نشستم سری

 ! داشتم ... برگشتن به خونه یخوب  حس

تهران بتونم با اتوبوس برم  یدمرس یکم پول گرفتم از کدخدا تا وقت   یه
 ...مشهد

 .چسبوندم و به خواب رفتم یمبه صندل موسر 

**** 

 .ها تنگ شده بود یهکوچه و همسا  ینواسه ا دلم

 !نکرده بود ییریتغ یچبه کوچمون انداختم ، ه نگاهی

 .بود یزونسر کوچه او یاهچند تا پارچه س فقط

 .آن دلم شور زد یک نشست و  یشونیمپ یرو یکمرنگ   اخم

 .در خونه بدو بدو کردم تا

 .نباشه یکنمر که فکر ماونجوکنه   خدا

 .یزدتند تند م قلبم

 .یمترح یخورد به اگه چشمم

 ! نگاه کردم یتعجب به اگه با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! ی، برسام طاهر  یدنوشته بود سرگرِد شه یینشمن روش بود پا عکس 

 ... گرفته بود  خندم

 ! فوت داده بودن برام یهنمرده بودم اعالم هنوز 

 .یروناومد ب یمونه خانوم همساباز شد و محبوب یمونکنار  یههمسا در 

 .و رفت داخل و در و بست یدکش  یبلند یغچشمش به من افتاد ج تا

 . خدا فکر کرده من روحم وای

 .یکردمکندم و با خنده بهش نگاه م  یوار رو از د اعالمیه

 .و زنگ خونه رو زدم یدمکش  یقیعم نفس

 .رفتم کنار یریتصو یفونا یجلو از 

 ؟ یهجواب داد :ک یگرفته ا  یبا صدا بارانا

 !بستتونو اوردم خانوم یمبدم و گفتم : پستچ ییر کردم صدامو تغ  سعی

 .وا کدوم بسته؟اومدم+ 

 .یستادمدر وا یلبخند جلو با

 .یومدم یاطح یسنگفرشا یرو ییششدن دمپا یدهکش  صدای

 .و باز کرد که محو چهره خستش شدم در 

 .الغر شده بود یلیخ یچارمب خواهر 

 .یکردصورتم نگاه م یه اجزاو مبهوت ب مات
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .تو چشماش جمع شد اشک  

 .تو بغلم و شروع کرد به زار زدن یدپر  

 .یدادگلومو فشار م  بغض

 . زدم یسرش بوسه ا یبه خودم چسبوندمش و رو محکم

 یزاریمن و مامانو تنها نم یدونستم... م یگردیکه برم  یدونستم... م یم+ 
 ؟ یوقت کجا بود ینهمه... ا

 .و بستم یاطبغلم بود کشوندمش داخل خونه و در ح تو که  همینطور 

 .یدمخودم جداش کردم و رد اشکاشو بوس از 

 ؟ یامبه روش زدم و گفتم : مگه قرار بوده ن لبخندی

 ! حاال نصف وجودم از آرامش پر شده بود 

کنم ... هرجور   یداپ یدبا یگرود یمهبود ،،، اون ن یخال یگشد یمههنوز ن اما
 ! شده که

 ینااو#

خب بازم  ی، ول یدمتر پوش یدهلباس نسبتا پوش یهعوض کردم و  لباسمو
 ! نکرد یادیفرق ز

 .نداشتم ی، چاره ا یکردمعادت م یتوضع ینبه ا یدبا دیگه

 . جون یناکارت داره او  یخبا عشوه وارد اتاق شد و گفت : ش ملیسا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یینتکون دادم و رفتم طبقه پا سری 

 .نهبودم تا زرشو بز  یخش منتظر 

رو به من گفت : تا  یخوردپوست کندشو م یها یوهکه داشت م  همینطور 
 . یشخدمتکار خصوص یشیتو م ینجاستا ینآِبد یوقت 

 یندفعه، ا یکن  یبه حالت اگه بازم خرابکار یوار ادامه داد : وا یدلحن تهد با
 .یکنمتو م! پوست یزنمکتکت نم

 .ش کنمار ب یچاردهمونجا دهن باز کنم و چند تا ر میخواستم

منو خدمتکار  یبابام ؟ که ه  یانکبت ننم خدمتکار بوده  یکهمرت اخه
 ؟ یکنیم یهر خر و سگ  یهخصوص

 یبلند گفت : صدا یتکون دادم که با صدا ییدبه عنوان تا یسر  حرصی
 .یدمچشمتو نشن

 . گفتم :چشــم  یتعصبان با

 ۰برس. یفتتکون داد و گفت : حاال برو به وظا سری

 .شازدشو انجام بدم یفتم تا کاراو باال ر پله هار  حرصی

 .تو یااتاق و زدم که گفت : ب در 

 . وارد شدم اروم

 یهو فقط  یکردنم دارشو خشک م یتوالتش داشت موها یز م ینهبه ا رو
 .حوله دور کمرش بسته بود
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینجایینکه ا  یگفتن که تا وقت   یخشدم و سرد گفتم : ش یرهرو به روم خ به 
 .باشم  نیتومن خدمتکار خصوص

 .یکردمرو خودم حس م ینشوسنگ نگاه

 .برام حاضر کن یمهمون  یدست لباس برا یهگفت و ادامه داد :   یا باشه

 . خوراک من بود یگهکار د  این

 .کردم و دنبال لباس مناسب گشتمکمدشو باز    در 

و سمت راستم دستشو به رگال کمدش  یستادوا یسرم با فاصله کم پشت
 .ل کمدستون کرد و خم شد داخ

 .ندادم یتیاهم یبود ول یکبهم نزد خیلی

 .بهم کرد ینگاه  یچشم زیر 

 .یگشتمدنبال لباس م بیخیال

 .یرونب یدکروات کش  یهبرد سمت چپم و  یگشود دست

 .تو بغلش یرفتمما داشتم مرس دیگه

داخل  ینببر  یفخودتون تشر  یخواینو گفتم : اگه م یدماز کار کش دست
 !ین؟کمد لباس حاضر کن

 ؟ یدار ینظاره کنم نکنه مشکل یخوامبهم انداخت و گفت : م یاه نگ

 .یرونب یدمبراق کش یکت و شلوار مشک   یهکردم و   سکوت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .که با تعجب بهم نگاه کرد  یرونب یدمو از دستش کش کروات 

 .برداشتم یمشک  یونپاپ یهو گذاشتم کنار و  کروات

 .یکرددقت به کارام نگاه م با

 . دستش رد شدم یر و از ز یرونب یدمکش  یدسف یراهنپ یه

 ینهم دار یا یگهرو تخت گفتم : کار د یزاشتمکه لباساشو مرتب م  همینطور 
 ؟

خراب  ینفرار کردن از ا یراه برا هیتا  یبودمحرفشون م یع طبق مط یدبا فعال
 .یکردمم یداشده پ

که براش اماده کرده بودم انداخت و گفت :انگار که صد   ییبه لباسا نگاهی
 ! یکاره ا  یناساله 

 ...  یرفتمم یادز یرسم یها یلب گفتم : مهمون  زیر 

 .توالت یز و دوباره رفت سمت م یدَابروش باال پر  یه

 .ینجاا یاکرد ب  اشاره

کنار و گفت : حاال که   یدکش  یز که خودشو از کنار م  یستادمفاصله ازش ا با
 .ادکلن خوب هم انتخاب کن یه یوارد

 .بهش انداختم یَشک نگاه  با

 .یدادنم یخوب  یز خبر از چ ینمهربون بود با خدمتکارش و ا زیادی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بود که  یمعروف  یبه عطر و ادکلن هاش انداختم . همشون از مارکا نگاهی 
 .تممنم داش

 .بود ینبه نظرم شنل بلو بهتر  ینشونب از 

 ... ینهو گرفتم سمتش و گفتم : معموال شنل بلو بهتر  برداشتمش

 ... خوبه یقتفت : سلنگاهم کرد و گ یز ام تحسین

بهم  یکار  یهتا  یستادمکه ازم کرد کنار تختش وا  یفیجواب به تعر بدون
 .بده

 یز داد به م یهار و تکگزاشت کن  یکردکه باهاش موهاشو خشک م  یا حوله
تو لباس  یجلو یخوایگفت : نکنه م  یز ام یطنتبا لحن ش یهوتوالتش و 
 عوض کنم ؟

 .خودمو سرزنش کردم یاالتمبه خودم اومدم و تو خ یهو

کار   ید، فقط فکر کردم شا یرونب یرمشوک گفتم : معلومه که نه ... االن م با
 .ینهم داشته باش یا یگهد

 .یروننگاه کردن بهش رفتم ب بدون

 .یدمکش  یاتاقشو بستم و پوف  در 

 ! یکههست مرت یمآدم فرصت طلب چه

 .نشستم ینهآ  یتو اتاقم و جلو رفتم

 .برسام افتادم یاد یییهو یچرا ول نمیدونم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که لب ساحل کاشت و بعد با اثراتش   یبوسه ا یناول یادگرفت !!!   دلم 
 .افتادم یکردمسخرم م

 ... یمهمون  یگونم کاشت تو  یرو که  یبوسه ا یا

 ...اون بوسه با اون حال و وضع داغون و

 .تنگ شده بود یمرد قالب  ینا یبرا دلم

 .یاوردرممو دحرص یشهکه در کنار دوست داشتنش هم  کسی

 .رو لبم نشست ینیغمگ لبخند

 !باشه ؟ یتونستاالن کجا م یعنی

 برسام#

 یکردم یهتو خونه و در بستم بارانام تو بغلم بود و گر  رفتم

 بود بارانا؟؟ ی:ک مامان

 ..ن خودتیبب.. یااا:ما..ماماننن ببارانا

 یکردمامان اومد که زمزمه م صدای

 بگذرون یر قران خودت بخ یاصاحب_

دلم براش  یهک  ینهکه بب  یومدو با عجله داشت م یمهکه سراس  یدنشد با
 م خورد سرجاش موند و تکون نخوردضعف رفتش چشمش که به

 یت؟؟واقع یاخوابه  ینا_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکردتو شوک بودش و فقط نگاهم م چندلحظه 

 ی؟برسام،مادرخودت _

 ینشست اول فکرکردم حالش بد شده ول ینرو زم یهواومد جلو و  چندقدم
 کردن  یهسجده درومد و شروع کرد به بلند بلند گر  حالتبه 

که دردونمو بهم پس   یمرس امهدیمی یکه پسرمو بهم برگردوند  یمرس_
و جبران  یتلطف و مهربون یدبا یازت تشکر کنم چجور یدبا یچجور یداد

 من یبکنم امام غا

 تو چشمام جمع شده بود اشک 

،مامان با حس پاش زانو زدممامان و جلو یشو رفتم پ یدمرو بوس سربارانا
دشو من خو یدنکنارش نشست سرشو بلند کرد که باد  یکس  ینکهکردن ا

 کرد  یهپرت کرد تو بغلم و گر 

 یریختنم یینمنم نم نم از چشمام پا اشکای

از نبودت  یکردکه دل مادرت داشت دق م  یمادر کجا بود یرپسرم،عزیزدلش_
 مرگت بشه پسرگلم یشاخ که مادرت پ

* 

 ینااو#

 تو اشپزخونه یینرفتم پا ینهم یبرا یکارکنمچ نمیدونستم

 یشستنو م یفکث  یداشتن ظرف ها یبهو اد ملیسا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 که بخورم؟  یستن یچیگشنمه ه  یلیخ+ 

 برگشتن به سمتم یبهو اد یساحرفم مل بااین

که   یهمشو نخور یاضافه مونده بخور همونارو ول یکمظهر  ی:از غذاهاادیبه
 یمشونبخور یخوایمشام م

 یکنین؟شام غذا درست نم یمگه برا+

 یمفقط خودمون یبرن مهمون  یخوانو آقا م یخ:شملیسا

 یستیم؟خب مگه خودمون ادم ن+

 یمدرست کن ما که ندار ی:تو حوصله دارملیسا

 ... یکردممن اگه بلد بودم درست م پوووف

 مونده بخورم یعادت ندارم غذا+

 یخچالسر  دم و رفتمتوجه نکر  یبهو اد یسامل یبو غر  یبعج ینگاها به

 هله و هوله بخورم یکمغذا  یدادم بجا یحپر بودش که ترج اونقدر 

 یلمهم بخورم هم ف یزیونتا جلو تلو یراییپر کردم و رفتم تو پذ دستامو
  ینمبب

اهنگم زمزمه  یهو  ینمرو مبل بش یرفتمخودم داشتم م یخوشحال برا خیلی
بود و داشت منو  یستادهوا ینهکه دست به س  ینآبد یدنکه با د  یکردمم

 . یکردنگاه م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ی؟کن  یفو ک یبخور یا یکار کن  ینجاا یاومد_ 

 .یندستم بود پخش شد رو زم هرچی

شبه از پر قو افتادم تو چاله چوله نکنه  یهنگاهش کردم و گفتم :  حرصی
 کنم بزنم تو آب بخورم ؟  یلیتنون ت یتوقع دار

 برسام#

که مامان و بارانا   یستدق یستب یقاگرفتم دق  یمتا یم،نشسته بود یز م دور 
 یکننبه باال دارن نگاهم م یینو از پا یینبهم زل زدن و از باال به پا

 باهم؟ ینگذاشت  یمسابقه زل زن +

اون  یوقت  یدیمکش  یچ  یدونی:دلمون برات تنگ شده داداش تو که نمبارانا
 و بهمون دادم یخبر لعنت 

  باز چشماش پر اشک شد مامان

 ها یبینماشکاتو م یگیرهدلم م یگهنکن د یههت بشم گر قربون شکل ما+

 با دستش اشکشو پاک کرد اروم

 یهگر   یتونمبهمون گذشت نم یماه چ  یک  ینا یادم یادم ی:وقت مامان
که سرهنگ بدون تو برگشت و...خداروصدهزارمرتبه   ینکنم،اون لحظه ا

 یشتپ میومدم یگهد یهفته  یهشکر که بهم برت گردوند وگرنه منم کمتر از 

 مامان و با بغض گفت یهاروم زد به بازو بارانا

 یومد؟سرم م ییکه بعد چه بال  یکردینصال فکرمنم ما_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یخوامبه بعد م یناز ا یگهد یتموم شد همه چ  یگهد ینباش یش،ساکتهـ+ 
که خودتون از خونه   ینباشم و نگام کن یشتونکنارتون انقدر پ  ینمبست بش

 ینکن  یرونمب

 اش:عهه داداابارانا

 کردن  یمخندم اوناهم همراه یدنکه با د  خندیدم

 یناراجب او یدهم با یکردمم یاداره و فکر تو ذهنمو عمل یرفتمم یدبا فردا
دلزده شدم ازش  یگهد یدمکردم از شغلم استفاء م  یداشپ یو وقت  یپرسیدمم

به کشورم و مردمم  یکار و ادامه بدم به اندازه کاف   ینا یخوادو دلم نم
 .خدمت کردم

**** 

 ینااو#

 یخدا همه  یشده بود وا یدهگند کشانداختم همه جا به   ینبه زم نگاهی
 یکردمخودم جمع م یدبا ینارما

 تو چشماش زل زدمو و بهش چشم غره رفتم باچشمام

دست  یارشکممنخورم؟ها؟اخت یبخورم و ک  یکه ک   ینبگ یدنکنه شما با+
 توعه مگه؟

 یکردجلومه اگه چشم چپ م یک   که  یکردنم یبرام فرق  یشدشکم که م بحث
 ! دبهم پدرش دراومده بو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و فکمو تو  یستادتو هم جمع شد و با چند گام بلند اومد جلوم وا اخماش 
 دستش فشرد

 یجور یباهام صحبت کن ینجوریا یبخوا یدخترخانوم دفعه بعد ینبب -
 یهفته تو جا بخواب  یهکه تا   یکنمادبت م

 نهه؟ یا یته: حال یدغر محکم تکون داد و تو صورتم  صورتمو

 و ازش فاصله گرفتم یدمگرفتم و کش  دستشو

 یسرئ یا ییکه تو  یستبرامم مهم ن یزنممن هرجور که دلم بخواد حرف م+
صحبت  یباک  یدبا یچجور یگمزبون منه پس منم که م ینا یکاجمهور امر 

 !صحبت نکنم یکنم و چجور

 جلوش گرفتم و انگشتامو تکون دادم دستمو

 یهه؟؟اوک+

شده بود که اگه  یریو مثل ش یرونه بود بزد یتگردنش از شدت عصبان  رگ
که تک تک درد و   یجور یخوردشکارشو زنده زنده م یزدم یکردنولش م

 غذابشو حس کنه و بچشه

 ینو بب ینکوتاه شه بش  یتکنم تا اون زبون دو وجب  یکارتچ یدونممن م_
 فقط

 زدم و گفتم پوزخندی

 ینم؟بب یستادهوا یشهحاال نم+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یچچندبارجلوم تکون داد و بعد بدون ه یدتحداشارشو به نشونه  انگشت 
 یروناز خونه زد ب یحرف 

 یپیانتخاب کردم براش چه ت ییعجب لباسا یبینمم یکنماالن که فکرم هوم
  زده بود

 یدمکش  یبه اطرافم نگاه کردم و پوف کالفه ا کالفه

به  ینجوریا ینجاه انگاه کنه ک ینستهمثل جنا وا یمردکنه م  خدالعنتش
 نشه؟ یدهگندکش

 یناآو#

 یزکاریشدم و شروع کردم به تم مشغول

اومدن  یشناختمشکه نم  یگهدختر د یهو  ینکارم بودش که ارش  وسطای
 یکردشکار نم  ینجاا یگهحدس زدم حنانه باشه چون کسه د

 ینجا؟باا یکرد  یکار دختر چ ی:واارشین

 یبدون خبر  هیمیستجا وا یهل برج ابوله ینع ینبپرس ینتوناز اقا آبد+
 یشهادم شوکه م یخورهبه جن و روحا م یشتر ب یافشبا اون ق یزیچ
 یبینشم

پا  یهجن و روحاست؟ یهشب یبگ  یافهبه اون ق یتونیم یچطور یی:وادختره
 خودش یبرا یهمدل
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینکهلنگ باباش البته قبل ا یکی یبینمتوش نم یواال من که مدل بودن + 
 ناقص بشه

 زد یکیو اون دختره فقط لبخند کوچ یدخند ارشین

 به دختره کرد و گفت یاشاره ا ارشین

 یبکن یکارابده که چ یادتحنانه که بهت گفته بودم قراره _

 درست بود حدسم

 اها خوشبختم+

 ینطور:منم همحنانه

 یشنسبت به سادگ یداشت ول یساده تر  یافهق ینجاافراد ا یهبه بق نسبت
 جذاب بود

 یگوش  یکم ینیفر خورده بلند ب یبا مژه ها یدهشته کسوخ یقهوه ا چشمای
 یماندام الغر  یفر قهوه ا یو موها یمشک  یهشت  یو ابروها یدهکش  یو لبا

 داشت

 خوب بودش یافشرفته ق روهم

 یکم یمتو اشپزخونه حرف بزن یاب ی:کاراتو تموم کردارشین

 کنما  یغذادرمان  یخواستمچرخوندم مثال م چشمامو

 مایه تموم شه مباش+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بزرگ و که جمع کردم رفتم جارو و اوردم شروع کردم به جارو  یها تیکه 
 کردن

 ...رسما شدم کوزت یدنخالص بشم اخه منو چه به جارو کش ینجااز ا کی

* 

 برسام#

براشون از  یزدیمو حرف م یمنشسته بود یناشب با مامان و او یاخرا تا
 یدادنما لذت گوش و اونام ب یکردمم یفکه کرده بودم اونجا تعر   ییکارا

 سانسور کردم یزاروچ یلیالبته خ

و دوستا و اشناها زنگ زد خبر برگشت منو داد و  یالبه تک تک فام مامان
من و گوشت خون کنن  یبه خاطر سالمت  یمبد یمهمون  یه یدگفتش که با

 برام

تو گوششون  یوفتادهن یفاق خاصکار و ات  ینا یستگفتم الزم ن  هرچقدرم
 نرفت که نرفت

 از هم و رفتم تو اتاقم یمصبح بود که باالخره دل کند3عتایاس

انگار  یول یتمقبل مامور یشدن به اتاقم دوباره برگشتم به همون فضا باوارد
 یستشبرسام اون برسام سابق ن ینا یگهد

 رت کردم رو تختمدراوردم و خودمو پ یشرتمواتاقم تنگ شده بود ت یبرا دلم

 ...یشهتخت خوده ادم نم هیچی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینه وقت  یکردشم یوونهدختر اخر منو د یناومد تو سرم ا ینافکر آو دوباره 
 نبودش یبود ارامش داشتم نه وقت 

 فقط من از اونجا جون سالم به در برده بودم؟ یعنی

 یناحواسم به راحله نبودش؟کامران؟او چرا

 یشونیمتو پ یدممحکم کوب یادشونبا  یهو

 رفته بود یادمو  یبود که محمد ینااو یشهحواسم پ انقدر 

 براش افتاده باشه؟ یاتفاق  نکنه

 ی؟اگه همونجا مونده باشه چ  یا

نباشه اون دختر دست من امانت  یاسترس گرفتم هرچ  یچرا ول نمیدونم
 بودش

 کردم؟؟  یدقت  ینباشه اون دختره سرهنگه چرا انقدر ب  یهرچ  و

 به ساعت کردم نگاهی

 افتاده ییچه اتفاقا ینمسرهنگ و بب یشزودتر بگذره که برم پ کاش

همه  ینو برداشتم و گذاشتم رو سرم و محکم فشار دادم بلکه از ا بالشت
 ...شه یسرم خال یالفکر و خ

 برسام#

  بهش انداختم یچشمامو بزور باز کردم و نگاه  یمزنگ گوش باصدای
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 صبح7ساعت االرم 

 کردم و باز چشمامو بستم  خاموشش

از جام  ینگ و چشمام باز شد سر رهس یشبرم پ یخواماومد م یادم یهو ولی
 ...بلندشدم و رفتم حموم

 یینو رفتم پا یدممخصوص سرکارمو پوش یاومدم اماده شدم لباسا بعدش

 مامان و بارانا خواب بودن یعنی یومدنم ییصدا یچکه ه  ییاونجا از 

صبحانه اماده کنم و  ییسر و صدا ینجاداروم و بدون ا یلیکردم خ  سعی
 بخورمش

 یروناز خونه زدم ب ود کهب7:30ساعت

 شدم چقدر دلم تنگ شده بود براش یشمش یستدو سوار 

 یکردمو ادما نگاه م یابونابه خ یصادم حر  یه ینع یابونخ تو

متوجش  یتونینم یاقعا و تا تجربش نکنسخته و یلیتو غربت خ زندگی
 یبش

 یبه پاسگاه فرمانده  یدمرس باالخره

 و خشک ین برسام جدو پارک کردم و برگشتم به همو ماشین

در بود بهم افتاد  یکه جلو  یشدم نگاه سرباز یادهپ یناز ماش بااخم
 بودش یداحتماال جد یشناختمشنم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

دراوردم و جلوش  یبمتو ج از  یتموکارت هو  یرهبخواد جلومو بگ ینکها قبل 
 گرفتم

 و مبارزه با مواد مخدر ییاز قسمت جنا یسرگرد برسام طاهر _

نزد و احترام  یحرف  یبودش ول یدهنگار خبرمرگمو شنکرده بود اونم ا  تعجب
 گذاشت و از جلو در کنار رفت  ینظام

 شلوغ نبود یادرفتم چون صبح زود بودش ز داخل

تعجب  یخوردو توک مشغول کار بودن که هرکدومشون نگاهش بهم م تک 
 یکردگرد شده نگاهم م  یو باچشما یکردم

 از جاش بلند شد عجلهبا  یدکه منو د  یشدفتر سرهنگ رفتم منش به

 که  یداخه؟گفته بودن مرد ین؟چجوریسرگرد خودتون_

 لطفا ینبه سرهنگ خبر بد یفیزندم خانوم شر  یبینینحاال که م+

 شمچ_

نگذشته بود که  یهجاش بلند شد و رفت داخل اتاق سرهنگ چندثان از 
 یرونسرهنگ با عجله از اتاقش اومد ب

 منو انگار باورش نشدش یدکه د  اول

 ی؟م خودت سابر _

 لبخند کج اومد رو لبم یهکردم و   ینظام احترام
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ی؟برسام خودت  یپرسنازم م یمنن که همه ه  یهواقعا مگه چندنفر شب+ 

 کرد و اومد مردونه در اغوشم گرفت  یا خنده

 سخته یلیپسرم،تحمل دوتا غم همزمان خ یخوشحالم که سالم_

 تو ذهنم اومد دوتا غم؟ سوالی

 افتاده؟ یاتفاق +

 تو؟ یخبر نداره مگ_

 ی؟از چ +

 همون استرس بهم هجوم اوردش نکنه حدسم درست بوده باشه؟ دوباره

 با دستش زد به بازوم و گفت سرهنگ

 یماتاق تا صحبت کنتو  یاب_

* 

برامون نداشت نه تنها دخترم و از دست دادم  ینفع یچه یتمامور ینا_
ن فقط تونستم و تمام باندشون در رفته بود یومدن یرمونگ  یچیمبلکه ه

 یناکار او  یزنیمکه اونم کشته شده البته حدس م  یرکنمو دستگ یموریت
 ینممفرار کرده؛دختر نازن ینکهباشه چون بعد کشتنش مثل ا یکلورانس

قلبش زده بودنن و  یهتو یر ت یهکردم   یداشپ یتو چه حالت  ین یدونم
گرفته   کردم جنازش بو  یداشپ یهمونجور ولش کرده بودن به امان خدا وقت 

 شدن یهدام هاش شروع کرده بودن به تجز بود وان
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که   یشده بود از اشک و من یسو صورتش خ یلرزیدسرهنگ م یها شونه 
 ...بودمو یدهکه شن  ییباور کنم حرفا یتونستمنم

 برسام#

 .سنگ قبر سردش گزاشتم یگل و رو  دسته

 ! مثل اون یدختر جوون  یزود بود برا هنوز 

و اون  یکردمباهاش برخورد م یکه با تند  ییوقتا یبرا یگیرموجدان م عذاب
 .چشم یگفتفقط م

 .ر روحش کردمنثا یو فاتحه ا یدمکش  اهی

 روزگار ؟ یناز ا یشنم ینهمه خوبا گلچ چرا

 ... یبود ول یدیام یهگم شده بود   اگه

 

جمع کرده بود بخاطر بازگشت دوباره  یکهمه اقوام و از دور و نزد مامان
 .من

 ! اصال برام قابل قبول نبود ییانواده دامل کردن خواقعا تح اما

تو صورتشون داد  یخواستمکه م  یگفتنمن م یدم گوش مامان از داماد انقدر 
 ؟ یکنینشماست که توش دخالت م یبزنم و بگم مگه زندگ 

دختر  یهخودشون  ینکهنداره مگه ا یمن براشون سود یصد درصد داماد و
 ! دم بخت داشته باشن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یلکه خبر هر روز عوض کردن دوست پسراش تو کل فام  ییمدا دختر  منیژه 
  به من قالبش کنن یخواستنبود و م یچیدهپ

 .پاشدم رفتم تو اتاقم ییممامانم و زندا یهتکرار یاز بحثا خسته

 .و مهمون و نداشتم یمهمون  یچو دماغ ه دل

راز برداشتم و رو تختم د یز م یکه صبح از پاسگاه اوردم و از رو  ییها برگه
 .یدمکش

 .یانه یخورهبدرد م یدونستمنم ینابود مربوط به او ییها برگه

 ینااو یکردن رد انگشتا  یدارو پ یموریجنازه ت یسرهنگ وقت  یگفته ها  طبق
 .شده یداتوالت پ یز و تخت و حموم و م یموریبدن ت یرو

 .رو خوندم یموریمرگ ت یاتدقت جزئ با

 .بود ینااثر انگشت اوتو گردنش فرو شده بود که روش  یشهش یه

  رو کشته و فرار کرده یموریت ینابود که او یمحکم یلدل این

 .رو برداشتم ینارو بستم و پرونده او یموریت پرونده

 .یدمبه عکسش انداختم و دستم و روش کش نگاهی

 ! عکسم ازش نداشتم یه حتی

 .پرونده رو خوندم یهو بق یدمکش  اهی

 .داشت اونجا بره و عمارت یتونستکه م  جاهایی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .پرونده رو خوندم یاتبه تک جزئ تک  

 یلتا دل یکردمم یدااون دختر و پ ید، با یکردمم یقهر چه زودتر تحق باید
 حس مبهممو بفهمم ینا

** 

 ینااو#

 .شب گذشته بود که در اتاقم محکم به صدا دراومد 3ساعت از  تقریبا

 . از جام پاشدم سراسیمه

 .که زلزله اومده بود  انگار 

 .یکردمدستم داشتم در و باز م یهدستم به چشمم بود و با  یهو منگ  جیگ

 ... محکم در  ینقدر ا یلب غر زدم : مگه سر اورد زیر 

برام حوله و لباس اماده کن من کار دارم مثل  یاخانوم خوش خواب زود ب+ 
 . همش در حال عشق و حال یستمتو ن

حوله  یه یتونینم یدر چالق گفتم : انق  یلب به فارس یر و ز یدمکش  یا خمیازه
 ؟ یو لباس اماده کن

 اره ؟ یگهبلدم د یکه فارس  یانی: درجر  یدخشم غر  با

 .یامکه بشنوه گفتم : االن م  یاتاق و بستم و بلند جور در 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بلند مردونه که  یناست یرهناب زدم و با همون لباس خواب که پ صورتمو 
 .شدم اتاقش یجذاب ، با شلوار راه  ید ولبلند بو یباتقر 

 .شب لباس مخصوص بپوشم برم اتاقش 3نداشتم ساعت  حوصله

 .تو یااتاقش و زدم که گفت : ب در 

 .یاوردکتشو از تن درم  داشت

 .باز رفتم سمت کمدش یمهن یکشان با چشما  خمیازه

 . یکنیکار نم  یخوابیم یخوریطلبکارانه گفت : بد نگذره م یصدا با

 .یگذرهلب زدم : نگران نباش بد نم اروم

 .یگشتمبراش اماده کردم و دنبال حولش م یراحت  لباس

 ! یکنارم و گفت : زبون درازم که هست   اومد

 .یگشتمکمر خم شده بودم تو کمد و دنبال حولش م  تا

... چون به مزاق تو  یهم گفتم : حرف حسابه نه زبون دراز همینطوری
 . یهزبون دراز یادخوش نم

 (*ی)آصف ینا،ریحانهقلم:مببه*

 ایناو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و با حرص  یرونو ب یدلباساش کش یر من خم شد تو کمد و حولشو از ز مثل 
 ی، ول یکنیم یم، تازه زبون دراز یبینیشنم یجلو چشمته ول ینگفت : هم

 . ینکن یهوس زبون دراز یگهکه د  یجور یکنمنگران نباش خودم کوتاش م

 (ی)موفق باش یکزدم و گفتم : گود ال یشواه یالخ ینبه ا پوزخندی

 ؟ یگهگفتم: امر د  یو با خستگ  یختمدستمو بردم تو موهامو بهمشون ر هفکال

 یامتا از حموم ب یکنیصبر م ینجاگفت : هم  یشده و لبخند موز یز ر یچشا با
 یکن  ی... اگه نافرمان  یرونب یاز اتاق بر  یا ی، بخور یبخواب  ی، حق ندار

 .یستدر انتظارت ن یخوب  یز دته ... چعاقبتش با خو یگهد

 .تختش نشستم یینچشامو چرخوندم و پا یحرص

 .تکون داد و رفت داخل ییدبه نشونه تا سری

 .که خوابم برد  یدنکش یهثان یمج به

تختش ! به صورت نشسته خوابم برده  یینرو تختش بود و بدنم پا سرم
 .بود

 .شازده به وجود آورد ینکه ا  یخسته بودم بخاطر گند کار خیلی

**** 

انداخت چشام تا حد ممکن باز شد : فکر  ینم طنگوش  یکه تو  ییصدا به
 .یکنم بهت گفته بودم که نخواب 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینم دارش رو یاز صورتم قرار داشت و موها یکم  یلیبا فاصله خ صورتش 
صورتم  یقطرش روچند  یهبود و چون خم شده بود روم  یختهصورتش ر

 .یختر

 . شدم یار لحظه هوش یه

 ؟ یکردمم یکار رو تختش چ من

 .یکردنگاهم م یاخمالو و سوال یافهق با

 .قفل کرده بود مغزم

شونمو گرفت و محکم هلم  یگشدستش در برم که با دست د یر از ز خواستم
 .داد رو تخت

 .رنگ ترس گرفت به خودش نگاهم

 .و پا کنان اومد باالتر  دست

 . نبود یالک  یکردکه م  یااز اولم اون خوش اخالق میدونستم

 .رذل اشغال مرتیکه

دست من که  یگهفرو رفتم و گفتم : خب خوابم برده د یخیالیمب قالب تو
 چند ضربه ؟ یخرمبه جون م یهشوتنب ینبوده ، اوک 

 چند ضربه ؟ ی: چ یدنگام کرد و پرس سوالی

 . گفتم :شالق  کالفه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 شالقه ؟ یهتزد و گفت : مگه من گفتم تنب نیشخندی 

 ؟ یاهزمزمه کردم: اتاق س اروم

 .ادنه تکون د یبه معن سرشو

من مث تو  یگه؟ ِد بگو د یکنیمنو مسخره م ی: دار یدمپرس یتعصبان با
 .کار دارم  یستمان یکار ب

؟ اوممم فکر کنم از  یدیکرد و گفت : حرف خودمو به خودم پس م  یا خنده
 .یادخوشت ب ییلخ یهتتنب

 ! یستن یهتنب یگهکه د  ینبهش انداختم و گفتم : ا یهیعاقل اندر سف نگاه

و  یدرده بود به تخت و برد سمت موهام و محکم کشتون ککه س  دستشو
 .باشه یبزرگ  یهمثل تو تنب یشخص یبرا یدتر و گفت : شا یک سرشو اورد نزد

صورتش گرفتم و  صورتم و ینو انگشت اشارمو ب یهمنظورش چ یدمفهم تازه
 .یکارو بکن  ینا یتونیگفتم: او او او او نم

 وقت ؟ونا یتونمبرد عقب و گفت : چرا نم سرشو

تا  ینجامن اومدم ا یستین یاندر جر  ینکهگفتم: چون مثل ا  یخیالیب با
باشم  یهتنب یق، هرچقدرم کارم بد باشه و ال یگهد یز خدمتکارت باشم نه چ

 ! یاههاتاق س یهمتنب ینبدتر 

که من   یوفتادهتو هنوز برات جا ن ینکهکرد و گفت : نه مثل ا  یبلند خنده
 . باهات یکنمم صاحب توعم و هرکار بخوام
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خدمتکار  یهکه بدن   یستبدن ن ینا یفبهم انداخت و ادامه داد : ح نگاهی 
  و کبود باشه بخاطر شالق ؟ یاهس یشهباشه و هم

که کجاش   یدمم یصدن منه و من تشخب ینباال انداختم و گفتم : ا ابرویی
 .کبود باشه  یکبود باشه و بخاطر چ 

 یاز خود راض یلیخ یبینمنه ... م بلند شد و گفت : یحرکت ناگهان  یه طی
 ...که  یکنمم یکار  یه،  ی! اوک  یهست 

در اتاق و  یکردمکه از فرصت استفاده م  یاز تخت بلند شدم و در حال سریع
زد اون روزم  یخبلند گفتم : هروقت جهنم  یصدا و با یرونباز کردم و رفتم ب

 ! یبینیم

 برسام#

 شام یصدام کرد براتو اتاق بودم که بارانا اومد  یساعت  یه

بودم  یتافتادم که مامور یزمان  یادکه   ینهبه سر وضعم انداختم تو ا نگاهی
  باشه یاوک  یهمه چ  یکردمچک م یدبا یشهداشتم و هم یمو گر 

نشسته بودن و جوونام  یز افراد سن باال تر دور م یینو رفتم پا یدمکش  اهی
 نشسته بودن ینمانند  رو زم یرهبصورت دا

ندا خواهرشو که کنارش نشسته بود هل داد به  یده منو دموم کپسرع مانی
 سمت کنار

 عشقم باز شه یتا جا برا ینجمع و جور تر بش یکمچاقالو خانوم _
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یادنم یادشونکه اصال   یناسرعمو وگرنه امگه تو حواست به من باشه پ+ 
 جمع شدن ینجاا یچ  یبرا

 :چاکر پسرعمومانی

 یتو سر مان  یدبا دست کوب ندا

رو سرتو دونه دونه  یچاقالو وگرنه موها ی:دفعه اخرت باشه به من گفت ادن
 یکنمشونم

 یگهد یشناسنتهمه م یستشن یدبع یچیه یوحش یه:از تو مانی

 ی:مانــندا

 یمزد که هممون به خنده افتاد ییلبخند دندون نما مانی

نشستم سمت  یخودم و بعد رفتم کنار مان  یرفتم غذا جا کردم برا اول
 پسرخالم یبود و سمت چپم عل یم مان راست

" ی" دوتا پسرعمو "مان یپسرخاله داشتم"عل یه یمنبود یتیپر جمع خانواده
و دخترخالم  یی"پسرداهیژ "منییدختردا یهدخترعمو"ندا" و  یه" یارو"شهر 

خب  یول یهاونم دختر خوب یژهبجز من ینباحال ینداشتم کال،همشون بچه ها
 یادوشم نمم خبه یچسبونهخودشو م یلیچون خ

 یسبودم که مثل خودم پل یمیصم یار تو بچه ها با شهر  یشتر همه ب از 
 یرهبگ یکه انتقال  یمحرف زده بود یتممبودش فقط سروان بود و قبل از مامور

 کرده  یکاراچ یدونمنم یگهما حاال د یرهبه دا یادب
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدیمو خند یمگفت  یشب با بچه ها حساب  یاخرا تا 

 بود که رفتن2ساعتای

پاسگاه که خودم صحبت کنم  یمحرف زدم قرارشد فردا باهم بر  ارمهریباش
 گرفتنش  یانتقال یبرا

*** 

که   یدوش گرفتن و صبحونه مفصل یهزود از خواب بلند شدم و بعد از  صبح
اول رفتم  یرونبه دست خواهرگلم درست شده بود خوردم از خونه زدم ب

 یاردنبال شهر 

تک به  یه یمجفت شده بود یلیباهم خ یممثل هم بود یاز لحاظ اخالق  چون
 یینپا یادزدم که ب یشگوش

 شد یناشمخصوصش خندون سوار م یونیفرم با

 دادا؟ یبهه احوال اقا برسام،چطور_

 کاراش  ینا یدلم تنگ شده بود برا خندیدم

 یندازنهم منو م یننتبب ینطوریبزار کنار که ا یگتولود ینقربون دادا،فقط ا+
 هم تورو یرونب

 حواسم هستش یدونیت مخود_

 تکون دادم و راه افتادم سری

 رفت یشپ یربپرسم چه خبرا چه طو یتتنشد از مامور یشبد_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 دارم به کمکت یاجراستش احت+ 

 یدطرفم چرخ به

 ی؟چه کمک _

 بهش انداختم ینگاه  زیرچشمی

 یستن یشدن  ییکنم تنها  یدانفر و پ یه یدبا+

 .... 

 یناآو#

 فقط یارمسرش ب ییبال یه یخوادپسر رو عصابه دلم م ینا چقدر 

 کردم بخوابم  یپرت کردم رو تختم و سع خودمو

**** 

 یدبا یگهچقدر د یبهت بگم تا باورم کن یدمن دوست دارم چقدر با ینااو+
بهت گفته بودم  یمیرمبدون تو م یدونستیالتماست و بکنم اخه تو که م

نها انت و تو کامر  یچرا رفت  یچرا تنهام گذاشت  یچهبدون تو ه یمزندگ
 یگذاشت 

که   انگار  ینبکنم انگار بدنم و قفل کرده بودن به زم یتونستمنم هیچکاری
  بکنم یکار  یچه یدادبهم اجازه نم یکی

دستشو  ییننداشت که از پرتگاه پرت شه پا یفاصله ا یچعقب رفت ه عقب
 به سمتم دراز کرد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 کمکم کنن  یمیرمبدون تو م یتونمکمکم کن من بدون تو نم_ 

تکون بخورم از اعماق  یتونستمنم یول یرمبرم جلو ودستشو بگ تمواسمیخ
حرف زدنمو  ییو انگار توانا یومدصدامم در نم یحت  یسوختموجودم داشتم م

 از دست داده بودم

 یناااکمکمم کننن او_

 یینخودشو پرت کرد پا و

 نـــــه+

** 

 یهرم از پارچ کنا یو حالم بد بودش سر یزدمنفس نفس م یدمخواب پر  از 
 یدمشخودم و سرکش یبرا یختماب ر یوانل

که   یداغون انگار اون کس یلیبود با اون سروضع داغون خ کامران
  بد بود یلیو افسرده خ یشوننبود الغر و پر  یشناختمشم

 یینپا یختکنم اشکام از گوشه چشمم ر  یکار چ نمیدونستم

 حرفاش افتادم یاد

 کنم کمکم کننن  یزندگ  یتونمبدون تو نم+

 یدمکش  یستریک ه هامووم

 یوقت  یهکجاست و در چه حال  ونمیدنم یحت  یکمکش کنم وقت   چجوری
 افتادم و دست بالم بستست یر کثافت خونه گ  ینخودم تو ا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یتونستمکه م  ییبرداشتم و بغلم کردم و سرمو توش فروکردم وتاجا متکامو 
 کردم  یهگر 

* 

 یهد و فقط دنبال اصال حال و حوصله نداشتم و عصابم بشدت خورد بو امروز 
 کنم  یشخال یکیبهونه بودم تا سر 

و کاراش و بکنم  یخساعت زودتر بلندشم و اول برم اتاق ش یهشدم  جبور م
 ینبعدم رفتم اتاق ابد

 یرونکاراشو کردم و از اتاقش زدم ب  یمحلش نذاشتم و سر  زیاد

منم مجبور کرده  یخوردنو صبحانه م یز نشسته بودن سرم یخو ش ابدین
 خواستن بهشون بدم یزیتا اگه چ یستمنارشون وابودن ک

لحظه  ینکه مجبور بودن تا اخر   یکردمحس و حال خدمتکارامو درک م االن
 و تماشا کنن یستنکنارم وا

 هعی

 قهوهمو پر کن یوان:لابدین

 مزه مزه کرد یکمبراش و گذاشتم جلوش  یختمحرف رفتم قهوه ر بی

 توش یز شکرش کمه،شکر بر _

 و هم زدمش یختمشکر ر یکم

 عوضش کن یکرد  یرینشچرا انقدر ش_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکمشقهوه رو برداشتم که  یتبهش انداختم و با عصبان یشیموات نگاه 
  یز م یهرو یختر

 پرش کردم و گذاشتم جلوش دوباره

 گفتم شکرش کمه_

 یکه باز نگ   یز مگه بردار خودت بر  یخودت دست ندار+

 دراوردم اداشو

 شده یرینچرا انقدر ش+

 یحرف بزن  ینطوریبامن ا یکنیر جرعت مگستاخ چطو  یتو دختره _

شد  یدهکوب  ینکه بشدت به زم  یصندل یجوابشو بدم که با صدا خواستم
 افتاد یگمنگاهم به سمت د

 نبودش؟ یخحواسم به ش چرا

با پسر من صحبت  یدبا یچطور یفهمیاالن که زبونتو از حلقت دراوردم م_
 یکن

 ...م عقبقدم رفت یهسمتم اومد که با ترس  به

 ینااو#

 یکردمبود و حس م یعصبان  یلیهم خ یخطرف ش یهخورد بود و از  اعصابم
 ! یستدر انتظارم ن یخوب  یز چ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

چطور  یفکث  یهگفت : تو  یبلند یدست برد شالقشو برداشت و با صدا شیخ 
 یصبح صدابزنمت که تا فردا  ی؟ جور یاریپسر منو درب یادا یکنیجرعت م
 .یسگ بد

دادم و گفتم :خسته  یشالق اول و بزنه که جا خالو خواست  باال برد دستشو
نپوشم ...  یبپوشم و چ  یچ  یو گفت  یکرد  یشدم انقدر که بهم امر و نه
تو و  یگهآلمان بود احترام نزاشتم د یمهما یمــن به بابامم که  جز ادما

 ؟ ینباش یپسرت خر ک 

زد به شکم و  ها شالقشو باال اورد و محکم یدهسدفعه مثل به جنون ر  یک 
 .ینمس

! پوست کلفت تر از  یزدمدم نم یول یکردمبدنم حس م یخونو رو گرمای
 .حرفا شده بودم ینا

محکم منو گرفتن و  یگارداشاز دستش در برم که دوتا از باد خواستم
 .وسط عمارت یکشیدنمم

 یدهفا یول یارمبازومو از تو دستاشون در ب یکردمم یسع یتعصبان با
 .نداشت

با ضربه شالق  یدستم ازاد شد ول یهو  یگاردااز باد یکیزدم به چونه  ارنجمو
 .ینکه خوردم پرت شدم رو زم  یبعد

بدنم  یپاره شدن لباسم خون از همه جا یکهعالوه بر ت یزدکه م  یضربه ا هر 
 .یرونب یزدم



  

 
348 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . یکردممتک تک سلوالم حس  یو تو درد 

 ! یدادم نماخ گفتن هم بهغرورم اجازه  یمغز استخونم نفوذ کرده بود ول تا

 .و ناله هامو تو گلوم خفه کردم اه

 .تو خودم مچاله شده بودم ینجن یک  مثل

 یضممستف یکو با الفاظ رک یکشیدوار با شالقش منو به خون م یوانهد شیخ
 ! یکردم

 .یاوردمکتک خورده بودم که داشتم خون باال م  انقدر 

 .یفهمیدمو م یکردمکه شکنجشون م  ییحس تک تک کسا االن

 .باز کردن چشامو نداشتم ینا یحال مرگ بودم و حت  در 

 .یشنیدمم یناواضح  یصداها فقط

و صد درصد جون  یاوردمدووم نم یگهد یزدضربه رو م ینبودم اگه ا مطمعن
 .یدادمم

 .فالکت بار راحت شم یزندگ  ینو از ا یرمبم یشههم یبودم تا برا اماده

 . ور کردمچشمم مر  یجلو یلمف یهمثل  زندگیمو

 .حس نکردم یچیچند لحظه ه برای

رَدم؟ نکنه  مه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یگهکه هنوز زندم : بسه د  یدمفهم ینفرشته عذابم آبد یبا صدا ولی 
 ... یشکشت

کمتر   یداداز حدش م یشب تیکه خبر از عصبان  یخش یقصدا دار و عم نفسای
 .شد

 .یشدم یکمکه داشت نزد  یخوردبه گوشم م یکی یقدما صدای

 یر بغلم و گرفت و بلندم کرد ، انگار نه انگار که االن داشتم ز یر ز یاوحش مثل
 !!! یدادمجون م یخش یشکنجه ها

دور کمرم انداخت و  یگشودست د یمدورتر شد یخکه از ش  یکردم کم  حس
 .کمکم کرد بهتر بتونم راه برم

 .ینبه زم یشدم یدهفقط پاهام کش یرفتممن اصال راه نم ولی

 یخواستفرصت طلب که م یباشه جز آقا ستیتونم یرفتارا کار ک  این
 ینخان ، مسبب تمام ا ینابد یآقا یعنیخودشو فرشته نجات نشون بده ، 

 .کتکا

کارم   ینا ینا یخب حت  یهنش تا ولم کنه ولبزنم تو د یکی یخواستم دلم
به خاطر جونمم که شده  یداشتمکار و م  ینا ینداشتم و جدا از اون اگه نا

 ! یکردمنم یکار  ینهمچ

اروم منو گزاشت رو  یتونستاتاق و باز کرد و تا حد امکان که م یک در 
 .تخت

 .که اتاق خودمه  یدفهم یشدم یشمدل تخت معمول از 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .کم خون باال اوردم  یهکردم و   یاتک سرفه  دوباره 

 .شدیم یدهشن یشکش دار و عصبان  ینفسا صدای

 .یــع سر  یارهتشت اب با دستمال ب یه یکیداد زد :  بلند

 .یدداد زد که عالوه بر چهارستون بدن من کل عمارت لرز جوری

، خودش مسبب کتک خوردنم شده بود و حاال  یفهمیدمکاراشو نم  ینا دلیل
 !یکردم یداشت برام دلسوز

 یعذاب وجدان گرفته ول یگفتمحداقل م یشدم یشعذاب وجدان حال اگه
 !شازده و عذاب وجدان ؟ ینا

که همشون از ترسشون با تشت اب و   دمیشنیخدمتکارا رو م یپا صدای
 .بودن یستادهدستمال دم در اتاق وا

تشت اب و با دستمال گرفت و  یهازم دور شد و  یدمقدماش فهم یصدا از 
 . به هم یددر اتاق و محکم کوب

: دختره  یزدلب غر م یر و ز یکشیدزخمام م یمحکم دستمالو رو یتعصبان با
جونش تموم  یمتاگ به ق یبپرونه حت  شوکیت یدسرتق زبون دراز ... حتما با

 ؟ یگرفتیم یدو دقه اللمون  یمردیشه ... م

 یهو از  یکشیدمحکم دستمالو رو زخمام م یلیتوهم مچاله شد ، خ صورتم
 .یسوختطرفم زخمامم م

 .سر و صورتمو پاک کرد یرو یتو اب زد و خونا دستمالو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... مشد یهوشو از شدت درد ب یارمدووم ب یتونستمنم دیگه 

 ینااو#

 .کرده بودن  یزوناو یلوییک  ۱۰۰وزنه  یهکه به پلکام   انگار 

 .یباز کردن پلکامو نداشتم حت  نای

 یککوچ  یها یکهکل بدنم به تاالن  یکردمکه حس م  یکردبدنم درد م جوری
 ! یشهم یمتقس یک کوچ

قطره  یهو اون شکنجه عذاب آور  یو اون خواب لعنت  یمخاطر فشار عصب به
 .یرونب یختگوشه چشمم راشک از  

 .که اشکمو پاک کردحس کردم   یقمکنار شق  یودست گرم یکهو

 .بلند شد : نترس منم ینابد یخوردم که صدا یتکون  ترسیده

 ؟ یدتو نترس یفهاز تو و طا یشهخودم گفتم چطور م با

 ؟ یدار یفهنوز خواب تشر  یابالخره  یشد یدار وار گفت : ب زمزمه

بکنم ، حالشو نداشتم و به عالوه به شدت شکمم  یحرکت  یچه نمیتونستم
 .یکردبرام دشوار تر م یوجام هرکاربود و ان یخال

 .یتونمنم یاز جام بلند شم ... ول یخواملب زدم :م یو ناتوان  یبدبخت  به

 .هرگز به کار ببرمش یکردمکه فکر نم  ی!!! کلمه ا نمیتونم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

زمزمه  یکردلبم م یک نزداب و  یوانکه لب ل  ینطور بالشتم و هم یر برد ز دست 
 .  وار گفت : حتما تشنته

 . رفت یینزور اب از گلوم پا به

 یه ی... فقط برا یدمند یودختر  یچعقل تر از تو ه یکرد و گفت : ب   غرولند
 . یوفتیروز ن ینتا به ا یگرفتیصاحابتو م یاون زبون ب  یجلو یقهدق

 . رهصاحاب دا یستب نصاحا یگفتم : زبونم ب   یمردمداشتم از درد م ینکها با

 ین:هم یدخوردم و غر  یکه تکون   یعسل یز رو م یدکوب  یوانول یتعصبان با
 ...  هنوز  یستیدست بردار ن یکه دار  یحال درب و داغون  یناالنشم با ا

 !شازده ؟ یدیزدم و با خودم گفتم : تازه کجاشو د یدلم پوزخند تو

**** 

 برسام#

 یچیه یول یکنیمم یقتحق یه روزشبان یمحدود دو هفتست که دار تقریبا
 .یمنکرد یداپ

ن  کم  ! یدادماز دست م یموو روح یهکم داشتم به

 ؟ یناب بشه بره تو زم یشهمگه م اخه

گفت   یمبسته شده بود یگهکه به هم د  یافتادم که موقع یحرف  یادلحظه  یه
وجود  یناییکه انگار از اول او  یکنیمم یزندگ  یکه خالص بشم جور  ینجا: از ا

 ! داشتهن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! آن ترس تو دلم رخنه کرد یک  یچرا ول نمیدونم 

 خودشو گم و گور کرده باشه ؟ نکنه

 ؟ یدهبهم دست م یحس ینهمچ چرا

و پرت کردم وسط اتاق و سرمو  یزمم یرو یداغون تموم برگه ها یعصاب  با
 .تو دستم گرفتم

 یچیبه ه یچیهمش ه یکردیمو اطالعات جمع م یکردیمم یقچقدر تحق هر 
. 

 ... کنم  یداشتا پ یزدمدو هفته از خورد و خوراکم م ینا تموم

 . نگرانش بود یشهته دلم هم یبیحس عج یه

 ؟ یتو لعنت  ییاخه کجا دِ 

 .ناهار امادست یینپا یاب یبه در اتاقم زد و گفت : داداش بارانا

 .یامگفتم :االن م  یگرفته ا  یصدا با

 .نگاه کردم ینهآ  یخودم تو به

 یاهچشام س یر که ز  یگشتمم یناو دنبال او یکردمر مداشتم کا ساعته ۲۴ در انق
 .یزدم یشده بود و چشام به قرمز 

 کنم ؟؟؟  یداتبگردم تا پ یدچقدر با دیگه

 یوفتهبراش ن یکه اتفاق بد  یدوارمام فقط
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 برسام# 

زنده باشه  یگیکه تو م  یفرد ینا یستشرمندم برسام جان اصال معلوم ن -
 ! ینتو زمب شده رفته نه ... ا یا

 .کردم  یتشکر  یو از سرگرد محب یدمکش  اهی

 .یدادگمون بد م  دلم

 !زنده نباشه ؟ نکنه

 یاالفکر و خ ینگرم بود و ا  یلیپرونده تو دستم خودمو باد زدم ، هوا خ با
 .یکردهم که ولم نم

 .خونه شدم یشدم و راه  ینسوار ماش سریع

 .شده بودم یکم حوصله و عصب  یداچرا جد نمیدونم

 داداش ؟ یاز در وارد شدم بارانا اومد طرفم و گفت : کجا بود تا

 پاسگاه بودم+ 

 .یدار یاونجا ؟ تو که مرخص یکردیم یکار چ-

 .یکردمم یقتحق یکم یدبا یچیه+ 

 ؟ یدرباره ک -

 ... نفر  یه+ 

 ؟ یخب ک -
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .رو مخم بود یشتر بارانا ب یبود و سواال یختهبهم ر عصابم 

نکن بارانا امروز  یچمنفر ... انقدر سوال پ یه برگشتم طرفش و گفتم : عصبی
 .اصال حوصله ندارم

 .رفتم تو اتاقم یشتوجه به ناراحت بی

 . یالهمه فکر و خ یناز ا یشههر آن سرم منفجر م یکردمم حس

ر کو  یدو خوندم شا یاتجزئ یکهت یکهمهم و جدا کردم و دوباره ت یها برگه
 .کردم  یداپ یدیام یسو

 .شام یا: پسرم بزد و گفت  در اتاق و مامان

 .فقط سرمو تکون دادم ینطور بحر پرونده بودم و هم تو

 ؟ یایب یخوایکرداا نم  یخمامان اومد و گفت : شام  یقهدق 5بعد از  دوباره

 .یاماالن م ینصبر کن یقهدق یهوار گفتم :  زمزمه

 .پرونده رو پرت کردم گوشه اتاق و سرمو تو دستام گرفتم یتعصبان با

 یکنیمسفره رو جمع م یمبار سوم مامان در اتاق و زد و اومد داخل : دار یبرا
 باال شامتو ؟ یارم... ب

تمرکز  یمهم یلیــیخ یز چ یه یگفتم :مادر من ، من االن دارم رو  عصبی
و به پروپام  یکنینم یچمسوال پ یهم شما و هم بارانا هم همش ه  یکنمم
 ؟ یفهمیمامان متمرکز ندارم  ی، من االن ذره ا یپیچینم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یتنها باش یکم یدار یاز عاقالنه نگاهم کرد و گفت : ن یدلخور ول یکم  مامان 
 یرتکه انقدر درگ  یهمهم یز ، حتما چ یفرق کرد یلیخ یت... بعد اون مامور

 ! کرده

 یگیشما راست م یدو گفتم : شا یدمکش  یقیاز دست خودم نفس عم عصبی
برسم و کارامو سر  یخامکه م  یزیم به چبرم تا بتون ینجامدت از ا یه ید... با

 .یکنمم یزندگ  ینجاهنوز ا یسالمه ! ول 30 یگهو سامون بدم ، من د

گفت   یاز حرفم کرد و با خوشحال یمامان برداشت اشتباه  یکنمم حس
سر و سامون  یلیخ ی؟ اره پسرم ازدواج به زندگ  یریزن بگ یخوایم یعنی:
 .یدهم

خودم  یمدت برا یه یخوامود مامان ، محرص گفتم :منظورم ازدواج نب با
 .یرمخونه بگ

 ؟ یگذرهبهت بد م یلیخ ینجاا ینیناراحت نگاهم کرد و گفت :  مامان

 یدنبود ... با ینا گفتم : مامان جان ، قربونت برم ، اصال منظورم  یچارگیب با
 .بدم یفمسر و سامون به مغزم و وظا یه

 ...  ره خودمو کردممخالفت از طرف مامان بلخره من کا یکل  با

 ! یبودممدت تنها م یه یدبا واقعا

**** 

 .به خونه رو به روم انداختم نگاهی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کنم هم بزرگ بود هم   یزندگ  یخواستمنم ینفر بودم و با کس یهمن که  برای 
 ! جا دار 

 ! خوبه ینبه مشاور امالک کردم و گفتم : هم ینگاه  یخوشحال با

هاش  یهداره و همسا یلهوس که مبله واز خونه   یفتعر  یبا کل یامالک  مشاور 
 .یسیمداد تا قرارداد رو بنو یتخوبن و ... بالخره رضا یلیخ

رهنش  یرو ول نداشتم که بخوام بخرمش خونه یادیز یهسرما همچین
 .کردم

آوردمش خونه و لباسامم  ینمهم بود و با ماش یلیکه برام خ  یتا کارتون  چند
 .برداشتم

 .کردم و به خلوت خودم پا گذاشتم  یظ مامان و بارانا خداحاف از 

 .به خودم استراحت دادم یکار  یز تم یکمسرجاش گذاشتم و بعد  یلمووسا 

 ... خونه رفتم تو فکر  یلبه وسا خیره

 ! یچیبه ه یچیهمه اطالعات بازم ه ینو ا یقهمه تحق این

 بره ؟ یخاستکجا م  اخه

از اونجا سر در  یچیعمارت نداره و کال ه یتو دب  یدونمهم که م ییجا تا
 . یارهنم

 .اونجا پا نذاشته یگهاز چند تا سفر که به خاطر باندش بوده د یر غ به

 .یشدباز نم یگهچشام د یحجم خستگ  از 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !من شده بود ؟ یجبود که پا پ یچه حس مضخرف  یگهد این 

 دختر انقدر واسم مهم بود ؟ ینا چرا

 ! خوابم بردو کاناپه همونجا ر  یالچقدر گذشته بود که از فکر و خ نمیدونم

 ینااو#

 .بدن و زخمام تو جام بودم یهفته بود که بخاطر کوفتگ  یه تقریبا

،  یومدنبود و حتما کار داشت که نم یشمدو روز قبل همش پ یکیمثل  ابدین
 . نداشتم یگهواقعا بهتر بود چون اصال حوصله بحث با اون و د ینو ا

 .با سوپ وارد اتاقم شد حنانه

 .شدم یجبهم انداخت که واقعا گ یاه نفرت نگ با

 بود ؟ یچ  ینگاهش برا ینواقعا ا نمیفهمیدم

بودم سوپو ازش  یز خ یمرو تخت ن که  ینطور نگاهش شدم و هم بیخیال
 . گرفتم

سراغ منو  یخش یدا: چرا جد یدمواسم سوال شده بود که ازش پرس یزیچ یه
 ؟ یگیرهنم

تو اتاق شد با پوزخند  فیکث  یلکه مشغول جمع کردن وسا  ینطور هم حنانه
خودشون  یر غ یو کس یشونینگفتن شما خدمتکار خصوص  ینگفت : اقا ابد

هم که گوش به فرمان پسر دردونش  یخحق فرمان دادن به تورو نداره ... ش
 ! یکه انگار تو اصن وجود ندار  یکنهرفتار م یجور
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... وار گفتم :خوبه پس زمزمه 

خودت  یبرا یو تور کرد ینخوب ابد سکوت حنانه با نفرت گفت : یکم بعد
 و هم به ما بگو ؟ یتت... راز موفق

 .عالقه داره ینر شد که حنانه خانوم ما به ابدخبر دا شصتم

از من  ینابد یکنمنکردم ... درضمن فکر نم یزدم و گفتم : کار یثیخب لبخند
 .یاد، به هرحال ... من که از اون خوشم نم یادخوشش ب

ازش  یو گفت : ارع معلومه چجور ینیتو س یدو کوب نیوابا حرص ل حنانه
 ینجاو ا یخودمو زدم به موش مردگ  هفتست یه، حتما من  یادخوشت نم

  ؟ یازم مراقبت کنه ، نکنه سحر و جادوش کرد یادب ینتا ابد یدمخواب

تو  یادگفت : خودش شخصا م  یتو با عصبان یدبه هم ساب دندوناشو
شده جون  یفضع یلیبخوره خ ینببر  ینااو یراو ب یز فالن چ یگهاشپزخونه م

 ... یرهبگ

  ؟ یقاشق سوپ و تو دهنم گذاشتم و گفتم :که چ  یخیالب همینطور 

به  یبرندار یاتعشوه کردنات و لوس باز ینوار گفت : اگه دست از ا تهدید
 ...یهفته تو جا بخواب  یه ینطور تا دوباره هم یدمراپورتت و م یخش

که تاحاال تو عمرت   یهر غلط  تو سوپم و گفتم :قاشقمو انداختم  عصبی
 ؟ یاوک  یدیراپورتمو م یریکه م  یستبکن ... برام مهم ن ینکرد

 .و در اتاق و محکم بست یرونبلند از اتاق زد ب یقدما با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...  یاملندهور ناز و غمزه م یکهمرت یناحمق فکر کرده من دارم برا ا دختره 

 . یعسل یز گذاشتم رو مد و خم شدم و  ازش مونده بو یکه هنوز کل  بشقابمو

 . یشندارن از هم جدا م یکردمکه فکر م  یکردتمام بدنم درد م انقدر 

 .دستم نگاه کردم یزخم رو یردا به

 .یسوختم یزدمزخم شده بود و دست که م یفملط پوست

 .تو چهارچوب در ظاهر شد یندر اتاق باز شد و قامت ابد یهو

 ! ها یشهبد نم یتوجه بهش گفتم : در بزن  بدون

تمام گفت : اتاق خدمتکار خودمه ...  ییسرش بست و با پررو و پشت در 
 .دوست دارم بدون در زدن واردش شم

 .چرخوندم و کالفه نگاهش کردم چشم

 ؟ یکرد و گفت : چرا همشو نخورد  یعسل یز م یبه سوپ رو نگاهی

 .چون اشتها نداشتم+ 

 . یبخور یدهمشو با -

 .نخورم یبخورم و ک  یکه ک   یگممم مبدن خودمه و خود+ 

عادت کرده باشه بشقابمو برداشت و کنار تخت  یاحاضر جواب ینکه به ا  انگار 
و  یبه عرضتون برسونم که تو خدمتکار من یدگفت : با  یخیالینشست و با ب

 . ینخور یوچ یا یبخور یوک چ  یگممن م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

گفت : که بازومو گرفت و  توجه بهش خواستم از رو تخت بلند شم   بی 
 .بزار کمکت کنم یبلند ش یتونینم

بلند شم به  یتونمخوب م یلیمو گفتم :خ یرونب یدماز دستش کش بازومو
 !ندارم یاز کمکت ن

 .ینزم یخوردماز جام پاشدم که داشتم با مخ م سریع

 .یوفتمدور کمرم حفاظ شد و نزاشت که ب دستش

 یه همشو سرم خالتحمل کرده باش یخت هفته رو به بدب یه ینانگار که ا یهو
 ی... انقدر لجباز یتونمم یگیم یکنیغلط م یتونینم یکرد وبا داد گفت : وقت 

 .یدمدستت م یکار  یه یکنمنگاه نم یتتبه وضع یگهنکن وگرنه د

 .خودمو پرت کردم رو تخت و دستشو از دور کمرم باز کردم حرصی

 ! کنه  یبهم امر و نه یادب ینمونده بود که ا ینمهم دیگه

 ... باال یدمپشتمو بهش کردم و پتورو تا سرم کش حرصی

 برسام#

هنوز هوا کامل روشن نشده بود اعصابم خورد  یرونزود از خونه زدم ب صبح
و  یینارومم کنه پنجره رو تا اخر دادم پا بودم که یزیچ یهبود و دنبال 

 یدادمگاز م  یابونباال تو خ یلیگذاشتم باد به صورتم شالق بزنه با سرعت خ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خودمون  یبرا ینفع یه یکنیکه م  یهرکار یدونمحکمتت و شکر م ایادخ 
 یبهت ثابت شده ول ینوقته که ا یلیخ یستن یلدل یکارت ب   یچداره و ه

 واقعا میشم یوونهکمکم کن دارم د

 حرم افتادم چرا حواسم نبود یاد یهو

 اروم شدنم حرم بودش یراه برا ینبهتر  واقعا

 ارامشم یافتدر یراوقفه گاز دادم و شتافتم ب بی

 یشدحال و هوام عوض م یزاشتمبراق م یدسف یکایکه رو اون سرام  پاهامو
رد شدم وارد صحن شدم ضربان قلبم تند  یوارس یستگاهاز ا ینکهبعد از ا

  یسوختو چشمام م یزدم

پر  یر وصف ناپذ یافتاد وجودمو ارامش ییو طال یمکه به اون گنبد عظ  چشمم
 کرد

 شده بود دلم براش تنگ  چقدر 

  یحضر  یشمخصوص و فرستادم و رفتم داخل تا برم پ سالم

 یادیز یادم هانسبتا  ینابا تموم ا یشلوغ نبود ول یلیسرصبح بود خ چون
 بودن

و  یخوندنماز م یکیبه اطرافم انداختم هرکس تو حال خودش بود  نگاهی
 یهدستاش رو یگمد یکیمحو رو به روش شده بود و  یکیاون  یکردم یهگر 

 یلرزیدصورتش بود و شونه هاش م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ..ارامش یناز ا یوا یختواشکام ر یدمکش  یحبه ضر  یو دست  برگشتم 

* 

 شحالم خوب شده بود بشدت

  کرده بود که ارامشم برگرده  یهمون صحبت و اون فضا کار انگار 

 یارسمت خونه شهر  رفتم

 ونیر ب یمتلفنمو برداشتم و بهش زنگ زدم گفتم که اماده باشه بر  همونطور 
 یمبزن یدور یه

**** 

 یکردبودتم داشت پوکر نگاهم م یدهد یوقت  از 

 چته؟ یبگ  یخواینم+

رفتن زده به  یرونب یههوا یتو که کله صبح  یابگم چمه  یدمن با_
همش سه ساعتت  یکردمپرونده کار م یهتا صبح داشتم رو  یشبسرت،د
 یدممخواب

 رفت بهم که خندم گرفت یغره ا چشم

 محرف بزنباهات  یخواستمم+

 برم خونم بخوابم یخوامم یخب بزن دوساعته منو معطل کرد_

 ......از کارم بکشم کناریخوامم+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 حرفم از باال فنجون چپ چپ نگاهم کرد ینکه با ا  یخوردهوه مق داشت 

 از کارم بکشم کنار؟ یچ  یعنی_

 ... باشم یسپل یخوامنم یگهد+

 یناآو#

گرفتم که   یمتصم ینو آبد یخش یو بعد از انجام دادن کارا یدارشدمب صبح
 راه برم یکمباغ و  یهبرم تو

 افسرده شده بودش یمبس تو خونه بودم روح از 

  بود یقیقا یقشمزانوم بود و  یتا باال یشکه کوتاه  یدمقرمز پوش یراهنپ یه

حوصله  یگهکردن نداشتم،د  یشحوصله ارا یختمهم باز کردم دورم ر موهامو
 نداشتم یچیه

 جاهاشم کبود بودش یسر  یهبود و  یتم تمامش زخمم انداخبه بدن نگاهی

 و نقص یبع یاون بدن ب  کجاست

افتاده  یافهچندوقته انقدر الغر شده بودم و کتک خورده بودم که کال از ق این
 شده بودم یگهد ینایهاو یهبودم انگار 

  یکردنم یز بچها داشتن خونه رو تم یروناتاقمو بستم و رفتم ب در 

 یری؟:کجامادیبه

 تو باغ راه برم یکم یرمم+



  

 
365 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یگاردایباد یار ببر براکه تو اشپزخونستم برد  یصبحانه ا ینی:سادیبه 
 یرزمینقسمت ز

 بود بزور بزور بردمش ینو برداشتم ماشاّلل چقدم سنگ ینیس یحرف  یچه بی

خالص شم  ینیس ینسرد بزار از شر ا یلیگرم نه خ  یلیبود نه خ یعال هوا
 ازتون یبرممقشنگ لذت  یامبعد م

 ینینگام به س یهنگام به جلوپام بود و  یه

 یول یهتوش چ یدونستممهم بودش نم یلیخ یخش یبرا یرزمینز قسمت
 یزاچ ینروز داشتم از هم یهخودمم  یگهخب مشخص بود د

دور تا دورشو درخت  یهچه قسمت ترسناک یدمتازه فهم یدمدر که رس جلوی
 یومدسرت م ییبال ینجااگه ا یعنی مدوینم ینور یچه یباپوشونده بود و تقر 

 یفهمیدنم یچکیه

 ته ضربه زدم که در و باز کننبه در بس باپام

 یهه؟ک_

 یهک  ینیگمشو در و باز کن تا بب  یهک  مرگ

 صبحانتونو اوردم+

 بالخره در و باز کردن یقهدق یه بعد

 چهه عجــب+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که   ییشاز ر قدبلند و پر  یساله و فوق العاده الغر اندام ول25پسر حدود یه 
 یکردشم یطوری یافشوق

 زد یکیند کوچبه سرتا پاهام انداخت و لبخ نگاهی

 یاتوب_

 رو خودت من برم کار دارم ینیس یر بگ یامچرا ب+

 زدش که مشکوک نگاهش کردم یلبخند دوباره

 یفهدستام کث_

 باز کرد یشتر و ب در 

 یزبرو بزارش رو م_

 و رفتم تو یدمکش  هوفی

و  ینیبه اطرافم نکردم و س یبود توجه یروناز ب داخل خوفناک تر  فضای
  یز گذاشتم رو م

 دستام شکست اخییی

 یکیبرگردم که خوردم به  اومدم

 تو حلق من یچتهه چرا اومد+

 ... باال گرفتم که نگاهمو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

من جاتون  ینبر  یخودش البته به غوالم گفته بود زک  یبود برا یغول ماشاّلل 
 یمیستموا

 (*یصف )آ ینا،ریحانهقلم:مببه*

 ینااو#

 ؟ یگهد یگهم یچ  این

 .رد شم یخوامکردم و گفتم : بکش کنار م  یکمرنگ   اخم

 .کرد  یک زد و دوتا بازومو گرفت و منو به خودش نزد یچندش اور لبخند

 .مقاومت نداشتم ینا یاددست و پام کوفته بود و ز یخش یبخاطر کتکا هنوز 

 .تو دلم رخنه کرد ترس

 .یکن لعنت   و گفتم : ولم یدمکش  بازومو

 .یمحال کن یخوایمجا ؟؟؟ تازه مو گفت : ک یچیددور دستش پ موهامو

 .ولم کن اشغال یگمو گفتم :م ینشزدم رو س محکم

ولم  یگمم یارهپدر تک تکتونو در ب یگمم یخو گفتم : به ش یدمکش  جیغی
 .پدر و مادرا یب  ینکن

بازوهامو از  هیو مردن یخزانو زدم به پاش و خواستم فرار کنم که اون س با
 .پشت گرفت

 .حجم فشار یناز ا یگرفتم یمداشت گر  دیگه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .زدن یغ نمناک شد و شروع کردم به ج چشام 

 .صدامو بشنوه ینجابود که ا یک   ولی

 .یکماومد نزد یتبا عصبان یکلیهه اون

و با شدت اوردم باال و  یینجمع کنم و سرمو بردم پا یروموکردم تموم ن  سعی
 .اغ پسر الغرهمتو د یدماز پشت کوب

که دستم   ییرو گرفتم و تا جا یابونیهاون غول ب یول کرد که موها دستامو
 .یدمشتوان داشت کش

ناله و دادشون بلند شد که از فرصت استفاده کردم و دو تا پا داشت  صدای
 .هم قرض گرفتم و الفرار یگهدوتا د

 .یدمدو یتونستمکه م  ییدادم به پاهام و تا جا یموانرژ همه

 .از پله ها باال رفتم و خودمو پرت کردم تو اتاقم سیدهر ت

 .اتاقمو بستم و پشتش نشستم در 

 .یهگر   یر خودمو کنترل کنم و زدم ز نتونستم

 ! همه رنج و عذاب یناز ا یترسمم من

 یلعنت  یزندگ  ینشدم از ا خسته

 ...  شکستم من
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یشتر م بدهنمو گرفته بودم تا صدا یو من جلو یریختندو نه دونه م اشکام 
 .نره یرونب یناز ا

 .یومدو نفسم باال نم یکردمهق م هق

 .یدمکه کردم و پس م  ییدارم تقاص کارا 

 ! بد یلیخ یوهش یک  به

 .به عقب برگردم یتونستمم کاش

 ... کاش

 .کردم خودمو آروم کنم  یو سع یدمکش  یقتا نفس عم چند

 .ریواشدم به د یدهبا سر کوبدر اتاق چنان باز شد که  یکدفعه

 ... تجربه کردم یوو منگ بودم که دوباره اون حس لعنت یجگ  هنوز 

 !یخپر قدرت ش شالقای

 ؟ یلبفهمم به چه دل یخواستمم فقط

 .یخوردمحرکت فقط شالق م یجنازه ها ب  مثل

 .شده باشه یکه برام عاد  انگار 

 .یشدم یجار یقمکه از کنار شق  یکردمسرم حس م یخونو رو گرمای

حنانه  یروزمندانهو چهره خوشحال و پ و باز کردملحظه چشام یک برای
 .جلوم نقش بست
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! یکشمدختر رو م ینروز ا یه من 

شد :  یخبا حرفش مو به تنم س یدست از سرم برداشت ول یخش بلخره
رام ب یاوردین یچیه یجز نحس ینجاا یاومد ی... از وقت  یکشمامشب تورو م

 .یپلنگام ش یوز ، پس همون بهتر که خوراک 

 .گورشو گم کرد  یتکرار یکرک یفحشا بعد

ناز نکن ... خوبه  یادگفت : گفتم ز  یر مغرورانه اومد طرفم و با تحق حنانه
 ! یشهکنده م  یشتامشب کال ر یگهد

گفتم : اگه   یدورگه ا یکنج لبم نشست و با صدا  یهمون حالم پوزخند تو
. تو .. یبرمبه مرگم مونده باشه توروهم با خودم م یگهساعت د یه یحت 
 یکشمشکه مسبب جهنم رفتنم باشه اونم با خودم م  یمنو ! هرک  یشناسینم

 . اونجا

 . به پهلوم زد که صورتم جمع شد یحرص لگد با

 .خودمو رسوندم به تخت یکه کشون کشون و به بدبخت   یرونب رفت

 .مرده ها رو تخت افتادم عین

شکنجه و ! یدیدمشکنجه م یشکل ینا یدبود که با یانصاف  یب  یلیخ این
و آزار توسط اون  یت، اذ یدمم یتکه بهشون اهم  ییاز کسا یکتک ، دور
 .یختوله سگ ش

 !؟ یهک  ینمسر خم کردنم نداشتم که بب ینا یحت  یاتاقم باز شد ول در 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

گفتم   یخودشه ! از وقت  یدمعطرش فهم یوبلند اومد طرفم که از ب یقدما با 
 ... یزنهشنل بلو فقط همونو م

 . ینمشاالن بب استیخودلم نم اصال

 ؟ یکرد  یکار گفت : باز چ  یتتخت نشست و با عصبان پایین

 .صورتم درد گرفت یزدم که اعضا پوزخندی

 ! یهلعنت یتو یر همش تقص یناا+ 

دست و پا و  یر که از ز  منه یر : نکنه تقص یدو غر  یدتو موهاش کش دستی
 تو ؟ یبرا یخوب  یفهنه ؟ ح یدمبابام نجاتت م یشکنجه ها

تختم نشستم و بلند سرش داد زدم : اگه توعه  یکه داشتم رو  یردد با
 یمن به خاطر عشق سوزان اون عوض یدادینم یتبه من اهم ینقدر ا یلعنت 

از جونم  ینه ؟ فقط ازم دور شو ... چ  یا یفهمیم یشدمبه باد کتک گرفته نم
پدر از  ینمکردن ا  یاشغالتون که بهم دست دراز یگاردای؟ اون از باد یخوایم
به جون منه  یوفتهزرت و زرت م یارهم یر وقت گ یکه تا  یزتهمه چ یب 

 ها ؟؟؟ یکنهاز خدمتکارش مراقبت م یبدبخت ... اخه کدوم ادم عاقل

گونم   یشدم و اشکام چه خودسرانه رو یفمتوجه نشدم که چقدر ضع اصال
 .شدن یجار

 .ندیسوزوزخمام و م یشده بودن و جا یصورتم قاط  یرو یو خونا اشکام

قفل شده دستشو برد طرف صورتم و اشکامو با انگشتش پاک  یبا فک  ابدین
 .کرد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .تشر دستشو پس زدم که مچ دستمو گرفت با 

 .بلند شد که شل ترش کرد اخم

 یتو جا یزارمنم یگه... د یایامشب با من م ینت : همگف  یا یلحن جد با
  ... یارمدرم یگاردا، دمار از روزگار اون باد یبابام باش

بخاطر تو  یخام: فقط تنهام بزار ... نم یدمنال یو پس زدم و با ناتوان  اشکام
 ! ... لطفا یندست کتک بخورم ... فقط ولم کن ابد یههر روز 

نقش بست و گفت : محاله ممکنه که ولت کنم  یشونیشرو پ یبزرگ  اخم
تکار به عنوان خدم یاحاال  یمونی... تا اخر عمرت تو عمارت من م ینجااونم ا

 .یگهد یز چ یا

 .یشدنم یشبشر کال حرف حال ینا نه

 یبینمم یبمن آس یکیبه من نزد یکتشو گرفتم و با حرص گفتم : وقت   یقه
 ؟ یکنینمذره درک  یهنه ؟ چرا  یا یفهمیم

به بعد حق نداره به تو  یناز ا یچکیدستم گذاشت و گفت : ه یرو دستشو
 ؟نه  یا یفهمیو م ینبزنه ، حاال تو ا یباس

 .بود یدهفا یآدم ب  ینبا ا بحث

 .پتو یر ز یدمخز  ینو مال ینخون همینطور 

 .یکننزخماتو ببندم عفونت م یدگفت : پاشو با  ابدین

 . که از دستش سکته نکنم  یدمکش  یقیعم نفس
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ؟ یگمگفتم: سه ساعته دارم برات قصه م  یتحرص و عصبان با 

 .یخورمنمون تک ینجااز ا یاخم کرد و گفت : تا زخماتو نبند عصبی

 ...ینمنو بکش از دست ا خدایا

 یناآو#

زودتر  یخواستمچون فقط م یگهاز جام بزور بلندم کرد مخالفت نکردم د 
ولبامو گاز  یشدصورتم جمع م یکشیدزخمم م یو که رو ینشرشو کم کنه پتاد

 که باز دستم بندازه  ینمخصوصا جلو ابد یادکه صدام در ن  یه  یگرفتمم

حرکت  یدمبود تو صورتم که د یختهو موهام ر یینم پاانداخته بود سرمو
ار زخمم متوقف شد چندلحظه بعدش با انگشتش موهامو کن یهدستش رو

صورتم بود  یخداد سرمو اوردم باال و با تعجب نگاهش کردم...نگاهش م
لبم و از حصار دندونام  ییناخمام تو هم شد دستشو اورد جلو و گذاشت پا

 کرد  شازاد

 نگاه خاص بهم نگاه کرد یهبا  بعدم

 چش شده یگهد این

 سرم یهو پتورم انداختم رو یدمعقب و خواب یدمکش  سرمو

 چون مقصر خودش بود تشکر نداره ازش یکنمنم تشکر 

 یروناز اتاق رفت ب ینمو بعد چندم یومدتلق تولوق م صدا

 یزهبر  یینخودم جمع شدم و اجازه دادم اشکام پا تو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 **** 

 کل  دانای

 ییبال یخوادکه نم  یدونستبود که داشت فقط م یچه حس ینا نمیدونست
  یادشسر اون دختر ب

 یگاردو تموم کرده بود و به جوزف)باد یگارداون دوتا باد کار 
 (سپرده بود جنازهاشونو گم و گور کنهیشخصوص

با  ینارواو یدراحت تر شده بود فقط با یالشداشت و خ یاحساس بهتر  االن
  عمارتش یبردخودش م

 یشناختچون پدرش و م یاورددووم م یگهماه د یکفقط  یموندم ینجاا هاگ
 نقطه مخالف پدرشه یقاقد ینامداره و او یکه چطور اخالق 

 راه نجاتش بردنش به عمارت خودشه تنها

 یشدش سرشو باال گرفت و با چهره  یدهدر که بشدت به هم کوب یصدا با
 پدرش رو به رو شد یعصب

 ییین؟؟ابد یکرد  یکار چ_

* 

 ینااو#

عمارت  ینچشمامو باز کردم چرا ا یعصب یومدکه م  یداد یداد و ب  باصدای
 توش سر و صدا باشه؟؟ یدهمش با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 از جام بلندشدم کالفه 

زنده  یچجور یدونمهمه درد،بدنم تمومش کبود بود واقعا نم ینبه ا لعنت
 یکهاون مرت یکتکا  یر ز یمونمم

صداها واضح تر شده  یرونم بگرفتم و اهسته اهسته رفت  یوار به د دستمو
 بود

 یی؟منو کشت یگاردایباد ینبهتر  زده به سرت نه،بخاطر اون دختره دوتا از _

 ینجادراز نکنن اومدن ا یشتر ب یمشونپاشونو از گل یخواستناره کشتم م+
 یکار نه گوه خور  یبرا

اونا،تمام بچه ها جمع شده  یدیدنمنو نم یراسم قرار گرفته بود ول یدد در 
 یکردنو باترس بهشون نگاه م بودن

 یناآو#

 یستین یشناختمکه م  ینیتو پسر؟تو ابد یشد یوانهد_

من  یگهد یز چ یه ی؟اهااره من عوض شدم که چ  یخبحث و عوض نکن ش+
 عمارتم یبرمباخودم م یناروامشب او

 ی؟؟؟چـــ_

 یدکل عمارت لرز  یدکش  یخکه ش  یعربده ا با

خام  ی؟نکنهاز دست داد ی؟عقلتور خدمتکار منو کجا با خودت بب یخوایم_
 یبرهجون سالم به در نم یگهدفعه د ینا یرمم ی؟االناون دختره شد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 بازوشو گرفت ینگرفت سمت اتاقم که ابد  یرجهش یتعصبان با 

 که؟  یفهمیم ینابد یب  یندستت بهش بخوره ابد+

 تووو....توو_

 یدولش کرد و با عجله اومد سمت اتاقم که منو د ابدین

 ...مکث کرد چندلحظه

 تم و دستم و گرفت و با خودش کشونداومد به سم بعد

 راه برمم یتونممن نم ییا یوونهد یکنیم یکار هووش چ+

 یدممکش  دستمو

 یکنهبدنم درد م یولم کن لعنت +

و برگشت سمتم بدون نگاه کردن بهم دستاشو انداخت  یستادحرفم وا بااین
 حرکت بغلم کرد یهو با  یرپاهامز

 یدمکش  یخفه ا جیغ 

 کارت  ینخاطر ابه  یشیم یمون:پششیخ

 به خودم مربوطه و نه شما یگه:اونش دابدین

** 

داده بودم و چشمامو  یهتک ینماش یشهبد بودش سرمو به ش یلیخ حالم
 یادتا اشکم در ن یدادمروهم فشار م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یچه یگهانگار که د یکردنم یمپاس کار یه  ینکهشده بودم از ا خسته 
 من،من نبودم یگهد شتم انگار کهاز خودم ندا یاریاخت

 یدیمشو رس یادهپ_

 شدم یادهتوجه بهش پ بدون

و  یستن یخعمارتش مثل عمارت ش یدماطرافم توجه نکردم فقط فهم به
 نداشت یگاردیمباد یچو ه یالتره حالت و یک کوچ

 یالرفتم تو و باعصبانیت

 خودت یبرا یریکجا م  یناصبرکن او_

 ینااااو_

 ... 

باهام اون از  یکردم ینجوریکه ا  یهر کرده بود کره احمق فکنذاشتم پس محلی
 ...از خو ینمنکبتش ا یبابا

 یییا+

 دستمو از پشت گرفت و پرتم کرد تو بغلش یدمبه خودم اومدم د تا

  سفتش دستشو خشن تو موهام کرد ینهمحکم خورد به س سرم

بهم  ینکن یمحل یو ب  یکه صدات کردم جوابمو بد  یگهباشه دفعه د یادت_ 
 خودته یهوگرنه عواقبش پا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینااو# 

 .موهامــم یییگذاشتم رو دستش و فشردم و گفتم : ا  دستمو

تا  ینزم یخبا عمارت ش ینجاول کرد و زمزمه وار تو گوشم گفت : ا موهامو
 ... یبه حرفام گوش کن یــدآسمون فرق داره ، فقط با

 ... دارم یشرط  یهمنم باال انداختم و منم کنار گوشش لب زدم :  ییابرو 

 یگاهیاورد باال و تو چشام زل زد و با پوزخند گفت : به نظرت تو جا سرشو
 ؟ یکه شرط بزار  یهست 

بهش فکر  یدکرد و گفت : شا  یاره تکون دادم که خنده حرص یبه معن سرمو
 ... کردم

 ...  پوشمیهرجور که دوست داشته باشم لباس م -

 .یوک باال انداخت و گفت : ا یا شونه

و به سمت  یرونشده بود اومدم ب یچیدهحصار دستاش که دور بازوم پ از 
 .عمارتش قدم برداشتم

 .در و بزنه یموتبودم که ر منتظرش

 یشسلطنت یمبال یکه رو  یدسف یاز من رفت داخل و تمام پارچه ها جلوتر 
 .انداخته بودن و برداشت

 .نبود بدک عمارتش

 .به عمارتش انداختم یبغل گرفته بودم و نگاه کل خودمو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . یخوردکه به طبقه باال م  یچدر پ یچپ یها پله 

 یمنو اورد یچ  ی: برا یدمپرس یکشیدکه داشت پارچه هارو م  همینطور 
 ؟ ینجاا

عمارت  یارمبهم انداخت و گفت : دوست داشتم خدمتکارمو ب ینگاه  نیم
 ؟ یدار یخودم ... نکنه مشکل

 ! تکارتم ... نه تا ابدخدم یتو اون عمارت  یگفت تا وقت   یخش+ 

 که ؟  یتهحال یمونیفقط خدمتکار من م یشهتو تا هم -

 : اتاقم کجاست ؟ یدمسرد پرس یلینفرت نگاهش کردم و خ با

 ! یمونی... تو اتاق خودم م یفعال اتاق ندار+ 

داشته  یاتاق خصوص یه یدکه ... به هرحال با  یشهاعتراض گفتم : نم با
 ... باشم

 ! وجود نداره یبه اسم خصوص یزیچعمارت  ینتو ا -

براش نازک کردم که مالفه هارو گذاشت کنار و اروم از بازوم  یچشم پشت
 . طبقه باال یدگرفت و منو کش

هم  ینجاگفت : ا  یبستکه در و م  ینطور پله ها شد و هم یاتاق رو به رو وارد
 ینجاباشه ااتاق منه ... تا اتاقت اماده  یشترشاتاق منه هم اتاق تو ! البته ب

 ! یمونیم

 ؟ ینندار یا یگهاتاق د یچه یعنیناراحت گفتم :  یلحن با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... گفت : فعال نه  یکردباز م یرهنشوپ یکه دکمه ها  همینطور  

 .تمام به تخت دو نفرش زل زدم یچارگیب با

 بخابم ؟ یدکجا با  حاال

 لباسامو کجا بزارم ؟ اصال

 ... ینسر قبرت گل بکارم ابد یامکه ب  ای

 .اتاق کز کردم و زانوهامو تو شکمم جمع کرد و چونمو گزاشتم رو زانوم هگوش

 .هنوز تنش بود یرهنشپ یباز بود ول ینطور هم یرهنشپ یها دکمه

 ینااو#

 ؟ یبه من انداخت و گفت : چرا اونجا نشست  ینگاه  یه

 !کجا لباس عوض کنم ؟  یاکجا بخوابم ؟   یداالن من مثال با+ 

اتاقم لباستو  ینبخواب تو هم ینجافت : اگسمت تخت گرفت و   دستشو
 .عوض کن

 .؟ یخوابیگفتم : بعد تو کجا م  پرسشگرانه

 . رو تخت+ 

 ... که  یشهنم یخوابمخب منم رو تخت م -

 نشه ؟ یچ  یبرا+ 

 . بخابم ییتنها یخوامچون من م-
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .سمتم دستمو گرفت و بلندم کرد و برد سمت تخت اومد 

 یزاچ ینجور و ا ییتنها یتو اتاق من یقت ونشوند رو تخت و گفت : تا  منو
 ! ... اتاق مشترکه یمندار

 . برد سمت صورتم و موهامو از جلو چشمام جمع کرد دستشو

 یشی... کور نم یستبد ن یکش به موهات ببند  یه یحاطعنه گفت : ترج با
 تو چشمته موهات ؟ ینقدر ا

 .نه باال انداختم یبه معن ابروهامو

 .م دادهامو گرفت و هل شونه

 ... دستشو کنار سرم ستون کرد دوتا

 ؟ یکنیم یدلبر  ینقدر گفت : چرا ا  یبا نگاه  

تا  ینشاخم کردم و دستمو گذاشتم رو س یع سر  یتعجب نگاهش کردم ول با
 .تکون نخورد یاز خودم دورش کنم ول یکم

 ؟ تو ؟ یکنم ؟ اونم چه کس  یتو دلبر  یبرا+ 

 یموهامو به باز یگشبا دست د دستشو دورم انداخت و یهو  یدکش  دراز 
 .گرفت

 ! تو عمارت ینبا ا ییکنه تنها  یر بخ خدا

 .یکنهور بدنم درد مدهنمو با سر و صدا قورت دادم و گفتم : برو اون اب
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

دستش دو تا دستامو تو مشتش گرفت و با خنده گفت :  یهکردم که  با   تقال 
 ...  یر ب یتونینم ییجا یچتا من نخوام ه

همه  ینکه ا  یسوال یزدمکه نفس نفس م  یرداشتم و در حالاز تقال ب دست
 ؟ یبلد یفارس ی: تو چجور یدمکرده بود و پرس  یر وقت ذهنمو درگ

 .یکشیدگونم تا بازوهام م  یوار دستشو از رو نوازش

 یواسه تجارت واسه همون زبون فارس یرمم یادهم ز یرانمن تاجرم ...ا+ 
 ! نبود یر تاث یبود ب  یرانیا یهمادرمم  ینکههم بلدم ... البته ا

 بوده ؟ یرانیپس مادرت ا -

 ... تکون داد و دستشو برد سمت صورتم سری

 .یکردنوازشش م اروم

 .بهم انداخت یترس نگاهش کردم که نگاه  با

 .یزدنم یگهترس قلبم د از 

 .نداخت دورملحظه ازم جدا شد. دستشو ا یههلش دادم عقب که  محکم

همه سال  ینکه ا  یاتفاق  یخواستم... نم یشدماز دستش خالص م باید
 !!! یوفتهجلوشو گرفتم ب

داد ولم  یترضا یقهدق 5که بالخره بعد   یومدکم کم داشت اشکم درم  یگهد 
 یزدیمکه به چشمام زل زده بود و هردومون نفس نفس م  یکنه ... درحال

 ... یتو لعنت  یرینیزمزمه کرد : چقدر ش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .باال یدگرفت و سرمو کش  موهامو 

... ولم کن ، من بدنم درد  ینابد یکنمگفتم : خواهش م  یلب با زار یر ز
 ! ، لطفا ولم کن یکنهم

... فقط  ینااو یکنیم یداقبل نجات پ یمثل دفعه ها یگفتدرونم م ییندا یه
 .تالش کن یکم

 ! و حالت تهوع بهم دست داده بود یلرزیدکمکم کن بدنم داشت م  خدایا

و با لحن  یختمماسمو تو صدام و چشام رخودمو تکون دادم وتمام الت 
... تمومش کن ... من هنوز درد دارم از  ینابد یکنمگفتم : خواهش م  ینغمگ
 . که بخاطر تو خوردم  ییکتکا

 .کرد و سرشو اورد باال  مکث

 .لم کنهکنم تا و  یهکه بتونم گر   یکردمتالشمو م تمام

از تو  یتونمنم باال و گفت : یدشد و خودشو کش یرهنم دارم خ یچشما به
 ...! بگذرم

 ینااو#

 ...  یگرفتم یمداشت گر  واقعا

بلند شدم. دو تا پا  یع بلند کرد که از فرصت استفاده کردم و سر  خودشو
 یو راه  یروناز اتاق زدم ب یعهم قرض کردم و سر  یگهداشتم دو تا د
 .ارتش شدماشپزخونه عم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... بودممجبور  ینکار کنم بخاطر ابد  یخواستدلم نم ینکها با 

 ! یچمتو دست و پاش بپ یادز نباید

 ... که پر بود  یخچالشسر  رفتم

 پر کنه ؟ ینووقت کرده ا ِکی

گرفته   یاد یخکه تو عمارت ش  ییغذا ینشونه باال انداختم و ساده تر  بیخیال
 .بودمو درست کردم

 کردمیم یکه با موهام باز  ینطور کردم و هم  یهاشپزخونه تک ینتکاب  به
 .به فکر کردن شروع کردم

 ... کنم  یداپ یراه فرار یه باید

 .بمونم ینجاتا اخر عمر ا نمیتونم

 .نداشتم یبچه ها هم که خبر  از 

 یوونمد یکردمنداشتن از برسام و کامران هم که هروقت بهش فکر م خبر 
 .یکردم

 !کنم ؟  یکار چ یدبا خدایا

 ییه؟چه بو این

به  یلود سوخته بود و تبدکه رو گاز ب  ییتموم غذا یدمچرخوندم که د چشم
 .خاکستر شده بود
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که بدون   ییشدم و خواستم قابلمه رو بردارم بندازم تو ظرفشو هول 
 .رداشتمشب یرهدستگ

 .یدمکش  یبلند یغ ج یهوییشسوزش  از 

 .ینرو زم یختنسوخته همشون ر یکف اشپزخونه پهن شد و غذاها  قابلمه

تو  یتا استرس و عصبانبود که ب یچیدهتو کل عمارت پ ینابد یدندو صدای
 یشدچهارچوب اشپزخونه حاضر شد و بدو بدو به طرفم اومد و داد زد : چ

 باز ؟؟؟

تا از سوزشش کم شه گفتم :  یگرفتمآب م یر ش یر مو زکه انگشتا  درحالی
 .دستم سوخت یستن یچیه

 یمبر  یابهش کرد و گفت : ب یو نگاه  یرونب یدآب کش یر ش یر از ز دستمو
 .یزنهل مببندمش داره تاو

خشک و سرد گفتم : گفتم که  یلیو خ یرونب یدماز دستش کش دستمو
 .خودش یشه... خوب م یستن یزیچ

چونمو تو دستش گرفتم و گفت : فکر کنم بهت گفتم که  یتعصبان با
 ... نداره یکردن از اوامر من عاقبت خوب   یچیسرپ

پخش  یو سمت غذاها یرونب یدمچونمو هم دستمو از دستاش کش هم
 .جمع کنم یناروا یدلب گفتم : اول با یر شده کف اشپزخونه رفتم و ز

 .طبقه باال یرهو داره م ینمابدرو کول  یدمد یامدفعه تا به خودم ب یک 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .به دهنم یاداالن مغزم م یکردمصورت برعکس رو کولش بودم و حس م به 

 امـمیب یتونممشت به کمرش زدم و گفتم : ولـمم کنـن ... خودم پا دارم م با
 ... 

 .ببرمت ینطوریمجبورم هم یایبا زبون خوش نم یوقت + 

 .ازپانسمان و اورد ب یلبرد تو اتاقش و وسا منو

رو اباد  یو گفتم : فک کنم کل شرکت پانسمان ساز یدمکش  یکالفه ا  پوف
 .هفته یه ینکردم تو ا

 .یچیدکرد و پانسمانو دور دستم پ  یا خنده

 .بخوره تو سرش یورزشکار باشه ول دیخور بهش کردم بهش م ییگذرا  نگاه

 خوش گذشت ؟+ 

به  یشتر ب ینکهزدنمه و منم با طعنه بهش گفتم : مثل ا یدمنظورش د فهمیدم
 ... شما خوش گذشته

گفت :   یلحن یهشد و با  یرهو تو چشام خ یداز پانسمان کردن کش دست
 .فقط پاشو برو تا کار دستت ندادم

فرار  یدم خودمو طلبکار جلوه بدم ولکر   یکه کرد سع  یدیاز تهد ترسیده
 ... کردم سمت اشپزخونه

 ینااو#

 ...  کرد واقعا  یر بخ خدا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ؟ یتو دب  یختهکم دختر ر  یخوادم یواقعا از جون من چ  نمیدونم 

 .یکردمم یز و کف اشپزخونه رو تم یکردملب با خودم غر غر م زیر 

 .خچالیکه به بار اوردم رفتم سر   یکردن اشپزخونه و گند  یز تم بعد

تا  یکروفر تو ما یزاشتمشم یداماده افتاد که فقط با یمهن یتزابه پ چشمم
 .اماده شه

 .نخورده بودم و به شدت هوس کرده بودم یتزاوقت بود پ چند

 .یکردمنگاه م یکروفر لذت به پخته شدنش تو ما با

 .قار و قور شکمم راه افتاده بود یو صدا یخوردبه مشامم م یتزاپ بوی

 .ست شددر  بالخره

 .کردم  یمشدرش اوردم و به دو قسمت تقس یتزااز خوردن پ یذوق ناش با

رو هم اماده  یگهد یزایدو تا بشقاب گزاشتمشون و نوشابه و سس و چ توی
 .کردم

 .و صدا کنم ینشهامتمو جمع کردم و رفتم طبقه باال تا ابد یذره

 ... یااتاقشو زدم که گفت : ب در 

 .یینپا یاینب یخواینامادست اگه م همون پشت در گفتم : غذا از 

که تا سرد نشده   یینمنتظر جوابش باشم بدو بدو رفتم طبقه پا ینکها بدون
 .بخورم یتزاموپ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .گاز بزرگ زدم  یهروش و با شوق و ذوق فراوان  یختمعالمه سس ر یه 

 .گفتم و با لذت چشامو بستم  یکشدار  هومم

 .یکردهم نگاه مکه با تعجب ب  یدمد ینوباز کردم که ابد چشامو

 ؟ یمونهجنا مچرا انقدر مثل  این

 .جلو ادم یپرهم یهو

 .راحت باش یچیتکون دادم که گفت : ه یهچ یهبه معن سری

 . چشم بهم زدن خوردم یه یط  یتزاموپ تموم

 ... که هنوز نصفش مونده بود  ینابد یتزایافتاد به پ چشمم

 . یخوردبا آرامش و اروم م خیلی

 .یتزاهاشاز دستم در نره و چنگ بزنم به پ یارمکه اخت  دمیبه دندون کش لبمو

 .یتزاهاکردم به دور و برم نگاه کنم نه پ  سعی

چشمم به بشقابش افتاد که هنوز دو  یخوادنم یگهکه گفت د  ینابد یصدا با
 .ازش مونده بود یکهت

 ارزششو داره ؟ یتزاپ یهخودتو کنترل کن اخه  ینااو لعنتی

 ... که داره  معلومه

 ؟ یگهد یخورینم +

 ... نگاهم کرد و گفت : نه موشکافانه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .شروع کردم به خوردن یع سر  یلیسمت بشقابشو خ پریدم 

 .کارام دستم نبود  یار گشنم بود و اخت  یلیـیخ لعنتی

 ...  ، همش مال خودته یطعنه گفت : آرومتر بخور خفه نش با

 . براش نازک کردم و با خودم گفتم جوابشو ندم بهتره یچشم پشت

 .ر شده بودمخرخره پ تا

 .برداشتم جمع کردم و بردم تا بشورمشون یفوکث  بشقابای

 .و ماهواره رو روشن کرد یراییپذ یکاناپه تو  یرفت رو ابدینم

 ینابد یدکه تو د  ینمکاناپه بش  یرو یکردم جور  یتموم شدن کارم سع بعد
 .نباشم یکشنزد یادمنباشم و ز

 ... ینجاا یابلند شد : ب ینابد یکه صدا  یکردمنگاه م یزیونتلو به

 .دست به کنارش اشاره کرد با

 !برام ؟ یدهد یچه خواب  باز 

 یناآو#

 یشه؟م یچ  یاماگه ن+

 یشکه دوست ندار  یشهم یزیو مطمعن باش چ یاماونوقت من م_

 کنارش نشستم  یلم یاز جام بلند شدم و ب  بزور 

 ...بهتر بودبرام یموندمم یخش یشاگه پ یکنماحساس م+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 اهم کردشچپ نگ پچ 

 همون کتک خوردنه یاقتتل یگهد یاقتیل یبس که ب _

 تو بغلش یدکش  منو

 یدمکش  یکالفه ا  هوف

داشتم تو اون  یارواحساس دن ینشده بود و بدتر  یختنم س یموها تمام
 نگم و ساکت بمونم یچیمجبور بودم که ه یلحظه ول

 یکردو بو م یبوسیدموهامو م یکمو  یکردنگاه م یلمف یکم اونم

**** 

 *دوماه بعد*

  یزندگ  ینکرده بودم به ا  عادت

 یقبل ینایاو یهمدت انقدر الغر و شکسته شده بودم که اصال شب ینا تو
 نبودم

 ینجاا یچ  یمنو برا یدونستمبا خودش معلوم نبود نم یفشکه تکل  ابدینم
 نگه داشته؟

که   ییارهاخدمتکارباشم و دم نزنم بخاطر ک یه ینکهعادت کرده بودم به ا ولی
  یکننباهام م

نداشته باشه و  یمالتماسش کنم که کار یبخوابم قبلش کل ینتو بغل ابد شبا
 صبام کارکنم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکامال توش حرفه ا  یگهخوب شده بود و د یلیخ یمقبال خونه دار برعکس 
 شده بودم

 ینابد یگهد ربع  یک به ساعت نگاه کردم  یکنمدارم غذا درست م االنم
 یرسیدشم

 در یو خونه هارو جمع جور کردم و راس ساعت رفتم جلو یدمو چ میز 

 ...یومدشساعتم م یهو سر  یرفتساعت م یهسر  یشهوقت شناس هم کامال

اضافه  ینمالبته ا ینهمنوجلو در بب یادهروقت م ینکهعادت کرده بود به ا اونم
 شدش یکم کم برام عاد  یگهدو کنم  ینکار که ا  یکردکنم اون اوال مجبورم م

 یدششد و تو بغلم کش منزدیک

 بوتم ینهومم،من عاشق ا_

 هلش دادم به سمت عقب اروم

 نگاهم کردش کالفه

 یش؟تموم کن یخوایم یک _

 یچوقته+

 حرف رفت یتو هم شد و ب  اخماش

 .... 

 هنوزم اخماش تو هم بودش یخوردیماروم غذا م اروم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ردمنگاهشو که احساس کردم سرمو باال گرفتم و تو چشماش نگاه ک سنگینی 

 یه؟سفر چ یهنظرت راجب _

 تو نگاهم موج زد تعجب

 ی؟چه سفر +

ولت کنم برم نظرت  ینجاا یخواددلم نم یهفته ا یهدارم  یسفر کار یهاوم _
 یای؟توهم باهام ب یهچ

 ی؟بر  یخوایکجا م+

 یرانا_

 یناآو#

 بتونم فرارکنم ینکها یراه برا یهزد  یبرق  چشمام

 ...خانواده مامانم یت و ح یشناختمخوب م یلیو خ یرانا من

 هرجور شده فرار کنم باید

 یامم+

 مشکوک به لبخندم نگاه کرد ینلبم بود که ابد یهرو لبخندی

 خوبه مگه نه؟ یمعوض شدن روح یسفر برا یهدلم گرفته +

 گرفتم و فشردم  یز م یهاز رو دستشو

 لبش اومد یهرو لبخندی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یزماره عز _ 

 به شستنشون و ظرفارو جمع کردم و شروع کردم بلندشدم

  احتماال رفته بخوابه یستن ینابد یدمکه شد د  تموم

 ینجاازادبشم از ا یتونستمبالخره م یکردمم یاعماق قلبم احساس خوشحال از 

 یبتمص یناز ا یشدمخالص م بالخره

 کردم ورفتم تو اتاق  خاموش چراغارو

 ینابد به ینگاه  یتنور قرمزال یهبود و فقط نوراباژور روشن بود  یکتار اتاق
 انداختم چشماش بسته بود فکرکنم خوابش برده

داشت و  ینرم یلیجنس خ یبود ول یرهناز لباسامو دراوردم مثل پ یکی
 کامل بسته بود  یقشمتا باال زانوم بود و  یشبود بلند یدمپوش

 مردک یفاتحتو بخون  یدذره لباست باز باشه با یه ینابد نجلوای

 کردم  ینبه ابد پشتمو

 شد یچیدهدورم پ ییدستا یدمکردم لباسمو بردارم که ددراز   دستمو

 نزد یهنفسم رفت و قلبم چندثان انگار 

 !ینخواب نبود ا مگه

 یدمگذاشتم رو دستاش و کش  دستمو

 ولم کن+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

انگار  ینمبه س یکوبیدوقلبم تند تند م یریختعرق م یقمشق یگوشه ها  از  
 توحال خودش نبود

 ینولم کن ابد یگمبهت م+

 یشنیدو نمحرفام انگار 

  لطفا تمومش کن+

 نبود یشدن  یکردم خودمو تکون بدم ول  سعی

 زدم یغج سرش

 باتوعم کثافتت ولمم کننن+

بال و  یر و ز ینجااوردمت ا یچ  یبرا یفکر کرد یییببنددهنتو خستم کرد_
چشمام کورشده و فقط عشق تو  یبینینم یچی؟احمقه یپرت و گرفتم برا
 جلو چشمامه

 زدم یغ ج دوباره

 کدوم عشق ولمـم کـنن  یلعنت  یکنیم یببند دهنتو عشق و با هوس قاط تو+

 یصدازدم ول یراسمتود یدونمکمکم کن م  یااصورتم خدا یهرو یختر اشکام
 بده درست شم فقط نجاتم یدمکمکم کن قول م

 ...شده بود از اشک  یسخ صورتم

 یننکن بامن ابد ینکارونکن،ا+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یشکنمداره م یچجور ینمنذاشت به حرفم چشمامو بستم که نب محلی 
شمداره م یچجور  یکه

 کنن  یدرازبهم دست یخواستنافتادم که م ینج یگاردشو باد یموریت یاد

و  یبینهنم یچیه یگهو چشمام د یلرزهلحظه حس کردم بدنم داره م یه
 دهنم پر از کف شده

 ...یشدچ یدمنفهم یگهکه د  یمن و

 (*ی)آصف ینا،ریحانهقلم:مببه*

 ینااو#

 یناااکه داد زد : او  یدمو شن ینابد یظات بهوش بودنم فقط صدالح اخرین
 غلط کردم حالت خوبه ؟؟؟ ینا... او

**** 

 .چشمامو باز کردم که نور اتاق چشامو زد اروم

تو  یدمبه اتاق انداختم که فهم ینور عادت کردم و نگاه کم چشمام به   کم
 . یستمن یناتاق ابد

 .یمارستانمتو ب یدمو برم فهمنگاه کردن به دم و دستگاه دور  با

نشسته بود و سرش  یصندل یرو ینتختم انداختم که ابد یینبه پا نگاهی
 .تختم بود و دستمو تو دستش گرفته بود یرو

 .خوابه یدفهم یشدمنظمش م ینفسا از 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یادمکردم و تازه   یلاتفاقات و تحل یکمو  یرونب یدماز دستش کش دستمو 
 !!! م کرده بودبه یاومد که خدا چه لطف بزرگ 

 .تو چشمام جمع شد با تموم وجود خدارو شکر کردم اشک 

خوابالود و خسته گفت : چرا  یافهبلند شد که با ق ینابد یدفعه صدا یک 
 ... یتو دختر ... زهره ترکم کرد یشد ینطور ا

با تنفر بهش  چکیدیکه از شوق اشک از چشمام م  یزدم و درحال پوزخندی
 .زل زدم

 . چشمام و اشکامو پاک کرد برد سمت دستشو

،  یشد یفضع یلیاشک و لولو نکن دختر خوب ... فکر کنم خ یانقدر الک + 
 .یبش یتتقو یدبا

 . تشنج کرد یفیبه خاطر ضع یکرد! فکر م هه

 . عقب یدمکش  سرمو

 یکار  ینشد یتقشنگ تقو یگفت : تا وقت   یموندستمو گرفت و پش دوباره
 ... بهت ندارم ! تو فقط سالم بمون

 .یگرفتحرفاش خندم م از 

 ! سالم بمون یگفتنه به االن که م یدادکه زجرم م  ییبه وقتا نه

 ... زدم : فقط منو ببر خونه لب

 .کرد  یصموترخ یکارا  یع تکون داد و سر  سری
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .ینشتو ماش ینمبازوهامو گرفت و کمکم کرد بش زیر  

 .یشدسردم م یهویی یلیشده بودم که خ یفضع انقدر 

 یکردم یداشت رانندگ  ینو ابد یکردمنگاه م یرونپنجره به ب که از   درحالی
 ؟ یهو یشدم: چ یدمپرس

 یومدشده بود و از دهنت کف م ید، چشمات سف یتشنج کرد یفیاز ضع -
 ... یرونب

 .نبود یفیزدم :از ضع لب

 یرو فرمون و گفت : پس از چ  یدکوب  یتعمارتش ترمز زد و با عصبان جلوی
 بوده هان ؟

 ... یبکن با من یخواستیکه توعه احمق م  یاز کار+ 

، حرف  یریمن راه م یبفهم تو هرشب جلو ی، لعنت  ینا: او یدداد کش سرم
که عاشقشم   یکس  یجلو یدبا ی... من چجور یخوابی، تو بغلم م یزنیم

 ! خودمو کنترل کنم ؟! اونم دومااه

 . یینپا یخورداز گونم سر م اشکام

که هر روز و   ی... عشق  یخامعشقتو نم ینلرزون گفتم : من ا یصدا با
 یالالتماستو بکنم که با خ یدکه هرشب با  ی... عشق  یکنهم یتهرشب منو اذ

 یکنمداره ، خواهش م یبرام بدبخت  یشهکه هم  یراحت بتونم بخکابم ، عشق 
 .تحمل کنم یتونمنم یگهعاشقم نباش ، من د
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کارت   یگهد گفت : گفتم که  یبم یداد و با صدا یهتک یشبه صندل سرشو 
 یول ینمازارتو بب یتونمعاشقت نباشم ، نم یتونم، نم یدارم تا خودت نخوان

 .یستعاشقتم ... دست من ن

 .شدم و اشکامو کنار زدم یداپ یناز ماش یحرف  بدون

 .تا در و باز کنه یستادملرزون رفتم دم در وا یقدما با

 .یدمکاناپه دراز کش  یرفتم رو یحرف  یچو باز کرد که بدون ه در 

 .کردم از کاناپه کنده شدمحس   یهو

سمت  یبردمنو بغل کرده بود و داشت م ینباز کردم که ابد یمهن چشمامو
 .اتاقش

 . یاز تختمون بخاب  یر به غ ییجا یحق ندار+ 

 .پتو یر ز یدمرمق فقط خز  بی

 . که به تخت افتاد خاطره اون شب اومد ذهنم  نگاهم

 کاشاز ذهنم پاکش کنم ...   یتونستمم کاش

 ینااو#

 . از دستش فرار کنم یتونمبودم که باالخره م خوشحال

 ...  چاخانش کنم که خر شه ید! با یشهباهاش مدارا کنم ، با زور نم یدبا فقط

 ... خوابم برد یکم چشام بسته شد و از فرط خستگ   کم



  

 
399 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 **** 

 ... یرمنم یشنگ که از  گ  یکردمغذا درست م یدبهتر شده بود و با حالم

 .یپوشیدمهم م یلباس درست و حساب  یه باید

و  یرونب یدمو کش ینابد یرهنایاز پ یکینداشتم  یادیز یخودم لباسا چون
 .تنم کردم

 .تا رون پام بود بلندیش

 .هم قشنگ بود یلیخ یگشاد بود ول  یلیخ برام

 هیگسرکاره و تا دوساعت د یناالن ابد یدمبه ساعت کردم که فهم نگاهی
 .یادنم

 .راحت شد یالمو خ یستن ینابد یدمشدم که فهم نییطبقه پا راهی

لب زمزمه  یر مورد عالقمو ز یاهنگا یشمباالخره خالص م ینکهاز ا سرخوش
 .کردم

 .دورم نشست یکیدرست کردن دسر بودم که دست  درحال

 .ینباشه جز ابد یتونستم کی

 .یختلحظه قبض روح شدم و دلم ر یه

 !؟ زود اومده بود خونه ینقدر ا یبراچ  این
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یناو گفت : هومم او یدبوس یقموکه از پشت بغلم کرده بود شق  همینطور  
؟ تو االن  یغذا درست کرد یبراچ  یخانوم چه کرده ؟ قرار بود استراحت کن

 .یبش یتتقو یدبا یتو استراحت مطلق 

لرزون داشتم دسر و  یبا دستا ینطور دم و همقورت دا یدهدهنمو ترس اب
ساعت  یه، فکر کردم  یزود اومد ینقدر : چرا ا که اروم گفتم  یکردمم ینتزئ
 ... یایم یگهد

 .پشت کمرم نشست یسر انگشتاش نوازشم کرد که عرق سرد با

 یطفردا بل یچمدوناتو ببند یدکنار خانومم باشم ... تازه با  یشتر اومدم که ب+  
 ! یمادار

 .یشنیدمم یدجد یزایرو لبم نشست ... چ پوزخندی

 !؟؟ خانومم

 .باطل یالخ یفتم زه خودم گ با

 . که منو برگردوند طرف خودش  یکردمداشتم کارمو م ساکت

 .تقال کنم یتونستمدستام پر شکالت و خامه بود و نم روی

از سر تا پام انداخت و گفت :  ینگاهش کردم که خندون نگاه  ترسیده
 ؟ یدیمنو پوش یرهنپ

وقت بود  ییل، خ ینگاهش کنم گفتم : فکر کردم الزمش ندار ینکها بدون
 .یشبود یدهنپوش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .نشوندم ینتکاب  یگرفت و بلندم کرد و رو  پهلوهامو 

 .هم قدش شده بودم حاال

 ... کار   ی، هنوز کل یینپا یامب یخامم -

 .چسبونده بود به سرم سرشو

عاشقت  یشتر من ب یو ازم متنفر باش یکرد : هرچقدرم منو نخوا  زمزمه
به  یچوقتباشه که ه یادت.. . یازم جدا بش یچوقته یزارم... نم یشمم
 . یسازمکارشو م  یقهدق یک  یر ، چون ز یجز من نگاه نکن یچکیه

 یک   ی؟اشقمع یگی، من دوست ندارم ، مگه نم ینابد یخودخواه  یلیتو خ -
 ؟ یکنهرفتار م ینجور با عشقش ا

نه ، اره من خودخواهم که دلم  یا یکه دوستم دار  یستبرام مهم ن+ 
مال من  یدکه من عاشقشم فقط با  ی... کس ین باشم یتو فقط برا یخوادم

 ! باشه

 . بزار برم کارامو انجام بدم -

 .یینکرد و اوردم پابغلم  دوباره

 .سرعت ممکن ازش دور شدم و رفتم اون طرف اشپزخونه یشترینب با

 از خودم دورش کنم ؟ یتونم؟ چرا نم یرسهزورم بهش نم چرا

 ... ز برسام فکر کنمج یچکیبه ه یزارهته دلم نم یحس یه



  

 
402 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

سرش  ییهنوز نگرانشم که چه بال ی! ول ینمشنتونم بب یگهد یدکه شا  کسی 
 ... اومده

 .یکردا نگاهش دنبالم مو اونم ب یچیدمو با دقت م میز 

 .لحظه چشمم بهش خورد یه

 . بزنم تو سرم یدو دست  میخواستم

 .با حرص به دندون گرفتم لبمو

 یطبقه باال شدم که صدا یراه  ینمبش ز یسر م ینکهو قبل ا یدمرو چ میز 
 ؟ یریاومد : کجا م ینابد

 .لباس عوض کنم یرمو گفتم : م یدمازش دزد نگاهمو

اول غذاتو  یاگفت : الزم نکرده ، ب  ینشستم یشلکه پشت صند  همینطور 
 .بخور

 ...  یارماز عزا درب یدل یه یدگشنمم هست با  

 .خوردن غذا و شستن ظرفا رفتم طبقه باال بعد

، االن  یکلورانس  یناکه من ! او  یکردمفکر م ینمدت همش به ا ینا طی
 یشده بودم که هرک  یفپسر عرب شده بودم ، انقدر خوار و خف یهخدمتکار 

 .یکردبا من م یخواستدلش م یهرکار

 . یدماز ته دل کش اهی

 .یکردرحمانه باهات تا م یچقدر ب  یزندگ  گاهی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! همه عذاب و شکنجه نبودم ینحق اکرده باشم مست  یهرچقدرم کار بد من 

 .خت نشسته بودت یو باز کردم که منتظر من رو یناتاق ابد در 

 .سمت کمدش رفتم

 ؟ یکنیم یکار چ+ 

 . لباس عوض کنم یخوامم -

 ! بهت ندارم یبخواب کار یانداره ب یاشکال+ 

 .نگاهم کرد ینانَشک نگاهش کردم که با اطم با

 . یدمبهش کردم و خواببرداشتم و پشتمو  یز تخت خ سمت

 .هر شب دستشو دورم حلقه کرد و بغلم کرد مثل

 .یدکش  یقیموهام و نفس عم ینبرد ب سرشو

 یدارم ... چجور یتیو چه شخص یممن ک یدونی: تو اصال نم یدمپرس اروم
 ؟ یعاشقم شد

قبال ، االنت واسم مهمه  یکرد  یکاراو چ یهست  یکه ک   یستواسم مهم ن+ 
 ! یکنیم یو زندگ  یکشیمارت من نفس مو تو ع یکه کنارم

 . دستشو نوازش کردم ناخوداگاه

 .غم و تو دلم نگه دارم ینهمها یتونستم، نم یکردمدرد و دل م یکیبا  باید
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

شکنجه کردم ... و  یلیاروکردم ، خ  یادیخالف ز یکشتم ، کارا  یادمن آدم ز - 
 ! یدمس مارامو پ، دارم تقاص تک تک ک یبینمحاال خودم دارم شکنجه م

، االن خود تو که  یستتو دستش قفل کرد و گفت : واسم مهم ن دستمو
 .واسم مهمه یجلوم

... من  یگفتمم یدرو گفتم که نبا یزایی، چ یکردمم یدو کردم که نبا ییکارا  -
 یحت  یچکیبزنم که ه ییمجبور شدم دست به کارا یمیزخم قد یهبخاطر 

 . یکردفکرشم نم

 ! یینخورد پاشمم سر از چ یاشک  قطره

که   یخوام، م یدمکردم و حاال دارم تاوان پس م  یادیمن اشتباهات ز -
 .شم یدهبخش

 .یدادخبر از خواب بودنش م ینمنظم ابد نفسای

که از خواب پا نشه هلش دادم عقب و بعد   یاز روم برداشتم و جور دستشو
 .یدمخواب یالفکر و خ یاز کل

**** 

 

 .مجبور بودم یلاز خواب بلندشم و یخواستنم دلم

 ! داشتم ییگشنم بود هم دستشو  هم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

سرش و زل زده  یر دستشو گذاشته ز یه ینابد یدمباز کردم که د چشمامو 
 . بهم

نگاهش کردم که خندون گفت : چه عجب خانوم خوش خواب ،  ترسیده
 . یماشبم پرواز دار یمکار دار  یپاشو که کل

 .اب زدم یهصورتمو بهش گفتم و دست و  یریتکون دادم و صبح بخ سری

 .یدمعوض کردم و صبحانه رو چ یدهلباس پوش یهبا  لباسمو

 .قفله کردم یشخوردن صبحانه رفتم حموم و در حمومو ش بعد

 یزیچ یگفتم یمختلف اومد در حموم و ه  یبه بهانه ها ینچند بار ابد 
 نه ؟ یا یالزم دار

 ... یرونمدم بو او یدمتو حموم پوش ینطور لباسامو هم ینابد ینترس ا از 

 یناآو#

 .نبود یناز آبد یخداروشکر خبر  یرونحموم اومدم ب از 

با حوله اروم اروم موهامو خشک  ینطور تو حال و نشستم رو مبل و هم رفتم
 یکردمم

 یمگفت که امشب پرواز دار  آبدین

  دارم به پول یاجبخوام فرار کنم احت اگه

 !از کجا؟ ولی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 رفت سمت اتاق نگاهم 

 گاوصندوق؟

 بود؟ یکار درست   نییع

 ینا؟او یکنیتاحاال تو به درست و غلط بودنش فکر م یاز ک  اخه

نه االن لحظه  یبردارم ول ینابد یاز پوال یدندارم با یما یگه...راه دنمیدونم
 فرصت چک کردن گاوصندوقش و نداشته باشه یگهاخر که د

 میکنهرجور شده فرار م یدمکش  یقیرو صورتم و نفس عم ستاموگذاشتمد
بخواد دست  یگهدفعه د یهاگه  یدنهمه رنج و عذاب کش ینا یگهبسه د
 ...یکنمتشنج،تموم م یو بجا یارمکنه بهم مطمعنم دووم نم  یدراز

 خودمو هرجور بود مشغول کردم و چمدونمم بستم تاشب

 شب بود که اومد8یساعتا ابدین

 زد یچمدونم که بسته بودمش لبخند ادیدنب

 یکردمزودتر فکرشو م یکه سفر بر   یوست دارانقدر د یدونستماگه م_

 نگفتم یچیدادم و ه یلشتحو لبخندکجی

*** 

و  یخوردمکنارش نشسته بودم و اب پرتغال م  ینابد یشخص یمایههواپ تو
 یخندیدمخودم م یبرا یرزیرکیز ینطور هم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بهم دست  یچقدر راحت پول و برداشتم احساس خوب  ینکها بایاداوری 
 یدادشم

جا گذاشتم و  یموگفتم گوش  یهوو من  یینپا یمد باهم رفتکه حاضرش  ابدین
نداشت و به  یتیامن یها یناونجا منتظرم بمونه خداروشکر تو خونش دورب

 تو خونش رمز گاوصندوقشو بلد بودم یملطف دوماه زندگ

برداشتم که  یشومقدار یهکه پراز پول باشه   یشدنمدر و باز کردم باورم  وقتی
هرچند فکرنکنم اصال بفهمه که  یرمخودم بگ یونه براخ یه یرانبتونم تو ا

که من برداشتم در مقابل اون همه پول تو   یکم شده چون تعدادپول  یپول
 بودش یچگاوصندوقش ه

 یینفتم پاکه از قصد گذاشته بودم و برداشتم و ر   یمواز انجام کارم گوش بعد

 ... 

 ینااو+

 هوم_

 نگاه کن منو

  زدمچرخوندم و تو چشماش زل  سرمو

 هومم_

 یشناسن؟همه دنبالتن و چهرتو م یران؟وقتیا یایب یخوایم یچجور+

 نبودش ینچرا به حواسم به ا یگهاخمام تو هم شد راست م یهو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 نگران نشد نگاهم 

  حواسم نبود اصال+

 جاش بلند شد و دستشو به سمتم دراز کرد از 

 تعجب به دستش نگاه کردم با

 یشده؟چ+

 یاپاشو ب_

 کجا؟+

 بخورمت بلندشو میخوانم_

من  یبلندشدم که چپ چپ نگاهم کرد ول ینجوریپس زدم و هم دستشو
  یخوادبرهکجا م  ینمنذاشتم و صبر کردم بب یمحل

  در و بازش کرد یهسمت  رفت

 درستت کنن یانباش تابگم ب برو تو منتظر  یاب_

 درست کنن؟ یموچ+

 چهرتو که نشناسنت_

 ... یگرفتنمقطعا م یبودنم نگاهش کردم اگه اون حواسش قدرشناسانه

شک  یمذره ا یمطمعن بودم که حت  یمشد یادهپ یمااعتماد به نفس از هواپ با
 که برام درست کرده بودن  یبهم با چهره ا یکنننم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

  یطونیش یهز سبز و ابروهاو لن یکوتاه صورت   موهای 

بود عکس رو شناسنامه  ینشدت عوض شده بودم و جالب تر از اونشم ا به
بود از  یممگر   ینقبال درست کرده بود مثل هم ینکه ابد  یممجعل و مدارک

 بابت واقعا ممنونش بودم ینکرده بود و من تو ا  یوقبل فکر همه چ

 یلیخ ینابد یمخصوصا که پارت  یمراحت رد شد یلیخ یبازرس یستا از 
بگه و با احترام کامل باهاش  یزیجرعت نداشت بهش چ یچکسکلفته و ه

 یشدرفتارم

بودم به خودم قول دادم  ینجاکه ا  یبار ینه اطرافم انداختم اخر ب نگاهی
 باز؟ یشدچ یخاک نزارن ول ینپامو تو ا یگهد

اون  یگهد ینااو ینا ینکهبا تفاوت ا یول یستادمتو همون نقطه ا دوباره
 یستن یقبل ینایهاو

 تا اسمون فرق کرده ینقبلش و نداره و اخالقش زم یگاهجا دیگه

 شد؟ ینجوریکه ا  چیشد

 که از قبل رزرو کرده بود  یتو هتل یمرفت ینابد با

 ...توش ینبود اسمشو بخونم ول حواسم

 بود ییقصر به رنگ طال یهمثل  دقیقا

 یو نگاهش کن یستیوا یخواستیقشنگ و بزرگ بود که فقط م انقدر 

 یادمیرفتمز ییجاها ینمنم همچ یزمان  یه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...ههبدزدم یگهد یکیاز  یداالن پول غذامم با ولی 

 اتاق گرفت و کارت در و داد بهم یدونه ینمعمول ابد طبق

 خودشون یارنمنتظر افرادم بمونم،چمدونارم م یدبا ینجاتوبرو باال،من ا_

 باشه اتاق شماره چنده؟+

 رو کارتش زده_

 به کارت انداختم نگاهی

+999 

 !رند چه

 حرف سوار اسانسور شدم و رفتم باال بی

 ... 

پا  یهتوش بود  ینداشت کامال بزرگ و همه چ  ییناکم از سالن پ  اتاقشم
 خودش یبود برا یخونه ا

 افتاد چشمام خمارشدکه به تخت   نگاهم

 چشمام رو هم افتاد یروش پرت کردم از شدت خستگ  خودمو

 .... 

چشمام و باز  یده.ترسکردیک نوزاشم م  یو دست  ینیاحساس نگاه سنگ با
 یدمداد کش شد و یشتر ترسم ب ینابد یدنکردم و با د
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 تو؟دستت و بکش یکنیم یدار یچه غلط _ 

 از جاش بلند شد نگران

 یکردمنازت م داشتمینا؟حالت خوبه او+

با ترس  یدبا ینم؟هان؟شببب یوک  یدبا یمن نخوام تو به من دست بزن _
 یالعنت یکنینشم؟چرا ولم نم یدار بخوابم و با ترسم از خواب ب

 کالفه و خسته بودش  ینمدکرده بود و نگاهه اب  یسصورتمو خ اشکام

انقدر که  یکردمم یهخودم گر  ینزد و فقط نگاهم کرد منم اروم اروم برا حرفی
 ...یلرزدو تنم م یشدنوازشم حالم بد م یه یشده بود برا یبهم دست دراز

کردم و   ینبه ابد یکنان نگاه   ینف ینکه جلوم گرفته شد ف  یاب  یوانل بادیدن
 یدمفس سرکشن یهو از دستش گرفتم و  یوانل

 گفتم  یفیضع یلیخ باصدای

 یمرس+

 یروز و خواب بود یه یم،قشنگ راه بر  یکم یرونب یمبلندشو حاضرشو بر _

 بودش یک هوا تار یگفتانداختم راست م یرونبه ب نگاهی

 باشه_

 یها یو کتون  یو شال و شلوار مشک  ییطال یز شوم یهحرف اماده شدم  بی
 یمشک  ییطال
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 تو صورتم یختمر یموصورت یموهاکردن نداشتم   یشارا حوصله 

 ...بارم نبودش ینخب اول یول یدنلباس پوش ینطوریسختم بود ا یکم

 امادم من+

 ...یچقدر فرق کرد_

 نکرده بودم جالب شدن یاره،موهام و تاحاال صورت +

 یادبهت م_

 ممنون+

 که خودشو بهم رسوند و دستمو گرفت  یینازش راه افتادم و رفتم پا جلوتر 

 ستش نگاه کردم و گفتمچپ به د چپ

 کال نه؟  ییفهمگفتم به من دست نزن نم  یشپ یقهخوبه چنددق_

 فاصله گرفت ازم یکمبهش بخورد چون ولم کرد و  انگار 

 یرفتمخوشحال پشت سرش راه م منم

 یداشپ یتونمم ینمبرم بب یدفرارکردم با ینکهبودش به محض ا یرانیا برسامم
 ...یرانا برگشته به انه اگه زنده مونده باشه قطع یاکنم 

نباشه بخاطر  رچیی؟هچ  یسداد به پل یلتو تحو یکرد  یداشاگه پ ولی
 ...اومده بود المان ینهم

 برسام#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکشمبود که باالخره کارم تموم شدش مامان قطعا م11ساعتای 

شام  یبرا یدو دعوت کرده و هرجور شده خودمو با ییبود خونواده دا گفته
 برسونم

 یستادمبود و منم اضافه کار وا یشتر بم امروز کارا بخب از شانس خو ولی
 یامب یزارهنم یرشرکتفتم که مدهرچند به مامان گ

کار   ینبودش که به ا یماه  یک شده بودم و  یشرکت خصوص یه حسابدار 
 مشغول شدم

استفعا دادم  یکنم با هزار بدبخت   یداپ ینارواو یتونممطمعن شدم نم یوقت  از 
قطعا  یشبودم ازش باتموم سخت یدم و واقعا راضشروع کر  ینجاو کارم و ا
 یرسهکار قبلم نم  یبه سخت 

 برداشتمش و نگاهش کردم یمزنگ گوش یصدا با

 مامان

 اخه؟ ینمبب یوک  یدمن نخوام برم با هووف

 یناآو#

  یداشت اروم و خانوادگ  یجالب یطرستوران مح یماومده بود ینابد با

شلوغ و  یطایتا مح یادخوشم م یلیسر و صدا خ یاروم و ب  یطایاز مح من
 یتپر جمع

 ینا؟او یخوریم یچ _
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 خودت سفارش بده یرانیا یتو غذاها یوارد یشتر راستش تو ب یدونمنم+ 

 یاره؟بگم چند مدل غذا ب_

 باال انداختم یا شونه

 نداره برام یفرق  یدونمنم+

 رفت تا غذارو سفارش بده بلندشد

از خودم دور  یو چجور ینابد میدونهرطور شده فرار کنم فقط نم یدبا فردا
 ...کنم

 حواسم جمع شدش ینابد بااومدن

 تو؟ یایمامانم،نم یشهسر پ یهبرم  یخوامفردا م_

 یرانیهمامانت ا یمامانت؟.....اها گفته بود+

 کنم  یدکم خر   یه یرمخودت برو من م یکمام نه من موذبم +

 تو هم شد اخماش

 تنها؟_

 داره مگه؟ یاره چه اشکال+

 باهات یادب تمیفرسبچه هارو م از  یکی_

 برم ییجا یهتا  یتونمنم ی؟تنهاماورد یر اس ی؟مگهچ  یعنی+

 ...که بهم کرد دهنمو بستم لعنت بهش اه  یترسناک  بانگاه



  

 
415 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 خودم یهبهش محل نذاشتم و رفتم تو یگهد تااخرشام 

 اخه؟شورشو دراورده مردک یچ  یعنی

پشت منم  یرونرفت ب انگار براش مهم نبود شامشو که خورد بلندشد اونم
 گرفت به مقصد هتل  یتاکس یهسرش رفتم 

*** 

کنم که تنها برم اخمام که مثل   یشراض یفکر و ذکرم شده بود چجور تمام
 وارد بشم؟ یدبا یگهاز راه د یدبراش مهم نبودش شا ینکها

 ... 

باز  یلیکه خ  یشرتت یهدوش گرفتم و  یهرفتم  یعسر  یدیمهتل که رس به
 یدمزانو بود و پوش یهتا رو یشستشو که بلند نبود و شلوارک

 و رفتم سمت تخت یدمخودشم به گردنم مال یعطر از عطرا یکم

 یکشیدم یقعم یو بسته بود و نفسا چشماش

 ...یکنمم یدارشب یدهنبود که خواب مهم

 یناآو#

 نه ینابد یخورد ول یتخت پرت کردم که دوشک تکون  یهرو خودمو

صورتش و با انگشتام صورتشو نوازش  یهرو  بلند کردم و گذاشتم دستمو
 کردم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و بکنم چون  ینکار مجبورم ا یول یادسرم ن ییکه بال  یشمخط قرمزا رد نم از  
 فقط یرهبگ یدوارممخمصه نجات بدم ام یناز ا یدشده خودمو با یهرطور

 نوازش کردن صورتشو متوجه شد انگار 

 ردزشو باز و کرد بهم نگاه کفوق العاده قرم یچشما چون

 شده؟ یزیچ_

 ی؟بخواب  یهو ینطوریبشه؟عادت ندارم ا یزیچ یدمگه با+

 ..که باهام دعوا  یشتاچندشب پ_

 یمراجب اون موقع حرف نزن یش،بیاه+

 شد یز خ یمتر شده بود که ن یر اج انگار 

 یفهمیدترسمو م یدنبا یول ینمتو س یکوبیدمحکم م قلبم

 خودمو بلند کردم و تو چشماش زل زدم یکم

 ی؟چ  یرمونم جلوشو بگنت اگه

خودمو  یشهداره خطرناک م یدمبعد که د یتحمل کردم ول یا یقهچنددق یه
 نگاهم کرد یجبا چشماش گ یدمعقب کش

 بهت بگم یزیچ یه یخوامم+

 بگو_

 اجازه بده فردا تنها برم+



  

 
417 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 هم کردنگا یحس یچه یگفتم سرشو اورد باال و ب   ینوا تا 

تنها برم؟بهم  یزاریکه نم  یمادنداربهم اعت ی؟یعنیدوستم دار یگیمگه نم_
همراه خودم ببرم انگار که دارن  یگاردباد یهکه بخوام   یدهدست م یحس بد

 یپاینمم

 یدشد و خواب بلند

 یکیبا یابار زدم  یهحرفمو هم  یی،درضمنکارا  ینهمچ یدهاز تو بع یگمم_
 ینتو هتل هم یشینیم یام یریم

 یدمجالت کشو کردم خ ینکار بود از قصد ا یدهفهم چون

بهش رفتم و با حالت  یچشماش بسته بود چشم غره ا ینکهبازم باا ولی
 یعذاب  یچرو لبم و گردنم اه حالم بهم خورد ه یدمچندش مانند دستمو کش

 ...مردبهت دست بزنه یهکه   یستن ینبدتر از ا

 بستمپشتم و بهش کردم و چشمامو  

 برم؟ یاحاال؟بمونم  چیکارکنم

 در برم اخه؟ یکیاون از دست  یچطور ولی

 کردم بخوابم  یفشار دادم به متکا و سع سرمو

 ینااو#

صورتمو نوازش  ینکه حس کردم دست ابد  یبردکم داشت خوابم م  کم
 یکنهم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... راه خرش کنم ینغلط کردم خواستم از ا خدایا 

 ؟ یانتخاب کرد یراه  ینهمچ یاحمق براچ  ینایاو اخه

 .یدمدندون کشچشمامو باز کردم و لبمو به  ترسیده

. 

 . جمع کردم یکم خودمو

 ید... با یگذرهاون مغزت م یتو یچ  یدونمدم گوشم لب زد : من که م اروم
 ! یبر  یگاردعقلمو از دست داده باشم که بزارم بدون باد

 یخواستمندارم ... کجا م یوکس  ینجاخامش کنم گفتم : من که ا ینکها برای
 ! یدبرم مگه جز خر 

 رو سرمه ؟ یم ... نکنه من دو تا گوش مخملزرنگ خانو ینمبب+ 

 ! خب یرهو گفتم : حوصلم سر م یدمکش  یبلند پوف

 کنم حوصلت سر نره ؟  یکار  یه یخوایم+ 

 بود ؟ یچ  منظورش

 . کردم  نگاهش یبرگردوندم و سوال سرمو

 .شده بود یطونش نگاهش

 گفتم  ترسیده

 .کنفقط ولم   یرمم یگاردتبا باد یگفتم : باشه لعنت   ترسیده
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یارمبه حوصلت ب یخوام، منتها االن م یبر  یگاردبا باد یداون که با+  

نه تکون دادم و گفتم : حوصلم سرجاشه اصال  یتند تند به معن سرمو
 .یشداشته با یبه حوصله من کار یخوادنم

مسخره  ینا یکنیتمومش م یجوجه ؟ ک  یترسیاز من م ینقدر ا یبراچ + 
 ؟ یاروباز

 .که سرم اومده بود  ییبال یگرفته بود برا  بغضم

 .یکردمم یقالب ته یشدم یک بهم نزد یکیکه تا   یترسیدماز نوازش م انقدر 

تا اخر عمرم ازت زده  یگهکه د  یرفتار کرد یبغض گفتم : چون از اول جور با
 یمتو زندگ یادب یکه اگه تا اخر عمرم مرد  یبا من رفتار کرد یشدم ... جور

 ... جرعت نوازش کردنشو ندارم

 یکنهغلط م یا یگهکه گفت : مرد د  یداز همه حرفام فقط اخرشو شن انگار 
 ! یتتو زندگ یادب

 

با در و کردم سرخودمو   یخواب شدم و از کنارش بلند شدم و سع بیخیال
 .اتاق گرم کنم یواراید

**** 

باشه ... خوار تو  ینادنگ به او یشسفارشت نکنم عبداّلل حواست ش یگهد+ 
 .یزنمپاش بره سرتو م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خفه خون  ینبا نگاه ابد یناو ا یپاچه خوار یو بعد کل یدرنگش پر بادیگارده 
 .گرفت

 یگهو گفت : تا چند ساعت د یدبوس یشونیموپ یهوییاومد طرفم و  ابدین
 ! ... حواست به خودت باشه یامم

 .گردوندم و گفتم : باشه  چشمامو

 .یگرفتنمهم چشماشو از من  یقهدق یک  یگاردشباد ینرفتن ابد بعد

 .کردن نشون دادم  یشتوالت نشستم و خودمو مشغول ارا یز م جلوی

 ؟ یدمبده دو برابر حقوقشو م یمپول بدم که اگه فرار یشنهادپ بهش

هم  یدمبرابر حقوقتو م 100کرد بگم   ینکه ابد  یدینه فکر کنم با تهد ولی
 .بازم قبول نکنه

 از شرش خالص بشم ؟ یدبا یعنی

 م؟رو هم بکش یگهد یکی

 ! ینجااز ا ی... مجبورم به خاطر خالص یاخدا اوه

 یرو تو یخور یوهچاقو م یهسمت اشپزخونه و به بهانه اب خوردن  رفتم
 .کردم  یمقا یمهود یناست

 .کمد  یانداختم باال یالمواز وسا یکیسمت اتاق خواب هتل و  رفتم

 یخوامرو کمدم هست م یزیچ یه...  یو گفتم : اها یروناتاق اومدم ب از 
 ؟ یشبهم بد یای... م یرسهبرش دارم قدم نم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .لب گفت و اومد تو اتاق یر ز چشمی 

 .بده یلموتا وس یستادمتاق و واپشت سرش رفتم تو ا منم

از لباسام بود و گرفت طرفم و منم دستمو بردم که ازش  یکیکه   وسیلم
و و زدم ت یرونب یدمکش  ینمچاقو رو از است یحرکت ناگهان  یک و با  یرمبگ

 .گردنش

 .ینو افتاد زم یدکش  یبلند داد

 . از خون سرخ شده بودن یها ینهو س گردنش

 .گفتم : شرمنده ... مجبور بودم  یمونیبا پش 

 ینااو#

که   ییو تموم پوال یکوله پشت   یک  یتو یختمچند تا از لباسامو ر یعسر  خیلی
 . تو کوله یختمکش رفته بودم و ر  یناز ابد

 .مانداخت یتمبه وضع نگاهی

 .یو شلوار مشک  یومدزانوم م یکه تا باال  یبلند یمشک  هودی

 .هم سرم بود و موهامو توش جا کرده بودم یهود کاله

 .مسخره رو نزاشتم و فقط لنزامو گزاشتم یسکاله گ  اون

 .صورتم نامشخص تر شه یکمجلوتر که  یدمکش  کالهمو

 . بهم شک نکنه یکه کس  یروناز اتاق رفتم ب یعاد خیلی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بودن پس مجبور شدم از  ینابد یگاردایهتل چند تا از باد یدر اصل جلوی 
 .یدادنبرم که زباله هارو باهاش انتقال م یدر

فلنگ و بستم و از هتل دور  یع سر  ینهاز پرسنل ها منو بب یکی ینکها بدون
 ... شدم

 ...یداشتم مثل آزاد یحس یه

 .خالص شدن از قفس مثل

 ... کنم  یداتم در برم ! تونستم نجات پتونستم ... باالخره تونس باالخره

 ... ینالرفتم سمت ترم وشحالخ

که اصال معلوم نبود ادرس بود  یهداشتم  یمکه از خانواده مادر  یاطالعات  تنها
 ینبه هم یدبا ی؟ ول یپذیرناصال منو م ینکها یانه ؟  یاهنوز اونجا هستن 

 .دل خوش کنم یدام یذره ا

**** 

 ؟کارم درسته   ینا یعنی

 زنگ و بزنم ؟ باید

 که منو بخوان ؟از کجا معلوم   اصال

 .یگشتبرم یطرف زنگ و ه  یرفتدستم م یدل ه  دو

 .دل و جرعتمو جمع کردم و زنگ و زدم باالخره
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که گفت بله حواسم معطوف به صداش شد و با   یخانوم جوون  یصدا با 
 تای؟ من ... من از طرف دخترشون آز یمیگفتم : منزل کر   یلرزون  یصدا
 .هستم یمیکر 

 .رفتن خانوم ینجاوقته از ا یلیخ یمیکر   یآقا+ 

 یبو ناراحت دستامو تو ج یدمکش  یکه داد اه بلند  یسرد از جواب  دل
 .فرو کردم یمهود

 ! نبود یمبه خانواده مادر یدیاولم ام از 

 .یکردمبه حال خودم م یفکر  یهخودم  باید

 ... یگهد یتموم وقتا مثل

 ...  خونه یهاجاره  یشدم برا یامالک  راهی

 .اجاره کنم یخونه ا یه یتونستمکش رفته بودم م  ینکه از ابد  یبا پول فعال

 .یگشتمدنبال کار م یدبا ولی

 ؟ یدندختر جوون و تنها کار م یهکو کار ؟ به   ولی

 ! یها یگهد یز درصد اگه هم بدن به خاطر چ صد

 ... کردم  یو احساس نا امن یدممتلک شن یهم که اومدم کل ینجاهم تا

 .که معروف هم بود رفتم  یامالک  یکتریننزد به
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کننده   یجبرام گ ینو ا یشناختمجاشو نم یچبود و من ه یشهر بزرگ  مشهد 
 ... بود

 ینااو#

 .یدمکوبوندم سر جاش و با حرص لبمو جو  یوتلفن عموم محکم

با لوازم  یخونه اجاره ا یرفتمم یامالک  یغروب بود و هرچ  یدم دما تقریبا
 ... ه نداشتنخون

 یگرفتمم یرو حفظ بودم که هرچ  یلبچه ها هم فقط شماره دن ینب از 
 ! خاموشه یگفتم

 .دادم و ناراحت به رو به روم زل زدم یهتک یوار تموم به د یچارگیب با

 خواب ندارم ؟ یکنم جا  یکار چ حاال

 ... یکنهازم دوا نم یدرد یچنشستن ه دیدم

 ... ها یک امال یهسمت بق شدم و راه افتادم پا

 ! خواب ندارم یخونه جور کنم وگرنه جا یهامشب  یدشده با هرجور 

 ؟ ینبا لوازم خونه اش هم دار ی... خونه اجاره ا یدسالم خسته نباش -

گفت : بله دخترم ... خودتون   یمرد مسن بود با لحن گرم یهکه   امالکی
 یین؟تنها

 ! . دانشجو هستمگفتم : بله ..  خوشحال
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .گفت  یاهان  یهکرد و   یافمو ق یپبه ت نگاهی 

 ... گفتم  یعیدروغ ضا عجب

خواب ندارم  یو گفتم : من تازه از تهران اومدم امشب جا یدمدزد نگاهمو
 ؟ یمامشب قولنامه کن ینهم یشهم

 که دخترم ؟  یشهامشب ؟ نم ینهم+ 

 طفا ، من امشب کجا برم خب ؟نگاهش کردم و گفتم : ل خواهشمندانه

 یتونمم یکار چ ینمبب ینبد یتونو: شما شناسنامه و کارت مل گفت  یسردرگم با
 .بکنم

 .برام درست کرده بود و دادم دستش ینکه ابد  یجعل یو کارت مل شناسنامه

 ! یدیمد یر شناسنامه و پوالش که خ ینحداقل از ا یدیمند یر خ یچیشه از 

 م ؟پدر و مادرت کجان دختر + 

 . عمرشونو دادن به شما -

 ؟ ینندار ینجاا یزیچ یلی... فام یگمم یتتسل+ 

 ... نه متاسفانه -

؟ چون ماه اولو ما همون  ین؟ پول اجاره رو دار ینینخونه رو بب یخوایننم+ 
 .یگیریماول اجارشو م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یخوامبله تکون دادم و گفتم : بله پولش هست ... چرا م یبه معن سری 
 اگه امکانش هست ؟ ینمبب

کرد   یتنفر تلفن زد و منو هدا یهو به  یروناومد ب یزشاز پشت م امالکیه
 .ینیمخونه رو بب یمکه بر   یرونبه ب

 !که نکنه به بهانه نشون دادن خونه ِخفتم کنه ؟  یدمترس یکم اولش

که با همه مغازه ها سالم و   یم، جور یخوردنم یافشنه ... به ق ولی
 . انگار شناخته شده بود یکردم یاحوالپرس

چند کوچه فاصله داشت و  یهده با امالکنشون ب یخواستکه م  یا خونه
 . یمرفت یادهپ

و کدوم دانشگاه  یهکه رشتت چ  یدچند تا سوال ازم پرس یمکه رفت  یراه  طی
 .و ... که مجبور شدم با دروغ جوابشو بدم

 .درشو باز کرد یدو با کل یستادا یطبقه ا 6 یباآپارتمان تقر  یه یبه رو رو

 ...  تو دخترم یاب -

 .ان شدم و با دست اسانسور و نشونم دادآپارتم وارد

 طبقه 6 ینجادادن : ا یحکه شروع کرد به توض  یمسوار اسانسور شد هردو
ندارن و  یگهها کار به کار همد یه... همسا یشمهست ، خونه شما طبقه ش

تکون دادم و هردو از اسانسور  یبوده . سر  یراض ینجااومده ا یدرکل هرک 
 .یرونب یماومد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .هم بودن یرو به رو تا واحد دو 

 .و درشو باز کرد یسمت واحد سمت راست  رفت

 .واحد شماست ینبفرما ، ا+ 

 .به داخل خونه کردم و واردش شدم نگاهی

 .بزرگ بود یادینفر هم ز یهمن  یبود و برا یزیتر و تم خونه

 یمخوبه ... االن بر  یلیرو لبام نشست و گفتم : خ یمند یترضا لبخند
 ؟ یمقولنامش کن

 . کردم  یو خندون کل خونه رو بررس خوشحال

 .گبزرگ با اشپزخونه بزر  یراییپذ یهاتاق خواب داشت و  یه

و  یدمکش  یکار کالفه پوف   یالفردا برم دن یدبا یخستگ  ینهمهبا ا ینکهفکر ا با
 .اتاق خوابم شدم یراه 

 .شد یبمنص یخونه ا ینآوردم که انقدر زود همچ شانس

و  یدمکش  یرونچپونده بودم و ب یه تو کوله پشت ک  یلباس یکهچهار ت همون
 .گذاشتم تو کمد

( گرفته بودم و برداشتم و ی)امالک  یعیفش یرستوران محل و که از آقا شماره
 .خودم غذا سفارش دادم یبا تلفن خونه برا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

...  یشکرت که هوامو دار یالب با خودم گفتم : خدا یر کاناپه لم دادم و ز  رو 
انقدر کار خوب  یدوارمبنده خوبت باشم ، ام یشههم بعد یناز ا یدمقول م

 ... هام شه یبکنم که جبران تمام بد

**** 

 برسام#

 .خونه و وارد واحدم شدم یدمشب بود که رس 11ساعت  تقریبا

 .اب زدم یهو دست و صورتمو  یدمکش  یاز خستگ  یا خمیازه

 .ونسرد خوردمش ینطور مونده بود که هم یشبمد یتزاهایاز پ یکهت چند

 ... مو بخونمتو اتاقم تا نماز قضا شد رفتم

 .یناپرونده او ینمازمو برداشتم که چشمم خورد به برگه ها جا

 کنم ؟  یداشهست که پ یدیهنوزم ام یعنیو با خودم گفتم :  یدمکش  اهی

 .با خدا شدم یاز نمازمو پهن کردم و مشغول راز و ن جا

 .بود یمثل چاله تو دلم خال یزیچ یه

 .گم کردم  یزیچ یه یکردممحس  همش

 . جانمازمو جمع کردم یسردرگم ینهمهاز ا کالفه

 .تمومو تموم کردم یمهن یاز کارا یشرکتو برداشتم و بعض یها پرونده

 .همون برگه ها خوابم برد یرو یشدت خستگ  از 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 **** 

 .کوک ساعتم از خواب پاشدم  یصدا با

 .یدادو نشون م ۷ ساعت

 .شدم ییدستشو یباز راه  یمهن یشماهارو جمع کردم و با چ برگه

 یبا شلوار مشک  یجذب مشک  یرهنپ یهخوردم و  یصبحونه هول هولک  یه
 .و کت اسپرتمو تنم کردم یدمپوش

 ینشدم و داخل ماش ینگ بغلم زده بودم وارد پارک یر که ز  ییپرونده ها با
 .نشستم

 ...! ک شدنهال یو از خستگ  یگهروز د یهشروع  یبرا بریم

 ینااو#

شال ، از  یهو  یممانتو و همون شلوار قبل یه یدنصبح پاشدم و بعد پوش هکل
 .یرونخونه زدم ب

 ! برم یدهم با ید، خر یرمواسه خودم بگ یلموبا یه باید

 دنبال کار ؟ یا یدو برم خر  امروز 

 ... دوش بهتره هر 

 . یچیبه ه یچیه یظهر در به در دنبال کار بودم ول 2صبح تا  8ساعت  از 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خودم گرفتم و با ولع  یبرا یچساندو یهار و قور شکمم بلند شد که ق صدای 
 .شروع کردم به خوردن

 .یشکستکه راه رفته بودم پاهام داشت م  انقدر 

باشه  یدهفهم ینهتل منو گرفته باشن و ابد یناینگران بودم که دورب همش
 ... کجام

م تو هم شده باش یگ اگه ر یبود واسه خودش حت  یکله خر   یهنباشه  هرچی
 .کنه  یدامپ یتونستم یابونب

رو باز کردم  یکه نشسته بودم اگه  یزیهمون م یرو یچمخوردن ساندو بعد
 .و نگاه کردم

 .داشتن و گرفتم یبه منش یاز شرکت که ن یه شماره

ون همون مزاحمت یکار ، برا  یبرا ینداده بود ی... اگه یدسالم خسته نباش -
 .شدم

 یالتبه تحص یاز کار ن  ینالم بله ... امرد بود گفت : س یهخط که  صاحب
کردن و   یستپ ی... مثل کپ ینو بلد باش یوتر کار با کامپ  یدنداره فقط با

 ... زدن و ترجمه و یمیلا

 درسته ؟ یخواستینم ی، منش یناروبله بلدم همه ا+ 

 .بله درسته -

 مصاحبه ؟ یبرا یامب یک +  
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... زودتر بهتر  یهر چ  - 

 ؟ یامب نمیتواالن وقتم آزاده م+ 

 . یایناره ب -

 . باشه+ 

 .ادرس شدم یگرفتم و راه   ینماش یهقطع کردم و خوشحال  یخداحافظ  بعد

**** 

 .کننده بود امروزخدا ! چقدر خسته اوه

خودم و خونه کرده بودم و کشون کشون  یکه برا  یداییو پرتا و خر  خرت
 ... بردم تو خونه

 . یکردمشروع به کار م یدفردا با از 

 .بودم از کارم راضی

نبود ، هم  یمفنگ  یایعوض یناز ا ییسشبود هم ر یمحل کارش عال هم
 .حقوقش نسبت به شغلش خوب بود

و دوباره شماره  یدمجد یگوش  یبودم و انداختم رو یدهکه خر   سیمکارتی
 .و گرفتم که بازم خاموش بود یلدن

 .شبودم بزارم سرجا یدهکه خر   یالییو بلند شدم تا وسا یدمکش  یپوف 

 .و خودمو پرت کردم رو تخت اتاقم شدم یراه  یکار ، با خستگ   یکل  بعد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یکردمعادت م یاخستگ ینبه ا باید 

 ! تو ناز و نعمت و پر قو نبودم دیگه

 ... یخریدمبه جون م یسخت  یکل  باید

 برسام#

اعصابمه همش  یهو شبم شده بود کار مامانم که چندوقته به شدت رو روز 
نوه هامو  یمن ک  یازدواج کن یخوایالت شده نمس30یگهحرف ازدواج م

 ی؟چ  یدمپس؟اگه من مردم و ازدواج تورو ند ینمبب

ما به هم  یهاخه من و چه به اون.چ یژهداده به من یر نه گ یچکیمه حاال
 یقا؟دق یخورهم

 رسما یشمم وونهیدارم د هوف

 دادم به پشت سرم و چشمامو بستم یهاسانسور شدمو سرمو تک سوار 

شب بود اومده  یکو به شدت خسته بودم ساعت  یکردسرد م لییخ سرم
شبم  یک  یرونشده بود ساعت هفت از خونه بزنم ب ینبودم خونه کارم هم

 برگردم خونه

به اطراف  یاه نگ یستادخورد و وا یفکر بودم که اسانسور تکون بد تو
  انداختم

 یهو؟ چیشد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یر باشه با مد یادمد دوباره راه افتا یهوتکون تکون دادم خودمو که  یکم 
 توش نمونه یکی ینصحبت کنم بگم خراب شده ا

 ... 

و در اوردم خواستم در خونمو باز کنم که چشمم به واحد روبه روم افتاد  کلید
 یاومده ول یروز پر  یدجد یهگفته بود همسا  یمیفه یهبرقاش روشن بود اقا

 .بودش یدهخب ند

 مدر و باز کردم و رفتم تو خون یستمهم ن حاال

 ینااو#

 یهمش تو فکرم بود االن چ  یبردشخوابم نم یکردمهرکار که م شب
سرم در  ییبال یه یابعد  یزارهم ی؟زندمبکنه چ  یدامپ ینابد یشه؟اگهم
کنم؟و بدتر از همه کامران که اب شده بود   یداشپ ی؟میتونمچ  یاره؟برسامم

ود که سرش اومده باشه چون محال ب ییبال یترسیدمم ینو رفته بود تو زم
 ...د دنبالمیان

که توش کار   یشرکت  یرونب یزدماز خونه م یدبا یشربع ش یهفردا ساعت 
نداشت فقط  یبد یطخب مح یو جمع وجور بودش ول یک کوچ  یکردمم

و شبم از  یرفتماز همه زودتر م یدهمه کارا رو دوش من بودش نسبتا صبح با
 یرترمیومدمهمه د

 !بودم؟ یدهکجا به کجا رس  از 

 .چشمام رفت روهم و خوابم بردکم   کم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یهاماده شدمو  یعسر  یلیبود که از خواب بلند شدم خ میو ن یشش ساعت 
 یاجاره  یرفته بود برا یشترشنداشتم ب یلیدوناتم خوردم چون پول خ

 یرمنم یکه از گشنگ   یاوردمم یینمصرفمو پا یلیخ یدخونه با

هارشونه داشت مرد چ یهکه چشمم به پله ها خورد   یرونخونه زدم ب از 
 یینپا یرفتم

 بودش ییمرو به رو یههمسا فکرکنم

 اسانسور چشه که با پله رفت؟ مگه

 باال انداختم به من چه یا شونه

 منو ناشناس بمونم برام بهتره یدکه ند  بهتر 

نداشتم مجبور  ینبا پله رفتم چون ماش یاطاحت یو قفل کردم و منم برا در 
 یادشگرون در ن  برام یلیبودم با اتوبوس برم که خ

 ...خب مجبور بودم یهوام سرد بود ول هرچند

 ینااو#

 یشتر بود کال ب یساله به شدت خشک و عصب50مرد یهشرکت  رئیس
بودن که اونام  یگمبجز من دوتا خانوم د یدکارکناش مرد بودن و شا

 بود یادسناشون ز
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یزیچ یه یوتر داشتم و از کامپ یوتر کامپ  یمن مدرک مهندس خداروشکر  
 یکردنفکر م ینجاه المان بود اکه مدارکم هم  ییخب از اونجا یول یفهمیدمم
 سوادم یب 

 یچندتا از مهندسا اومدن و خواستن سر صحبت و باهام باز کنن ول تاشب
 ینامحلشون ندادم من حوصله خودم و هم ندارم چه برسه به ا

 یسر  یهنه بود که همه رفتن و منم مشغول شدم به جمع و جور و  ساعت
ترسناک تر  یترسناکه ول یکمشرکت اونم تنها  یهحساب و کتابا کارکردن تو 

 ...یستگذشته من ن  یاز زندگ 

مش قاسم نگهبان شرکت  یشبود که جمع و جور کردم و رفتم پ یمو ن یازده
 ینمچون شبه و ماش یبرمشرکت(گفته بود شبا اون م یس)رئیبود،محمود

 یشهنم یداپ یمندارم و تاکس

خونه مخصوصا که  یرسیدمم یه وگرنه معلوم نبود چجوربد خداخیرش
 ...یکنهبا المان فرق م یلیخ یرانا یطمح

کردم و گفتم منو   یدارشخواب بود با عذاب وجدان ب یچارهقاسم ب مش
 برسونه

بهترمن که اصال  یومدساکت اصال صداش در نم یلیبود و خ یخوب  مرد
 و سرو صدارو ندارم یحوصله شلوغ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یلیشدم محلمون خ یادهتشکر کردم و پ یهخونه  یدمش رسساعت بعد نیم 
در  یسر  یفهمیدنم یچکسه یاوردسرم م ییبال یکی ینجاا یعنیخلوت بود 

 باز کردم و رفتم تو

شدم و پنج طبقه  یخیالشصبح افتادم ب یادسوار اسانسور بشم که  خواستم
 رو هن هن کنان با پله رفتم

*** 

  سر کار  یرفتمبود که م یو پنج روزروز از اون شب گذشته بود  چهار 

خسته شده  یلیسخت بودش و خ یلیخب چون عادت نداشتم برام خ ولی
 بودم

دوش گرفتم و مانتو و  یه یپاشدم و سر  یمو ن یشمعمول ساعت ش طبق
که وحشتناک رو مخم بودش انقدر تنگ بود که   یدمپوش یمومقنعه مشک

 یکنن؟م یکار چ ینتو تابستون با ا ینفس بکش یذاشتنم

 المان تنگ شده بود یبرا دلم

رو که نگاه  ینهچرا تو ا یدونمصبحانه خوردم نم یدونات برا یه دوباره
همون  یافممورده بودمش قبس خ یدیدمخودم دونات م یهبجا یکردمم

 شده بود یشکل

مونده بود هفت من هنوز تو خونه  یقهکرده بود پنج دق  یر د یلیخ امروز 
 بودم

  یینبرداشتم و رفتم پا یفمودم تو دهنم و کتند دونات کر  تند
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

  اسانسور و زدم خراب دکمه هاش کار نکرد هرچی 

 هفتست خرابه اه یهکه   اینم

  با پله رفتم دوباره

 ینداشتش تا وقت  یدبود بهش د ینگتو پارک یبود که اگه کس یله طورپ راه
 یومدینم یرونکامل ازش ب

 یلیخ یبود که صدا یله سومقسمت بود پ ینتر  یبه گوشه ا یدهچسب چون
 یدبه گوشم رس ییاشنا

عصابمو خورد نکن تروخدا گفتم که االن هنوز زوده بزار  یمامان سر صبح _
 بهت یگمهروقت که وقتش شد خودم م

 یزدبود و حرف م یستادهوا ینشکه کنار ماش  یباال اومد و به مرد چشمام
  نگاه کردم

 اروم جلو رفتم یلیقدم خ یهصدا اشنا بود برام  ینا چقدر 

 ...پس یمهتو کار و زندگدارم،من که همش سرم  یرسر ز یونه مادرمن اخه ک_

  و چنگ و زد موهاش

 یجلو رفتم تمام بدنم چشم شدن برا یگهقدم د یهقلبم فشرده شد  که
 ... شناختن فرد رو به روم

 (*ی)آصف ینا،ریحانه:*مبقلمبه



  

 
438 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدمرخش در معرض د میبا جلو رفتن من اونم برگشت و حاال ن همزمان 
 قرار گرفت

 یشدنم باورم

خودمو به  یگممو با دست د یادرو دهنم که صدام نمحکم گذاشتم  دستمو
 دادم یهپله ها تک یوار د

باشه  یکه االن روبه رومه سالم و مثل قبلش همون مرد  یمرد یشدنم باورم
 ...که

 یزدمپلک مو تند تند  یادکه صدام در ن  یدادممحکم رو دهنم فشار م دستمو
 یزهنر  ییناز چشمام پا یوقت اشک  یهتا 

اون دختر و  یگمتمومش کن مامان من م یپرستیکه م  ییتروبه اون خدا_
 اخه یکنینچرا انقدر اسرار م یخوامنم

 ... 

 یرونبزنه ب ینماز تو س یخواستانگار که هرلحظه م یزدقلبم تند تند م ضربان

و چقدر خوب که  یستموا سر پا یتونستمنبود قطعا نم یوار د ینا اگه
 ینهمنو بب یتونستنم

 چهره و صدا بودم یندلتنگ ا چقدر 

 باشه خداحافظ یامم یگیرمم یباشه باشه مرخص_

 موهاشو چنگ زد یتکه قطع شد با عصبان  تلفن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 انگار قلب منو چنگ زدش یدوباره ول  

 یهانداخت فکر کنم اون اول صدا ینگاه  یسمت راه پله برداشت و کنکاش به
خم شدم تا متوجه نشه قلبم  یکمفشردم و  یوار بود خودمو به د یدهمو شنپا

 ینششد و سوار ماش یخیالخداروشکر ب یرونب یکوبیدم ینمداشت از تو س
 ششد یسو صورتم خ ینزم یهو افتادم رو یارمنتونستم طاقت ب یگهشد د

 ...و در بسته شد یرونو دنبال کردم تا رفت ب ینشماش بانگاهم

 صورتم برداشتم هق هقم بلند شد یهاز روکه   دستمو

 یا؟خدا یهچه سرنوشت یگهد ینا نمیدونم

 ی؟باهام بکن یکار چ میخوای

 تصور بودش یرقابلکه داشتم غ  یو حال یلرزیدم بدنم

که   یفهمیدو م یدیدمنو م یدبود که نبا ینا یدونستمکه م  یزیچ تنها
 ...ینجاما

و  یستش دست من نکنترل  هیگقلبم د ینباهاش روبه رو شم ا نمیتونستم
  یدهمن گوش نم یهبه حرفا یگهد

 یسهپل یهنباشه اون  یکنه و هرچ   یشرویپ یناز ا یشتر که ب  یدماجازه نم ولی
 ...یفرار یهو من 

 ..... 

 ساعت بود که همونجا نشسته بودم وتو فکر بودم یک  دقیقا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 حال و ینبرم نه تو ا یتونستمشرکت افتادم واقعا االن نم یاد یهو 
 یگمم یهرچ  یدمغر زد د یزنگ زدم کل یبرداشتم و به محمود یموروز،گوش

باهاش صحبت کردم  یو با لحن دستور یقبل ینایهنه شدم همون او یگهم
 یگمم یفهمهقطع کردم مردک نم یونزد و منم گوش یحرف  یگهکه موند و د

 یامب یتونمو نم یستن وبحالم خ

 و رسوندم به خونهن خودماز جام بلند شدم و کشون کشو بزور 

 !برسام باشه ییمواحد رو به رو یکردمباور نم هنوزم

 اشتباه کرده بودم یدمشا نمیدونم

بره و با کس  یادماون موها اون صدا اون صورت و  یشهخب مگه م ولی
 یرم؟اشتباه بگ یگهد

  خوشحال بودم و هم ناراحت هم

که   یفهمیدم یدنباکه حالش خوبه و ناراحت چون   یدونستمچون م خوشحال
 ینجاما

بدنم گوش شده  یشب بود که نشسته بودم پشت در و همه 11یساعتا از 
 صدا یه یدنشن یبرا

خب االن ساعت  ینگاهش کنم ول یکه اومد از تو چشم  یوقت  میخواستم
 یبودم ول یدهنشده بود فکر کنم اومده بود و من نفهم یخبر یچبود و ه یک 

کفششو ببره تو   یتونه.مگه نمجلو در خونش نبود که.. یکفش  یچخب ه
کم کم داشت   یگهبه در د یدمو سرمو کوب یدمکش  یخونه اخه؟هوف کالفه ا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

اسانسور اومدش با عجله از جام بلندشدمو و از تو  یکه صدا  یبردخوابم م 
 نگاه کردمش یچشم

  یشدنم یدهخب چون پشتش بهم بود صورتش د یبود!ول خودش

در و باز کنم و برم باهاش صحبت  تمیتونسکاش م  یکوبیدشم نمیتو س قلبم
 ..یکنم ول

قدم عقب رفتم نکنه داره  یهو  یدمسمت در خونم ترس یهوییشبرگشتن  با
 یبینم؟م

دوباره رفتم  ینتبب یخواداز پشت در م یچجور ینااو یشد یوونهبابا د نه
خونه و در رفت تو  یدمنگاه کردم که د یچشم یهبه در و از تو یدمچسب

  بست اه

* 

 رسامب#

با مامان دعوا کرده بودم سر  یبودش کل یمروز زندگ ینمزخرف تر  امروز 
 یههمسا یاد یهوتو خونم  یرفتمداشتم م یوقت  یچیبه ه یچیه یول یژهمن
امروز زنگ زد بهم و گفت برم باهاش راجب قبض  یمیفه یهافتادم اقا یدجد

 یدمبعد د یول یگهمشترک اب صحبت کنم چون هردوواحد مشترکن با همد
 ندارم اصال ورفتم تو خونم وصلهح

 ... 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بودم  یستادهجلو در وا یرونبود که از خونه زدم ب یشربع ش یهساعت  صبح 
چون خم شده  باز شد ییروکه در واحد روبه  یپوشیدمو داشتم کفشامو م

خودشو  یدمبودم فقط شلوار و مانتوش مشخص بود تا سرمو باال گرفتم د
گرد شده به در خونش زل   یبهم با چشما یدبپرت کرد تو خونه و در و کو

 بود وا یدهد یمگه زامب زدم

صبر کردم باز نکرد  یهرچ  یو رفتم سمت در خونش و زنگ زدم ول وایستادم
 یچیبه ه یچیه یول یدمر کوبزنگ زدم و به د یگمچندبار د

 یکنهبودم که خونست حاال چرا در باز نم یدهناراحت شدم خوبه د خیلی
 بخورمش؟ یخواممثال؟م

 یینبرداشتم و رفتم پا یفموحرف ک بی

 ... 

خودم  یپرس غذا سرراه برا یهتموم شدش  یشهکارم زودتر از هم  امشب
 یدونماسانسور و درست کنن من نم یخوانم یگرفتم و از پله ها رفتم باال ک 

تو راه پلست  یکه کس  یشدبودم از طبقه خودمون مشخص نم یاخر  یچپ تو
 سرجام قفل شدم یدمکه شن  ییبا صدا

تو  ییچته چرا انقد سفت یگهقفالشون د باز شو د ینبا ا یاهه لعنت _
 بازشــــو

 یکوبیدصدا انقدر برام اشنا بودش چرا قلبم داشت انقدر محکم م ینا چرا
 ینم؟س یهتو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یصدا ینمرفتم باال تا بب یباز شدن در که اومد حواسم جمع شد و سر  صدای 
 فت تو و در بستر  یدمد یدمتا رس یبود ول یک 

 برسام#

 ...به یهشب یادیاون صدا ز یبردخوابم نم یکردمهرکار که م شب

چرت  یالفکر و خ یادیز یگهد یشمم یوونهموهامو چنگ زدم دارم د عصبی
 یستیالمان که ن یبینمبه اون م یهانقدر تو فکرشم که همرو شب یکنمرت مو پ

  یرانا یاومد

 ...تموم کنم بخوابممزخرف و  یالفکر و خ ینکردم ا  سعی

* 

که   یتکرار یزندگ  ینساعت از خواب بلندشدم لعنت به ا یباصدا صبح
 یسر  یهصبحانه خوردم و اماده شدم  یکمهرروزم مثل روز قبلم شده بود 

چشمم که به واحد  یرونمدارک الزم داشتم از تو خونه برداشتم و رفتم ب
 افتاد ناخوداگاه چشم غره رفتم بهش ییروروبه

 یرفتماز پله م یداسانسور خراب بود و با یشهمثل هم و

 یزنهزنگ م یمیفهم یهاقا یدمکه د  یشدمم ینسوار ماش داشتم

 الو،جانم+

 سالم برسام جان حالت چطوره_

 شده ید؟چیزیممنون خوبم شما خوب+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یانه؟ یحرف زد یباخانوم فراهان  ینمبب یخواستمنه م_ 

 ی؟خانوم فراهان +

پول مشترکتون به من  یقرار شد خبرشو برا ییرو روبه یههمسا یگهاره د_
 یبد

که   یهمون خانوم یدمکه د  یدادمگوش م  یمیفهم یهاقا یهبه حرفا داشتم
مشخص نبود از  یلیصورتش خ یلیخ یول یرونب یرهداره م یدمشد روز ید

 یرونرفت ب یع سر یلیخ یدهاون انگار نه انگار منو د یلباساش شناختم ول

 ی؟برسام جان هست _

 یز چ یهو  یگمبهشون م یدمشوناصال حواسم نبود حتما د یدبله بله ببخش +
 درستش کنن یاینب ینبگ یتونینمدته خرابه اگه م یهاسانسور  یگهد

  یانم یساتتاس یمها گفتن بهم تا اخر شب ت یهممنون پسرم اره همسا_

 یگه؟د یدندار یممنونم کار یلیمخ+

 در امان خدا ، خداحافظ_

 خداحافظ+

 یایهبودم نکنه فوب یتو فکر خانوم فراهان  یرونشدم و رفتم ب ماشینسوار 
 یروخورد که داشت اروم اروم برا یادهشمم به پجنس مذکر داره؟که چ

 رو ترمز یدمپامو کوب یهو یرفتخودش راه م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و که  یزیچ یکردمبه سمتم برگشت باور نم ینوحشتناک ماش باصدای 
 یع سر  یابونسمت خ یددو یدمشم که د یادهپ ینخواستم از ماش یدیدمم
 شدم و داد زدم یادهپ

 یریخانوم کجا م+

 ینااااو+

 یدشدم و با سرعت رفتم تا شا ینسوار ماش یع نداشت سر  دهیخب فا ولی
 انگار نه انگار یکنم ول  یداشپ

انقدر تشابه مگه ممکنه؟اگه خودش نبود پس چرا ازم  یعنیبود؟ خودش
 یکنهم یکار چ یرانامنو شناخته بود؟اصال  یعنیفرار کرد؟

 یاخدا وای

بود و حالم خراب بود که همه نگرانم شده بودن  یر مغزم انقدر درگ تاشب
 یهدردم چ یدونستمخودم که م یول یمارستانبرو ب یگفتنم

نه رفتم و  یاخونه برام مهم نبود خونست  یدمدو بود رس یساعتا شب
 به در یدمبازم باز نکرد درشو کوب یزنگشو زدم ول

 یخونه ا یدونمهان؟من که م یکنیدر و باز نمچرا +

 یکردمم یکار درست و حساب   یه یدبود با یدهفا بی

  کوک کردم  یشهزودتر از هم یموتو خونم و ساعت گوش رفتم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یا یکنمکه فکرم  یههمون یابندازم که نتونه از دستم فرار کنه  یرشگ  ییجا باید 
 یگستد یکیهم 

 یالمتا خ یبودکاش خودش م  و حس خوب بودش یسرشار از شاد قلبم
 خودمه یشهراحت بشه که هم سالمه هم پ

 ... یشهفردا مشخص م یچ  همه

 ینااو#

االنشم  ینهم یبینمکه برسام نم  یروناز خونه زدم ب یشهزودتر از هم صبح
 .اروم در واحدمو بستم یلیبفهمه که منم خ یدنبا یمطمعنم شک کرده ول

ش برقاش روشنه خوشحال منتظر درسته و  یدماسانسور زدم که د دکمه
  موندم

 .رفتم یینطبقه رو باال پا 6شکست از بس  پاهام

بودش اسانسور اومد و رفتم توش  یز پسر ت ینواحد برسام زل زدم چقدر ا به
 یعسر  یلیدر اسانسور خ یدمد یهوتا دکمه رو زدم و خواست درش بسته شه 

 .شد کمیباز شد و برسام خودشو انداخت داخل اسانسور و نزد

  یگه؟د یکردم یکار چ ینجاا یناسانسور ابه  یدمترس چسب با

  نبود یمراه فرار هیچ

 یکماگه پشه نر هم نزد یحت  یداجد ترسیدمینم یعالم و ادم یچکه از ه  منی
 ... یکردمم یقالب ته یشدم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکنمشد و  اروم زمزمه کرد : باور نم یرهصورتم خ یدقت به تک تک اجزا با 
 .یکه خودت 

 یکردمبودم که حس م یدهانقدر عقب رفته بودم و به اسانسور چسب هدیگ
 ! از اسانسورم یجزئ 

 . زل زدم یشعسل یبه چشما ترسیده

 .فکم قفل کرده بود یبگم ول یزیچ میخواستم

مدت  ینهمهچقدر دنبالت گشتم ؟ اصال ا یدونی؟ م یکردیچرا از من فرار م+ 
 ؟ یکجا بود

 .اشک تو چشمام جمع شد یدمشکه ک  یاونهمه زجر  یاداوری با

 یشوناراحت یتونستنم یچکیکه ه  یناییانگار که تعجب کنه گفت : او یهویی
 ؟ نکنه واقعا خوابم ؟ یریزهداره اشک م یراحت  ینبه هم ینهبب

برسام ؟ از اونهمه شکنجه که من متحمل شدم خبر  یخبر داشت  ی! از چ  هه
 یی، شکنجه ها یدمکه د  ییا، آزاره یدمکه کش  ییها ی؟ از در به در یداشت 

 .که شدم

 ... یلعنت  یگهگفت : با توعم ِد حرف بزن د  یخش دار یصدا با

 یه یجون به لبم کرد یگه: با توعم د یدداد کش یدمجوابشو نم یدد وقتی
 .بگو یزیچ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که برسام دوباره دکمه رو   یستاداسانسور تو طبقه مورد نظر وا ینح ینهم در  
 .6طبقه  یزد برا

 ... که اروم گفتم : ولم کن فقط  یرونب یختاشک از چشمم ر قطره یه

همه  ینتوهم و گفت : ا یداخماشو کش یهوییو  یدکش  یآسوده ا نفس
 ؟ ینجاا یاومد ی؟ چجور یکردی؟ چرا از من فرار م یمدت کجا بود

 یدممنم مثل خودش اخمامو کش بود که یداتو صورتم پ یهاثرات گر  هنوز 
که ... بعدم   یاروم گفتم : نرفته بودم خوشگذرون  یولگرفته   یتوهم و با صدا
توهم  یدمد یاتفاق  یلیتو بشم ... خ یهکه همسا  یومدماز دل خوشم ن

 .  یمیهمسا

ازم  یچ  یبوده ، برا یگمونم اتفاق   یگیم... اصال م یاتفاق  یلیهه ، اره خ+ 
 ؟ یکردیادمخوار باهام رفتار م یهو مثل  یکنیفرار م

که هلش دادم عقب   یشدبودش حالم داشت دگرگون مکم   یلیخ فاصلمون
 که ازم فاصله گرفت

بگم چون با دلم روراست نبودم ازت  یتونستمنداشتم نم یقانع کننده ا دلیل
 .یشدمم یمقا

 .خونم رفته بود باال ینآدرنال یتپش گرفته بود و حساب  قلبم

... گرفت   یونحس جون محمد یتزد و گفت : اون مامور یصدا دار پوزخند
  ینتو زم یرفت  یمنم تا لبه مرگ رفتم ، توهم که اب شد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بود که با کامران جور شده  یارش؟ نکنه همون دست یگهبود د یک   محمدی 
 بود ؟

 ینااو#

 داشت ؟ یاز کامران خبر اصال

 . و برنده نگاهم کرد که خفه خون گرفتم یز دم که تبه زبون اور  سوالمو

 !ازش یپرسمم بعدا

 .که بازم دکمه همکف و زد  6طبقه  به یدیمرس دوباره

 .شد یرهفاصله گرفت و رفت اون طرف اسانسور و به رو به روش خ ازم

 .. توقع داشتم گرم تر باهام رفتار کنه یچرا ول نمیدونم

 ... یستادوارد ن یگهاون د ینااو بفهم

 ؟ یداشت  ی، توقع رفتار بهتر  یهسرگرد برسام طاهر  اون

 ت ماچت کنه ؟بپره بغل یتوقع داشت  نکنه

کرده   ینداده خودش لطف بزرگ  یلتنکرده تا االن و تحو یرتکه دستگ  همین
 ... بهت

که همزمان با منم   یرونوا رفته از اسانسور رفتم ب یا یافهو با ق ناراحت
 .یرونبرسام اومد ب

 ؟ یریکجا م+  
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 نداره یگفتم : به تو ربط   یرونب یرفتمکه م  ینطور نگاه کردن بهش هم بدون 
 ... 

 ینشو سوار ماش یدمبلغور کرد که نفهم یزیلب چ یر ز یتحرص و عصبان با
 .شد و از کنارم رد شد

 یون با مهربون افتادنم یر تنگ شده بود که موقع گ یواسه اون برسام دلم
  یکردباهام برخورد م

 .یشناختمشنبود که من م ی، اون برسام این

 ... قورت دادم و افکارامو کنار زدم بغضمو

 **** 

 یمشب بود که مش قاسم طبق معمول تا خونه همراه 11 یباتقر  اعتس
 .کرد

 . و کوفته سمت واحدم حرکت کردم خسته

 .. خاموش بودبه واحد برسام انداختم که چراغاش  نگاهی

 یعنی؟وقت شب کجا بود  ینا تا

 یه؟برسام بهم چ یهحس واقع 

 ونهیخنسبت بهم چون با رفتارش نم یتهاهم یفکر کنم ب  نمیتونم

 بودش پس؟ یمن چ  یتو اسانسور برا ینگران  اون
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .چند وقت بود که به در واحدش زل زده بودم نمیدونم 

 .دمو سردرگم کفشامو دراوردم و وارد واحدم ش گیج

 .فکر کردن یمخم کشش نداشت برا دیگه

خودمو پرت کردم  یرونیب یتوجه به اطراف مثل جنازه ها با همون لباسا بی
 .رو کاناپه

 .یرونب یدمرو از سرم کش ممقنع

 .یدهم یگار خونم بو س یدمو که د یدمبو کش یکم

از  یگار س یبو ینا کشیدمینم یگار که تو خونه تنها بودم خودمم که س  من
 کجاست ؟

 . منشاء بو از اتاقمه یدمرو دنبال کردم که د بو

صحنه رو به روم مثل مجسمه تو جام  یدندر اتاقمو هل دادم که با د اروم
 .ک شدمخش

 ... برام سخت شده بود یدنو نفس کش یکوبیدم ینموار تو س یوانهد قلبم

 .یدمکش  یفرا بنفش یغ به خودم اومدم و ج یهو

شکستنش تو خونه  یبمه یعقب رفتم که خوردم به گلدون و صدا عقب
 ... یچیدپ

 .یکرددود م یگار تختم نشسته بود و س یرو یژست  یه با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .ترس فکم قفل شده بود از  

و پرت  یرونب یزنهاالن از دهنم م یکردمکه حس م  یکوبیدقلبم م ریجو
 .جلو پاش یشهم

 .اومد یکه داشت به طرفم م  یومدم ینشسنگ یقدم ها صدای

 . و کامال مطمعن شدم که خودشه یروناتاق اومد ب یکیتار از 

 . شده بود یدهاش سف یقهشق موهای

 ! مش قبل طوفانهآرا یدونستمبود که م یستادهجلوم ا یآرامش یه با

 یقدم رفتم عقب که پاهام رفت رو یهقدم سمتم برداشت که  یه دوباره
 . ها یشهش یکهت

 .اومد یروناز دهنم ب یشد که اخ  یجادکف پام ا  یدیدش سوزش

 . کف خونه انداخت  یها یشهبه ش ینگاه  نیم

 .جلو یدگرفت و منو کش  بازومو

 .کردمنو و دستاشو دورم حلقه   یدبه خودش کوب محکم

 .زده بود یخشل شده بود و دست و پاهام  پاهام

 .زده بود یخانگار  مغزم

 .متحرک بودم یمرده ها مثل

 کردم ؟  یداحاال که برسام و پ چرا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ؟ یسازمخودم م یبرا یدجد یزندگ  یهاالن که دارم  چرا 

 .یزدبلو ... هنوزم همونو م ِشنل

دم داره از دهنم با دستاش فشارم داد که حس کردم دل و رو یجور یهو 
 .یرونب یزنهم

...  یکنمم یداتبازم پ ینتو زم یبر  یاگه اب بش یگوشم لب زد : حت   کنار 
 ؟ یبمال یرهسرم ش یتونیم یفکر کرد

 ... یارمهم منو ببره واقعا دووم نم یندفعهاگه ا مطمعنم

 .کردم ازش دور شم  یترس دستاشو ازدورم باز کردم و سع با

 .و کنار لبش گذاشت روشن کرد یا یگهد سیگار 

 .یکردداشت خفم م یگار س بوی

 .یشدمکردم و عقب عقب داشتم ازش دور م  یا سرفه

 . از گلدون یشهبزرگ ش یکهت یهخورد به  چشمم

 .و برش داشتم یشهزدم سمت ش پرش

 .رو گرفتم سمتش یشهش یلرزیددستم م ینکها با

 .حرکت گرفتش یه یتو دستم نگاه کرد و ط  یشهبه ش یشخندن با

 . زار بزنم ینمهمون وسط بش میخواستم

 .جونش تموم شه یمتاگه به ق یبا خودش حت  یبرهبودم که منو م مطمعن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و مچ دستمو گرفت تو دستش و منو کشوند  یکنار  یهرو انداخت  شیشه 
 .تر  یکنزد

گفت   یکردم یکه با دقت منو بررس  ینطور و هم یدکش  یگارشاز س یقیعم پک 
 یبرگرد یست، بهتر ن یشد یت... خوب تقو مستقل بهت ساخته ی: زندگ 

 خودم هوم ؟ یشپ

ن دادم و با نفرت گفتم : دست از سرم بردار ... بزار نه تکو یبه معن سرمو
 ... بکنم ، اصال فکر کن من مردم یموزندگ

 .یینپا یختقطره اشک از گوشه چشمم ر یه

 ... تا دورم شروع کرد به قدم زدن دور 

 .و باز کرد یدو کشپشت سرم و کش موهام رفت

 .چسبوند به موهام ینیشوبرد و ب ینشونب دستشو

 ... بو تنگ شده ینو گفت : دلم واسه ا یدشک  یقیعم نفس

دست از سرم بردار ،  یکنم... خواهش م ینابد یکنمگفتم : خواهش م  یهگر   با
 کردن ندارم ؟  یمگه من حق زندگ 

 . یشهکنده م  یشهر عقب که حس کردم االن موهام از  یدموهامو کش یکدفعه

 .گفتم  یپرت شد عقب و اخ بلند سرم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

از  یداشت  ینجاکه تو ا  ییگوشم اورد و زمزمه کرد : تک تک شبا  یک نزد لبشو 
... وابسته هرشب و  یبردمن بدون تو خوابم نم یبردیکردنت لذت م  یزندگ 

 ...  یدنتهر روز د

 ... یکنمبس کن التماست م -

 .یستادا دورم زد و جلوم یچرخ  یه دوباره

به خاطر توعه شدن همش به خاطر توعه ...  یدکه سف  یلعنت  یموها ینا+ 
 . یلعنت 

 .بازوم کرد و فشار داد به بازوم یک انگشتاش داشت و نزد ینکه ب  سیگاری

 . یدمکش  یبلند یغ ضعف رفت و ج دلم

 .پوست و گوشتم بلند شد یسوختگ  بوی

 .رو گونم یریختدونه دونه م اشکام

 : یدمشزجر داد ک با

؟ من حاضرم  یخوایاز جونم م ی، چ  یاشغال عوض یخورهحالم ازت بهم م -
 .تو نمونم یشساعتم پ یک  یول یرمبم

بازوم کند که چند قطره خون از بازوم  یخاموش شدشو از رو یگار س حرصی
 .یدچک

 .یومدو از شدت سوزش اشکم بند نم یسوختبد م یلیخ بازوم

 .زل زدم جلوتر و با نفرت به چشماش رفتم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

تمام  یکردمم یکه سع  یو درحال یدمبه روش پاش یلبخند یمچهن یهگر   با 
به کار ببرم ، دستمو تو موهاش کردم و از شدت تنفر و  یگریمواستعداد باز

لبخندمو جمع کردم و گوشه لبمو دادم باال و با تموم زورم سرشو  یهویی ینهک
 . یمکنار  یوار به د یدمکوب

به کنار  یوار رفت عقب و دست  یجقدم گ دو یکیدور شدم که  ازش
 .یدشده بود کش یکه خون   یشونیشپ

 .دستش نگاه کرد یپوزخند به خون رو با

 یدمسمتم و از پشت کمرمو گرفت و کش یدسمت در واحدم که دو دویدم
 .عقب

و  یوحش یلیخ یدا: جد یزدکه اونم داد م  یکشیدمم یبلند و طوالن  جیغای
باهات خوب تا  یدنه ؟ از اولم نبا یست داربودن دو ی... وحش یهار شد

 یحق ندار یگه، د یکردممال خودم م یتوهمون اول همه چ یدا... ب یکردمم
م بخور  .لحظه یه یبرا یحت  یاز کنارم جه

 .که از دستش خالص شم  یکردمو تقال م یزدمو پا م دست

 .به دادم برسه یکیتا بلکه  یکشیدمم یبلند جیغای

 ! ارم منو ببرهبز  یدشده نبا هرجور 

 . ندارم یراه فرار یگهببرتم د یندفعها اگه

 ینااو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ازم فاصله گرفت و  یکمتو شکمش که  یدمبا ارنجم محکم کوب یعسر  خیلی 
هاش تو  یکهکنارمو برداشتم و زدم تو سرش که خورد شد و ت  یبشقاب دکور

 خونه پخش شد

 گفت  یجچشماشو بست و گ 

 لعنت بهت دختر_

 یدمبرسام و کوبکردم و در و باز کردم و رفتم سمت خونه فرصت استفاده   از 
 زدم یغبه در و ج

 باز کن یتودر لعنت ینباز کن لطفا ا+

سمت راه پله تا از بلکه  یدمخونه نبود با ترس برگشتم عقب و دو ینکها مثل
 شد یدهدستم از پشت کش یها کمکم کنن ول یههمسا

رگ گردنش زده بود  ینزم هیرو یریختقطره قطره م ینابد یشونیاز پ خون
به  یخوردشد نفساش م یک و بهم نزد یوار به د یدمکوب  یتنبا عصبا یرونب

 صورتم

اونم خالصم کن  یر بگ یخوای؟دم یخوای؟جونمواز جونم م یولم کن چ +
 ...کوفت  یزندگ  ینو خالص شم از ا یرمفقط؟بلکه بم

**** 

 برسام#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکردمم چون احساس مروزا فرق داشتش خوشحال بود یهبرام با بق امروز  
 یشهتو قلبم حس نم یخال یکهاون ت یگهد

مدت محلش ندم  یه یخواستمناراحت بودم م یناطرفم از دست او یه از 
نگفت و تازه از  یچیو بهم ه یکردم یزندگ  ینجاماهه ا یک که   یچ  یعنی

 بعد من در به در دنباله خانوم گشتم یکرددستم فرارم م

من هرشب تا  یول یشهردن و رفتن مثل همده بود که همه جمع ک ساعتای
خب امشب حال و حوصله کارکردن  یول یمیستموا یاضافه کار یک ساعت 
 ...و ربع بود که جمع کردم و رفتم خونه یازدهنداشتم 

" یارزنگ خوردش با تعجب نگاه کردم"شهر  یمگوش  یدمبودم که د ینگ پارک تو
 بچه؟ ینشت ادا یکار وا نصف شب چ

  الو+

 اداش؟د یچطور_

 ی؟شده نصف شب یزیقربون داداش،چ+

 یرون؟ب یمفردا بر  یزیمبشه گفتم برنامه بر یخوادم ینه بابا چ _

 چخبره؟ یرونب+

دست از  یر بگ یروز و مرخص یه یایم یشیخنوک نکن خودتو برسام پام_
 یی؟خدا یاون کارت بکش خودت خسته نشد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یشمدکمه طبقه شسوار اسانسور شدم و  یزدمحرف م یار که با شهر  همینطور  
 و فشار دادم

 هستن حاال؟ یار،کیاانقدر غرن نزن شهر +

 من و شهرزاد و تو_

 بهت یدمباشه خبرشو م+

نم رگ گرد یدمکه د  یبا صحنه ا یول یروناسانسور باز شد و رفتم ب در 
 برجسته شد

 ..یاب یدبا یهخبر نداره حتم_

 و قطع کردم ییناوردم پا گوشیو

  داده بود یهتک ینارواو یشدنم یدهمرد که صورتش د یه

 .... مدت ینعوض شده بود تو ا ینامشت شدن چقدر او دستام

نتونستم خودمو کنترل کنم و  یندم و توجه نکنم ول یتکردم اهم  سعی
تو  یدمعقب و با مشت کوب یدمشگرفتم و کشرفتم شونه مرده رو   یعصب

 صورتش و تو صورتش داد زدم

 تو یکنیم یدار یچه غلط +

مردک  ینحدسم غلط بوده و ا یدمفهم یناصورت غرق در اشک او بادیدن
  بشم یعصب یشتر داشته به زور...که باعث شد ب

 یواربه د یدمفاصله گرفت و سمتم اومد و کوب ینااو از 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکه؟خودت مرت یبرا یگیم یچ  یگهتو د_ 

 یریدرگ یدونستمم یتمدرشت تر بود با تمام عصبان یلیاز من خ هیکلش
 نبود یکار درست   یک کوچ  یهجا ینباهاش تو ا

 یومددماغش خون م از 

 یکردیبا زن مردم م یداشت  یکار  ینکه همچ  یکنیغلط و تو م_

کن ن یر خودتو درگ یاوال که به تو چه دوما زن مردم نامزدمه پس الک +
 یته؟حال

 و دستشو گرفت و کشوندش سمت اسانسور یناکرد و رفت سمت او  ولم

 یکرد  یازلجب یبسه هرچ  یگه:زودباش دمرد

، من نه نامزدتم نه  یامنم یقبرستون  یچمن با تو ه ی: ولم کن عوضاوینا
، دست از سرم بردار  یگهد یچکسدوست دخترت نه خدمتکارت نه ه

 ؟ یفهمیم

سمت خودم و گفتم :  یدمشو از پشت کش یقهجلو رفتم  یعصب خیلی
  دست از سرم بردار ؟ یگهم یفهمینم

 یفهمیکرد و گفت : نم  یزد و دندون قرچه ادستمو پس  یتتشر و عصبان با
 .نامزدمه ؟ نااامزد یگمم

 ؟ یحرفت دار ینا یبرا یممدرک+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکن  یچکه منو سوال پ  یباش یتو اصال خر ک  ینمگرفت و داد زد : بگو بب  یقمو 
 ؟

و گرفتم جلو  یرونب یدمکش  یزاشتمم یبمتو ج یمواقع ضرور یکه برا  کارتمو
رو هم تو  یسبردار تا حمله به پل یقم یروصورتش و گفتم : دستتو از 

 ...  نکردم ینهپروندت زم

 ؟ یهگفتم : نسبتش باهات چ  یناول کرد که رو به او یقمو عصبی

 . یچیو گفت : ه بهش زل زد یقینفرت عم با

 یهوکه به سرهنگ زنگ بزنم   یرونب یکشیدمم یبماز ج یموکه گوش  همینطور 
  یشهبد م یناخود او یافتاد برا یادم

کارتون   ینجاا یالحظه ب یهگفتم : شما   ینارو به او یدهدرهم کش یاخما با
 .دارم

 .یچرخیدم ینامن و او ینبه خون نشسته نگاهش ب یبا چشما ابدین

 .خفم کرده بود یگارشس بوی

 ! باشه یادم حساب  یه یخوردبهش کردم که بهش م یا یکل  نگاه

بود  یختهاش رو صورتش راومد طرفم که تازه بهش دقت کردم ، موه اوینا
 ! باشه یو دستش رو بازوش بود انگار که زخم

 ؟ یشهخودت بد م یبدمش برا یسپل یلکه اگه تحو  یدونیکردم: م  زمزمه

 .ن دادتکو یسر  ترسیده



  

 
462 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یسو پل یسبه پل یازیشد و اون مرده گفت : ن یدهبازوم از پشت کش یهو 
خودمون حل  ینرو ب یهقض ینا یجور یه ینا... من و او یستن یباز
 .یکنیمم

 .زد که بغض کرده بود و سوار اسانسور شد ینابه او یبعد پوزخند و

  بلند شدش یناهق هق او بارفتنش

نه با  یول ینجاازش بپرسم چه خبره ا استیخواعصابم خورد بود و دلم م 
 ...حال و روزش ینا

 ینجاا ینسر و صدا کرد یتو خونه به اندازه کاف  یمپاشو بر +

داد و اروم اروم رفت تو منم  یهتک یوار بلند شد و دستشو به د حرف بی
 یوفتهوقت ن یهو مراقب بودم که  یرفتمپشت سرش اروم م

 که به خونش افتاد با تعجب برگشتم سمتش  چشمم

 یبد یحبهم توض یوهمه چ یدکه با  ینجا؟میدونیچخبره ا+

  یدملباسشو گرفتم و کش استین

 یستالحظه وا یه+

و اون  یدمخودم پوش یکیشواوردم و  ییتو خونم دوجفت دمپا رفتم از  سریع
 پاش غرق خونه یدمکه د  ینااو یهپا یگذاشتم جلو  یکیرم

 با خودت یردک  یکار چ+

 یدنگاهم کرد که دلم لرز یشاشک یچشما با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 تو خونت یدار یهاول یفقط کمک ها ینبرو بش+ 

 کنان گفت  ینف فین

 نه_

رو  یهاول یه خودم بسته کمک هاو از خون یرونو رفتم ب یدمکش  هوفی
 .اوردم

 یشداده بود به پشت یهمبل و سرشو تک یهنشسته بود رو  اوینا

 کنارش نشستم که چشماش باز شد و بهم نگاه کرد  رفتم

 یشدهتوعم بگو چ یکنمپانسمان م یناروتا من ا+

داشتم دستشو  یزیکیفاصله ف یتدستم بهش نخوره و با نها یکردمم سعی
 ردمیکپانسمان م

افتادم  یخهاون ش یر در رفتم گ یموریاز دست ت یاحد وقت  یخش ین،پسر ابد_
 ...و

پسرش اومد  ینو بعدم ابد یکردباهام رفتار م یرنگم که چطو یدمم ترجیح
 ...و یکشمم یزنهباباش م ینجاا ینکهو منو برد خونه خودش به بهونه ا

و حالت  یدهم دندوناش داره فشار  ینلبشو ب یدمبهش انداختم که د نگاهی
 از صحبتش یکشهعذاب م یلیانگار داره خ یدادصورتش نشون م

 ...نمونشو تو سالن یه یدیفکرکنم د_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

تکون دادم که  یسر یاخمام تو هم رفت و به سخت  یدممنظورشو فهم وقتی 
 ادامه داد

و منم با خودش اورد که از دستش فرار کردم  یراناومد ا یتمامور یه یبرا_
باز منو با خودش  یخواستکرده بود و م  یداامشبم جام و پ و ینجاو اومدم ا

 ببره

 ... مپانسمان کن ینمباال تا ا یر بگ یکمپاتو +

 برسام#

 .یدگفت و لبشو به دندون کش  یزخماش که اخ بلند یرو یختمرو ر بتادین

 .شدم و ناخوداگاه گفتم : نکن یجوری یچرا ول نمیدونم

 !نکنم ؟ یکار تعجب گفت : چ با

گفتم : انقدر به   یدزدیدمکه نگاهمو ازش م  یکه گفتم درحال  یاز حرف  کالفه
 .یرشوندندون نگ

 ینجاهم یناپانسمانو جمع کردم و بدون نگاه کردن بهش گفتم : ا وسایل
باشه ... هر روز پانسمانتو عوض کن که عفونت نکنه ! در و پنجره هاتم 

که شرش   یتا وقت ، البته  یستبرات امن ن یادز یگهد ینجاخوب قفل کن ا
 .کنده شه

 .گفت که جوابشو ندادم  یلب ممنون  زیر 

 . ازش ناراحتم یفهمیدم باید
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ؟ یالزم ندار یگهد یز سمت در واحدش و گفتم : چ رفتم 

 .رفتم سمت واحدم یحرف  یچنه تکون داد و منم بدون ه یبه معن سرشو

 سالن و داشتن یبساط تو ینهرشب هم یکهو اون مرت ینااو ینکها فکر 
 .یکردمخمو منفجر م

ول کن ماجرا  یازود ینبه ا یدمکه من د  ی، اون  یکندمشرشو م یجور یه باید
 . یستن

 ... خسته شده بودم و االن فقط محتاج خواب بودم خیلی

 ! خواب و بغل گرفتم یدهبه بالشت نرس سرم

 **** 

 ینااو#

 ته خونه رو جمع  یها یشهزخم شده خورده ش یاون دست سوخته و پا با
 .کردم

 .تونستم وقت کنم تا لباسامو عوض کنم باالخره

 .و عصابمو خورد کرده بود یرمدوش بگ یتونمپانسمانم نم بخاطر 

 از شرش خالص شم ؟ یحاال چجور خدایا

 ... یستمنو با خودش نبره ول کن ن یکرده مطمعنم تا وقت   یدامکه پ  حاال

 .دادم یختنتختم نشستم و به اشکام اجازه ر یرو یچارگیب با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

دق  یکردمنم یشخال یهند ماهه انقدر دلم پر شده بود که اگه با گر چ ینا تو 
 .یکردمم

 ... یارهسر اون ب ییبه برسام دارم و بال ییحسا یهبفهمه  ینکهاز ا میترسیدم

 ... کردم بخوابم  یمزخرف و از خودم دور کردم و سع یفکرا این

**** 

 ینهتو ا و خودمو یدمکش  به مقنعم یدست  یخوردمکه دوناتمو م  درحالی
 .کردم  یبررس

با  یگود افتاده بود ول  یکمچشمام  یر ز یشبد یها یهو گر  یکم خواب   بخاطر 
 .کرم پودر درستش کردم  یکم

 .رو چهرم نشوندم یو رژ لب کمرنگ  یملبه صورتم دادم و ر یسر و سامون  یه

 ... زدم ینهتو ا ینایبه او لبخندی

 ؟ یبودم یشکل ینهر روز خدا هم یشدم چی

 ! یچیدغدغه ، بدون فکر کردن به ه بدون

 .خوب جلوه بدم یرونیموحداقل جلد ب یکردمم سعی

دستم که هنوز نصفشو  یگزاشتم رو شونم و با دونات تو  یموچرم کوله
 .خورده بودم رفتم سمت در

 .یومدم یروناز ب یمبهم صداهای
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .سر و صدا گوشمو چسبوندم به در تا بهتر بشنوم یو ب  اروم 

رو از  ینجا: ادرس ا یگفتم یکیکه داشت خطاب به   یومدسام مبر  صدای
 ؟ یاورد یر کجا گ

 ... کردم  یفیدختر شاخکام فعال شد و اخم ظر  یهنازک  یصدا یدنشن با

 ینااو#

برسام  یشداده بود امروز و برو پ یر داد ، مامانمم گ ینجاروعمه ادرس ا -
 ! یگفتراهم نم یلبته ب ... ا ینسرتون نامزد یر خ یرونب ینباهم بر 

 توهم رفت ... نامزد ؟ یشتر ب اخمام

مامان تو و  ینکهاز ا یر ... به غ یممنو تو نامزد کرد یاخه کِ  یدونممن نم+ 
 . هم نگفتم ینزدم و بله ا یاز نامزد یمامانم رو مخم راه رفتن من حرف 

 . گهید یشهم یکه به هرحال اسم تو رو منه خودش نامزد  ینواا ، هم -

 یکی: من اگه قصد ازدواج داشته باشم با تو  یدبهش توپ یعصبان  رسامب
 ... یکنمازدواج نم

دختره رفته رفته بلند شد و گفت : مگه من چمه ؟ همه سر و دست  صدای
 ... من بهشون نگاه کنم یشکوننم

که اونا جزو   یگیرو م یسوسول تو مهمون  یاگه منظورت از همه اون پسرا+ 
 ! تا همه یشنساب مح یفاضالب  یسوسکا

 . اصطالحش خندم گرفت از 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یشدم یرمبه ساعتم کردم که داشت د نگاهی 

 .جلوه بدم و در واحدمو باز کردم یخیالکردم خودمو ب  سعی

 .بهشون کردم ینگاه  یمهردوشون برگشت طرفم که سرد و خشک ن نگاه

 ی، اسمش چ  یدممامانش اسمشو شناومد تو مکالمات برسام و  یادم تازه
 .یژهبود ، اره من یژهبود ؟ مژده ؟ مژگان؟ نه من

 .رو به خوب یمعمول یافهق یهداشت و  یظاهر امروز 

رو بهشون گفتم :  یهبا کنا یزدمدوناتمو گاز م یخیالب ینطور که هم  درحالی
... حداقل اگه در خونه  یندر خونه مردم نکن ینکن  یسع یکنیندعوا هم که م
 ... یننکله صبح نک  یکنینمردم دعوا م

باال رفته بهم نگاه  یبرام نازک کرد و برسام با ابروها یپشت چشم دختره
 .یکردم

رفتم سمت اسانسور و  یبا فاز گنگ  یلیکه انداختم خ  یا یکهاز ت سرخوش
 . دکمشو زدم

 . یدمشدوناتمو هم گزاشتم تو دهنم و با حرص جو یکهت اخرین

و بچسبونمش به  یرمبگدختره رو  ینا یگلو  یخواستمداشتم که م یحس یه
 .یشمشت بزنم تو دماغ عمل یهو  یوار د

اتوبوس منتظر اتوبوس  یستگاها یرفتم و جا یادهو پ یابونسر خ تا
 .یستادموا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .که برسام رانندش بود  ینقره ا یشو ش یستخورد به دو چشمم 

 ین؟ بش یبر  یخوایاون پات با اتوبوس هم م پام ترمز کرد و گفت : با جلو
 ... برسونمت

با اتوبوس برم  یخوامگفتم و ادامه دادم : م  یو نوچ  یدمبه مقنعم کش دستی
 . تو برو دنبال عشق و حالت

 .کمک کنم ، قدرنشناس  یبه ک  یخوامکرد و گفت: به درک ، منو بگو م  اخمی

 .بهش رفتم که گازشو گرفت رفت یغره ا چشم

تعارف  یه وقت یه؟  یبر  یریگازشو بگ  یدبا یگهنه توهم د یگممن م حاال
 !؟ ینکن یگهد یخشک و خال

 ... حرص دوباره مقنعمو درست کردم که از اولشم باهاش مشکل داشتم با

 برسام#

دختره اه تا سر کوچه رفتم دوباره زدم رو ترمز  ینا یکنهخورد م عصابمو
صبر کردم تا  ی؟چ  یادسر صبحه خلوته اگه دوباره اون مردک ب یلعنت  یشهمن

 ...ینبرسه به ماش

که منم   یدانگار نه انگار اصال نفهم یدختر کال شوته کنارش بودم ول ینا هن
 و رفتم کنارش یینپنجررو دادم پا

 یگه؟د یسوارش یخواینم یمطمعن+

 شد یننگام کرد و سوار ماش باتعجب
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 تو؟ یمگه نرفت _ 

  شو تا برم یادهپ یخوایم یناراحت +

 غره بهم رفت که محلش ندادم چشم

 یریبکار باشم خانوم طلبکار شده کجا ممن طل ینکهبجا ا+ 

 ...یابونخ_

 "کردم "قاصدک از پازل بند  یاهنگ پل یه

 و من ته عشق تو غرقم دوری

 نگاه تو رفت ته قلبم نور 

 یشهبرگرد برگرد واسه هم برگرد

 و من ته عشق تو غرقم دوری

 نگاه تو رفت ته قلبم تیره

 یشهبرگرد برگرد واسه هم برگرد

 یشهتو نم بی

 مث نور یاومد یکیتار وسط

  دور  یول یآب  یعکس ماه رو مث

 عبور یآسمون شب تا بزنه و تو بکن یر ز میشینم

 نداره یکه تموم  یتو مثل بهار آخه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 و رو تنها بذارهدلم ت یشهم مگه 

 شمع که سوخت و سرپا نموند یه میشم

 پروانه بود یهعاشق  یشههم چون

 زد از اول قلبم پر 

 و زردمکه بدون ت  یتو همون  چون

 درخت و یهمثل غرور  سبزم

 از من یرتتبگ یکس  نمیذارم

 نگاه تو بهم زل زد وقتی

 عشقو توو دلم پر کرد یادر یه

 توو قلبم واست پل زد یکی

 دلت پل زد ی یرهجز به  دلم

 با تو رد شد و رفت یگهد یرهت شبای

 برف یگهاومد و با تو رفت د تابستون

 یبا تو زندگ  یگهد یستن سخت

 یو برازندگ  دارندگی

 یخواستدلم م یکنهو نگاه م یرونداره از پنجره ب یدمنگاه کردم که د بهش
 سر صحبتو باز کنم باهاش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

مرده کار تو  یگفتم ی؟سرهنگ در رفت  یموریاز دست ت یشدچ یگمامم...م+ 
 بوده؟

 اره_

 همین؟اره؟

نشم رسوندمش محل کارش و رفتم  یعضا ینطورینزدم تا ا یحرف  دیگه
 ...شرکت

 ینااو#

بود که مش قاسم رسوندم  یک  یساعتا یدطول کش یشتر کارم ب  امشب
 رفتم تو خونه یسر  یزدخونه،طبق معمول پرنده پر نم

چون فکر  یارهب یرمکرده تا تنها گ  ینا کمج یه ینابد یکردمحس م همش
همراه خودم باشه تا  یدچاقو با یهبه بعد  ینشده باشه از ا یخیالب یکنمنم

 یاماومد بتونم از پس خودم برب یشپ ایییتموقع یناگه همچ

و شکننده االن  یفضع یناکجا او  یقبل ینافکر کردم چقدر فرق کردم او باخودم
 یکرد؟فکرشو م یکجا ک 

و رفتم  یدمو شلوارک زرد ساده پوش یشرتت یهلباسامو عوض کردم و  سری
 پتوم و چشمام و بستم یر ز

چشمام با وحشت  یشدم یدهکه رو صورتم نوازش وار کش  یدست  بااحساس
 ... باز شد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یناآو# 

  پس زدم و نشستم سرجام دستشو

م کن ول یکنیمن گم نم یهان؟چرا گورتو از زندگ  ینجاتو ا یکنیم یچه غلط +
 یلعنت  یگهد

عکس العمل نشون دادم و زانومو اوردم باال  یگذاشت رو دهنم سر   دستشو
 بهش یدمو کوب

و  یینعقب که از تختم افتاد پا زد و صورتش قرمزشد هولش دادم دادبلندی
 اه و نالش بلند شد

 ینکن ییغلطا ینهمچ یگهمن دستم به تو برسه چنان حسابتو برسم تا د_
 ییا

تلق تولوق از تو اتاق اومد  یکه صدا  یرونب یدملند شدمو و دواز جام ب سری
قفله داشت اشکم  یدمداشت بلند شه اومدم در و باز کنم که د یفکر کنم سع

 کرده بودم؟  یکار و چ یدکل  ومدیدر م

 دختره احمق؟ یرفت  یکدوم گور_

  کجا بود  یلعنت  یدکل  ینبا استرس به اطرافم چرخوندم ا نگامو

ضربم  ینهمثل ا یرهوبزور بزور  داره راه م یوار دستشو گرفته به د ینابد دیدم
 بوده یکار
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و سمت اشپزخونه  یدمافتاد که رو اوپن گذاشته بودم دو یدبه کل چشمم 
 یلیو خ یستادهجلو در اشپزخونه وا ینابد یدمبرداشتم برگشتم که د یدکل

 کرده بودم  یشعصب یلیانگار خ یکنهترسناک داره نگاهم م

 بکنم حاال؟ یاطرافم چرخوندم چه غلط  ونگام

  چاقو بزرگ برداشتم یهعقب رفتم و از تو کشو  عقب

 یارمسرت م ییبال یه یبش یکمنزد+ 

قدم بلند خودشو بهم رسوند و دستامو  یهکرد و با   یبلند و عصب ی خنده
 زدم یغ ج یدچسب

 یخوایاز جونم م یولم کن کثافت ولم کن چ +

خودت  یکردمداشتم باهات مثل ادم رفتار م یخودت شروعش کرد_
 ینخواست 

و خم کرده بود سمتم که باسرم محکم زدم به سرش هم صدا داد اون  سرش
لحظه چشمامو بستم تا از اون حالت بلند شد هم داد خودم از دردچند 

 یامدر ب یجیگ

 سرم نگه داشته بود یهدستامو باال یندستم چاقو بودم و ابد تو

 یشدکردم خودمو ازاد کنم که نم  یتکون دادم و سع دستمو

 یدکش  یبد یر هلم داد سمت اوپن که کمرم محکم خورد بهش و ت یانهوحش 
 یینو سرشو اورد پا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 زدم یغ ج دوباره 

 ولم کن یلعنت  ینابد+

 برسامه یابه در خدا یکوبهداره با مشت م یکی یدمد که

و چاقورو از  یداز دستاش دهنمو چسب یکیبا  ینابد زدم که یغ بلندج اسمشو
و بعدم کشون کشون منو برد سمت  ینزم یهو انداختش رو یددستم کش

ه رفت یادمبالکن که اخر اشپزخونه بودش پس از اونجا اومده بود منه احمق 
 بود درشو ببندم

درو باز کنه نگاهمو چرخوندم تو  یتونستدرا زد صرقت بود برسام نم چون
تا  یکردمتقال م ینطور هم ینکچاقو و گذاشتم کنار س یه یدمپزخونه که داش

رو  یدمشچاقو رو برداشتم محکم کش یسر  ینکس یهشک نکنه تا بردم جا
و  یدمه کردم و دوپهلوش که دادش بلند شد و ولم کرد از فرصت استفاد

که   ها یهبرسام  و چندتا از همسا یدنبرداشتم و رفتم در باز کردم با د کلید
راحت  یالمتا در و باز کنن انگار که خ یزدنم یشداشتن خودشونو به اب و ات

 ...ینزم یهو افتادم رو یشدچ یدمنفهم یگهشد د

 ینااو#

 .دادمبه خودم  یبدن تکون  یبه خاطر کوفتگ  یدرد وحشتناک  با

 .چشمامو باز کردم یال اروم

 .اومد یم یمارستانب یجر پ صدای

 .یکرددرد م یلیخ سرم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .دستمو ببرم طرف سرم که حس کردم دستم بسته شده میخواستم 

 .دستم انداختم که به تخت بسته شده بودم یبه دستبند تو نگاهی

 .از دستش خالص شم یخواستمترس و هول زده م با

 ؟ نمیبیدارم کابوس م نکنه

 .یومدخشک شده بود و صدام باال نم دهنم

 . اب و بردارم یوانلتا  یدمکه ازاد بود خودمو کش  یگمدست د با

 .یادحالم جا ب یکمقلپ ازش خوردم تا  یه

 خبر کرده بودن ؟ یسپل یعنی

 .کنم  یکار چ حاال

 .که کردم افتادم  ییتک تک کارا یادبستم و  چشمامو

 ! دفعه اعدام بود 50 یش کم کمش روزکه من کردم مجازات  ییکارا  تموم

 .یخورداتاق به گوشم م یروناز ب یصداها یه

سرهنگ  یکنمبرسام بود : خواهش م یدادم صدا یصکه تشخ  ییصدا اولین
قانعش  یتونمبدم ، تازه م یحبه شما توض یزاییچ یه ید، با یاممنم ب ینبزار

 .کنه  یکنم باهامون همکار

 .یدهنم ییاتاق معنا یبرسام ... بودن تو تو یکرد  یریتو از کارت کناره گ -

 ... لطفا سرهنگ + 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کن که به   یشراض یتونیخب ، فقط دخالت نکن ، اگه م یلهپوف ... خ - 
 .سواالمون جواب بده فقط

 .به هردوشون انداختم ینگاه  یماتاق باز شد که ن در 

 .گوشه لبش بود  یپر اضطراب  یمحو ول یلیلبخند خ یه برسام

هم بود با سرهنگ  ینکهکه همراه برسام اومده بود و مثل ا  ییآقا اون
،  یکنمم یبگه که گفتم : باهاتون همکار یزیتوهم رفته لب باز کرد چ یاخما

کل   یدنشو با فهم یدونینهست که شما نم یزاچ یلیتمام و کمال ... خ
 ... یشهپرونده من عوض م

 ؟ ینهجرمت چقدر سنگ یدونی: م یدپرس یلحن خشک  با

 یدمکه نشونتون م  یو مدارک  یگمکه م  یزاییباشه با چ ینرچقدرم سنگه+ 
 ! ینخبر ندار یچیشم ... شما از ه یدهبخش یدوارمام

 .باال انداخت یبه برسام کرد که برسام شونه ا یبا اخم نگاه  سرهنگ

که   ین؟ تروخدا بگ یشدچ ینکه از لحنم معلوم بود گفتم : ابد  یاسترس با
 .ینشرشو کند

 یدونننم یناببند ، ا یعنیاومد که  ییکرد و چشم و ابرو  یک سرفه ات برسام
 .  یممن با تو همسا

 ؟ یانینشک رو به سرهنگه گفتم : شما در جر  با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و معروفه  یالملل ینتاجر ب یهاقا  ینبه ما دوتا انداخت و گفت : ا ینگاه  نیم 
به  همون به علت تعرض یبرا یکردهتجارتش قاچاق کاال هم م یندر ح یول
تا اب  یدب  یمشو بفرست یمبکن یشوادار یکارا  دیدختر و قاچاق کاال با یه

 .خنک بخوره

 . و خدارو شکر کردم یدمکش  یراحت  نفس

 . یکند  ینمازت ممنونم که شر ا یلی، خ یاخدا وای

 .خوشحال شده بودم که اشک تو چشمام حلقه زد انقدر 

 .یزنکه اشکام نر   یدمکش  یقیعم نفس

 . ممنونلب گفتم :  زیر 

که حالت   ی، تا وقت  یتکون داد و گفت : فعال تحت نظر  یسر  سرهنگ
و اعتراف  یز و همه چ یکالنتر   یایب ید، بعد با یمونیم یمارستانخوب شه ب

 ... یاون مدارک رو هم بگ  یو محل نگهدار یکن

 .یرونبرسام تکون داد و رفت ب یبرا یسر  سرهنگ

تختم و نشست و گذاشت کنار  وار یکنار د  یهرفتن سرهنگ ، برسام صندل بعد
 .روش

کنه گفت :   یمشقا یشعسل یپشت چشما یکردم ینگاه نگران که سع یه با
 حالت بهتره ؟
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یسخودتو نشون پل یداره تکون دادم که گفت : به هرحال با یبه معن سری 
 .، حاال زودتر شد یدادیم

 ؟ یهچ یلش... دل یستین یسپل یگهکه د  یدمشن یوار گفتم : اتفاق  زمزمه

نداشت ، حس  یلینگشت شصتش لبشو نوازش کرد و گفت : دلبا ا کالفه
 .ازش یرونب یدمانجام دادم ... پس کش یفمووظ یکردمم

 . یدهبفهمم حرفاش بو دروغ م یتونستمحرکاتش م از 

 یاتمعمل یخب ، وقت  یلهبهش نگاه کردم که گفت : خ ینگاه خر خودت  یه با
 .یرونب یدمکنم از کارش کش  یداپ یگهورو دبا شکست مواجه شد و نتونستم ت

 .شدم یرهخ یمارستانب یدازش گرفتم و به سقف سف نگاهمو

 یزنهباره داره زنگ م 20گرفتم   یساعت  ی، مرخص یرم... من م یگهخب د+ 
 .مونده یگشساعت د یمن

 .رو لبم اومد یکیلحنش خندم گرفت و لبخند کوچ از 

 .وا رفت یافمکت قمنم نرفتم شر  ینکهآوردن ا یادبه  با

 .یشمدرصد اخراج م صد

 ؟ یهوتورو  یشدوا رفته گفت : چ یافمق یدد یوقت  برسام

دنبال کار  ید، باز با یشمگفتم : امروز نرفتم شرکت ، صد درصد اخراج م  کالفه
 .بگردم

 ؟ ی: دانشگاه رفت  یدرسپ کنجکاوانه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ؟ یتعجب گفتم :واسه چ  با 

 نه ؟ یا یرفت + 

 ... اره -

 ؟ یچ رشته + 

 . یوتر کامپ  -

 نه ؟ یگهتکون داد و گفت : مدارکت خارجه د سری

بلکه  یارنشب یگیمم یگهد ی، با مدارکا یتکون دادم که گفت : اوک  سری
 .برات جور کنم یکار  یهبتونم 

نگاه نگران بهم کرد و گفت : مواظب خودت باش ...  یهگفتم که   یا باشه
 .یرمم یگهمن د

 .ممنون به خاطر کمکت+ 

 .یکنمخواهش م -

**** 

 .یادمنتظر سرهنگ بودم که ب یاتاق کالنتر  تو

 .راز بزرگ و تو دلم نگه داشتم ینخسته شده بودم بس که ا دیگه

 .یکردمو خودمو خالص م یگفتمشم باید

 .نشست یزشضبط صوت اومد داخل و پشت م یه با سرهنگ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ما  که  یدونیرو م یزاییچ یصوت و روشن کرد و گفت : ادعا دار ضبط 
 ! یشروع کن یتونیمهمن ... م یلیو خ یدونیمنم

 ؟ یکردمشروع م یدکجاش با  از 

و تا خرخره  یبدبخت  ینشد تو ا یدهکه پام کش  ی؟ از وقت  یاماول بدبخت از 
 رفتم تو لجن ؟

 یناآو#

بخوام اون خاطرات و دور کنم  ینکهراستش شروع کردنش برام سخته،ا+
بود مثل خوده شماها  یسپل یهنم عذاب آور و وحشتناکه...مادر م یلیخ

قرار شد بره به  ینکهتا ا یکردششعبه ها کار م یناز ا یکیبود تو  یرانیاونم ا
تا بتونن با  ین...قرار شد برن تو باند بنجامدوستش ینبا بهتر یتمامور یه

دختر  یتاکنن از  یر و دستگ یناون باند و مختل کنن و بنجام یساپل یهکمک بق
هر  یبودش و برا یباز یلیمن خ یبود و عالوه بر ا یعت پر دل و جر  یلیخ

مردم  یهکه داشت دست   یدیخب بخاطر عقا یبود ول یز وسوسه انگ یمرد
که   یکردم هاییکار   یسر  یه ید...بایتاال اون ماموربهش نخورده بود و ح
 مردم کشورش یمجبور بود برا یدوست نداشتشون ول

 نبود؟ یمیکر   یتااسم مامانت آز ینمواستا بب_

 بود یمیکر   یتادرسته اسمش از+

 ...یومدم یادشتعجب بهم نگاه کرد انگار تازه داشت  یا سرهنگ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بودش اولش با کمک  ینکه باند بنجام  ییباهم رفتم کانادا جا یتاز و پر  یتااز+ 
باند تا دستور داده شد بهشون که خودشونو  ینخودشونو جا دادن ب یساپل

تو  یجوراییکنن   یک باند بودن نزد یاصل یکه عضوا  یامینو بن ینبه بنجام
 ...نکهیتا ا یرسیدنکارشون موفق شده بودن و داشتن به خواستشون م

که   ییتو دلبرو یدخترا ینکهگفت ا  یقتاومد و بهشون حق جاسوس یه
 ... یچارمبودن و مامان و خاله ب یرانیا یدلشونو برده بود سروان  ها

 هیز رو هم فشار دادم تا اشکم نر  چشمامو

شد  یحالت ممکن بهشون دست دراز یناون شب به وحشتناک تر +
حس کردن که  ویزیکه تاحاال دست نامحرمم بهشون نخورده بود چ  ییدخترا

 یکار طور  ینراحت شد از ا یالشونخ یبراشون از مردن ترسناک تر بود،وقت 
دنبالشون  یمفقود شدن و هرچ  یناز و پر یتافکر کنن از یساجلوه دادند که پل

درست کردن و  یجعل یتکنن چون براشون هو  یداشوننتونستند پ دتنگش
به جسمشون بود  یباس یوفتادکه هرشب براشون م  یبردنشون المان،اتفاق 

بعد  ینکهخب موفق نشد تا ا یزدش ول یمامانم چندبار دست به خودکش
مامان من مشکل  یول یامینکامران و حامله شد از بن  یناز سه ماه خاله پر 

استفاده  یناز ا یتونستتا م ینمتونست حامله شه بنجامیمداشت و ن
و کشته شد  یامیناومد بن یاکامران به دن  ینکهبعد ا یکردش،چهارسالم

باند افتاد دست  یقدرت و کارا یخودش و همه  یارایاز دست یکیتوسط 
بودن  یششکه پ  یرنگا رنگ  یکرده بود کلفتشو و بجز دخترا  ین،ازیتاروبنجام

 یلیو تماشا کنه...سه سال بعدش مامانم خ یستهتا وا یکردور ممجب یتارماز
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینخب بنجام یاشت سقطم کنه ولمنتظره منو حامله شد اولش قصد د یر غ 
 ...خودش یبهتر از بچه  یباند بود و ک  یوارث  برا یهنذاشت دنبال 

با اسباب  یباز یبه جا یدماومدم روز خوش ند یابه دن یادمهکه   یوقت  از 
داد که سرسخت باشم که قلبم سنگ باشه و  یادبهم  یمون بچگ از ه یباز

بچه بودم اجازه  یه تا وقت کشتن ادما برام مثل اب خوردن باش  یچجور
 ودششده ب یرتر الغر تر و پ یدمشو هروقتم که م ینمبب یتارواز یلینداشتم خ

 بچه بودمو و نادون یدادشکه مامان قشنگمو هرشب شکنجه م  یدونستمنم
 ... 

  اب خوردم یکم یوانکردم و از ل  مکثی

باورکنه وتو  یتونستفرق کرده بود انگار نم یلیحالت نگاهش خ سرهنگ
 ... شوک بود

مسائل برام روشن شده  یسر  یهدختر نوجوون که تازه  یهشدم  ینکهتاا+
به ظاهر بابام  یا ینبنجام یشپ یرناون همه زن که م یفهمیدمبود تازه م

نبودش با کمک  یناون به بعد هروقت که بنجام از  یرننم یکار  یز تم یبرا
 تاو نداره  یبه جز دخترش کس یدیدمامان اونم که م یشپ رفتمیکامران م

و بهش از  یکردم یفدخترش تعر  یبراش درد و دل کنه سرگذشتشو برا
 داد یادصحبت کردن و بهش  یگفت از خانوادش و فارس  یرانا

 رو به سرهنگ زدمو و گفتم لبخندتلخی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

برام انقدر  همون دوماه یتجربه مادر داشتن و ندارم ول یلیستش من خرا+ 
 یلیزن خ یهفرشته بود  یهمامان من  یرهنم یادم یچوقتخوب بود که ه

 با همه وجودم یکنمکه بهش افتخار م  یقو

ساله بودم فوت کرد و از اون بعد کامرانم شده بود ۱۴من یوقت  یناز پر  خاله
سال بود که مادر نداشتم و ۱۴من  یکردمممثل من تنها حالشو درک  یکی

از اون به بعد کامران  یدمطعم مادر داشتن و چش یمندگفقط دوماه از ز 
تو  لهمن اونقدر مشغ یبامن پر کرد و کم کم بهم وابسته شدش ول ییشوتنها
 یعنیرفتار کنم  یمثل کامران احساسات  یتونستمداشتم که نم یمزندگ
 یدادنم یاجازه ا ینکه توش بودم همچ  ییط نداشتم و مح یاد یخواستممم

 بهم

  که جز به جزش تو ذهنمه  یاون شب لعنت  یدشاون شب نحس رس تااینکه

 یهمخشو زده بود و به دروغ و حسادت  ینبنجام یها یاز سوگل یکی
 یدنینوش ینتا خرخره بنجام ینشد وقت  یقتگفت که حق  یتااز از یزاییچ

 خورده بود فرستادش باال سر مامانم

سرهنگ و با  یو چشماکه اشک جمع شده بود توش زل زدم ت  باچشمایی
 گفتم  یقینفرت عم

 یفهمیبار تعرض کردن به مامانم شدم.م ینمن با اون سن کمم شاهد چند+
کتک   یکه چطور  یدمد یمن نبود یهچون جا یبفهم ی؟نمیتونیچ  یعنی

  خورد شد و شکست یخورد چطور
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

برم  یخواستبکنم دلم م یتونستمنم یچکار دختر بچه بودم که ه یهمن  و 
 یکشهتورم م یاگه بر یگفتم یدادکامران بهم اجازه نم  یول رمیجلوشو بگ
 یدنشبخاطر د

 تموم کرد ینبنجام یهدست و پا یر و ز یارهنتونست طاقت ب یزمعز  مامان

ازاد شده بود و صورتم غرق در اشک بود دستم و رو قلبم مشت کردم  اشکام
 بهش یدمو محکم کوب

 یتونهنم یحت  یچکسچون ه یفهمهنم یچکسکه تو قلب منه رو ه  یدرد+
 تصور اون لحظه هارم بکنه

که از تو   یماها ازوقت  یننکنه شما ها فکر کرد یهدختر بودم مثل بق یهمنم +
 یشیم؟کش و خالفکار م  ادم یایمشکم مادرمون در م

که   یهمنو ک یهحرفا یکردتو چشماش اشک جمع شده اونم باور نم سرهنگ
باور کنم چه برسه به  یخوادباور کنه؟انقد تصورش ترسناکه که خودمم دلم نم

 یهبق

 ینانتقام گرفتن از بنجام یبرا یباز یهمن شد  یاز اون لحظه به بعد زندگ +
عاشقش  ینر حرف گوش کن که بنجامدخت یهاز اون زن کثافت...و شدم 

 یخوامم و فقط یدمشمن اون شب د یدونستاون که نم یشده بود ول
بشونم...من و کامران باهم  یاهخودشو و کل باندشو نابود کنم و به خاک س

خب زخم من  یول یریمتا باهم انتقام بگ یمو از اون لحظم قرار گذاشت یمبود
 ... تر از کامران بودش یقعم یلیخ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 (*ی)آصف یحانه،مبیناقلم:ربه* 

 یناآو#

مختلفم  یز باندابهتون بدم و ا یتونممدارک دارم که م یسر  یهمن +
من  یناقدام کن یریشوندستگ یبرا یتونیندارم که م یادیز یاطالعات ها

...و ینمدارک دارم که شما الزمشون دار یلیو خ یدونمم یزاچ یلیخ
که راحت شم   یخوامفقط م یخورهکه بدرتون م  یهرچ  یگممهمشونو بهتون 

سال از ۲۶ یخوادو استرس و ترس و نفرت م یجانبدون ه دگیزن یهدلم 
 یخوادبه بعدشو اونطور که دلم م یناز ا یخوامو پوچ م یچه یعمرم رفت برا

 کنم  یزندگ 

 ی؟گرفت   یمیتصم ینچرا همچ_

صورت  ینبود اگه معامله ا یاهس یممن در اون حدم زندگ ینکهاول ا ینیدبب+
اون باند  یستو رئ یبوده من از وقت  ینهمش کار بنجام یزاچ ینگرفته و از ا
کشته شده   یمعامله تو فکرم بود که اونم نشدش و اگرم کس هیشدم فقط 

فتاده تهش یوم یسمبوده که اگه دست پل ینبوده کس یگناه   یبه خاطر ادم ب 
و گرفتم خب بخوام  یمتصم ینچرا ا یناعدام و کشته شدن بوده و...گفت

که شد   یزیچ یول یاشاز ادما و دن یرمانتقام بگ یخواستمبگم من م یمنطق 
 یزاییچ یناز من انتقام گرفت و بد کوبوندم به زم یارعکسش بود دنب یقادق

که   یدمو د ییایز رو تجربه کردم که در حد مرگ ازشون وحشت داشتم و چ
 یزیچ یگهاز دست دادم د یزمومن همه چ یکردمفکرش و نم یچوقته

 یهاالن شدم  یدکه بهش بگ  یهرچ  یا یرمندارم که بخوام بخاطرش انتقام بگ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

حداقل  یدرسته قبالنم تنها بودم ول یبزرگ  ینبه ا یادن ینتو ا ادم تنها 
لحظات  ینا قدر که   یخوامهمونارم ندارم م یگهد یچندنفر کنارم بودن ول

 ینهم یبوده برا یاهس یماومدم زندگ یابه دن یبدونم من از وقت  یموزندگ
 ...یوفتهبرام باز قراره ب یچه اتفاق  یگهچند روز د یدونمنم

اون  یگهفرق کرده بود د یلیو خاموش کرد نگاهش خضبط  سرهنگ
 عوض شده بودش یزیچ یهو نفرت نبود انگار  یحس یشماتت و ب 

 راستش...راستش یکردیماون زمان باهم کار م یشناسمم یتارومن از_

 داشت یدحرفش ترد یمشخص بود چقدر برا کامال

 ینحرفتونو بگ ینراحت باش+

 عالقه داشتم یتامن به از_

 متعجب نگاهش کردم یاچشم با

که   یزیکه ردم کنه تنها چ  یترسیدمنگفته بودم از حسم چون م یزیبهش چ_
برم  یلعنت  یتاون موقع براش مهم بود کارش بود قرار بود بعد اون مامور

 ینکه ا  یکردمفکر نم یچوقته یو حرف دلمو بهش بزنم ول یشخاستگار
 یوفتهاتفاق ب

 تو موهاش زد یچنگ  عصبی

 لطفا ینکمکم کن  یکنمالزم باشه م یازاد شم هرکار من فقط که+

* 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ش تو بازداشگاه انداخته بودنم و بعد بودم یدهند یریو از اون روز درگ برسام 
 دادگاه یمهفته حکمم اماده شده بود وقرار بود امروز بر  یه

 کردنمو و بردنم داداگاه  یون مشک  یهسوار  یشدفعه پ مثل

 ...خب یول یادران بکام  یمسر  ینا یخواستدلم م چقدر 

حس کردم چقدر دلم براش  یهوبرسام چشمام گرد شد  یدندادگاه با د تو
 تنگ شده بود

 خاص نگاهم کرد یلیحس خ یهو با  یستادجلوم وا اومد

خب اومدم  یول یدنماز د یتعجب کرد یدونمخانوم؟م یناحالت چطوره آو_
 کمکت کنم به عنوان شاهد

کنه و   یرتدش اومده بود دستگکه خو  یباورش سخته کس یدونیم+
 یتازاد یاهد براش یهحاال شده  یسبده به پل یلتتحو

  زد و دستشو کرد تو موهاش یخجول لبخند

محکوم نشوندم و منتظر اومدن  یصندل یهو بردم رو یددستمو کش سرباز 
 ... یمشد یقاض

م و فشار  یزددادم قلبم تند تند م یروندادگاه نفسمو محکم ب یاناعالم پا با
 افتاده بود

ادم بهشون مجازاتم که د  یادیز یلیکه کردم و اطالعات خ  ییکمکا  بخاطر 
خوشحال باشم  یاکنم   یهگر   یدونستمخب نم یکمتر شده بود ول  یلیخ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بخورم که اونجا برسام از دادگاه خواست نصفشو  یدضربه شالق با۸۰گفتن 
 دضربم کم نبود...واقعا کم نبو۴۰یو اونام قبول کردن ول یمبخر 

 یستادنو سرهنگ نگران جلوم وا برسام

 ...برسام؟االن پول و از کجا جور کنم اونم اوون همه یخریمم یچرا گفت +

اونم  یاوردیاون شالقا دووم م یر ز یگفتماگه اونو نم یکنی:واقعا فکر مبرسام
 یجور یه یکنماون همه تو نگران پولش نباش خودم جورش م

 ...کارو برام بک   ینا یخواینداره که م یلیواقعا دل+

 دهنمو بستم یشیشفرا ات بانگاه

 یگهراست م یناخب او یول یکنم:منم هرچقد درتوانم باشه کمک مسرهنگ 
 ی؟اون مقدار و جور کن یخوایم یبرسام چطور

  تکون داد یسر  یعصب برسام

 یدونمواقعا نم یدونمنم_

** 

اون  جمع کردن یروزش مونده بود برا یهکه فقط   یمروز محلت داشت سه
در اومده بود و تا االن با  لیونیم۲۰۰حدودا یمبود یدهنصفشو خر  ینکهپوال باا

 یمنصفشو جمع کن یمزدن تونست یشخودمونو به اب و ات یکل

 فکر بودم که تلفنم زنگ خورد تو

 "سرهنگ "
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 افتاده؟ ید؟اتفاقیالو،سالم سرهنگ خوب+ 

 یعنی یمر کنجو یلیونم۱۵۰ یمبگم فقط تونست یسالم دخترم اتفاق که چ _
 در توانشون نبود یناز ا یشتر ب یمکه گفت  یو به هرک  یمهرکار کرد

  نگاهمو دور خونه چرخوندم یو عصب ناراحت

تاشو ۴۰من که قراره یزدم یحرف  ینهمچ یداز همون اولشم برسام نبا+
 روش یگمتا د۴۰بخورم خب

 و گفت یدغر  یبرسام از پشت تلفن اومد که عصب صدای

از درد بعد  یکننمچهل تام فلجت  ینهم یکنیذره فکر نم یهاخه تو چرا _
 کال زند...ال اله اال اّلل  یگهکه د  یخورمم یگیرهشتادتاشوم

باشه  یزیچ یناا یکنمخوردم ... فک نم یختو عمارت ش ینارواز ا یشتر من ب -
 ... در برابر اونا

شالقا دووم  ینا یر سرهنگ بلند شد که گفت: مرداش که مرداشن ز صدای
 ینش یمارستانیتا هم فکر کنم ب ۴۰همون  یشما که دختر  یگه... د یارنمن
 ... 

هم تحمل  یگهتا د ۱۰ یعنی...  یمتاشو بخر  ۳۰ ینکهکالفه گفت : مگه ا  برسام
 ... یکن

 ... ازتون ممنونم یلیخ ینجور کرد ینمکه ا  ینجاشاشکال نداره ، تا هم+ 

 . کاناپه  یتلفن و قطع کردم نشستم رو ینکها بعد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !  و داشت ینتا شالق ارزش کندن شر ابد ۵۰ 

 ! یشهاخر  یگهد ین، ا ینااو یاریدووم ب باید

**** 

 .در واحدم بلند شد یکه صدا  یدیدمم یلمو ف یزیونتلو یبودم پا نشسته

 .یدمکه برسام و د  یهک  ینمنگاه کردم بب یچشم از 

 .یکردم یکار چ ینجاا ین، ا وا

 .و در و باز کردم یدمپوش لموو شا یک رفتم تو اتاقم تون سریع

 . دستش افتاد با تعجب بهش زل زدم یکایکه به پالست  نگاهم

 ؟ یهخرت و پرتا چ ینا+ 

 ... در  یبرو کنار از جلو -

 . اوپن یکنار که رفت سمت اشپزخونم و همرو گزاشت رو  رفتم

 ؟ ینجاا یاورد یچ  یبرا یناروبه کمر بهش نگاه کردم و گفتم : ا دست

گفت :   یرونب یکشیدم یو ... رو یوهکمپوت و ابم  یکی یکیکه   همینطور 
 یضربست الک  ۵۰نباشه  ی، هرچ  یش یتتقو یکمفردا  یبرا یاوردم بخور

 !  یستکه ن

 ینارومن ا یکنیم یینابرومو انداختم باال و گفتم :اها اونوقت شما تع یتا یه
 نه ؟ یابخورم 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یخوریگفت : همشو م  یو عصب یدنگاهم کرد که دلم لرز یظیاخم غل با 
 ...  بدون چون و چرا

 یداو گفت : تازه ، کارم برات پ یستادکه تموم شد اومد رو به روم وا  کارش
 ... یشیکردم ، فقط مدارکت که به دستمون برسه استخدام م

، انتظار جور  یدیزحمت کش یلیخ یزدم و گفتم : واقعا ؟ مرس لبخندی
روزا  ینتو ا ینداشتم ، درواقع خب ک کار و ازت   ینن اون همه پول و اکرد
 !؟ یشهکه فقط همسا  یکنهم یکی یکارارو برا  ینا

کارارو   ینا یگهلبم نگه داشت و گفت : نه د یآورد جلو رو به رو دستشو
 ... بشنوم ینارونکردم که ا

 . زدم و گفتم : به هرحال ممنون ینیغمگ لبخند

 ؟ یالزم ندار یزیگفت : چ  تکون داد و سری

 . یمرسنه  -

 .یرونبهم کرد و رفت ب یقعم یلینگاه خ یه

**** 

 . یکردم یمکه داشت بررس  یکردمنگاه م یاضطراب به ستوان  با

 . یار مانتو و شالتو درب -

 ...داشتم یشرتت یهفقط  یرشو شالمو دراوردم که ز مانتو

 .ینبه دو طرف بستن و زانو زدم رو زم دستامو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

تو حساب باز  یدفعه هم رو ینا یکرد  که کمکم  ییمثل همه دفعه ها خدایا 
 ! یکنمم

 ... یدمکش  یکه زدن ناخوداگاه داد بلند  یضربه ا یناول با

**** 

 برسام#

 .بردن نشسته بودم یناروکه او  یپشت در اتاق  یصندل روی

 یستریکو به صورت ه یستادنم یوا راستم از حرکت یشدت استرس پا از 
 .یخوردتکون م

 .و چشم دوختم به در اتاق یدمکش  یف کالفه اکه اومد پو  یداد یصدا با

 ... بند نبود ییدستم جا یکنم از شکنجش ول  یریجلوگ یتونستمم کاش

 .بهش انداختم یسرهنگ و کنارم حس کردم و نگاه  حضور 

 ...  یشناسمو خوب م  یکالفگ   یننگاه و ا ینآرامش گفت : ا با

 ! بود یتعجب نگاهش کردم ، منظورش چ  با

 یدختر عالقه دار ینبه چشمام زل زد و گفت : تو به ا یخاص نینااطم یه با
 نه ؟

 ...  حرفش جا خوردم از 

 .چشماش و اتاق گردوندم یندل نگاهمو ب دو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یر ، خ یار درن یباز یع گفت : انقدر ضا  یکیبا لبخند کوچ یدسکوتمو شن وقتی 
 یبریو م یسپل یابرو یدار یاتباز یع ضا ینبا ا یبود یسپل یزمان  یهسرت 

. 

 یه یدادبود که نشون م یعرفتارام انقدر ضا یعنیحرفش خندم گرفت ،  از 
 دختر داشتم؟ ینبه ا یحس

، فقط  یتههمسا یدونم، م ینش ییمواظب باش مرتکب خطا یراست + 
 .اشمواظب ب

 ... یدمحرفشو فهم مفهوم

بلند شدم و رفتم سمت اتاق که دو تا ستوان خانوم  یعدر اتاق سر  یصدا با
 .یرونب یاوردنشگرفته بودن و داشتن م  ینارووبغل ا یر ز

 .یکشیدنشاصال جون راه رفتن نداشت و فقط م ینااو درواقع

ول کنم به امون خدا پس مجبور شدم  ینارواو یتونستمنم یتاون موقع توی
از اون خراب شده و بشونمش تو  یرونو بکشمش ب یرمبغلشو بگ یر ز

 .ینماش

 .یستادبهش کردم که قلبم از تپش ا نگاهی

 .چکیدیشده بود و عرق از سر و صورتش م یکی یوار صورتش با گچ د رنگ 

 .یکردلب ناله م زیر 

 . یمارستانتا ببه موهام زدم ، گازشو گرفتم  یچنگ  کالفه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بدم تا دوباره سالم  یزموفقط همه چ یخواستمم یدیدمشحالت که م ینا تو 
 ... باشه و سرحال

 ! یمارستانب یرشبردمش سمت پذ و یرونب یدمشبغلشو گرفتم و کش زیر 

**** 

 یدحالش خوب بود و با یکمبود و حاال  یبستر  یناروز بود که او 2 یباتقر  االن
 .خونش یاوردمشم

و مجبور بودم بعد کارم  یارتشنداشت ب یوبودم کس یشمنم که همساجز  به
 .برم دنبالش

 .شب بود که رفتم دنبالش ۱۱ یساعتا تقریبا

 .نبود یشدو روز پ یبود و به بد بهتر شده یلیخ حالش

 .یستن یراه برم مشکل یتونمکه گفت: م  یرمبازوشو بگ یر ز میخواستم

خب باالخره اوناهم خوب  یول یکردرد شالق اه و ناله م یاز زخما هنوزم
 .یبرهزمان م یول یشنم

 . واحدشو باز کردم و فرستادمش بره تو در 

 ؟ ییاسرش راه افتادم که گفت : شما کجا م پشت

 حالت بزارم برم ؟ ینابرومو باال انداختم و گفتم : با ا یتا یه

... فکر نکنم  یبندمبهشون پا یداکه منم جد  یدار یداتیگفت : تو عقا  کالفه
 . یازم مراقبت کن یبتون 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 نه ؟ یا یکنهموافقت م یدونستمبه سرم زد که نم یفکر  یه 

 ! گفتن و نگفتنش  یندل بودم ب دو

 ؟ یدو دل یچ  یبرا یگهد یز زشه برسام نه چمراقبت ا یبرا فقط

 یاطیاحت یب  یترسیبهونست ! م یهمراقبت ازش  یگفتته دلم م یزیچ یه
 ... نسبت بهش یکه ضعف دار  یکس  یاونم جلو یکن

 ... یمبخون یغهص یانگاهم کرد که گفتم: ب سوالی

 ؟ یهچ یگهد یغهص+ 

 . تعجب بهش نگاه کردم با

 .یزدخودشو به اون راه م ای یهچ یغهص یدونستنم واقعا

 ؟ یهچ یدونیواقعا نم یعنینگاهش کردم و گفتم : شکاک

  ؟ یهچ یغهص یدونمرم بگم ؟ چمنگاهم کرد و گفت : دروغ دا عصبی

 ... یهتا برات بگم چ ینبش یاخب ، ب یلهتکون دادم و گفتم : خ سری

 .کاناپه نشست که با فاصله ازش نشستم  روی

بهش بگم که فکر  یو با خودم گفتم حاال چجور یدمکش  یشمبه ته ر دستی
 !بد نکنه ؟

**** 

 ینااو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .نگه یابود که حرفشو بگه  دودل 

پانسمانمو عوض کنم زخمام  یدمن با یگهنگو د یابگو  یابابا  ی: ا گفتم  کالفه
 ! یسوزهم

که   ییماها ینمکث گفت : بب یکمو اونور نگاه کرد و با  ینور به ا یذره
 یچه یعنی یگهد ی، مثال من ... االن تو به من نامحرم و مسلمون یممعتقد

مثال مراقبت باشم و  یخوام! االن که من م یمندار یچیه یا ینسبت خون 
 یتونمنم ناسازگاره ، مثال یمن کم ید، با عقا یندار یچکیومتاسفانه توهم ه

 ... بهم یباشم و ازت مراقبت کنم چون نامحرم یشتپ یو چهار یستب

مکث و ِمن و ِمن  یکم، بعد  یدادمدم و با دقت بهش گوش متکون دا سری
خطبه  یه یدبا یممحرم ش یگهمدت موقت به همد یه یط  ینکها یگفت : برا

 .یممحرم ش یگهَقِبلته تا به هم د یبخونم و تو بگ 

مراقبت ازت ، نه کمتر نه  یگفت :البته فقط برا  یع که زد سر   یحرف  ینا بعد
 ... یشتر ب

 . بخون یو گفتم : خب اوک خاروندم  چونمو

 . رو لبش اومد و گفت باشه لبخندی

 ؟ یهلحظه با خودم گفتم :پس نامزدش چ یه

 یبا وجود اون مشکل یعنی؟  ی، نامزدت چ  یستاوا یستاتند گفتم وا تند
 ؟ یشهاون ناراحت نم یانداره ؟ 



  

 
498 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که   یی. چون تا جا یمشده بود که نکنه بگه واقعا نامزد یجور یهقلبم  ته 
 .یستیمد نبه اون دختره گفت نامز  یادم ادمی

 ابروشو داد باال و گفت :کدوم نامزد ؟ یتا یه

 .که اونروز اومد دم در واحدت  یهمون + 

!  یستو چشماشو چرخوند و گفت : اون که نامزدم ن یدکش  یکالفه ا  پوف
 .اصرار دارن منو بچسبونن بهش یلیخ ییم، مامانم و زندا ییمهدختر دا

 . که نخندم  یدملبمو گز  یخوشحال از 

 .تکون دادم که گفت : صبر کن سری

 .بلندگو یو گزاشت رو یکیدراورد و زنگ زد به  گوشیشو

 ین؟سالم حاج آقا خوب هست+ 

 سالم پسرم حالت چطوره ؟ -

 ؟ ینبخون یتمحرم یغهص یه ینلطف کن یشهممنون ! حاج آقا م یمرس+ 

 ؟ یچ  یبرا یغهآقا برسام ، ص یرهخِ  -

 ! اومده حاج آقا یشپ یفور یتمامور یه+ 

 . ینامراقبت از او یت؟ مامور ماموریت

 .گرفت  خندم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یول یخونمراحته ، براتون م یالمبرسام جان از شما خ یشناسممن شمارو م+  
که بعدا   ینکن ییمراقب باش خطا یگمنره م یادت ینکها یخب بازم برا

 . یش یمونپش

 . : چشم ، ممنون مکث گفت یکمو با به من کرد  یرکیز یر نگاه ز یه برسام

 برسام جان ؟ یچ  یهمهر + 

 ؟ یخوادم یه؟ مگه مهر  مهریه

 . پالک طال یهبامزه سرشو خاروند و گفت :  یلیخ برسام

  مدتش چقدر ؟+ 

 .ماه 1 -

 ... یم، بسم اّلل الرحمن الرح یبه سالمت + 

 کارش  یقبلت گفتم و تموم شد رفت پ یهرو خوند و من  یغهاقاعه ص حاج
 ... 

 .توهم گره زدم و مثل خنگا بهش نگاه کردم دستامو

 مثال ؟ یکردمم یکار چ یداالن با خب

 .یشدم یرهبه فرش خ یو گه گدار یکردبه من نگاه م یگه گدا  اونم

فکر جور واجور تو ذهنم رفت و  یکه تو سکوت گذشت و کل  یقهدق 5 بعد
 .اتاقم شدم یاومد ، از جام بلند شدم و راه 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! که بهش اعتماد هم داشتم  یچرا ترس داشتم از مرد ونمنمید 

 ... یارممانتومو درب میترسیدم

بوده  ینابد یو آزارا یتبه خاطر اذ ید! شا یدونستمترس و نم ینا دلیل
 . باشه

 .سرم اورد ییبال ینلعنتش کنه که همچ خدا

  برسام#

 . که ببرم تو اتاقش بخوره  یرونب یدمکش  یخچالتا کمپوت از  چند

 از دستم بره ؟ یارمدرست بود ؟ نکنه اخت کارم

 ... فرد مقابلم اون باشه یوقت  یول یستممن اونقدرام برده نفسم ن نه

 .به خودم اومدم ینااو یصدا با

کمکم   یشهپانسمانمو عوض کنم م ییتنها یتونماتاق داد زد : من نم یتو از 
 ؟ یکن

 .... بود در اتاقشو زدمو کمپوت و  یوهابم یکل  یتو دستم که حاو ینیس با

 . تو یاب -

 .بود و موهاشو باال بسته بود یدهگشاد پوش  یباتقر  یشرتت یه

که حواسشو   یکردم یو با پانسمانا باز یدنگاهم بهش افتاد نگاهشو دزد تا
 .پرت کنه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .کردیدفعه فرق م ینخب ا یبودمش ول یدهد یشکل ینهم ا قبال 

 . اه شدبه تپش افتاده بود و نفسام کوت قلبم

تخت  یپرت کنم و پشت سرش رو یگهد یزایکردم حواسمو به چ  سعی
 .نشستم

 .و آورد عقب و پانسمانو داد دستمبه من بود و دستش پشتش

 .پانسمانت کنم یتونمکه نم  یشرتگفتم : از رو ت  اروم

**** 

 ینااو#

 .دراوردم یشرتموکه زد به خودم اومدم و اروم ت  یحرف  با

 .یکردقدر تپ تپ مچرا قلبم ان نمیدونم

 .و صاف نشستم تا پانسمانمو عوض کنه یدمکش  یقیعم نفس

 .رزش دارهل یبفهمم دستش کم میتونستم

 ... نداشته باشه یمرد بود و واکنش یههرحال اونم  به

 .اروم پانسمانمو باز کرد اروم

 ...  لب کرد و گفت : چقدر داغون شده پشتت یر ز ینوچ  نوچ

 .یکردزخمامو نوازش م یحس کنم که روسر انگشتاش و  میتونستم

 .یچیدپانسمانو دور باال تنم پ یعگفتم که دستشو برداشت و سر   اخی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .درد لبمو به دندون گرفتم تا اخم بلند نشه از  

 . لب گفت :تموم شد زیر 

 .تخت بلند شدم و گفتم :ممنون یرو از 

 یچیباندپ یلتکون داد و مشغول جمع کردن وسا ینگاه کردن بهم سر  بدون
 .شد

ازش  یزی، چ یتو اوردم بخور یبرا یناروکرد و گفت : ا  ینیبه س یا اشاره
تو  یجون  یگهد یکه خورد  ی، با اونهمه شالق  یخورینمونه همشو تا اخر م

 !بدنت نمونده

 یناآو#

 اممم،برسام+

 نگاهم کرد یو سوال برگشت

 ی؟بر  یخوایم+

 ی؟چ  یبرا_

 ی؟بخواب  ینجاهم یشهخب راستش...م+

شه بعد چند لحظه  یمظلوم شده زل زدم تو چشماش تا راض یشماباچ و
 یو تو فکر فرو رفت که سر  یینام سرشو انداخت پاشدن تو چشم یرهخ

 اضافه کردم

 ینش یتکه اذ  یو رو اون کاناپه بزرگه بخواب  یاز تو کمد پتو بردار یتونیم+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 وقت فکر بد نکنه یه 

 یمونمباشه م_

 گفتم  خوشحال

 ممنون یلیخ_

 پتو برداشت یهتکون داد و از تو کمد  سری

 صدام بزن یالزم داشت  یزیشب خوش چ_

 باشه ممنون شب توهم خوش+

 یرونبرقو خاموش کرد و رفت ب و

اون اتفاق تکرار شه و برسام  یستو قرار ن یستمتنها ن ینکهراحت از ا باخیال
 ...یدممراقبمه گرفتم خواب

 °•°•°•°•°•°•°•°•°• 

 ینااو+

 هومم_

 هومم یگیصدات زدم همش م ی؟صدبار چشماتو باز کن ییخوانم+

 و باز کردم و نگاهش کردم که خندش گرفتاز چشمام یکی

 هومم+

 برم سرکار یخوامبلندشو صبحانتو بخور اماده کردم برات م_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

پهلو به اون پهلو شم و پشتمو بهش بکنم که با تکون  یناز ا میخواستم 
 یدمکش  یغ خوردنم تمام پشتم سوخت و ج

رو پهلوم و  یگشودستشو پشتم گذاشت و دست د یههول کرد و  اممبرس
  کرد ثابت نگهم داره  یعس

 یکنیزخمات و باز م یزنیاروم باش االن م یکارمیکنیچ_

  یمکه توش بود  یتیبخاطر موقع یکردداشت بهم نگاه م نگران

 بود و غرق شده بود تو چشمام یدهانگار تازه فهم برسامم

 قشنگ باشه؟ یتونهادم انقدر م یه یچطور چشمادقت نکرده بودم؟ چرا

  یدمکه د  یهرنگ ینقشنگ تر  یرهت یعسل این

  ازم فاصله گرفت یخودمو تکون دادم که سر  یکم

 یخچالگذاشتم تو   یشبناهارم از د یبینمام یامبخور همشو شب م یناروا_
 برات مراقب خودت باش فعال خداحافظ

 خدافظ_

 ینکه اول  یدونمم یشفکر کردن به چندلحظه پاومد رو لبم از  لبخندکوچیکی
 خاص و لذت بخش بود یز چ یه ینا یبودم ول یناشمبارم نبود و تو بدتر از ا

حال خوب صبحانمو خوردم و تا شب هرطور بود خودمو سرگرم  باهمون
 ...خب یبکنم ول ینتونستم کار خاص یادکردم هرچند چون درد داشتم ز

 یدحالموپرس ظهر بهم زنگ زد وبعد  سرهنگم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یو از مامانم خاستگار یکردبودش کاش زودتر اقدام م یمرد خوب  خیلی 
زنا طعم  یهنشه اونوقت مامان منم مثل بق یدهتا به اون فالکت کش یکردم

  یچشیدو م یارامش و زندگ 

 و بعد برسام اومد تو یداومدکل  یدنچرخ یفکر بودم که صدا تو

ا تعجب بهم نگاه کرد و نداشت ب یراییپذ منو تو یدنتوقع د چون
 همونطورم در و بست

واردخونم شد  ینطوریا یدمد ینکهچرا وجودم غرق لذت شد از ا نمیدونم
 ...و یمانهانقدر صم

گشاد   یلیخ یشرتت یهبودم وبا  یدهشلوارک پوش یهبد بود  یکم وضعیتیم
  ینبودم رو زم یدهو خواب یدادقرار م یدنازک که بدنم و تو د یول

کردم بلندشم که   یو وزنمو انداختم روش و سع ینشتم رو زمگذا  دستمو
 ...برسام با چندقدم بلنداومد سمتم و کمکم کرد

 جامو درست کرد تو چشمام زل زد و گفت وقتی

 ی؟حالت چطوره؟درد که ندار+

 به روش زدم لبخندی

 بهترشدم یلیممنون حالم خوبه،نه خ_

نگران کرد واز جاش بلند شد نگاه  یهبدنمو  یاره همه تکون داد و دوب سری
 و رفت تو اتاق
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یشخستگ ینبا ا یبودمراقب منم م یدخسته بود بعد با یلیخ طفلک 

خودش اورده بود و  یو لباس برا یک ساک نسبتا کوچ یهبا  یشبد همون
 ینجامو ا یستن یگهاتاق د ینکهبهش گفتم بزارش تو اتاق خودم به بهونه ا

 یشهم ختهیبهم ر

برسام به خودم اومد و بهش نگاه  یبودم که با صدا یرهخ به افق بالبخندی
 کردم

خودت  یبرا یرزیرکیز یه  یدمخانوم؟بگو ماهم بخند یناآو یخندیم یبه چ _
 یخندی؟م یگیجک م

 بلندخندیدم

 ...ینه به ک  یبه چ +

 ی؟چ  یعنی_

 به خودش اشاره زد بعد

 چمه؟ یخندی؟مگهبه من م ینکنه دار_

 گاه انداختن یهبا تعجب و به خودش  و

 یدمبلندخند دوباره

 یمرتب بود یلیخ یشههم یبینمتم ینطوریباره که ا ینواسه اول+

شلوارک تا رو  یهبود و  یدهپوش یورزش یخاکستر  یحلقه ا ینتاپ است یه
 یزانو خاکستر 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 بازم جذابه یپوشهکه م  یاعتراف کنم هرچ  باید 

فکر کنم  یاخ  یینزد و سرشو انداخت پا یو لبخند یدش کشتو موها دستی
 یدشخجالت کش

 درست کنم؟ یخوریم یشام چ _

  درست کن یحاضر  یز چ یه یکه خسته ا  یدونمم+

 تکون داد و رفت تو اشپزخونه سری

 شب بود10نگاه کردم ساعت

 زدم داد

 ی؟برسام چطور شده انقدر زود اومد+

 که مشغول کارش بود گفت  همینطور 

 یکار  یاضاف خب من  یول یشهم یلتعط ۸یساعتا یشهرکت همش_
 خونه یرمیامهمون د یبرا یمیستموا

بخاطر  یا یاداز کار کردن اضافه خوشت م یستیوا یکار  یاضاف  یدچرا با+
 حقوقش؟

 ...راستش_

 بهم انداخت و دوباره مشغول کارش شد نگاهی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

امشب...  یخونه...ول یامنداشتم که بخوام بخاطرش زود ب یلیدل_ 
 نگرانت بودم یمامم از طرف و یگهمراقبت باشم د ید...خب بایعنی

 جمله ینگفتن هم  یخندمو کنترل کنم چقد ام و ام کرد برا یکردمم سعی

 یمنظور زد ول یاون حرفشو ب  یدونمم ینکهباا یرفتدلم داشت قنج م ته
 خب دست خودم نبود که

 ...شدم بهش یرهدادم به مبل و خ تکیه

: اوه ، چقدر کار دارم لبامو غنچه کردم و دادم جلو و گفتم  یشیحالت نما به
 ... سرکار برم ، وضع و اوضاع خونه رو درست کنم ید، با

هست  ی، کارش چ  یبرام کار جور کرد یگفت   یمکث گفتم : راست  یاز کم بعد
 ؟

جاها دنبال کار گشتم  یلیگفت : خ  دیکر خورد م یاز که داشت پ  همینطور 
 ینکردم ! شرکت  یداباشه پ یوتر کامپ  یسانسکه درخور ل  یمثال کار یبرات ، ول

استعفا داده ، منم از فرصت استفاده  یشمنش یداجد یکنمکه من توش کار م
 ...  کردم و مدارک تورو نشونشون دادم

 ... یرونب یدبرگه کش یهو  یفشو رفت سمت ک یتابهماه یتو یختر پیازارو

فرم و پر کن تا بدم  ینداد دستم و دوباره رفت تو اشپزخونه و گفت : ا اورد
 ...سر  یایب یبتون  گهیفکر نکنم تا هفته د یتتوضع ینبهشون ... البته با ا

 ! یامچرا م+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

سرکار  ی، هنوز زوده برا یر نشست و گفت : نخ یشونیشرو پ یکمرنگ   اخم 
 ! رفتن

 یرهبود فرم و پر کردم و گفتم : حوصلم سر م یز م یکه رو  یخودکار با
خرج خورد و خوراک و  یست! بعدم تو که قرار ن ینمتو خونه بش ینجوریا

زودتر ، بعدشم  یکمکار کنم حاال   ید... به هرحال با یاجاره خونه من و بد
 .یشمحالم خوبه دارم خوب م

 .همون اش و همون کاسه یشهاگه زخمات سر باز کنه دوباره م یول -

 . نه حواسم به خودم هست+ 

اخ  یاصد که  یخوندمفرم و م یطبود که داشتم شرا یقهدق 10 یه تقریبا
 .برسام بلند شد

 !؟ یشدگفتم : چ  سراسیمه

 .، سوخت یچیآب و گفت : ه یر ش یر برد ز دستشو

 .بلند شدم که زخمام باز نشه و رفتم تو اشپزخونه یاطبا احت خیلی

 ... یکرد  یکار چ ینمسمتش و گفتم : کو بب رفتم

 ! ینتو برو بش یشهخودش خوب م یخوادنم+ 

 ... به انگشتش کردم که قرمز شده بود ینگاه و  یدمدستشو گرفتم و کش مچ

 .. یزنهپوستت آبله م یشاگه نبند -

 .و چسب زخم و اوردم براش یخچالسمت  رفتم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . بزن ینوا یاب - 

 یخراب کار یشتر کرد و گفت : مثال اومدم از تو مراقبت کنم ب  یا خنده
 ... یکنمم

 یول یادم شیسوختن دست واسه همه پ هیگزدم و گفتم : د یکیکوچ  لبخند
 ...  شالق خوردن که نه

 یگهد یهچ ینو درش و باز کردم و با اعتراض گفتم : ا یتابهسر ماه رفتم
 ؟ یدرست کرد

، تو گوگل سرچ زدم  یکنمم یباره آشپز  ینباال انداخت و گفت : اول یا شونه
 ... بود یندستور پختش ا

 

 

ه و ... انداختم و تخم مرغ و گوج ینیزم بیاز س یبیبه ترک یخنده نگاه  با
 .که نصفش پخته بود و نصفش خام بود

 یهبود مثال شام ؟ بزار خودم  ینو گفتم : ا ینک رو انداختم تو س ماهیتابه
لَفت  ییغذا  ... بلدم یز چند تا چ یه یختو عمارت ش یبپزم ، به لطف که

 ... که اونجا داشتم  یاز خاطرات بد یدلرز تنم

 ! میوفتبه رعشه م یاداوریشبا  هنوزم

 درست کنم به نظرت ؟ یدادم به اوپن و گفتم : چ  یهو تک یدمکش  اهی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . بود یر با چسب زخمش درگ هنوز  

 .یادآسونتر باشه بهت فشار ن یلب گفت : هرچ  زیر 

 .یختمبهمشون ر یکمبردم تو موهام و  دستمو

 .کش دور دستم باال بستمشون  با

 .کردم  یداپ ییر تغ 4Gبه  3Gاز  انگار 

کردم تا   یادز یلیخ یرشوگذاشتم بجوشه و ز  ینیزم یبغ و ستا تخم مر  چند
 . زودتر درست شه

 !گشنم بود  خیلی

 .یکردمم یکهت یکهکالباس و ت  یتا موقع 

با دقت  ینهمهحاال ا یبساز یخوایم یو گفت : چ  یستاداومد کنارم وا برسام
 ؟ یمشغول کار شد

 . یهساالد الو -

 . یکردمخودم حس م یرو ینشوسنگ نگاه

 . که فقط فکرم مشغول غذا درست کردن باشه  یکردمم یموسع مامت

 یخچال یتو یارشور چند تا خ یهحواسم بهش پرت نشه گفتم :  ینکها برای
 .کن لطفا  یز هست همونارو ر
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کردن   یز و شروع به ر یستادمن وا اورد و کنار  یارشوراروگفت و خ  یا باشه 
 .شد

  رشت ؟گفتم : چرا انقدر د  یدهباال پر  یابروها با

 .داشته باشم یادگفت : عه ! مگه چند بار درست کردم که   حرصی

 یز چند تا ر یهکه چاقو دستش بود دستشو گرفتم و   ینطور و هم خندیدم
 .یرهبگ یادکردم تا 

 یکیو حواسش به نزد یستن ایارشور بفهمم حواسش اصال به خ میتونستم
 ! ینمونهب

 ؟ یگرفت   یادو گفتم :  یدمکش  یپوف  کالفه

 .بهش کردم که حالت صورتش عوض شده بود اهینگ

 . به اوپن یدکه کمرم چسب  یستادرو به روم وا اومد

 .شد یکباال گرفتم و نگاهش کردم که بازم بهم نزد سرمو

 ینمونواوپن و فاصله ب یدوتا دستاشو گزاشت رو یخم کردم عقب ول خودمو
 ... کامال پر کرد

 . یکوبیدقلبم تند تند م یجانه از 

 .چشماش در گردش بود ینب منگاه

 .یکوبیدضربان قلب هردوتامونو بفهمم که چقدر با شدت م یصدا میتونستم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و اضطراب  یجانه یشده بودن و ه  میرهخ یبدجور یعسل یدوتا گو اون 
 .یکردنم ر یشتمنو ب

 .شدم یرهو به چشماش خ یدمکش  یقیعم نفس

 .به مشامم خورد یسوختگ  یبو یهو

 . سمت گاز  یدمسام هل دادم عقب و دوو بر  یدمکش  یبلند هین

 . گاز و خاموش کردم  یر ز سریع

 .یکردگرد شده بهم نگاه م  یبا تعجب و چشما ینطوریهم برسام

نبود  یکردم و گفتم : خوب شد که نسوخت وگرنه از شام خبر   ینوچ  نوچ
 ...یگهد

 .خب هنوزم قابل خوردن بودن یبرشته شده بود ول ینیاشزم یبس یکم

 . و شروع کردم به پوست کندنشون یرونب یدمشونکشقابله   از 

 ! فکرم به چند لحظه قبل نره یکردمم یسع همش

 . یشدم یخدا داشت چ  وای

 .یدمکش  یگاز گرفتم و کالفه پوف   یینیموپا لب

ر م  یکردمکه فکر م  بهش  .یگرفتمگه

 .شد یرهرو به روم و به کارم خ یصندل یدمغ نشست رو یا یافهبا ق برسام

 .م ناکام موندبچ الهی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ش وا رفته بود خندم  یافهبچه ها ق ینع یکلشبرسام با اون ه ینکها از  
 .گرفت

 یناآو#

 یلمف یهنشست پا یراییشد رفت تو پذ بلند یحرف  یچبدون ه برسام

کارو سپردم بهش و همونم انجام نداد خودم مجبور شدم تا   یه خوبه
  کنم  یز ر یارشوراروخ

انجام بدم حرکاتم اهسته تر شده بود و حدود تند تند کارو  یتونستمنم چون
رو اماده کردم بعدم گذاشتمش  یهتا ساالد الو یدطول کش یقهچهل و پنج دق

 یسفررو اماده کردم و سع یتا سرد بشه و خوشمزه تر بشه تا وقت  لیخچاتو 
مهم بود که  مچرا انقدر برا یدونمبه خرج بدم جلو برسام نم یتکردم خالق
 یادخوشش ب

بچها کوسنو گرفته بود تو بغلشو  ینو بهش نگاه کردم ع یراییتو پذ رفتم
بود رفتم جلو به صورت مظلوم شدش  یدهسرشو گذاشته بود رو مبل و خواب

 تو خواب نگاه کردم

 تو قلبم؟ یخودتو جا کرد ینطوریکه ا  چیشد

 کنم؟  یکار حس ممنوعه چ ینمن با ا حاال

حسم  یبرا یدیام یعنیون تو گذشته هام یمکه داشت  یهمه فرق  بااین
 یمونه؟م

 صورتش خم شدم و اروم با دستم تکونش دادم رو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 برسام+ 

 چشماشو باز کرد و خمار بهم نگاه کرد اروم

گربه ها   ینحاله اب مانند روش اومده بود و ع یه یشعصل یچشما الهی
 کرده بودش

 یمنتظره ا یر غ یهکنترل کردنم سخت شده کارا  یگهازش فاصله گرفتم د سری
 .بهتره ازش دور بمونم یکنمم

 لند شو شام امادستب+

گرفته و فوق العاده جذابش   یکش داد و خمار بهم نگاه کرد و با صدا  بدنشو
 گفت

 االن من یامتو برو بخور م_

 باشه+

 یهچطور  یشده بود لعنت  یادبرگشتم و رفتم تو اشپزخونه ضربان قلبم ز اروم
 باشه یتونهنفر انقدر جذاب م

دلم براش ضعف  یزدگرفته حرف م  یاون صورت خوابالود و صدا با وقتی
 یرفتم

 یرهرو قلبم تا اروم بگ یدمدستم کوب با

  سرت اورده ییکه بفهمه چه بال  یخوایاروم باش نم یچخبرته سر اورد+

 یزنی؟حرف م یباک _
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

به برسام مرتب نگاه کردم صورتشو شسته بود  یدهو ترس یدمکش  هینی 
 بود یدهوخواب از سرش پر 

 نشست یز بهم نگاه کرد و رفت سر م متعجب

 داغون تر و داشتم یز چ یهخانوم!توقع  ینااو یبه به چه کرد_

 نگفتم یزینازک کردم و چ یچشم پشت

 یدمد یهوپاشم  یز از سر م یخواستمم یدر ارامش خورده شد وقت  شاممون
 ین؟شد ا یوانهوا د یخندهخودش م یم داره برابرسا

 یهو؟ یشدچ+

 کرد و گفت  ینک سوخته رو س یمهبه قابلمه ن یاشاره ا یخندیدکه م  همونطور 

 یمبود یموریت یهجا یشونافتادم که پوست کند ینیاییزم یباون س یاد_
 یمباهم خورد

 یرهن بهم خافتاده بود جفتمو ینمونکه ب  یاتفاق  یادرو لبم اومد و با  لبخندی
 یمشد

بلندم کرد بعدم هلم داد زودتر به خودش اومد و پاشد اومد سمتم و  برسام
 برم یرونتا از اشپزخونه ب

جمع جور  ینارونوبت منه ا یگهد یخسته شد یدونمم یهمه کار کرد ینا_
پانسمانتو عوض  یامکنم تو برو تو اتاق استراحت کن کارم که تموم شد م

 کنم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یگهخوب شده د یستالزم ن+ 

 پوستت؟ رو یوفتهکه ردشون ب  یخوادچربشون کنم دلت نم یدبا یر نخ_

 کردم  نوچی

 یامپس برو اماده شو تا ب_

 یاماماده شو تا ب یچ  یعنیاومد رو لبم  یبرگشت رفت لبخند خودش
 یوونهد

بهش کردم که مشغول کار شده بود رفتم تو اتاق و به شکم رو تخت  نگاهی
 یادتا ب یدمخواب

 یلساکه برسام اومد تو اتاق با و  یکردمفکر بودم و داشتم به گذشتم فکر م تو
 پانسمان

 بهم کرد نگاهی

 رو تخت یبخواب  ینطور هم ینکهگفتم اماده شو نه ا_

 .هلباس یه یگهاماده شدن نداره د+

 بهش زدم ییلبخند دندون نما و

 یدونمتو من نم یانقدر تنبل شد یک _

 یانقدر غر غرو شد یتو ک  یدونمکردم منم نم  یخنده ا تک 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ند لحظه مکث کرد. با رو تخت نشست و لوازمو گذاشت کنارش چ اومد 
 ...برخورد انگشتاش با پوستم بدنم مور مور شد

 برسام#

 !امشب چم شده بود واقعا نمیدونم

 ...کردنم به کل از دستم خارج شده بودش  کنترل

 .ماه یک  یبرا یمثال زنم بود حت  خب

 .ینمبه س یدلفظ زنم قلبم واکنش نشون داد و محکم کوب از 

 یهچ ینابکنم عکس العمل او یراگه بخوام کا یدونستمنم ولی

 سو استفاده کنم یتموقع یناز ا یخوامممکنه فکر کنه که م حتی

  نظرش راجبم عوض بشه یخوادنم دلم

 یزنمکه خودش نخواد بهش دست نم  یوقت  تا

 یز چ یهدارم  یناکه به آو  یدروغ بگم حس تونمینباشه به خودم که نم هرچی
 یرونم از قلبم بندازمش بکه دوست ندار   یرینش یز چ یهخاصه  یلیخ

قلبم  یخورداروم زخماشو چرب کردم هردفعه که چشمم بهشون م اروم
 یسوختم

 یهدختر مقاوم و قو ینا چقدر 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

گوش کردم اصال   یبهم داد وقت  یناروضبط شده او یحرف ها سرهنگ 
  همه درد و تحمل کرده ینباور کنم که ا نستمیتونم

 دختر بودش یه فکرشم وحشتناک بود مخصوصا اون که حتی

 و گفتم یدمکه تموم شد ناخوداگاه کمرشو نوازش وار دست کش  کارم

چربشون کنم تا  ینطوریبهتر شده زخمات اگه هرشب هم یلیخداروشکر خ+
زخمات باز  یگهد یمراقبت کن یدفقط با یشیکامال خوب م  یگههفته د یه

 نشن

 ندروخشو گذاشت رو متکا چشماش بسته بود یمبرگردوند و ن سرشو

 صورتش و اروم گفتم یهبردم جلو سرمو

 یدی؟خواب+

 لبم خوابش برده بود یهاومد رو یلبخند یدمنشن جوابی

 و جمع کردم یلکردم و وسا  یز تم دستمو

گرد کردمو رو صورتش خم   نتونستم عقب یول یروناز اتاق برم ب خواستم
 شدم

 انداخته بود یهفر خوردش رو چشماش سا یها مژه

 بود رو صورتش دادم پشت گوشش یختهو که رانگشتم موهاش با

 یدمشو بوس یشونیشلبامو گذاشتم رو پ یهوییحرکت  یه طی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...و نرم عمیق 

 .یروناز اتاق زدم ب یعنگاهش کنم سر  ینکهبعد بدون ا و

 یدمدرست کردمو و رو مبل دراز کش جامو

 یدونستمکه خودمم نم  یکردم خوابم نبرد فکرم مشغول بود درحال  هرکار 
 !؟یول چ مشغ

 ینزم یهدراوردم و انداختمش رو تیشرتمو

 !از گرماعه شاید

 !زمستون وسط

 یزدم؟حرف م ینابا آو کاش

 یرونب یندازتم یشمثال؟بعد کال از زندگ یبگ  یخواستیم چی

کردم بخوابم هرجور شده   یگذاشتم رو سرمو محکم فشار دادم و سع  متکارو
 ...افکار مزخرف راحت شم ینبلکه از ا

 یناآو#

 یدماز خواب پر  یشدت تشنگ  از 

 به ساعت نگاه کردم خمار 

 صبح بودش9ساعت

 یدمبه کمرم کش یافتادم و دست  یشبد یاد یهو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !خوابم برد یچجور یستن یادماصال  یوا ای 

 ینت لع اخ

 از جام بلند شدم فکر کنم برسام رفته باشه سرکارش اروم

به  یدست  یهتنم بود  یروز د یبه خودم انداختم همون لباسا ینهتو ا ینگاه  یه
 تا صاف باشه یدمموهام کش

 یستکه به جز خودم تو خونه ن  یخب کس یبود ول یختهبهم ر یکم قیافم

 یکنمدرستش م یامم بعد

 نفس خوردمش یه یختماب ر یوانتو اشپزخونه و تو ل رفتم

 یشدماچقدر تشنم بود داشتم هالک م اخی

تکون  یهام افتاد از ترس که چشمم به برس  ینک بزارم تو س یوانمول اومدم
 خوردم یبد

 بره سرکار یخواستمگه نم این

 یراییگذاشتم و رفتم تو پذ  لیوانو

 به باال تنه لختش افتاد نگاهم

 سرما بخوره یده؟نمیگهخواب ینجوریما چرا اسر  ینا تو

 به گوشش کردم یک مبل نشستم لبمو نزد یینپا رفتم

 برسام+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یشتپ+ 

 برساممم+

 شنگ جلو صورتم بودسمتم صورتش ق چرخید

 یدهچقدر ناز خواب اخی

 ناز کردم یشولعنت یشایگذاشتم کنار صورتش و اون ته ر  دستمو

 یزدمصداش م یکردمنوازش م یششوکه با ارامش ته ر  همینطور 

 یپاش یخوایشدا،نم یرتبرسامم،الو،برسام،د+

 و پرت شدم عقب یدمبازش که افتاد ترس یلحظه چشمم به چشما یه

شده باشه  یدار بودم توقع نداشتم ب یدهواقعا ترس یزدمحکم م مینتو س قلبم
 زدم یغ ج

 یکردماالن سکته م یکنینم یداریاعالم ب یهچرا _

 گفت  یشیگذاشت رو گوشاشو و به حالت نما  دستاشو

  یکر شدم سر صبح   یشد یغوج یغچقدر ج_

 غره در جواب حرفش رفتم بهش چشم

 یگهد ینگم تا راحت به کارت برس یزیگفتم چ_

 به صورتش کرد اشاره

 ... بودش یدهفهم هیین
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !ابروم رفت وای 

 !یکنهفکر م یراجبم چ  یستمعلوم ن االن

 گفتم  اروم

 شرکت؟ یبر  یخوایشد مگه نم یرتد+

پر محبت نگاهم کرد و  یچون با چشما یدمخجالت کش یدفهم فکرکنم
 مهربون گفت

 ی؟کن  ونمیر از خونه ب یخوایساعت خواب خانوم امروز جمعست.نکنه م_

 بهش نگاه کردم و مظلوم گفتم متعجب

 روزجمعست ام یدونستمنم ینه باور کن فکر کردم خواب موند+

 گفت  مهربون

 یکنمم یشوخ  یزمعز  یدونمم_

 یچون دست  یدگونه هام رنگ گرفت انگار خودشم تازه فهم  یزمشلفظ عز  از 
 و سرشو برگردوند یدبه موهاش کش

 یمراه بر  یکم یرونب یمبعدم بر  یمپاشو صبحانه بخور_

 یرون؟ب+

 ... به کلمون بخوره ییهوا یه یمهمش خونه_سرکار بر  یدمپوس یگهاره د_

 . یمکه اماده بش  یمخوردن صبحونه هردومون رفت بعد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! یساختم یخوب  یبیشلوار گشاد که ترک یهو  یدممانتو کوتاه پوش یه 

 . ساده زدم یپت یه درکل

 ... یستادهرسام منتظر دم در واب یدمکه د  یروندر اتاق اومدم ب از 

 ... فت توهماخماش ر  یهو یلبخند محو زد ول یهمن  یدند با

 ! داره یری، بچم خود درگ وا

 ینو با اون گره کور ابروهاش گفت : ا یستادوا ینمبه س ینهو س یکمنزد اومد
 یخوایم یستین یمانتو راض یناگه به ا یگه؟ د یدنهچه وضع لباس پوش

! بدو برو  یستم، منم ادوارد ن یستااااالمان ن ینجاها ؟ ا گهیبپوش د یشرتت
 کن  ستشدر  یرونب یختیشونن اون موهاتم که انقدر رعوضش کن ، درضم

 ... 

 ! که زده بود شاخام دراومد  ییحرفا از 

 یشهم یکار از تعجب گشاد شده گفتم : شلوارم گشاده خب چ یچشما با
و توهم  یستالمان ن ینجاا میدونکوتاه باشه ؟ درضمن من م  یکممانتوم 
توو !  یرهمن دست توعه ؟ موهامم نم یدنمگه لباس پوش یول یستیادوارد ن

 . یخوره... شالم سر م یرونب یادم یه 

 یهو  یمن یغهکه ص  یماه  یه ینهولم داد سمت اتاقم و گفت : تا ا حرصی
هم  یدنتهم خورد و خوراکت هم لباس پوش یشیزنم حساب م ییجورا

 ! یشهبه من مربوط م یزتهمه چ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یچه یازم مراقبت کن یدفقط باتو  یرمبهش رفتم و گفتم : نخ یغره ا چشم 
 ! یشهمن به تو مربوط نم یز چ

 یک که دوست داشتم هر   یبودحرفا رو از ته دلم نگفتم ، اگه به من م این
 ! باشم یغشص یشهبار شالق بخورم تا هم یهماه 

منو  یو گفت : اون رو یرونب یدبلند کش نسبتا یمانتو یهکمدمو باز کرد و   در 
 ... ، از من گفتن یشیم یمونکه بعد از باال اومدنش پش  یار باال ن

 . افتادم که لباسم تو دستش بود یوقت  یاد یهو

که خنده   ییافتاده بود که هردومون با چشما یتاون موقع یاداونم  انگار 
 ... یمشد یرهخ یگهبه همد یزدتوش موج م

 ! رفتم و لبمو گاز گرفتم تا قهقه ام به هوا نرهازش گ نگاهمو

خاروند که دلم  یشونیشوبامزه پ یلیکه خ  یدخجالت کش یکمانگار  اونم
 ... ضعف رفت براش

 یدهمانتومو باز کنه که ترس یاومد سمتم و خواست دکمه ها یهویی خیلی
  ؟ یکنیم یکار و دستشو پرت کردم عقب و گفتم : چ یدمکش  یغ ج

هم ب یحت  یکس  ینکهشده بودم از ا یدههم دست داد. ترسب یحس بد یه
 کنه  یبهم دست دراز یخواستم ینکه ابد  ییدست بزنه . مثل وقتا

 ... یبپوش ینوا یارممانتوتو درب یخواستمتعجب نگاهم کرد و گفت : م با

 ! بهت نداره یکار  یدونی؟ تو که م یترسیم ینقدر ا یچ  یبرا لعنتی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

رومو ازش گرفتم که برم گردوند و با بهت گفت کرد و   یفلرزش خف یه چونم 
 ؟ یکنیم یهگر   ی: دار

 . قورت دادم و گفتم : نه بغضمو

 ! یگماز لرزش صدام کامال مشخص بود دارم دروغ م ولی

نداشتم  یتو گفت :من کار یمهدور شد و دستاشو برد باال که مثال تسل ازم
 ... یبپوش یکیو ینا یارممانتوتو درب یخواستمفقط م

 ! یستتو ن یر حساس شدم تقص یلی... من خ یدونمم+ 

 . یدمشو پوش یدماز دستش کش مانتورو

 ! که تونستم هم موهامو دادم تو  ییجا تا

 یخورهبهم م ییلحظه کذا یناز ا حالم

 .یروننگاه کردن بهش از اتاق اومدم ب بدون

 .پشت سرم اومد اونم

 واکنش و نشون دادم یناه خاطر اون ب یکردبودم که فکر م یخودم عصبان  از 
 ... 

 . سرم اومده بود یزاییخبر نداشت چه چ اون

 .یرونواحد و برداشتم و با برسام اومدم ب کلید

 . یمشده بود ینباهم سرسنگ یکم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . خونمون بود یک نزد یباگفت تقر   یشدپارک که م یه رفتیم 

 ... که برسام سر حرف و باز کرد  یمنشست یمکتن روی

 ؟ یترسیو م یکردن که انقدر حساس شد  رتیکاچ یدب  یمگه تو+ 

 ... بغضم گرفت یهوآوردن اون خاطرات  یادبه  با

بهم  یزوهمه چ یتونی... م ینجام، من ا یدستمو گرفت و گفت : ه  یدترد با
 .  یدمشون! بدون قضاوت کردنت گوش م یبگ 

! اون  یستن یکنیکه تو فکر م  یگفتم :اصال اونجورزدم و   ینیغمگ پوزخند
کتک نخورم !   یبار نبود که حداقل  یبودم روز یخاول که خونه ش یه هاهفت
و با  یکردمم یچیو تحمل کنم و همش سرپ یخزور ش یحرفا یتونستمنم

 ! به جونم یوفتادشالق م

ه اومد ک  یشد ... از وقت  یداهفته پسر گور به گور شدش سر و کلش پ یه بعد
دوتا از  یبار  ی... حت  یبه اون خراب شده چشمش منو گرفت ! حت 

خوش شانس  یلیخ یکنن ول  یبهم دست دراز یخواستنم یخش یگاردایباد
فصل  یهو  یهقض ینهم از خدا ممنونم که نجاتم داد ! بعد ا یلیبودم و خ
که پسرش به من داشت و دست منم نبود   یبه خاطر حس وردنکتک خ

 ...  منو با زور برد خونش ینابد

هامو کنترل کنم و قلبم سوخت ! ادامه  یهر نتونستم گ یدمکه رس  ینجاشا به
التماسش  یدکنه ... هرشب با  یبهم دست دراز یکردم یدادم : هرشب سع



  

 
528 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

م فرار که فرصتش اومد و تونست  ینداشته باشه ... تا وقت  یمکه کار  یکردمم 
 ! کنم

بال رو سرم اورد ! انقدر حساس و  ینبودم ا ینابد یشکه پ  یدوماه  اون
 ... یکنمم یهگر   یا یترسمم یع سر  ییلشکننده شدم که خ

 ! یختکه دلم ر  یدمنو تو اغوشش کش یدفعه ا یک 

 ! دم نزدم یول یدمترس یشدفعه هم از حرکت ناگهان این

که بخواد   یستن یکس  یگه: د و اروم زمزمه کرد یدسرمو بوس ناخوداگاه
 ...  ! من مواظبتم یکن دوباره به خودت برگرد  یکنه ! سع  یتتاذ

 ! یشدم یقبود که به رگام تزر یار مواد مخدرانگ حرفاش

توش  یتونستمداشت که م ینوو اون آغوش گرم حکم ا یکردارومم م خیلی
 ! یرمبم

 .یپیچیدسرم م یتو یمیقلبش مثل اهنگ مال صدای

 ... لذت و از اغوشش ببرم یتکردم نها  یو سع یدمکش  یقیعم نفس

 ؟ یهچ ید بستنکنان گفتم : نظرت درمور   ینف ینجدا شدم و ف ازش

 ! همونه یتو بگ  یزد و گفت : هرچ  لبخندی

 .یزدیمم یسشونل یرفتیمکه راه م  ینطور هم یمگرفت  یبستن دوتا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که   یه؟ اون برام مثل دوست یاز کامران ندار ی: برسام ... تو خبر  پرسیدم 
 یه یشهسرش اومده باشه ... م ییبال یترسموقت نداشتمش ! م یچه

 ازت بکنم ؟ یدرخواست 

دوست  ینازش ندارم ... تو مثل بهتر  یکرد و گفت : من خبر   یکمرنگ   ماخ
 ؟ یبینهدوستش م یناما اونم تورو مثل بهتر  یبینیاونو م

 ی... تو یزهعز  یلیمن خ یشد و گفتم : به هرحال خاطرش برا یزوناو لبام
 یکیاطالعات کوچ یهحداقل  یشهپشتم بوده و کمکم کرده ، م یاهمه سخت

 ... یابدونم زندست  یخوام؟ م یاریب یر ازش گ

 ... ینزل زدم به زم یناراحت  با

 ! یدادفکر نبود کامران هم ازارم م حتی

 یچ  ینمبهم انداخت و گفت : حاال بزار بب ینگاه  یمنگاهش کردم که ن مظلوم
 ... هم منو نگاه نکن ینجوری! ا یشهم

 .. نگاهم کار کرد ایول

 .یدمخند یارمب یر ز کامران گا یرد یهبتونم  یدشا ینکهاز ا خوشحال

 . چپ چپ نگام کرد که خندم جمع شد برسام

 !  شرکت یام... من فردا باهات م یراست + 

 ؟ یایخوب هست که ب یحالت انقدر یمطمعن -

 ... یمعال یهاره بابا ! عال+ 



  

 
530 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

اطالعات داشتن از کامران انقدر  یدونستمگفت : اگه م  یفاخم ظر  یه با 
 ... یگشتمدنبال مزودتر  یکنهخوشحالت م

 یخوبه! درد جسم یلیداره ؟ حالم خ یشد و گفتم : چه ربط  یزوناو لبام
 ... ندارم اصال

 .زنگ خورد یشتکون داد که گوش سری

 .رو صورتم نشست یبود اخم یکه رو گوش  یاسم کس یدند با

 .یومددختره بدم م یناز ا یلیچرا خ نمیدونم

 ... مبدون توجه به من جواب داد : جان برسام

 ؟ یکردم ی؟ جانم ؟ مثال االن داشت تالف  یشنیدم یچ  گوشام

 یشهم یچ  ینمبب یدونمب؟ نمبهش نگاه کردم که گفت : عا ... امش منتظر 
 !اومدم یدشا

 !بره منو تنها بزاره ؟ یخوادم یگورستون   کدوم

 . رفت توهم یشتر ب اخمام

 !  ! پارک رفتنمونم زهرمار کرد بیا

 ... یکبیریا دختره

 ! یستاومدم... معلوم ن یدشا یول یستن یقطع+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

چند  یستخب کار دارم گفتم که معلوم ن یامروز جمعست ول یدونماره م+  
 !بار بگم ؟

 . خدافظ یامتو ؟ گفتم خودم م یایب یخواینه کجا م+ 

 یمپارک که بر  یتوجه بهش راه افتادم سمت خروج  یکه تموم شد ب   تلفنش
 ... خونه

جونش  یژهمن یشمنو تنها بزاره بره پ یخواددم : حتما ملب با خودم غر ز  زیر 
 ؟ یشانس داشته باش ینکه از ا  ینااو یشانس داشت  ی! تو از چ 

 ! که نامزد داره  ینخوش باشه ؟ ا ینا یهخودم گفتم دلم به چ با

 . شدم و قدمامو تند تند کردم دمغ 

 ...دختر ، آرومتر  یریاز پشت سرم گفت : چرا انقدر تند م برسام

 ... یام بزودتر برم خونه تو ارو یخوامسرد گفتم : م خیلی

 .به خونه یدمرس باالخره

 ! توش یدمو زدم و پر اسانسور 

 .درش بسته شد یادبرسام ب ینکها قبل

 . بهش زدم پوزخندی

 .یرهبگ یفقط بلده احساس منو به باز مرتیکه

 .یدملبمو جو حرصی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... باز شد و رفتم سمت واحد اسانسور  

 .یومدبرسام از راه پله م یقدما صدای

 .تو خونه در و بستم یادب ینکهتو و قبل ا رفتم

 ... سر خورد به در  با

 ! حقش بود یگرفته بود ول  خندم

 ؟ یکنیباز نم ی، در و براچ  ینادر زد و گفت : او محکم

 یرم، م یمراقبم باش یخوامحالم خوب شده نم یگهپشت در گفتم: د از 
 ... یارملباساتو ب

 ...درو باز کن یگمم یهوت شد تو چ -

 ... یخوامنم+ 

حالت هنوز  یدونمگفت : من که م  یتشد که با حرص و عصبان یعصب انگار 
 . یشکنمشم یاباز کن  یودر کوفت ینخوب نشده ! ا

 یستادموا ینشبه س ینهو باز کردم و س در 

 . تو که جلوشو گرفتم یادب میخواست

 یهبلندم کرد گزاشتم ور کمرم گزاشت و دستشو د یهوابروشو داد باال و  یه
 .کنار و اومد داخل
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

رفتار  ینجوریا یدرهم رفته گفت : چت شده براچ  یو بست و با ابروها در  
 ؟ یکنیم

!  یگهد یکن  یازم نگهدار یمدت  یهو گفتم : قرار بود  یدمتوهم کش اخمامو
 . یاز دستم خالص شد یگهد یبر  یتونیحاال مدتش تموم شد ... م

از  یخوامگفته من م  ی؟ بعدم ک  یدو روز خوب شد یه کمر گفت : ط ب دست
 !شر تو خالص شم ؟

دوس  یلیتوجه بهش رفتم سمت اتاقم و گفتم : به هرحال ... اگه تو خ بی
 . بمون ! فقط کار به کار من نداشته باش یبمون  ینجاا یدار

 ؟ یهو یشد یلب گفت : جن زیر 

 .یستادمدر گوش وا یاتاق و از الو ت یدمدوباره زنگ خورد که پر  گوشیش

 ؟ یهگفت : بله باز چ  شاکی

-  .... 

 . یام، م یامخب م یلهبابا ... خ یکرد  یوونمد+ 

 . تخت یاز رفتنش خودمو پرت کردم رو دمغ 

 !  یپسر بست  یندختر دل به ا یا یوونه! تو د هی

 !؟ یکنهداره ازدواج م یبینینم مگه

 ... گلومو گرفت  بغض
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کار دارم ! شب   ییجا یه یرممن م ینانه اومد که گفت : اوخواز تو  صداش 
 . بشه یر ممکنه د یول یامم

 دختره ؟ ینصداش اومد که گفت : چش شده ا یدمجوابشو نم یدد وقتی

 .در واحدم اومد که رفت یکه گفت صدا  ینیا بعد

 ... اون دختره یشتنهام بزاره بره پ یخواستم! نم یدلرز دلم

 . مبل یرو کاناپه رو رفتم

 ! یستنخوردم ! حالمم که خوب ن ناهارم

 ...  سر کردم یجور یهشب و  12ساعت  تا

 ... و یدند یلمو ف یجمع و جور کردن خونه و آشپز  با

 ؟ اصال کجا رفت ؟ یادنم یچ  برای

 ... خونه مامانش ؟ فکر نکنم رفته

 .بود یومدهشد و هنوزم ن 1 ساعت

 .بودم نگاه کردمکه درست کرده   یشام به

 .یمبخور ییسرم فسنجون درست کرده بودم که دوتا خیر 

 ... یدموابستش م یداولم نبا از 

 ! ینمشو بب یادموندم که ب یدار چقدر خرم که تا االن ب من

 .سطل آشغال یتو یختمحرص فسنجون و ر با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

اون  یادکه ب  یشینممنتظرش م یزنم... من از خوابم م یاقتل ی! پسره ب  بدرک 
 .جونش یژهبا من یگذرونهره خوش مکجا دا  یستلوم نمع

 یلتبد یکهکه بشقاب از دستم افتاد و به هزار ت  یزدمبا خودم غر م داشتم
 .شد

 .ها یشهو شروع کردم به جمع کردن ش یدمکش  یغیحرصم ج از 

 ... ها یشهدفعه حواسم نبود و با کف دست رفتم رو ش یک 

 .تادنکف دستم که اشکام راه اف  یااز سوزش قلبم بود  نمیدونم

 ...  یرفتخون ازش م یکهچ یکهبه دستم انداختم که چ نگاهی

 . یصندل یکنان نشستم رو  ینف فین

سرت از من  یر خ یبودیم ینجاا ید، االن با یابو یکه: مرت یدمکش  یغ ج یهگر   با
  ها ؟ یمخوند یغهص ی... پس واسه چ یکردیمراقبت م

 . یسوختم یلیتم خدس کف

 .انسمان کردمدرد دستمو پ یو کل یبدبخت  با

 یکردمم یهکه اروم اروم گر   ینطور و هم یرماشکامو بگ یجلو نمیتونستم
 .یکردمهارو از کف اشپزخونه جمع م یشهش

 ... شب شده بود و هنوزم خونه نبود 2 ساعت

 ! یکردم یتاب  یب  یلیبودمش . قلبم خ یدهساعت بود که ند 12 تقریبا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... نکنم یهگر  یگهکردم د  یپاک کردم سع اشکامو 

 وجود نداره یتوهم وانمود کن اصال برسام یستیکه تو واسه اون مهم ن  حاال
 ... 

 ! یبتون  یدبا یسخته ول ینکها با

 !یکنه؟م یکار االن داره چ یعنیفکر جورواجور زد به سرم که  کلی

 یکه صدا  یرونب یریختممهارو  یشهفکرا بودم و داشته خورده ش ینهم تو
 .در واحدم اومد

 .کشون اومد داخل و در و بست  زهیاخم برسام

 . خستش زدم یافهبه ق پوزخندی

انقدر  یکردهعشق و حال م یاز صبح تا االن کدوم گورستون  یستن معلوم
 .داغونه االن

 !؟ یداریبه من افتاد و با تعجب گفت : تا االن ب نگاهش

 .نگفتم یچیهزدم و  یصدا دار پوزخند

 . مچ دستم و گرفت یهوسمت اتاقم که  یرفتمداشتم م باحرص

 ییبه دست پانسمان شدم انداخت و گفت : باز نبودم چه بال یاخم نگاه  با
 ؟ یسر خودت اورد

 .با تشر پس زدم و گفتم: به تو چه دستشو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 به تو چه ؟ یچ  یعنیتر شد و گفت :  یظاخماش غل یجا خورد ول یهو 

 برسام#

زنگ  یژهت فردا منو بهم گف یمبا مامان دعوا کرد یژهقبلش دوباره سر من شب
 .وجه حق ندارم جواب رد بدم یچبه ه یرونب یمبر  یگهو م یزنهم

باهام رفتار  ینطوریبچه دو ساله شدم که ا یه یکنماحساس م نمیدونم
 یکننم

گفت من   یهقض یننشستم با بارانا درد و دل کردم سر ا یشپ چندوقت
 یول یادخوشم نم یژهکه چقدر نگرانته منم از من  یبینمبا مامانمم و م یشههم

 ...حرفا ینواز ا یدونهمامان که نم یهچه ادم یدونیممنو و تو م

دارم از  یناکه نسبت به آو  یطرف احساس یهکنم واقعا از   یکار چ نمیدونم
 مانمما یگمطرف د

باندش قطعا  یریدستگ یکه رفتم برا  یههمون دختر  ینابهش بگم او اگه
به مامان بگم و  یترسمطرفم م یهز به خاطر عالقم باز ا یکنهم یدمخالفت شد

اعتراف کردم کال پسم بزنه و بهم عالقه نداشته  یناشه بعد که به او یراض
 باشه

  کنم  یدبا یکار چ نمیدونم

 ...بد موندم یلیخ یدو راه  یه تو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یخواستبود که م ینا یشرو تحمل کردم تنها خوب یژهشب بزور من کل 
و فاصله  یشدنم یکبهم نزد دیانشون بده و ز یخودشو دختر پاک و خوب 

 یکردحفظ م یزیکیشوف

مامانم چند بار زنگ زد و خبرگرفت تا مطمعن  یشدمم یوونهد رسما وگرنه
  شه رفتم

 یوفتهبراش ب یبود که نکنه اتفاق  ینااو یشاون مدت فکرم پ تموم

داره  یلحظه احساس کردم حسود یهباهام رفتارکرد  یظهر اونجور وقتی
 ینطوریبعدش گفتم نه ادم که ا یقهچند دق یدم ولو خوشحال ش یکنهم

 !اخه نهیکنم یحسود

 ...یشناسمبده که دخترارو نم چقدر 

عمه و  یگفتمبهش م یخونه هرچ  یمداد تا برگرد یترضا یژهمن ینا بالخره
 خونه؟ یریم یر انقدر د یگننم یزیبابات چ

 کرد  شیداد گفت عادت کردن بعد هرجور بود ماست مال یاول که سوت  دفعه

 ...کارو نداره که  ینا یگهد یشناسمتبگم من که م میخواستم

تعجب  یلیبود خ یدار که تو اون ساعت ب  ینااو یدنرفتم خونه با د وقتی
 بعد با اون رفتارش؟ یافتاده ول یفکر کردم اتفاق  یدمکردم اول ترس

 یکرد؟م یحسم درست بود و داشت حسود نکنه

 حسامون متقابله؟ یعنی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

  ...... 

شد با دستم هلش ون حرفاش رگ گردنم برجسته شد و اخمام تو هم ا با
 که نتونه مقاومت کنه  یع سر  یلیدادم سمت اتاق خ

نشون بده در و بستمو و چسبوندش به در.  یبتونه عکس العمل ینکهقبل ا تا
با دستاش هلم  یو درک کرد شروع کرد به تکون خوردن ه  یتتا موقع

 قبکه برم ع  یزدم یغ و سرم ج یدادم

بترسه  یماز هرک یول سهیتر که م  یدونستمم یدماشک وتو چشماش د برق
 ندارم یشبفهمه که تا خودش نخواد کار یداز من بترسه با یدنبا

گذاشتم کنار   یگممگرفتم و باال سرش محکم نگه داشتم دست د  دستاشو
پر  یتو چشماش زل زدم با صدا یجد یلیسرش که نتونه در بره و خ

 فتمگ  یاحساس و اروم

اروم  یخوامندارم فقط م یتکه کار  یدونیم یناآو یستن یدنالزم به ترس+
 یبش

قطره اشک از گوشه چشمش سر خورد که  خط نگاه منو با خودش همراه  یه
 کرد

 بوسه نرم رو گونش کاشتم یهجلو بردم  سرمو

 یدکه اروم شد و سرش به سمت سرم کج شد کالفه نال  دیدم

  ولم کن برسام_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدمگونشو بوس  یکی اون دوباره 

تو به من ربط  یههمه چ یفهمی؟چونبهت ربط نداره م یکه بگ   یحق ندار+
 یداره همه چ 

 یتونستمم یخوردم ینشبسته بود و ضربان قلبشو که محکم به س چشماشو
 بفهمم

بود تو  یختهموهاشو که ر یینول کردم و اروم سرشو دادم پا دستاشو
 صورتش اروم دادم پشت گوشش

 ی؟نگاهم کن یخواینم+

 اون نگاه جذاب...قلبم به تالطم افتادکه باز شد   چشماش

 .یدمش رو بوسسرمو جلو بردم و باز گونه یع فکر کنم سر  ینکها بدون

 ...یارامش وصف نشدن  ینداشتم به ا یاجاحت چقد

 و بهش لبخند زدم یدمکش  یقیعم نفس

و کرد و سرشو فر  یدسمت خودش کش یرهنموپ یقهلپاش گل انداخت  و  که
 مینهقفسه س یتو

 یدمخند بلند

 یدم. منم کنارش دراز کشیدتخت دراز کش یدور شد و آروم رو ازم
 تو بغلم یدمشکش

 سرشو بلند کنه و زمزمه کرد ینکها بدون
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکجا رفته بود_ 

 زدم و موهاشو نوازش کردم لبخندی

 مجبور بودم که برم مامانم مجبورم کرد یدختر عمم ول یشرفته بودم پ+

 یه؟جد یمتونب؟تصمخ_

 یهاز خجالت نبود و  یاثر  یگهعقب و تو چشماش زل زدم د شکشیدم
 یزدحس ناشناخته تو چشماش موج م

 یهمن اندازه  یهندارم اون فقط برا یژهراجب من یجد یمتصم یچمن ه+
 یندخترعمست هم

 ی؟پس مامانت چ _

 یدمتو بغلم و سرشو بوس کشیدمش

 یشکرد  ینطوریا ینطر همدستتم بخا یزنم،نکنهباهاش حرف م+

 یدو غر  ینمبا مشت زد تو س اروم

داره بشقاب  یکنم اصال به من چه ربط   ینطوریا ینبخاطر ا یدچرا با یر نخ_
 از دستم افتاد و شکست

 گفتم  شیطون

 یستن یحالزم به توض یدونماره م+

 زل زد تو چشمام یبلند کرد و عصب سرشو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یپرو شد یلیخ یگهد یرونب ییدبفرما_ 

 شدم؟ یچ +

 پرو،سو استفاده گر_

 یکنهادم از زنشم سو استفاده م ی،مگهزنم+

 نازک کرد که دلم ضعف رفت براش یچشم پشت

 برم سرکار یدبخوابم فردا با یخوامم یروننده برو ب یلمچرتا تحو ینبسه از ا_

  بخوابم یخوامم ینجاهم+

 یدعقب کش خودشو

 یرونب یرمباشه پس من م_

 !یگیره؟م یشبا پا پ یزنهدست پس م با یچ  یعنینگاهش کردم  کالفه

 یروننگاهش کنم از اتاق زدم ب ینکها بدون

 نشون نداد یعکس العمل یچیه چرا

 نداشت؟ یمعن یچاون ه یهبرا یعنیجفتمون بود  یتکارمون از رو رضا  این

 ذره هوا بهم بخوره و خنک شم یهتو بالکن تا  رفتم

**** 

 یناآو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

شده بود از عرق ، از اتاق  یسپام خسرتا و  یکوبیدداشت محکم م قلبم 
 خودم رو کنترل کنم یتونستمنم یمونداگه م یدونستمکردم چون م  یرونشب

که تو قلبم   ینکردم و بهش اجازه دادم از حس یمخالفت  یچه ینکها میدونم
 ...بو برد و اون یجوراییهست نسبت بهش 

 یبوسه؟دختر و م یهانقدر با حس  یپسر  کدوم

 یشک  یبود که جا یفسام و رفتارش انقدر با احساس و لطبر  یها بوسه
 بهم داره یاحساس یه یذاشتنم

 پر حس ینگاه قشنگ ول اون

 گذاشتم رو قلبم  دستمو

 واقعا دوستم داره؟ یا یکنمدارم اشتباه م یعنی

 به در اتاق افتاد نگاهم

و ازش بپرسم،اصال بهش بگم که برگرد من  یروناز اتاق برم ب یشدم کاش
 تو ارامش وجودت یغرقم کن یخوامتو بغل تو بخوابم من م وامیخم

 ...!ولی

 یشهبهم نداشته باشه فقط غرورم خورد م یدرصد اشتباه کنم و حس یک  اگه
نداشته  یگهو ممکنه د یخورهبهم م ینمونمب یک کوچ  یرابطه  ینو هم

 باشمش

 که مطمعن شم از حسش  یبکنم نه تا وقت  یسکور ینا یخوادنم دلم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

زدم و  یبهم گفته بود زنش لبخند یبرسام چقدر جد ینکهاوردن ا یاد به با 
 زدم یاز سر خوشحال یغیذوق کردم سرمو تو متکام فرو کردم و ج یحساب 

 برسام#

پتو و  یدمخواستم بخوابم که د یالراه رفتن توخونه و فکر خ یکل  بعد
 یاوردممتکامو ن

 به در اتاقش افتاد نگاهم

 برم؟ یعنی

 برگشتم

 یرونب یکنهو پرتم م یکنهرفتار م یباز باهام اونطور یرمنم نه

 برم یخوامداره من که به خاطر اون نم یاصال به من چه ربط  خب

و بدون متکام  یخورمنباشه زمستونه و هوا سرده و بدون پتو سرما م هرچی
 یگیرهکه گردنم درد م

  یدهحتما خواب گذشته  یاالن کل بعدم

 اروم در و باز کردم یلیرفتم سمت اتاقش و خجنگ با قلب و عقلم  یکل  بعد

 ابروم رفت باال یهکه به تخت خورد   نگاهم

 بود پس؟ کجا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و  ینهبود و دست به س یستادهکه کنار پنجره وا  یدنشو تو با د رفتم 
قدم برم عقب که  یه یخواستمناخوداگاه م یکردمشکوک داشت نگاهم م

 اهش کردمنگ یسرجام و جد یستادمو وا یعستضا یلیخ یدمد

 یکنی؟م یکار چ_

  رفته بود یادمپتو و بالشت +

 یروننگفت منم رفتم پتو و بالشتمو و برداشتم و از اتاق اومدم ب چیزی

 چرا توقع داشتم بهم بگه بمونم؟ نمیدونم

چند شب خواب  ینکنم و بخوابم ا  یرونهمه فکر و از ذهنم ب ینکردم ا  سعی
 دختر ینندارم به خاطر ا یدرست و حساب 

 ینااو#

دو ساعت  یشبزور زدم د یساعتم از خواب بلند شدم کل یبا صدا صبح
 همش یدمخواب

 یبردشبود که خوابم نم یر ذهنم درگ انقد

روز  یزدم برا یک ش یلیخ یپت یهدوش گرفتم و بعدم  یهشدمو رفتم  بلند
 یاول کار

 کردم بعد از چند وقت  یشارا کممی

 تو صورتم یختمق کج رموهامم فر یرژ مس یهو  یدمچشم کش مداد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

برسام تو اشپزخونه داره  یدمکه د  یروناز مطمعن شدن از ظاهرم رفتم ب بعد 
 یخورهصبحانه م

 یم؟کنه باهم بخور  یدارمب نمیخواست

 سالم+

 نگاه کردن بهم گفت سالم بدون

 یشبه؟نکنه بخاطر د ینشده ا چش

 اوووف

نگاهش  یمچش یر ز ینشستم سر سفره و صبحانمو خوردم هر از گاه  رفتم
 یذاشتو اون انگار نه انگار محلم نم یکردمم

شده؟اصال به من چه مگه  یمونپش ین؟االنخب؟درک نداشت ا یچ  یعنی
 !من شروع کردم

 من از اخر  یناز دست ا یشمم یوونهد وای

  از جام بلند شدم یکال اشتهام کور شد و سر   یدمکه د  رفتارشو

 منتظرتم تو حال+

 و رفتم رو مبل نشستم یروناشپزخونه زدم ب تکون داد منم از  یسر  فقط

 و مرتب اومد و بالخره نگاهم کرد یک ش یلیحاضر شده خ یقهاز چند دق بعد

 نگفت یچیبازم ه یول یکماخماش رفت تو هم  اولش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

لباساتو  یاپاک کن  یشتوعوام کنه و بگه اراد یشداشتم مثل دفعه پ توقع  
 ...یچیه یعوض کن ول

 .یموارد اسانسور شد هردومون یحرف  یچه بدون

 .تر از اون اخمامو کردم توهم یاخماش توهم بود و منم جد هنوزم

 ... و بازم سکوت و سکوت یمشد ینماش سوار 

 .یگهد یکردم یوونمسکوت داشت د این

 .به شرکت برسام یدیمچقدر گذشت تا رس نمیدونم

 .یموارد شد هردوباهم

به  ینکهبدون ا یهمه چ توجه به  یمن ب  یرومون ول یدچرخ یابعض نگاه
 کجاست ؟  یریتبرسام نگاه کنم گفتم : دفتر مد

دفتر رو به  ینفرمت ، هم ینو گفت : ا یرونب یدکش  یفشبرگه از ک چندتا
 .رو

 .رفتمتکون دادم و فرم و ازش گ سری

 ! برسام یببود بخاطر رفتار عج یر فکرم درگ هنوزم

 ! یکردرفتار م ینجور نه به صبح که ا یشبشبه د نه

 ... بشر  یناز دست ا یگیرممزمن م یریمن خوددرگ اخر 

 .ییدبلند شد : بفرما یمرد جوون  یو زدم که صدا یریتاتاق مد در 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 باال رفته نگاهم کرد یدراورد و با ابروها یتور مان یشدم که سرشو از تو وارد 
 ... 

و گفتم :  یزشم یو برگه هارو گزاشتم رو یزشکردم و رفتم سمت م  سالمی
 ... یمعرف  یطاهر  یکه آقا  یهستم ! همون  یکلورانس  ینااو راستش من

 ینیدبش ییدگفت : اها ، بفرما  یینداد ادامه حرفمو بزنم و با خوشرو مهلت
 ... 

 .زدم و نشستم یکیکوچ  لبخند

و ... اتاق  یشمخصوص یداد که منش یحدرباره کارم توض یکم ینکهبعد ا 
 . کارمم نشونم داد

 . اتاقک نسبتا بزرگ بود یه

 .بهش زدم و گفتم : ممنون لبخندی

 . جنتلمنانه چند تا سفارش کرد و رفت یلیتکون داد و خ سری

 .به بدنم دادم ینشستم و کش و قوس یمصندل روی

 . خانوم نسبتا مسن وارد شد یهاتاقم زده شد و  در 

 ! ترجمه بهم داد یچند تا برگه برا یهباهام رفتار کرد و  ییخوشرو با

 !خوشرو و مهربون بودن یلیاش خکارمند  واقعا

 . بود یکارشم واقعا عال  محل
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .بود ینشونکه برسامم ب  یدادمبه چند نفر م یدچند تا برگه بود که با یه 

 !یهاتاق کارش چجور ینمداشتم بب دوست

 .از همه رفتم سمت اتاق برسام اول

 .ییدگفت : بفرما  یراییرسا و گ یاتاقشو زدم که با صدا در 

 .یلرزونددل ادمو مصداشم  لعنتی

بهم انداخت و باز ابروهاشو توهم  ینگاه  یتورشرفتم تو که از پشت مان اروم
 .گره داد

 . از واکنشش منم اخم کردم و چند تا برگه دادم دستش وارفته

 ...  بدم به شما یناروگفته ا  یسنگاهم کرد که گفتم : رئ سوالی

دتاشونو داد دستم و نوشتن چن یزیتکون داد و بعد چندتا امضا و چ سری
 .خودش نگه داشت یشچندتاشونو پ

 .بهم یدمو درومحکم کوب یروناز اتاقش رفتم ب یتحرص و عصبان با

 ؟ یگیرهم یدهکه منو ناد  یچ  یعنی

 .گره ابروهامو شل تر کردم  یکمکردم ارامش خودمو حفظ کنم و   سعی

 .و درشو زدم یسمت اتاق بعد رفتم

 .ییدبفرما+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

برگه کف اتاقش  یکه کل  یا یافهمرد جوون خوش ق یدندداخل و با  رفتم 
 .ابروهام رفت باال یکردبود و کالفه بهشون نگاه م یختهر

لبخند درشت گفت : شما  یهزد و با  یمن حس کردم چشماش برق  یدند اب
 ؟ یدیجد یمنش

 ؟ یخواینبله ... امممم کمک نم+ 

 یناست یهوییو  که از خدا خواسته باشه خوشحال شد و اومد سمتم  انگار 
جمع  یناروهم یابده ب یرتگفت : خداخ  یمانتومو گرفت و با لحن بامزه ا

 .شدن یپات  یقاط  یختنرهمشون از پوشه ها  یمکن

گزاشتم و   یز م یبعد خندم گرفت و برگه هامو رو یول یدمترس یکم اولش
 .کمکش کردم که برگه هاشو جمع کنه

 ؟ یهاسمت چ یاست گفت : ر   یکردکه برگه هارو جمع م  همینطور 

 ... ماشاّلل یشدزودم پسرخاله م چه

 ... یکلورانس  ینااو+ 

 ؟ یتعجب گفت : دورگه ا با

 . اره -

 . ینعمت  ید، ام یدمزد و گفت : اها ... منم ام لبخندی

 .زدم و گفتم: خوشبختم یک لبخند کوچ یه

 .ینطورمنم هم+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خورد به سر هردوتامون  یهوییکه   یمجمع کردن برگه ها بود مشغول 
 .یگههمد

 .ینرو زم یمعقب و افتاد یمپرت شد هردومون

 .و سرشو گرفته بود دنیکرد به خند  شروع

 ! خندش خندم گرفته بود از 

 .و سرمو ماساژ دادم یدمخند منم

 .بود یوتیبانمک و ک پسر 

 .نتونستم خودمو کنترل کنم یگهاوج گرفت و منم د یشتر ب خندش

 .نهخنده دار شده بود اون صح واقعا

اخم وحشتناک  یهشد با  یدادر باز شد و قامت برسام تو چهارچوب در پ یهو
 .یدگنده که خنده رو لبم ماس  و

همون با خنده گفت : برادر  یبود برا یداهنوزم آثار خنده تو صورتش پ امید
 در نداره ؟ ینجامن مگه ا

 ینکهمثل ا یگفت : در زدم ول  یدخشک به ام یلیبه من زد و خ پوزخندی
 ... یدیننشن

 .هم رفته رفته محو شد یدام خنده

 .یکردبهم نگاه م یشیات یلیبرسام قرمز شده بود و خ چشمای
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !  گور خودمو کندم  یکردمم حس 

 ... بودم یدهترس یچرا ول نمیدونم

 ! یومدهبه مذاقش خوش ن یادز یتتو اون موقع یدمن و ام یدنکنم د  فکر 

 یناروگفتن که ا  یسهش و گفتم : رئو دادم ب یدام یو برگه ها یدمگز   لبمو
 .ینامضا کن

 .و بدتر کرد یتکه وضع  یدبه روم پاش یلبخند

 ؟ ینجااومده بود ا یواقعا برسام براچ  اما

 ینارواومده باشه دو سه تا برگه گرفت سمتم و گفت : ا یادش یزیچ یه انگار 
 .یهنعمت یاتاقم ... مال اقا یاورد یاشتباه 

 .کرد  یدبه ام یه رو لبش داشت اشاره اک  یبعد با پوزخند محو و

 !  بگذرونه یر به خ خدا

 ! خورد یشهبا َده َمن عسل هم نم یبینمکه من دارم م  یو اخم یافهق این

 _کلیدانا#

 یخونسرد یکردم یکه سع  یرا برداشت و درحال یلتلرزان ژ یدست ها با
 .بلند شده اش را زد یها یشخود را حفظ کند ، ر

 ! برم ... باالخرهجهنم  یناز ا یتونم: باالخره م یکردزمه ملب با خود زم زیر 

 .بود را از خود دور کند یناکه درمورد او  یبد یتمام افکارها یکردم سعی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

به  یخواستم یموریت یها یگارداز باد یکیافتاد که  یلحظه ا یاد ناگهان 
 .کند  یدرازدست ینااو

 ! تر  قیکشدارتر و عم  یشتر شد و نفس ها یددستش شد لرزش

شانس ... خودتو کنترل کن ، اگه  ینبا خود غر زد : لعنت به ا عصبی
 یگههفته د یه یدبا یتوالت و بشکون  ینهقبل ا یهم مثل دفعه ها یندفعها

باش  ی،ارومبخور یوکوفت  یاون ارامش بخشا ید! باز با یش یهم بستر 
 ... یلعنت 

 .را محکم بست یشرا مشت کرد و چشم ها دستش

 .بود یشاناز کف به رو یرد یشاه یشر هنوز 

 یکنمرا چنگ زد و گفت : تمومش کن ، تمومش کن ... خواهش م موهایش
 .جهنم دره خالص شم ینهمه تحمل کردن و خراب نکن ! بزار از ا ینا

وقت  یلیکه خ  یبه معشوقه اش فکر نکند ! معشوقه ا توانستینم اما
 ... یدهرا شن یشنه صدا یدهاز آن د یاست نه رنگ 

تا وقت  یگشتم یود فقط دنبال راه فرارکه منبع آرامشش گم شده ب  حاال
 ... برود ینابخرد و به دنبال او

هنوز هم  ینه ... ول یااصال زنده هست  یاکجاست و   دانستینم ینکها با
 ! در دل داشت یدیام

در کنارش  یخوب  یکند و زندگ   یدایشپ یتواندباالخره م ینکهفکر کردن به ا با
 .یاوردم بباشد توانسته بود تا االن دوا داشته
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و بعد اصالح کامل سر و صورتش از توالت  یدکش  یقیبار نفس عم چند 
 .آمد یروناتاقش ب

 . پوشانده بود یداتاقش را سف همه

 یشتر رنگ ب ینا یرنگ ارامش است ول یروان  یمارانب یبرا یدسف میگفتند
 ... یدادکامران را عذاب م

اش  یصندل یآمدند رو یم یشمداوا یکه برا  یناسان روانش یاز حرفا خسته
صادر  یصشاش شد تا برگه ترخ یدرمان  یزیتو یننشست و منتظر اخر 

 .شود

 ین: باالخره از ایگفتبه لب داشت و با خود م یبخش یترضا لبخند
منتظر  یواراد ینپشت ا یعاد یزندگ  یه!  یشمخالص م یکوفت   یمارستانت

 .... منه

**** 

 ینااو#

برقرار کنم مخصوصا  یرابطه خوب  ینجاا یدابودم با چند تا از کارمن هتونست
 یانشبود و قصدش فقط خندوندن اطراف یکه پسر خونگرم و مهربون   یدام
 ... بود

من هنوز مشغول کار بودم که در اتاقم به  یبود ول یساعت کار یاخرا تقریبا
 .. صدا دراومد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ش گره خورده بود سرشو اورد ابروها ینکه از صبح ب  یبا همون اخم برسام 
 ؟ ی؟ ساعتو نگاه کرد یدل بکن ینجااز ا یشاّللا یخوایداخل و گفت : نم

 .یدادرو نشون م 9به ساعت کردم که ساعت  یتعجب نگاه  با

اصال به  یوا یجمع کردم و گفتم: ا یزموم یرو یو تند تند برگه ها دستپاچه
 . ساعت نگاه نکردم

 . ظرم بودنگاهش کردم که منت زیرچشمی

 ... تو برو منتظر من نباش یخوایرو بهش گفتم : اگه م اروم

 .یریم، زود جمع کن باهم م یر تر شد و گفت : نخ اتیشی

 .کردم  یشتر باال انداختم و سرعتمو ب یا شونه

و برداشتن چندتا برگه که تو خونه کاراشو بکنم همراه  یمعطل یقهدق 5 بعد
 .ینشمت ماشس یمبرسام رفت

 . شد یسکوت سپر  یخونه توراه  کل

 .و چشمامو روهم گزاشتم یدادم به صندل یهو سخته از کار سرمو تک کالفه

:  یزدکه با خودش غر م  یدمکه زمزمه برسام و شن  یبردداشت خوابم م تقریبا
که اومده شرکت باهمه گرم گرفته و خندش به راهه ، بزار   یههنوز روز اول

 ! شو یمیمبعد با همه ص یایب هفته یهحداقل 

 ؟ یکردم یداشت حسود یعنی االن

 ! پخش نشم ینکه از خنده کف ماش  یکردمخودمو م یداشتم سع خیلی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . خوردم که دست از غر زدن برداشت تکونی 

 .یستادو پارک کرد و وا ینماش یقهدق 10بعد  تقریبا

 . گرفت و تکونم داد  بازومو

 .تو خونه بخواب یدیمبلند شو رس ینا... او ینااو+ 

 ! اصال یماومد شام ندار یادمشدم که  یادهپ ینماش از 

 ؟ یمهوا بخور یمشام ندار یر برسام ... بپر برو سر کوچه ناگت بگ یعه راست + 

تکون داد و رفت  یسر  یجد یلیجمعش کرد و خ یخندش گرفت ول یکم
 .سر کوچه

 .اسانسور و زدم و رفتم داخل دکمه

بود و با  یستادهدم در واحد برسام وا که  یژهمن یدننسور باز شد و با داسا در 
 .ابروهام رفت باال یزدخودش غر م

 .نازک کرد و روشو برگردوند یمن پشت چشم یدند با

 ... یار برو چششو درب یگهم شیطونه

 ؟ یکردم یکار چ ینجادختره نصف شب ا ینا اصال

 .فرهنگ  یب  دختره

 .باز کردم یفموک  یپتوجه بهش رفتم سمت واحدمو و ز بی

 ... دست برسامه یداکل  هوف
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . یشونیمدست زدم تو پ با 

 .یدهرو د یوونهخل و د یهبهم نگاه کرد انگار  یجور یهبرگشت  منیژه

 خونه باشن ؟ یطاهر  یاقا یدین... شما ند یانا: اح یداکراه پرس با

از کجا بدونم ...  یدمنگاهش کردم و گفتم : اول از همه که من االن رس پوکر 
 مردمم ؟ ین به پامگه م ینکهدوم ا

 .بهم رفت و بازم روشو برگردوند یغره ا چشم

بود و با اکراه به  یینکه سرش پا  ینطور در اسانسور باز شد و برسام هم یهو
گوشت   یا یخوریغ ممر  یدونستمو گفت : نم یروناومد ب یکردناگتا نگاه م

 ... یندست منه او یدتمهردوشو گرفتم تازه کل

 .و لبمو گاز گرفتم یدسه فاز از کلم پر  برق

 .به ما دوتا کرد ینگاه  یرتبا ح منیژه

 ... یژهشد به من یرهخشکش زد و خ ینجور هم برسام

 .مارو بدونن یندرصد اصال خوب نبود که رابطه ب صد

توروخدا زحمتتون  یدسام گفتم : ببخشکردم جمعش کنم و رو به بر   سعی
 .افتاده ، ممنون یفمحواسم نبوده از ک ینکهمثل ا یدممدادم ، اون کل

به هردوتاشون  یحیو ناگتارو ازش گرفتم و لبخند مل یدطرفش و کل رفتم
 .زدم



  

 
558 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینااو یاز چه قراره که گفت : نه بابا چه زحمت  یهقض یدانگار فهم برسامم 
 . کار شمارو هم راه انداختم  یگهد یسوپر  یرفتمم یدخانوم ... منم با

نه فقط خداکنه واسه  یاباور کرده  یدونمبا َشک به ما نگاه کرد ! نم منیژه
 ... برسام دردسر نشه

 .گفتم و وارد واحدم شدم  یاجازه ا با

 .کرد  یر خدا به خ هوف

 رسامب#

 یژهکه رفت تو خونش با تعجب برگشتم سمت من  اوینا

 ی؟نصف شب یکنیم یکار چ ینجاا+

 یگهد ینمتاومدم بب_

 د مگهفردا رو خدا ازت گرفته بو ینیمبب یوقت شب!اومد ینا+

 مانند سرشو برگردوند لوس

 یبرم گردون  یخوایهمه راه اومدم نکنه م ینخوب حاال ا_

 یتونهم یدرک کنم چطور یتونما نمچه وضعشه اخه واقع ینخدا ا ای
 !باشه ینطوریا

 دراوردم و در و باز کردم یبمو از تو ج کلید

 یچیوگرنه که ه یناخوبه نذاشتمش خونه او باز 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 برو تو+ 

 ورد و رفت تو خونهدرا کفشاشو

داره نگاه  یگفتچرا حسم م یدونمکردم نم  ینابه در خونه او یو نگاه  برگشتم
 یکنهم

تو اون خونه بودم و دوباره اون ارامش و تو بغلم  یخواستدلم م چقدر 
 یگرفتمم

 ی؟برسام کجا موند_

 تکون دادم و رفتم تو خونه و در بستم یاز سر کالفگ  سری

جذب قرمز  ینسبتا بلند ول یک و تون یمشک  یشلوار ل یهدراورده بود  لباساشو
 !و همون شال قرمزش که عقب تر رفته بود

 به اشپزخونه زدم اشاره

 یکنملباسامو عوض م یرمبرو بردار م یخوایم یهرچ +

  مثل خونه خودم ینجامراحت باش ا_

 !کج شد به نشونه لبخند  دهنم

 رفتم تو اتاقمو در و بستم سری

 ...بپوشم االن یبودش چ  یناو خونه اولباس خوبام ت همه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کردم که مثل ادم   یداو شلوارک پ یرپوشز یهو رو کردم و فقط  یر اتاقمو ز کل 
 باشه

 راه نرفتم که ینطوریا یا یگهجلو کس د ینااز او یر خب من به غ ولی

 که شک کنه  ینهکن بهتر از ا  ولش

 انداختم ینگاه  یه یمتند لباسامو عوض کردم و به گوش تند

 !نبود یخب خبر  یزنگ ول یحت  یا یدادبهم م یجمس یهداشتم  وستد

 ییم؟مهم نبود براش تو خونه تنها یعنی

 .هووف

 گازه  یهپا یژهمن یدمکه د  یروناتاق زدم ب از 

 یکنیم یکار چ+

 برگشت به سمتم و سر تا پامو نگاه کرد یلبخند گرم با

 یگهد یردحتما شامم نخو یاز سرکار اومد یخسته ا یکنمشام درست م_

 یاها مرس+

 تر شد ک یناز بهم نزد با

 یکنمشام که اماده شد خبرت م ینیبش یبر  یتونیم_

 تکون دادم سری
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یگهفاصله رو حفظ کنم االن د یتونمکنه بهتره تا م  یر عاقبت امشب و بخ خدا 
 !کنه  یکه بخواد جلوش نقش باز  یستن یکس

 شدم ونیرو مبل نشستم و مثال مشغول نگاه کردن به تلوز رفتم

  بود ینافکرم سمت او کل

 دادم یامو بهش پ یاوردمن طاقت

 ی؟خوب +

 بعدش جواب داد ینم ده

 یکنه؟م چیکار 

 اره خوبم چرا؟_

 ی؟شام خورد ینطوریهم+

 یکنمدارم درست م_

 کردم  یپتا یازش ناراحت بودم ول ینکها با

 یخواددلم ناگت م+

 تو خونت یدرست کن یتونیم_

 احساسه یبشر ب  ینا چقدر 

 یکه تو درستش کرده باش  یخوامم یتیوناگ+

 از دستم افتاد یهول کردم و گوش یژهمن یصدا با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 کرد  یمنگاه به من به نگاه به گوش یه مشکوک 

 اصال یگمم یچ  یدینفهم یغرق شد یتانقدر تو گوش_

 شده یزیچ+

 اورد باال دستاشو

 کپک زده بود  یرونباهم هرچند نصفشو انداختم ب یمشستم بخور میوه

 ری؟یخونم یگیریم چرا

 خراب شدن ینهم یبرا یستمخونه ن یادز+

  کنارم  نشست

گرد شده به   یخودم بردارم که دستشو گذاشت رو دستم با چشما خواستم
 دستش نگاه کردم

 یزمعز  یکنمخودم برات پوست م_

 یناآو#

 نگاهشون نکنم یپشت در و از چشم ینستمکردم نتونستم وا  هرکار 

 یلرزیدزده بود وداشت م یختمام بدنم  ید رفتار کردم ولاونجا خونسر  بااینکه

 شه؟ یپسر مجرد که چ  یهخونه  یرهم یشهنصف شب بلند م یحوق دخترِ 

کارو دارم مگه خود   یناالن برم بهش بگم گم شه بره...قطعا حق ا خوبه
 برسام نگفت زنشم!؟
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 تو خونه در و بستن رفتن 

 یکننم یکار چ ینمبب تونستمیبد شده بود که نم یلیخ حالم

 ...دختره برسام و مخ کنه و نکنه

 نه فکرشم بده وای

 به در یدمسرمو کوب عصبی

 !یرستانیدب یدخترا ینمن دارم ع یهچه رفتار ینخودم اومد ا یه یهو

انقدر  یزیچ ینهمچ یه یو شکننده شدم که برا یفحد ضع یندر ا واقعا
 اشفته شدم

 سرمو گرم کنم تا بهش فکر نکنم باید

 و شلوارک ستش یغ تنه قرمز ج یمن یهر فاصله گرفتم و رفتم تو اتاقم د از 

 !گرم شده  یلیزمستون هوا خ وسط

رفتم و مشغول  یکردماز سلنا گومز و زمزمه م یسیاهنگ انگل یهکه   همینطور 
 شدم یاشپز 

 توجه باشم یبهش ب  یکردمم یسع یول یزدقلبم هنوزم تند م ضربان

 یموتو حال و گوش یدمپر  یمس گوشبلند شدن زنگ اس ام ا یصدا با
 برداشتم

 ...برسام بود یشهنم باورم



  

 
564 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ندارم یکار  یچهولم و ه یکنهجوابشو بدم که گفتم انقدر زود فکر م خواستم 

 یامک و جوابشو دادم و مشغول پ یارمنتونستم طاقت ب یقهاز دو دق بیشتر 
 ..یمشد یباز

 رو لبم نشسته بود یقیت داشت که لبخند عملذ انقدر 

 دلم ضعف رفت یخوادگفت دلم دستپخت تورو م  ینکهخوندن ا با

 ... دختررو لعنت کنه که ینا خدا

 ی؟چ  که

 اوف

 یارم؟برات ب یخوایدادم م یامپ بهش

 .یومدن یمنتظر موندم جواب  هرچی

 یگهکه سرش گرم شد و د  یکننم یکار شد؟دارن چ یزیشور زد نکنه چ دلم
 جوابمو نداد

 یدمموهامو کش کالفه

 ...پاشو برو جلو واحدش یگهم نهشیطو

 برسام#

 یکردهارو پوست م یوهکه چقدر سخت داشت م  یکردمنگاهش م زیرچشمی
 ... 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! پوست نکنده یوهکه تاحاال م  انگار  

 که کنارمه  یژهخب با وجود من ینه ول یاداده  یامبهم پ ینااو ینمبب میخواستم
 ... 

 نه ؟ یگهد یشب بر  یخوایکه م  یگمام ... م+ 

 ... یدونمبهم کرد و گفت : نم نگاهی

 !؟ یدونمنم یچ  یعنی!  یدباال پر  ابروهام

 نه ؟ یگهد یستیممحرم ن یگهکه هنوز به همد  یدونیاکراه گفتم : م با

 !؟ یمکن  یکار داره ؟ مگه قراره چ یباال انداخت و گفت : چه ربط  یا شونه

 ... یشب بمون  یخوامو گفتم : من نم یرونادم بنفسمو د حرصی

توهم و دست از پوست کندن برداشت و گفت : چرا ما مثل  یدکش  اشواخم
رو  یگهبه زور همد ی؟ حت  یمهم بخواب یششبا پ یتونیمنم یعاد ینامزدا

 ... یبینیمم

که من تورو به چشم   یاز حرص خوردنش گفتم : چون تو قبول ندار بیخیال
 ... یبینمنامزدم نم

کم دارم   یمگه من چ  یفهممنمچاقوشو کوبوند به بشقاب و گفت :  عصبانی
 یکس  ی؟ پا یستمکه انگار در حدت ن  یکنیم یفکه انقدر منو خوار و خف

 ... یونهدرم

 ! هبهش کردم و گفتم : تو فکر کن ار  ینگاه  نیم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... یهمن اضاف یتو زندگ  یکردمم یشحال باید 

بار  یر عنوان ز یچچون من به ه یگهد یز هرچ یاکه وابستم بشه   نمیخوام
 ! یرمنم یژهبا من ینامزد

 . یادکم مونده بود اشکش درب  دیگه

 یو شالشو کم یدنداشت پوش یز از بل یشد و مانتوشو که دست کم بلند
 ... بود یرونون کل موهاش هنوز بچ یکردنم یجلوتر داد که بازم فرق 

 .یدادنظر داشتم که چقدر با حرص انجام م یر کاراشو ز  تموم

بلند گفت : من به خاطر  یبا صدا نیروبره ب یخواستلحظه که م اخرین
خونت فقط و فقط بخاطر عمه اومدم ...  یومدمعاشق چش و ابروتم ن ینکها

با  یخوامادم به عمه بگو نم ینع یتهتو زندگ یا یگهو کس د یتو اگه مرد
 ... ینیکدست به سر م یاالن دو ماهه هممونو دار ینکهنامزد کنم نه ا یژهمن

 ! نداره یگفتم : به تو ربط   یو عصب یدمکش  یپوف  کالفه

 ... و رفت یدمحکم بهم کوب درو

 ! حق با اون بود یباتقر  یدیدمکه م  یا یهزاو هر  از 

 ... بدم یصلهرو ف یهقض ینا یعتر سر  یهرچ  باید

 ! دست دست کنم یادز نمیتونم

 یامن بهش دارمو به منم داره  یهمون حس ینامطمعن بشم که او یدبا فقط
 نه ؟
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !ر بزارمش ؟تحت فشا باید 

 . یدمبه موهام کش یدست  کالفه

 ؟ یمامان چ  اما

 !؟ یدهم یتکه قبال نکرده رضا  یکاراو چ یهک  ینااو ینکها یدنفهم با

 ! کامال مطمعنم  یخوامرو م ینااو ینکها از 

 . داره یار کل قلبمو در اخت  یکنمم حس

 ! حس و بهم بده ینبهتر  یاخوردم کنه  یبه راحت  میتونه

 ! زده به تاج و تخت قلبم یهتک درواقع

 .داده بهم یامپ یدمبرداشتم که د یموگوش  سریع 

 ! رو لبم نشست یرینیو ش یقعم لبخند

 !؟ یکرددادنش بهم انقدر حالمو خوب م یامپ یداشت که حت  یدختر چ  این

 ؟ یارمبرات ب یخوایم+

 . چند بار خوندم پیامشو

دلم  یول یدبا امبودنش  یمیازش دلخور بودم بابت انقدر صم ینکها با
 .بغلش کنم یخواستم

 ! یدیلرزبا فکرشم دلم م حتی

 ... و رفتم سمت واحدش یاوردمن طاقت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینااو# 

 .که اخم دراومد  یدمبه کمرم کش دستی

 ! یکردمباز زخمامو چرب م یدبا لعنتی

 ...خسته بودم یعیبه طرز فج امروز 

 ... گاز افتاد  یرو یبه ناگتا چشمم

 ببرم براش ؟ ناگت

 . اومد که با دعوا رفت یژهمن یصدا یشپ یقهدق چند

 ... یستتنها ن یژهراحت بود که با من یالمبابت خ ینا از 

 ! یشناسمخب من همجنس خودمو خوب م یاعتماد دارم ول بهش

 ... خب یبدم ول یامبار به سرم زد که دوباره بهش پ چند

 .در واحدم اومد یفکرا بودم که صدا ینهم تو

 یکردکه قلبمو وادار م  یدمد یوچهره ا یردم سمت در و از چشمپرواز ک تقریبا
 ... تندتر بکوبه یشهاز هم

 ... کردم جمعش کنم  یرو لبم نشست که سع یقیعم لبخند

 . و در و باز کردم یدمکش  یقیتا نفس عم چند

 یصورتش بود و با نگاه کردن به واحد گفت : ناگت دار یلبخند محو رو یه
 نه ؟ یاهنوز 



  

 
569 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یدمدلبام کش اومد و خن یار اخت بی 

 ؟ یکنار در کنار رفتم و گفتم :اره برات نگه داشتم ! شام خورد  از 

 ... نه تکون داد و رفت سمت اشپزخونه یبه معن سرشو

 .به روش نشستم و به خوردنش نگاه کردم رو

 ! دو ساعت چقدر دلم براش تنگ شده بود یکی ینهم طی

 .نگاهم کرد یرهاال و خشده بودم بهش که سرشو گرفت ب خیره

 .یدمو نگاهمو ازش دزد یدملحظه خجالت کش یه

 .بلند شدم یصندل یگاز گرفتم و از رو  لبمو

منو چرب  یزخما ینا یشهم یگفتم : راست   یبردمم یدنیبراش نوش همینطور 
 ... یتونمنم یی؟ خودم تنها یکن

م ، ِکِرم رو اومده بود ینما ی: اوهوم برا اره تکون داد و گفت یبه معن سرشو
 .یامبردار برو اماده شو من االن م یخچال یاز تو

 .تکون دادم و رفتم تو اتاق سری

 .در اتاقم اومد یو منتظرش بودم که صدا یدمتخت دراز کش روی

به  یاز هنوز ن یخوب شدن ول یبالب گفت : تقر  یر تختم نشست و ز روی
 . مراقبت داره

 .یلرزیددست و پام م یول یبراچ  نمیدونم



  

 
570 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 استرس ؟ یابود  یجانه از  

 .محکم تو بالشت فرو کردم سرمو

 .دستام مشت شد یکردحس دستش که داشت زخمامو چرب م با

 .هم گزاشتم یمحکم رو چشامو

 ! بود یبحس عج یه

 ... و خواستن یدنترس بین

کاش   یگفتبهم م یحس یهنوازش ادامه داشته باشه هم  ینا یخواستمم هم
 ... زودتر تمومش کنه

 ؟ یبخواب  یخوای... خب ! االن م یناز ا ینمگفت : ا  یقهپنج دق دبع

 .یشهباز نم یگهخستم ، چشمام د یلیو گفتم : اره خ نشستم

 یناآو#

اروم برگشتم و به کمر  یومدصداش در ن یدمصبر کردم که د یقهدق چند
 یکردچونشو داشت نگاهم م یر دستشو گذاشته بود ز یدمخواب

 شده؟ یزیچ+

 نه_

 و گذاشت رو تخت یرچونشرداشت از زب دستشو

 یننگاه به زم یهو  یکردنگاه به چشمام م یه یَشک داشت ه  انگار 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

دستشو سر داد سمت دستم و شروع کرد با انگشتاش خطوط  یواش یواش 
 رو دستم یدنکش  یفرض

 مور مور شد بدنم

 داغه دستاش چقد

 .همزمان بهم گره خورد نگاهامون

 گفتم  ناخوداگاه

 داشت؟ رتیکاچ یژهمن+

 یچکاره_

 ین؟بعد دوساعت تو خونه تنها بود یچکار ه+

 کج شد از خنده  لبش

 اومده بود حالمو بپرسه_

 گفتم  باحرص

اومده حالتو بپرسه؟چقدر  ینصف شب یدار یهه،چه دختر عمه مهربون +
 یشنم یداکم پ  ییدختر عمه ها یننگرانته واقعا قدرشو بدون همچ

 یدخم کرد عقب و بلند خند سرشو

که   یوونممن بخنده من د یشحرص بخورم اقا به ر ینجاخوبه من ا بخ
 یکنمخودمو رسوا م یندارم جلو ا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدبوس یشونیموو محکم پ یقخم شد و عم یهوبگم که  یزیچ خواستم 

بهم وصل  یستهوحشتناک الکتر  یانجر  یهو  یزنهنم یگهکردم قلبم د  احساس
 شده

 یرم؟بم یوفتماطر کاراش ببه خ ین؟نمیگها یکنهکار م  یهوییانقدر  چرا

که عصابم خورد شد و   یختاز سرم فاصله داد و موهامو بهم ر یکم سرشو
 یدحس و حالم پر 

 سرمو تکون دادم اخمالو

 یاداه ولم کن بدم م+

 شد شیطون

 یاد؟بدت م یاز چ _

 یختموهامو بهم ر دوباره

 ین؟از ا_

 ولم کنن یگمم+

 یدبوس یشونیموخم شد پ دوباره

 ین؟از ا یا_

 خندم گرفته بود هم اعصابم خورد بودش هم

  یبلند ش یشهم+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

با انگشت اشارش گونمو نوازش کرد و  یکمزد و به چشمام نگاه کرد  لبخندی 
 بلند شد

 دادم به متکا یهشدمو و تک یز خ یمن 

 واحد خودت یریم+

 سمت کمد تا لوازمشو برداره گفت یرفتکه م  همینطور 

 نه_

 متم و به کنارم اشاره زدکه داشت کالفه برگشت س  برشون

 یی؟تنها یترسینم_

 پشتمو سمتش پرتاپ کردم بالشت

 یرونبرو ب یرممنخ+

 یربهت شب بخ یومدهن یخودت گفتم خب،خوب  یهبرا_

 یراره جان عمت،شب بخ+

 ینشد ا یجشبهش رو دادم نت یکمسواستفاده گر پرو  پسره

 خانوم؟ ینااو یادنکه توعم بدت م حاال

 کا که به جاش خورد به تاج تختم و داغون شدمبه مت یدمکوب  سرمو

 عنت بهتونل اه

 برسام#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یمصبحانه مفصل خورد یه ینکهبعد ا یمداشت یو معمول یعاد یلیخ صبح 
 ینهبب یومدهچون تو اتاقمم و اونم ن یدمند یناروبعدش او یگهسرکار د یماومد
 یکنمم یکار چ

  نکنم و کارمو بکنم یکردم توجه  سعی

 یکنه؟م یکار ازش چ یستن ینه خبر  یدمکه د  ظهر بود2ساعتای

 سر بزنم ازش یرمبه بهانه ناهار م یارمطاقت ب نتونستم

 یرفتم سمت اتاق منش یکردمم یکه داشتم تو ذهنم جمله بند  همینطور 

 یومدزن و مرد م یهخنده  یباز بود و صدا در 

د و نشسته بو ینامرفته بود و او یناسمت او یکمکه   یدام یدنتو با د رفتم
رگ گردنم برجسته شد و دستام  یخندیدنو م یکردنگاه م یدداشت به ام

 مشت

 یخانوم کلورانس یگذرهخوش م+

که   ینااو یدستشو گذاشت پشت صندل یعقب ول یدکش  یدنمبا د امید
 کرد  یمقشنگ جر 

 برم استخون دستاشو دونه دونه بشکنم یخواستم دلم

 ردیاوخودش نم یهبرو یابود  یدهنفهم یا اوینام

 ی؟طاهر  یهاقا ینالزم دار یزیچ_

 خم شدم یدو سمت ام یز رفتم و دستامو گذاشتم رو م جلو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یناکه انقدر به او  یوکس  ینا یخوامم یدونستمدست خودم نبود فقط م کارام 
 کرده زنده زنده دفن کنم  یک خودشو نزد

 ی؟کن  یتو فاصله تو باهاش رعا یدستتو بردار یخواینم+

 ع از چه قراره و با ترس نگاهمون کرداوضا یدتازه فهم اوینا

 اوینا

 .گل کرد  یشرگ عصب ینخدا باز ا یا

 یکار بعد با تعجب گفت : مگه چ یستادکپ کرد و صاف والحظه  یه امید
 ... یزدیمحرف م یمکردم ؟ داشت

 ؟ یزدیحرف م ی: تو حلقش داشت  یدتر غر  یعصب برسام

بازوشو گرفتم و گفتم :  سام وبلند شدم و رفتم سمت بر  یزماز پشت م سریع
 ... که ما  یکردیمنم یشر به پا نکن کار

برسام کرد که دست من دورش  یبه بازو یو تعجب نگاه  یبا خنگ  امید
 !؟ ینجاحلقه بود و گفت : چه خبره ا

گفتم : بعد همه رو برات   یرونبه سمت ب یدادمکه برسام و هل م  درحالی
 ... لحظه صبر کن یه یدببخش یکنمم یفتعر 

از دفترم و گفتم : برو تو اتاقت  یرونب یدمگنده برسامو کش  یکله یبدبخت  به
 ...  یاممنم نامحسوس م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

اول روز ،  ینهم یکرد  یعصاب من سگ  ینانگاهم کرد و گفت : او عصبی 
 ... فقط بگو

 یزدمتو حرفش و گفتم : داشتم با همکارم حرف م یدمتر از خودش پر  عصبی
 !؟ یکردمشرع منکنه خالف 

 ... اتاقم یادور و بر نگاه کرد و اروم گفت : زود ب به

 .یروننفسمو دادم ب کالفه

 ... یدانگار من و ام یکردرفتار م جوری

 !؟ یکنهم یکاراتروخدا اخه چ ببین

 .رفتم سمت اتاقش و اول در زدم و بعد رفتم داخل ینسنگ یقدما با

هرجا  یر بگ یادمه د گفتم : اول از هو پوزخن یهو که پشت سرم بستم با کنا در 
 ... یدر بزن  یریم

 .پرت شد عقب یشبلند شد که صندل یشصندل یاز رو عصبی

 یگفت : چه غلط   یتو با حرص و عصبان یوار گرفت و چسبوندم به د  بازومو
 تو اتاق ؟ یکردینم

انگار  یکنیرفتار م ی: چرا جور یدمتشر دستاشو پس زدم و تو صورتش غر  با
 ...  رو یگههمد یمداشت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

لبم گرفت و محکم فشار  یادامه حرفمو بزنم و انگشت اشارشو جلو شتنزا 
از چشم  یدید یهرچ  یگهحرفشم نزن که د یگفت : حت   یداد و حرص
 ... یدیخودت د

که تو پاسگاه همو   یبار یناز اول یر برسام و به غ یرو ینوقت بود ا خیلی
 . بودم یده، ند یدیمد

 یوقت و ب  یکه ه   یمن یکارهچ و گفتم: اصال تو ینشام زدم تخت سدست با
و حرف زدن با همکارام و اصال  یدن؟ طرز لباس پوش یدیم یر وقت به من گ

 ... داره که من یبدونم به تو چه ربط  یخوامم

 .بستش نگاه کردم یتو دهنم موند و شوک زده به چشما حرف

 ! و قلبم نزد دیستالحظه حس کردم نفسم وا یک و  یختر دلم

داشتم هلش دادم عقب که ولم کرد و با چشماش به که   یتمام زور با
 .چشمام زل زد

 .دور کمرم یگشدستش پشت گردنم بود و دست د یه

 . خورد بشم یخوامشکسته بشم ! نم نمیخوام

 .تو گلوم نشست یبیعج بغض

شدم بهش که با تعجب خواست لب باز کنه که با  یرهنمناک خ یچشما با
! تو هنوز  یر احساسات منو تحت شعاع نگ لرزون گفتم : نکن ... انقدر  یصدا
 ! نده ی... منو باز یستخودت با نامزدت مشخص ن یفتکل
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .ینمو نتونستم واکنششو بب یینانداختم پا سرمو 

چونم و  یر رد زکه کمرمو گرفت و دستشو ب  یرونب یاماز بغلش ب میخواستم
 .سرمو گرفت باال

 .یادکه اشکم درن  یکردمم سعیمو

 ... بگه کاش

 ! بهم داره یحس یهبگه که  کاش

لباش خارج  ینبودم که از ب یزیچ یا یحرف  یهو منتظر  یزدتند تند م قلبم
 .شه

شده بود اروم لب  یرهصورتم خ یکه همش به اجزا  یمکث طوالن  یه بعد
 ... هم نداشتم یا یگهد یز زدم : انتظار چ

که   یزیهرچلبخند تلخ گفتم :  یهگرفتم باال و تو چشماش زل زدم و با   سرمو
راحت  ینجوری، ا یومدمفراموش کن ... اصال فکر کن من تو اتاقت ن یدیشن
 ... یمتر 

 .یشدم یکهت یکهکه داشت ت  یومدشکستن قلبم م ی. صدا یدلرز چونم

که مچ دستمو گرفت و برم   یرونو خواستم از اتاق برم ب یدمکش  یقیعم نفس
 .گردوندن

 یمقنعه بوسه ا یم و از روتعجب نگاهش کردم که سرشو برد سمت سر  با
...  یکلورانس  ینازد و لب زد : دوستت دارم ... دوستت دارم سرکار خانوم او
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و ... فقط توهم بگو ، بگمن  یدننفس کش یلدل یوقته که شد یلیدرواقع خ 
 همفقط بگو که تو یستمهم ن یک ، هرچقدر کوچ یبه من دار یحس یهکه 
 !نسبت من یستین یلم یب 

رو هک کردمش تو  یومدم یرونلباش ب ینکه از ب  ییمه هاکل  ینتک ا تک 
 .قلبم

بم و  یاون صدا یمردن و داشتم برا ییجون و دل گوش دادمش ! توانا با
 ... تمردونه انقدر قشنگ نسبت به احساسش بهم گف

 یلرزون  یگونش زدم و با صدا  یرو یو بوسه ا یستادمنوک انگشتام وا روی
 یلی، درواقع توهم خ یبرسام طاهر  یآقا گفتم : منم دوستت دارم جناب

 ! ینانفس او یوجود داشتن من ... شد یلدل یوقته شد

 .چکیدیگونم م  یشوقم از رو یو اشکا یداغوشم کش تو

روش  یو همه برگه ها و پوشه ها یز عقب رفتم که محکم خوردم به م عقب
 یطنتو با خنده و ش یشونیمچسبوند به پ یشونیشو..پینزم یرو یختر

 ... یمشرکت یکه تو  یفگفت : ح

و با لبخند گفتم : باز رو دادم بهت پررو  یدمخط خندش کش یرو دستمو
 ... یاشد

همه برگه هارو پخش  یمو جمع کن تیخرابکار یاو گفت : فعال ب یدخند بلند
 یو پال کرد

 _کلیدانا#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

صبر و تحمل امروز وقتش بود تا دکتر  یبود بعد از کل یدهوقتش رس بالخره 
 کنه  یشو برس ینهدوباره معا

 و مرتب بودش یز صبح تمام اتاق و مرتب کرده بود و خودشم کامال تم از 

 نکنن یصشبهونه دستشون بده تا ترخ یخواستنم دلش

دخترک قشنگش را  یگر بار د یک داشت،کاش  یجانو ه یزدتند م بشقل
 ...ینرو زم یذاشتراحت سرش را م یالاونوقت بود که با خ یدیدم

 و اروم نشسته بود رو تخت و منتظر بود ساکت

 در باز شد و پرستار به همراه دکتر وارد شد ینکها تا

و  یبینننم یاروباز یاون وحش یگهمدته عادت کرده بودن که د یه یجورایی
 یننکامران ساکت و اروم و بب

 یادز یبا سانسور ها یدونستندم یمارستانتمام ت یناروعشقش به او داستان
 یخوردندشون افسوس حال و عشقمو مالبته و هم

 ینت؟معا یبرا یپسرجون اماده ا ی:چطورپرستار

 تکون داد سری

 سر اصل مطلب یمبر  :خب خبدکتر 

 اومد یرونکرد و کامران تو همشون موفق ب  یجسمان  ینهمعا یسر  یه

 کامران جان؟  یندار یخبر  ینا:از اودکتر 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 باد کرد شونیشیپ یعصب یاسم دخترکش قلبش تند زد و رگا یدنشن با 

 تا خودش را کنترل کنه یدکش  یقنفس عم چندتا

 نظرگرفته بود یر را ز یشتمام حالت ها دکتر 

  :خبر ندارمکامران

 تکون داد یسر  دکتر 

 یخوردندسر و صورتش سر م یدرشت عرق بر رو یها دانه

 و نگاه کامران به حرکات خودکار بود ینوشتم ییها یز رو کاغذ چ دکتر 

 ه روش گرفته شدکاغذ رو ب  برگه

  بالخره یشد یصکامران جان ترخ  یگمم یک :بهت تبر دکتر 

نش کش اومدند با دست لرزون برگه مشخصاتش و گرد از مدت ها لبا بعد
  کرد  یصشبه مهر ترخ ینگاه 

 کرد از دکتر و پرستار  تشکری

 یتونستبالخره م یزشعز  ینایهدنبال دخترکش بگردد،او یتونستم بالخره
 یکردم یداشپ

** 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

داد بعد  یکرد ساک در دستانش را تکان   یلشلوغ اردب یها یابانبه خ نگاهی 
خارج شده  یمارستاناز ت ییها یو مسخره باز یشام کار هاهفته انج یک از 
  بود

داشت نه  یشروع کند او نه پول یداز کجا با یدانستکه نم  یدیدم االن
 دنبال دخترکش بگردد؟ یدکجا با  یدانستم

 ینهم در هم یدرفته بود و شا یگهکشور د  یک به  یدماالمان بود چه ش اگر 
فکر بود که  ینفکر کند چون با هم یخواستنم یبود به احتمال بعد یکینزد

 جنون گرفته بود و در ان زندان خانه حبس شده بود

 تا ان فکر را از سرش دور کند یدکش  یقیرو مشت کرد و نفس عم دستانش

 !یکرد؟وع مو از کجا شر  یکردچه م یدحاال با خب

 ینااو#

 یشتر ب یلیاالن خ یگذروندمم و معمر  یروز ها ینبود که بهتر  یهفته ا یک 
 یکردمو باهاش صحبت م یشناختمخدارو م

بودمش اشک هاشو  یدهگرفته بودم بارها سر سجاده د  یاداز برسام  یجورایی
 و گوش کرده بودم یزدکه با خدا م  ییو حرفا

 رامش بخش بوددر اون حالت فوق العاده ا دیدنش

چطور  یگرفتانقدر اون ارامش م یکه منم امتحانش کنم وقت   یخواستم دلم
 یرم؟من نگ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

هنور  یبدونه وقت  یخواستنگفته بودم دلم نم یزیبه برسام چ ولی 
 دارم  یخودم چه حس و حال یدونستمنم

مهر گذاشتم جلومو شروع کردم به  یهاول که باهاش حرف زدم فقط  بار 
چطور قلب  ینکهاقاست و اگفتم که چقدر خوبه چقدر   صحبت... از برسام

 که درش رو به همه بسته بود و باز کرده بود و از ان خودش کرده بود  یمن

مدت که بهم ابراز عشق کرده بود انقدر رفتارش فرق  ینبودم تو ا خوشحال
 کنم  یسشمقا یبا برسام قبل یتونستمکرده بود که نم

همون برسام سرد و خشک  یشدم یمبودبود و تنها ن یشمونپ یکس  هروقت
و  یطونپسر ش ینیبب یشوخوده واقع یتونستیتازه م یشدیمتنها م یوقت  یول

 مهربونم

شکست بخورم و قلبم بشکنه  یخواستخدا خواستم کمکم کنه دلم نم از 
دوست داشتن تموم شه  ینا یترسیدمم یهرچقدرم برسام دوستم داشت ول

ترسم دست خودم  ینو ا رسیدمیت.واقعا ممخالفت خانوادش.. یاروز ... یه
 ...بودم یدهد یترسناک  یلیخ یزهاینبود من چ

تو  یوقت  یکردبشه خودشم درک م یکمنزد یلیخ یدادمبرسام اجازه نم به
و  یلرزدیدو بدنم م یشدحالم بد م یکردم یرو یشپ یشتر ب یکمرابطمون 
 یومداز گذشته جلو چشمم م ییصحنه ها

تا ترستو  یروانشناس و صحبت کن یشپ یبر  یدبا یدشا یگفتم برسام
 یبترس یخوایم یتا ک  یشهکه نم  ینطوریمداوا کنه ا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 بود که درمان شه؟ یزیچ ینخب...ا ولی 

 درک کنه؟ یتونهم یک   یزاروبفهمه اون چ یتونستم کی

 یخب به برسام مرخص یداشتم امروز و نرفته بودم سرکار ول یمرخص چون
  ندادن

بودم و گفته  یدهت درست کنم از برسام پرسام متفاوش یه یخواستمم امشب
 مورد عالقش فسنجونه یبود غذا

 یهخوب یلیمواقع گوگل راه حل خ ینجور ا یکه بلد نبودم ول  خودم

کردم همونطور که گفته بود مو به مو انجام بدم   یبه کار شدم و سع دست
 یلیبه خودش نگرفته بود خ یجالب یافهق یادز یختممواد و که همشو ر

 ...اول یوفتهبزارم جا ب یدبا یگ و زشت شده بود ولبدرن

شده بودم که از جنگل امازون  ییادما ینرفتم تا خودمو اماده کنم ع تاوقتی
  فرار کردن

قرار  یدخوب تو معرض د یلیکه پاهام خ  یدمپوش یغتاپ و دامن قرمز ج یه
  داده بود

وجلوشو سشوار به هزار زحمت مدل باز و بسته درست کردم  موهامو
 یدمکش

 ...یشهارا نوبت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یملو قشنگ کرده بود ر یکه چشمامو به شدت وحش  یخط چشم گربه ا یه 
  و رژ لب قرمز به همراه برق لب

 فرق کرده بودم و جذاب شده بودم خیلی

و  غذا یینچند ساعت که فسنجونش خوب جا افتاد رفتم سراغ تز  بعد
 .درست کردن ساالد

 .نمونده بود یزین برسام چتا اومد یباتقر  دیگه

 .شد یانانداختن تو در اومد و قامت برسام تو چارچوب در نما یدکل  صدای

به روش  یساالد بودم لبخند یاتکردن محتو  یز که مشغول ر  همینطور 
 . یو گفتم : سالم ، خسته نباش یدمپاش

 ؟ یسالم ... خوب  یک: علزد و گفت  یمن چشماش برق  یدند با

 .تکون دادم و مشغول شدماره  یبه معن سری

 .سمت اتاق خوابم تا لباساشو عوض کنه رفت

 .یباریداز صورتش م یخستگ  بچم

 . یدمچ یزوتند م تند

 نکرد ؟ یر د یذره

 .یومدشر شر اب م یسمت اتاق خوابم که صدا رفتم

 ! حموم پس رفته
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .نشستم و منتظرش شدم یز پشت م رفتم 

 .یروند بشلوارک از اتاق اوم یهبا  یقهدق 10 بعد

 یز بوسه زد و پشت م یهموهام  یرو ینهبش ینکهلبخند اومد سمتم و قبل ا با
 .نشست

 ! غنج رفت واسش دلم

خب  یگفتم : فسنجون برات درست کردم ول  یکردمکه براش جا م  همینطور 
 ...  نه یاخوشمزه شده  یدونمنم

 ...  و گفت : بوش که خوبه حتما مزشم خوبه یدکش  بویی

 .به خوردن یمو مشغول شد یدمخند نخودی

 . یمکه به بار اورد  یزیآبرور ینا یگفته برا  یچ  یدبه ام یدمپرس ازش

هم  یکارهاصرار کرد که ما چ یلیاخماش رفت توهم بعد گفت : خ یکم اولش
 ! یما یگهمنم گفتم نامزد همد یشیمم

 .یختنامزد و که برد دلم ر اسم

 .یه دلت عاشقشکه از ت  یهست  یکنار کس  یوقت  یهحس خوب چقدر 

 . یچیه یا یدردسر  یچه بدون

 .یترسیدمبازم از واکنش مادر برسام م ولی

 ... برم با مامانم صحبت کنم یدبرسام گفت که با یچند بار یه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

من به  یخواستم ینکهرو از سرش باز کنه و هم ا یژهمن یخوادهم م میگفت 
 .مال اون باشم یصورت رسم

 .یشدمبا فکرشم ذوق مرگ م حتی

 .که بشورمشون  ییتو ظرفشو یختمخوردن غذا ظرفارو ر بعد

 .برسام دورم حلقه شد یشستن بودم و غرق فکر که دستا درحال

 .هامو پر کرد یهپشت فرو رفتم تو اغوشش و عطر تنش ر از 

 .  یشورماو گفتم : دارم ظرف م یدمخند ومار 

لو ج یایم ینجوریا یگیو گفت : نم یدفرو کرد تو موهام و بو کش سرشو
 یخوامت؟م یشتر چشم من ... ب

 .یدمبه دندون گرفتم و اروم خند لبمو

 برام بخند یشهموهام زد و گفت : عاشق خنده هاتم ... هم یرو یاروم بوسه
! 

...  یاخوشگل شد یلیگفت : امشب خلبخند بزرگ  یهاورد جلو و با  سرشو
 .دل منم بکن خانوم خانوما ینمراعات ا

 گفتم : خوشگل بودم جناب  یطنتبا ش یکردممکه دستامو خشک   همینطور 
 !... 

م زد و گفت : بر گونه  یرو یو بوسه ا یدطرفش که بلند خند برگشتم
 . منکرش لعنت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یتپیدکه قلبش م  یی.جا نشیس یگزاشتم رو  دستمو 

 ؟ یهمورد عالقم چ یقیموس یدونیو گفتم : م ینشچسبوندم به س سرمو

 !؟ یهخونه گفت : چ یتو سمت کاناپه یکشوندکه منو م  همینطور 

 .یکوبهزدم و گفتم : ضربان قلبت که انقدر قشنگ م لبخندی

و با چند قدم بلند خودشو بهم رسوند و دستمو گرفت و  یدکش  یقیعم نفس
 .پرتم کردم تو بغلش شوکه شدم

 یمهمونطور به سمت اتاق حرکت کرد یجانبا شور و ه خیلی

 وجود اونم حس کنم یجانه میتونستم

 .رو به رو مو دوست داشتم یرینام وجودم مرد شتم با

 یه جونمو هم بخواکه اگ  ی... انقدریمونمم یشتاگه بترسم بازم پ یحت -
 .یدمشبهت م

 ! حرفارو از ته قلبم بهش گفتم ینا همه

لحظه نگفتنش  یه یبهش بگو ! حت  یناروهمه ا یگفتکه احساسم م  ییجا از 
 ... یرههم د

 ... عشقم یوونتمت : منم دگف  یبم و مردونه ا یصدا با

 .زل زدم یقچشماش عم به

 ... زنده بودنم یلشده بود تموم دل یعسل یدو تا گو اون
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! خوشرنگ بود یها یعسل ینمنشاش ا یمزندگ شیرینی 

زمان متوقف بشه و تا  یخواستمم یمبود یگهچقدر محو همد نمیدونم
 ! لحظه ادامه داشته باشه ینا یشههم

 ! یگفتم لب از عشقش بهم زیر 

 .یکردمو تصورش م یدادمغرق در لذت گوش م منم

 یخش دار و بم یش زدم که با صداهبه گون یگرفتم باال و بوسه ا  سرشو
 ... نکن دختر  یوونمگفت : د

 . خندیدم

 برسام#

 اخه؟ یرینهدختر ش ینانقدر ا چرا

 یغم و خستگ  یو هرچ  یشدم یبرام رنگ  یاتمام دن یدیدمهاشو که م خنده
 ...هوا یشددود م داشتم

 یدم؟که االن هستم رس  ینقطه ا ینکه به ا  یشدچ واقعا

 کی؟

 چطوری؟

 .یگنجیدتو تصوراتم نم یو حت  یکردمفکرشو نم یچوقتکه ه  چیزی

 یدکه دوباره خند  یدمبوس یقشوشق اروم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 اروم زمزمه کردم ناخوداگاه 

 یستدست خودت ن میدونم

 ینباش ینا نمیتونی

 وقت خندت نمیتونی

 ینباش یرینش ر اینَقدَ 

 تو چشمام یزددو دو م چشماش

 یکنهم ینمکه قلبمو داره از تو س  یهچه حس ینا خدایا

 که انقدر عاشقت شدم؟  یشدچ_

 رو لبم جا گرفت لبخندی

 سوالو دارم ینخودمم هم یدونمنم+

 زد لبخندی

 ی؟بلند ش یشهم_

 اهوم+

 بلند شدم و اونم اروم بلند شد و رفت سمت اتاق 

 ...نمونده ی... صبرینادوست دارم او یلیباال و گفت : خسرمو گرفت  
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

شدم تو چشماش و گفتم : منم دوست دارم  یرهنوازش کردم و خ شاشویر ته 
 یتونم... نم یدنترس ینا یستدست من ن ی! ول یادز یلیبرسام ... خ

 ! یزهبر  یدمتوقفش  کنم ... به مرور با

...  یترسیم یدونم! م یمزندگ یدونمزد و گفت : م یشونیمپ یرو یقیعم بوسه
 یرمفردا م ینبهت ندارم ، تو لب تر کن من هم یکار  یمنم تا خودت نخوا

 ... یش یتکه تو اذ  یاز وقت  یترسم... م ینا، تحملشو ندارم او یکنمعقدت م

 ! مردونشو تو بغلم گرفتم و کنار گوشش لب زدم: عاشقتم یها شونه

*** 

 ضربه زدم به صورتش اروم

 یهوچت شد  زیزدلمینا،عاو+

 یکردو به رو به رو نگاه م یلرزیدمو بدنش همونطور  یدیدمنو نم انگار 

 کنار صورتش گذاشتم  دستامو

 یادختر منم برسام به خودت ب یترسونیمم یدار+

 بلند داد زدم اسمشو

 کردم  یغلط  عجب

 ینااااو+

 برام نموند بلند شدم و محکم زدم تو گوشش راهی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یلینداشتم خ یچاره ا یب خودم درد گرفت ولقل یلیس ینبا ا هرچند 
 بودم یدهترس

 نزد یکه از خواب بلند شده باشه با ترس به من نگاه کرد حرف   انگار 

 یدیجوابمو نم یچ  یحالت خوبه؟باتوعم برا+

 یهگر   یر بلند زد ز یهو

دوساله خودشو تو بغلم جمع کرد و  یبچه ها یندرد تو بغلم گرفتمش ع با
 کرد  یهگر 

 ..سم..بر..س..ام ر یت..میم_

شده دستام و مشت کردم و محکم فشار  ینطوریسرش اوردن که ا ییبال چه
 دادم خدا لعنتشون کنه

 توروخدا اروم باش یگرفتمجلو خودمو م یدقربونت بشم منو ببخش من با+

 گرفتم دورش که سرما نخوره  پتورو

 یدهق کنان خودشو عقب کش هق

 انگشتم صورتشو نوازش کردم با

 ...وضعم تورو ینمعذرت بخوام با ا یده بامنم ک_

 و رو لبش گذاشتم انگشتم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ی... تو منو چجوریکنمباشه؟من درکت م یمبزار باهم درستش کن یییسه+ 
 فقط بزار کمکت کنم باشه یخوایکه االن ازم معذرت م  ینااو یشناخت 

 یدمشو اروم تو بغلم کش یدمداد کنارش دراز کش یتکون  سرشو

 دن شدمغرق فکر کر  یکردمو نوازش مکه موهاش  همینطور 

 کنم؟  یروننحس و از فکرش ب یخاطره ها ینا چجوری

 حالت ها بهش دست بده؟ ینطور کمکش کنم که ازم نترسه و ا  چجوری

 !ی؟چ  یومدسرش م ییامشب اگه بال یدمترس چقدر 

 از تصورمه یشتر ب یلیعالقم خ یدمکه امشب بهم دست داد فهم  باترسی

 چشمامو بستمو  یدمبوس پیشونیشو

 ینااو#

 داشت یداشتم که ناتوان  یورمندش شده بودم احساس ادمش چقدر 

 از گوشه چشمم راه افتاد اشکام

 یاخدا ینطوریهمن ا یزندگ  چرا

 برام یوفتاداون اتفاق ها م یدبا چرا

 ستبر مردم فشردم ینهبه س سرمو

بون مرد مهر  ینتونستم از ا ی...چطوریکردمم یکار برسام و نداشتم چ اگه
 بترسم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و  ینابد یانهوحش یتمام اون صحنه ها یهوحس و حال بودم که  غرق 
 از جلوم رد شد یلمف یه ینع یلعنت  یگاردایو اون باد یموریت

 برسام رو به روم نبود یگهانگار رفتم به همون زمان و د و

باهاش  یتونمباشم نم ینطوریادامه بدم اگه بخوام ا ینطوریا یتونمنم ولی
 یناستاز ا یشتر ب یلیخ یاقتشاصال برسام ل دواج کنماز 

 ...کرد  یسخ یرهنشوفکرش قلبم درد گرفت و اشکام پ از 

 .یدمسرم د یچشمامو باز کردم که برسام و باال اروم

موهامو  یگشمبا دست د یکردسرش و منو نگاه م یر دستشو گزاشته بود ز یه
 . یپیچونددور انگشتش م

 .ش نگاه کنمبه یکشیدمخجالت م یچرا ول نمیدونم

بهم دست داد و اون واقعا حقش نبود  یها حالت روان  یوونهد ینع دیشب
 .بخواد منو تحمل کنه

 .یادبه سرم م ییچه فکرا یتروخدا اول صبح  ینبب حاال

 ... خانوم یر زد و گفت : صبحت بخ یشونیمبه پ یا بوسه

 ت چنده ؟، ساع یر زدم و گفتم : صبح توام بخ یکیکوچ  لبخند

 .سرکار یمبر  یمحاضر ش یدکم کم با  یگهکه د  یدونیم 

 .تکون دادم و بلند شدم سرمو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یستمالفه دورم ن یدملحظه به خودم اومدم د یه 

 .که خنده برسام بلند شد  یدممالفه رو دورم کش سریع

 .یدخند یشتر بهش رفتم که ب یو چشم غره ا برگشتم

رو دوشم و مالفه رو انداختم رفتم سمت کشوم و لباس برداشتم و  اول
 .یدملباسامو پوش

 .سرکار یمو اماده شدن رفت یمهصبحونه نصف و ن یهخوردن  بعد

**** 

و  ی... نامزد ینها یهاتاقم و گفت : پس قض یکاناپه تو  یلم داد رو امید
 !اره ؟ یگهد یگینم

 یگهد یناکار و ا  یطبدونه اخه مح یکس  خواستیمیو گفتم : نم یدمخند اروم
 ... 

 !من دهن لقم ؟ یعنید و گفت : کر   یز ر چشاشو

 ... یدگفتم : شا  یارمحرصشو درب یخواستمکه م  یلحن با

 . یث؟ دختره خب یگهد ینجوریاستعه ا -

 ؟ یهمش دفتر من پالس یندار یکار  یچتو ه یاناو گفتم : اح خندیدم

من اومده بودم برم دفتر  یکاناپه بلند شد و گفت : اوه راست   یاز رو یهو
 ...  یسرئ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .االن سرش خلوته یستتو اتاقش ن یسک  - 

 .تکون داد و رفت سری

 .بودم در اتاقم به صدا دراومد یر و تکث یپکه مشغول تا  یقهدق 10بعد  تقریبا

لبخند گنده هم به لب  یهشد که  یانچارچوب در نما یبرسام تو قامت
 .اشتد

 .یدممنم کش اومد و به روش خند یکه زده بود لبا  یلبخند از 

 .گل کرده بود  یشو خوش اخالق یطنتش اون رگ باز 

 .کرد و اومد تو و در و قفل کرد  ینگاه  یهاتاق و  بیرون

 !تعجب گفتم : چرا قفل ؟ با

 .یادهدور و بر ز ینزد و گفت : مزاحم ا چشمکی

 . یگهو م یدام میدونستم

 . که صورتش کنار صورتم بود  یو خم شد جور یمکنار صندل  اومد

 ؟ یکنیم یکار چ یو گفت : دارو نگاه کرد  یتور مان تو

بشن  یراستاریو یدبرگه داده که با یشرکت( کل یر )مد ییبابا ی! آقا یپتا+ 
 .سرم یختهکار ر  یبشن ، کل یپو تا

 .مالیدیبچه گربه گونشو به گونم م یهچسبوند به سرم و مثل  سرشو

 .یکردم یخمس یخس یشاشر ته
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یشاتته ر یگفتم : آ   میر ازش فاصله بگ یخواستمکه م  یو درحال خندیدم 
 .یغیهت یغ ت یلیخ

 .چشماش شدم یبه تپش افتاده بود و غرق عسل قلبم

 !؟بزنمشون؟ یدوست ندار یغیت یغ لب اروم گفت : ت زیر 

دوست دارم ، اصال مرد و فقط با  یلیمکردم و گفتم : چرا خ  یاخم تصنع یه
 .دوست دارم یغیاشت یغ ت

عاشق  یشچار الخ ته ر ینا یبرافقط  یعنیو گفت :  یدابروش باال پر  یه
 !؟ یمن

، عاشق اخالقتم ، عاشق  یاتم! من عاشق مهربون یوونهو گفتم : نه د خندیدم
 ! ی! همه چ  یتمشق همه چ، عا یشیم یرتیو غ یکنیکه اخم م  ییموقتا

 یستم... من عاشقت ن یدونیرو گونم نشوند و گفت : م یکوتاه و اروم  بوسه
حرکاتت ، رفتارت ، حرف زدنت ،  یوونه! دیوونتمددوستم ندارم ، من  ی، حت 

 !  ی! همه چ  یزتهمه چ

اخرشو مثل خودم  یگفتمکه هروقت جمله عاشقانه بهش م  یگرفتم خندم
 .یدادم یلمتحو

 ... یناخونه مامانم ا یرمانگشتش گونمو ناز کرد و گفت : امشب م با

 ؟ یریم یچ  یتکون دادم و گفتم : خب ؟ برا سری

 .یای! توهم م یرمنم ییمن تنها+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !درباره من به مامانش بگه ؟ یخوادم یعنی؟  یاممن باهاش ب یچ  برای 

 ؟ یمامانش قبول نکنه چ  اگه

 !؟ یچ  یستدختر مناسب تو ن ینبگه ا اگه

 ... االن دلشوره گرفته بودم ینهم از 

 !؟ یچ  یتعجب و استرس گفتم : من برا با

از  یش که حس کردم تو منبعبلندم کرد و منو گرفت بغل یصندل یرو از 
 .ارامش فرو رفتم

چند ساعت دلم براش تنگ  ینچقدر تو ا یدمتازه فهم یدمکه بو کش  عطرشو
 .شده بود

امو دورش حلقه کردم که کنار گوشم لب زد : چرا انقدر استرس دست منم
!  یخوامدختر و م ین.. بگم من اببرمت اونجا . یخوامنفسم ؟! م یدار
باشه که  یخانوم خونم باشه ! مادر بچه هام باشه ! کس دختر  ینا یخوامم

از تنم بره  یمهمه خستگ ینجوریا یامهروقت خسته و کوفته از سرکار م
 .بیرون

 .زد یشونیمپ یرو یقیبند حرفش بوسه عم پشت

 ! که بهم زده بود همه وجودم پر شده بود از حس خوب  ییحرفا از 

حس و  ینرد شدم و اونم همم ینکه عاشق ا  یکردملحظه خداروشکر م هر 
 ... بهم داره
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

چه تو زمان حال  یشدمکه فارغ از همه مشکالتم م  یدادبهم ارامش م انقدر  
 ...بود یدهبرامون د یسرنوشت چه خواب  دونمیکه نم  یندهچه در آ 

 یم؟اونجا باش یدساعت چند با+

خونه و  یمتا بر  یشهکارمون تموم م9ساعت یگه،تازهد یامشام م یگفتم برا_
 یکشهطول م یساعت  یه یماماده ش

 اها،باشه پس من کارامو انجام بدم تا زودتر تموم بشه+

 و بعدم رفت یدبوس یشونیموپ یو طوالن  یقچشمام نگاه کرد و خم شد عم به

 نگاه کردم رفتنشو

 یبوسیدمم ینطوریا یاز حس خوب وقت  یشدوجودم پر م چقدر 

 و حواسمو دادم به کار یدمکش  یقیعم نفس

 ...یداشتبرنمکه دست از سرم   یاسترس لعنت  ینا ولی

شده بود و  یانقدر که پوست لب و انگشتامو کندم همشون خون 9ساعت تا
 یسوختوحشتناک م

 منتظرمه یینداد پا یامپ برسام

 ییناطالع دادم و رفتم پا یسجمع کردم و به رئ وسایلمو

 که نشستم مشخص بود برسامم استرس داره  ینماش تو

 ی؟خوب _
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدمبه روش پاش یلبخند 

 تو باشم خوبم کنار   یتا وقت +

 و فشار داد و با سرعت رفت سمت خونه دستمو

*.*.* 

دوش گرفتم برسامم رفته بود واحد خودش حموم  یهرفتم  یهل هلک  خیلی
 حموم داشت یهفقط  ینجاچون ا

 بپوشم یمونده بودم چ  یرونحموم اومدم ب از 

 یدونستمنم یزیتم  و چخبر نداش ینجاا یاصال از رسم و رسوما من

 !بپوشم؟ یدبا یاز کجا بدونم چ  االن

 یکردمدر کمد و باز کرده بودم و نگاه م کالفه

 و خانومانه افتاد یکرنگ ش یریکت و شلوار ش  یهبه  چشمم

 قشنگ بود یول ساده

 و موهامو خشک کردم یدمشپوش سری

موسم زدم ذره  یهدورم  یختمبرداشتم و موهامو فر درشت کردم و ر بابلیسو
 هیستبهش تا خوب وا

 یامبه نظر ب یعال باید
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و رژ گونه  یملو ر یو خاکستر  یکرم  یبترک یهخط چشم نازک و سا یه 
 ییو رژ هلو ییهلو

 خوشم اومده بود یلیخ یافمکه از ق  خودم

برداشتم خواستم بپوشم  یدمو شال سف یمشک  یمانتو جلوباز طرح خفاش یه
 برسام از تو حال اومد یکه صدا

 یزم؟عز  یاماده ا_

 زدم داد

 اتاقم یابرسام ب+

 زد یچشماش برق  یدنماومد با د وقتی

 خانوم ینااو یچقدر قشنگ شد_

 یو طوس یجذاب شده بود ست مشک  یلیزدم خودشم خ یخجول لبخند

 رفتم جلوش و دستامو دور گردنش حلقه کردم یومدبهش م چقدر 

 یرسمشما که نم یبه جذاب +

 زد و بغلم کرد لبخندی

 یشهو موهام خراب م یشم کن االن ارابرسام تروخدا ول یوا+

 و فشارم داد خندید

 زدم جیغ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 نکن یتمبرسام اذ+ 

 یدشخودشو عقب کش خندون

 یغج یغ ج یشتلباس و ارا یبودمت که بخاطر خراب  یدهند ینطوریتاحاال ا_
 یکن

 یدمرفتم بهش و رفتم لباسمو پوش یغره ا چشم

 نگران برگشتم سمت برسام یهو

 یشن؟؟ناراحت م یننبب ینطوری...من و اینخونوادت مذهب یگفت +

 یریمم ینبا ماش یمخب چون االن دار یندارم ول یمن به خانوادم کار_
 یباییاتز یوگرنه همه  یگمنم یچیبهت ه یستخونمون و مرد نامحرم ن

 خانوم؟ یناباشه او یرونب یبر  ینطوریا یمنه و حق ندار یهفقط برا

 م و سرمو تکون دادمنگاهش کرد باعشق

 یروناز اتاق ب یمپشت کمرم گزاشت رفت دستشو

 یینپا یمو رفت یدمهم پوش یموپاشنه بلند مشک کفشای

 تا خودمو اروم کنم یکشیدمم یقعم یو نفسا یفشردمتو هم م دستامو

 ینکهتا ا زدینم یحرف  یول یکردو بهم نگاه م یگشتهرچند لحظه برم برسام
 به خونشون یدیمرس

  بود یالبته ظاهرش معمول یارتمان کامال معمولاپ یه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 شد یشتر شدم تازه عمق فاجعه رو درک کردم و استرسم ب یادهکه پ  ینماش از  

خونه  یرفتمم یدختر عاد یهنبودم که االن داشتم مثل  یدختر عاد یه من
 مادر شوهرم

من نگران به سمتم اومد و بازوهامو  یدنشد با د یادهپ ینکه از ماش  برسام
 رفتگ

 یشده؟چ_

 برسام یترسمم+

 بغلش کردم و گفتم ناخوداگاه

 یادکه ازم خوششون ن  یترسماز دستت بدم م یخواددلم نم+

 خودش فشارم داد به

انقدر استرس نداشته  یزمعز  یشنمن عاشقت شدم اونام عاشقت م یوقت _
 پر از اعتماد به نفس قبال نایباش خونسرد باش بشو همون او

 یامکردم به خودم ب  یتم و سعازش فاصله گرف اروم

 دختر جوون اومد یه یفشرد و زنگ و زد صدا دستمو

 باال ییدبفرما یخان داداش صفا اورد یبه خوش اومد_

  نکن دختر در و باز کن یبلبل زبون +
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ر داره از زدم خواهرش باشه گفته بود باهاش صحبت کرده و بارانا خب حدس 
 من و برسام یهقض

با نگاهش دعوت به  یکردم یم همش به من بود و سعاسانسور نگاه برسا تو
 اروم بودنم کنه

اسپرت زده بود  یپت یهدختر جوون و خوشگل که  یهاسانسور که باز شد  در 
 بود یستادهجلو واحد وا

 یاداداش دن ینجذاب تر  یمعرفت ول یسالم به ب _

 خوشگلم یول یطونسالم به خواهر ش+

اومد رو لبم چقدر  یکیش لبخند کوچتو بغل یدرفت تو و بارانا پر  برسام
 خانواده داشتن خوبه

کردن بارانا با ذوق اومد   یرفع دلتنگ  ینکهدراوردم و رفتم تو بعد از ا کفشامو
 طرفمو و بغلم کرد

 داداشزن  یاینداداشم حرف نداره چقدر بهم م یقهماشاّلل سل_

در  دختر مهربون و خوبه و منم ینجمله حس کردم که چقدر ا یه باهمین
 اغوشش گرفتم

دوباره  یکردخانوم نسبتا سن باال که با تعجب به من نگاه م یه یدنبا د ولی
 قلبم شروع به تپش کرد

 .کف دستم عرق کرده بود  یادیاسترس ز از 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

دستشو پشت کمرم گذاشت و به جلو هلم داد که رفته رفته به  برسام 
 .تعجب مادرش اضافه شد

 .یکردبرسام نگاه م دست یر به مس یزده ا یرتنگاه ح با

 !چه خبره مادر ؟ ینجا: برسام ... ا یدتعجب پرس با

مامان  ینبش یالبش داشت گفت : ب یکه رو  یکیلبخند کوچ یهبا  برسام
 . یکنمم یفجان برات تعر 

منو برسامو نگاه  یرفت طرف اشپزخونه و مادرش با نگاه کنجکاوانه ا بارانا
 .یکردمم

 ! میشدداشتم اب م یرشنگاه خ زیر 

 !؟ یبگه نه چ  اگه

 !؟ یمکن  یکار چ یدبا بعد

 .یشدمادر برسام و خود برسام رد و بدل م یناسترس نگاهم ب با

 ! مادر ؟ یخودت اوردبا  یهدختر ک ینو مادر برسام گفت : ا یمسه نشست هر 

پسرم کمرشو  یستن یتلب با حرص ادامه داد : مگه محرم نامحرم حال زیر 
 !؟ یگیریم

 .بود هم نگران بودم خندم گرفته هم

 .یمو گفت : راستش مامان ما بهم محرم یداروم خند برسام
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که نتونستم خندم   یدکش  ینیبه گونش زد و ه یبامزه چنگ  یلیبرسام خ مادر  
 .یدمو کنترل کنم و خند

 .خندمو جمع کردم یعمادرش نشست که سر  یشونیپ یرو یبزرگ  اخم

دختر اصال از کجا  ین؟ ا ی؟ مگه تو خودت زن ندار یچ  یعنیگفت :   عصبی
 شد ؟ یداسر و کلش پ یهو

خودم و دارم مامان ...  یزندگ  یار شد و گفت : من اخت یجد یلیخ برسام
! حاال من خانوم خودمو  ینرو کنار اسم من چسبوند یژهر اسم منشماها بزو

باشه که تو  یاگه تنها زن  یحت  یخوامرو نم یژهکردم ... گفتم که من من  یداپ
 .ود دارهجهان وج

 .یرونب یاداالن از دهنم م یکردمهزار بود و حس م یقلبم رو ضربان

 . یکوبیدمم یناسترس پامو به زم با

ما  یبا آبرو ینشکلیت : مگه اون دختر چشه ؟ چرا اگف  یبرسام حرص مادر 
 پسر؟ یکنیم یباز

 .لحظه حس کردم نفسم رفت یهبه من انداخت که  یبد نگاه

 !؟ یریشبگ یمجبور یکرد  یغشنه ... چون صَشک ادامه داد : نک با

 .گلوم چنگ انداخت  یرو یبد بغض

 !؟ یکردنراجبم فکر م اینجور 

 ! دختر بدم که پسرشونو اغفال کرده ؟ یه یکردنم فکر 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .حس کنم اشک تو چشمام جمع شد یتونستمو م یسوختم چشمام 

 ...یذاشتبغضم نم یبگم ول یزیلب باز کنم و چ یخواستمم هی

و خواست جوابشو بده که اروم از  یکردهت زده به مادرش نگاه مب برسام
 .مبل بلند شدم یرو

 . تو دستم فشردم یفموک  دسته

گونم سر   یاشک از رو یبگم که بغضم شکست و قطره ها یزیچ مخواست
 .خورد

 .شده بود یرهبرسام با تعجب و اخم بهم خ مادر 

با اخم  یخوردتم سر مصور  یکه اروم رو  ییاشکا یدنبلند شد و با د برسام
 ینمامان ؟ من ا یزنیکه م  یهچه حرف ینو گفت : ا یدبه مادرش توپ یظیغل

بزارم  یشدوسش دارم ... نه منو اجبار کرده که پا پدختر و با تموم وجودم 
 ین! ا بهشکنم   یداازدواج باهاش نه جادو و جمبلم کرده که کشش پ یبرا

نه  یخوام! نم یخوامشمه لحاظ ممنه ! از ه یدختر از همه لحاظ زن زندگ 
خط قرمز  یهدور برسام و  یدبا یگهازتون بشنوم مامان ... چون اونوقت د

تجربه دارم و عمر  یسال عمر دارم ... انقدر یو خورده ا ی! من سینبکش
 ! یرمبگ یمخودم تصم یزندگ  یکردم که بخوام برا

 .دمیکر گوش م  یشدکه از دهن برسام خارج م  ییبه حرفا یرتح با

 !خواهر و مادر خودشو بزنه ؟ یدعاشق من بود که بخاطرش ق انقدری

 ! نباشه مادرته یبرسام گفتم : اروم تر برسام ... هرچ و اروم رو به  یدمگز   لب
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

دختره  ینبه برسام رفت و گفت : اصال ا یچشم غره ا یبرسام هم عصب مادر  
 یهلک؟ اهل کجاست ؟ مگه زن گرفتن ا ینهست ؟ پدر و مادرش ک یک 

 !؟ یمحضر عقدش کن یببر  یادخوشت م یکیبرسام ؟ تا از 

 ینساله ا یکو گفت : مادر من ، من  یدبه موهاش کش یکالفه دست   برسام
عالقه ساده  یه ینو پوکش خبر دارم ! ا یک ! از تمام ج یشناسمدختر و م

! من مطمعنم  یمهزندگ یمتصم ینتر  یکه گرفتم جد  یمیتصم ین... ا یستن
 ... نه دو سه روز  یخوامم یعمر زندگ  یه یختر و براد ینکه ا

 !  یگفتمنم یچیاون وسط ه یجزشت بود من مثل هو خیلی

داشتم گفتم : من ...  یدنشدر نلرز یکه سع  ییپس زدم و با صدا اشکامو
 یه یبود که تو یسپل یه. مادرم  یآلمان  - یرانیدورگه ا یه!  یمکلورانس  ینااو

 ...!  رممفوت کرد ... پد یتمامور

 !  مکث کردم یدمکه رس  ینجاا به

بوده در کنارش قاچاق مواد  یقاتل روان  یهپدرم  یگفتمم؟!  یگفتمم چی
 یتکه واقع  یعوض یهپدرم مادرمو کشت بخاطر حرف  یگفتم؟! م یکردهم

بودم  یحرفه ا یتکار جنا یهخودم  یگفتممادرم کشته شد ؟! م ینداشت و الک 
 !؟ یگفتمم یشتم ؟! چ سرم ادم ک یکه اندازه موها

تصادف فوت کرده !  یه یحرفمو برسام گفت : پدرش تاجر بوده که ط  ادامه
 ...  با پسرعموش بزرگ شده یاز بچگ  ینااو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

ابروشو باال انداخت و گفت  یتا یهاز سر تا پام انداخت و  یبرسام نگاه  مادر  
  ؟ یعنی یندار یکس و کار  یچ: ه

تصادف  ی: عموم هم همراه پدرم تو نه تکون دادم و گفتم یبه معن سرمو
دارم  یهم که مادرم تک فرزند بود و نه خاله ا یمفوت شد ... خانواده مادر

 ... ... فقط منم و پسرعموم که یینه دا

 ! اوردن کامران قلبم گرفت یادبه  با

 !زنده بود ؟ اصال

 ! براش تنگ شده بود دلم

 . ایدن ینبود که داشتمش تو ا یتنها کس و کار اون

 ... ندارم ازش یپسرعموم هم خبر + 

 یکار تو گذشته چ یفهمید! مطمعنم اگه م یمبه مادرش دروغ بگ یمبود مجبور 
 ! بخاطر انتخابش یکردپسرشم طرد م یکردم حت 

 !برسام گفت : چند سالته ؟ مادر 

- 25 

 !؟ یالتتحص+ 

 . کرده دانشگاه المان  یل، تحص یوتر کامپ  یسانسل -

 !؟ یکنیم یتنها زندگ  یعنیکرد و گفت : بهم   یداریخر  نگاه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . اره تکون دادم یبه معن سری 

پسر جان ...  یشهکرد و رو به برسام گفت : نم  یبرسام دوباره اخم مادر 
!  یدوننرو نامزد تو م یژهمن یل؟ کل فام یبد یخوایم یو چ  ییتجواب دا

 . یستکه ن  یاسم تو روشه ! الک 

 . یرونه اومد باز اشپزخون یوهابم ینیبا س بارانا

که   ینشما بود ینبهش انداخت و رو به مادرش گفت : ا ینگاه  یمن برسام
و  یدینخودتون بر  ی، وقت  یگرفتینم یممن تصم یزندگ  یبرا ینداشت
 ینده... حاال هم تا هفته آ  یکردینم ینجاشمفکر ا یدبا ینو تنم کرد یندوخت

...  یشهتموم م ما دوتا یغهمدت ص ینده! هفته آ  ینخوب فکراتونو بکن
 ! عقدش کنم یخوامچون م یکنمنم یدشتمد دوباره

 .یینبه ما دوتا انداخت که سرمو انداختم پا یزده نگاه  یرتبرسام ح مادر 

 !عقدم کنه ؟ یخواستم یجد جدی

 .خندم بلند نشه یکه صدا  یدملبمو گز  یخوشحال از 

ش که تحت فشار قرار داد ینشد ول یمادرش راض ینکهشکرت ! با ا خدایا
 .یرنمنو تو خانوادشون بپذ

 ! یسمت در خروج  یددستمو گرفت و کش برسام

 ؟ یریتعجب بهش گفتم : کجا م با
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 نه یامحضر  یانخودشونو که ب یمتصم یگهمن حرفامو بهشون زدم حاال د - 
 ... 

 کل  دانای

 پول از دوستان یمقدار کم یکردم یینکوچه ها رو باال و پا  سرگردون
 یدانستنم یول یشضرور یانجام کارها یفته بود براقرض گر  یمارستانشت
 کند؟  یکارشانچ یدبا

 ...یکردندبه سر و وضعش نگاه م همه

 و جذاب قبال نبود یافهاون کامران خوش ق دیگر 

که به شدت الغر بودند   یکه از ته کوتاه شده بودند و صورت و اندام  موهایی
وقت نگاهش به ورتش نبودند چون هر ص یهرو یگر که د  ییها یشو ته ر
که چقدر عاشق   یامددخترکش در ذهنش م یوفتادکه م  یز ر یز ر یها یغهاون ت
 ها بود یغ ت یغت ینهم

 امد یروناز دهانش ب یقعم اهی

 فرق کرده بود کجا رفته بود ان همه کالس و دب دبه کب کبه؟ چقدر 

که با دخترکش   ییسرشان امده بود بس نبود همان عذاب ها ییبال چه
 !ن؟بود یدهکش

 به اسمان افتاد نگاهش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

اش  یو بزرگ  یکه همه از مهربان   ییوجود نداشت،خدا ییکه خدا  انگار  
 کامران وجود نداشت  یبرا یکردندم یفتعر 

 را از دست داده بود یزهایشو بخاطر همان خدا بود که تمام چنظر ا از 

چون همه  یشمانده بود نه در بزرگسال یباق  یشبرا یدیام یدر کودک  نه
 ...را یشها ییدارا ینا ازش گرفته بودند مهم تر ر  یزشچ

را  ینایشتاب خورده او یرا بست و آن چشمان درشت با مژه ها چشمانش
 تصور کرد

 ...بود یدهخروار ها خاک خواب یر در قبر ز یدتصورات نبود تا االن با ینهم اگر 

 یکرد؟م یدبا یکنار پارک نشست چه کار  یصندل یهبر رو کالفه

 ی؟؟ک   یول یگرفتکمک م  یکیاز  یدبا اول

 را ماساژ داد و در فکر فرو رفت یشها شقیقه

 یکردافتاد که بااو معامله م یاز کسان  یکی یاد یهو

 ...زن یه

 یهانفر  نیوشا

داشت خودش  یکه به شدت چشمش دنبال کامران بود همه جوره سع  زنی
 ...تیخواسرا نم یگریکسه د  یناکامران که جز او  یکند ول  یک را به او نزد

 برود تهران؟ یبگه چطور یدبا یوشا؟درواقع ن یشهبرود پ یحاال چطور ولی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

تا صبح  یبردبه سر م یجوری یدگذشته بود امشب و با  شب یمهاز ن ساعت 
 ...تهران یبرا یرداتوبوس بگ یهمقدار کم پول  ینتا با هم ینالشود برود ترم

که تو قلبش   یبه خاطر عشق  یول یلرزیدکل شب از سرما م  ینکهتمام ا با
 هارا تحمل کند یسخت  ینداشت حاضر بود تمام ا

* 

 یککه   یرداتوبوس بگ یک توانست  یچارگیو ب یدوندگ  یبعد از کل بالخره
 برسه تهران یکشیدطول م یمروز و ن

و مسخره  یتو اتوبوس حالش بد شده بود از خوشحال یسر و صداها از 
 ینگونهرا کنارش داشت ا شینایاگر اوهم او یدشا یاوردندکه درم  ییها یباز

 یکردبه مردم نگاه نم یضمثل ادمان مر 

ق ینخاطر هم به نه در اتوبوس با او هم کالم نشد و انگار که  یچکسه َیشعه
 وجود ندارد ییاصال او

البته ادرس سر راست  یهانمبهم در ذهنش داشت از فر  یلیادرس خ یک 
 یکنباهاش ارتباط برقرار   یتوانستیخودش نبود از اونجا م

 کند  یدایشپرس و جو و سوال کردن توانست پ باکلی

 ینمعتاد که همشون در بد تر  یو ادماداغون پر از کثافت  یلیمحله خ یه
 یبردنحالتشون به سر م

وقت  یهکه   یایدمکان ب ینبه ا ینااو یداداجازه نم یچوقتامد ه یادش
 یوفتدن یشبرا یاتفاق 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

نگ فشار داد و منتظر جواب سمت در ز  یدنگاه رد شد و رس یکل  یجلو از  
 ...یستادوا

 ی؟کله ظهر   یههااا،ک_

 شدشو صاف کنه یدهخراش یکرد تا صدا  یسرفه ا 

 یهک  ینیدر و باز کن تا بب یاپاشو ب+

 یجلو یدهو ژول یختهبهم ر یو لباس ها یتبا عصبان یدر باز شد و مرد یهو
 در ظاهر شد

رو  یزیبخند تمسخر امدر هم رفته اش باز شد و ل یهکامران اخما  بادیدن
 لبش امد

 یکردیمخون م یزیچ دیی،گوسفنگاو  یدادیهه اقا کامران خبر م_

 به ظاهرش کرد یا اشاره

 !نکنه؟ ینکرده از جنگ برگشت  ییشده خدا یخبر _

  محمود اومدم با خانومت حرف بزنم یز کم مزه بر +

 که خبر دارم  ی؟تاجاییبا خانوم حرف بزن  یخوایرو چه حساب اونوقت م_
 کل باندتون به فنا رفته

که اگه کارمو راه   یدونیبرو زنگ بزن به خانومت م یومدهبه تو ن یشفضول+
 یکنه؟م یکارتچ یننداز

 پرت کرد و رفت داخل یشپا یجلو یتکون داد و تف  سری
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدادبه او نم یرفتار ینهمچ یقبل را داشت اجازه  یگاهجا اگر  

کامران تنها امده تا   ینکها یدنبا شن یوشاکه داشت ن  یهمون انتظار طبق
 ...راننده دنبالش فرستاد یکخوشحال قبول کرده بود و  ینتشبب

مجلل و  یار هتل بس یکخودش نبردنش و رفتند به  یخونه  یشههم مثل
 یکش

کامران را در اتاق   ینکهتا اتاق همراه اش امدند و بعد از ا یوشان بادیگاردهای
 کردندا قفل  رفتند و در ر  یرونفرستادند خودشان ب

 ییاعصابش خورد شد معلوم نبود چه نقشه ها یدکل  یدنچرخ یصدا با
 ...هرچه که بود االن مثل قبل نبود و محتاج بود یول یدهکش  یشبرا

بر صورت و  یطیغل یشبر تن داشت و ارا ییکه لباس کوتاه  یوشان یدند با
 یدکش  یدر دل هوف کالفه ا یومدبا عشوه به سمتش م

راستش فکر کردم  یرنبگ یان اومدند از ما خبر ا کامر چه عجب که اق_
 ناراحت شدم یلیبردن زندان خ یستتوروهم مثل رئ

کامران   یجلو یدستش را با طناز یدرس یشتمام شدن حرفش رو به رو تا
  دراز کرد

گذاشت و به چشمانش نگاه کرد و با   یوشادستش را در دست ن کامران
 گفت  یجانه

 کجاست؟  یدونیزندان؟م یرفت  یستمثل رئ تیی؟گفدار یخبر  ینااز او+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 صورتش برد یککرد و لبان پروتز کرده و سرخش را نزد  یا خنده 

خوش  یکماول  یهنظرت چ ی!ولینجاا یستدنبال رئ یاومد ینهپس هم_
و من و تو  یستشهمه سال...بالخره اون دختره مزاحم ن ینبعد ا یمبگذرون
 ییمتنها

 ... داد یرونو کامران نفس لرزانش را ب یدغز ل یشبازو یبر رو یوشان دست

 .را گرفت یوشامور مور شد و محکم مچ دست ن بدنش

کردن را از سر   یباز هم دلبر  یصورتش نشاند ول یرو یفیاخم ظر  نیوشا
 : شروع کرد و خودش را در بغل کامران جا کرد و در گوشش پچ زد

 ! یدممقول ،  یدمبهت م یکه بخوا  ی...  هرچ  یار منو سرحال ب تو

 . را کج کرد و عشوه گرانه چند بار پلک زد سرش

 . با خودش فکر کرد یکم  کامران

 !  یشدکه نم  ییبه چه کارها مجبور 

 . داد یروننفسش را ب کالفه

 .یشدبا او م یکیگرفتن اطالعات مجبور به نزد  یکه فقط برا  یدانستم خدا

 .ن کردبازشا یکی یکیو  یرهنشپ یاکراه دست برد سمت دکمه ها با

 .او سوق داد یبرق زد و دستش را رو یهمانند گرگ گرسنه ا یوشان چشمان

 ... نداشت از تنش سر خورد و ینبودنش چندان فرق  یاکه بودن   ینازک  لباس
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 **** 

به  یزیرا بست و نگاه چندش وار و تنفر انگ یرهنشپ یتند دکمه ها تند
 ... کرد  یوشان

ت و رو به کامران گفت : نگو تخت نشس یرو یزیچ یدنبدون پوش نیوشا
 ... یومدکه خودتم خوشت ن

خوشم  یدبا یرابطه زور یه یهزد و گفت : از چ یپوزخند صدا دار کامران
 !؟ یادب

اون  یدونمب گفت : نمل یر کامران نازک کرد و ز  یبرا یپشت چشم نیوشا
 ... نداره یاقتشم... جالبه که ل یشهداره که انقدر جذب اون م یدختره چ 

است وگرنه  یر دختره گ ینا یشکارش پ  یفکه ح  یگفتدل با خود م در 
 .نزند ییحرف ها ینهمچ یناتا درباره او یکردادبش م یحساب 

 ... نشست یشتخت گزاشت و رو یو رو به رو یدکنار اتاق را کش  صندلی

 ! ... همش یخوامم یدار ینااطالعات از او یهرچ + 

 یچرا دور انگشتانش پ یشکه موها  ینطور و هم یدکامران دراز کش  یبه رو رو
که   یدمازش خبر ندارم اما ... شن یادگفت : ز  ینازک  یبا صدا یدادو تاب م

 !  رفته مشهد

که کرده طلب بخشش   ییه بخاطر کارابر  یخوادتمسخر ادامه داد : حتما م با
 ! کنه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بهشان  یزیکه نتواند چ  یستندن یتیدر آن موقع یگر انها د یدانستم نیوشا 
 ینتوه یبشتا به رق یکرداستفاده م یهمان هم از هر فرصت  ی! برا یدبگو
 ... کند

 !؟ یگهکامران مشت شد و با اخم گفت : خب د  یها دست

،  یهچه شرکت یدونمنم یول یکنهشرکت کار م یه یداره تو ینکهاوم ... مثل ا -
دشم خو یکه داشته نابود کرده ... درواقع وقت   یاز مدارک  یاز باندارو با کل یکل

... خودشو  یینپا یدهبا خودش کش یرمبق یرفتهداشته به اعماق جهنم م
خودش ...  یبرا تهگرف  یفتخف یهلو دادن بق یداده و در ازا یسپل یلتحو

دختر کوچولوت  ینکه، مثل ا یسابگم که کامل حسابش صاف نشده با پل ینما
 ! چند ضربه شالق ناقابل خورده یه

 .شروع به لرزش کردکامران قفل شد و دستانش   فک 

 یزیچ ی؟ ادرس یازش ندار یا یگهو گفت : خبر د یدکش  یقتا نفس عم چند
 !؟

  نوچ+ 

... با  یبهم بد ینماش هی یخوامداد و گفت : ازت م یاش را به صندل تکیه
 ! مقدار پول یه

 یالو یه یخوایتو پسر ... نکنه م ییخنده و گفت : چقدر پررو یر زد ز نیوشا
 !هم بهت بدم؟
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و  یالکه و  یدار یزد و با تمسخر گفت : فکر کنم انقدر یپوزخند کامران 
 ... یشهاز اموالت کم نم یچیکه ازت بخوام ه  یا یگهو هر کوفت د ینماش

 ینااو#

 . یکردم یبا آرامش رانندگ  برسام

 !نه ؟ یاداره  یازش بپرسم هنوزم از کامران خبر  یخواستدلم م خیلی

 ! ... برسام یگمفتم : مکردم و گ  یذهنم جمله بند تو

 !به من کرد و گفت : جونم ؟ ینگاه  نیم

 !؟ یناز کامران ندار یراستش ... هنوزم خبر  -

 !؟ یچ  یاخماش توهم رفت و گفت : نه برا یکمی

بوده ...  یبانمو پشت یحام یکه دارم ! از بچگ   یهبعد از تو ، اون تنها کس -
 ... ینکهنه ؟ و ا یابدونم زندست  یخوامتنهام نزاشته ! م یچوقته

 ؟ یچ  ینکهمکث کردم که گره اخماش کور تر شد و گفت : و ا یکم

باهام خوب  یکه از بچگ   یگفتم : دلم براش تنگ شده ! درواقع تنها کس  اروم
 ! یگهوابستم بهش د یجوراییبوده و دوسم داشته اون بوده ... منم 

 . بشنوم یزیچ یخوامنم یگهگفت : د  یبم یبا صدا برسام

 . که نزده بودم  یحرف بد خب
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خب ؟ مگه بده ادم از تنها کس و  یشیناراحت م یچ  یگفتم : برا  یسرتق  با 
 !؟ یرهخبر بگ یادن ینکارش تو ا

 ... که  ینه کس یول یستو گفت : نه بد ن یدبهم توپ عصبی

 . گفت  یکرد و ال اله اال اّلل ا  سکوت

 . بگه یخوادم یحدس بزنم چ  میتونستم

 ! امران به منک  یدشد عالقه

 !مگه دست من بوده ؟ ولی

 ... یمگفتم: شام ندار  یدلخور با

 !؟ یخوریم یو گفت : چ  یدکش  یکالفه ا  پوف

 یبرا یخوامگفتم : من که شام نم  یاروم ینگاه کردم و با صدا یرونب به
 . خودت گفتم

 . ینابغل و گفت : به من نگاه کن او زد

 ! م و چرخوند طرف خودشرتنکردم که دستشو آورد جلو و صو توجه

 ...  یاعتصاب غذا کن یکنیهروقت که قهر م یستقرار ن+ 

 . یستقهر نکردم گشنم ن یر نخ -

 ! قار و قور شکمم همانا یجمله همانا و بلند شدن صدا ینا گفتن

 ... یدهرو نشون م یگهد یز و گفت : شواهد چ یدکه برسام خند  یدمگز   لب
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

گرفت و با   یچنگه داشت و دوتا ساندو یچیساندو یهکه کنار   یدمخند اروم 
 .هله هوله یکل

 ؟ یهچ یاخوراک ینا -

 ! یمبخور یلمبا ف ینیمبب یلمگرفتم شب ف  یناروا+ 

**** 

برسام ...  یمردم ینجوریا یدگفتم : پسره نبا  یکردمکه اشکامو پاک م  درحالی
 ! حقش نبود

 یکنیم یهگر   یچ  یبا برابا یگفت : ا  یشدت گرفت که برسام با ناراحت  گریم
 . یستکه ن  یتواقع یلمه؟ ف یزدلمعز 

 ! دار کرد یحهبدجور احساساتمو جر یلمهف ینا لعنتی

 ؟ یمیرداون پسره م یدنوشتنش ! حاال حتما با ینبا ا یسندشتو سر نو خاک

 یگهکنان به برسام نگاه کردم و گفتم : اونا تازه عشقشونو به همد  ینف فین
 ... زود بود یلیپسره ! هنوز خ یمردر زود مانقد یدابراز کرده بودن نبا

 یب  یلمف یه یانقدر برا یدارومروار ینو گفت : ا یدرد اشکامو بوس برسام
  باشه ؟ یز ارزش نر 

 .نکنم یهکردم گر   یتکون دادم و سع سری

 محضر ؟ یادگفتم : به نظرت مامانت م  اروم

 !  یدونمگفت : نم  کالفه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

خودتو ناراحت نکن باشه ؟ اونا دوست به گونش زدم و گفتم : تو  یا بوسه 
 ... یاندارن پس حتما م

 . یدبه روم پاش لبخندی

 یناآو#

 زمزمه کردم یکردمنوازش م یشاشوکه با انگشتم ته ر  همینطور 

 خستست یلیبدنم خ یرمدوش بگ یه یرمم+

 راحت باش یزمباشه عز _

 روش نشوند یصورتش برداشت و بوسه ا یهاز رو دستمو

 ...دم و رفتم تو اتاقم و حولمو برداشتم و رفتم تو حمومجام بلند ش از 

اومده باشم  ینکهاز ا یشتر بود که تو حموم بودم ب یساعت  یمن یهکنم   فکر 
 !بشه یخوادم یو چ  یشدکه چ  یکردمم یالخودمو بشورم داشتم فکر و خ

 یسممخ یکه تموم شد حوله قرمز رنگمو دور باال تنم گره دادم و موها  کارم
 .تا کمرم بود یشنه هام رها کردم بلندشو یهرو

 برسام افتادم چرا حواسم بهش نبود یاددر و باز کنم که  خواستم

 یشونیمدست زدم تو پ با

 ...جلوش نبودم اگه ینطوریا تاحاال

 یگهد یدهتکون دادم احتماال تا االن خواب سرمو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و  یدهرو تخت دراز کش یدمکه د  یروندر و باز کردم و سرمو بردم ب اروم 
 پشتش به دره

رفتم سمت  ینپاورچ ینو پاورچ یرونو پر استرس نفسمو دادم ب خوشحال
 کشوهام که رو به رو برسام بود

 یدیدمنم یچیمه یکیسامو دراوردم حاال تو اون تارکشورو باز کردم و لبا  اروم
 هست یبه چ  یچ  ینمتو چشمام تا بب یاوردمدوساعت م یه 

 یه یاطنکه گفتم احت  یارماستم حولمو در بکه برداشتم بلند شدم خو  لباسامو
 نگاهش بکنم همونطور سرمو برگردوندم و بهش نگاه کردم

 یدهخوفناک د یکم کییتار ینکه تو ا  یعسل یدو جفت گو یدنبا د یهو
 گفتم  یعقب که پشتم خورد به کمد و اخ  یدمو پر  یدمکش  یبلند ینه یشدم

 یقتاحق یدمترس یکمنشون نداد  یعکس العمل یچبرسام ه ولی

 ...ترسناک یزایرفت سمت چ فکرم

  لرزون رفتم سمت تخت یقدم ها با

 برسام؟ یداریب+

 رو صورتم یچرخیدذرم تکون نخورد فقط چشماش م یه حتی

 خم شدم روش و زل زدم به چشماش یکم

 ی؟خودت  یترسونیمام یدار+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

پرتم کرد رو تخت که لباسام پرت شد رو  یعسر  یلیبازومو گرفت و خ یهو 
 یکردمو با دهن باز داشتم نگاهش م ینمتو س یکوبید. قلبم محکم مینزم

 نه اره؟ یاودمم که خ  یبد یصتشخ یتونینم یگهد_

 یدمبود ترس یهویی یلیاخخ..اخه خ+

 یلندی ینهمونطور نگاهشو روم چرخوند و رد نگاهشو دنبال کردم و ه 
 .یدمکش

 تر گرفتشون سفت یدادم تا بلکه دستمو ازاد کنه ول یتکون  خودمو

ولم کن چت شده نصف  یگمبرسام باتواما م ییولم کن برم لباس بپوشم عا+
 یشب

و زمزمه  یدبو کش یقبه حرفم سرشو فرو کرد تو موهام و عمبدون توجه  
 کرد

 یتلعنت یهبو ینبا ا یکنهم یخودمعطر تنت از خود ب_

اروم  چشمام خم شد و یدن. سرشو بلند کرد و با دیشدکم داشت گرمم م  کم
 یدشونبوس

و  یشدمم یو غرق لذت و شاد یکردگوشم زمزمه م  یر قشنگشو ز حرفای
حواسش بهم هست و بهم ابراز  یدیدمکه م  ینو هم یکردحسم فوران م

 یشدمو از عالقش نسبت به خودم مطمعن م یکردخوشحالم م یکنهعالقه م

 ودشاجازه ب یهبلند کرد و تو چشمام نگاه کرد انگار که منتظر  صورتشو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 گفت  اروم 

دست دوباره اون حالت بهت  یکنیاگه فکر م یستدر کار ن یاجبار یچه_
 ...یم

در  یچ  یندهدر ا یدونستمنم ینکهبشنوم با ا یزاروچ ینا یخواستاالن دلم نم 
با تموم وجودم  یبرامون ول یوفتهب یچه اتفاق  یستانتظارمونه و معلوم ن

 مرد رو به رومو دوست داشتم

 خودش منظورمو متوجه شد یدمشبوس یقدم و عمسرمو بلند کر  

بود و در همه  یبرسام واقعا عال یمدگزن یشبا یناز بهتر  یکیشب شد  اون
 .حالت ها بازم حواسش بهم بود

با  یخودمو تو بغلش گم کنم ول یخواستدلم م یکشیدمازش خجالت م یکم
کنم و که نتونستم خودمو کنترل    یچیدتو دلم پ یچنان درد یک تکون کوچ یه
 یدمکش  یغیج

 بلند شد و بهم نگاه کرد یدهترس برسام

ببرمت دکتر؟پاشو حاضر شو  ی؟میخوایچت شد درد دار یناماو یشدچ_
 دکتر یمبر 

 ... بود یگهد یفراتر از دردا یزیچ یه یاز درد جمع شده بود لعنت  صورتم

 ... بعدم یساعت و نگاه کرد یستالزم به دکتر ن+

 : زده گفتم خجالت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 نگران نباش یهعاد+  

 یدبوس یشونیموخم شد و پ یزدتو چشماش موج م یو خستگ  ینگران  

 .دکتر  یمبهم بگو تا بر  یشیم یتاذ یدار یدیاگه د_

 تکون دادم و خجالت و گذاشتم کنار و اروم بهش گفتم سرمو

 دارم به ارامش اغوشت یاجاحت یبغلم کن یشهم+

سرمو  یدمتو بغلش کشو  یدرو لبش نشست و کنارم خواب یمهربون  لبخند
 .مردونش یگذاشتم رو بازو

 از گوشه چشمم افتاد یاشک  قطره

 زدم یش بوسه اپسر اقاعه. سرمو بلند کردم و رو گونه ینا چقدر 

 خستشو تو چشمام دوخت چشمای

 دوست دارم برسام یلیخ+

 رو موهام کاشت یو بوسه ا یدمبغلش کش تو

 کامل و داشتم  یلحظه احساس خوشبخت  ینا تو

 رفته بود یادمتمام اتفاقات و مشکالت گذشتمو  و

 لبم اومد و به پنجره نگاه کردم و زمزمه کردم یهرو لبخندی

 شکرت یاخدا+

* 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 برسام# 

 یشباتفاقات د یادصورتم  یهجلو یناصورت او یدنباز کردم که با د چشمامو
بود و با تمام وجودم احساس  یوصف نشدن  یشبمافتادم. ارامش د

 داشتنش یبرا مدیکر م یخوشبخت 

که چقدر   یدمفهم یشببا اتفاق د یاحساسم نسبت بهش مطمعن بودم ول از 
 یتونهکه م  یهدارم انگار تنها کس یاجعاشقشم و چقدر به بودنش کنارم احت

 ارامش و به وجودم ببخشه و حالمو خوب کنه ینطوریا

رو شونه هاش  یدممعصومش تو خواب قشنگ تر شد بود پتورو کش صورت
 سرما بخوره ترسیدمیچون م

  یشپتو و شروع کردم به نوازش کردن موها یر بردم ز دستمو

 غرق شدم تو اون صورت جذاب و قشنگش و

دست بده  یبهش احساس بد یخواددلم نم یمعقد کن یمبر یدزودتر با هرچی
 بکنه یگهد یو فکرا

 ... خودم یو فقط برا یشههم یبرا یخوامم ینارواو من

 ینااو#

 یدنچشمام و باز کردم و با د یچرخیدکه رو موهام م  یکی تاحساس دس با
 قلبم شروع کرد به تند تند زدن یعسل یاون چشما

 یزم؟حالت چطوره عز _
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 خوبم یلیخ+ 

 و لباش به خنده باز شد یدبوس گونمو

 یکنیم یوونمد یکشیخجالت م یسرختم؟وقت  یلپا ینعاشق ا یدونستیم_

 عشق تو چشماش نگاه کردم با

 داد یگاهمو با بوسه اجواب ن که

حس  ینممنون بخاطر ا یستشدن کنارت ن یدار قشنگ تر از ب یچیه_
 ارامش ینقشنگ و ا

 یمنم ازت ممنونم که انقدر خوب +

 نگاهم کرد و گفت یطونش یهو

 کمکت کنم؟  میخوای

 برسااام،نه+

 خنده گفت با

 یکشیخجالت م یاز چ  یدنتقربون اون خجالت کش_

 یبدو بدو رفتم تو حموم و در و بستم که صدا رفتم بهش و یچشم غره ا 
 کال  یگهبرسام د یهقهقهش بلند شد. شده بود 

 .دوش یر و رفتم ز یدمکش  یقیعم نفس

*** 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... یکردمرو به روم نگاه م یلیچرب و چ یچندش به ظرف غذا با 

 !؟ یهچ یگهد یندم و گفتم : ادا ینیچ ینیمب به

 . یهخوشمزه و مقو یلیکله پاچه ! خابروشو باال انداخت و گفت :   یه برسام

 ... بود اوق بزنم یک که نزد  یدمکش  بو

 ! بخورم ینو! من عمرا اگه ا یدهم ییزدم و گفتم : اه چه بو یاوق تصنع یه

 یخوری! همشو تا اخر م یمقو ینبه ا ی؟غذاچ  یعنیبا تشر گفت :  برسام
 ... ذرش هم بمونه یه یحت  یخوامنم

 یست! بوش انقدر افتضاحه معلوم ن یخورمتم : نمگف  یکردم و با لجباز  اخم
 ! یهمزش چجور

 یبلندم کرد و خودش رو یز کرد و اومد سمتم و از پشت م  یگنده ا  اخم
 .نشست یصندل

 ! شو افتادم تو بغل یدتعجب نگاهش کردم که دستمو کش با

دستش محکم گرفت و قاشق پر کله پاچه رو گرفت سمت  یهدستامو با  دوتا
 .دهنم

 .برسام ینیمحکم بردم عقب که خورد به ب وسرم

 .گرفت  ینیشورو محکم انداخت تو کاسه و چشماشو بست و محکم ب قاشق

 ! خدا بچه مردمو داغون کردم یا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . شده ر یکاچ ینمبب یداددستام و گرفته بود و اجازه نم هنوزم 

 ! ینیتب یدمد یهو؟ حواسم نبود باور کن  یشد یکار چ یدبرسام ببخش یوا -

! من  یخوش تراش و خوشگلمو داغون کرد ینیب یاخ دختر قشنگم زد+ 
 . یخوامم یهد

 ؟ یهتعجب نگاهش کردم و گفتم : د با

 یلیمنشده خ یچکار ه ینیتبرداشت که گفتم : ب ینیشب یاز رو دستشو
 ... و سالمه یحصح

 . شد یر خورد و خم ینیمب یخوامم یهمن د یر طلبکار گفت : نخ یافهق با

 !پسر ؟ ینخورده ا ییه جاسرش ب نکنه

 !: تو ... حالت خوبه برسام ؟ یدمَشک پرس با

 . نگاهش کردم یباال آورد که سوال 5عدد  یپنج تا انگشتشو به معن هر 

 ! یبخور یدحداقل پنج قاشق کله پاچه با+ 

 !مگه زوره ؟ یخوامکردم و گفتم : عه ! نم  اخمی

 .بشنوم یخوامزوره نه هم نم یلیماره خ+ 

 .یاوردمداشتم رسما باال م یگهقاشق چپوند تو دهنم که د 5 بزور 

 !بود ؟ یمزخرف  یچه غذا یگهد این

 ! که ولم کرد  یوفتادمم یهداشتم به گر  دیگه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یافتاده باشه گفت : راست  یزیچ یه یادکه انگار   یکردو جمع م یز م داشت 
عروس  یاحتما هر روز بخور یگیرمقرص برات م یهداروخونه  یرممن م
 !مخانو

قله رو  یه یتونستمکه م  یدادبهم م یبردن اسم عروس هم چنان انرژ حتی
 ! فتح کنم

نره  یادت! حتما  یهمه حالت خوب  یزد و گفت : تو تو یشونیمبه پ یا بوسه
 ! یشونبخور

 . مرد مهربون و خوب بود ینا چقدر 

 ! یکردم یقبه من تزر یشمخوب بود که خوب انقدر 

فکر کردن به نبودش  یارش شده بودم که حت و رفت یاشوابسته خوب انقدر 
... با وجودش وجود منم پر ارامش و حس  یدادروز هم ازارم م یه یبرا

 . یشدخوب م

 ینااو#

 .وع کرد به حرف زدنو شر  یروناز اشپزخونه رفت ب یشزنگ خوردن گوش با

 .فعال شد یشتر کلمه محضر رادارام ب  یدنسرش رفتم که با شن پشت

 ... محضر  یبرا ردیکهماهنگ م داشت

 ! یواقع یخدا خرذوق بودم به معنا وای

 . یدادمرفته رفته باز شد و گوش م نیشم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .حرف زدن با تلفن بود که از پشت دستامو دورش حلقه کردم درحال 

 ! کنم  یطونیش یخواستم دلم

 .یدمتا قدم بلند تر شه و اروم گونشو بوس یستادمپام ا یانگشتا رو

دوباره شروع کرد به حرف  یو مکث کرد ول یدشدست از حرف زدن ک یهو
 .زدن

 .یدمو دوباره گونشو بوس یدمخند یز ر یطنتش با

کرد دستامو از دور شونش باز کنه که خودمو   یو سع یدکش  یقیعم نفس
 .دورش حلقه کردم

 ! کنم  یتشاذ یدادم یفک  خیلی

 .یزداون همچنان داشت حرف م یفرو کردم تو موهاش ول سرمو

 .گونش کاشتم  یماچ ابدار رو یهدم و خم کر  سرمو

 .هم حرف زد و تلفن و قطع کرد یگهچند کلمه د یه سریع

 .برسام یکنیم یکار رفت تو اتاق که با تعجب گفتم : چعقب  عقب

 .خودشو انداخت رو تخت که منم چون کنارش بودم افتادم رو تخت یهو

 .خنده شونه هاشو گرفتم و گفتم : پاشو با

 .به هوا رفت یغمشروع کرد به قلقلک دادنم که ج ویییهطرفم و  برگشت

 .دلم درد گرفته بود یدخنده شد از 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یدادقلقلکم م ینطور ! هم یشدنم یول یرونخودمو بکشم ب یخواستمم هی 

 یکنهم یطونیش یادخانوم م یکنمخنده گفت : من دارم با تلفن صحبت م با
باد  یطنتش رگ شحاال یدهنشون نم یطونیاشواره ؟! به وقت وقتش ش یگهد

 ...  کرده

 .کردمیمن هنوزم داشتم از خنده غش م یاز قلقلک دادنم برداشت ول دست

درسته  ینجادارم که هم ینوا یتگفت : قابل  یرالبخند گ یهبراق و  یچشما با
 .قورتت بدم خانوم کوچولو

 باال انداختم و گفتم : من کوچولوعم؟ ابرویی

از کوچولو  یفت : نسبت به من که جوجه ابه سر تا پام کرد و گ یقیدق نگاه
 ! یهم رد کرد

و ده  یفتم : عه به من چه که تو هرکولباال انداختم و طلبکارانه گ یا شونه
 ...! یبرابر من

 ! هرکول فدات بشه خانوم کوچولو یناخه که هم+ 

 یندادن همچ یبار خداروشکر کردم برا ینصدم یکردم و بازم برا  بغلش
 ! به من یمرد

**** 

مجبور بود بعدازظهر بره شرکت قبلش  یداشت ول یساعت  یمرخص برسام
 .فت برام و گذاشت رو اوپنرفت داروخونه و قرص گر 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یگهد یبار گرفتم ! مطمعنم اگه   یبه خاطر حال ناخوشم امروز و مرخص منم 
 ... یرونب ینداختنمم یبا اردنگ  یکردمم یدرخواست مرخص

داشتم   یشدو سه ساعت پ ینتا هم داشتم من !  یمچه حال ناخوش حاال
 ! از خنده یمردمم

 .به چند تا قرص نگاه کردم یجیسمت اشپزخونه و با گ رفتم

 !بود حاال ؟ کدومشون

 . پوف

که   ین: خب ا یزدملب با خودم حرف م یر و ز یکردمرو از هم جدا م قرصا
 ینما ! ینهفکر کنم آسپر  ینم! اوم ... ا یهچ یدونمکه نم  ینم! ایهسرماخوردگ

 !بابا کدومشونه ؟ ی... ا یشناسمنم

 کل  دانای

 .نگاه کرد یششوق به منظره رو به رو با

 ! شروع به لرزش کرد دستانش

 ! یشدانقدر خوشحال نم یدادندرا به او م یااگر کل دن یحت  یکردخود فکر م با

آمدن  یرونکه درحال ب  یکردن دختر   یداپ یبود برا یدهکش  ییها یسخت  چه
 ! کند  یدایشود که بالخره بعد چند روز توانسته بود پب یاز شرکت 

 ! کرد  یدایشپ ینجاو رو کرده بود و باالخره ا یر مشهد را ز یشرکت ها تمام
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یتواندداشت که م یدام یداشتبر م یکه به سمت هر شرکت   یقدم هر  
 ! کند  یدایشپ

 که هر لحظه منتظر   یراحت و آسوده در کنار کس یالبا خ یتوانستم باالخره
 ! کند  یبود زندگ  یدنشد

بدهد که دخترکش چقدر الغرتر  یصتشخ یتوانستم همان فاصله دور هم از 
 .از قبل شده بود

هم به او سر بزند،  یهراز گاه  ینکهگرفته بود به قول ا  یوشاکه از ن  ینیماش با
 ! سوار شده بود یناراه افتاد که او اییاروم پشت سر تاکس

فکر  یبعد که در اغوشش بکشد !حت  یقهدقچند  یبرا یکردم یشمار لحظه
 .یکردها هم حالش را خوب م ینا کردن به

 .مرتب شده اش انداخت یافهبه ق ینگاه  

 ! نداشت که به خودش نرسد یلیکرده بود دل  یداکه محبوبش را پ  حاال

**** 

 _هفته_بعدیک #

 ینااو#

 یممن و برسام تموم شده بود و قرار بود فردا صبح بر  ینب یغهص امشب
 ... عقد یمحضر برا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و  یچ  یمادرش احضارش کرده بود برا ینکهشرکت مثل ا یومدبرسام ن امروز  
 ! یاننگران بودم که نکنه ن یول یدونمنم

و  یادم یشپ یکدورت   یهو صد درصد  یشهناراحت م یلیبرسام خ یانن اگه
 ..! بشه بخاطر من یشکل ینواقعا دوست ندارم ا

 یسمکه باالخره قراره زن ر   یکردمفکر م ینه اشدم و تا خونه ب یتاکس سوار 
 ! برسام بشم

 !؟ یپیوندهم یقتواقعا داره به حق یعنی

 .بلند نشه یغمج یلبمو گاز گرفتم که صدا یخوشحال از 

 .یبردفکر کردن بهش هم ضربان قلبمو باال م حتی

 ...! ازش نبود یخبر  یروز کامران هم کنارم باشه ول ینتو ا یخواستم دلم

 . یدمشک  اهی

 !هم نداشتم یهو بق یلاز دن یمخبر  یچه!  یستن یگهکه داشتم د  یمکس  تنها

 .شدم ینگرو حساب کردم و وارد پارک یتاکس کرایه

 . ینگ هم پشت سرم اومد تو پارک یکیکردم   حس

 .و پشت سرمو نگاه کردم برگشتم

سرش  یتنش بود کالهشم انداخته بود رو یهود یهبود و  یبهپسر که غر  یه
 بود یینسرش پاو 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 و کالفم کرده بود ینمصورتشو بب نمیتونستم 

 !ِخفَتم کنه ؟ یخوادکه نکنه م  یدملحظه ترس یه

 ین... اقا شما مال ا یددهنمو با ترس قورت دادم و با اخم گفتم : ببخش اب
 ؟ ینساختمون

 ینجا؟! ا ینهست یجمع کردم و گفتم : ک  یشتر نگفت که شهاتمو ب چیزی
 !؟ یندار یکار چ

که بخاطر جمع شدن   یمشک  یاون دو تا گو یدنبا دسرشو اورد باال که  اروم
 ! حس کردم قلبم دست از تپش برداشت یزداشک برق م

 خودشه؟ یشدنم باورم

 یکنم؟توهم زدم و دارم اشتباه فکر م نکنه

 یشهمن باورم نم خدایه

 چقدر دلتنگت بودم یکامران اخ اگه بدون   یزدلسالم عز _

 رد و تو اغوشش فشردمهاشو تند ک قدم

 باورم نشده بودش ز هنو

 ..یدیدمواقعا خواب م یبینم؟شایدمکه دارم خواب م  انگار 

 فاصله گرفتم و به صورتش نگاه کردم یکم ازش

 کنان گفتم  زمزمه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یخودت  یشهباورم نم+ 

 صورتم یهرو یزنمنم بر  یصورتش و باعث شد اشکا یهرو یختر اشکاش

 کردم  یهلند گربغلش کردم و بلند ب یعسر  خیلی

 یتنها کس یشههم یکامران فکر کردم برا  ینمتبب یتونمنم یگهفکر کردم د+
 یتونمنم یمن حت  یهخدا یکنارم بود و از دست دادم وا  یکه تو هر سخت 

 شکرت که حالت خوبه یاخدا یستادیفکرشو بکنم که االن جلوم وا

 یگفتمم یناروو تند تند ا یکردمم گریه

 داغون بودش یلیمده بود و مثل من حالش خاونم به وجد او نگار ا

** 

 یکردمبودم کنارش و تو داشتم بهش نگاه م نشسته

بوده االن کنارم  یمهمراه زندگ یحام یهداداش و  یهمثل  یشهکه هم  کسی
 نشسته و حالش خوبه

 منو خوشحال کنه یناز ا یشتر ب یتونهم چی

چه کارها که نکردم کردنت   یداو پ یدنرس یبرا ینااو یفکرشم بکن یتونینم_
 یبردسرت اومده باشه منو تا مرز جنون م ییبال یه ینکهفکر ا یحت 

 بهش زدم لبخندی

و  یحخوشحالم که صح یلیاحساس داشتم خ ینهم یقابگم منم دق یدبا+
 یشمیسالم پ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 دستشو گذاشت کنار صورتم  

 ...و یگنجهتو تصورتم نم یحت  یدونمکه م  یاداونقدر ز یزدلمعاشقتم عز _

 کرد  یخنده ا تک 

 که عاشقتم  ینبگم بجز ا یتونمنم یچیواقعا ه_

 لبم رفت یهحرفش لبخند از رو بااین

که من بهش   یاومد حسشو...کامران اون حس یادماومد حرفاشو... یادم
 داشتمو نداشت

 گرفته شده بود  یکمعقب بکشم حالم  خواستم

 همونطور داد زداومد تو و  یرینیو ش یدخر  یلدر باز شد و برسام با ک یهو که

 من اومدم خانوم_

که به منو و کامران افتاد همونجا سرجاش موند و خشک شده   نگاهش
 و یدیدکه م  یزیچ یکردبهمون نگاه کرد انگار باور نم

 برسام#

 یحق ندار یکردم یدمتهد یخورد بود با مامان دعوا کرده بودم ه  اعصابم
 یادمن ازش خوشم نم یکندختر ازدواج   ینباا

 یناالن ا یبود ول یمنطق  یلیشده مامان و من خ ینطوریچرا ا نمنمیدو
 بو دار شده بود یکم یهقض
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یمفردام وقت محضر دار یچکسه یا ینااو یاباهاش حرف زدم و گفتم  یکم 
 ینفکر کن یلطفا منطق  ینکهقدمتون سر چشمام و ا یاینب یندوست داشت

 ...!ر اون زن منهتمومه و از همه مهم ت یدختر کامل و همه چ  یه ینااو

 یسر راهم کل ینهم یبااون اعصاب داغون برم خونه برا یخواستنم دلم
و  یمکن  یفک  یکم ینامجرد بودنمونو با او یشب اخر  ینکردم تا ا  یدخر 

 یمخوش بگذرون

 یبهمرد غر  یهکنار   ینااو یدندر و باز کردم اعالم ورود کردم که باد خوشحال
 کال شکه شدم و حالم عوض شد

 ینجا؟بره اخ چه

 که جرعت کرده دست بزنه به زن من  یهک  این

 به سمتشون رفتم یمحکم و عصبان  یهمونجا ول کردم و باقدم ها خریدارو

  و هضم کنم یدمکه د  یزیچ نمیتونستم

 یدرو دنبال کرد و از جاش بلند شد و به سمتم چرخ ینانگاه او پسره

 ...حاال و

 ...کامران

 !ممکنه چطور 

 یندازیسرتو م ینطوریهم یهست  یکدوم خر   یگه: تو د گفت  یتعصبان با
 ! تو ؟ یایم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...ییسر تا پامو نگاه کرد و گفت : چقدر آشنا یکم 

 ینابرگشت به سمت او مشکوک

 ینجا؟چخبره ا_

که شده بود   یکه انتظارشو نداشتم ادم  یزیچ یقادق یزدگردنم نبض م  رگ
 یکنم؟م یکار چ ینجاا یپرسهزنمو و م یجونم حاال پاشده اومده خونه  یبال

پر از تمنا و  یچشما یدنکه باد  یرمبگ یقشوجلو رفتم و خواستم  یکم
 ...سرجام موندم یناخواهش او

 ینااو#

 ! واقعا خوب نبود یتموقع ینبرسام اونم تو ا اومدن

از  یتونستمملتمسم به چهره سرخ شده برسام نگاه کردم ... م یچشما با
 ! پاره کنه یکهو ت کامران  یخواستچشاش بخونم که م

 یدمم یحتوض یوو اول به کامران گفتم : همه چ یستادموا ینشونرفتم ب 
 ! یکنممهلت بده خواهش م یقهدق یهبهت 

 . نگاهم کرد و دوباره چشم چرخوند سمت برسام یتعصبان با

سمت در  یدمشگرفتم و کش  ینشدفعه برگشتم طرف برسام و از آست این
 .واحد

 یکار چ ینجاا ینا یبد یحتوض یخوای؟! نم ینااو یکنیم یکار لب گفت : چ زیر 
 !؟ یکنهم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . واحد و در و بستم یرونب رفتیم 

 ! ق رو باهم هضم کنماتفا ینهمها یتونستم! نم یدمکش  یقیعم نفس

 یبگ  یزیچ یخوایبهم زل زد و گفت : نم یشونیشپ یگره کور رو  یهبا  برسام
 ! من نرو عصاب یندارم رو یمن االن حال خوش ینا؟! او

 . کف دستم عرق کرده بود  یادیاسترس ز از 

 یدونمکامرانه ! خودمم هنوز نم  یدیو گفتم : خودت که د یروندادم ب نفسمو
 یشپ یقهدق 10 یتکجا بوده ... هم  یدونمنم ی! حت یکنهم یکار چ ینجاا
 . برسام یدونمنم یچی! منم مثل تو هنوز ه ینگ تو پارک یدمشد

 ! کالفه موهاشو چنگ زد  یگشبا دست ددستشو به کمرش زد و  یه

 یرفتژست جذابش دلم براش غش م ینا یهم برا یتاون موقع یتو حتی
! 

رو دارم بعد  یشپ یدجد یبدبخت  یه ؟!  یکنماالن من م ییهچه فکرا ینا اه
 ... یالم! بس که خوش خ یکنمفکر م یزاچ یندارم به ا

 !؟ یکن  یکار چ واییخضرب گرفت و گفت : حاال م ینزم یبا پاش رو عصبی

رو به کامران  یههمه قض یدگفتم : تو فعال برو واحدت ... من با  یدودل با
 !  بدم یحتوض
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینبا آغوش باز با ا یکنیتو فکر م ینااو یینگاهم کرد و گفت : خدا خیره 
؟! خودتو  یمزندگ یپ یرممبارکتون باشه منم م یگهو م یادمسئله کنار م

 !؟ یدینوز احساس کامران به خودت و نفهمواقعا ه یابه اون در  یزنیم

 !  سرخ رنگ نگاهم کرد یشده و چشما یدکل  یدندونا با

 .بود و بدجور داغ کرده بود یعصب خیلی

 ! یکردبه صورتم برخورد م یشعصبان یشده بود طرفم و نفسا خم

 ...  یدادمبهش م یناناطم ید! با یکردمآرومش م یداالن با من

 یهو با انگشت شصتم گونشو نوازش کردم با  گونش  یگذاشتم رو  دستمو
سال از پسش  ینهمهبرسام ! ا یامگفتم : من از پس کامران بر م  یحلبخند مل

پسرعمومه ! فقط بهم اعتماد کن ، وقت بده تا درستش  یبراومدم ، ناسالمت 
 ... کنم

 .صورتم و از نظرش گذروند یاجزا همه

کامران ،   ینا یگهبهم م یحس یه؟!  ینااو یبه چشمام گفت : تو مطمعن خیره
ببنده و نفهمه دور و برش  یز همه چ یکه چشماشو رو  یستن یکامران قبل

 ... یگذرهم یچ 

 ! یدمکش  اهی

 ! بکنه یفکر  ینداشت همچ حقم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 # 

 یآزار دهندست ! هم برا ینبهم داره و ا یدیشد یلیعالقه خ کامران
 ... خودش هم من

و پخته تر  یدهکش  یادیز یایتما سختنگاهش کردم و گفتم : ح یناناطم با
تنها رگ خواب کامران منم !  ی... ول یستن یدهم ازش بع یزاچ ینشده و ا

 ! بهش بگم یواش یواشو  یز پس فقط مهلت بده بهم تا همه چ

 ... یمما فردا محضر دار یاضطراب نگاهم کرد و گفت :ول با

 ! رفته بود یادمپاک  یاخدا وای

 .به من منتقل شد یتر ابر قواضطرابش چند بر  انگار 

 .امشب درستش کنم ینهم یکنمم یسع -

 !نه ؟ یابه حرفم عمل کنم  یتونستمعا مواق نمیدونستم

 .تکون داد سری

به لبم زد و گفت : تا چند ساعت  یبوسه ا یعسر  یلیو خ یوار به د چسبوندم
 یشپ یمونوشب مجرد یناخر  یخواست! دلم م یشهباطل م یغمونص یگهد

 ... یول یمبگذرونهم خوش 

 ! حرفشو خورد ادامه

 ... بگه یخوادم یچ  میدونستم

 ! که شده  یهبهش زدم و گفتم : کار لبخندی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

زد و گفت :مراقب خودت  یشونیمپ یرو یا یگهتکون داد و بوسه د سری 
 ! باش

 .تکون دادم که رفت داخل واحدش سری

مبل نشسته  یرو یفوق العاده عصب یافهق یهداخل واحدم که کامران با  رفتم
 ! شده بود یرهجا خ یهبود و به 

 !؟ یدهد دنیمارو موقع بوس نکنه

 . خدا وای

 ینبش یانگاهم کرد و گفت : خب ؟! ب یرهاسترس نگاهش کردم که خ با
 بود !؟ یک   یکهچه خبره ؟! اون مرت ینجاا ینمبب

 ینااو#

  یینو فشارم افتاده بود پا یلرزیددستام م یرونمحکم دادم ب نفسمو

 زود کالفم کردن یامبزار برم لباسامو عوض کنم م+

 م انداخت و سرشو تکون دادبه سرتاپا نگاهی

 عذاب اور و ترک کردم و رفتم تو اتاقم یطاون مح یعسر  خیلی

  دادم به در و دستمو گذاشتم رو قلبم یهو بستم و تک در 

 بود مگه؟ یکارتانقدر استرس داشتم؟کامران چ چرا

 ی؟ندار یخودت کنترل یزندگ  یبرا انگار 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 بکنم؟ یدبا چیکار  

 بهش انداختم یسر کمدم و نگاه  رفتم

بود کمدم  یدهکوتاه خر   یرهنایمدت برسام برام تاپ و پ ینانقدر تو ا ماشاّلل
 باز یپر بود از لباسا

 کامران بپوشم  یهجلو یشدکه نم  یناا از 

 یپوشیدی؟قبال نم مگه

 که مثل قبل لباس بپوشم  میستقبل ن ینایهاو یگهبود من د قبال،قبال

به  یرونب یدمکش  یدهکمر و پوش  یر تا ز یک ل کردن به تونپال پا یاز کل بعد
  یدشلوار سف یهو  یموییرنگ ل

 موهامو مرتب کنم ینها یعوض کردم و رفتم جلو یعسر  خیلی

پس  یکردمباهاش دوباره بحث م یدشالم بپوشم با یخواستماگه م میدونم
 شدم یخیالشکال ب

که چشمم به گردنم   میبستباال سرم داشتم م یجمع کردم و دم اسب وموهام
 خورد و کل موهام ول شد رو شونه هام

 ...یگهکه برسام رو بدنم به جا گذاشته چه کنم د  یاثار بااین

  یهمه کبود این

  قشنگ قندم افتاده بود واای
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 خوابت برد تو اتاق ینااو_ 

و باهاشون گردنمو  یختمکامران موهامو همونطور ول دورم ر  باصدای
 پوشوندم

 کم محو شدن  یلیکرم پودر زدم بهشون که خ  یمو عجله ا یعسر  خیلی

 حواسم بهشون باشه یدبا یشهموهام کنار نرن متوجشون نم اگه

 یرونو از اتاق زدم ب یدمکش  یقیعم نفس

 نگفت یزیچ یباال ول یدابروش پر  یهو  یدکامران اسکن وار روم چرخ  نگاه

 برات؟ رمیاب یخوریم یچ +

 یخوامنم یزیکن چ  یفتعر  ینبش یاب_

 بگم حاال یرفتم و کنارش نشستم و دستامو تو هم گره زدم چ  اروم

 زود باش ینامنتظرم او_

 یستن یکنیاونطور که فکر م یعنیبگم  یخب،خب چ +

 بهم دوخته بود نگاهشو

 برسام بهم محرمه+

 گرد شد و و اخماش توهم گره خورد  چشماش

 ع کردم به حرف زدنتند شرو تند
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینه ول یا یخبر دار یدونمنم یمش یمکه محر   یماووف مجبور شد یننه بب+ 
 یچکار که بهم زده بودن ه  ییاومده بود که ازم مراقبت کنه بخاطر شالقا

و نداشتم و اونم  یچکسفلج شده بودم من ه یبکنم و مثل ادما یتونستمنم
  بود یمهمسا

 غرید

 یشد؟حرم مبهت م یدبود چرا با یتهمسا_

 ینطوریهم یشددارن نم یاعتقادات  یسر یه یرانیاا یدونیکامران خودت م+
 کرد  یغمازم مراقبت کنه مجبورا ص

  و صورتش قرمز شده بود یشدهر لحظه ترسناک تر م قیافش

 و بهش بگم یقتکامل حق  یتونستمبودم و نم ترسیده

 هیشامشب محلت اخرشه،امشب تموم م ینبب+

به دست  یدبگه باز بست و مشتشو محکم کوب یزیچباز کرد که  دهنشو
افتاد کالفه  یدمترس یافهعقب رفتم نگاهش که به ق یکم یدهکه ترس  یگشد

 یهوتو موهاش  یکرداز جاش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن و دستاشو م
 بلند گفت یبرگشت به سمتو وبا صدا

 یکه محرمش شد  یشناسیشچند وقته م یه؟مگههمسا یگیم یدار_
 ی؟بکن یمکار  یتونستیم ی؟اونوقتچ  یاوردسرت م ییهاان؟اگه بال

 ...که  یکامران خبر ندار  اخ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 از دهنم در رفت یهویی 

 یشناسمشنبود که م یبهغر  یول+

 متعجب شده بود یشعصب قیافه

 یشناسیش؟م یچ  یعنی_

 گند زدم  یروندادم ب نفسمو

 مون ادواردهدرواقع...امم..ه یمهمون همسا یعنیبگم برسام  یخب چطور+

  کردم بهش انگار کپ کرده بود  ینگاه  یرچشمیبهش نگاه کنم ز میترسیدم

 رفتم سمتش و با استرس گفتم یکمجام بلند شدم و  از 

 کامران؟  یخوب +

 سرشو تکون داد یکم

 چطور؟_

که   یبود در واقع همون سرگرد برسام طاهر  یسپل یهامم...ادوارد +
 یمبود یرانا یکرد وقت   رمیدستگ

 گفت  یفیضع یداص با

 ی؟محرمش بش یبهت دروغ گفت حاضر شد ینکهباا یشهباورم نم_

 من عاشق برسام شده بودم یدونستشده بودم از حرفاش اون که نم خسته

 گفتم  جسورانه



  

 
650 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

نبودش بعدم درسته بهم  یاز برسامم کس یر حالم بد بود به غ یگمم یفهمیم+ 
بهش اعتماد دارم که بخاطر کارش بود مجبور بود من  یدروغ گفته بود ول
 محرمش شدم

 برجسته شده بود یقششق یقرمز شده و رگا چشماش

 بود یعصب یستریک حالت ه یهانگار  یچرخوندنگاهشو اطراف م هی

 قدم رفت عقب و دوباره اومد جلو یه

 خوبه یلیخوبه..خ_

 یکردزمزمش م یو ه  یدادتکون م سرشو

 ..من انقدر دنبالت گشتم و_

  یوار با د یدکوببرگشت و با مشت   یهو

 یکنهم ینطوریچرا ا ینعقب چش شده ا یدمقدم پر  یه که

 . یترسوندمکه داشت ، کم کم داشت م  یحالت  از 

 .فاصله گرفتم و با استرس نگاهش کردم یکم ازش

 ... یگفتم یراهبد و ب یو گه گدار یزدلب با خودش حرف م زیر 

بگم به  ینکهال ابه ح یوا یهبهش نگفتم انقدر عصب یزیخوبه هنوز چ تازه
 ... یمعقد کن یمبر  یخوایمبرسام عالقه دارم و فردا م

 ... خدا بهم رحم کنه یگهکه د  یمبفهمه رابطه هم داشت اگه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !اضطراب بهش گفتم : ح ... حالت خوبه کامران ؟ با 

 یعنی...  یماره عالکرد و به مسخره گفت :   یو عصب یستریکخنده ه یه
 ید؟! با ینااو یپرسیم یهچرت چ یسواال ین! ا یشمتر نم یعال یناصال از ا

 !خوب باشم ؟

 ! یشناختمنبود که من م یکامران ، کامران   این

 ! یطشرا ینتو بدتر  ی، اون خوب بود حت  نه

 ...یکردخشونت بار رفتار نم انقدر 

سرخ شدش  یو کنار گزاشتم و دستمو رو شونش گزاشتم که با چشما ترس
 .نگاهم کرد

 !، از خشم ؟ یلرزیدردم که مبه دستاش ک نگاهی

 ! قرار بود ینا اروم و ب  یلیخ یبود ول یاز چ  نمیدونم

 یکنیم یگرفتم و گفتم : چرا انقدر عصب  یلرزیددستاشو که م یگمدست د با
! انقدر عجول  یمران ؟! تو انقدر خشن نبودکا  یشد ینشکلیخودتو ؟! چرا ا

 ! یو به من اعتماد داشت  ینبود

 ! بود یقکشدار و عم  نفساش

 ... یکشدو بلند م یقعم یو نفسا یکردبهم نگاه م خیره

اب خنک  یوانل یهرفتم براش  یعو سر  ینهمبل بش یکردم رو  مجبورش
 .اوردم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...داده بود و چشماشو بسته بود یهمبل تک یبه پشت  سرشو 

 ! خودشو کنترل کنه یخواستکه م  انگار 

 ... سرش اومده ! کامال مطمعنم ییبال یه

گفتن   یبرا ینداختمنو به وحشت م ینو رو شده و ا یر کامال ز  شرفتارا
 ! به صورت کامل یقتحق

 .و گرفتم سمتش و صداش زدم تا آب و بخوره یواننشستم و ل کنارش

 .و ازم گرفت یوانبهم انداخت و ل ینگاه  یمباز کرد و ن چشماشو

 .یشددستش کم کم داشت بهتر م لرزش

 ! آرومش کنم یتونستمم یطاون شرا یمن بودم که تو فقط

 ! هم که دارم از دست بدم یتنها کس یخواستنم دلم

سرت اومده کامران ؟! اون  ییچه بال نگاهش کردم و گفتم : یمهربون  با
 ... یبه من بگ  یوهمه چ یتونیکجاست ؟! م  یکامران قبل

 .نه تکون داد یچشام نگاه کرد و سرشو به معن تو

 .یدادتکون م ینجور سرشو هم بهش دست بده یکه حالت عصب  انگار 

 یهوکامران ؟! چرا   یشد یکار گرفتم و تکونش دادم و گفتم : چ  شونشو
 .منو یصدا یشنوی؟! م یدش ینجوریا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یدونشوو  یرونب یدکش  یشهود یبقرص از ج یقوط  یهپس زد و  دستمو 
 .خورد

 ... به قرصه نگاه کردم یجیتعجب و گ با

 !؟ یبود که خورد ی: اون ... اون چ  اومد گفتم یکه از ته چاه م  ییصدا با

 !؟ یاپسر اومده بود خدا ینسر ا ییبال چه

 !عقد کنم ؟ یخوامبهش بگم فردا م یحالش چجور ینبا ا خدایا

به  یوا یدهواکنش نشون م ینجوریبرسام شدم ا یغهگفتم به اجبار ص  بهش
 ... که بفهمه  یحال موقع

 ! یگهد یشمم یوونهد دارم

 . یرفتقرص تو دستش ور م یش بهتر شد با قوط حال یکم ینکها بعد

 یشتر ب یومدم یرونهنش بکه از د  یشروع کرد به حرف زدن ، هر کلمه ا یهو
 ... یکردمدرکش م یشتر و ب یکردمتعجب م

 یاتاق زندون  یهتو  یمارو گرفتن من و جن ینکه؟! بعد ا یادتهرو  یجن -
از  یکیبکشم !  و یرذل و کصافط مجبورم کرد جن یموری! اون ت یمبود
تورو  یبه تو تعرض کنه ... بهم گفت با کشتن جن یخواستم یگارداشباد

من احمق حرفشو باور  ی... ول یاز اونجا ... ول یشیمو خالص م یدنبهم م
 یه! منو با  یدمتورو ند یچوقتو کشتم و از اون به بعد هم ه یکردم و جن

از اون  یچجور یدونمچپ شده وسط جاده ولم کرده بودن ! نم ینماش
 ... در بردمانفجار جون سالم به 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !  حرفا واقعا برام سخت بود ینزده نگاهش کردم و هضم ا شوک 

چشم باز  یبه سرکوبش داشت ادامه داد : وقت  یکه سع  یبغض مردونه ا با
که سرم اومده بود و نداشتن تو و   ییبودم ... بخاطر بال یمارستانکردم تو ب
 نستمیتوکنترلم دست خودم نبود ! نم  یگهدو همه و همه  یکشتن جن

 ...!  خودمو کنترل کنم

 یمارستانلرزون گفت : بردنم ت یمکث با صدا یکمو بعد  یینگرفت پا  سرشو
تو زجر  یدنسال تموم بخاطر ند یکسال تموم تو عذاب بودم !  یک ! 
نه منو تا مرز  یا یزنده هست  یاصال حت  یا یکجا هست   ینکه، فکر ا یکشیدمم
 یتونستم... نم یدادبهم دست م یمختلف  یعصب ی! حالتا یبردون مجن
زنده  یل، تموم دل ینادنبال تو گشتم او یلیکنترل کنم و ... من خ  تارامورف

و  یداشتم که تو هنوز زنده ا یمانفقط وجود تو بود ! ا یطبودنم تو اون شرا
 یافتضاح  به یخوب رفتارامو کنترل کنم ول یتونم... هنوزم نم یرونیب ینا

 ... یگهد یز هرچ یاتورو ناراحت کنم  یخوامم! ن یستمقبل ن

،  ینااو یدمعذاب کش یلیگفت : من خ  یاشک  یگرفت باال و با چشما  سرشو
ازم  یعیفج یلیسال به طرز خ یک ینرو تو ا یتقاص اونهمه گند کار یزندگ 

 ...  گرفت

 ... بهم نگاه کرد یرهکه تموم شد خ  حرفش

به من جبران  یرهنگاه کردن خ و با یسال دور یه ینا تیخواسکه م  انگار 
 ! کنه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !  بند اومده بود زبونم 

 قابل باور بود ... اونم فقط بخاطر من یر بود غ یدهکه کامران کش  ییها سختی
! 

 ! که به من داشت  یحس بخاطر 

 یتونستیمکدوم از ما نم  یچو ه یشدحسش هر لحظه خطرناکتر م این
 ! یریمجلوشو بگ

 ... یسوزوندقلبمو م یکشیدهکه م  یونهمه دردا تصور 

 ! عشق کامران به خودم و نداشتم ینهمها یاقتل من

از واکنشش  یزجر نکشه ول یناز ا یشتر و بهش بگم که ب یقتحق میخواستم
 . یترسیدمبه شدت م

 .یدمشدست انداختم دور شونه هاشو به آغوش کش ناخوداگاه

 یداتنتونستم پ م : منو ببخش کهلب گفت یر و ز یداز چشمم چک یاشک  قطره
 ! منم یناکنم ! ببخش که مسبب همه ا

دردم گرفته بود  یکممحکم دورم حلقه کرد و به خودش فشارم داد  دستاشو
 نگفتم یزیخب چ یول

 خراب بود یلیخ حالم

 بود واقعا؟ یچه شب شوم این

 نکنم تا اروم بشه یکردم حرکت   یموهاشو نوازش کردم و سع اروم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

سخته و ترسناک...واقعا  یرو تجربه کرد ایییز چه چ ینکهور اتص یحت + 
 بگم یچ  یدبا یدونمنم

و حالت خوبه و  یبه گذشته فکر کنم مهم االنه که تو کنار من یخوامنم_
 ارامش بهم برگشته یندوباره ا

و  یاشک  یرفت عقب و با دستاش صورتمو قاب گرفت و با چشما یکم
 گفت  یلرزوندکه دلمو م  یمظلوم

ندارم تا  یمشکل یچو ه یهحالم عال یباش یمن ارومم تا وقت  یتو باش تا_
 یاگه بخوا ینافقط باش تنهام نزار او یاممرد دن ینخوشبخت تر  یباش یوقت 

 برات یوفتهب یاتفاق  یا یازم دور بش

 ادامه داد یابروهاش بهم گره خورد و عصب 

بدتر  یز چ یهبراش  رویادن ینو ا یزندگ  یرهبخواد تورو از من بگ یو اگه کس_
 یکنماز جهنم درست م

 بکنم االن؟ یدبا یکار دو دو زد تو چشماش چ چشمام

خراب  یوهمه چ یدبا یزیچ یهبرگرده  یبه حالت عاد یادم یمتا زندگ چرا
 کنه؟

 برسام#

  یسوختنشده بودن م یرهانقدر به در خ چشمام

 ..یکه پسر عموش بود ول  درسته
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...و یزور یهاون بوسه ها اون بغال یکردهاش مکه تو المان با  ییکارا  یاد با 

 یرونمحکم دادم ب نفسمو

 ینابا او یکنهم یکار داره چ یستمعلوم ن یچ...هیستن یدبع ازش

 یغهص یانمونده بود تا پا یقهبه ساعت افتاد همش پنج دق نگاهم

 ی؟چ  یگهد یقهبکنه از پنج دق یزنته حق نداره غلط  یگیم االن

 یچکارته یشهدرواقع م یستزنت ن نایاو یگهوقع که دم اون

 محکم با دستام فشار دادم سرمو

  شرعا زن منه یته؟اونبه محرم یهمه چ  مگه

  از جام بلند شدم و رفتم سمت در  کالفه

 دختر و پسر نامحرم باهم تو خونه تنها بمونن؟ یهداره  یچه معن اصال

 داشته باشن بازم نامحرمن یلینسبت فام هرچقدرم

  رفتم عقب و نگاهمو چرخوندم اطراف خونه قدم یه مردد

اعتماد ندارم؟حتما دارن باهم  یناشده بودم؟مگه به او یر انقدر بهانه گ چرا
 یگهد یکننصحبت م

  رفتم تو خونه یکمشون افتادم وقت   یفاصله  یاد

 مشت شدن و دوباره حالم خراب شد دستام
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

وردم داشتم باز کردم و از تنم درش درا یرهنموپ یتند تند دکمه ها  
 از گرما یسوختمم

 سرمو بند کنم یجوری باید

و  یشهدرست م یفردا همه چ  یکنهحتما داره صحبت م یگهامشبه د یه فقط
 رد بشه یشماون مردک از دو قدم یزارمنم یگهو دزنم  یشهقانونا م ینااو

رفتم تو اتاقم و خودمو پرت کردم رو تختم  یدادمم یخودمو دلدار ینطور هم 
 خوابم ببره یکم یدتا شا

 ...شده بود یامشب و چ  یتصور کرده بودم برا چی

 یبهش محرم نبودم...ول یگهبه ساعت کردم هه تموم شده بود د نگاهی
نبود  یشحال یمحرم و نامحرم یگهبود انگار د ینااوقلب من متعلق به 

 ...یول

 اووف

 کالفه برداشتمش و روشنش کردم  یمگوش  یبرهو باصدای

 و نوشته یناستاو یدمکه کردم د  نگاه

 یداری؟برسام.ب یمحرف بزن یدبا_

 کردم  تایپ

 شده؟ یزیچ یدارماره ب+

 یعنی؟بگه  یخواستم یزده بودم چ  هیجان
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 که داد تعجب کردم  یامیبا پ  

 فردا بگم یهراستش...نتونستم به کامران راجب رابطمون و قض_

 نتونستم؟ یچ  یعنی

 اونوقت؟ یاالن؟چرا نتونست  یخب که چ +

 یکردمچرا حس م یدونمدادم به تاج تخت نم یهجام بلند شدم و تک از 
 بشنوم یستقرار ن یخوب  یزایچ

 ..اخه یومدنشد هرکار کردم.دلم ن یدونمنم ینبب_

 یگهگذشته که م  یچ  ینشوناالن؟مگه ب یچ  یعنی یومددلم ن یفهممنم من
 یومددلم ن

 یشدمم یکم داشتم عصبان   کم

 یادت یم...قرار محضر داریگهد یبهش بگ  یدخب به هرحال تا فردا که با+
 رفته؟

 یوونهنداده بود بهم قشنگ داشتم د یگذشته بود جواب   یا یقهدق پنج
 پاشو برو در خونش یگهم یطونهش یشدمم

 ..یبا عجله برداشتمش و خوندمش ول یگوش  یبرهو یصدا با

 فردا رو کنسل کن_

پسرعموش  بخاطر  ی؟فقطراحت  یندختر؟کنسلش کنم؟به هم ینا یگهم چی
 بهش بگه؟ یادچون دلش نم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

من خودم  یاداصال اگه دلت نم یگیم یهست چ  ینا؟معلومحالت خوبه او+ 
 یباهاش زندگ  یمکه ندار  یخورد و برده ا یزنمباهاش حرف م یامم

  نداره یبهش ربط  یتمخصوص

خراب  یدبا یهمه چ  یهوچرا  یچرخوندمدستامو تو موهام م یتعصبان با
 ی؟هست  یو اوج خوشبخت که ت  ییجا یقاشه؟دق

 ...همه ذوق و شوق اون همه برنامه اون

 ییبال یابراش  یوفتهب یاتفاق  یترسمم یستنه برسام حال کامران خوب ن_
 یارهسر خودش ب

 ینااو#

به سر و وضعش برسه و  یکماز خودم جداش کردم و فرستادمش بره  بزور 
 ... استراحت کنه

 ...تر شده بودالغر  یلیچشماش گود افتاده بود و خ زیر 

 ...کردم و فرستادم  یپبرسام تا یرو برا یهبرداشتم و همه قض موبایلمو

 !کنم ؟  یکار محضر فردا رو چ یاخدا وای

کدوم از حرکاتش   یچچون به قول خودش ه یترسمشدت از واکنشش م به
 ... یستدست خودش ن یتموقع عصبان

 ... رسامسر ب یاسر من  یا یارهسر خودش ب ییبال یه یا میترسیدم

 !؟ یشهخراب م یرو بچشم همه چ  یذره طعم خوش یه یامتا م چرا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...  نگاهم رفت سمت در حموم شمارش گر کامران یصدا با 

 ... یخواستم حوله

 ... رفتم طرفش یمگوش  یبرهو یصدا با

 ! یزدداشت زنگ م برسام

 ! یهعصبان یلیبخاطر فردا که گفتم کنصلش کنه خ مطمعنم

 !دادم :جانم ؟ جواب

 ... یرونب یاب -

 ... قطع کرد و

 ... یرونرفتم ب یاطواحد و باز کردم و با احت در 

 ... برسام مواجه شدم یبه شدت عصب یافهق با

محضر  یدبا یچ  ی؟! برا ینااو یگیم یچ  یفهمی: م یداخم اومد جلو و غر  با
همه  یامشب و فردا داشتم دار یبرنامه برا ی؟! من کل یمفردا رو کنصل کن

کن اگرنه   یفاالن برو کل ماجرارو براش تعر  ین... هم یکنیخراب م یوچ
 ... یکنمم یشحال یامخودم م

 .برسام جا خوردم و ناراحت شدم یتعصبان ینهمها از 

 !یتوپید؟به من م ینجوریمن بود که ا یر تقص مگه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یخوامبرسام ... منم از دل خوشم نم یشهنم یگمگفتم : م  یو شاک  یناراحت  با 
از  کدوم  یچ، ه یستن یخوب  یتصل کنم ، االن کامران تو موقعفردارو کن

 ! یارهسر خودش و ما ب ییبال یترسم... م یسترفتاراش دست خودش ن

امشب  ینهم یا یستن یمحرفا حال ینگفت : من ا  یحرص یشتر از پ عصبی
محضر تا  یمبر  یایم یکنیفردا فرار م یجوری یا یگیرو بهش م یههمه قض

 ... یمبشرم خالص ش ینو از دست ا یزنم بش یقانون 

 یکامران ، کامران قبل  ین! ا یشهبرسام ... نم یشه: نم یدمنال یچارگیب با
تنها  یتونمبشکنمش ، نم ینطوریا یتونم! تروخدا درک کن ! من نم یستن

بهش  یحالت عصب یهرو هم که دارم از دستش بدم ... اون ... اون  یکس
 .رفتارشو برسام یدیکنه ، تو ندخودشو کنترل   یتونهنم یدهدست م

 ! کنترلشون کنم  یتونستمگونه هام و من نم  یرو ریختنیدونه دونه م اشکام

 ! از کنترل خارج شده بود یهمه چ  یداجد چقدر 

 ! یمونکامران ، زندگ  یمن ، رفتارا اشکای

نوازش کرد و گفت :  یشاشوتکون داد و با دستش ته ر یچند بار سر  برسام
اون  یستمحضر ... برامم مهم ن یبرمتم یدارمتا بزور برمخب ! فرد یلهخ
 یچکیه یزارم! نم یرهمنو بگ یکامران همه زندگ   یزارمبکنه ! نم یخوادم یکار چ
 ! کارو بکنه  ینا

المصبارو  ینگفت : ا  یبه موهام انداخت و با دندون قرچه و حرص نگاهی
 .هم بپوشون
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... پس زدم و گفتم : باشه اشکامو 

 ! بغلت کنم یخوادگفت : دلم م  یمتر شد با دلتنگ که آرو  یکم

 ... زدم و گفتم : منم لبخند

 ! شد امشب یفو گفت : ح یدکش  اهی

 ، من برم تو یادتکون دادم و با اضطراب گفتم : االن کامران از حموم م سری
 ... 

حواست باشه ! مراقب خودت  یلیخ یناتوهم و گفت : او یداخماشو کش باز 
 ... که  یخوامباش ... نم

 . نگران نباش یادگفتم : چشم حواسم هست ز  ادامه حرفشو بزنه و نزاشتم

بهم  یبره تو گفت : راست  ینکهتکون داد و رفت سمت واحدش و قبل ا سری
 ... حتما یبد یامپ

 ... داخل یمتکون دادم و همزمان رفت سری

اومد حوله دور کمرش از اتاق  یهسمت اشپزخونه که همزمان کامران با  رفتم
 .یرونب

 ... یخوریبپوش سرما م یزیچ یهلب گفتم :  ر یازش گرفتم و ز نگاهمو

 ! مشغول غذا درست کردن کردم خودمو

گفت : نگران   یک لبخند کوچ یهداد به  یهتو اشپزخونه و به اوپن تک اومد
 ... نباش عادت دارم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 کردم نگاهش نکنم  یباال انداختم و سع یا شونه 

 !؟ یغذا درست کن یگرفت   یاد یخنده گفت : از کِ  با

 ... زدم پوزخندی

 ! گفتم :داستانش مفصله  اروم

به غذا  یگشمداد و با دست د یهتک ینتدستشو به کاب یهگاز و   یک نزد اومد
 .یزدها ناخونک م

 ...  لب گفت و ادامه داد : چقدر خوشمزه شده یر ز یکشدار  اوم

 .نخوردم یت حساب درس یغذا یهوقته  یلیزدم که گفت : خ یکیکوچ  لبخند

 .گرفت براش  یشکردم دلم ات  حس

 ...یکشیدانقدر زجر م یدنبود ! نبا ینکامران ا  حق

 .یمزجر نبود ینهمها یقکدوم ما ال  هیچ

 .گلوم  یرو یکردم ینیسنگ یبد بغض

 !ناراحت ؟ یاخوشحال باشم  یداز اومدن کامران با یدونستمنم هنوزم

 ! حس گنگ و مبهم بود یه

شد و با دست  یچیدهمران دور شونم پدست کا یه یدمکه د  خودم اومدم به
 .یکردگونمو نوازش م  یگشمد

 .کردم خودمو عقب بکشم  یازش گرفتم و سع نگاهمو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... لرزون گفتم : نکن کامران یو با صدا اروم 

  دلم برات تنگ شده_

 ینهکه بازومو گرفت پرتم کرد تو بغلش و دستام رو س  یدمعقب کش خودمو
 گرفت  لختش قرار  ی

 لرزونمو دوختم به چشماش نگاه

 کنه؟  یکار چ میخواست

 یالتمدت و با خ ینتمام ا یفکرشو بکن یتونینم یاونقدر دلتنگتم که حت _
درمونم اسمت بود هروقت به سرم  یشدسر کردم هر وقت حالم خراب م

 یکردخاطراتمون ارومم م یاد میشدم یوونهو د یزدم

 سرشو اومد جلوتر طور ینانگشتاش موهامو لمس کرد و هم با

کنه؟چرا داشت انقدر فاصلمون   یکار چ یخواستم یزدقلبم تند تند م ضربان
 یشد؟کم م

 یو اون خاطرات لعنت  یمادوباره مغزم رفته بود به قد انگار 

 کنه باهام؟؟  یکار چ یخوادبه زور به جسمم تعرض کنه؟م یخوادم کامرانم

فقط با ترس  یشهداره م یچ  میفهمیدزمان نبودم و اصالنم ینتو ا یگهد انگار 
 یکردمو لرز زمزمه م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

چرا بامن  ینداشته باش ازم دورشو لعنت  یمولم کن تروخدا ،ولم کن کار+ 
 یعقده هاتونو خال یجسم لعنت  ینانقدر با ا یخواینچرا م یکنینم ینطوریا
 ولم کن تروبه خدا ولم کن ینکن

 زمان حال که به صورتم خورد برگشتم به  یمحکم یلیبا ضربه خ یهو 

خوابونده  ینشده بود منم رو زم یدبود و رنگش سف یدهکامران ترس  چهره
 یزدو نفسام تند تند م یلرزیدبود و روم خم شده بود بدنم داشت م

 گفتم  یبلند باصدای

 برو عقب+

 ی؟شد ینطوریچرا ا یناماو یهوچشم،چشم چت شد _

 برو عقب فقط+

 رفت عقب یدهگرفت باال و ترس  دستاشو

از اشکم دوباره  یساز جام بلندشدم و نشستم دست زدم به صورت خ بزور 
 بهم دست داده بود یاون حالت لعنت 

 یچوقتنشو ه یک بهم نزد ینطوریا یگهد+

 ت و پر از ابش کرد وجلوم گرفتبرداش یوانل یهاز جاش بلند شد و  سریع

 بخور صورتت مثل گچ شده ینواول ا_

از من نداشت به شدت  یماروم اروم خوردمش خودشم دست ک گرفتم
 بود یدهترس
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 (ی)آصف ینا،ریحانه:مبقلمبه 

که کامران   یوفتمبود ب یک نزد یلرزیدچون پاهام م یجام بلند شدم ول از 
 شدم یباعجله گرفتم عصب

  نزن به من دست یگمم+

 یه  یرسیداز راه م ینداشت هرک  یاز نظر من تعجب یکرده بود ول  تعجب
اجازرو بهشون بدم  ینا یگهد تونستمیمن نم یچسبوندخودشو به من م

 نفر بود یکچون جسمم فقط متعلق به 

 گفتم  یگرفته ا  یصدا با

 یو بخواب  یخودت جا بنداز یبرا یراییتو پذ یتونیبخوابم م یرمم+

 شد و دوباره بستش یمونبگه که انگار پش یزیباز کرد چ دهنشو

 ندممو یهو یقفلش کنم ول یخواستمتو اتاقم و در بستم م رفتم

کنه   یتکار  یادب یخواب  یوقت  یستهمون کامرانه...قرار ن ینا یناشده او چت
 که

به برسام زنگ بزنم  یخواستدلم م یترسیدمواقعا دست خودم نبود م اووف
و  یشدم یچقدر عصب یدونمم یفهمیداگه م یول خواستیدلم ارامششو م

  یرهخودشو بگ یهجلو یتونستنم

 ...م بردبالخره خواب یالفکر و خ یکل  با

**** 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 _کلیدانا# 

 ...رفتار ینبود و ا یدهرا د یزدلشمدت که عز ینبود بعد ا یر درگ ذهنش

 یه؟نقشش چ یقااز اون پسره مزاحم که معلوم نبود دق اون

 ...باهاش داشت یناکه او  یاز رفتار اونم

 اون حالتا بهش دست بده؟ یدبا چرا

 !شده؟به حال کامران دچار  ینابود نکنه او یدهترس یکم

 یز چ یهبود انگار که داشت  یدهترس و وحشت را در چشماش د قشنگ 
 یکردفکر م گهید یز چ یهو به  یدیدرو م یگهد

 یستادهمقابلش وا یبهادم غر  یه یکردو فکر م یشناختشکه نم  انگار 

 ...اون فقط دلتنگ دخترکش بود ولی

 یهرو بود که حد نداشت قلبش یدهترس یدد ینارواون حالت او یوقت  انقدر 
اش را  ینهس یخواستحالت ممکنش بود انگار که هرلحظه م ینتند تر 

 یرونبشکافه و بزنه ب

 ...بشه یشو کار یوفتهبراش ب یاتفاق  میترسید

 بره تو باهاش حرف بزنه یتونستکرد کاش م  ینابه در اتاق او نگاهی

 ...دوباره اون حالت بهش دست بده یترسیدکه م  حیف

 ینااو#
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .ت چشم دوختماسترس به ساع با 

 .یزدو دلم بدجور شور م یرفتها داشت م لحظه

 .یبودیممحضر م یگهساعت د 3 یدبا تقریبا

واسه خونه  یزاییچ یههم ورزش کنه هم  یرونو دک کردم بره ب کامران
 .یرهبگ

 ! نگران بودم یبا برسام برم محضر ول میتونستم

 ... بکنه یقتحق یدنکه کامران بعد فهم  یکار  نگران

 .یدماز جام پر  یهو یمشزنگ گو یتو فکر بودم که با صدا ر انقد

 .بهم منتقل شد یبیارامش عج یهصفحه  یاسم برسام رو یدند با

 یادملحظه همه مشکالتم  یه یبرا یومدصداش که از پشت تلفن م یگرم  با
 .رفت

  برسام -

 !؟ یبهش گفت  یشدجانم خانومم چ+ 

کامران   ینرسام ... باور کن او گفتم : نشد ب یدمگوشه ناخونمو جو  عصبی
 ! یکنهفرق م یتا اسمون با کامران قبل نیزم

فوقش  یگهد یزنیممثل دوتا مرد حرف م یایمانقدر استرس نداشته باش م+ 
 !؟ یناز ا یشتر ب یمرو شکست یگهسر همد یدشا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... پشت تلفن یدخند اروم 

 .یدمکش  یقیبستم و نفس عم چشامو

 .فتشیگر م یکه به شوخ   یگرفتم حرصم

!  یدیند یشبشوحرص و استرس گفتم : نخند برسام نخند ... تو حرکات د با
از حرکاتش دست خودش  یچکدوم، ه یکردها رفتار م یوونهد ین... ع ینع
 .یستن

 !االن اونجاست ؟+ 

 یروننه فرستادمش بره ب -

بعد تو عمل انجام شده  یگهمحضر د یمبر  یاب یع سر  یستخب پس تا ن+ 
 ... یگیرهقرار م

 ...  گفتم : برسام  شاکی

 ... اونجا یامگفت : من االن م  یتجد با

 .بگم قطع کرد یزیاومدم چ تا

 ... منو نجات بده خدایا

 .یادکه کامران ن  یدمسرک کش یرونب از 

 !داشتم بهم دست داد یدنشکه موقع د  یحس بازم

 ! نرمال قلبم یر غ تپش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...! فراوان یبا دلتنگ  ایندفعه 

 . ستتو و در و ب اومد

 .شد یرهبهم خ یهچند ثان یه

 .گرفتم و بردمش سمت اتاقم  ینشاست از 

 . اتاقمو بستم در 

 .صورتشو از نظر گذروندم یهمه اجزا یدلتنگ  با

 ! خوابم نبرد یتاز دلتنگ یکه نبود  یشبگفت : د  اروم

 .غش رفت واسش دلم

 یکه واکنش  یست، مهم ن ینااو یگیمبهش م یوداد : امروز همه چ ادامه
 ...  ، مراقبتم یشتممن پ یدهشون من

سر  یی! ولس اگه اون بال یدونمبرسام ، م یدونمتکون دادم و گفتم : م سری
 ... که برام مونده کامرانه  ی؟ بعد از تو تنها کس یچ  یارهخودش ب

مواظب اونم باشم  یکنمم یسع یول یادازش خوشم نم ینکهگفت : با ا  کالفه
 ! یارهسر خودش ب ییکه بال  ستی... انقدر بچه ن

 ... کردم  سکوت

 .و سرشو خم کرد یکتر نزد اومد

 !یسوزوندنفسم پوستمو م یکه گرما  جوری
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یمون! از حسمون ! از عقدمون ، از زندگ یگیمو بهش م یز کرد : همه چ  زمزمه 
بدونه که  یخوام! م ی... همه چ  ینااو ی، همه چ  یمون، از عشق تموم نشدن
من حق لمس کردنت و دارم ... فقط من حق ، فقط  یتو تنها فقط مال من

 امرانکه جلو ک  ییموها یندارم تورو داشته باشم ! فقط من حق دارم ا
 ... و بو کنم خانوم یپوشونینم

 .اخرشو با حرص گفت جمله

 ! من بود ی! انگار تنها دقدقمون موها یدمخند اروم

 .یومدم یینتر و پا یینپا سرش

 .محو چشماش بشم ستمیخوااطراف نبودم و فقط م متوجه

 ... نداشت یفاصله چندان  صورتمون

 ... لب زدم : اما برسام ما که بهم اروم

 . یسسسه -

 . یدلبمو بوس نرم

 ! به درد اومده بود ینمکه س  یکوبیدقلبم محکم م انقدر 

 .لحظه ثبت بشه ینا یشهزمان متوقف بشه و تا هم میخواستم

گفت : با تو همه   یرینخند شلب یهچسبوند و با  یشونیمبه پ پیشونیشو
 ... یشهمن پاک م یگناها

 !من اون گناهارو گرفتم ؟ یعنیپس  -
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !من ؟ یتعجب گفت : گناه از ل ب ا با 

گفتم :   یدنشبوس یبرا یشدمقدم م یشکه پ  یبهش زدم و درحال لبخندی
 ... بزار گناهاتو بهت پس بدم

 ... یدمشبوس اروم

 تمیخواسم یدنشبوس یبهونه برا یه فقط

 ...غلط مهم نبود یاباشه ! درست باشه  ینبود چ  مهم

 خون به صورتم و حس کردم هجوم

کامران که تو چارچوب در   یدنبرسام با د یجدا شدم و از پشت شونه ازش
 .م روح از بدنم جدا شدما شده بود حس کرد یخبود و م

 .یکردبه ما نگاه م یحالت  یچشده بدون ه خشک

 .یترسوندم یشتر منو ب ینو ا یدادنشون نم یواکنش هیچ

 ! حالت بهم دست داده ینا یکدفعهبا تعجب نگاهم کرد که چرا  برسام

 .بگم و فقط به پشت سرش اشاره زدم یچیه نمیتونستم

 ! خودت به من رحم کن خدایا

 !؟ یهویی انقدر  چرا

 ! ؟ یدهبوسه مارو د یعنی

 ! ؟ یدهشن یوهمه چ یعنی...  یعنی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! تازه اومده شایدم 

 .یکردخونسردانه به کامران نگاه م یلیخ برسام

 .یکردگذشته بود و کامران همچنان خشک شده به ما نگاه م  یقهدق یک 

 ... و یستادهنکرده قلبش وا یینکنه خدا یدملحظه ترس یه

 ! نه یاخدا نه

 .ترس رفتم جلوش و اروم صداش زدم با

 .. . نبود یواکنش یچاز ه یبود و همچنان خبر  یرهبرسام خ به

 ! من یرو یدکه چشماش چرخ  ینشزدم تخت س یکیصداش زدم و  بلند

 ... که تو چشماش بود  یتیمظلوم یبرا یختر دلم

 یتونستشد که م یبیبه طوفان مه یلتبد یتاون مظلوم یهثان یهعرض  در 
 ... باره از هم بپاشونه یک به  یموکل زندگ

و تو  یدو چسب یقشجهش زد سمت برسام و  یدمبه خودم اومدم د تا
 صورتش داد زد

 ناموس؟ یب  یخوردیم یداشت  یچه گه_

  :درست صحبت کنبرسام

 یدغر یمحکم تکونش داد و عصب کامران

  یزنمحرف م یخواددهنت و ببند هرجور که دلم م_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ها یکردیم یداشت  یچه غلط  یگهد کثافت حرف بزن د_ 

ن کامرا  یداشت با ارامش باهاش برخورد کنه ول یبود برسام سع مشخص
 حرفا بود ینتر از ا یعصب یلیخ

 یکردمو با ترس نگاهشون م یکوبیدم ینمگنجشک تو س  ینع قلبم

معلوم  یدادنداشت و اگه برسامم کنترلش و از دست م یعیحالت طب کامران
 یشدم ینبود چ 

 برسام#

 اون ارامش دوباره برگشت بهم بالخره

 بود یدنشبوس یالذت دن ینتر  قشنگ 

 یول ینهکه دارم و بب  یحس و حال یتونستتا م دیبوجام م یخواستم دلم
 حرف زدن راجبشم سخت بود یخب حت 

ازم  ینااو یدمحالم منقلب شده بود که د و یرفتمتا اون حالت فرو م داشتم
  فاصله گرفت با حال خراب رد نگاهشو دنبال کردم

 نداشتم ینماز ا یر خب توقع غ یشگیهم مزاحم

 و به سمتم جهش گرفتکم حالت صورت کامران عوض شد   کم

کردم اروم باشم   ینداره سع یعیافتادم که گفته بود حالت طب یناحرف او یاد
 نداشت که یدهخب فا یبزنم باهاش ولو با ارامش حرف 

 ...هان یرونب یکشینم ینامنو و او یچرا پاتو از زندگ  یکه:مرتکامران
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یگمبهت م بعدم دارم یستممن ن یرونپاشو بکشه ب یدکه با  ی:اون کسبرسام 
 باهم یماروم باش تا صحبت کن

 تو صورتم یدبرگشت و با سرش کوب یهونگاه کرد  ینابرگردوند و به او سرشو

 یزدتو سر و صورتم همونطور تو صورتم داد م یچیدپ یوحشتناک  درد

 یبوسیدیمنو م یزندگ  یهمه  یداشت  یبوسیدیشم یداشت  یکهمرت_

 یدادگرفته بود و محکم تکونم م  یقمو

 نه یا یفهمیفقط مال منه م ینااو یفهمیط من حق دارم ببوسمش مفق_

دستش و به عقب هلش  یر حرفش و زدم ز ینادم با ااز دست د کنترلمو
 یواربه د یدمشدادم و جاهامونو عوض کردم و کوب

 یفتاز اون دهن کث یرونب یدیم یدار یحرف دهنتو بفهم خب بفهم چ +

 ین:بس کناوینا

 نامزد منه مردک ینانه من او ییبفهمه تو یدکه با  ی:اون کامرام

خونم به جوش اومد اونقدر که نتونستم خودمو کنترل کنم و با  بشدت
 فشار دادم یتو صورتش و با دستم دهنشو عصب یدممشت کوب

بهت بگم دختر  یدبا ینمو ا یفهمیخفه شوو اشغال اون فقط دخترعموته م+
  تو زن منه احمق زنمهه یهعمو

و جوابشو  ینستادمکرد و افتاد به جونم منم اروم وا  یغاط  به شدت کامران
 یدادمم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کامران و به عقب هول دادم و حواسم جمع   یزیچ یهشکستن  یبا صدا  
 زد یغ که ج  یناشداو

که دست   یطوری یشمگم و گور م  یرمم یزارمم ینبخدا همو ول نکن_
 جنگ اشتباه گرفتن انگار یدونبهم نرسه خونه رو با م یچکدومتونه

 یستادوا ینااو یکه باصدا  یداشتبرم یز باز داشت به سمتم خ انکامر 
 سرجاش

 کامران؟  یفهمیبرو عقب نم یگمدارم م_

 نفس زنان گفتم نفس

 یشهنم یشتو حرف ادم حال یهپسر عمو ینا+

 برسام یزنمبزار خودم باهاش حرف م_

 و دستشو گذاشت رو صورتش ینااروم تر شده بود برگشت سمت او کامران

 یکردم یکار مردک داشت بزور باهات چ یزم؟اینوبه عز الت خح+

 یخواستدلم م یزمعز  یگهباز م یزمعز  یگهبه من صبر بده باز م یاخدا یوا 
اسممو صدا زد و  یعصب یناقدم رفتم سمتش که او یهفکشو خورد کنم فقط 

 از کامران فاصله گرفت و گفت

 ی؟بود داشت  یچه رفتار ینبزور نبود کامران ا_

زنمه باز  یگمم یفهمهباهاش اروم حرف بزن نم یگیخب م ینبب ینوا تو+
 خره انگار یزمعز  یگهبهت م
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یچرخیدم ینموننگاهش ب یجگ  کامران 

 ینااو#

 .یکردچند لحظه شوک به ما نگاه م یه

کامران ...   یناروم رفتم طرف کامران و گفتم : بب یدهسف یتوضع یدمتا د منم
 !بگم ؟ ی، چجور یمدار یگهبه همد یحس یه منو برسام ... درواقع ما ،

 !؟ یگفت : چه حس  یو منگ  یجیبا گ کامران

 ! یمرو دوست دار یگهدرواقع ... همد یدیمم یتاهم یگهما به همد -

 ... یدباال پر  ابروهاش

 !؟ ینبه چشمام نگاه کرد و با تعجب گفت : همو دوست دار خیره

 . که حاالتش دست خودش نبود  انگار 

 .تکون دادم یسر اب اضطر  با

انداخت و با برگردوندن صورتش به سمت  یبرسام نگاه  یچهره برزخ  به
 .یستادلحظه فکر کردم قلبم وا یه یمن برا

 ... یشدذره ذره داشت سرخ م صورتش

 ! مثل کاسه خون شد چشماش

 .یشدم یینبا شدت باال و پا ینشو کشدار شد و س یقعم نفساش

 .مقدم به عقب برداشت یه ناخوداگاه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !استرس نگاهش کردم و لب زدم : حالت خوبه ؟ با 

 .یشدبه ترسم اضافه م یشتر و من ب یلرزیدو بدنش از خشم م تن

 .یکردبه ما نگاه م یرتبا تعجب و ح برسام

 ... یمننش یوار به د یدمرفتم عقب و انقدر کامران جلو اومد که چسب انقدر 

 . یااره زدم نچند قدم اومد جلو که اش برسام

 .یشدتموم م ینجاهم یدهست و بود با هرچی

 ! یبار هم  یونش یبار  مرگ

 ... که  یدونمبه خون نشسته کامران نگاه کردم و گفتم : م یچشما تو

 .فرود اومد یوار د ینگفته بودم که مشتش کنار صورتم و رو یزیچ هنوز 

 .یدمکش  یخفه ا یغ خوردم و ج یفیبودنش تکون خف یهویی از 

 .زده بود یخد و تنم تو دهنم اومده بو قلبم

وقت  ینهمه: من ا یدکه تو صورتم عربده کش  یکردمترس نگاهش م با
دندون رو  ینهمه، ا یبرات صبر کردم که مال خودم ش ینهمهدنبالت بودم ، ا

کمتر از اون بود ؟!   یمنگفتم به کارات ، مگه من چ یچیگذاشتم و ه  یگر ج
 ینکاروهان ؟! چرا ا ؟! مگه من عاشقت نبودممگه من برات کم گذاشتم 

 ! با من ؟ کردی

 ... به تو یحس یچه یگفتمکامران من هردفعه بهت م  ی: ول یدمنال اروم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

: چون اونهمه محبت و عشق منو  یدنذاشت حرفمو تموم کنم و داد کش بازم 
 یو با خودت نگفت  یهم به من توجه نکرد یبار  ی... چون حت  یگرفت   یدهناد
 .امران و ادم حساب کنم و به حرفش گوش بدمک  یکبار ... فقط  یکبار بزار 

مشت خابوند  یهکامران از روم گم شد و برسام   یهبگم که سا یزیچ خواستم
 .چشمش یر ز

 .یکردو خون گوشه لبشو با دستش پاک م ینزم یکامران افتاده بود رو  

و اجبار مال  بزور  یوکس  یتونیو با اخم رو به کامران گفت : نم یعصب برسام
... تو مخت فرو کن اون دوست نداره !  یعاشق خودت بکن یا یخودت کن

 . یرونما بکش ب یپاتو از زندگ 

 ... یگرفتم یشکامران بود دلم ات  یتو چشما یبرق خاص یه

 ! عشق نافرجامش به من یبرا یسوختم دلم

 ... هم نبود یچکدوممونه تقصیر 

 ! خودمو از ذهن کامران پاک کنم ... کاش یتونستمم کاش

 یعربده ا یعصبان  یلیکامران چند قدم رفتم عقب که خ  یهوییلند شدن ب با
 ..و هجوم برد سمت برسام یدکش

هم چون اماده حمله کامران نبود چند قدم به عقب پرت شد و محکم  برسام
 . یوار خورد به د
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

به  یزدتوان داشت مشت م که  ییبود و تا جا یدهبرسام و چسب یقه کامران 
 .صورتش

 .یدمان و به شدت بازوشو کشسمت کامر  رفتم

 ... ولش کن یگمگفتم : ولش کن کامران ، نزنش م  یغ و ج باعصبانیت

 .یرسیدزورم بهش نم ولی

انگار قلب منو تو مشتش گرفته بود و  یزدکه به صورت برسام م  یمشت  هر 
 .یدادمحکم فشار م

 .گذاشتم رو قلبم تا از دردش کم کنم  دستمو

 .شدم ینام کشش نداد و پخش زمپاه یگهکه د  یدمکش  یقیعم نفس

 .به زور کامران و از خودش جدا کرد برسام

 .سمت من اومد به

 خوبه ...؟گفت : چت شد خانومم ، حالت   یبازومو گرفت و با نگران  زیر 

 .کردم  ینشو مال ینبه صورت خون نگاهی

 ! به قلبم یکردنکه خنجر فرو م  انگار 

 .نظاره گر بود یو نگران بود و با خشم  یستادهباال سرم وا کامران

حال و روز  ین: لعنت بهت که به ا یدبا خشم به کامران توپ برسام
 !دست توعه ؟ یشزندگ یار ؟! مگه اخت یخوایم ی... از جونش چ  یشانداخت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یچاالن ه یگه: ببند بابا ... تو د یدکه چهارستون تنم لرز  یدکش  یداد کامران 
 یهموم شد رفت ...االن تو مدت محرمت بود ت یه!  یباهاش ندار یصنم
 ... یرون، گمشو ب یا یبهغر 

امروز  یستینن یاندرجر  یجنابعال ینکهزد و گفت : مثل ا یپوزخند برسام
 !نه ؟ یممحضر داشت

و بلندم کرد و با حرص و خشم گفت : هر قرار  یدبه شدت بازومو کش کامران
، تا  ینمتبب ینادور و بر او یخوامنم یگهکنصله ... د  ینکه داشت  یو مدار

 !  یناییکاره او  یچکه من زنده ام تو ه  یوقت 

لب گفتم که فشار دستشو شل تر کرد و با دست ازادش زد تخت  یر ز ایی
 ! یرون... گمشو ب ی: هررربرسام و گفت  ینهس

...  یریرو ازم بگ ینااو یتونیقدم به عقب برداشت و گفت : تو نم یه برسام
 یتشب باز یمهمنو عروسک خ یم زندگ تمو یدمعنوان اجازه نم یچبه ه
 ...یکن

 . هلم داد سمت اتاقم کامران

 .به برسام نگاه کردم یگرفتم و با ناراحت   یوار د از 

 ! حق ما نبود این

 ... یچشیدمرو م یداشتم طعم خوشبخت  تازه

همون با  یدوباره دعواشون بشه و همو کتک بزنن برا یخواستنم دلم
 چشمامو رو هم گذاشتم به برسام نگاه کردم و یناراحت 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

از  ینشهم و قفسه س یهو اخماش به شدت رفت تو یدمنظورمو فهم خودش 
 یرفتم یینتند تند باال و پا یقشو عمبلند  ینفسا

رو به رو کامران تکون داد که کامران  یداشارشو به نشون تهد انگشت
 دستشو به نشونه برو بابا تکون داد و بعدم عقب گرد کرد و رفت

 سته شدن در انگار قلبم مچاله شدشب باصدای

 ...بود که داشتم من یسرنوشت شوم چه

 م باال و بهش نگاه کردمسرمو اورد یا یرهنگاه خ باحس

 یرونبرو ب+

 به حرفم نداد و فقط اومد جلو اهمیت

 بود ییتنها یخواستمکه م  یزیحاضر تنها چ درحال

 زدم یغج سرش

 یفهمی؟نم یرونبرو ب یگمبهت م+

 تکون نخورد یمکه ذره ا  یرونبا تمام زورم هلش دادم ب جلوشو رفتم

 یا یکنیم یرونمکه از اتاقت ب  یستبهت برام مهم ن یگمدارم م یچ  ینبب_
  یفهمیم یبدون تو فقط مال من ینوا یول یچ 

 زد داد

 مال من_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یه ینهمتون شد یرونتکرار نکن گمشو از اتاق من ب ینوببند دهنتو انقد ا+ 
 یروونگمشوو ب  یگهد ینمن ولم کن یزندگ  یپا صاحب برا

 شده بود یگردنش برجسته و نگاهش عصب  رگ

 !یچ  یارهسرم ب ییاگه بال یستاالن که برسام ن ترسیدم

 یبد یبهم که صدا یدو درم کوب یروناز اتاق زد ب یبرعکس فکرم سر  ولی
 داد

 دادم و رفتم در و قفل کردم و همونجا پشت در سرخوردم یرونب نفسمو

خودمو نگه  ینداشتم رو احساساتم و بس بود هرچ  یکنترل  یگهد انگار 
 داشتم

 یخوردصورتم سر م یهدرومد و ذره ذره رو اشکم

بشه برامون،روز عقدم...چرا  یقرار بود چه روز قشنگ  ینکهبرسام و ا یاد با
 من همش پر از موانع باشه؟ یزندگ  یدبا

 یاتفاق  یادور شه و  ازم یدکه دوست داشته باشم و بخوامش با  یوهر چ انگار 
 یوفتهبراش ب

 م؟دوست داشته باش یزیوحق ندارم چ من

 یشد به هق هق ها یلارومم تبد یها یهصورتم و گر  یهگذاشتم رو  دستامو
 بلند

 ...پاره شه یخوادحنجرم م یکردمکه هر لحظه حس م  اونقدر 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 برسام# 

 جا بند نبود؟ یچبه شدت داغون بود چرا دستم به ه حالم

بگم زنمه و اون  یتونستمکه حداقل م  یشدباطل نم یلعنت  غهیاون ص کاش
 یرونونش بندازم بمردک و از خ

 االن...؟ ولی

 یچیمن ه یول یشهکارش م  یه یاون لعنت  حداقل

 .بکنم یتونستمنم یغلط  هیچ

 شلوارم درش اوردم یباز تو ج یبه بدبخت  یمزنگ گوش یصدا با

 "مامان"

ندارم بزور دستمو رو خط سبز  رویگد یدعوا یهاالن اصال حوصله  اووف
 جواب دادم یفیضع یو با صدا یدمکش

  سالم+

 شما؟ یینسالم،برسام کجا_

 مامان؟ ییمکجا  یچ  یعنی+

 !امروز روز عقدته یمگه نگفت _

 مامان بره یکردمتو صورتم واقعا فکر نم یدمدست کوب با

 برسام؟ یشدهچ_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 کنسل کرده ها؟  یوالبد دختره همه چ ینمواستا بب_ 

 کنسل نکرده؟  یزیوچ ینه مامان کس+

 یکنمکه باور نم  یوفتادهن یاتفاق  یه؟نگوچ یراداغون ب یصدا ینپس ا_

 یستشن یزیسرما خوردم چ یکم یچیه+

 یناوقت گرفت ینکهمثل ا یممنتظر  یاین؟مام یک   یباشه سرما خورد_

  ازدواج ینبا ا ینمخالف ینشما که گفت+

 ی؟روز ینتو همچ یزارمها مپسرمو تن یدونه یکی یننکنه فکر کرد_

 خوندمنگاهمو اطراف خونه چر  کالفه

 الو...برسام جان_

 خونه امروز کنسل شده ینمامان بر +

 یدمپوزخند مامان و به وضوح شن صدای

 ...بگو اون دختره یبعد تو ه  یشدهچ یفهممخوب م یلیکه خ  یبینیعه م_

 حرفش ینب پریدم

چند روز  یه یستحالش خوب ن ینااو یکنیکه فکر م  یستمامان اونطور ن+
 ینعقب افتاده فقط هم

 ...یول_

 خداحافظ ینخونه مراقب خودتونم باش ینبر  یرینبرم لطفا اژانس بگ یدبا+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یگهاز شانس منه د ینمقطع کردم بله ا یوگوش  یبدون معطل و 

 یوجه ول یچبه ه یومدنمحضر نم یرفتیمدرست بود و م یاگه همه چ  حاال
 ...االن

 ...یرهم یشداره پ یخوامم که من  یزیرخالف چب یهمه چ  کال

 یناآو#

 به هم خشک شدمو بزور بازشون کردم چشمای

  بود یک اتاق تار کل

کردنم خوابم   یهتکون بدم همونطور تو حالت گر  یتونستمنم یگردنمو حت   اخ
 ینبرده بود و خشک شده بودم رو زم

اشت ند یریخب تاث یبردم پشت سرمو اروم ماساژش دادم ول دستمو
 همونطور مونده بود یلعنت 

 بخوره بلند شدم یگردنم تکون   ینکهدستمو به در گرفتم و بدون ا یبدخت  به

که خداروشکر تونستم به   یوفتمبود ب یک پاهام خواب رفته بود نزد چون
 یواربدم به د یهموقع خودمو تک

 ...یپشت بدبخت  بدبختی

 کالفمو دوختم به در  نگاه

عذاب وجدانم  یجوراییو با کامران روبه شم  رونیبرم ب یخواستدلم نم اصال
 که باهاش داشتم  یگرفته بودم بخاطر رفتار
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یحت  یچوقتدوستم بود و همه جا کنارم بوده و ه یننبود اون بهتر  هرچی 
 ...من یباهام بد حرف نزده ول یطمشرا ینتو بدتر 

  یگهخودشم بود د یر تقص خها

 قرص بخورم یهحداقل برم  کنم  یکار  یتونستمگردن که نم  ینبا ا هووف

اروم  یلیکه گردنمو صاف نگه داشته بودم و قفل و باز کردم و خ  همونطور 
 یرونرفتم ب

 ینمکه خواب باشه و نب  امیدوارم

 همونطور که مراقب بودم گردنم تکون نخوره رفتم تو ینپاورچ پاورچین
 اشپزخونه

 مسکنام کجا بود خب

 خدا یا ییناونم طبقه پا تو اشپزخونه ینتکاب  ینتر  یگوشه ا  بله

  و نشستم یترباتا رفتم سمت کاب ینا ینع همینطور 

 داد یبد یلیخ یژ ق یکه باز کردم صدا  درشو

 ها یدهصدا نم یچوقتخدا لعنتت کنه حاال ه اخ

  بچرخونم و اطرافو نگاه کنم یتونستمکه نم  گردنمم

  سبد داروها قشنگ تهش بود یکردمنگاه م ینتداشتم تو کاب عصبی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یرسدانقد ته بود دستم نم یخب لعنت  یدراز کردم که برشدارم ول دستمو 
 بهش

داشتم سر و کله  ینطور خم شم هم یکم یتونستممنم یومدداشت اشکم در م 
 کامران اومد  یصدا یهوکه   یزدمم

 ینجا؟ا یکنیم یکار چ_

تو کل بدنم و  یچیدپ یگردنمو چرخوندم که دردوحشتناک   یع سر  ترسیده
 بزنم یلندب یغ باعث شد ج

 عجله اومد طرفم با دستش سرمو گرفت با

 یهو؟چت شد _

 گردنم  یمیرم،ایخدا دارم م یا+

 راه افتاده بود یمدرد داشتم که از شدت دردم گر  انقدر 

بود  یمشخص بود هل کرده اول که اومد تو اشپزخونه کامال جد کامرانم
 ...االن شده بود همون کامران قبل یول

 با خودت گردنتو صاف کن یدکر   یکار از دست تو چ_

 گردنم  یچرخهدست نزن نم یا یا+

 ینمبب یستاوا یچرخهنم یچ  یعنی_

از  یریختمنم همونطور اشکام م یچرخوندشگرفت و داشت اروم م  سرمو
 شدت درد گردنم که صاف شد دستمو گرفت و بلند کرد و بهم نگاه کرد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یر و انداخت زدستش یهخم شد  یهوپر از اشکم بهش نگاه کردم  یچشما با 
 گرفت بلندم کرد  یگشسرمم با اون دست د یر پاهامو و ز

 یر دنم تگر   یلیخب چون خ یول یدمکش  یبلند ینبودن کارش ه یهویی از 
 نگفتم یزیچ یکشیدم

 

 گذاشتم رو کاناپه  اروم

 کارات  ینگردنتو چرب کنم با ا  یارمب یزیچ یهتا برم  ینبش_

 کردم  ینطوریدنمو اانگار خودم گر  یگهم یجوریبه من چه خب +

 حرف رفتنشو نگاه کردم یبهم رفت که دهنمو بستم و ب  یغره ا چشم

کم شده البته   یتشن از عصبانرو به رو شم باهاش اال یخواستدلم نم خوبه
من و  ینشه و قبول کنه رابطه ب یراض یدباهاش حرف بزنم شا یتونمم

 برسام

 کرم اومد و پشتم نشست  یهچند لحظه با حوله و  بعد

خوب  یدید یکنمنکردم چرب م یداپ یگهد یز کرمه خوب باشه چ  ینفکرکنم ا_
 دکتر یمنشد بر 

 باشه+

 یکنهنم یکار  یچه یدمصبر کردم د یکم

 پس؟ یشدچ+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

پوزخند و  یهاورد کنار سرم که از گوشه چشمم نگاهش کردم با  سرشو 
 گفت  ینغمگ

 !وقت دوباره یهنشه  یتبهت دست بزنم کار_

 نزدم یحرف  یول یدمخجالت کش یکم

بهش  یخواستنداشتم و دلم م یحس خوب  یشدتو صورتم پخش م نفسش
 رده بودم پس دهنمو بستمک  یخراب کار یبه اندازه کاف  یبگم بره عقب ول

 نگاهم کرد و رفت عقب یکم

 یروندادم ب نفسمو

 ندارم یتنترس کار_

 ...مثل ادم بمون خب یقهدو دق یناخدا او وای

 نم و شروع کرد به ماساژ دادنبه گرد یدکرم مال  یکم

 درد دارم یلیاخ اروم خ+

 صبر داشته باش_

که گذاشته بودش رو شوفاژ و   یماساژ داد بعدم حوله ا یا یقهپنج دق یه
 بهم داد یحس خوب  یداغ بود ول یکمگذاشت رو گردنم 

 یوفتهخب بچرخ تا جلوشو سنجاق بزنم ن_

 سمتش میدکه گردنمو صاف نگه داشته بودم چرخ  همونطور 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ندم یزبونو گاز گرفتم تا باز سوت  یکم بود ول  یلیخ ینمونب فاصله 

شه سنجاق و زد به دوطرف حوله و رفت  یک بهم نزد یشتر ب ینکها بدون
 عقب

 یگفتم یدبا یبودم ول دودل

 کامران+

 هوم_

 ممنون+

 سرشو تکون داد هووف فقط

 کامران+

 بله_

 ...راستش+

 نگاه کردم و بزور گفتم نییروم به پا یدمشکوفانه چرخ نگاهش

 یکردمباهات رفتار م یاونطور یدارم خوب نبود نبارفت یدونمم+

اخه ادم  ینشده ا ینطوریبود چرا ا ینگاه کردم نگاهش همونطور خنث  بهش
 یشهم یطوری

 بار یه یونبار ش یهبرداشت و از جاش بلند شد مرگ  وسایلو

 کامران+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 برگرده سمتم گفت بله ینکها بدون 

 باهام ینکاروستش دارم نکن امن دو+

 شده برگشت سمتم یوحش باچشمای

 بشنوم ازش پس ساکت باش فقط یحرف  یخوامبهت گفتم نم_

 یینقطره اشک از چشمم افتاد پا یه

 باهام؟ یکنیم ینطوریچرا ا+

 یدیساله ند25که  ییتو ینتورو؟ا یکنمم یکار من چ_
و جونمم برات  میحد و اندازمو،من زندگ یمنو،عشقمو،خواستنمو،عالقه ب 

که همش   یزنیم یمن حرف از ادم یهشد؟حاال جلو یبمنس یچ  یول یدادمم
 یتمدته اومده تو زندگ یه

 هه جالبه واقعا جالبه_

 یکنی؟چطور حسمو درک نم ی؟پسعاشق  یگیمگه نم+

 باشه؟ یچون تو مال من_

 یختنر یشتریباشدت ب اشکام

 !؟ یکردمگه عاشق نبود پس چرا حسمو درک نم خودش

 .من دوسش دارم ی: ول یدمپس زدم و نال اشکامو

 ... نکن یمتمومش کن عصب ینااو+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یامدرب یچارگیب ینتا از ا یدمکش  یقچند تا نفس عم یه 

 ... بغض تو گلوم واقعا سخت بود کنترل

بسته  یدنموشده بود تو گلوم و راه نفس کش یختهعالم ر یهمه غما انگار 
 .بود

 یفانقدر ضع یگفت : تو کِ   یتعصبانش و با و گذاشت سرجا یلوسا کالفه
 ! یگیری؟ابغوره م ینطوریا یک کوچ  یزایچ یکه برا  یشد

 یاگه نزار ی! تو فکر کرد یندمه... آ یستن یگرفته از بغض گفتم:الک   یصدا با
 !من با برسام باشم با تو هستم ؟

 یا یگهاز من با کس د یر به غ ینهنه ... مهم ا یا یبا من باش یستمهم ن+ 
 یعاشقت هستم که تا اخر عمرم منتظرت بمونم ... ول ی! من انقدر ینباش
 !یدرکش نکرد یچوقتتو ه

بهم  یتونیمن دست خودمه ... تو نم یچشماش زل زدم و گفتم : زندگ  تو
باهم بودنمون همه کار  ی! من برسام و دوست دارم و برا یکن  یامر و نه

 ... یکنمم

 ییاز کارا یشتر هم زل زد و گفت : بغمناک ب یشحزون و عصبم یچشما با
 !بدست اوردنت کردم ؟ یکه من برا

 ین: نکن کامران ، انقدر ا یدمکاناپه و با بغض نال  ینشستم رو یچارگیب با
 ... یحستو به من سرکوفت نزن ! من نخواستم که تو عاشقم باش

 .یزهر تو دستم گرفتم و چشامو فشار دادم که اشکام ن سرمو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...کامران کنارم نشسته  یعنیشد که  یینپاباال و  کاناپه 

 . باال یرمکرد سرمو بگ  مجبورم

 !جز خودش یکردمنگاه م ییهرجا به

بود و کنار زد و اروم و خش دار لب زد : منو  یختهکه تو صورتم ر  موهایی
 .نگاه کن

شدم ، دستشو گذاشت کنار صورتم و گونمو  یرهبهش خ یماشک یچشما با
 ... نوازش کرد

منم نبوده که  یر منم نبوده که مهرت به دلم افتاده ... تقص یر فت : تقصگ  اروم
منم نبوده که از شانس بدم تو ذره  یر ! تقص یتو فقط مال من باش یخوامم
 ... یعالقه بهم ندار یا

 ... رمگونم برش دا  یدستش که از رو یگذاشتم رو  دستمو

 یدوست دارم ... ول یادمز یلیگفتم : من دوست دارم کامران ! خ  یناراحت  با
 یننه اون دوست داشتنه ! من تورو مثل برادرم دوست دارم ... مثل بهتر 

 .، درکم کن لطفا یمزندگ یدوستم ... مثل تنها حام

خشمشو کنترل  یکردم یکه سع  یهم فشرد و درحال یچشماشو رو عصبی
 ینجور دوست و ا ینبهتر  یامثل داداشت باشم  یخواممن نمکنه گفت : 
که تو   یَمرِدت باشم ... پدر بچه هامون ، تنها کس یخوام... من م مزخرفات

 . یداشته باش یتزندگ

 ... نزن کامران یشم: نگو نگو نگو ! انقدر ات یدمپس زدم و نال دستشو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کرد   یشتر خرابمو بکه به صورتم برخورد کرد و حال   یروننفسشو داد ب کالفه 
 ... بدترش کنم ینجوریا واستمیخ! نم یمهم باش یک انقدر نزد یخواستم... نم

 .به دستش معطوف شد نگاهم

 . دستش کبود شده بود و خون مرده شده بود یاستخونا روی

 !شده ؟ ینطوریچرا ا ینگرفتم تو دستام و گفتم : ا  دستشو

نشده ، خوب  یزیگفت : چ  یو با سرد یرونب یددستام کش یناز ب دستشو
 .یشهم

که   یتههمون اثر هنر  یجهنت ینگفتم : ا  و با اخم یدمدستشو کش یلجباز با
 !؟ یگذاشت   یوار د یرو

 .نگفت و فقط نگاهم کرد هیچی

 .بشه بهم یرهانقدر خ نمیخواستم

 .یارمو ... ب ینتا باند و بتاد رفتم

 !انگار داغ دلم تازه شد یدنشوند با

 .رو زخمم یپاشیدنانگار نمک م یوفتادکه م  یبه هرچ  مچشم

 .یدادم و مبرسا یخونه بو ینا همه

 !کنم؟  یبدون اون زندگ  یتونستمم چجوری

 .من شد یبه من و کارا یرهو باند و بردم که بازم خ یدمکش  اهی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .نگام نکن ینجوریکردم : ا  زمزمه 

 !نگات نکنم ؟ یچجور+ 

 ... بهم یشیم یرهخ یادبدم م -

 .صورتمو از نظر گذروند یتوجه به حرف من همه اعضا یبازم ب  ولی

 . جلو یدمکش  گرفتم  دستشو

 .که دستشو مشت کرد  ینکردم به زدن بتاد  شروع

 .یچیدمزور گره دستشو باز کردم و باند و دورش پ به

 ...تموم شد -

 .نگفت که سرمو گرفتم باال و نگاهش کردم چیزی

 .رو عصابم بود یلی! خ یرشخ ینگاها بازم

 !؟ یتمومش کن یخوایگفتم :نم  کالفه

بشه که ازت دور  یسال یه ینکه جبران تموم اانقدر نگاهت کنم   یخوامم+ 
؟! چرا تا  ینا، باهات حرف بزنم ،... تو چت شده او ینمتبودم و نتونستم بب

لولو خور خوره هاست ؟!  یهشب یافم؟! من ق یکنیغش م یشمم یک بهت نزد
 ... یرمدستت و بگ یحت  یترسمم یوفتماون حالت که م یاد همش

 ی... وقت  یهحالت عصب یهو گفتم :  یدمبه گردن خشک شدم کش دستی
!  یست... دست خودمم ن یدارهترس برم م یشهم یک بهم نزد یادز یکس
 .کنترلش کنم  یتونمنم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .موهام زد و گفت : ممنون یرو یبوسه ا یهوییهوا و  بی 

 .از خودم جداش کنم خواستم

 !حالت تهوع بهم دست داده بود حس

 .یگیرهبرو اونور ! نفسم داره م -

 .از بغل کامران دراومدم بزور 

 !یخواستاصال خوب نبود ... دلم برسام و م حالم

 .برسام و چک کردم یرکتدا یع تو اتاق و سر  رفتم

 !داده بود و زنگ زده بود یامپ کلی

 .صداشو بشنوم یخواستمبازم مهم نبود م یشب بود ول یاخرا یباتقر  ینکها با

 .دکمه تماس و فشار دادم و منتظر شدم یدترد بی

 !نگرانش بغض گلومو گرفت یصدا یدنشن با

 ! یتونستمنم یول یهگر   یر بزنم ز میخواستم

 .نکرد یتتکامران اذ  ... یدادیحالت خوبه ؟! چرا جواب نم یناماو+ 

 ! فقط برام صحبت کنه میخواستم

 یبم و مردونش تو ذهنم پل یحرف زدن و نداشتم ... فقط اون صدا قابلیت
 .یشدم

 .بزن یبگو حرف  یزیچ یهحالت خوبه ؟!  یاز نگران  یکشت الو خانومم منو  + 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یرونکلمه اومد ب  یهلبام  یناز ب بزور  

 .ب ... برسام -

برسام گفتنت بشم قشنگم ...  یجواب داد : من فدا یعسر  ینیغمگ یصدا با
 !حالت خوبه ؟

 .حجم از بغض و تو گلوم نگه دارم ینا نمیتونستم

 !؟ یمکن  یکار حاال چ گفتم :  یههقم بلند شد و با گر  هق

 یشکار  یهنکن  یهانقدر گر  یکالفه گفت : قربونت برم اخه خانوم  برسام
 . یدم! بهت قول م یرهو رو از من بگت یزارمعنوان نم یچ... به ه یکنمم

 .یمصورتم و کنار زدم و گرم صحبت شد یرو یکنان اشکا  ینف فین

**** 

 ماه بعد یک 

بود که تو عمرم داشتم ! از شدت  ییماها یناز سخت تر  یکیماه ،  یک این
 . و هق هق یهکل کارم شده بود گر   یدلتنگ 

 ! یدادرفتن بهم نم یرونه ببودم و کامران اجاز  یتو خونه زندان  یازندان مثل

 ....برم سرکار یزاشتنم حتی

و چار ساعت  یستب یدونمفقط م یاوردخرج خونه رو از کجا م نمیدونم
 .یدادمنو م یشکش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... یدناه کارمون شده بود دعوا و تو سر و کله هم کوبم یک  ینا کل 

 ! یشدروزمون شب نم یکردیمشب باهم دعوا نم یک  اگه

 ...بل بلشو ینتو ا یکردارومم م یذره ینو ا یزدمبا برسام حرف م هرشب

که   یرههم ازم بگ یموگوش  یخواستبارم کامران مچمو گرفت و م چند
 یزارمخودمو زنده نم یگهادامه بده د کاراش  ینکردم اگه بخواد به ا  یدشتهد

 ! یکنمو خودمو از شرش خالص م

من  یرفتار کنه ولباهام خوب و مهربون  یکردم یسع یه  کامران
 .یخواستمنم

 .تحمل کنم یتونستمنم دیگه

 .یرفتماز اتاقم م یرونغذا خوردن ب یشبانه روز و فقط برا کل

 .یکردمم یرونشد بو دا یغ اتاقم که با ج یومداوقات کامران م گاهی

 !یوفتهچشمم بهش ب نمیخواستم

ات دندون رو اوق یرفتارم بهتر بشه گاه  یدشا یکردفکر م ینکهبه خاطر ا اونم
و هردومون  یداداوقاتم نه ! کنترلشو از دست م یو گاه  یذاشتم یگر ج

 ... یگرفتیمم یگهارامش و از همد

ه اما هربارش با هم چند دفعه اومد دم در خونه و خواست منو ببر  برسام
 .خونش یرفتکامران و زد و خورد فراوان سرخورده م  یدشد یدعواها

 ! یمخوب بود نه جسم یمحال روح نه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

معده گرفته بودم و غذا  ی، ناراحت  یندهخاطر اضطراب و استرس از ا به 
 .خوردن برام زجر اور بود

 ! داشتم یجهحالت تهوع و سرگ همش

 ... گوشت متحرک بود  یهمثل  بدنم

 ! باشه یدهکه روحم پر کش  انگار 

 .وردمیابرسام تا اخر شب دووم م یصدا یدنشن یدروز و فقط به ام کل

که اسمش   یبود...خسته بودم از زنده بودن  یفقابل توص یر غ یلیخ حالم
 !؟ یکشیدمزجر م یدبا ینکردم ! تا ک  یشزندگ یچوقته یبود ول یزندگ 

خراب شده بزارم  ینپامو از ا تمیتونسبود که دردامو بهش بگم نه م یکس  نه
 .یرونب

 ! با کامران مقابله کنم نمیتونستم

 .ر کار خودشو راه ببرهبا زو یخواستم اون

 :( و دعوا خالصه شده بود یهو گر  یدلتنگ  یتو یمزندگ کل

 ! زنده بودنم برسام بود و بس یدام تنها

 .دا دراومدکه در اتاقم به ص  یکردمفکر م یمخودم به بدبخت یحال و هوا تو

 یگهد یرونب یا... ب یزمعز  ینا: او یگفتکامران اومد که م  یاونور صدا از 
 !؟ یره! حوصلت سر نم ییهمش اون تو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .و خودمو راحت کنم یوار سرمو بکوبم به د میخواستم 

! دست از سرم بردار ... بزار  یرونب یامب یخوامبغض خفه و داد گفتم : نم با
 ! یرماتاق بم ینکنج هم

 .رفت اما چون در قفل بود در باز نشد ییندر چند بار باال و پا رهدستگی

 ینیمبش یکمباز کن  یودر لعنت ینا ینامران بلند شد : اوکا  یداد عصب صدای
 یکن  یاون خراب شده خودتو زندون  یتو یخوایم ی! تا ک  یمباهم حرف بزن

 !؟

و خالص شم ! که از شر ت  یو گفتم : تا ابد ! تا وقت  یدمکش  یغیج یتعصبان از 
 ... برگرده یمکه دوباره ارامش به زندگ  یتا وقت 

 ! کردن  یساز شدت فشار اشکام صورتمو خ یشههم مثل

 ! یزنانقدر راحت بر  نمیخواستم

 ! یرمادامه دادم : ولم کن کامران ... بزار به درد خودم بم یهگر   با

دستمو رو گوشام  یادشز یکه بخاطر صدا  یدبار محکم به در کوب چند
 .گذاشتم

و اروم خودش یکردم یمعلوم بود داشت سع یومدم یرونکه از ب  ییصداها از 
 ... کنه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

در و باز کن !  یناروم باشه و موفقم بود ! گفت : ا یخواستکه م  ییصدا با 
ازار  ینطوریا یوچند وقته من لعنت یدونی... م یممثل ادم حرف بزن ینیمبش
 !بشکنمش ؟ یا یکنیو باز م در  ین! ا ینااو ینمتبب یخوام؟! من م یداد

 یچ  یاز هم پاشوند یموو ؟! زندگتو من یاحرص گفتم : من تورو ازار دادم  با
 هان ؟ یگهد یخوایم

 یچرخهداره دور سرم م یاحس کردم کل دن یهو

  یگهداره انقدر هر روز رو اعصاب من راه رفتن...؟بگو د یچه لذت _

 لب زمزمه کردم برو بابا زیر 

بودم تو  یادن ینتو ا یشو انگار کم و ب یدیدهمه جارو تار مخدا چشمام  وای
کردم به   یو سع یدمهمون حالتم چشمامو بستم و اروم رو تختم دراز کش

 یدمتوجه به کامران خواب یحال خرابم فکر نکنم و ب  ینا

 ...بهش درد پشت درد لعنت

 ..... 

عرق و  یسو خ یدمکه داشتم از اون خواب شوم پر   یحالت تهوع  بااحساس
 نفس نفس زنان به اتاقم نگاه کردم

و لحظه به لحظه حالمو خراب تر  یاوردنگار داشت بهم فشار مفضاش ا کل
 یکردم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینجاا یگهد یقهدق یهاگه  یومدو نفسم به زور باال م یکرددرد م ینمس قفسه 
 . یمیرمشک م یبمونم ب 

 یرفتم یجاز تخت گرفتم و بزور بلند شدم وحشتناک سرم گ دستمو

 ...ران زد برسام وبرسام و کامران دعوا شد و کام ینخوابم افتادم ب دیا

 یرونبهش فکر کنم قفل و باز کردم و رفتم ب یحت  یخوامنم وای

قبرستون شده بود انگار خاکستر مرده  ینعصر بودش خونم ع یطرفا فکرکنم
  توش یدنپاش

گرفتم   ار یواز د ینطور حالم بد بود هم یلیچشمام اشک جمع شده بود و خ تو
 وداز کامران نب یخب خبر  یو رفتم تو حال ول

 .!بهتر 

برسام چقدر دلم تنگ شده بود  یشبرم پ یشدافتاد به در کاش م چشمم
 براش

و خودمو از کاناپه  یوفتمبود و ب یک لحظه که نزد یهرفت  یاهیس چشمام
 گرفتم

 حال خرابم بکنم ینبه ا یفکر  یه یدبا اول

 یجمسرگ یشکوالتم بخورم برا یهالت تهوع خوبه ح یبرا یموگفتن ابل  یادمه
 یگهالبد فشارم افتاده د

 .نخوردم یگهد یز کامران اومده که بجز جوش چ  یوقت  از 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 برداشتم یموروو باز کردم و ابل یخچال در  

 ینو؟بخورم ا یچجور خب

 بخورم؟ یداصال با چقد

 خدا ای

 یختمتوش ر یکمبرداشتم  یوانل یه

 !کنهاثر ن یست؟شایدکم ن  این

 خب بسه فکر کنم یختمر یشتر ب یکم

 بوش کردم ینیمواوردم جلو ب یوانول 

 .یدهم یمگند  یچه بو یدستمو جلو دهنم گرفتم و عوق زدم لعنت  سری

 نصف خوردم یه یموروبا دستم گرفتم و ابل بینیمو

 و عوق زدنم ینک شد رفتنم سمت س یجشنت ولی

 تو دهنم یاداره مشکمم د یعوق زدم که حس کردم تمام اعضا انقدر 

 با خودت؟ یکرد  یکار باز چ_

 یکنهم یکار خونه چ ینمحالم بد بود که حوصله نداشتم بب اونقدر 

 ی؟شد یکار اب بدمت چ یکمواستا _

 قلپ خوردم یه یدهنم به بدخت  یو اب کرد و اورد جلو یوانل یه سری

 یمیرمدارم م یییا+
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ی؟شد یچ  یگ ب یخواینم_ 

 ی؟خودت چشم ندار یوبدم همه چ یحبهت توض یدبا+ 

 یچیدمعوق زدم و همونطور به خودم پ دوباره

 یمسموم شد یخورد یزیچ یا یشد یضمر  یستدکتر معلوم ن یمپاشو بر _
 یارموقت، بزار برم لباساتو ب یه

 نشستم سرمو گذاشتم رو پام ینزم یهکه رفت همونجا رو  کامران

 انقدر که عوق زده بودم یکرددرد م ینمو قفسه س شکم

 ...یگهد یمیرمدارم م بدال

 ذره نفس راحت بکشم یهشم بلکه  راحت

  کردم  ینیف فین

 یمبپوش بر  یناروپاشو ا_

بغلمو گرفت و کمکم کرد  یر و ز یدکه جون نداشتم خودش لباسامو پوش  من
 یرونب یمبر 

 یوفتمبود ب یک رفت و نزد یجواحد برسام افتاد دوباره سرم گ که به  چشمم
 داشتکه کامران محکم نگهم 

 یکردمبارش م یزیچ یهنداشتم وگرنه  جون
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یک نزد یمارستانشدمو و با سرعت رفت سمت ب ینکرد سوار ماش  کمکم 
 خونه

و نگاه  یرونروح ب یجنازه خشک و ب  ینع یمکه تو راه بود  یکل مدت   تو
 یپیچیدمبه خودم م یام یکردمم

نگاه خب به درک انقدر  یول یکردمخودم حس م یهنگران کامرانم رو نگاه
 انداخته منو یبه چه روز ینهکنه تا خسته شه بزار بب

 ترمز گرفت که پرت شدم جلو سریع

 نه؟ یکن  یدرست رانندگ  یستیبلد ن+

از دست  یکمکت کنم دار  یاماره؟واستا ب یغرتو بزن  یدبا یباش یتو هر حالت _
 تو که یریم

خره دکتر پرس و جو بال یبغلمو گرفت و کمکم کرد راه برم بعد کل یر ز دوباره
 یمکرد  یدامتخصص و پ

خراب بود صحبت  یلیخب چون حال من خ یشلوغ بود ول یلیخ بااینکه
 کردن گفتن اول من برم

بود  یک نزدکه   یکردحاضر نبود جاشو عوض کنه مخالفت م یمرده ا یه ولی
 کامران بره بزنشو دوباره شر درست کنه

 قبول کرد طهیاوضاع خ یدکنار َمرَدم که د  یدنشکش  یبدبخت  باکلی

 داخل کامرانم باهام اومد رفتیم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینمبخواب بب ینجاا یاسر خودش اورده،ب ییدخترمون چه بال ین:ببدکتر  
 یهچه سر و شکل ینا یشد یکار چ

 رو تخت یدمز کشحوصله نگاهش کردم و رفتم درا بی

 شده شما بگو پسرم یکار :دخترمون که حال نداره بگه چدکتر 

 یهکارم و عالئمم چ  یچ  داد گفت یحبراش توض کامران

  کرد  ینمخود دکتر معا بعدش

براش  ینویسمم یشازما یستم،یهمطمعن ن یول یدمم یاحتمال یه:دکتر 
 یبرا یاریناالن بدن بهتون بعد ب یجشمنت ینویسماالن بره بده م ینهم

 خودم

 راه بره اصال یتونهخرابه نم یلیحالش خ ینااو ی:ولکامران

 کرد  بهم ینگاه مشکوفانه ا دکتر 

 یکنهبره االن بزنه حالشو بهتر م ینویسمامپولم م یه:دکتر 

 نسخرو نوشت و داد به کامران دکتر 

 یارمش؟و داد دوباره ب یشممنون پس ازما_

 رم:اره پسدکتر 

  یرونب یمکمکم کرد بلند شم و از دکتر تشکر کرد  و رفت  کامران
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

داروخونه  نیمارستاتو خود ب یامب یرمخب صبر کن برم امپولتو بگ یلهخ_ 
 .یکشهطول نم یلیدارن خ

 و رفت یمارستانب یها یاز صندل یکیرو  نشوندم

 یناز ا یشدمم یوونهو چشمامو بستم داشتم د یدادم به صندل یهتک سرمو
 حال

 ینطوریممکنه خورده باشم که ا یچ  یکردمداشتم با خودم دور م همونطور 
 شدم؟

 یموعه؟ابل یبرا نکنه

 خورده بدتر شدم االن یهبودم  ینطوریخب من که از قبلش هم ولی

  و امپولمو زدم یمکامران اومد و رفت  یناز چند م بعد

راه  یتونستمبهتر شدم حداقل م یلیربع خ یهخب بعد  یکه اثر نکرد ول  اونجا
 یزدمشبرم کاش از اول م

و خواست گونمو نوازش کنه که سرمو  یستاداومد نگران جلوم وا کامران
 نزد یحرف  یهم کرد ولنگا یکم یدمعقب کش

 ی؟بهتر _

 اره+

 یشاازما یبرا یمبر  یاب یاوک _

 .... 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

طول   میساعت و ن یک قشنگ  یندازنکارمو راه م  یع دکتر گفته بود سر  خوبه 
 دادن و جوابش اومدن یشوقت گرفتن و ازما یدکش

 خب بازم اونقدر حالم خوب نشده بود یامپولرو زده بودم ول ینا خوبه

 مطب یمرفت یمو گرفت یشازما یجهتشب بود که ن۸ساعتای

 یو به منش یزیتکامران برگه و  یرفتدکتر داشت م یدیمبه موقع رس دقیقا
 داخل یننشون داد اونم گفت بر 

 زد یتا چشمش بهم افتاد لبخند مهربون  دکتر 

 یشونپر  ینطوریخانومو ا ینا یچ  ینمرو بده بب یجهدخترم،نت ین:بشدکتر 
 کرده

  دادبرگه رو به دکتر  کامران

 به سمتم یدنگاهش کرد و بعدم چرخ یکم

 بگم حدسم درست بوده ید:خب بادکتر 

 گرفتم؟  یزیچ یج العال یضیمر ی؟نکنهحدس چه

 دکتر؟ یاقا یشدهچ_

 یدمد یهمون اول بگم ول یست،میخواستمن یخاص یز چ ین:نگران نباشدکتر 
 ..! االن یازدواج نکردن ول یدگفتم شا  یستدست دخترم حلقه ن

 داره به ازدواج ی.چه ربط ..یچ  یعنی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 استرس داشتم به دکتر نگاه کردم با 

 دکتر؟ یشدهچ+

 یجهراستش نت یشیبگم خوشحالم م یستن یخاص یز دخترم گفتم که چ_
 ینشون داده که حامله ا یشازما

 ین؟حاملم؟گفت ا  چی

 یانگار جفتمون حرف  یکردشوک برگشتم سمت کامران اونم مات نگاهم م با
 !یمهضم کن یتونستیمنمو  یمبود یدهکه شن

بهم دست  یدیو حالت تهوع شد یکوبیدمثل سرعت قطار داشت م قلبم
 .داده بود

 .یشنیدنم یگوشام اعتماد نداشتم که چ   به

 !؟ حامله

 !!! کردم که  یریمن جلوگ ولی

اون قرصارو نخوردم  یگهباشه که بعد از اومدن کامران د ینبه خاطر ا ممکنه
 !؟

بود که  یواکنش ینداختو تنمو به لرزه م یکردانم مکه نگر   یزیتنها چ االن
 .نشون بده یخواستکامران م

 یهکامران به خودش اومد و با   یهوکه   یکردیممبهوت به هم نگاه م هردو
 !دکتر ؟ یگهد یکنینم یخنده مسخره گفت : شوخ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .یکردمبه دکتر نگاه م یمنتظر و ناباور یچشما با 

ندارم که ...  یگفت : پسرم شوخ   یتبا جد کرد و  یینباال پا ینکشوبار ع چند
 .خانومت بارداره

 .یاددرن یغمج یکه صدا  یدمهنم کوبد یمحکم رو دستمو

 ! برسام ... من االن بچه برسام و تو شکمم داشتم بچه

 ...خبر همه وجودم رو از حس خوب پر کردن ینا یدنبا شن انگار 

 .بود اضافه شده یدنمنفس کش یلبه دال یگهد یلدل یه حاال

 .و با اضطراب نگاهش کردم یدپر  یمبه کامران که خورد همه خوش چشمم

ازشون خارج  یکلمه ا  یول یشدبه دکتر بود و لباش باز و بسته م خیره
 .یشدنم

 ... ینخوشحال نشد ینکهبا شک نگاهمون کرد و گفت : مثل ا دکتر 

تم : گف  یباریدم یجانکه ازش ه  ییکه تا اونموقع ساکت بودم با صدا  منی
... چون من ... من  یمشو نداشتفقط انتظار  یمخوشحال شد یلیچرا دکتر ، خ

 ! یکردمم یریجلوگ

 !دخترم ؟ یخوردیو گفت : به صورت منظم م یدبه روم پاش یلبخند دکتر 

 ...نتونستم بخورم یلیهفته خوردم بعد به دال یه+ 

 یباردار یلوتا ج یخوردیهر روز منظم م یدپس همونه ! اثر نداشته ... با -
 .یرهرو بگ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

باور  یتونستبه دکتر بود و هنوز نم یرهاه کردم که خبه کامران نگ یچشم زیر  
 .کنه

 ! نزنه به سرش بدبختم کنه ! نگه سقطش کن خدایا

 !؟ یدهنشون م یچه واکنش یعنیبه برسام بگم ...  یدبا وای

 ... کامران و گرفتم و اروم گفتم : کامران  مچ

 ی! ط  یمهبد خ یلیخ یارتکه معلومه و  ی: دخترم جور رو به من گفت دکتر 
بلند نکن ! از  ینسنگ یل... وسا یبش یتاذ یممکنه کم یتدوران باردار

چند تا قرص و شربت هم  یهکن ...   یحتما دور یدار یکه الرژ  یزاییچ
 ... حتما سر موقع بخور  ینش یتاذ یادبرات که ز ینویسمم

ز فعاله ! ا یشگفت : ماشاّلل بچتونم پ  یکرد و بعد با شوخ طبع  یا خنده
 . االن شروع کرده به اعالم حضور  ینهم

 .کنج لبم اومد  یحرفش لبخند ینا با

 .یامزن دن ینخوشبختر  یکردمم حس

 ... از وجود برسام هم تو شکم من درحال رشد بود یکهت یه حاال

حس که   یکردنگاهم م یجور یهانگار که تازه به خودش اومده باشه  کامران
 ! یزنهسرمو م یرونهر ان پامو از مطب بزارم ب یکردمم

 دستمو محکم گرفت که حس کردم خورد شد مچ

 !درد صورتم جمع شد از 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یو پرخاشگر  یتبا عصبان یزیتاتاق دکتر و بعد پرداخت و یرونکرد ب  شوتم 
 .ینکشون کشون بردم سمت ماش

 .نگاه کردم و با استرس به صورت سرخ شدش یندادم به ماش یهترس تک با

 .خودت به من رحم کن ! به بچم رحم کن خدایا

 .یارهسرم م ییچه بال یستکنترلش باز از دستش بره معلوم ن  اگه

نوازش  یشاشوته ر یگشدستشو به کمرش زد با دست د یه یو عصب کالفه
 .یکردم

 . ینبه ماش یدمبرداشت طرفم که چسب یز خ یهویی

 ! ها ؟ یم داد زد : که حامله اصورت تو

 .و نفسم رفت یختکوبوند که دلم ر  ینکابوت ماش  یکنار سرم رو  مشتشو

؟!  یتو باهاش رابطه داشت  یو مردم گم شد : لعنت  یناماش یتو صدا عربدش
حرومزاده رو  یه؟! تو االن  ینااو یکرد  یکار چ یفهمی؟! م یرو چه حساب 

 ! ... حرومزاده ینااو یباردار

 (ه نم دار شد از لفظ )حرومزاد مچشما

کامران ؟! من و تو   یستیمبغض گفتم : حرومزاده ؟! ما حرومزاده ن با
 یا یندهعشق و عالقه و ا یهتره ؟! حداقل ما  ینبچه رنگ ینخونمون از ا

 .یمحرومزاده !من و برسام به هم محرم بود یبه بچم بگ  یزارم... نم یمدار

  ... یکنیبچه اون پست فطرت و سقط م یریماالن م ینهم ینااو+ 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !  بهش بدم یاجازه ا ینبود همچ محال 

 ... یخوادش... صد درصد مطمعنم برسام هم م یخواستمبچه رو م ینا من

 یکیو ینا یازم گرفت  یموگرفتم باال و مثل خودش داد زدم : همه چ  سرمو
 یهاگه  ی! حت  یریبچمو ازم بگ یزارمبدنم باشه نم ی! تا جون تو یزارمنم

 یگهچون د یبزن  یشههم یمنو برا یدق یدبا یوفتهاتفاق ب یندرصد هم ا
 ... وجود نداره یادن ینتو ا یناییاونوقت او

خودتو  یخوایگفت : م  یبه چشمام زل زد و با بغض مردونه ا یناباور با
 یناصال بچه بخواد ؟! من ا ی؟! از کجا معلوم اون عوض یاون بچه کن یفدا

 ...  نده بمونهبچه ز  ینا یزارم! من نم ینااو یستن یمحرفا حال

 .گرفته بودم  یبیقدرت عج یهبچه  ینبا به وجود اومدن ا یکردمم حس

از دست بدم... نه  یخواستمکدومشونو نم  یچاز دستش بدم ! ه نمیخواستم
 .کامران  بچه رو نه برسام و نه

 .و هلش دادم عقب ینشتخت س یدمکف دستام کوب  با

کدومشونو ازم   یچه رمیزا... نم یو حرص گفتم : کور خوند یتعصبان با
کامران ! من   یا... به خودت ب یجنگمهردوشون م یجونم برا ی! تا پا یریبگ

بار  یر که ز  یستمن یبگم چشم ! منم کس یبگ  یکه تو هرچ   یستمن یدختر 
بچه در برابر توووو جونمم  ینمحافظت از ا یم ... الزم باشه براحرف زور بر 

بچمو ازم  یتونی! نم یریازم بگ کردن و  یحق زندگ  یتونی... تو نم یدمم
 ! یریشوهرمو ازم بگ یتونینم ینطورم، هم یریبگ
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .ینو پرتم کرد تو ماش یدبازومو محکم کش یببر زخم یه مثل 

راننده  یشم که خودشم نشست رو صندل یادهلب گفتم و خواستم پ یر ز اخی
 .زد یوو قفل مرکز 

 ی: خوب تا نکرد یدر قفل شدش غ یلبا ینراه افتاد و از ب یادیسرعت ز با
 ! مراعاتتو کردم هوا برت داشت ینهمه... ا ی! با من خوب تا نکرد ینااو

:  یدمکش  یغ و ج یمبه صندل یدمچسب یدهکه داشت ترس  یادیسرعت ز از 
 !؟ یریم یدار ی... کدوم گور یدیاروم برو االن به کشتنمون م

لکه ننگ  ینا یریم: ساکت شو فقط ! م یدرو عوض کرد و سرم داد کش دنده
 ...  یمو پاک کن

االنه که از شدت تپش قلب سکته  یکردمبسته بود و حس م یخو پام  دست
 .کنم

 .یکشیدمنفس م یدهکش  کشیده

 .یلرزیدم یدو پام مثل ب دست

 ...کارو با من بکنه  ینا یزاشتمم یدنبا نه

 !  بار نه این

م به سمت راننده و با تموم زورم و فرمون و چرخوند یسمت صندل پریدم
 .از اتوبان منحرف شد ینراست که ماش
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

به درخت گم  ینشدن ماش یدهکوب  یمن تو صدا یغ عربده کامران و ج صدای 
 .شد

 .خون و کنار صورتم حس کردم یبرخورد کرد و گرما یشهمحکم به ش سرم

 .یامشدم و حس کردم فارق از دن یهوشچند لحظه ب برای

 .ودن با شدت چشامو باز کردمجمع شده ب ینمردم که دور ماش یصدا با

و باز به کامران نگاه کردم که خون سر و صورتشو گرفته بود  یمهن یچشما با
 .فرمون افتاده بود یسرش رو یهوشب

 .سرش اومده باشه ییبرم داشت که نکنه بال ترس

 .نداشتم یخوب  یتاحساساتم دستم نبود و وضع کنترل

 .جواب نداد یصداش زدم ولشونه کامرانو گرفتم تکون دادم و  یهگر   با

؟! جون من  یشنویزدم : کامران ... صدامو م یغج یهشد و با گر  یشتر ب ترسم
 ...  اب بدهجو

 .کنم  یکار چ نمیدونستم

 !یکردبودم و کنار سرم درد م سرگردون

 !  باشه یومدهسرش ن ییبال خدایا

 .یکردبه شدت کوفته شده بود و درد م دستم

 .کردمدر کنارمو باز   یبدبخت  به
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .چن نفر از دورم بلند شد یکه صدا  ینزم یشدت پرت شدم رو با 

 !؟ ینهاز شما هم تو ماش یر به غ یخانوم حالت خوبه ؟! کس+ 

کمکم کنه گرفتم و گفتم : پسر   یخواستکه م  یمرد ینهق هق از است با
تروخدا کمکش  یستحالش خوب ن یهوشهب ینهعموم ... پسرعموم تو ماش

 .ینکن

 ...از جلوش نمونده بود یزینگاه کردم که چ ینیماشوحشت به  با

ازش نمونده بود و سمت کامران هم  یزیله شده بود و چجلوش کال  کاپوت
 .کال داغون و له شده بود

 یفهمیدمنم یچیخلسه بودم و ه یه یبود ...انگار تو یفقابل توص یر غ حالم
 ... 

داخلش منم رو  اومد و کامران و گذاشتن رو برانکارد و بردن امبوالنس
ول شد به مشغ یکیکنارش نشستم چون حال خودمم خوب نبود   یصندل
بچم افتادم  یاد یهومن همه حواسم به کامران بود  یو چک کردم ول ینهمعا

 یدمپرس یکردم ینمکه داشت معا  یو با استرس از مرد

 بچم افتاده؟ یبرا یاقا من حامله بودم نکنه اتفاق +

 یسونوگراف  ینبر  یمارستانب یدیمما رس یمکنمشخص   یتونیماونو که نم_

 بچمو از دست داده باشم؟ یاول کار ینخدا نکنه هم ای
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

کامران حواسم جمع شد و با عجله به دکتر کنارش   یتکون خورد چشما با 
  گفتم

 چشماشو باز کرد حالش خوبه چشماشو باز کرد ینیدبب+

 یبراشون فقط ب  تادهیوفن یاتفاق  یمخانوم ما که همون اول گفت یناروم باش_
  هوش شدن

 یمارستان؟ب یبرینمونم ینپس چرا دار+

با  یدبا یاطاحت یبرا یمگفت  یتتونووضع یظاهر  یخانوم ما فقط از چکاب ها+
 کنن  ینتونشه و دکتر متخصص معا یدستگاه عکس بردار

 نگاه کردم که دوباره چشماش و بسته بود یتکون دادم و به کامران  سری

 عقل.؟ یب  ینایاخه او یچ  یوفتادتون مبرا یاتفاق  اگه

  بچه منو سقط کنه یخواستاون م ولی

 ...کارم  یناالنم بچم سالم نمونده باشه با ا ینهم ممکنه

 یینپا یختاز گوشه چشمم ر یو اشک  یدمبه شکمم کش دستی

 باال تا زخمتو پانسمان کنم یر خانوم سرتو بگ_

 ...تا کارشو بکنهگرفتم باال و چشمامو بستم و منتظر شدم   سرمو

* 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و  یستن یخاص یز کردن کامران گفته بود چ  ینهدکتر بعد از معا خداروشکر  
نگهش  یمارستانامشب ب یاطاحت یبرا یخورد ول یهفقط سرش  چندتا بخ

 یدارنم

 یکامران تموم شه و برم سونوگراف   یبودم تا کارا منتظر 

 به کامران مسکن زده بود تا بخوابه دکتر 

بخش  یبه از فرصت استفاده کردم و رفتم از پرستاراخوا یدمتا د منم
 بخش سونو کجاست؟ یدمپرس

 کنم  یداشپرس و جو تونستم پ یاز کل بعد

 شلوغ نبود و زود رفتم داخل یلیخ خداروشکر 

 ینهکردنم گفت بخوابم تا شکممو بب  ینهبعد از معا دکتر 

 یلیحس خخب  یول یدمازش نفهم یادیز یز نخود بود و من چ یهفقط  بچه
 داشتم یقشنگ 

بار دوم  یمراقبت کنم چون اگه برا یدفقط با یستن یگفت مشکل  دکتر 
 ممکنه بچمو از دست بدم یوفتهب یاتفاق  ینهمچ

همراهم بود که فقط تونستم باهاش پول سونو رو حساب  یکم  یلیخ پول
 ...از خونه یارمبرم پول ب یدکنم با

 حرف زدن باهاش ید برابو تیموقع ینبرسام افتادم االن بهتر  یاد یهو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

رفتم سمت اتاق کامران تا مطمعن شم خوابه و بعد از مطمعن شدن  باعجله 
لرزون شماره برسام و  یاز اتاق و با دستا یرونبرداشتم و رفتم ب یموگوش

 ... لمس کردم

 برسام#

سرکار  یامدت  ین.تو ایگذروندمم یموزندگ یروزا ینبگم مزخرف تر باید
  فقط ینمشلحظه بب یهبتونم  یروناگه از خونه اومد ب یدادمم یککش  یابودم 

لحظم تنهام  یه یو بارانا دائم کنارم بودن و حت  یار مدت شهر  ینا تو
 یذاشتننم

 یهبارانا چون کالس داشت  یبود ول یشمپ یار روزا شهر  یهمثل بق امروزم
 رفته بود تا به کالسش برسه یشساعت پ

 یدونیون غذا درست کنه خودت که مبرام یستبارانا ن یگهمروز دداداش ا_
 سفارش بدم یدبا یروناز ب یستممنم بلد ن

 بکن یخوایباشه هرکار م+

کپک زد   یرتروش ابر ز یکم از باال اون مبل تکون بخور انقد نشست   یهخب _
 یگهد

 حوصله ندارم یز کم مزه بر   یار شهر +

ر گا همش پاچه منو و اون خواهس ینع ینکهتو؟ جز ا یحوصله داشت  یک _
 یگیریم یچارتوب
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 بهش رفتم تا ساکت شه یغره ا چشم 

 یر تقص یگنبچها همش م ینکهبا ا یکردمم یوحشتناک  یعرضگ  یب  احساس
از  یکار  یشهخب مگه م یول یاداز دستت بر نم یو واقعا کار یستمن ن

 یاد؟دستم برن

البد دوباره مامانه  یدمکش  یحوصله ا یزنگ خوردن تلفنم هوف ب  یصدا با
 د دفعه زنگ زده بوداز صبح ص

 المصب و جواب بده سوخت انقد زنگ خورد یواون گوش_

 یگهد یهتکرار یجواب بدم حرفا یشومامانه چ یدونیتو که م+

 برداشتم نگاهش کردم گوشیو

 اخه یزنهبجز مامان به من زنگ م یبفرما ک +

 قطع شد خواستم بزارمش کنار که دوباره شروع کرد به زنگ خوردن تلفن

 راحت شم یوار ش تو دبزنم وای

از جام بلند شدمو نشستم رو مبل که  یجانکه به اسمش خورد با ه  چشمم
 داد یبد یتکون خورد و صدا یششش یز چون پام خورد به م

ب زل زد چاقو بدست اومد از تو اشپزخونه بدو بدو اومد و با تعج شهریار 
 و بلند گفتم ینیموبزنه که دستمو گذاشتم رو ب یبهم خواست حرف 

 حرف نزن یسه+

  تلفن و جواب دادم سری
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یزمجانم عز + 

خندون افتاد که دستشو به حالت خاک تو سرت تکون داد  یار به شهر  نگاهم
 یبهش گفتم و دستمو به معن ییو  برو بابا یدستمو گرفتم رو بلند گو گوش

 گمشو تکون دادم

 رفت تو اتاق یخندیدهمونطور که م اونم

 الو برسام_

 صدات یه چقدر دلم تنگ شده بود براجان برسام،اخ ک+

اخمام تو هم رفت و با استرس  یزدکه دکتر و صدا م  یجبلند پ یصدا با
 یدمپرس

 جون به لب شدم من یگهبگو د یشده؟دبهم چ یبگ  یوچ+

 یمارستانمهمون ب یاالن برا یمما تصادف کرد ینصبر کن خب،بب_ 

 و داد زدم یدمجام پر  از 

 خوبه؟ ؟حالتین؟کی؟کجاکرد  یشده؟تصادفچ+

 و گفت یروناز اتاق اومد ب یدهترس یار داد من شهر  یصدا با

 باز؟ یشده:چشهریار

  باال انداختم یا شونه

 ..حرف بز  یخواستمنگران نباش راجب اون نم یستن یخاص یز چ_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 تو حرفش پریدم 

 یوفتاده؟که برات ن  یاتفاق  یستن یخاص یز چ یچ  یعنی+

 اباب یا یگهنه خوبم گفتم که گوش بده د_

زل  یدوختم که با کنجکاو یار استرس پوست لبمو کندم و نگاهمو به شهر  با
 یزده بود به گوش

 یشده؟باشه بگو چ+

 کرد امم  ینمبگم من حالم بد بودش رفتم دکتر ام معا ین،چجوریبب_

 خب+

 برسام من حاملم_

 بچه خودمون؟ یعنی؟همون چیگفت؟حاملست؟حامله؟بچه

 گفتم  یفیضع یصدا گفت با  یبودم چ  یدهنفهم انگار 

 ی؟چ +

 داره یقتحق یمثل خوده من ول یشوکه شد یدونمم_

گرد شده زل زدم به   یاز گوشم فاصله دادم و با چشما یکم یوزده گوش شوک
 یارشهر 

 هو با توعما یهوبرسام چت شد  ی؟باتوعمشد ینطوریگفت که ا  ی:چ شهریار
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

واب دادن به قدرت ج یول یومداز پشت خط م یناماو یالو الو گفتنا صدای 
 ..یکردمنگاه م یار نداشتم همونطور شوک زده به شهر  یچکدومشونوه

. 

. 

 ... بگم یچیه یتونستمو نم شده بود یز و مغزمم فر  یشناختماز پا نم سر 

 !؟ ی: برسام ... تو ! خوشحال نشد یگفتبه خودم اومد که م ینااو یصدا با

زده  یجانه یداص یهو با  یدمعادتم با انگشت شصتم کنار لبم کش طبق
 !؟ یگیجون برسام راست م یناشوک زده شدم او یلیگفتم : من ... من خ

گفت : دروغم   یشدکه از پشت تلفن هم حس م  یبغض خفه ا یه با
 یابرسام ... تروخدا زود ب یکشهمنو م یادکجاست ؟! کامران به هوش ب

 !یمارستانب

اصال خودتو  تو یگفتم : قربونت بشم خانوم  یو ذوق زدگ  یدستپاچگ  با
 .کن  یامک نگران نکن به خودت استرس نده فقط ادرس و برام پ

 ! کنم  یکار چ یدونستمکه نم  یو حاال من دیکر هاج و واج نگاهم م شهریار 

 ! برم حموم یدسمت اتاقم و هنوز داخل نشده گفتم : نه اول با رفتم

 .یستحموم ن یوقت برا نه

 .مو هجوم بردم سمت اتاق یرونحموم اومدم ب از 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یکار و شوک شده گفت : معلوم هست چ یستادتو چهارچوب در وا شهریار  
 !داداش ؟! حالت خوبه ؟ یکنیم

و موهامو شونه زدم به باال و با  یدمپوش یشرتت یه یهول هولک  مینطور ه
 ! ، بابا یشمدارم بابا م یشهباورت م یار شهر  یگفتم : وا  یخوشحال

 !؟ یگفت :چ   یفیضع یصدا خشک شده و با بهت نگاهم کرد و با شهریار 

رو  ییچلنگون لنگون رفتم سمت اوپن و سو یپوشیدمکه جورابامو م  همینطور 
بودم و دستپاچه  یاوردهدر ن یاز روش برداشتم ... تا حاال انقدر شلخته باز

 کارا اونم از من ! فکش باز مونده بود  ینا یدنهم با د یار شهر  ینبودم ، حت 

 برم یدبا یدمم یحبرات توض یوبرگشتم همه چ واحد و باز کردم و گفتم : در 
 ... 

با  یریبلند شد : کجا م یار شهر  یشاک  یدر و نبسته بودم که صدا هنوز 
 !برسام ؟ یشد یوونه؟! د ییشلوارک و دمپا

 .به خودم انداختم ینگاه  ینهداخل و از ا اومدم

 ! خودم درست کرده بودم یکه برا  یگرفته بود از وضع  خندم

 ! با جوراب یو خونه ات یها دمپایی

 ! یشرتو ت شلوارک

عوض  یرونیشلوار ب یهشلوارکمو با  یعو سر  یشونیمزدم تو پ یکیدست  با
 .کردم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .و روشن کردم ینو ماش یروناز خونه زدم ب سریع 

 ! معجزه بوده یهاون بچه  یهوییاومدن  انگار 

 ینسبت  یهحاال من  یعنی ین، و ا یناستبچه من تو شکم او یگهد حاال
 .یستهوا ینمونب یتونهنم یباهاش دارم و اون عوض

 ! یپامون گزاشت  یشپ یراه  یهشکرت که  یاخدا وای

 .یکردمم یرانندگ  یخوشحال بودم و ذوق زده با سرعت سرسام اور انقدر 

 !داد بزنم یاز خوشحال یخواستمم یکردموجود بچمون که فکر م به

 ینااو#

 .یدمنمو جورو قطع کردم و گوشه ناخو یاسترس گوش با

 !؟ یچ  یادب یر و برسام د یادبه هوش ب اگه

 !؟ یدش ببره چ نزاره برسام منو با خو اگه

 !؟ یانجام بده چ  یولعنت یبازم اون حرکتا اگه

 !مغزم پر شده بود از اگه ؟ کل

 ! جواب و خسته کننده یب  یها اگه

 .یدمشکمم کش یرو یو قورت دادم و دست  یکردکه داشت خفم م  بغضی

اشوب بهمون  ینهمها ینکه ب  یزدم و خداروشکر کردم بابت نعمت  لبخندی
 ! داده بود
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... کامران بود  یبچه برگ برنده من و برسام جلو این 

 .یداز کنار گونم چک یاشک  ناخوداگاه

 یداداه و ناله کامران که خبر از به هوش اومدنش م یزدم و با صدا پسش
 ...سرمو چرخوندم سمتش

 .ه پانسمان شده بودبه سرش گرفت ک دستشو

 .شدم بهش یرهترس اب گلومو قورت کردم و خ با

 .چشماشو باز کرد که رفتم طرفش یال اروم

 یکنهدرد نم ییتو گفتم : کامران ... حالت خوبه ؟! جا یستادمسرش وا باال
 !؟

 .نگفت و بازم اه و ناله کرد هیچی

من به هوش  یمار ستار ... بو گفتم : خانوم پر  یرشسرعت رفتم سمت پذ با
 !دکتر کجاست ؟ یاومدن اقا

 .دست به اخر راهرو اشاره زد و گفت : اونجاست با

 .رفتم سمت دکتر و خبر دادمش که کامران بهوش اومده سراسیمه

گفت : خداروشکر فعال حال   یک چکاپ کوچ یهباهام اومد تو اتاق و بعد  دکتر 
 ینگران  یگرنه جادرد داره و  یدهخوبه ... فقط چون سرش ضربه د یمارتونب
 !  یستن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یرین، داروهاشم بگ یحسابدار ینببر  ینوگرفت سمتم و گفت : ا  یدرس یه 
 .سر وقت بخوره

 !حاال ؟ یارماز کجا ب پول

 .به کامران انداختم ینگاه  یمو ازش گرفتم و ن رسید

 ...  بهش بخوره ینبد یادهم ز یعاتما یادامه داد : راست  دکتر 

 .دکتر رفتم کنار تخت کامرانکردم و بعد از رفتن   تشکر 

 !؟ یالزم ندار یزیکنارش و گفتم : چ  یصندل ینشستم رو یحال زار با

 ! لب زد : آب یحال یب  با

 .اب و از کنار تختش برداشتم و بردم سمت دهنش تا بخوره لیوان

 .گرفت انگار  یانرژ یشتر ذره بهش اب دادم که ب ذره

 !؟ یتو خوب کرد و گفت :   نگاهم

شده ؟! درد  یکار به پانسمانم کرد و گفت : سرت چ یش اشاره اابروها با
 !؟ یکنهنم

 ! هم هوامو داشت و نگرانم بود یتموقع ینا تو

منم مجبور  یکردیلرزون گفتم : اگه اونکارو نم یکردم و با صدا  بغض
 ! ینواز اتوبان منحرف کنم ماش یشدمنم

 .شد بهم و سکوت کرد خیره
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! نداشتجز سکوت  یکه چاره ا  انگار  

 یهکه باعث شد ناخوداگاه دستمو بزارم رو  یدشکمم لغز  یهکامران رو  نگاه
 یهخشکش رو یباعث شد نگاهش تو چشمام سر بخوره لبا ینشکمم هم
 یدهم لغز 

که من   یناییاو یعنیبوده باشه، یرابطتون انقدر جد یکردمنم یدونی،فکر م_
 بکنه یکار  ینحاضر نبود همچ اختمیشنم

 گفتن  ینداشتم برا یمن حرف  یول یزدم یشمو اتدل ینشغمگ نگاه

 یشههنوزم باورم نشده دخترکم داره مادر م_

 یزدم یشجمع شده بود که قلبمو ات یچشماش اشک  تو

 ینچقدر تو و خودمو تصور کردم تو ا یدونی...مینانه مادر بچه من...او یول_
 حالت؟

 ی؟بکن ینکاروبامن ا یچطور تونست _

که داشت چهرش اونقدر   یاز حس یسوختقلبم م نیرولرزونمو دادم ب نفس
 یکردمظلوم شده بود که سنگم اب م

از  یدونیخودتم م یمن نبودم که بهت گفتم اون تصوراتو بکن ینکامران ا+
 االن...دوسش دارم کامران یم ولهمون روز اول بهت حسمو گفت

 یدنگاهم کرد و تو صورتم غر  یشد و وحش یز خ یمن 

 یفهمی؟نم یار کلمه رو به زبونت نصد دفعه گفتم اون  _
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 من حاملم کامران بچه برسام تو شکممه+ 

 گفت  یو استرس یاشارشو محکم رو لبام فشار داد و عصب انگشت

 نکن نکن،نکنننو تکرار  یلعنت  یندهنتو ببند انقدر ا یگمم_

 ...یگهبود که توش افتادم د یچه منجالب  ینا یکردمبهش نگاه م ترسیده

که نفس نفس   یشد به برسام یرهدر نگاه من و کامران خ ییهویباز شدن  با
 یکردزنون داشت نگاهمون م

 یینکرد به اسکن کردنم از باال به پا  شروع

 نشده که؟ یت:حالت خوبه؟کاربرسام

 ینا؟او یکنهم یچه غلط  ینجامردک ا ینا_

 نکرده بودم ینجاشوشدم فکر ا یرهبهش خ یدهبلند کامران ترس یصدا از 

 یترسهداره م یبینیداد بزن نم یو باز نکن اونطور:دهنتبرسام

 یرونگمشو از اتاق من ب  یزنمحرف م ینداره که من چجور یربط  یچبه تو ه_

وار  یدو انگشت اشارشو تحد یستاداومد جلو تخت کامران وا یعصب برسام
 جلوش تکون داد

 یومدمخودت دور برندار منم ن یبهت نگفتم برا یچیه یاقا پسر ه  ینبب_
 تو اومدم زنمو بردارم ببرم یقات مال

 رو به من گفت بعدم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ینااو یمپاشو بر _ 

 یشدنگرانمو به کامران دوختم که هر لحظه قرمز تر م نگاه

 برم یدکامران من با+

 گفتم  یعبزنه که سر  یو خواست حرف  یدمچ دستمو چسب دستش

م بهم وارد شه بچ یاسترس یا یوفتهبرام ب یدکتر گفته اگه دوباره اتفاق +
 بمونم ینجاا یتونمممکنه زنده نمونه نم

 گفتم  یفشار داد که اخ اروم دستمو

 یستنه؟اون بچتم مرام مهم ن یا یفهمیم یبر  ییمردک جا ینبا ا یزارمنم_

نتونست خودشو کنترل کنه و با  یگهاخرشو داد زد که برسام د کلمه
 تدست کامران و پرت کرد و کنار و بازومو گرفت بلندم گرف یتعصبان

 یهخونت پا یدفعه بعد وگرنه یخورهدفعه اخرت باشه دستت به زن من م_
 نفهم یخودته پسره 

 برسام لطفا اروم باش+

 شد و داد زد یز خ یماز جاش ن کامران

  پ...ز  یکهدهنتو ببند مرت_

  کامران اروم باش+



  

 
733 

 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که در باز شد و   یرفتباال گرفت و کم کم صداشون داشت باال م بحثشون 
 تو یختنر رچندتا پرستا

استراحت کنن داد  یخوانم یضامر  جنگه مگه؟ یدونم ینجاچه خبرتونه ا_
 ینمبب یرونب ینبر  ینهوار راه انداخت

 دوباره شروع کرد به داد زدن کامران

 .و حالت تهوع بهم دست داد یجهدوباره همون حالت سرگ یهو که

  برسام و چنگ زدم یقه

 ییا یستحالم خوب ن+

 به من شده بود یرهو نگاهشون خساکت شده بودن همه

 یهو؟ یشدیچ_

 داد زد یبلند یبه کامران با صدا رو

 ینفس بکش یمثان یه یحت  یزارمنم یادسرش ب ییاگه بال_

 جواب برسام نداد یگهانگار نگرانم شده بود چون که د کامرانم

 بغلت کنم؟ یخوایم یرونب یمبر  یاب_

  به نشونه نه تکون دادم سرمو

 یرونب یممکم کرد رفتگرفت و ک  کمرو

 ...عطر تلخ تنگ شده بود ینا یدلم برا چقدر 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 دکتر؟ یمبر  یخوایم_ 

 خونه دلم برات تنگ شده یمنه فقط بر +

 یدسرمو بوس یهرو محکم

 یقربونت بشم من، منم دلم برات تنگ شده اونم حساب _

 من یارماز عزا در ب یهمه مدت دل ینخونه بلکم بعد ا یمبر _

 یدسمشو صدا زدم که خندا یدهخنده و کش با

 !یستیمکه محرم ن  یدونیم+

 ی؟محرمم نباش یشهمگه م یاخه قربونت بشم تو مادر بچم_

 یدمخجالت کش یکمهام حرارت گرفت و گونه

 یناآو#

 برسام؟+

 جان_

 نگاهم کرد یو سوال یسته،برگشتتا وا یدمکش  دستشو

 پس؟ یکامران چ +

 ی؟چ  یعنی_

 کاراشو بکنه پس؟  یک   نیمارستاتنهاست تو ب ینکهمنظور ا+

 نداره یبه من تو ربط  یشمبق یکنمحساب م یمارستانشوپول ب یرممن االن م_
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ...اما برسام+ 

برو سوار شو  ینگهچهارم پارک ینتو ال ینماش یچسوئ ینا یااما و اگر نداره،ب_
 یامتا من کارارو بکنم بعد م

 نگاهش کردم مظلوم

 یامموضوع کوتاه نم یننگاه نکن تو ا یماونطور ینو تو ماشبر  ینوا یر بگ ینااو_

 گرفتم و رفتم  یچو سوئ یدمکش  یبلند هوف

 کمکش کنه؟  یکنه ک   یبخواد کار یااالن اون حالش بد بشه  خب

 !پسر کس و کار نداره مگه؟ ینا نمیگن

 ینابا تمام ا یدعوامون شده باشه هرچقدرم مخالفت کنه باهام ول هرچقدرم
 .حرفاست یناز ا یزتر عز  یلیمن خ یراکامران ب

 ...ولش کنم ینجاتنها ا یشهکنم نم  یبرسام و راض باید

 نشستم و منتظر برسام شدم ینتو ماش رفتم

و  یمارستانبهش بگم خودش گفت پول ب ینکهپسر اقاعه بدون ا ینا چقد
بهش بگم کامرانم که  یشدمن که روم نم یگهد یچیوگرنه ه یکنمحساب م

 ...بشوره یمارستانب تو یظرفا یشدپول نداره مجبور م

 شد ینساعت برسام اومد و سوار ماش یمن بعد

 بهش گفتم یقیعم بانگاه
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یزمممنونم عز + 

 یتا موقع یمچند روزه بخون یغهص یه یهنظرت چ ینااو ینکردم،راست  یکار_
 ...یکنیمعقد و م یکه کارا

 و روشن کرد و راه افتاد ینماش همینطورم

 عقد؟+

که تنهات بزارم مخصوصا با وجود   یرونبنداز ب از سرت ینوفکر ا یگهبله د_
 فندق بابا

 کرده  یمکه رو بچه گذاشته بود خندم گرفت چه ذوق  یاسم برای

 راجبش یزنیمحاال بزار خونه مفصل حرف م_

 نگاهم کرد خمار 

 ...چقدر دلتنگم یاگه بدون _

 یینسرمو انداختم پا شد و یجوری دلم

 یگهکه د  یارمدر م یدناتوت کشخجال ینهمه ا یخونه تالف  یمبزار برس_
 یدمکنترل از دست م  یگیمن نم یبرا یابوننکنه وسط خ یدلبر  ینجوریا
 ...و

 عههه برسامم+

 یدمخند یز ر یز نگفت منم ر یزیو چ خندید
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 خوشحال بودم که دوباره کنارشم چقدر  

 ......... 

کرد و   یغمونص یشدوباره زنگ زد به همون حاج اقا که دفعه پ برسام
 ینمونسه روزه خوند ب یغهص یه مینبار ا

 یه یخوامدفعه م ینگفت ا  یبودش ول یلیسه روزم خ یننظر برسام هم از 
خونم هرچند  تو یارمتورم با لباس عروس ب یننتا همه بب یرممراسم بزرگ بگ

 مخصوصا بخاطر وجود فندق یناستاز ا یشتر ب یاقتتل یشده ول یر د یکم

 یکسالتت رفع شه فقط چ   یر بگ دوش یهتوهم  یدمتا من سفارش غذا م_
 یخوری؟م

 گفتم  باهیجان

 سرخ شده با سس تند و نوشابه ینیزم یبو س یمرغ سوخار+

 برسام بلند شد قهقهه

 !اخه؟ یزیهچ ینما یبخور یمقو یزایچ یدبا یزمعز _

 برسام هوس کردم خب+

 یدجلو و لپمو بوس اومد

 ...بار یه ینفقط هم_

 حکم بغلش کردمدور گردنش حلقه کردم و م دستامو
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 دختر گردنمم یا_ 

چقدر بهم سخت  یذره شده بود اگه بدون  یهدوست دارمم دلم برات +
 ...گذشت

  دستاش دور کمرم حلقه شد یدمشفرو کردم تو گردنش و محکم بوس سرمو

 ی؟چرا انقد خوشمزه شد_

 بعدم بدو بدو رفتم سمت حموم یرونو از بغلش اومدم ب یدمکش  جیغی

 گفت  باخنده

 یری؟بعدم در م یبریدل م یایحاال،م یدر رفت  کجا_

 حموم یرمم+

 یشحواسم پ یبهتر کرد ول یلیدوش گرفتم که خودش حالمو خ یه یسر  
 کنم  یشبرسام حرف بزنم راض یافرصت مناسب  یهسر  یدکامران بودش با

 یدلم خواست بجا یهوو خواستم لباس بپوشم که  یرونحموم اومدم ب از 
 برسام و بپوشم یلباسااز  یکیخودم  یلباسا

 خوبن هم گشاد هم بلند یلیخ لعنتی

و کامال  یشهنم مشخص یزیچون چ یستن یر الزم به شلوار و لباس ز دیگم
 ...توش یراحت 

تر بود و  یککه از همشون نسبتا کوچ  یشرتت یهکشوشو نگاه کردم   تو
 ساده یبرداشتم خاکستر 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 دراوردم و لباس برسام و تنم کردم حولمو 

 یادنگاه کردم خودمو چقدم بهم م هینا جلو

 یینتا پا یشممشخص نبود و بلند یلیگشاد بودنش بدنم هام خ  بخاطر 
 !یباتقر  یگهکمرم بود پس حله د

 رو شونه هام رها کردم تا خودشون خشک بشن یسهمونطور خ موهامو

  یاددر ب یزدم تا چهرم از سادگ  یگریمرژ لب ج یه

 وارم فرار نکنه از دستم یزامب یافهخاطر قب یدتمماه د یههر حال بعد از  به

 م تو اشپزخونهو رفت یروناز اتاق اومدم ب یافماز مطمعن شدن از ق بعد

 بود یز م یدنپشتش بهم بود و مشغول چ برسام

 اسمشو صدا زدم باناز 

 برساام+

 سمتم گفت یگشتکه برم  همونطور 

 یزدلمجانم عز _

 روع کرد به نگاه کردنمبراقش ش یکه بهم خورد موند و با چشما  نگاهش

 یکردابرسام و رو نم ینبوده ا یزیه چه

 ...لباسو دادم باال تر  یقهدستم  با یدمذره خجالت کش یهنگاهش  بخاطر 
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

بودن و  یدهبود که عروسک مورد عالقشونو د ییبچه ها ینع چشماش 
 ! یزدگربه برق م  یچشماشون مثل چشما

 .گونه هام گل انداخته بود  یبندمم شرط

 ! اره ؟ یکن  یوونهمنو د یخوایبم و اروم گفت : تو م یصدا یهطرفم با  اومد

و گفتم :  یز رفتم سمت م یرونب یومدمدستش م یر از ز ینطورمو هم خندیدم
 . یکنمدارم ضعف م یگهکه من د  یماول غذا بخور

فندق بابا هم  یعقب و کشدار گفت : چــــــــشم ، بجا یدبرام کش صندلیو
 .بخور یحساب 

با خنده گفتم : فندق  یزدمم یمرغ سوخار یبهشت  یگاز از غذا  یهکه   لیدرحا
 ! کوچولوعه  یلیندقه خبابا هنوز اندازه ف

 ... یگهشه د یهکه اونم تغذ  یتو غذا بخور یدخب با+ 

 .چطور اونهمه غذا رو خوردم یدمگشنم بود که نفهم  انقدر 

 .نبود یدمثل قبل شد یحالت تهوع داشتم ول هنوزم

خوشحال بودم و سر از پا  یلیَمرَدم برگشته بودم خ یشباالخره پ هینکا از 
 .یشناختمنم

خدا چقدر گشنم بود ...  یگفتم : وا  یکاناپه و خمار از خستگ   یشدم رو ولو
 .یبود ! مرس یعال

 .اومد از پشت بغلم کرد که شوک زده شدم یهویی یز جمع کردن م بعد
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 !برسام؟ یکنیم یکار خنده گفتم : چ با 

موهات  یبو یفرو کرد تو موهام و گفت : اومممممم چقدر دلم برا وسرش
 .تنگ شده بود

دلم برات تنگ شده بود !  یلیدستش گذاشتم و لب زدم : منم خ یرو دستمو
تورو  یگردوندمکه سرمو برم  ی... هر سمت  یدادتورو م یهمه خونم بو

 .یدیدمم

... االن  یستهم نم یگهو کنار گوشم لب زد : گذشته د یینتر اورد پا سرشو
 ... یخوری! که تو رو دارمت ! تو بغل من وول م ینجاییمهمه که تو ا

ر داد رو دستشو  یهوییشفندق که با اومدن  ینشکمم و گفت : و ا یاروم سه
 نجات داد یمونوزندگ

کردن حس خوب و به رگام   یلحظه کنار برسام بودن و با وجودش زندگ  هر 
 .یکردم یقتزر

 .ر بود که معتادش شده بودمدمواد مخ یه مثل

 ! یشدو حالم خراب م یشدمم یشونکه نبود پر   هروقت

 .یکردلب شاعرانه زمزمه م یر و ز یدتک به تک بوس صورتمو

 .خوب بودم و تمام حواسم معطوف برسام بود یلیمود خ یه توی

 ... یااادلبر شد یلیخ یشرتت ینبرد تو گردنم و لب زد : تو ا سرشو

 ! یدنتورو م ی... بو یشرتاتمزدم و گفتم : عاشق ت یا موهاش بوسه روی
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 .کرد سمت اتاق  یتمچونم زد و هدا یرو یگرفت باال و بوسه ا  سرمو 

افتاد که زمان از دست هردومون در  یاصال چه اتفاق  یاشد  یچ  نمیدونم
 .رفت

 .یمباهم باش یماز چند وقت باالخره تونست بعد

 .شمامو باز کردمگونم اروم چ  یدست برسام رو یگرم  با

 .لبش بود یلبخند محو رو یهشده بود بهم و  خیره

 !گلم ؟  یخوب + 

 .یدمبه روش پاش لبخندی

 آره-

 !زد و اروم گفت : فندق بابا هم خوبه ؟ یشونیمپ یرو یا بوسه

منو بهش  یدار یومدهفندق ن یناخمامو توهم کردم و گفتم : هنوز ا تصنعی
 !؟ یفروشیم

کردنت بشم خانوم خوشگلم ... من   یربون حسودو گفت : ق یدخند بلند
 .بفروشم یغلط بکنم تورو به کس

 ... نازک کردم و گفتم : اون که اره یچشم پشت

برام لباس حاضر  یشهو رفتم سمت حموم و گفتم : م یچیدمرو دورم پ مالفه
 ! ؟ یکن
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 . یزماره عز  - 

 .بود یبرسام مرد فوق العاده ا واقعا

 .یشدم یشتر حسم بهش ب یشهاز هم یشتر م بلحظه که کنارش بود هر 

 .یکردبازم مراعات حالم و م یول یمماه از هم دور بود یه ینکها با

 .تخت بود نگاه کردم یکه رو  یتعجب به ست قرمز  با

 !و صدا زدم و گفتم : کو لباسام پس ؟ برسام

؟! من  یکار چ یخوایداد و گفت : لباس م یهر تکبه چارچوب د یطنتش با
 .یادبهت م یشتر دوس دارم ب یشتر ب یناروا

 !تو خونه راه برم ؟ یناخنده گفتم : با ا با

 !اره مگه چشه ؟+ 

 . یشرتک نخ  یهخوشگل برداشتم با  یتاپ بند یهلباسام  ینب از 

و فندقت  یادخب تو دلت م یخورممن اونارو بپوشم تو خونه سرما م -
 !مامان فندقت سرما بخورن ؟

 .یدگونم زد و خند  رو یطرفم و بوسه ا اومد

 ...ینابه صورتم نگاه کرد و گفت : من و ببخش او یمهربون  با

 !برام کم گذاشته بود ؟ ی؟! چرا ؟! مگه چ  ببخشم

 !؟ یکردبود و حاال از من طلب بخشش م ینزم یمرد رو ینبهتر  اون
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

حاال  یبهتر از منه ول یکی یقمن براش کمم و اون ال یکردمحس م همش 
 ! یکردم یعذرت خواه اون داشت از من م

 !تعجب گفتم : چرا ببخشمت ؟ با

جلوت زانو  یهنم دارمو پشت گوشم زد و گفت : من نتونستم مثل بق موهای
نتونستم تورو  یا؟!  یکنیو بگم باهام ازدواج م یارمدرب یبمبزنم و حلقه از ج

دوران  یهما  یلباس عروس ! حت  یا یکه جهاز بخر   یتعروس یده خر ببرم ب
 ... یکم و کسر   ینهمه! منو ببخش بخاطر ا یمخوب هم نداشت ینامزد

ازم معذرت  یک کوچ  یزایچ ینبود که بخاطر ا یمرد مهربون و عال ینچقدر ا
 .یکردم یخواه 

فرشته بود که برام از  یهکنارش برام مثل بهشت بود ... انگار   هرلحظه
 .اسمونا فرستاده بودن

مردا جدا  یهکه تورو از بق  یناستدستام صورتشو قاب کردم و گفتم : و هم با
 یکه عروس  یستبرسام و دوست دارم ! برام مهم ن ین... من هم یکنهم

من مثل  یبرا یرمکه تو کنا  ین... هم یگهد یزایو چ یمندار یانچنان 
 ... نعمته ! نعمت یهمثل تو  ی! داشتن مرد یاسترو

 ! تمیس... انقدرام خوب ن یگهد یکنیشلوغش م یو گفت : دار خندید

 ... ی! محشر  یبهتر یلیخ یکنیکردم و لب زدم : از اونچه که فکر م  بغلش

 .یاریفرشته تمام ع یه! تو  یرسمتو نم یباشم به پا ی: هرچ  گفت
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

که کنارش داشتم ...   یلحظات  ینزدم و خداروشکر کردم بخاطر ا لبخندی 
 !  به نظرم کم بود یکردمهرچقدرم شکر م

 ! مرد جهان بود ینمرد از همه لحاظ بهتر  این

**** 

 .خونه یارههزار زور و زحمت برسام و فرستادم بره کامران و ب با

برسام بودم که با  و منتظر  یکردمنگاه م یزیونخونه نشسته بودم و تلو تو
 .یانب یمارستانکامران از ب

 .شد و جواب دادم یدهنگاهم سمتش کش یلمزنگ خوردن موبا با

 !جانم ؟+ 

 !ده خونه ؟کامران اوم  یزمعز  -

 !؟ یستن یمارستانتعجب گفتم : نه ! مگه ب با

 مرخص شده یشساعت پ یک گفتن   یدمپرس یرش! از پذ یستن ینکهمثل ا -
. 

 !د ؟که نبو  یچ  یعنی

 .بهم وارد شد یاسترس بد یکدفعه

 !؟ یارهسر خودش ب ییبره بال نکنه

 !رفته باشه ؟ یتونهرو نداره بره کجا م ییجا اصال
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ... تکه نداش  پولم 

رفته  یتونهمرخص شده ؟! کجا م یشساعت پ یک برسام ؟!  یچ  یعنی+ 
 ... نداره یواز من که کس یر باشه اخه به غ

! حتما  یستبرات خوب ن یار خانومم ... حاال تو به خودت فشار ن یدونمنم -
 ... یگهد یگردهبرم

 .... خدافظ یاباشه زودتر ب+ 

 .شده بودبهم اضطراب وارد  یخودم نبود بدجور دست

 یتونستاخه کجا م یکردمو با خودم فکر م یزدماسترس دور خونه قدم م با
 !بره ؟

 ... بفهمم کجاست یتونستمنم میکردو رو م یر اطالعات مغزمو ز هرچی

 .شد یاندر رفتم طرفش که قامت برسام نما یصدا با

 .به چهره مضطربم انداخت و اخماشو توهم کرد نگاهی

حال تورو داره ؟!  یناخه اون آدم اصال ارزش ا ممیفهحرص گفت : من نم با
 !سرمون اورد ؟ ییچه بال یدی؟! ند یخوریچرا انقدر براش غصه م

 یکدفعهنبود که  یاز رفتارم ناراحت باشه اما کامران کس یدادمحق م بهش
 ...ارزش بشه یمن ب  یشپ

 .بود یمزندگ یمثل برادرم بود و درواقع تنها حام اون

 !ازش زده بشم ؟ یتونستمم چجوری
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

و گفتم : از بدو تولدم کامران کنارم بوده  یدمکش  یشونیمبه پ یدست  یکالفگ   با 
همراهم بوده ! البته قبل  یمزندگ یو ناخوش یبوده که تو خوش ی... تنها کس

 ...  کرد  یتموناذ ینهمها ینکهبا ا یزهاز تو ... اون هنوزم برام عز 

؟! حتما  یهچ یاضطراب برا ینهمهه ابغلم کرد و گفت : اخ یبا مهربون  برسام
 !داره ؟ یکار  ییجا یهرفته  یدشا...  یگهد یادم

اضطرابم و  یتونمچرا نم یدونمنم ی، ول یدونمتکون دادم و گفتم : م سری
 .متوقف کنم

 .زد که حس کردم ارومتر شدم یموهام بوسه ا روی

برات  ین. بش.. یختههورمونات بهم ر یکمبخاطر فندق بابا  یدگفت : شا  اروم
 ... یبخور یارمب یزیچ یه

 .کاناپه ولو شدم  یزدم و روبهش  لبخندی

 .بهم نداشت یحس یچکامران ه  کاش

 ... یمدوست هم بمون ینبهتر  ینطوریهم یتونستیمم کاش

 ... اتفاق ینهمهدغدغه و ا بدون

 برسام#

 .افکارم به هم خورده بود همه

 ! کنم  یکار چ یدبا نمیدونستم
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 یادب یکنهمامان هنوزم قبول م یناستکه تو شکم آو  یبچه ا با وجود حاال 
 !محضر ؟

 یبرا یکردسرزنشم م یو کل یزدکه هر روز هر روز زنگ م  یادم یادم وقتی
 .یریختبدجور اعصابم به هم م یناانتخاب او

 یکردماه محضرمون عقب افتاده بود و مامان هم فکر م یک کامران   بخاطر 
 ... یناستاو ینامسبب همه ا

 ! یحتنه سرزنشم کرد نه نص یچوقتداشت و ه وسط فقط بارانا هوامو این

 .یناداشت بابت او یجانذوق زده بود و ه یکل  حتی

 .به دل مامان ننشسته یناچرا مهر او نمیدونم

 !کم داشت ؟  یدختر چ  ینا مگه

 ! ... با محبت ! خوش اخالق مهربون

 ... یگهکه بود د  خوشگلم

 ! یارزیدم یژهمن یه صد تابه ب ینااو یتار مو یه

بارونم  یکهت یرو فقط کم داشتم که کل ییزندا ینمکافات باز هم ینهمها تو
 .کنه و دخترشو بکوبه تو سرم

 ! به من یندخترتونو قالب کن یاینب ینانگار من گفتم پاش حاال

و بعد گرم شدن غذا  یدمبه صورتم کش یدست  یالهمه فکر و خ یناز ا کالفه
 ! بردم تا غذا بخوره ، ینااو یبرا
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 رمان  یک( کاربر انجمن ی)آصف  یحانهو ر ینارمان خانوم خالفکار من | مب

 رمان  کی

 ! و الغر شده بود یفضع یلیچند وقت خ ینا اوینام 

 .یشدم یکهت یکهقلبم ت یکردمکه م  نگاهش

 ...  چشماش گود رفته بود یر الغرتر شده بود و ز صورتش

 ! یگذشتهبهش بد م یلیبود که خ معلوم

 .یکردمبودم و غذا خوردنشو تماشا م نشسته

 ! بود دههمه حرکاتش دلم تنگ ش برای

 ! یدنشرفتنش ، اخم کردنش ، خند راه

تو  یشهو زمان متوقف بشه و تا هم یرمشفقط تو آغوشم بگ میخواستم
 ... آغوشم باشه

 ... جام پاشدم و رفتم تا نماز بخونم از 

 .خودم درد و دل کنم یبا خدا یکم میخواستم

 .به وجودش محتاج بودم چقدر 

و چقدر با خدا حرف زدم و اشک  چقدر گذشت یدونمبه مهر گذاشتم و نم سر 
 .یدمرو کنارم شن ینااو یکه صدا  یختمر

 .از سجده برداشتم و نگاهش کردم سر 
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 یادنماز خوندن و  یخواملبخند ارامش بخش نگاهم کرد و گفت : م یه با 
با  یدار ینجوریکه ا  یبینمتورو م ی... دوست دارم مسلمون شم ! وقت  یرمبگ

 ... یشهم یشتر هر لحظه شوقم ب یمیصمدوست  یهمثل  یزنیخدا حرف م

 ! شدم از حرفش شوکه

 !مسلمون بشه ؟ میخواست

 !؟ ینبهتر از ا چی

و ذوق گفتم :واقعا ؟! خودم دربست خدمتتم همه  یو با خوشحال خندیدم
 ... یاز تا پ یر از س یدمم یادبهت  یوچ

 

 ، یستاضافدر  یستیکه تو ن  یخانه ا براِی 

 . یستپنجره اضاف 

  یستیکه تو ن  یان جه برای

 ... یستمن" اضاف"

 "یوشیج یمان"
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  فصل اول پایان 

 

اونو با نام" قمار  یتونینبه محض تمام شدن م یپهدوم در حال تا فصل
 یداحساسم" دنبال کن

 :یدیبه ا یشهم یپارت گزار یکارمان در چنل روب این

@zapas_khanom_khalufkar 

 .یدو دوسش داشته باش ینبرده باشاز خوندن رمان لذت  ینجاتا ا امیدوارم

 

 

 

 یآصف  یحانهو ر ینا:مبنویسندگان

 1399/5/5شروع: تاریخ

 1400/4/28:یانپا تاریخ

 ..."ادامه دارد"
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 رمان ، مرجع دانلود رمان یک 

 یو م یدهست یسندهنو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلکه ما درصورتی
ساخته و منتشر  یلدر قالب نرم افزار موبا یتانکه رمان ها و شعر ها  یدخواه

 .یریدما مراجعه کرده و با ما تماس بگ یتوب سا به یدتوان یشوند م

 

 

   راگمارمان 

 

 

 

هم انرمان بی  

 

رمان خال مشکی  ده ار  
 ()نفا ز

 

 

ی دو خواهر آینت هزنت گی  یتال و 
تحت  تتیریر بتازگشتتت  مردی مرار 

کته بتا یرتتتور  بته نتاگته    گرفتته
اطرافیتانش را غتافل یر کرده استتت   
 ا از آمتت ن او  دی تران در تال   

هایشتتان برای دستتتیابی به خواستتته
هتتای دشتتتوار متجتبتور بتته انتتتختتا 

شتتتونت   کته آن گزیرهتا از خویش می
کن   تا آنجا که فرامو  دورشتان می

برنت     کییتتتتنت   از یتاد میکننت می
تی  کردنتت  و یچ ونتته زنتت گی می

ورزی ن  و ناگوان یقیق    اشتتق می
ها را  یش رویشتان افیتار سترنوشت 

 . گیردبه دس  می

شام  مجبور سااگی  پانزده  از من 
باشاا   کوه  .باشاا   مرد بییر  یاد، 
ریزگب اما برود مرز گب تا صابر  
مان باا  باود  حاااما  ...!هارزاز 
عقل  وقت  از من نشاام، تحمیل 
باشاا   حام  خواساات  م  رساایم !
از جاما  کا  پنااه  ب  زن  پنااه  
اما بود؛کشاایمه  زجر بود ، مادر 
ک  شاام  زاه  تکی  او برا  وقت  
احسااا  هرچ  چشاامان   مقابل 

زن گی و  اکی داشت  از او گرفتن  
و یرتتتور من برایش متاننت  تیر 

 خالص بود 

م این اتفاما  از ومتی شترو  شت  تما
کته ختاطرا  را در همتان غرو  گر   
و میش زیر  وست  سترد ان   دفن 
کرد و گیتا را به دستتت  فراموشتتتی 
ستررد  در نزدیکی ااما  ملبش  و اما 
در اایی دی ر سترنوشت  ورمی ا ی  
از زنتت گتی  گتیتتتتا را رونتمتتایتی کترد  

تفتاوتی  امتا دختری آرام بتا نقتا  بی
دانیتت   شتت  این می نفر فقط یک

گتتاهتش چتته وبتیهتبتختنتت هتتای گتتاه
هتا آرامش مبت  از گتذرد  تمتام اینمی

طوفان بود  تنوتا یک تلن ر نیتاز بود تا 
تق یر آن روی خود  را نشان ده    
و همان مت  ناگوانی شتترو  دوازده  

 سال انتیار ش  « 

 مطاهوه  مطاهوه  مطاهوه 

https://forum.1roman.ir/threads/127933/
https://forum.1roman.ir/threads/176583/
https://forum.1roman.ir/threads/177308/
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ام ریزادهرمان  شاه صن رمان  رمان بوارمی    
به شتت   کنجکاو   با   یصتتن  دخترشتتاه
  ی   ر از  نفتا  یتتامت یموتمتوهت  یظتتاهر

 یکه ستو  یرستاز  دخترخانواده  اما دردست 
ستتتر  بته کتار خود  بتاشتتته و  یکنتهم

بزر  گذشتته رو فرامو  کنه   یدردسترها 
بودن   ی اهم ی  چون سترد و بیشتهاما نم
 ینکته بته تواته و تحیتتت   هتا یبورتتت  یبرا

  ااتنتاییبی  ینتهستتتن  یتادیاتاد  دارن  ز
اون ه  از   یشه ه  دردسر م ینبار صتن  اشتاه

ختر د یتک یتواو یکته ب  یطرل آر   نتاه
تحمت  کنته   تونتهیو ستتتاده رو نم یموموه
 یناخواسته اون رو به سم  ب  هاییریدرگ
 یو یتا  راه  یکشتتتهم ییو رستتتوا ییآبرو

بره کته   یبته ستتتمت  کیتتت   ینکتهنت اره  از ا
و طرد  ییآبرو یترهتا خود  بتاات  بمبت 

 ش ن از خانواده ش  

 

ی متوستتط و ا»بوارمیتت « داستتتان خانواده
ی خو  آ  و هوای اتادییتتت  کته در منطقته

ی دو طبقته و کلن ی زنت گی دمتاونت  در ختانته بتاغ
آرام و روتینی دارن   داستتتان از اایی شتترو  

ای با رفتار و ظاهری خاص و شتود که غریبهمی
ی دوم ه انوان میتتتتتاار بته طبقتهمرموز بت 
از طرفی یکی از دختران   کن  کشتتی میاستتبا 

ی شتتتش نفره بیش از کنجکتاو این ختانواده
 دی ران به این مرد مشتتکوخ استت  و اطمینان
دارد ریگ بزرگی به کفشتش اس   در گیر و دار 
کشتف یقیق  و اهبته مشتکال  ریز و درشت  

دو رخ ی کلن ی  برخوردهتایی بین این ختانته
آیت  کته گتاهی دهت  و متااراهتایی  یش میمی

تان زدهخنت ه را به هبتتان میتدورد و گاهی هیجتان
کنت  و اهبتته آن دو را نیتتتبت  بته ه  دچتار می

  کن  وسؤتفاه  می

ارمان با وضت  ماهی ب ی که  
دارد همه تالشتتتش را برای  

ن ختتواهتتر   تتا گتترفتتتتت 
ردانته ا   ریمتاه  از  ت ر بت   دل

کنت   امتا  ستتتر رستتتتش می
درستتتت  ومتتتی متوفتق بتته  
بتترگتتردانتت ن ختتواهتتر   

ی  شتود که متواه رابطه می
 تتنتتوتتانتتی  تتریتتمتتاه بتتا 

تتریتن رفتیتقتش  صتتتمتیتمتی
 !شودمورداد می

 خری   خری   خری  

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%aa/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d9%85-%d8%af%d9%88-%d8%ac%d9%84%d8%af%db%8c/
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